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Voorwoord
Op 1 januari 2017 is een vernieuwd NWO van start gegaan. Een onderdeel 
daarvan is het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), een samen- 
gaan van de oude NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
(MaGW) en Geesteswetenschappen (GW). Het inrichten van een domein SGW 
lijkt vanzelfsprekend, zeker omdat we ook in Europees verband gewend zijn 
geraakt te spreken van ‘SSH’. Toch is iets als een domein SGW elders in de 
wereld bij de onderzoeksfinanciers zelden te vinden. De tegenstelling tussen  
de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen is vaak aanleiding om 
de financiering van deze sectoren in aparte organisaties onder te brengen.  
In Nederland is voor een andere koers gekozen. Deze koers levert enerzijds de 
uitdaging op binnen één domein een veelheid aan zeer verschillende disciplines 
zo goed mogelijk te bedienen, maar geeft anderzijds het SGW-domein een 
eensgezinde stem in allerlei bestuurlijke en wetenschappelijke gremia.

Het vernieuwde NWO is begin 2017 in formele zin van start gegaan. Veel is in 
2017 en 2018 nog ‘business as usual’ geweest. NWO-SGW voerde de oude 
programma’s van de gebieden MaGW en GW uit, waardoor de wetenschappers 
tot nu toe nog weinig van het nieuwe NWO hebben gemerkt. Dat is overigens 
positief nieuws. Tijdens de verbouwing bleef de winkel op een goede manier 
open. Daarnaast heeft NWO de afgelopen periode gebruikt om een nieuwe 
strategie te ontwerpen. Deze nieuwe strategie is op 11 april 2018 aan  
de minister van OCW aangeboden en geeft de kaders aan waarbinnen  
de domeinen in de toekomst zullen opereren.

Met dit implementatieplan geeft het domein Sociale en Geesteswetenschappen 
invulling aan de strategie van NWO. Daarbij zal ook het domein SGW 
vormgeven aan zijn nexusrol, door zo goed mogelijk verbindingen te leggen 
tussen onderzoekers onderling én tussen wetenschap en maatschappij. Doel is 
de sociale en geesteswetenschappen optimaal te positioneren in Nederland en 
daarbuiten.



Verder komen er vijf grote financieringslijnen: het Talentprogramma,  
de Open Competitie, de Nationale Wetenschapsagenda, het onderzoek  
in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (de ‘topsectoren’) en de 
middelen voor grootschalige infrastructuur. Het domein SGW zal binnen  
de financierings lijnen excellent onderzoek op het terrein van de sociale en 
geestes wetenschappen mogelijk maken en ervoor zorgen dat dit onderzoek 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact heeft.

De verdere uitwerking en concretisering van de ambities van het SGW-domein 
zal vooral plaatsvinden in jaarplannen en de daarbij behorende begrotingen.

Bij het schrijven van dit implementatieplan is gebruikgemaakt van de  
waardevolle reacties die het domein naar aanleiding van een open consultatie 
heeft mogen ontvangen van een groot aantal onderzoekers, bestuurders en 
beleidsmedewerkers van kennisinstellingen.

Bij deze danken wij allen die hebben meegedacht van harte voor hun 
bijdragen.

Wim van den Doel,
Voorzitter domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen

Dirk-Jan den Boer,
Directeur domein Sociale en Geesteswetenschappen
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Kracht en meerwaarde van de 
sociale en geesteswetenschappen
Maatschappelijke vraagstukken kunnen alleen geadresseerd worden door de 
samenleving als uitgangspunt en toetssteen te nemen en steeds opnieuw 
vragen te stellen vanuit verschillende invalshoeken. En dát is wat sociale en 
geesteswetenschappers doen.
SGW-onderzoek levert actuele kennis en inzichten over mensen, menselijk 
gedrag en producten van de menselijke geest: de human factor. Hierdoor leren 
we de samenleving beter kennen en kunnen we maatschappelijke 
ontwikkelingen duiden.
Kennis uit SGW-onderzoek is dan ook essentieel om grote wetenschappelijke  
en maatschappelijke vraagstukken te kunnen aanpakken, bijvoorbeeld rondom 
migratie, klimaatverandering, impact van nieuwe technologieën, sociaal-
culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Dat maakt de sociale en 
geesteswetenschappen van grote waarde voor de zakelijke dienstverlening,  
het onderwijs, de culturele sector, het openbaar bestuur, de gezondheidszorg 
én de technieksector.

Samenwerken, verbinden en vernieuwen
Het NWO-domein SGW heeft als doel om de sociale en geesteswetenschappen 
optimaal te faciliteren bij het vervullen van deze wetenschappelijke en 
maatschappelijke rol, door zorg te dragen voor de breedte van het veld, door 
samenwerking, verbinding en vernieuwing binnen en buiten de wetenschap te 
stimuleren en door een evenwichtig (financierings)beleid te voeren dat op de 
behoeften van het veld is afgestemd. Op deze wijze geeft NWO-SGW invulling 
aan de missie, visie, ambities en kernwaarden van NWO die de leidraad vormen 
voor het handelen van alle NWO-organisatieonderdelen.
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Sociale en geesteswetenschappen  
in feiten en cijfers  
De sociale en geesteswetenschappen (SGW) bestrijken een 
brede en heterogene waaier van wetenschappelijke disciplines, 
die gegroepeerd zijn onder de hoofdnoemers maatschappij- en 
gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, economie en 
geesteswetenschappen. NWO deelt het totale wetenschappelijke 
veld in 39 hoofddisciplines in; niet minder dan 26 van deze 
hoofddisciplines vallen onder het brede domein van de sociale 
en geesteswetenschappen. 
 
Er zijn 52 SGW-faculteiten aan Nederlandse universiteiten, met 
een totale capaciteit van ongeveer 15.000 onderzoekers.  
De instituten van KNAW en NWO die opereren op het terrein 
van de sociale en geesteswetenschappen komen daar nog bij. 
NWO financiert plusminus 3.300 fte van de SGW-onderzoekers 
in Nederland. 
 
NWO beheert momenteel bijna 1.800 lopende onderzoeken  
op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Dat is 
ongeveer 40 procent van alle lopende NWO-projecten. Jaarlijks 
ontvangen SGW-onderzoekers grote persoonsgerichte premies 
van NWO, zoals Spinoza, Stevin en Vici. 
 
De Nederlandse sociale en geesteswetenschappen zijn inter-
nationaal van topniveau. Zo zijn Nederlandse SGW-onder-
zoekers zeer succesvol in het ERC-programma, waar zij relatief 
meer grants verwerven dan grote wetenschapslanden zoals het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.
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Maatschappij- en 
gedragswetenschappen

Rechtsgeleerdheid Economie

Geesteswetenschappen

 52 
SGW-faculteiten
aan Nederlandse 

universiteiten 15.000 
Totaal aantal onderzoekers SGW-veld

NWO financiert ca. 3.300 fte van de 
SGW-onderzoekers in Nederland

1.800 
Lopende onderzoeken
(40% van alle lopende 

NWO-projecten)

 • Archeologie • Area studies  
• Computers en geesteswetenschappen  

• Filosofie • Geschiedenis  
• Kunst en architectuur  • Muziek, theater, 

uitvoerende kunsten en media 
• Religiestudies en theologie  

• Taal en literatuur • Taalkunde  
• Wetenschapsgeschiedenis

 • Bedrijfskunde
 • Bestuurskunde en 

politicologie
 • Economie

 • Communicatiewetenschappen
 • Culturele antropologie 

• Demografie • Gender studies 
• Geografie/planning • Milieuwetenschap 

• Onderwijswetenschappen 
• Ontwikkelingsstudies • Pedagogiek 

• Psychologie • Sociologie

 • Recht

Sociale en 
geesteswetenschappen
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Missie, visie, ambities en kernwaarden  
van NWO 
 
Missie 
NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse 
met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. 
 
Visie 
NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven 
disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek.  
NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines  
en op de hele kennisketen, met nadruk op fundamenteel 
onderzoek. NWO verbindt onderzoekers uit verschillende 
disciplines, uit de gehele kennisketen en brengt onderzoekers 
en maatschappelijke partners bij elkaar. NWO financiert 
personele en materiële kosten voor wetenschappelijk onderzoek 
en kennisbenuttingsactiviteiten van Nederlandse universiteiten 
en publieke onderzoeksinstituten. Voor de eigen kennisagenda’s 
en kennisvragen nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, de 
overheid en maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen 
aan de programmering, uitvoering en medefinanciering van 
onderzoek. 
 
Ambities 
NWO heeft voor de periode 2019-2022 vijf ambities 
geformuleerd: 
 a Nexus: verbinding van agenda's, wetenschap  
  en samenleving; 
 b Mensen: perspectief voor onderzoekers; 
 c Onderzoek: samenwerking voor excellentie en   
  vernieuwing; 
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 d Infrastructuur: toegankelijke en duurzame    
  wetenschappelijke infrastructuur; 
 E Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis  
  door co-design en co-creatie. 
 
