
De Nationale Wetenschapsagenda brengt 
uiteenlopende deelnemers aan onderzoek 
bijeen. De NWA versterkt en faciliteert hun 
productieve interactie. Wetenschap en 
samenleving komen samen, net als 
verschillende wetenschappelijke gebieden, 
vormen van onderzoek (fundamenteel, 
toegepast, praktijkgericht) en nationale en 
internationale onderzoeksagenda’s. 
Onder de hoede van NWO ontwikkelde de 

NWA zich tot een revolutionair programma in 
het Nederlandse (en zelfs mondiale) kennis-
landschap, waarin wetenschappelijke 

doorbraken worden gekoppeld aan maat-
schappelijke opgaven, binnen 140 cluster-
vragen en 25 routes. De clustervragen 
kwamen voort uit de Nederlandse samen-
leving. De routes verbinden deze vragen aan 
de hand van thema’s en vormen netwerken 
van onderzoek met het maatschappelijke veld.
Teruggave van de onderzoeksresultaten aan 
de maatschappij én vergroting van vertrouwen 
en betrokkenheid van burgers bij wetenschap 
blijft een van de kernelementen van de 
agenda.

Het ministerie van OCW belegde de uitvoering 
van het programma voor de Nationale 
Wetenschapsagenda bij NWO. Na de start van 
de NWA in 2018 zijn nieuwe, inter- en 
transdisciplinaire samenwerkingsverbanden 
gestimuleerd. 

Nationale Wetenschapsagenda

Waar maatschappij en wetenschap 
elkaar vinden en versterken

Doel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is met kennis een positieve, structurele 

bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met 

elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen. De NWA kwam tot 

stand door een innovatief proces, met de inbreng van zowel burgers als wetenschappers. 
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NWA-onderzoek vindt plaats binnen consortia. Daarin 
werken universiteiten, universitaire medische centra, 
hogescholen, TO2-instellingen, planbureaus, Rijkskennis-
instellingen en andere kennisorganisaties samen met 
maatschappelijke partners uit publieke en semipublieke 
sectoren en het bedrijfsleven. Nadrukkelijk is hierin sprake 
van team science en is er plaats voor citizen science.

Programmalijnen NWA
De NWA omvat vier programmalijnen: 
1  Langjarig, inter- en transdisciplinair onderzoek op 

NWA-routes door consortia (ORC)
2  Thematische calls op initiatief van vakdepartementen
3  Netwerken en vernieuwing binnen de routes
4  Wetenschapscommunicatie en outreach

De NWA heeft in drie jaar ruim 200 miljoen euro aan 
financiering binnen deze programmalijnen toegewezen aan 
bijna 190 onderzoeksprojecten, met een budget variërend 
van 50.000 tot 10 miljoen euro.

“Kenmerkend is dat het onderzoek binnen 
het NWA-programma ‘kennisketenbreed’ 
wordt uitgevoerd en interdisciplinair 
is van aanpak. Deze karakteristieken 
geven het NWA-programma een unieke 
positie. Het programma verbindt de 
wetenschap met de samenleving, zowel 
in netwerken en onderzoeksprojecten 
als via wetenschapscommunicatie en 
outreach. Het stimuleert interdisciplinair 
kennisketenbreed onderzoek naar 
complexe vraagstukken waarin nauwe 
samenwerking met maatschappelijke 
organisaties nodig is. Een dergelijke 
samenwerking komt niet vanzelf tot 
stand, maar vraagt om voortdurend 
sturen en ondersteunen; daarover is de 
laatste jaren veel geleerd.” 

NWA – Bert van der Zwaan,  
voorzitter NWA-programmacommissie

Meer weten? 

Mail naar Jeanet Bruil | j.bruil@nwo.nl
www.nwo.nl/nwa 
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Programmalijn 1: Onderzoek op Routes door Consortia

Programmalijn 1: 
Onderzoek op Routes door Consortia

Consortia van onderzoekers en maatschappe-
lijke partners uit de publieke en semipublieke 
sectoren én het bedrijfsleven werken daarom 
intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren 
en toepassen van onderzoek. Binnen derge-
lijke breed samengestelde consortia kan het 
cyclische karakter van onderzoeks- en 
innovatieprocessen goed tot zijn recht komen. 
Met ‘cyclisch karakter’ wordt bedoeld dat 
onderzoek leidt tot kennis die doorstroomt 
naar de toepassing in beleid en praktijk. En 
tevens: dat vragen en problemen uit beleid en 
praktijk weer aanleiding geven voor verder 
fundamenteel en toegepast onderzoek.

