
Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)
Waar wetenschap en maatschappij elkaar vinden en versterken

Cybersecurity, stikstof, woningtekort, vergrijzing: onze samenleving staat voor enorme 

uitdagingen. Die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Genoeg kansen  

dus voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO investeert jaarlijks ruim 

100 miljoen euro in onderzoek waarin private en publieke partijen samenwerken om 

maatschappelijke impact te realiseren.
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Via het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC 
2020-2023) draagt NWO actief bij aan het 
Nederlandse missiegedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid van de rijksoverheid. Hoe? Door 
financiering, programmering en ondersteuning. 
Uitgangspunt van het missiegedreven top- 
sectoren- en innovatiebeleid zijn vier grote 
maatschappelijke thema’s, sleuteltechnologieën 
en maatschappelijk verdienvermogen. De vier 
grote thema’s zijn: 
 • Energietransitie & duurzaamheid 
 • Landbouw, water & voedsel 
 • Gezondheid & Zorg 
 • Veiligheid

Daarvoor zijn kennis en innovatieagenda’s (KIA) 
opgesteld.
De financiële NWO-bijdrage aan het KIC is 
beschikbaar voor wetenschappelijk, toepassings-
gericht en praktijkgericht onderzoek. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 
bedrijven die mee-financieren in de innovatiepro-
jecten, met aantrekkelijke mogelijkheden voor het 
mkb. Zo is een enorme versterking van het 

economisch verdienvermogen van Nederland 
mogelijk.
NWO initieert daarnaast samenwerkingen, legt 
verbindingen tussen wetenschappers, private – 
waaronder industriële – en publieke partijen en 
stimuleert verkenning van nieuwe wegen. Door 
partijen bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe, 
onverwachte consortia en innovatief onderzoek. 

Succesvolle vernieuwing
Missiegedreven (‘thematisch’) onderzoek vraagt 
om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- 
en gamma-onderzoekers samenwerken en een 
vraagstuk interdisciplinair benaderen. Alleen 
wanneer technologische en sociale innovatie 
hand in hand gaan, ontstaat succesvolle vernieu-
wing. 
Het in gang zetten van nieuwe oplossingen en het 
werken aan de realisatie van de beoogde impact 
– doorslaggevende en significante verandering  
in de maatschappij – van de KIC-missies stelt  
de komende jaren hoge eisen aan werkend 
Nederland. Gerichte inzet en nieuwe inzichten op 



“Via het Kennis- en Innovatieconvenant draagt NWO 
actief bij aan het Nederlandse topsectoren- en 
innovatiebeleid. NWO financiert, programmeert en 
ondersteunt. De vraagstukken in onze samenleving 
zijn dan ook enorm. We hebben daarvoor kennis en 
baanbrekende innovaties nodig. Wetenschappers, 
bedrijven én publieke partijen moeten de handen 
ineen slaan. NWO-KIC heeft 100 miljoen euro per jaar 
voor onderzoek waarin publieke en private partijen 
samenwerken om die vraagstukken aan te pakken.” 

KIC – dr. R.G.M. (René) Penning de Vries  
voorzitter KIC-programmacommissie

het gebied van leren, werken en innoveren zijn nodig 
om het arbeidspotentieel op het benodigde niveau 
te brengen en de innovatiekracht te vergroten – een 
belangrijk speerpunt in het KIC om het innovatiebe-
leid tot een succes te maken. Met aandacht voor de 
Human Capital-agenda werpt KIC een speer in de 
toekomst inzake de verbetering van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Begeleiding en matchmaking
NWO begeleidt binnen het KIC actief innovatie- 
clusters en initiatieven om kennisuitwisseling en de 
kansen op het bereiken van impact te maximaliseren. 
Dit omvat het organiseren van matchmakingactivi-
teiten en het aanbieden van workshops over com-
plexe consortiumvorming, zoals sandpit-procedures 
om de mogelijke samenwerking rond onderzoeks- 
initiatieven in een vroege fase te verkennen. 