De afzonderlijke organisatieonderdelen van NWO dragen  
bij aan de realisatie van deze ambities. Dit doen zij vanuit  
de hen verbindende, financierende en/of uitvoerende rollen. 
Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, expertise  
en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving. 
 
Kernwaarden 
NWO hanteert in haar dagelijks handelen vier kernwaarden om 
haar ambities te verwezenlijken: 
 – Grensverleggend: NWO pioniert en verlegt de grenzen  
  van bestaande kennis, toepassingen en processen. 
 – Betrokken: NWO anticipeert op ontwikkelingen in de   
  wetenschap en in de maatschappij. 
 – Betrouwbaar: NWO doet wat zij belooft, is integer,   
  transparant en zorgvuldig. 
 – Verbindend: NWO heeft een open houding en verbindt  
  actoren, expertise en agenda's. 
 
Bron: NWO-strategie 2019-2022

De vertaling naar de sociale en geesteswetenschappen van elk van de vijf 
NWO-ambities staat in hoofdstuk 2 van dit implementatieplan.





2  
Ambities
2.1 Nexus: verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving 
2.2 Mensen: perspectief voor onderzoekers 
2.3 Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing 
2.4 Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur 
2.5 Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie 



2.1
Nexus: verbinding van agenda’s, 
wetenschap en samenleving
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Samenvatting
NWO-SGW ambieert versterking van de rol als intermediair (nexus), door 
verbinding te leggen tussen wetenschappers, en tussen wetenschap en  
beleid/maatschappelijke organisaties. Daartoe zal NWO-SGW periodiek  
een grote conferentie voor SGW-onderzoekers organiseren en regelmatig 
kleinschaliger bijeenkomsten, om onderzoekers optimaal te faciliteren  
en ondersteunen. Ook voor het ophalen van informatie zijn dergelijke 
bijeenkomsten zinvol. Het domeinbestuur vindt goed contact met onder  
andere universiteiten belangrijk en het zal daarom platforms oprichten en 
bezoeken afleggen.De sterke verbondenheid van het onderzoek binnen de 
sociale en geesteswetenschappen met maatschappelijke sectoren komt ook  
tot uitdrukking in de samenwerking met maatschappelijke stakeholders 
(overheden, onderwijs, maatschappelijke en culturele organisaties, bedrijven  
en burgers). NWO-SGW zal wetenschap en relevante maatschappelijke partijen 
bijeen brengen voor de ontwikkeling (co-design) en uitvoering (co-creatie)  
van onderzoeksprogramma’s die bijdragen aan inzichten en oplossingen voor 
maatschappelijke vragen, met name in het kader van de NWA.
Internationale netwerken dragen bij aan uitwisseling van kennis en data en  
zijn daarmee waardevol voor ontwikkeling van SGW-onderzoek.

Rol NWO-domein SGW
Binnen het Nederlandse wetenschapsbestel is de onbetwiste positie van  
NWO die van onafhankelijke en betrouwbare partner. Die zekerheid vormt de 
basis voor de rol van het domein SGW om meer coördinatie in de sociale en 
geesteswetenschappen te bewerkstelligen en verbinding te leggen tussen 
wetenschap en maatschappelijke stakeholders (overheden, onderwijs, maat-
schappelijke en culturele organisaties, bedrijven en burgers). Om deze rol als 
nexus in te vullen, stimuleert, genereert en ontsluit NWO-SGW kennis waarmee 
zij de basis legt voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, in nauwe 
samenwerking met partijen binnen en buiten de wetenschap.
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Kortom, NWO-SGW zet zich in om verbindingen te leggen tussen onderzoekers 
binnen de sociale en geesteswetenschappen:
 – onderling;
 – en onderzoekers uit andere domeinen;
 – en maatschappelijke stakeholders.

Dialoog in de wetenschap
De jaarlijkse landelijke conferentie, georganiseerd door NWO-SGW, is een van  
de weinige gelegenheden in Nederland waar onderzoekers uit alle disciplines 
binnen de sociale en geesteswetenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Voor 
onderzoekers is de conferentie zowel een netwerkevent als een gelegenheid  
om te inspireren en geïnspireerd te worden. Ook is het een moment waarop  
het domeinbestuur onderzoekers ontmoet, informatie ophaalt en deelt.

NWO-SGW gaat – waar relevant in samenwerking met andere NWO-domeinen – 
in het vervolg méér bijeenkomsten organiseren en faciliteren om onderzoekers 
te ondersteunen bij het agenderen van belangrijke maatschappelijke vraag-
stukken, bijbehorende kennisvragen en het voorbereiden van onderzoeks-
aanvragen. Dit geldt in het bijzonder voor de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) en de programma’s die in het kader van de afspraken met de topsectoren 
(Kennis- en Innovatiecontract – KIC) ontstaan. Aanvraag en uitvoering van veel 
van dit onderzoek zal in handen komen van consortia. NWO-SGW gaat faciliteren 
dat onderzoekers elkaar en mogelijke consortiumpartners weten te vinden, 
zodat sterke consortia ontstaan om aanvragen op te stellen, onderzoek uit te 
voeren en topresultaten te behalen.

Ontwikkeling van vernieuwende programma’s en actuele kennisagenda’s in  
het kader van de NWA en het KIC is afhankelijk van betrokkenheid van de 
wetenschappers. Om die betrokkenheid te faciliteren gaat NWO-SGW langs 
thematische lijnen platforms ontwikkelen waarmee een sociale infrastructuur 
ontstaat die het beleid van NWO voedt en aansluit op de ontwikkelingen in de 
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sociale en geesteswetenschappen – in verbinding met andere wetenschaps-
gebieden.
 –  Het SGW-bestuur reserveert budget om relevante, kleinschalige 

netwerkactiviteiten te financieren. Het gaat daarbij vooral om 
bijeenkomsten en platforms.

 –  Om onderzoekers goed te informeren over beleid, financierings-
instrumenten en calls, bezoekt NWO-SGW universiteiten en relevante 
instituten. Deze bezoeken hebben bij voorkeur een interactief karakter, 
waarbij de instellingen ook van hun kant informatie geven over met name 
beleidsmatige issues.

 –  Het is voor het SGW-bestuur zeer waardevol om gebruik te kunnen maken 
van de expertise en feedback van onderzoekers en andere betrokkenen. 
Daarom zal het bestuur hen met regelmaat uitnodigen voor een 
gedachtewisseling.

 –  NWO-SGW houdt nauw contact met de decanen en faculteitsbesturen, 
instituutsdirecteuren, de KNAW-domeinen Geesteswetenschappen en 
Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen, en met het Social 
Sciences and Humanities (SSH)-beraad, dat voor het volledige veld van de 
sociale en geesteswetenschappen is ingesteld en onder voorzitterschap van 
de KNAW staat.

 –  De samenwerking met de NWO- en KNAW-instituten op het terrein van de 
sociale en geesteswetenschappen (DANS, Fryske Akademy, Huygens ING, 
IISG, KITLV, Meertens Instituut, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies, NIDI, NIAS, NSCR) vindt nu vooral op ad-hocbasis of in 
projecten plaats. In de komende periode zal NWO-SGW deze 
samenwerking nader bezien.

Omdat nieuwe inzichten vaak ontstaan op de grensvlakken van weten-
schappelijke disciplines, zal NWO-SGW vanuit de nexusrol streven naar meer 
interdisciplinaire samenwerking, tussen de disciplines binnen het eigen  
domein en met disciplines uit de andere domeinen waarbij maatschappelijke 
organisaties nadrukkelijk een rol hebben. Belangrijk daarbij is dat inter-
disciplinair onderzoek voor alle disciplines intellectueel uitdagend moet zijn, 
gericht op relevantie én vernieuwing.
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NWO-SGW zal zich binnen de NWA en het KIC inzetten voor voldoende ruimte 
voor dergelijk relevant en vernieuwend interdisciplinair onderzoek. Uitgangs-
punt is dat bij interdisciplinair domeinoverstijgend onderzoek de sociale en 
geesteswetenschappen een volwaardige plaats innemen. Het van meet af aan 
betrekken van menselijke en maatschappelijke/culturele aspecten is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de onderzoeksvragen die onderzoekers in 
andere wetenschapsgebieden formuleren. In de calls for proposals en in de 
communicatie daarover zal NWO-SGW hier helder en uitnodigend aandacht 
voor vragen. Alleen zo kunnen betekenisvolle veranderingen plaatsvinden.