Kern van programmalijn 1
Het doel van het NWA-ORC programma is  
het stimuleren van onderzoek binnen kennis-
ketenbrede en interdisciplinaire consortia, 
waarin onderzoekers samenwerken met 
relevante maatschappelijke (publieke en/of 
private) partners en burgers. 

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Onderzoek op Routes door Consortia 

(programmalijn 1) richt zich op het faciliteren van interdisciplinair onderzoek en innovatie 

waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In dit 

onderzoek – op (delen van) de routes van de NWA of over routes heen – staat samenwerking 

centraal, zowel binnen de gehele publieke kennisketen als tussen de gehele kennisketen en 

maatschappelijke partners.

Indiener kiest onderwerp op basis 
van de routes en clustervragen
De vraagstelling van het onderzoek is verwant 
aan de complexe vraagstukken (‘wicked 
problems’) uit het portfolio van de 25 NWA- 
routes, de bijbehorende 140 clustervragen en, 
waar aanwezig, de uitwerking daarvan in de 
kennisagenda van de route.

Indienen
In de jaarlijkse NWA-ORC financieringsronde 
dienen consortia aanvragen in die gezamenlijk 
uitdrukking geven aan de breedte en het 
karakter van de Nationale Wetenschaps- 
agenda. De ronde maakt onderzoek mogelijk 
dat leidt tot maatschappelijke en/of weten-
schappelijke doorbraken. 

Langjarig, multidisciplinair onderzoek  
op NWA-routes door consortia (ORC)

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



“Het Engelse pressing matter verwijst tegelijk naar ‘dringende kwesties’ 
en naar ‘lastige voorwerpen’. Ons project Pressing Matter gaat over 
de rol die koloniale collecties kunnen spelen in het oplossen van 
spanningen rondom onze omgang met het koloniale verleden. Welke 
nieuwe vormen van eigenaarschap zijn wenselijk en mogelijk?”

Susan Legêne, VU Amsterdam (ORC 2019) 

Consortium bestaat voorts uit Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, 
Universiteit Leiden, NIOD Institute for War, KNAW, Rijksuniversiteit Groningen, 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Nationaal Museum van Wereldculturen 
(NMVW), Stichting Nationaal Museum van Wereld Culturen, Stichting Academic Erfgoed, 
Rijksmuseum, Bronbeek Museum, Framer Framed, Rijksakademie, The Black Archives, 
Peace Palace Library, Rijksuniversiteit Groningen Museum, Universiteit Utrecht Museum, 
Hapin, Papua Support Foundation, Dutch Culture, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Imagine IC, Pitt Rivers Museum, Center for Anthropological Research on Museums and 
Heritage, Museum Nasional Indonesia, Universitas Gadjah Mada, University the Western 
Cape, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.

Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk 
onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van 
vandaag én morgen. Denk aan maatschappelijke 
ongelijkheid, energietransitie, gezondheid en zorg, of 
klimaatverandering. Kennisbenutting vergroot de kans  
op maatschappelijke impact van onderzoek en is daarom 
een belangrijk onderdeel van de NWO-strategie voor 
2019-2022 én het plan van aanpak van de ORC-
projecten. 
Samenwerking met maatschappelijke partners is 
kernelement, ook wordt citizen science aangemoedigd.

Highlights
—  In 2018 en 2019 ontving NWO 183 project- 

voorstellen in twee rondes. Vanuit programmalijn  
1 wees NWO de som van 154,5 miljoen euro  
toe aan 38 consortia. 

Contact | nwa-orc@nwo.nl 
www.nwo.nl/nwa, www.nwo.nl/nwa-orc,
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/ 

“De biologische klok raakt verstoord door onze 24-uursmaatschappij.  
Dit vergroot de kans op geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen  
en vormt een wereldwijde bedreiging voor de biodiversiteit. Wij willen  
strategieën ontwikkelen om de biologische klok gezond te houden.  
Daarmee dragen we bij aan een duurzame toekomst voor onze planeet  
en haar inwoners.” 