Hoofdlijnen Kennis- en 
innovatieconvenant (KIC) bij NWO
Het KIC bij NWO komt tot uitdrukking in vier hoofd-
lijnen: 

1 Missie 
Binnen de hoofdlijn Missie ontwikkelt NWO jaarlijks 
een aantal grote thematische programma’s met een 
omvang tussen de 5 en 11 miljoen euro: de missie- 
gedreven programma’s. De onderwerpkeuze wordt 
bepaald op basis van een prioritering binnen de 
KIA’s. Onderzoekers dienen voorstellen in voor 
samenwerkingsprojecten, met een budget van 
750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel. 

2 Vraag
Via partnerschappen met private en/of publieke 
partners biedt NWO ruimte voor de uitwerking van 
kennis- en/of ontwikkelvragen van deze partners. 
Ook kan een partnerschap in de vorm van een 
uitgewerkt consortium worden ingediend. Deze 
innovatievragen sluiten uiteraard aan bij (delen van) 
één of meer KIA’s en leiden tot maatschappelijke 
impact. Partners matchen in cash de NWO-bijdrage 
die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. 

3 Strategie
Strategiegedreven consortia met impact zijn lange-
termijnprogramma’s, met aansluiting bij de KIA’s, 
met structurele financiering voor duurzame samen-
werking. NWO biedt sterke publiek-private consortia 
de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor 
een tienjarig programma. 

4 Praktijk 
Via Regieorgaan SIA zet NWO jaarlijks 18 miljoen 
euro in voor praktijkgericht onderzoek. Dit maakt het 
voor praktijkgerichte onderzoekers mogelijk om 
innovatienetwerken op te bouwen en samen te 
werken met partners uit de regio. Hier ligt de focus 
sterk op het mkb.

KIC heeft voor de vier hoofdlijnen jaarlijks  
118 miljoen euro beschikbaar.

Meer weten? 
Neem contact op met Odile Steijger
o.steijger@nwo.nl 
www.nwo.nl/kic 
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KIC-hoofdlijn Missie
Integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wat zijn onze antwoorden op klimaatverandering? 

Hoe redden we waardevolle grondstoffen uit ons afval? Hoe weerstaan we dreigingen 

tegen onze veiligheid? Hoe zorgen we voor duurzame voedselvoorziening? Een handvol 

vragen uit vele die de overheid aan kennisinstellingen en innovatieve ondernemers stelt 

voor een toekomstbestendig Nederland.
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NWO draagt met een deel van haar programmering 
bij aan het Nederlandse innovatiebeleid. Sinds 2020 
is deze programmering gebaseerd op het missie- 
gedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de 
rijksoverheid dat is gericht op het oplossen van grote 
maatschappelijke uitdagingen. De onderliggende 
kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) en de bijdragen 
van NWO en andere partijen zijn onderdeel van het 
Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

Samenwerking met impact
KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossin-
gen met maatschappelijke en economische impact. 
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren 
samen in gezamenlijke ontwikkeling en toepassing 
van kennis om met slimme technologieën grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo 
stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig.
Binnen het missiegedreven (‘thematisch’) onderzoek 
van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat 
een integrale benadering voorop. Daarbij slaan alfa-, 
bèta- en gamma-onderzoekers de handen ineen, 
samen met publieke en private partijen. Zij benaderen 
vraagstukken vanuit verschillende disciplines. 

Technologische en sociale innovatie gaan zo hand in 
hand waardoor er succesvolle vernieuwing ontstaat. 

Missiegedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid 
Centraal in het missiegedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid van de rijksoverheid staan vier 
maatschappelijk belangrijke thema’s (Energietransitie 
& duurzaamheid; Landbouw, water & voedsel;  
Gezondheid & zorg; Veiligheid), uitgewerkt in  
25 missies die concrete ambities bevatten. Daarnaast 
zetten we in op de thema’s Sleuteltechnologieën en 
Maatschappelijk verdienvermogen.
Op basis van de ambities hebben de topsectoren 
gezamenlijk Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) 
opgesteld voor elk van de zes bovengenoemde 
thema’s. In samenspraak met relevante stakeholders 
uit wetenschap en maatschappij ontstonden in deze 
KIA’s meerjarige missiegedreven innovatieprogram-
ma’s. Deze MMIP’s beschrijven voor de innovatiege-
bieden het beoogde doel, de (deel-)programmalijnen 
en de te beantwoorden specifieke onderzoeks- en 
ontwikkelvragen. Voor de Sleuteltechnologieën zijn 
potentiële meerjarenprogramma’s (MJP’s) geïdentifi-
ceerd, aangevuld met kennis- en ontwikkelvragen. 



NWO en het KIC: onderzoek brengt 
oplossingen dichterbij 
De inbreng van wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek is onmisbaar om tot oplossingen voor de 
gestelde uitdagingen te komen. NWO investeert 
jaarlijks binnen de hoofdlijn Missie 55 miljoen euro in 
onderzoek waarin publieke en private partijen samen-
werken aan maatschappelijke problematiek. De 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van NWO voor 
het KIC 2020-2023 dragen bij aan de antwoorden op 
de onderzoeks- en ontwikkelvragen, gekoppeld aan de 
maatschappelijke vraagstukken.
De hoofdlijn Missie kent twee PPS-werkwijzen per  
call for proposals, met verschillende cofinancierings-
voorwaarden: ter vergroting van ‘kennis’ (met 10% 
cofinanciering) en ter vergroting van ‘innovatie’ (met 
30% cofinanciering). Per thematische call wordt een 
keuze gemaakt.

De werkwijze innovatie is daarbij de standaard, gericht 
op economische en maatschappelijke innovatie.

 • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft 
private investering

De werkwijze kennis wordt specifiek ingezet voor 
kennisopbouw in geval van kennishiaten.
 • cofinanciering: 10%, waarvan minimaal de helft  

private investering
Voor beide werkwijzen geldt:
 • thema’s zijn bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s, 

of gerelateerd daaraan
 • minimaal de helft van de cofinanciering is in cash

Afwijkingen per call zijn mogelijk.

In 2020-2022 heeft NWO tot nog toe 19 missie- 
gedreven calls ontwikkeld, met een totaalbedrag van 
ongeveer 108 miljoen euro. De eerste projecten zijn 
begin 2022 toegewezen.

Meer weten? 
Neem contact op met Eelco van Dongen  
kic-missie@NWO.nl 
www.nwo.nl/kic-missie

Balai Pemuda (1907), Soerabaja.  
Foto: Rindra170 | shutterstock.com)

Zeewier: bron van biomassa en eiwitten

“Zeewier – ook wel suikerkelp – is een veelbelovende maar nauwelijks 
geëxploiteerde bron van biomassa en eiwitten. Kleinschalige teeltproeven 
tonen aan dat zeewier vaak losslaat. Dat resulteert in inefficiënte en 
onvoorspelbare teelt met hoge economische risico’s en een onbekende 
impact op de mariene ecologie. De sector trekt hierdoor geen investeringen 
aan, wat de opschaling naar winstgevendheid bemoeilijkt. Ons consortium 
gaat de aanhechting van suikerkelp verbeteren, de gevolgen van 
grootschalige zeewiercultuur op de mariene ecologie kwantificeren en 
businessmodellen voor Nederlands zeewier creëren. Dat is nodig voor de 
transitie naar een duurzame, blauwe economie.” 

dr. ir. Tijs Ketelaar, Wageningen University & Research

Consortiumpartners: Brandfriend, Friedrich Schiller University Jena, Universiteit Gent, Wageningen Economic Research, Wageningen Marine  
Research, Hortimare, North Sea Farmers, ReShore, Touwfabriek Langman.