Maatschappelijk verantwoord innoveren 
 
NWO-SGW heeft veel ervaring met interdisciplinair onderzoek, 
onder meer in het programma Maatschappelijk verantwoord 
innoveren (MVI). Dit programma brengt mogelijke maat-
schappelijke en ethische kwesties al in een vroeg stadium van 
een (technologische) innovatie in kaart, dit met het doel om 
verantwoorde innovaties met een breed maatschappelijk 
draagvlak tot stand te brengen. Om een integrale aanpak te 
garanderen, werken alfa-, bèta- en gammaonderzoekers samen 
in de projecten en benaderen zij een vraagstuk gezamenlijk 
vanuit hun verschillende expertises.

 
Dialoog met de samenleving
De sterke verbondenheid van het onderzoek binnen de sociale en 
geesteswetenschappen met maatschappelijke sectoren komt ook tot 
uitdrukking in de samenwerking met maatschappelijke stakeholders. 
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Platform31 
 
Een voorbeeld van een intermediaire organisatie waarmee NWO-
SGW samenwerkt, is Platform31. Dit platform verbindt onderzoek, 
beleid en praktijk op het terrein van stad en regio met elkaar. 
Door het grote netwerk – meer dan 300 partners: adviesbureaus, 
corporaties en marktpartijen, ministeries, provincies en steden – 
hebben veel partijen toegang tot NWO-SGW-onderzoek.

 
 
Voor de ontwikkeling (co-design) en uitvoering (co-creatie) van onderzoeks-
programma’s die bijdragen aan inzichten en oplossingen voor maatschappelijke 
vragen in het kader van de NWA en het KIC zal NWO-SGW wetenschap en 
relevante maatschappelijke partijen bijeenbrengen.
 –  Om onderzoekers en maatschappelijke stakeholders actief bij elkaar te 

brengen via bijeenkomsten en onlineplatforms ontwikkelt NWO-SGW een 
communicatiestrategie.

 –  NWO-SGW zal onderzoekers meer dan voorheen stimuleren het belang van 
hun onderzoek(sresultaten) te delen met maatschappelijke stakeholders en 
met hen samen te werken. Het is van belang om stakeholders te betrekken 
niet alleen in de afzonderlijke onderzoeks-projecten of programma’s, maar 
ook in de opzet en structuur ervan.

 –  Waar relevant zal NWO-SGW onderzoek verbinden met beleid. Dit kan door 
workshops te organiseren en onderzoekers te stimuleren om hun resultaten 
ook in policy papers te presenteren. Ook werkt NWO-SGW samen met 
intermediaire organisaties die een schakel vormen tussen kennis en 
samenleving op een specifiek terrein.

 –  Verder zal NWO-SGW onderzoekers faciliteren met best practices en 
informatie over specifieke onderwerpen. Geëigende instrumenten daarvoor 
zijn nieuwsbrieven, de website en workshops. In de komende periode 
verkent NWO-SGW de mogelijkheden om nieuwe digitale instrumenten in 
te zetten, zoals webinars.

 –  NWO-SGW houdt citizen science goed in het vizier: het betrekken van 
burgers bij dataverzameling en/of data-annotatie, het formuleren van 
onderzoeks vragen en het verspreiden van resultaten. In verschillende 
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programma’s is daar al ervaring mee opgedaan in de vorm van valorisatie- 
of burgerpanels. Het domein verkent als onderdeel van het palet 
financieringsmodules van NWO de verdere mogelijkheden hiertoe.

   Burgerbetrokkenheid kan leiden tot meer kennis en begrip van het 
wetenschappelijke proces, en daarmee het vertrouwen versterken in de 
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis.

Internationale dialoog
Dat samenwerking tussen onderzoekers over de grenzen heen bijdraagt aan 
vernieuwing van de wetenschap, geldt in het bijzonder voor de sociale en 
geesteswetenschappen. Nederlandse onderzoekers behalen zeer goede 
resultaten in internationale samenwerking.

NWO-SGW zal in de komende jaren de mogelijkheid verkennen een 
grootschalig, internationaal, missiegedreven programma te organiseren, dat past 
binnen de NWA, in Europa toegevoegde waarde heeft en werkt met een lead 
agency als beoordelingsautoriteit. 
 
 

HERA en NORFACE 
 
De sociale en geesteswetenschappen participeren al vele jaren in 
internationale netwerken van onderzoeksfinanciers, waaronder 
HERA (Humanities in the European Research Area) en NORFACE 
(New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in 
Europe). Dit beleid van NWO-SGW komt voort uit de overtuiging 
dat wetenschappelijke en maatschappelijke vragen niet nationaal 
van aard zijn en dat internationale samenwerking vaak leidt tot 
versterking van het onderzoek. De netwerken dragen bij aan 
internationale uitwisseling van kennis en data en zijn daarmee 
waardevol voor ontwikkeling van SGW-onderzoek.



2.2
Mensen: perspectief voor 
onderzoekers
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Samenvatting
NWO-SGW vindt het belangrijk dat de beste onderzoekers de komende periode 
voldoende perspectief houden op het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek, in kleine én in grotere onderzoeksprojecten, in fundamentele én in 
meer praktijkgerichte onderzoeksprojecten.
NWO-SGW investeert daarom blijvend in individueel talent. Bij het omvormen  
van de Vernieuwingsimpuls naar het Talentprogramma houdt NWO-SGW 
rekening met de behoeften in het veld.
Het SGW-domein biedt senioronderzoekers mogelijkheden voor financiering  
via de NWO Open Competitie-SGW. NWO-SGW zal monitoren en evalueren  
of mid-career-onderzoekers voldoende mogelijkheden hebben in andere 
financieringsinstrumenten.
In het Talentprogramma en de Open Competitie bedient NWO-SGW de volledige 
breedte van het domein door te werken met beoordelingen van deelgebieden  
via panels.

Nieuwsgierigheidsgedreven toponderzoek
NWO-SGW is verantwoordelijk voor een grote en diverse wetenschappelijke 
achterban. Volgens NWO-SGW moeten de beste onderzoekers de komende 
periode voldoende perspectief houden op het uitvoeren van nieuwsgierigheids-
gedreven onderzoek, in kleine én in grotere onderzoeksprojecten, in 
fundamentele én in meer praktijkgerichte onderzoeksprojecten.
NWO-SGW houdt bij de beoordeling van aanvragen oog voor het detecteren  
van de toppen uit alle SGW-disciplines met gelijke kansen voor alle deelnemers. 
Daarom blijft de beoordeling via panels – voor de rondes waar dat nu al gebeurt 
– zoals zij is. Ook waar de aanvraagdruk hoog is (zoals in de Veni-ronde van 2018) 
blijft NWO-SGW deze werkwijze hanteren, en in beginsel tevens voor alle overige 
‘grotere’ financieringsinstrumenten.
Voor een evenwichtig nationaal onderzoeksportfolio biedt NWO-SGW onderdak 
aan excellent onderzoek binnen soms kwetsbare wetenschapsgebieden (‘kleine 
gebieden’) die minder gemakkelijk kunnen aansluiten bij grootschalige 
multidisciplinaire of interdisciplinaire onderzoeksagenda’s, zoals programma’s in 
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het kader van de topsectoren en de NWA. NWO-SGW ontwikkelt hiervoor 
geschikte maatregelen (‘incentives’) met het oog op talentontwikkeling en 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Talent
NWO-SGW investeert blijvend in individueel talent via het te ontwikkelen NWO-
Talentprogramma, als opvolger van de Vernieuwingsimpuls. Daarbij houdt NWO-
SGW rekening met de behoeften in het SGW-veld. In het voorjaar 2018 zijn twee 
ingrijpende maatregelen ingevoerd, namelijk voorselectie van Veni’s op basis van 
cv en onderzoeksidee, en inbeddingsgarantie voor de Vidi. Om die reden maakt 
NWO-SGW pas op de plaats met andere ideeën die er zijn, zoals de verhouding 
tussen de aantallen posities Veni-Vici en de introductie van team-Veni’s. Deze  
zal NWO-SGW pas later in de strategieperiode opnieuw overwegen. Bij dit  
proces zal NWO-SGW overleggen met wetenschappers in het domein.
Met de promotieplaatsen binnen projecten (zowel in de Vidi-, Vici- en  
Open Competitie-projecten als in projecten in het kader van de Nationale 
Wetenschapsagenda en de topsectoren), investeert NWO in de ontwikkeling  
van een nieuwe generatie onderzoekers.