Joke Meijer – Leiden University Medical Center (ORC 2019) 

Consortium bestaat voorts uit Amsterdam UMC, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Erasmus 
MC, Hogeschool Van Hall Larenstein HvHL, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, In-
stitute of Biology Leiden (IBL), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Nederlands 
Herseninstituut NIN, NIOO-KNAW, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Rijksuni-
versiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven TU/e, TNO, Universitair Medisch Centrum 
Utrecht UMCU, ARTIS, Centre for Human Drug Research (CHDR), Chrono Eyewear bv, Chrono @
Work, Edelris, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Den Haag, Gemeente 
Leiden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Texel, Gemeente Utrecht, Geestelijke gezondheidszorg 
voor mensen in Eindhoven en omgeving (GGzE), Good Light Group, Hersenstichting, Janssen 
Pharmaceutica, Jeroen Bosch Ziekenhuis, KWF Kanker Bestrijding, Leyden Academy on Vitality 
& Ageing, Methylomics BV, MediluX BV, NEMO Science Museum, OcellO, Peira, Technolab, Witte 
Raaf, Algemeen Verbond Van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN), Caring Universi-
ties Consortium, Gemeente Putten, Glastuinbouw Nederland, Globe at Night, Holland Rijnland, 
International Dark Sky Association (IDA), Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LU-
BEC), Naturalis, Natuur & Milieufederaties, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezond-
heidszorg (NIVEL), Openbare Verlichting Nederland (OVLNL), Platform Betere Tijden, Rijkswater-
staat, Smart City program, Gemeente Rotterdam, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, 
Vreeken’s Zaden, Water Authority Hunze en Aa’s

Stadscentrum Tokio ‘s nachts
Foto: Shutterstock.com

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

D
en

 H
aa

g
, n

ov
em

b
er

 2
0

21

mailto:nwa-orc%40nwo.nl?subject=
http://www.nwo.nl/nwa
http://www.nwo.nl/nwa-orc
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/


Programmalijn 1: Onderzoek op Routes door Consortia

Programmalijn 2:
Thematische programmering 

Consortia onderzoeken vraagstukken 
aangereikt door vakdepartementen

De Nationale Wetenschapsagenda richt zich op uitdagende en richtinggevende 

vraagstukken die aansluiten op de kracht van de Nederlandse wetenschap, op de grote 

maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Specifieke thematische programmering in 

samenwerking met overheden op maatschappelijk urgente thema’s sluit hier bij aan.

Programmalijn 2 biedt ministeries en andere 
overheden de mogelijkheid om onderzoek te 
stimuleren dat leidt tot gefundeerde ant-
woorden op maatschappelijke vragen die 
hoog op de beleidsagenda staan. Deze 
programmalijn legt de verbinding tussen de 
Nationale Wetenschapsagenda, het NWA-
programma en de kennisagenda’s van 
departementen en andere overheden.
In de meeste gevallen betreffen de thema’s in 
programmalijn 2 complexe maatschappelijke 
uitdagingen waarvoor tot nu toe onvoldoende 
zicht is op oplossingen of handelingspers-
pectieven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
ecologische gevolgen van ingrepen voor 
windenergie op de Noordzee (Ecologie & 
Noordzee), het vergroten van duurzame 
economische zelfstandigheid van vrouwen 
(Economische veerkracht van vrouwen), de 
problematiek van herstel en onderhoud van 
bruggen en kades in historische binnensteden 
(‘Urbiquay’) en de uitdaging van de wereld om 
in het jaar 2050 negen miljard mensen te 
voeden (Voedsel-transitie).
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Het streven naar ‘wicked solutions’ voor 
‘wicked problems’ beantwoordt aan een 
behoefte bij overheden. De rol van NWO in 
programmering, aanvraag- en beoordelings-
procedure en het bijeenbrengen van partijen 
stimuleert relevant, beleidsactueel onafhan-
kelijk onderzoek. Het onderzoek kan zo een 
bijdrage leveren aan ‘evidence informed’ 
beleid.