Klimaatrobuuste productiesystemen en 
watermanagement

“Als gevolg van klimaatverandering zullen in Nederland vaker extreme droogtes 
voorkomen, met mogelijk maatschappelijke onrust en grote economische schade 
tot gevolg. Wij proberen het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige 
droogteperiodes beter te begrijpen. Het consortium gaat actief samenwerken 
met boeren, waterbeheerders en andere besluitvormers en praktische use cases 
ontwikkelen voor dagelijkse monitoring en voorspelling van droogte.”

prof. dr. Bob Su, Universiteit Twente
Delft University of Technology, Wageningen University, HAS University of Applied Sciences, Deltares, 
Wageningen Environmental Research, VanderSat, HKV, Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, KNMI,  
Stichting Voedselbosbouw Nederland, LTO Noord, Sencrop, Veenink Akkerbouw, Waterschap Aa en 
Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Herenboeren Wenumseveld.
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KIC-hoofdlijn Vraag
Vraag voor partners en consortia 

Jaarlijks worden binnen het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC 2020-2023) een 

aantal partnerschappen uitgewerkt waarin een kennis- en/of ontwikkelvraag van 

partners centraal staat. De NWO-bijdrage voor zo’n partnerschap ligt tussen de  

1,5 en 5 miljoen euro. De partner, of een consortium van partners, matcht dat bedrag 

in gelijke mate in cash. 

Vraag voor partners
NWO biedt hier twee soorten kansen voor  
potentiële partners. Wenst de partner extra 
zichtbaarheid in een bestaande markt, zoekt hij 
een radicaal andere markt, wil hij expanderen door 
benutting van andere disciplines of is hij op zoek 
naar nieuw talent dat zijn organisatie kan bijstaan 
in een ontwikkelingsslag? Daarvoor is er de  
‘Vraag voor partners’.
Een partnerschap kan worden uitgewerkt tot een 
call voor samenhangende projectvoorstellen, die 
door een onafhankelijke beoordelingscommissie 
worden beoordeeld. In sommige gevallen kan dit 
een sandpit-procedure zijn, maar er wordt ook een 
lichtere variant met minder overhead uitgewerkt.

Vraag voor consortia
Heeft de partner al zicht op het innovatiegat in de 
markt en zoekt hij gelijkgestemden om samen 
mee op te trekken? Dan biedt NWO de optie 
‘Vraag voor consortia’, waarbinnen consortium-
partners gezamenlijk een financieringsaanvraag 
uitwerken.
Zo’n partnerschap kan in de vorm van een reeds 
volstandig consortium worden ingediend. 

Belangrijk aspect van de KIC-partnerschappen is 
dat het te onderzoeken vraagstuk vrij te kiezen is. 
Er is geen ‘dwang’ door disciplinaire kaders of 
vooraf bepaalde thematiek (zie daarvoor hoofdlijn 
Missie), zolang er maar aansluiting is met een of 
meerdere Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s).

Call: Vraaggedreven Partnerschappen voor 
Consortia: in reactie op een call for proposals 
formuleert een publiek-privaat consortium een 
onderzoeksvoorstel (inclusief cofinanciering), dat 
de hoofdaanvrager namens een consortium bij 
NWO indient. Het kan hier gaan om een bestaand 
of een nieuw consortium van tenminste twee 
kennisinstellingen, publieke en private of  
industriële partijen. Het onderzoeksvoorstel dient 
ter beantwoording van een zelf gekozen kennis- 
en ontwikkelvraag die aansluit bij (delen van) één 
of meerdere KIA’s. 
Een voorstel voor een vraaggedreven partner-
schap is typisch groter in omvang en vereiste 
cofinanciering dan voorstellen bij KIC-hoofdlijn 
Missie, maar kleiner dan gevraagd bij lange- 
termijnprogramma’s (KIC-hoofdlijn Strategie). 