Aanvraagdrukinitiatief in de Veni 
 
NWO-SGW heeft het initiatief genomen maatregelen te treffen tegen 
de hoge aanvraagdruk die daadwerkelijk soelaas bieden voor het 
veld. Een maatregel om de werklast voor aanvragers en beoordelaars 
te beperken, is het invoeren van een vooraanmelding op basis van 
een meer narratief CV en onderzoeksidee bij de Veni 2019, en een 
vooraanmelding op grond van een globaal onderzoeks idee in de 
NWO Open Competitie-SGW 2019. In beide gevallen betreft het een 
vooraanmelding die tot een besluit over al dan niet uitwerken van de 
aanvraag leidt: slechts een deel van de vooraanmeldingen leidt tot 
het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

Open Competitie
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Open competitie
Het is belangrijk dat onderzoekers perspectief op financiering houden buiten 
het NWO-Talentprogramma. Senioronderzoekers kunnen hun onderzoekslijn 
voortzetten dan wel ontwikkelen in het programma NWO Open Competitie-
SGW. NWO-SGW biedt in dit kader onderzoekers de mogelijkheid zowel kleine 
als grote projecten aan te vragen. De Open Competitie financiert verdieping en 
verbreding van bestaande onderzoekslijnen (bijvoorbeeld de repliceerbaarheid 
van resultaten). Dit is essentieel voor de wetenschappelijke ontwikkeling,  
maar ook voor de verbeterde inbedding van onderzoeksgroepen in het 
wetenschappelijk bestel.
Binnen dit programma is financiering beschikbaar aan de hand van 
financiering s  modules, uit het vastgestelde palet. Vanwege de hoge 
aanvraagdruk ontkomt het domein niet aan hantering van beperkende 
voorwaarden voor indiening. Hogere honoreringspercentages en beperking 
van aanvraaglasten voor onderzoekers zijn het gevolg.
Na de ronde in 2019 volgt een evaluatie waaruit zal blijken of deze maatregel 
voldoende effectief is om het gewenste honoreringspercentage van ongeveer 
25 procent te halen. Ook speelt bij de monitoring en evaluatie een rol in 
hoeverre mid-career-onderzoekers, die met de beperkende voorwaarden niet 
kunnen indienen voor de ronde 2019, participeren in andere rondes zoals die  
in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en de topsectoren.

 

À la carte aanvragen 
 
NWO heeft een palet aan financieringsmodules vastgesteld  
om eenheid en transparantie te bevorderen in wat men kan 
aanvragen, zie p. 30. NWO-SGW heeft ervoor gekozen om 
vrijwel alle modules open te zetten voor de NWO Open 
Competitie binnen het SGW-domein en geeft daarmee 
maximale ruimte aan de onderzoekers om daadwerkelijk aan  
te vragen waaraan behoefte is voor uitvoering van het beoogde 
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project. Bij de beoordeling bekijkt NWO-SGW nadrukkelijk of  
de samenstelling en omvang van de modules passen bij  
de onderzoeksvraag.

Internationale component
Het uitvoeren van een deel van het onderzoek in het buitenland draagt bij aan 
het opdoen van nieuwe vaardigheden en kennis en het aansluiting vinden van 
onderzoekers bij internationale netwerken. Via de Money follows Researcher-
regeling kan de onderzoeker, om een project af te ronden, onder voorwaarden 
een restant van de financiering meenemen naar een kennisinstelling in het 
buitenland.

De Money follows Cooperation-regeling biedt de mogelijkheid om buitenlandse 
partners in het consortium op te nemen onder voorwaarden, bijvoorbeeld dat de 
internationale component nodig is om het onderzoek aan een Nederlandse 
instelling een impuls te geven. NWO-SGW zal na enige tijd evalueren of en op 
welke manier aanvragers gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Mattheüseffect 
 
NWO-SGW heeft aandacht voor de mogelijke gevolgen van het 
Mattheüseffect*. Het domein onderzoekt de omvang ervan en wil 
maatregelen nemen om de balans te bewaken, bijvoorbeeld in 
Zwaartekracht-rondes en in de NWO Open Competitie-SGW. Het 
is van belang dat bij de beoordeling van voorstellen de nadruk 
ligt op inhoudelijke criteria en minder op past performance.

* Naarmate een onderzoeker meer subsidie ontvangt, neemt de kans toe om ook in de toekomst subsidies te ontvangen.
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Financieringslijnen  
 
De harmonisatie van instrumenten levert voor het SGW-domein het 
volgende palet op, waarbij elke financieringslijn een 
onderscheidende doelstelling heeft: 
 1 Talentprogramma: nieuwsgierigheidsgedreven ongebonden  
  onderzoek gericht op onderzoekstalent; 
 2 Open Competitie: nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek; 
 3 Programma’s in het kader van de Nationale     
  Wetenschapsagenda voor wetenschappelijke en/of    
  maatschappelijke doorbraken, waar relevant in  samenwerking 
  met publieke en/of private stakeholders; 
 4 PPS: Projecten of programma's in het kader van de Kennis-   
  en Innovatieagenda's en samenwerking met externe publieke  
  en/of private partijen; 
 5 Specifieke programma's: programma's in het kader van   
  HERA, NORFACE, het Merian Fund met derde landen en het  
  Caribisch onderzoeksprogramma; 
 6 Infrastructuur: realiseren van grootschalige infrastructuur. 
 
In de meeste gevallen zullen de programma's en projecten uit 
bovenstaande financieringslijnen worden opgebouwd met de 
volgende modules: 
 a personeel: aio/PhD, postdoc, onderzoeker, niet-   
  wetenschappelijk personeel;  
 b materieel; 
 c investeringen: infrastructuur, databestanden;  
 d kennisbenutting; 
 E internationalisering.

NWO kent zes financieringslijnen, met elk een eigen doelstelling, zie boven.  
De waaier op p. 31 laat zien wat de financieringsinstrumenten en activiteiten 
specifiek voor de SGW-onderzoeker zijn. 
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     Stappen die opeenvolgend te nemen zijn, waarmee  
onderzoeksideeën kunnen ontwikkelen en doorgroeien.

*  Pilot in 2018. Afhankelijk van de evaluatie beslist de RvB 
of en hoe dit programma wordt gecontinueerd.

** In 2019 en 2020 zijn er nog subsidierondes.

De SGW-onderzoeker kan kiezen uit een waaier aan 
activiteiten en financieringsinstrumenten die NWO 
aanbiedt.

Dit overzicht beoogt niet volledig te zijn. Ook zijn 
enkele instrumenten nog in ontwikkeling. Het geeft 
wel een beeld van het palet aan mogelijkheden per 
ambitielijn.

Palet voor de SGW-onderzoeker
Op basis van de vijf NWO-ambities





2.3
Onderzoek: samenwerking voor 
excellentie en vernieuwing
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Samenvatting
NWO-SGW zet sterk in op het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking 
en samenwerking tussen wetenschap en samenleving om zo bij te dragen aan 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (nationaal en mondiaal),  
via programma’s in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)  
en het Kennis- en Innovatiecontract (KIC, topsectoren).
Verder streeft NWO-SGW ernaar binnen het Merian Fund onderzoek te 
programmeren voor mondiale uitdagingen. NWO-SGW zet zich in voor 
voldoende ruimte voor de bijdragen van de sociale en geesteswetenschappen 
in het vervolg van het huidige KIC (na 2019).

Onderzoek voor maatschappelijke uitdagingen
NWO-SGW zal blijvend benadrukken dat sociaal en geesteswetenschappelijk 
onderzoek essentieel is om maatschappelijke uitdagingen – in het kader van  
de NWA en het KIC – te kunnen adresseren en te kunnen bijdragen aan 
oplossingen. Daarbij zet NWO-SGW sterk in op het stimuleren van inter-
disciplinaire samenwerking en samenwerking tussen wetenschap en 
samenleving. Dat is onderdeel van de nexusrol. Waar het gaat om mondiale 
vraagstukken heeft NWO-SGW veel ervaring in de samenwerking met 
internationale stakeholders. Ook de komende periode zal de samenwerking 
met deze stakeholders een belangrijk aandachtspunt zijn.

Verder streeft NWO-SGW ernaar ook binnen het Merian Fund sociaal- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek te programmeren om die mondiale 
uitdagingen aan te gaan. Dit fonds richt NWO op om de zichtbaarheid en  
het profiel van de Nederlandse wetenschap in het buitenland te vergroten.  
De internationale samenwerking met opkomende wetenschaps- en 
ontwikkelingslanden vervult hierbij een belangrijke rol. De rode draad vormt 
onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(‘SDG’s’) opgesteld door de Verenigde Naties ondersteunt.
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Nationale Wetenschapsagenda en topsectoren
De NWA en het KIC zijn erop gericht om wetenschappelijke en maatschappelijke 
impact te genereren in samenwerking met maatschappelijke stakeholders. 
NWO-SGW zal het veld ondersteunen om de bijdrage vanuit de sociale en 
geesteswetenschappen aan maatschappelijke uitdagingen mogelijk te maken.

Nationale Wetenschapsagenda
De NWA biedt mogelijkheden om met de oriëntatie op zowel (onderdelen van) 
de routes als de 140 vragen bottom-up wetenschappelijk onderzoek te 
stimuleren en faciliteren. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om de agenda’s en 
vraagstukken van overheden en maatschappelijke organisaties te verbinden met 
de NWA via de ontwikkeling van thematische programma’s.
De NWA kent vier actielijnen, namelijk:
 1  onderzoek op NWA-routes door interdisciplinaire en kennisketenbrede 

consortia;
 2  een deelprogramma dat het voor (vak)departementen mogelijk maakt om 

te investeren in onderdelen van NWA-routes;
 3  het in stand houden van netwerken die in het kader van NWA-routes zijn 

opgebouwd en aandacht voor ontwikkelingen en nieuwe kennisvragen 
vanuit de samenleving;

 4  wetenschapscommunicatie en outreach om de samenleving actief te 
informeren over de onderzoeksresultaten.