Kern van programmalijn 2
De Nationale Wetenschapsagenda biedt 
overheden de mogelijkheid om onderzoek te 
stimuleren naar thema’s die voor hen relevant 
zijn en om gefundeerde antwoorden te vinden 
op maatschappelijke vraagstukken. 
Overheden kunnen jaarlijks thema’s en 
beleidsvragen aanreiken waarvoor onderzoek 



Het programma Schulden en armoede

“Schulden hebben grote impact op schuldenaren 
en de maatschappij. Gemeenten hebben veel geld 
geïnvesteerd in het bereiken van burgers met 
schulden en in ondersteuning die moet leiden tot 
duurzame solvabiliteit. Wij doen onderzoek naar 
bestaande interventies. Zo komen we meer te weten 
over wat werkt en wat niet werkt.”

Tamara Madern, Hogeschool Utrecht

wenselijk is. Deze vragen worden met een extra 
financiële bijdrage vanuit de Nationale 
Wetenschapsagenda doorontwikkeld tot calls for 
proposals. 

Op www.nwo.nl/nwa-themas staat een overzicht 
van tot nu toe gepubliceerde calls.
Er is in deze programmalijn ruimte voor 
thematische programma’s geïnitieerd door 
(gezamenlijke) overheden.  Daarnaast worden 
binnen de synergieprogramma’s specifiek 
gekozen thema’s opgepakt samen met over-
heden en in synergie met het Kennis- en 
Innovatieconvenant (KIC). De gedachte is dat 
deze synergie bijdraagt aan meer maatschappe-
lijke en wetenschappelijke impact.  Het eerste 
thema is Artificial Intelligence, waarvoor een call 
is geopend. Meerdere synergiethema’s volgen.

Highlights
—  Tussen 2019 en 2021 opende NWO 23 

thematische programma’s
—  Vanuit programmalijn 2 wees NWO de som 

van 41,6 miljoen euro toe aan 31 consortia. 
(IJkpunt november 2021)

Contact | Maya Rispens 
NWAThematisch@nwo.nl
www.nwo.nl/nwa
www.nwo.nl/nwa-themas 

"Natuur en landbouw hebben elkaar nodig om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke opgaven 
in het landelijk gebied. In het programma Herstel Biodiversiteit wordt nauw samengewerkt met stakeholders 
in drie gebieden, maar ook met de maatschappelijke beweging Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 
fundamenteel onderzoekers, NWO en beleid. Daardoor leren we al doende wat echt werkt in de 
praktijk en wat niet. Bovendien wordt de opgedane kennis verspreid via het netwerk van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, hetgeen waarschijnlijk ook andere gebieden zal stimuleren tot gebiedsgerichte 
samenwerking op dit vlak." 

Mariska Harte, programmamanager Verbinding Landbouw en Natuur bij Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit

Consortium bestaat voorts uit Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Pharos, Valente, Save the Children, 
Bureau Bartels, Gemeenten Amsterdam, Utrecht, Gouda, Deventer, Arnhem, Haarlem. Betrokken vakdepartement: Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid
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Waar maatschappij en wetenschap elkaar vinden en versterken
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Programmalijn 3:
Vernieuwing en netwerken 

Zelf-organiserende netwerken 
en kleine durfprojecten

De NWA ondersteunt 25 routes. Deze routes vormen zelf-organiserende netwerken die  

140 clustervragen verbinden, nieuwe netwerken stimuleren en belangrijke wetenschappe-

lijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving agenderen en 

onderzoeken.

Routes spelen een rol in het organiseren van 
het veld en zorgen voor meer betrokkenheid 
van de hele kennisketen, het samenbrengen 
van relevante consortiumpartners, het 
bewerkstelligen van kennisbenutting, 
erkenning geven aan de potentiële maat-
schappelijke en wetenschappelijke door-
braken binnen een route en het bewaken van 
kerndoelen van de route en de NWA. Ook 
kunnen routes op deze manier zorgen voor 
een programmerend effect binnen het 
onderzoeksveld.

Netwerken
Zogenoemde routetrekkers en boegbeelden 
organiseren de routes. Zij kunnen financiering 
aanvragen ter ondersteuning van hun net-
werkactiviteiten.