Ontwikkelplek voor consortia
Vraaggedreven partnerschappen voor consortia is dé 
ontwikkelplek voor consortia van kennisinstellingen, 
publieke en private partijen die een kennis- en ontwik-
kelvraag gezamenlijk kunnen omzetten in een coherent 
projectvoorstel met focus en massa en gericht op 
maatschappelijke impact. Te weten: focus op het 
thema en massa in de vorm van gezamenlijke inzet van 
mensen en middelen. Het is tegelijkertijd een door-
groeiplek voor consortia die de ambitie hebben op 
termijn uit te groeien tot strategische langetermijn- 
programma’s.

Vraag voor partners: zo’n partnerschap start vanuit 
een urgente vraag van een publieke of private organi-
satie. Deze publieke of private partner* dient bij NWO 
een intentie tot een partnerschap in en maakt de vraag 
en bereidheid bekend tot medefinanciering van een 
partnerschap. Na selectie door NWO werkt de partner 
in co-creatie met NWO een thematische call for 
proposals uit voor projectvoorstellen. 

* De publieke of private partner kan en mag bij NWO geen 
financiering aanvragen.

Breed4Food vergroot slagkracht

In het partnership-programma Breed4Food hebben vier 
Nederlandse dierveredelaars, die normaal gesproken elkaars 
concurrenten zijn, de handen ineengeslagen. De slagkracht 
is nu veel groter. “Vroeger had je de meesterfokker, en die 
bepaalde alles. Hij zocht het mooiste of best presterende 
beest uit, en dat mocht zich voortplanten. Dierfokkerij is 
kennisintensiever geworden. We gebruiken en ontwikkelen 
steeds nieuwere technieken. De investeringen die je moet 
doen zijn steeds groter. Denk aan genetisch onderzoek, waarbij 
we direct in het DNA willen aflezen hoe goed een dier is.” 

Gerard Albers, hoofd R&D bij het veefokkersbedrijf  
Hendrix Genetics

Het instrument is vooral geschikt voor publieke en/of 
private/industriële partijen die een thematisch onder-
zoeksprogramma van aanzienlijke omvang willen 
initiëren rond een voor hen belangrijke kennis- en/of 
ontwikkelvraag. Om een nieuwe weg in te kunnen 
slaan, vernieuwing in bestaande R&D te brengen of hun 
zichtbaarheid te vergoten is nieuwe kennis nodig. Via 
het agenderen van de kennis- en/of ontwikkelvraag in 
een call for proposals kunnen partners aansluiting 
vinden bij ontbrekende en nieuwe kennis van kwaliteit. 
Onderzoekers worden via die call for proposals ge-
vraagd een bijdrage te leveren aan het antwoord op de 
kennis- en ontwikkelvraag van de partner(s). 

Meer weten? 
Neem contact op met Gerdine Stout  
of Annemarie Penders 
kic-partnerschappen@NWO.nl 
www.nwo.nl/kic-vraag

Samen tegen kanker

In het partnership-programma Technology for Oncology 
bundelden NWO en KWF Kankerbestrijding hun krachten. 
Zij daagden technische en medische wetenschappers 
uit om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met elkaar 
en met bedrijven, gericht op technische innovaties 
voor de preventie en behandeling van kanker. Er zijn in 
Technology for Oncology 19 projecten toegewezen in 
twee rondes. Bij elkaar legden KWF Kankerbestrijding en 
NWO 2,59 miljoen euro in.
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KIC-hoofdlijn Strategie
Grote, langjarige, strategische samenwerkingen

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 zet NWO een beperkt 

aantal langetermijnprogramma’s (LTP) op. Een LTP heeft als strategisch doel het 

langjarig en krachtig stimuleren van de nationale ontwikkeling van een weten-

schappelijke veld in Nederland, gericht op een maatschappelijk thema en/of  

sleuteltechnologie. 