De eerste actielijn biedt mogelijkheden om langdurige (meer dan vier jaar), 
substantiële onderzoekslijnen en -groepen op te zetten en om elkaar 
opvolgende projecten uit te voeren en excellente samenwerkingsverbanden te 
creëren.
Het SGW-bestuur vindt het belangrijk dat voor het wetenschapsgebied 
relevante vraagstukken, maatschappelijke organisaties en onderzoekers met 
elkaar verbonden worden en zal in de komende periode stimuleren dat 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Zoals in de paragraaf over de nexusrol  
vermeld, zie 2.1, zal NWO-SGW de onderzoekers hierbij faciliteren.
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Topsectoren
De bijdrage van NWO aan de topsectoren voor de periode 2018-2019 is 
beschreven in het KIC 2018-2019. NWO-SGW richt zich op de uitvoering van de 
initiatieven die in het KIC zijn vastgelegd voor de bijdrage van SGW aan alle 
topsectoren. Daarbij werkt NWO-SGW nauw samen met de andere domeinen. 
In het KIC 2018-2019 is NWO-SGW de coördinator voor de topsectoren 
Creatieve Industrie en Logistiek. Daarnaast voert NWO-SGW de Sociale 
Infrastructuuragenda uit. 

NWO-SGW zet in op domeinoverstijgende verbindingen via verschillende 
thematische programma’s in het KIC, zoals Digitalisering, Transities en Gedrag, 
Future of Work, en Big Data & Gezondheid. In het kader van de topsector 
Logistiek programmeert NWO-SGW interdisciplinair onderzoek voor 
maatschappelijke uitdagingen op het gebied van logistiek, mobiliteit en 
transport. Met de Roadmap Smart Culture agendeert NWO-SGW onderzoek  
op het gebied van Kunst en Cultuur, Digital Humanities en erfgoed. Daarnaast 
is de inzet op grotere en langlopende projecten. Het programma Duurzame 
Living Labs is daarvan een mooi voorbeeld.

 

Duurzame Living Labs 
 
In dit programma gaat het om onderzoek in praktijksituaties 
binnen Logistiek. De ontwikkeling van een praktijkomgeving 
voor interdisciplinair onderzoek in de logistiek sluit goed aan  
bij de behoefte om onderzoek te doen naar maatschappelijke 
uitdagingen. 
Omdat het belangrijk is dat de schaalgrootte van de beoogde 
living labs voldoende is zodat de uitkomsten ook relevant en 
opschaalbaar zijn, gaat het om grote projecten met een omvang 
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van om en nabij de 3 miljoen euro (subsidie van NWO en 
cofinanciering van publieke en/of private partners). In Duurzame 
Living Labs werken NWO, TKI Dinalog, Regieorgaan NRPO-SIA 
en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de 
topsectoren Energie en Water & Maritiem.

NWO-SGW heeft ook de Sociale Infrastructuuragenda (SIA) vorm gegeven,  
die ruimte biedt aan SGW-onderzoek dat een bijdrage levert aan thema’s die 
gericht zijn op brede maatschappelijke uitdagingen binnen de topsectoren. 
Voorbeelden van programma’s binnen de SIA zijn de Human Capital Agenda, 
Duurzame Businessmodellen, Cybersecurity en Maatschappelijk verantwoord 
innoveren. De SIA maakt het mogelijk de bijdrage van de sociale en 
geesteswetenschappen duidelijk te positioneren in interdisciplinair onderzoek 
dat op maatschappelijke uitdagingen gericht is. NWO-SGW vindt het van 
belang om in de komende jaren deze positie te behouden en te verstevigen.

Nieuwe programmering
Bij de programmering voor de topsectoren legt NWO-SGW waar relevant 
verbinding met de voor de sociale en geesteswetenschappen belangrijke 
NWA-routes en kennisagenda’s zoals Veerkrachtige samenlevingen, Levend 
erfgoed, Logistiek en transport, Tussen conflict en coöperatie, Kunst, onderzoek 
en innovatie, en Smart Liveable Cities. Dit onderzoek verbindt praktijk, 
maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke uitdagingen en versterkt  
de interactie tussen wetenschap en samenleving. Calls for proposals verschijnen 
in afstemming met elkaar; onderzoekers uit verschillende programma’s worden 
bijeengebracht.
Nieuwe vormen van onderzoek, zoals research through design en artistic 
research, maken expliciet deel uit van de programmering.
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De voorbereidingen van het KIC 2020 en verder starten eind 2018. Ook de NWA 
zal zich verder ontwikkelen. Het is van belang dat de kennis en kunde van het 
SGW-veld hierin betrokken worden. Daarbij heeft NWO-SGW veel aandacht 
voor de voorwaarden waaraan consortia moeten voldoen om interdisciplinair 
onderzoek in het kader van open KIC-calls uit te kunnen voeren.
NWO-SGW zet zich in voor voldoende ruimte voor de bijdragen van de sociale 
en geesteswetenschappen in het vervolg van het huidige KIC (na 2019). Met het 
oog daarop zal het bestuur in de komende periode onder meer de SIA verder 
ontwikkelen en daarin de thema’s benoemen waarmee NWO-SGW bij uitstek 
kan bijdragen aan de topsectoren. Ook maakt NWO-SGW zich er sterk voor dat 
in de clusters die worden vastgesteld voor het vervolg van de KIC, ook ruimte is 
voor SGW-onderzoek.
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2.4
Infrastructuur: toegankelijke en 
duurzame wetenschappelijke 
infrastructuur 
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Samenvatting
Een krachtige onderzoeksinfrastructuur is cruciaal voor excellent SGW-
onderzoek. Wat dat betreft verschilt SGW-onderzoek niet van andere 
onderzoeksdomeinen. Die infrastructuur bestaat uit onderzoeksdata die niet 
alleen verzameld moeten worden maar die ook moeten worden opgeslagen, 
toegankelijk gemaakt en geanalyseerd. Naast die data is een goede ICT-
infrastructuur essentieel om digitale ontwikkelingen te ondersteunen en nieuw 
en innovatief sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek mogelijk te 
maken.
Voorts is de apparatuur voor neurocognitief onderzoek van belang om de 
(internationaal) sterke positie van het desbetreffende onderzoek te 
garanderen. Er zijn substantiële investeringen nodig om deze krachtige SGW-
infrastructuur tot stand te brengen, waarbij het van groot belang is om niet te 
versnipperen en bestaande initiatieven zoveel mogelijk te bundelen en 
duurzaamheid op de lange termijn te verzekeren. Daarbij kan voortgebouwd 
worden op nationale en internationale initiatieven waarin Nederlandse SGW-
onderzoekers reeds een essentiële rol spelen.
Vanuit haar nexusrol ziet NWO-SGW voor zichzelf vooral een rol in het helpen 
i) bijeenbrengen van de betrokken (inter)nationale wetenschappelijke en 
maatschappelijke partners en ii) creëren van een situatie waarin het veld zijn 
eigen prioriteiten stelt en eigen keuzes maakt.

Behoefte en belang
De behoefte aan investeringen in en toegang tot grote wetenschappelijke 
infrastructuren is groot. Het betreft voorzieningen om (bestaande) 
(longitudinale) bronnen dan wel dataverzamelingen op of voort te kunnen 
zetten en aan te kunnen vullen. Daarnaast is een forse investering nodig om 
deze data op een FAIR-manier te bewaren, te ontsluiten en aan elkaar te linken 
(dit zullen veel hard- en software ICT-voorzieningen zijn, maar ook menskracht 
met betrekking tot ethische en juridische aspecten, big data en dergelijke).
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Het belang van een goede onderzoeksinfrastructuur voor de sociale  
en geesteswetenschappen is ook in Europa (en daarbuiten) zichtbaar.  
De organisaties rond SGW-infrastructuren onderkennen het belang van de 
internationale samenwerking en waren onder de eerste die een European 
Research Infrastructure Consortium (ERIC) wisten te vormen: CESSDA-ERIC, 
CLARIN-ERIC, DARIAH-ERIC, ESS-ERIC en SHARE-ERIC.* Bij twee van deze 
internationale ERIC's heeft een Nederlander de leiding. DANS, een instituut van 
KNAW en NWO, en de Nederlandse universiteiten spelen in bijna alle ERIC's een 
vooraanstaande rol. De uitstekende internationale positie van Nederlandse 
onderzoekers op het gebied van dataverzameling zou moeten groeien op het 
gebied van (human) Big Data.