Vernieuwing
Naast het bevorderen van verbindingen 
tussen de gehele kennisketen, zet het NWA- 
programma in op vernieuwing: de NWA als 
stimulans voor nieuwsgierigheid en inspiratie. 
In de (inmiddels niet meer bestaande ronde) 
Ideeëngenerator konden onderzoekers de 
vatbaarheid voor hun ideeën toetsen. De 
mogelijkheid van dergelijke kortlopende 
projecten bestaat nu binnen de routes.

Overzicht van de routes 
https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-
-route

https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-route
https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-route


Kern van programmalijn 3:
NWA-routes kunnen financiering aanvragen voor 
beheerskosten. Zij kunnen tevens kleine projecten 
aanvragen. In beide gevallen is geen sprake van 
competitie.

Highlights
—  In 2017 ontvingen 8 routes een startimpuls in het 

Startimpulsprogramma (voorafgaand aan het NWA-
programma) van bij elkaar 20 miljoen euro

—  In 2019 kregen 79 (jonge) onderzoekers een 
Ideeëngeneratortoewijzing van bij elkaar  
ca. 4 miljoen euro 

—  In 2020 konden 24 routes aan de slag met  
kleine projecten met toewijzingen van bij elkaar ca. 
3 miljoen euro

—  Elk jaar vragen 25 routes budget voor 
routemanagement en netwerkactiviteiten aan.

Contactpersoon | Joep van Wijk 
nwa-routes@nwo.nl
www.nwo.nl/nwa
www.nwo.nl/nwa-vernieuwing-netwerken 

‘Als onderzoeker ben je toch vaak op de eigen vierkante meter actief – terwijl de kans groot is dat er iemand 
anders in de wereld met dezelfde vraagstukken bezig is vanuit een ander perspectief’. De kans om verschillende 
disciplines bij elkaar te brengen was uniek, vond ook Dumontier: ‘Een ander type financier zou mij nooit de 
gelegenheid hebben gegeven om een dergelijk experimenteel onderzoek op te zetten met deze mix aan 
disciplines. Dit terwijl het samenspel van de verschillende werkvelden juist bepalend was voor het behalen van de 
onderzoeksresultaten'.

Michel Dumontier, Maastricht University. Startimpulsproject Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData) 
— Big Data onder de loep.

Het consortium bestaat o.a. uit: Erasmus Universiteit Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Open Universiteit, Radboud Universiteit, 
Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Maastricht, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit 
Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 
Instituut voor Informatierecht (IViR), Data Science Center Eindhoven (DSC/e), Netherlands eScience Center, SURF, TNO, Fontys Hogeschool, 
Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Spraaktechnologie zou het voor ouderen makkelijker 
moeten maken met technologie om te gaan. Toch zijn 
veel ouderen terughoudend tegenover technologische 
oplossingen ter ondersteuning van hun dagelijks leven. 
We ontwikkelden in Groningen twee synthetische 
stemmen, een in de lokale taal ‘Grunnegs’ en een in 
het Nederlands. Die gingen in de commerciële robot 
Pepper. Nu blijkt dat een robot die de regionale taal praat 
meer vertrouwen geeft, omdat men de taal zelf als beter 
verstaanbaar en plezieriger ervaart. Onverwachte uitkomst 
is dat ouderen een robot die regionale taal praat ‘enger’ 
vinden dan een robot die Nederlands praat… wat het 
vertrouwen in de robot weer ondermijnt.”

Jenny van Doorn, Rijksuniversiteit Groningen
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Waar maatschappij en wetenschap elkaar vinden en versterken
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Het NWA-programma heeft als doel wetenschap toegankelijk te maken voor een breed 

publiek en onderzoeksresultaten terug te geven aan de samenleving. Centraal staat het 

vergroten van vertrouwen in en betrokkenheid van burgers bij wetenschap. Samen met 

kennisinstellingen, onderzoekers en publieksinstellingen wil het programma zo veel mogelijk 

mensen bereiken, ook jongeren en volwassenen met een latente interesse in wetenschap. 

Doelen zijn
—  de samenleving laten zien dat investeren in 

de wetenschap leidt tot antwoorden op 
hun vragen, tot innovaties en een betere 
wereld,

—  de samenleving helpen in het herkennen 
van feiten en fabels,

—  betrokken burgers de kans bieden om mee 
te denken over wetenschappelijke ontwik-
kelingen.