Kenmerkend aan een LTP is een 10-jarige  
financiering die essentieel is om de gewenste 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact  
te bereiken. Daarbij is de bijdrage van NWO 
noodzakelijk om de samenwerking van de grond 
te krijgen of door te ontwikkelen.
In een LTP werken altijd kennisinstellingen en 
private partijen samen. Daarnaast kunnen  
publieke partijen betrokken zijn. Langetermijn- 
programma’s hebben een omvang tussen de  
30 en 100 miljoen euro, waarbij NWO oplopend  
tot maximaal 25 miljoen euro bijdraagt.
De kennisinstellingen en de betrokken private en 
publieke partijen leveren een eigen bijdrage in 
cash en in-kind aan het LTP van tweederde tot 
driekwart van het totale budget. De bijdrage van 
NWO stopt per definitie na tien jaar, ook als het 
LTP langer blijft voortbestaan. NWO heeft een 
transparant proces opgezet voor de selectie van 
LTP’s.

Strategisch belang
Evenals bij de KIC-hoofdlijn Missie is het budget 
voor de langetermijnprogramma’s bestemd voor 
alle Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)  

gezamenlijk. De toewijzing van middelen vindt 
KIA-over-stijgend plaats. NWO gebruikt hiervoor 
een afwegingskader, waarin belangrijke criteria 
zijn:
 • wetenschappelijke kwaliteit 
 • het nationale strategische belang (wetenschap-

pelijk, maatschappelijk, economisch)
 • (nationale) samenwerking

Context
NWO heeft lopende verplichtingen voor eerdere 
langetermijnprogramma’s die zijn aangegaan op 
verzoek van de topsectoren en departementen 
(ARCNL, ARC CBBC, Oncode, QuTech en  
Wetsus). Deze verplichtingen bedragen ongeveer 
10 miljoen euro per jaar en vormen onderdeel van 
de KIC-hoofdlijn Strategie. Er resteert circa  
20 miljoen euro per jaar voor het starten van 
nieuwe LTP’s.
In 2021-2022 krijgen twee langetermijn- 
programma’s de gelegenheid om hun onder-
zoeksplannen verder uit te werken. De voorstellen 
doorlopen vervolgens het reguliere beoordelings-
proces, waarna NWO opgeteld maximaal  
40 miljoen euro bijdraagt.
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Balai Pemuda (1907), Soerabaja.  
Foto: Rindra170 | shutterstock.com)

Plant-XR – A new generation of intelligent 
breeding tools for extra resilient crops (LTP in 
ontwikkeling) 

“De wereld moet voldoen aan een groeiende vraag naar betaalbaar 
voedsel en zich tegelijkertijd aanpassen aan de klimaatverandering en het 
gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en natuurlijke hulpbronnen 
verminderen. In plaats van planten die het alleen goed doen onder perfecte 
en strak beheerste omstandigheden, hebben we robuuste gewassen nodig 
die bestand zijn tegen extreme en onvoorspelbare stress, zoals droogte, 
overstromingen en ziekten.
De huidige plantveredelingstechnieken kunnen dergelijke complexe 
eigenschappen niet effectief selecteren. We hebben een nieuwe generatie 
van slimme, doelgerichte veredelingsinstrumenten nodig, gebaseerd 
op nieuwe gegevens, nieuwe inzichten en kunstmatige intelligentie, om 
snel veel extra weerbare gewassen te creëren. Plant-XR heeft tot doel deze 
instrumenten te ontwikkelen en hun implementatie te versnellen.” 

prof. dr. Guido van der Ackerveken, Universiteit Utrecht
Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research,  
Technische Universiteit Delft, BO akkerbouw, Greenports Nederland, Topsector Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen, Plantum, Rijk Zwaan, Enza Zaden, Bejo Zaden, Keygene NV, HIP consorti-
um, Flower consortium (Chrysanthemum (plus other flowers and ornamentals): Deliflor, Dekker, 
and Dummen Orange)
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ROBUST: Trustworthy AI-based Systems 
for Sustainable Growth (LTP in 
ontwikkeling)