Sociale en geesteswetenschappen in de 
nationale investeringsagenda
De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 
(PC GWI) adviseert over het strategisch beleid voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van en deelname aan infrastructurele initiatieven op (inter)-
nationale schaal. De commissie heeft als basis voor een nationale investerings-
agenda een Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 
opgesteld. Aan de hand van een afwegingskader komen de middelen via een 
verdeelsleutel beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Er is minstens tien 
procent van dit budget voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuren 
voor SGW gealloceerd. De PC GWI stuurt erop aan dat wetenschapsvelden  
voor wat betreft de ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuren zo goed 
mogelijk samenwerken en zelf hun behoeften op dit gebied prioriteren.

*  De volledige namen van de ERIC's zijn: CESSDA: Consortium of European Social Science Data Archives, CLARIN: 

Common Language Resources and Technology Infrastructure, DARIAH: Digital Research Infrastructure for the Arts 

and Humanities, ESS: European Social Survey, SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe.
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Nexusrol NWO-SGW op het gebied van 
onderzoeksinfrastructuur
NWO-SGW ondersteunt het beleid van de PC GWI door de wetenschappers te 
stimuleren en ondersteunen om goede en gedragen voorstellen in te dienen  
in de Roadmap-ronde.
NWO-SGW stimuleert kennisdeling door de organisaties rond digitale infra-
structuren binnen het veld. Bovendien stimuleert NWO-SGW waar mogelijk  
en zinvol in de toekomst ook samenwerking met vergelijkbare organisaties.  
Dat zou bijvoorbeeld kunnen rond vraagstukken van duurzame financiering, 
maar ook bij juridische en ethische kwesties, ontwikkeling van methodologieën  
en technieken, toegankelijkheid, opslag, verbinding van data, curatie, user 
involvement etc.
NWO-SGW steunt het sociaal en geesteswetenschappelijk veld in de uitbouw 
van CLARIAH, de opbouw van ODISSEI en de opbouw van en afstemming met 
andere gerelateerde internationale infrastructuurinitiatieven (bijvoorbeeld met 
Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure, BBMRI-ERIC)).
De behoefte aan infrastructurele voorzieningen is groter dan de financiële 
mogelijkheden. Dat maakt afstemming met stakeholders noodzakelijk, om te 
kunnen komen tot een strategie voor ontwikkeling en duurzame financiering 
van grootschalige infrastructurele voorzieningen voor het veld. Het is van 
belang dat de wetenschappers samen met niet-wetenschappelijke gebruikers 
zelf hierin keuzes maken en prioriteiten stellen voor de lange termijn. Het 
domein gaat de wetenschappers adviseren in de organisatie van het maken  
van die keuzes.
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CLARIAH en ODISSEI 
 
Een goede data-infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling 
van het domein. Nederland speelt met CLARIAH een leidende rol in 
de digitale omwenteling in de geesteswetenschappen. 
Onderzoekers zullen via deze gedistribueerde infrastructuur* 
duurzaam toegang hebben tot grote verzamelingen digitale data 
en tot gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze 
data. Ook binnen het wetenschapsterrein sociale wetenschappen is 
er een geïntegreerde flexibele infrastructuur in ontwikkeling, 
ODISSEI, bedoeld voor het verzamelen, integreren, opslaan, 
verrijken en ontsluiten van sociaalwetenschappelijke gegevens 
door en voor onderzoekers. Het veld moet dit platform in de 
komende jaren verder vormgeven. NWO-SGW zal dat proces 
monitoren en waar nodig actief ondersteunen. 
CLARIAH heeft een inbedding bij de KNAW; voor ODISSEI zijn de 
eerste stappen genomen met het neerzetten van een structuur die 
goed geëquipeerd is om in de komende jaren verder uitgebreid te 
worden tot een infrastructuur voor het brede veld van de sociale 
wetenschappen. 
CLARIAH en ODISSEI zijn initiatieven die een belangrijk deel van 
de Nederlandse bijdrage aan de (internationale) ERIC's moeten 
opleveren. Daar is een duurzaam businessmodel voor nodig.

Financieringsinstrumenten voor infrastructuur
NWO-SGW wil investeren in de verdere ontwikkeling van nationale infrastructuur 
die breed toegankelijk is. Universiteiten hebben nu eenmaal beperkte middelen 

*   Gedistribueerde infrastructuur verschilt van single site infrastructuur (zoals een telescoop of een fMRI-apparaat). 

Verzameling en opslag van de data kan op verschillende ‘geautoriseerde’ plekken. Vindbaarheid van de data 

verloopt via een centraal punt.
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voor infrastructuur. Daarom stelt NWO-SGW de module voor kleinschalige 
infrastructuur vanaf de eerste ronde in 2018 beschikbaar in de NWO Open 
Competitie-SGW. NWO-SGW ondersteunt en stimuleert het veld om samen  
te werken voor optimaal gebruik van de mogelijkheden. Tegelijkertijd biedt  
het programma Investeringen NWO-groot de mogelijkheid om aanvragen te 
doen voor de (door)ontwikkeling van infrastructuren van grotere financiële 
omvang, voor geavanceerde apparatuur of van innovatieve dataverzamelingen.

Open science
NWO-SGW onderstreept het belang van open science. Het gaat daarbij zowel  
om open publicaties als om het delen van data. Het instituut DANS speelt een 
actieve rol in de ontwikkeling van Open Science, in de internationale Research 
Data Alliance (RDA) en in de Science Europe Data Management werkgroep.  
De ERIC's CLARIN, DARIAH, CESSDA en BBMRI spelen een actieve  
rol in de ontwikkeling van EOSC (European Open Science Cloud).

Nationale voorzieningen
De wetenschap heeft steeds meer behoefte aan snelle analyse, opslag en het 
toegankelijk maken van onderzoeksdata. Een goede ICT-infrastructuur is daarom 
essentieel voor het sociaal en geesteswetenschappelijke onderzoek om digitale 
ontwikkelingen te ondersteunen en nieuw en innovatief onderzoek mogelijk te 
maken. Met name ook omdat vaak gewerkt wordt met privacygevoelige data 
(persoonsgegevens) is het van cruciaal belang om de beschikking te krijgen over 
een eigen af te schermen high-performance computer.

NWO-SGW acht het noodzakelijk dat – net als voor de geesteswetenschappen 
(KNAW Humanities Cluster) – voor de sociale wetenschappen een structurele 
voorziening beschikbaar komt.
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Aansluiting bij bestaande nationale faciliteiten 
 
NWO-SGW vindt de relatie met het Netwerk Digitaal Erfgoed 
belangrijk als stimulans voor gebruikmaking van de opslagfaciliteiten 
voor het cultureel domein (bibliotheken, archieven, musea, instellingen 
voor digitale cultuur), en aansluiting bij de infrastructuur van de 
e-overheid (op het terrein van inspectie, verantwoording en toezicht).

 

Internationale samenwerking en participatie in 
verdragsorganisaties
Nederland participeert in een aantal internationale verdragsorganisaties en ERIC's 
die veelal een grote rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van groot schalige 
wetenschappelijke infrastructuur. NWO voert een inventarisatie uit naar dergelijke 
participaties en gaat op basis daarvan in overleg met het ministerie van OCW over 
continuering daarvan en de daarmee samenhangende financiering van de 
lidmaatschaps gelden ten behoeve van de Nederlandse deelname aan de 
internationale infrastructuren.

Samenwerking 
 
Verschillende instituten zijn sterk verbonden met een faciliteit uit de 
Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten met een 
Europese ESFRI-roadmap of landmark status. De Universiteit Utrecht is 
de internationale coördinator van de CLARIN ERIC. Het instituut DANS 
levert de Chief Integration Officer van de DARIAH-ERIC en is de 
nationale serviceprovider van de CESSDA-ERIC.



2.5
Kennisbenutting: effectief  
gebruik van kennis door co-design 
en co-creatie
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Samenvatting
Gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor 
maatschappelijke en economische impact en het bijdragen aan oplossingen van 
maatschappelijke vragen. Daarom zal NWO-SGW kennisbenutting actief 
stimuleren. NWO-SGW zal optreden als ‘makelaar’ om onderzoekers en maat-
schappelijke stakeholders met elkaar te verbinden en kennisdeling te stimuleren.
NWO-SGW zal blijven bevorderen dat er naast publiek-private deelname aan en 
financiering van projecten ook voldoende ruimte blijft voor publiek-publieke 
financiering.

Kennisbenutting in de sociale en 
geesteswetenschappen
Gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor 
maatschappelijke en economische impact en het bijdragen aan oplossingen van 
maatschappelijke vragen. Daarom zal NWO-SGW kennisbenutting actief 
stimuleren.