WECOM
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert 
NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van 
de Nationale Wetenschapsagenda, onder 
andere door het stimuleren van wetenschaps-
communicatie en outreach. 

De call ‘NWA Wetenschapscommunicatie 
2021–2022’ is bedoeld voor een divers palet 
aan projecten die zich richten op specifieke 
doelgroepen, bijvoorbeeld doelgroepen die 
niet vanzelfsprekend met wetenschap in 
aanraking komen en onvoldoende beeld 
hebben van wat wetenschap is en betekent 
voor de maatschappij. Daarnaast is er vanaf 
2019 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor 
een call Wetenschapscommunicatie. 
In deze call wordt gewerkt met drie ophaal- 
momenten. Aanvragen voor deze call kunnen 
doorlopend worden ingediend tot aan de 
deadline van het derde ophaalmoment.

Vernieuwende wetenschaps-
communicatie en outreach naar  
het brede publiek  

Programmalijn 4: 
Wetenschapscommunicatie en outreach

Het doel van publiekscommunicatie is weten-
schap toegankelijk maken voor een breed 
publiek. Dit doel is vertaald naar een publieks-
campagne, evenementen en samenwerking 
met (media)partners. 



Highlights 
—  Per jaar een call van 1 miljoen euro. Geld gaat niet 

naar onderzoek, maar naar vernieuwende weten-
schapscommunicatie en outreach

—  Drie bandbreedtes: klein (<25.000 euro), middel 
(25.000 tot 50.000 euro) en groot (50.000 tot 
200.000 euro) 

—  In ronde 1 van de call (2020) zijn 117 aanvragen 
binnengekomen waarvan er 16 zijn toegewezen 

—  NWO heeft een tool ontwikkeld om activiteiten mee 
te evalueren. De tool wordt uitgetest op projecten 
uit de eerste call

—  Vernieuwende wetenschapsactiviteiten, zoals  
de interactieve levensloopanimatie Robin, live 
chatsessies met jongeren via Instagram en de 
‘familiedag� Expeditie Next

Contactpersoon | Daniëlle van Evert 
d.vanevert@nwo.nl
www.nwo.nl/nwa
www.wetenschapsagenda.nl

De interactieve animatie Robin (https://robindefilm.nl/) is 
een co-creatie van drie wetenschappers: Peter-Paul Verbeek, 
Reint Jan Renes en Tim de Mey. Daarnaast hebben nog vijftien 
onderzoekers nagedacht, meegekeken en meegelezen. Deze 
betrokken wetenschappers vertegenwoordigen diverse 
disciplines en kennisorganisaties. De kijker bepaalt de 
levensloop van Robin aan de hand van dilemma’s. Zo worden 
kijkers uitgedaagd om actief na te denken over de keuzes en 
dilemma’s in de wetenschap. De animatie ging in vier steden in 
première tijdens de Nacht van de Wetenschap. Zoals beoogd 
ontstond op iedere locatie een levendig maatschappelijk debat 
onder begeleiding van een gespreksleider. 

“Door de coronacrisis was het evidenter dan ooit 
dat we als wetenschappers nu onze kennis in 
moesten zetten voor het welzijn van jongeren. De 
JongerenChallenge bleek het perfecte instrument. 
We haalden vragen op over een betere toekomst 
bij jongeren uit Rotterdam Zuid. Wetenschappers 
én jongeren werkten de vragen uit. Het manifest 
is aangeboden aan premier Mark Rutte en 
wordt inmiddels door verschillende ministeries 
uitgewerkt. Mooi om te zien dat meerdere 
ministeries zo’n belangrijk onderwerp als 
jongerenwelzijn omarmen; een mooi voorbeeld 
van transdiscplinaire samenwerking.”

Eveline Crone 

Premier Rutte ontvangt het NWA-manifest uit handen van onderzoeker Eveline Crone 
en betrokken jongere Mohamed Guled. Foto: Jerry Lampen

D
en

 H
aa

g
, n

ov
em

b
er

 2
0

21

mailto:d.vanevert%40nwo.nl?subject=
http://www.nwo.nl/nwa
http://www.wetenschapsagenda.nl
https://robindefilm.nl/