“Om de belofte waar te maken dat kunstmatige intelligentie 
bijdraagt aan de huidige maatschappelijke uitdagingen, is 
vertrouwen in de interactie tussen mensen en systemen op 
basis van kunstmatige intelligentie, een centrale component. 
ROBUST is gericht op de bevordering van de technologische 
onderbouwing van betrouwbare systemen, in termen van 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, herhaalbaarheid, veerkracht 
en veiligheid. ROBUST beoogt economische impact te 
hebben en bij te dragen aan de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling. We doen dit als een netwerk van labs waarin 
kennisinstellingen en industriële stakeholders gezamenlijk 
onderzoeksagenda’s nastreven.” 

prof. dr. Maarten de Rijke, Universiteit van Amsterdam en ICAI
Consortiumpartners: Amsterdam UMC, TU Delft, TU Eindhoven, Erasmus UMC, 
Erasmus Universiteit, JADS, LUMC, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, 
Radboud UMC, Radboud Universiteit, UMC Groningen, Universiteit Twente, 
UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, 
HAN, Saxion, University of Curaçao, Abbott, Alliander, ASM Pacific Technology, 
BioMax, Delft Imaging Systems, Deloitte, DPGMedia, DSM, General Electric 
Healthcare, GN Hearing, Integrated Utility Holding, LaNubia Consulting, MeVis 
Medical Solutions, NS, NXP, NV GEBE (St. Maarten), Philips, ProRail, Siemens 
Healthineers, Thirona, Verily, Water- en Energiebedrijf Aruba, Water- en Energie-
bedrijf Bonaire, Ministerie van Economische Zaken Curaçao, NLAIC, Partnership 
on AI, Rotterdam Stroke Service, SDG Nederland, TTT.AI, Laurens-Rijndam en 
andere revalidatiecentra en patiëntenorganisaties. 
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Meer weten? 
Neem contact op met 
Herma van Kranenburg 
kic-strategie@nwo.nl 
www.nwo.nl/kic-strategie

mailto:kic-strategie%40nwo.nl?subject=
http://www.nwo.nl/kic-strategie
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KIC-hoofdlijn Praktijk
Praktijkgerichte instrumenten

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks 18 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatie- 

convenant (KIC 2020-2023) door het stimuleren van praktijkgericht onderzoek dat daarop 

aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de 118 miljoen euro die NWO in totaal jaarlijks inzet 

voor het KIC. 

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA zijn 
partner van het Kennis- en Innovatieconvenant. In het 
praktijkgerichte onderzoek vindt kennisontwikkeling 
en -deling plaats in netwerken van hogescholen, 
kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke 
instellingen en provincies. Lectoren en Centres of 
Expertise van hogescholen zorgen voor verbindingen. 
De hogescholen gaan jaarlijks minimaal 32 miljoen 
euro bijdragen aan het realiseren van de missies met 
behulp van praktijkgericht onderzoek. In regionale 
broedplaatsen voor innovatie (zoals campussen, 
proeftuinen en living labs), werken hogescholen 
samen met hun regionale praktijkpartners: het mkb, 
publieke instellingen, onderwijs- en kennisinstel-
lingen. Hogescholen leveren een waardevolle bijdrage 
aan het missiegedreven innovatiebeleid door 
onderzoek, doorwerking van onderzoeksresultaten in 
praktijk en onderwijs, en aandacht voor human 
capital.
Voor elke Kennis- en Innovatieagenda (KIA) is er een 
hbo-thematafel. Deze zijn opgezet om iedereen die 
actief is rondom een bepaald thema aan tafel te 
krijgen, onder leiding van hogeschoolbestuurders. 
Mogelijke hbo-partijen zijn Centres of Expertise, 
lectorenplatforms, fieldlabs, SPRONG-consortia en 

vertegenwoordigers van de Sectorale Adviescolleges 
van de Vereniging Hogescholen. Meer informatie over 
de thematafels op de website Vereniging Hoge-
scholen.

Vier instrumenten
Er zijn vier instrumenten die het voor praktijkgerichte 
onderzoekers mogelijk maakt om innovatienetwerken 
op te bouwen en samen te werken met partners uit de 
regio en mkb.