Kennisdeling en -benutting is een belangrijk onderdeel van de thematische 
onderzoeksprogramma’s die bijdragen aan maatschappelijke vragen. Hier gaat 
het om de NWA en de programma’s binnen het KIC. In deze programma’s 
werken onderzoekers samen met maatschappelijke stakeholders. Door hun 
betrokkenheid doen zij mee in het onderzoek, genereren zij kennis en verrijken 
zij de wetenschap met inzichten vanuit de praktijk. Kennisbenutting faciliteert 
deze wisselwerking.
NWO-SGW zet zich in om beleid en praktijk te verbinden met deze 
programma’s. Programmabijeenkomsten en research coaches zijn daar 
succesvolle instrumenten gebleken. Ook zet NWO-SGW zich in om uitwisseling 
van de resultaten uit Talent- en Open Competitieprogramma’s en de thema-
tische programma’s mogelijk te maken, bijvoorbeeld door onderzoekers uit te 
nodigen bij activiteiten, thematische nieuwsbrieven te versturen en publicaties 
toegankelijk te maken en actief te delen. NWO-SGW steunt de ontwikkeling 
van een instrument voor proof of concept-studies die onderzoekers in staat zal 
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stellen de maatschappelijke potentie van eerder door NWO gesubsidieerd 
onderzoek te verkennen. Om (de resultaten van) het onderzoek meer voor  
het voetlicht te brengen van de samenleving en de relevantie van de sociale en 
geesteswetenschappen goed te kunnen belichten, zal NWO-SGW in de 
komende periode ambassadeurs inzetten. Het gaat daarbij om invloedrijke 
onderzoekers die deze rol op een toegankelijke en overtuigende manier 
invulling kunnen geven.

NWO-SGW zal optreden als ‘makelaar’ om onderzoekers en maatschappelijke 
stakeholders met elkaar te verbinden en kennisdeling te stimuleren. Met het 
oog hierop zal NWO-SGW – waar relevant samen met andere domeinen en 
maatschappelijke organisaties – matchmakings- of netwerkbijeenkomsten 
organiseren. Het is belangrijk dat daarbij voor alle partijen helder is wat de 
meerwaarde van samenwerking is en wat (financiële) deelname aan onderzoek 
hen kan brengen. Daarvoor wil NWO-SGW ook sleutelfiguren van voor het 
domein belangrijke organisaties betrekken – denk aan universiteiten, publieke 
partijen zoals CBS, CPB, VNG, IPO, lokale overheden. Verder wil NWO-SGW 
onderzoekers faciliteren met best practices en informatie over specifieke 
onderwerpen.
De resultaten die voortkomen uit (thematisch) onderzoek zijn heel divers  
en daarmee kent kennisbenutting veel vormen. Voorbeelden daarvan zijn: 
publicaties in vakbladen; onderwijs(modules); design labs of experimenteer-
ruimtes; richtlijnen voor bedrijven, overheden en andere betrokkenen  
om resultaten te implementeren; nieuwe (duurzame) businessmodellen; en 
innovaties die een breed draagvlak hebben omdat bij het design ervan 
rekening is gehouden met maatschappelijke en ethische aspecten.

Co-financiering
Maatschappelijke stakeholders moeten van meet af aan betrokken zijn bij 
initiatieven die gericht zijn op het bijdragen aan maatschappelijke vragen.  
Een gezamenlijk optrekken bij de onderzoeksprogrammering, ontwikkeling 
(co-design) en de uitvoering (co-creatie) van onderzoek in het kader van de 
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NWA en het KIC vergroot hun betrokkenheid. Waar relevant zal NWO-SGW zich 
inzetten voor samenwerking met stakeholders en zich daarbij laten inspireren 
door bewezen samenwerkingsmodellen. 
Wat betreft de co-financiering zijn er verschillende mogelijkheden, in cash  
en/of in kind. In het licht van de sterke maatschappelijke verbondenheid van 
het SGW-onderzoek zal NWO-SGW blijven bevorderen dat er naast publiek-
private deelname aan en financiering van projecten ook voldoende ruimte blijft 
voor publiek-publieke financiering.

Onafhankelijkheid van wetenschappelijk 
onderzoek
Samenwerkingen met publiek-private partners kunnen alleen succesvol zijn als 
de onafhankelijkheid van het onderzoek gegarandeerd is. NWO-SGW blijft 
hierover waken en waar nodig aandacht voor vragen. Dit gebeurt onder meer 
door gebruikerscommissies in te stellen en projecten te monitoren.

Impact ex ante beoordelen
NWO-SGW vraagt indieners om in hun financieringsaanvragen voor onderzoek 
gericht op het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, de beoogde 
wetenschappelijke én maatschappelijke impact te beschrijven en te 
beargumenteren. Bij de eindrapportages van deze onderzoeksprojecten vraagt 
NWO-SGW indieners om de impact te beschrijven en te onderbouwen.

Industrial en Societal Doctorates
De programma’s Industrial Doctorates en Societal Doctorates zijn voor de 
sociale en geesteswetenschappen heel waardevol, omdat het werken in een 
praktijkomgeving onderzoekers bewuster maakt van het belang van 
wetenschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 
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kennisbenutting en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. Ook 
andersom is dat het geval. Professionals worden gefaciliteerd in het opdoen 
van wetenschappelijke kennis en de verspreiding ervan in de sector. Het werken 
in de praktijk verrijkt de wetenschap, omdat deze ook leidt tot verdiepende 
vragen en nieuwe vraagstukken.
Naast kennisbenutting kunnen de societal doctorates de professionalisering van 
het werkveld ondersteunen, zoals nu al gebeurt in de programma’s Museum-
beurzen en Promotiebeurs voor leraren. Tevens dragen de societal doctorates 
bij aan versterking van de kennisbasis in een maatschappelijke sector en de 
loopbaan van promovendi.





3 
Organisatie
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Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (NWO-SGW) is een 
samenvoeging van de voormalige NWO-onderdelen Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Geesteswetenschappen, NIHC en WOTRO. Dit 
hoofdstuk beschrijft de organisatie van het domein, inclusief de verbinding  
met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Het domeinbestuur
NWO-SGW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van 
financiële middelen. Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied 
van de sociale of geesteswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of 
onderzoeksinstituut, aangevuld met een maatschappelijk lid van buiten de 
wetenschap. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur 
die verantwoordelijk is voor het beleid en de bedrijfsvoering binnen de gehele 
NWO-koepel.

Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC)
Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) van NWO-SGW beoordeelt de 
geschiktheid van aan te schrijven referenten in subsidierondes en beoordeelt de 
voortgang van onderzoeksprojecten. Het domeinbestuur vindt dit belangrijk 
omdat – analoog aan het principe dat aanvragen door onafhankelijke 
deskundigen in beoordelingscommissies worden beoordeeld – ook de keuze 
van referenten en het evalueren van voortgangsverslagen door onafhankelijke 
en niet bij het project betrokken deskundigen moet geschieden. De leden van 
het Wetenschappelijk Adviescollege zijn benoemd door het domeinbestuur.
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Drie afdelingen
Het bureau bestaat uit drie afdelingen, die in samenhang met elkaar opereren.

Afdeling Vrij Onderzoek en Wetenschapsdomein (VOW)
De afdeling Vrij Onderzoek en Wetenschapsdomein richt zich op het beleid,  
de uitvoering en de (deels NWO-brede) coördinatie van het nieuwsgierigheids-
gedreven onderzoek, talentonderzoek en de onderzoeksinfrastructuur.  
Het bevorderen van kennisbenutting en impact door het open onderzoek 
behoort eveneens tot de taken van de afdeling, net als het beleid rond 
wetenschappelijke integriteit. De focus ligt op de verbinding met de 
onderzoeksachterban en andere stakeholders van het domein.

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven (SMI)
De afdeling Samenwerkingsinitiatieven programmeert vernieuwend onderzoek 
met impact vanuit een maatschappelijke inspiratie. Zij heeft als taak om  
met externe opdrachtgevers, samenwerkende partners en stakeholders 
programma’s te beheren en de maatschappelijke en wetenschappelijke impact 
van door NWO gefinancierd onderzoek te bevorderen.
De afdeling werkt aan de programmering van onderzoek in het kader van het 
topsectorbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda, geeft uitvoering aan de 
deelname van internationale programma’s in het kader van Joint Programming 
Initiatives (JPIs) en internationale netwerken zoals NORFACE en HERA, en is 
betrokken bij internationale initiatieven rondom onderzoeksinfrastructuur.
De afdeling is sinds 2017 de thuisbasis van NWO-WOTRO Science for Global 
Development (zie hierna) en van een aantal andere domeindoorsnijdende 
thema’s en initiatieven. SMI stemt de activiteiten waar nuttig en nodig 
bovendien af met het NRO.

Afdeling Beheer en Kwaliteit (B&K)
De afdeling Beheer en Kwaliteit draagt bij aan een NWO-brede visie op het 
beheer van projecten en programma’s, harmonisering van processen en 
gewenste kwaliteitsnormen. Deze NWO-brede visie vormt vervolgens het  
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kader voor de werkwijze van de afdeling Beheer en Kwaliteit binnen het 
SGW-domein. De afdeling levert sturingsinformatie en verantwoordings-
informatie voor intern en extern gebruik. Beheer en Kwaliteit faciliteert  
en ondersteunt bovendien de andere twee afdelingen binnen SGW, dat  
wil zeggen VOW en SMI inclusief WOTRO, én het NRO bij de uitvoering  
van hun taken.

Over WOTRO Science for Global Development
Als domeinoverstijgend initiatief binnen NWO geeft WOTRO Science for Global 
Development vorm aan onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling.  
De programma’s van WOTRO zijn gericht op het leveren van kennis en kunde 
die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ecologische 
problemen in lage- en middeninkomenslanden.
Samen met partners ontwikkelt WOTRO onderzoeksprogramma's die 
innovatieve vormen van onderzoek met en in deze landen stimuleren, volgens 
de lijnen die in de WOTRO-strategie zijn geformuleerd (te verschijnen najaar 
2018). Om de maatschappelijke impact van onderzoek te waarborgen, zet 
WOTRO sterk in op het delen van kennis en op het gebruik van onderzoeks-
resultaten in beleid en praktijk. Het is daarbij essentieel dat beleid, lokale 
kennisinstellingen en maatschappelijke actoren participeren vanaf de 
ontwikkelfase van onderzoeken.

Over het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO)
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is formeel onder-
gebracht bij het domein Sociale en Geesteswetenschappen maar maakt  
hiervan niet integraal onderdeel uit. Er bestaan vaste samenwerkingsrelaties 
tussen SGW en NRO.
Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs door 



60 SAMENWERKEN, VERBINDEN EN VERNIEUWEN

onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding 
tussen praktijk en onderzoek te verbeteren, conform de strategie NRO 
Programma 2016-2019.
Het NRO heeft drie hoofdtaken: (1) de samenhang van onderwijsonderzoek 
bevorderen door op nationaal niveau de regie te voeren; (2) toekenning van 
subsidies voor hoogwaardig onderzoek; en (3) de bevordering van 
kennisbenutting door betere verbinding tussen wetenschap en praktijk en 
tussen wetenschap en beleid.
Het regieorgaan beslaat een breed werkveld:
 –  Het onderzoek gaat over voor- en vroegschoolse educatie tot en met het 

hoger onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs, volwasseneneducatie en 
na- en bijscholing.

 –  Diverse disciplines zijn betrokken bij uitvoering van het onderzoek, zoals 
onderwijskunde, psychologie, pedagogiek, vakdidactiek, sociologie, 
rechten, bestuurskunde, economie, ethiek en neurowetenschappen.

 –  De thema’s variëren van onderzoek ‘in de klas/collegezaal’ (zoals over 
leraar-/leerlinginteractie) tot ‘in de maatschappij’ (zoals over de bestrijding 
van onderwijsachterstanden).

 –  Het NRO onderhoudt voor zijn activiteiten nauw contact onder meer met 
onderzoekers, beleidsmakers, de sectorraden, schoolbestuurders en 
schoolleiders, leraren en tal van andere onderwijsbetrokkenen.







4 
Samenvatting
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Ambities

Nexus 
Verbinding van 
agenda's, wetenschap 
en samenleving

Mensen
Perspectief voor 
onderzoekers

Samenvatting

  NWO-SGW ambieert versterking van de rol als intermediair 
(nexus), door verbinding te leggen tussen wetenschappers, 
en tussen wetenschap en beleid/maatschappelijke 
organisaties. Daartoe zal NWO-SGW periodiek een grote 
conferentie voor SGW-onderzoekers organiseren en 
regelmatig kleinschaliger bijeenkomsten, om onderzoekers 
optimaal te faciliteren en ondersteunen. Ook voor het 
ophalen van informatie zijn dergelijke bijeenkomsten 
zinvol. Het domeinbestuur vindt goed contact met onder 
meer universiteiten belangrijk en het zal daarom een 
platform oprichten en bezoeken afleggen.

  De sterke verbondenheid van het onderzoek binnen de 
sociale en geesteswetenschappen met maatschappelijke 
sectoren komt ook tot uitdrukking in de samenwerking 
met maatschappelijke stakeholders (overheden, onderwijs, 
maatschappelijke en culturele organisaties, bedrijven en 
burgers).

  NWO-SGW zal wetenschap en relevante maatschappelijke 
partijen bijeen brengen voor de ontwikkeling (co-design) 
en uitvoering (co-creatie) van onderzoeksprogramma’s 
die bijdragen aan inzichten en oplossingen voor 
maatschappelijke vragen, met name in het kader van  
de NWA.

  Internationale netwerken dragen bij aan uitwisseling 
van kennis en data en zijn daarmee waardevol voor 
ontwikkeling van SGW-onderzoek.

  NWO-SGW vindt het belangrijk dat de beste onderzoekers 
de komende periode voldoende perspectief houden op het 
uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, in 
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Onderzoek
Samenwerking voor 
excellentie en 
vernieuwing

kleine én in grotere onderzoeksprojecten, in fundamentele 
én in meer praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

  NWO-SGW investeert blijvend in individueel talent.  
Bij het omvormen van de Vernieuwingsimpuls naar het 
Talentprogramma houdt NWO-SGW rekening met de 
behoeften in het veld.

  Het SGW-domein biedt senioronderzoekers mogelijk-
heden voor financiering via de NWO Open Competitie-
SGW.

  NWO-SGW zal monitoren en evalueren of mid-career-
onderzoekers voldoende mogelijkheden hebben in andere 
financieringsinstrumenten.

  In het Talentprogramma en de Open Competitie bedient 
NWO-SGW de volledige breedte van het domein door te 
werken met beoordelingen van deelgebieden via panels.

  NWO-SGW zet sterk in op het stimuleren van inter-
disciplinaire samenwerking en samenwerking tussen 
wetenschap en samenleving om zo bij te dragen 
aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
(nationaal en mondiaal), via programma’s in het kader 
van de Nationale Wetenschapsagenda en het Kennis- en 
Innovatiecontract (KIC, topsectoren).

  Verder streeft NWO-SGW ernaar binnen het Merian Fund 
onderzoek te programmeren voor mondiale uitdagingen.

  NWO-SGW zet zich in voor voldoende ruimte voor de 
bijdragen van de sociale en geesteswetenschappen in het 
vervolg van het huidige KIC (na 2019).
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Infrastructuur
Toegankelijke en 
duurzame 
wetenschappelijke 
infrastructuur

  Een krachtige onderzoeksinfrastructuur is cruciaal voor 
excellent SGW-onderzoek. Wat dat betreft verschilt SGW-
onderzoek niet van andere onderzoeksdomeinen. Die 
infrastructuur bestaat uit onderzoeksdata die niet alleen 
verzameld moeten worden maar die ook moeten worden 
opgeslagen, toegankelijk gemaakt en geanalyseerd.

  Naast die data is een goede ICT-infrastructuur essentieel 
om digitale ontwikkelingen te ondersteunen en nieuw 
en innovatief sociaal en geesteswetenschappelijk 
onderzoek mogelijk te maken. Voorts is de apparatuur 
voor neurocognitief onderzoek van belang om de 
(internationaal) sterke positie van het desbetreffende 
onderzoek te garanderen.

  Er zijn substantiële investeringen nodig om deze krachtige 
SGW-infrastructuur tot stand te brengen waarbij het van 
groot belang is om niet te versnipperen en bestaande 
initiatieven zoveel mogelijk te bundelen en duurzaamheid 
op de lange termijn te verzekeren. Daarbij kan voort-
gebouwd worden op nationale en internationale 
initiatieven waarin Nederlandse SGW-onderzoekers reeds 
een essentiële rol spelen.

  Vanuit haar nexusrol ziet NWO-SGW voor zichzelf vooral 
een rol in het helpen i) bijeenbrengen van de betrokken 
(inter)nationale wetenschappelijke en maatschappelijke 
partners en ii) creëren van een situatie waarin het veld 
zijn eigen prioriteiten stelt en eigen keuzes maakt.
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Kennisbenutting
Effectief gebruik van 
kennis door co-design 
en co-creatie

  Gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van 
kennis is een voorwaarde voor maatschappelijke en 
economische impact en het bijdragen aan oplossingen 
van maatschappelijke vragen. Daarom zal NWO-SGW 
kennisbenutting actief stimuleren.

  NWO-SGW zal optreden als ‘makelaar’ om onderzoekers 
en maatschappelijke stakeholders met elkaar te verbinden 
en kennisdeling te stimuleren.

  NWO-SGW zal blijven bevorderen dat er naast publiek-
private deelname aan en financiering van projecten 
ook voldoende ruimte blijft voor publiek-publieke 
financiering.
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