Het gaat om SPRONG, L.INT, KIEM en Innovatie- 
traineeships.
 • SPRONG is gericht op het stimuleren van krachtige 

onderzoeksgroepen bij hogescholen. Een 
SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking 
tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpart-
ners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bij-
voorbeeld mkb), publieke instellingen en over- 
heden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een 
brede doorwerking naar de kwaliteit van het 
onderzoek van de betrokken hogescholen. 
In de 1e ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeks-
groepen toegewezen, met een totaalbedrag van 
17 miljoen euro. 

https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/thema-s-en-subthema-s/artikelen/aanmelden-voor-nieuwsbrief-hbo-kic-inzet
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/thema-s-en-subthema-s/artikelen/aanmelden-voor-nieuwsbrief-hbo-kic-inzet


 • L.INT is gericht op het creëren van nieuwe 
lectorposities, met een verbinding tussen 
hogeschool en onderzoeksorganisatie (o.a. TO2, 
NWO-instituut, KNAW-instituut, Rijkskennis- 
instelling). Deze verbinding versterkt de kennis- 
en innovatieketen door wetenschap, beleid en 
praktijk bij elkaar te brengen. De regeling biedt 
kansen voor senior onderzoekers, lectoren en 
studenten en draagt bij aan een grotere be-
schikbaarheid van goed opgeleide professio-
nals.

 • KIEM/GoChem/GoCI – KIEM is een laag- 
drempelige regeling om te stimuleren dat 
mkb-ondernemingen verkennend onderzoek 
doen in samenwerking met een kennisinstelling. 
De KIEM-regeling staat open voor hogescholen, 
universiteiten en andere instellingen voor 
wetenschappelijk onderzoek. GoChem en GoCI 
zijn thematische programma’s gericht op 

respectievelijk de chemische en creatieve 
industrie, waarin mkb-vertegenwoordigers, 
kennisinstellingen en financiers gezamenlijk 
werken aan het bevorderen van innovatie in het 
mkb.

 • Innovatietraineeships (pilot) is een nieuw 
instrument, gericht op het stimuleren van 
samenwerking tussen mkb en hogescholen,  
via innovatietraineeships gekoppeld aan 
hbo-opleidingen. Een innovatietrainee doet 
gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek  
bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair  
en na het afstuderen als medewerker van het 
bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek 
begeleidt de hogeschool de trainee.

Meer weten? 
Neem contact op met Marcus van Leeuwen  
marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl 
www.nwo.nl/kic-praktijk

L.INT-lector: Gezonde Stedelijke 
Ontwikkeling

Hogeschool Utrecht en RIVM hebben samen dr. ir. 
Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke 
Ontwikkeling. Hanneke Kruize richt zich op de ontwikkeling 
van onderbouwde praktijkgerichte ontwerpprincipes voor 
een gezonde leefomgeving. De lector Gezonde Stedelijke 
Ontwikkeling gaat in living labs samen met onderzoekers, 
studenten en bewoners groene stedelijke plekken ruimtelijk 
ontwerpen en monitoren hoe de gebruikers die ruimtes 
gebruiken en beleven. Denk hierbij aan living labs bij 
Cartesiushoek Utrecht, Merwedekanaalzone Utrecht, Stille 
Stad Amersfoort en Zusterparken in Utrechtse gemeenten.

SPRONG-project: De Circulaire 
Sprong

“Nederland wordt honderd procent circulair in 
2050. Om dit te bereiken moeten producten anders 
worden vormgegeven en processen anders worden 
georganiseerd. Veel bedrijven zijn hier nog niet op 
ingesteld. Zuid-Nederland heeft als innovatieve industriële 
regio een bovengemiddelde opgave, maar is ook sterk 
georganiseerd om deze op te pakken. De Circulaire Sprong 
legt de basis voor een industriële circulaire transitie.”

dr. ir. Jifke Sol, Fontys Hogescholen
Consortium: Brainport Smart District, Midpoint Brabant
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