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Nadere toelichting op Impact Plan benadering en Impact Outlook benadering in de 
NWA-ORC Call 2020/21 
Versiedatum: 18 december 2020 

 
Kennisbenutting is een essentieel onderdeel van elk NWA-ORC project. Door productieve interacties met 
(maatschappelijke) belanghebbenden worden mogelijke bijdragen vanuit onderzoek aan vragen uit de maatschappij 
bevorderd, terwijl tegelijkertijd de maatschappij kan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Het aspect 
kennisbenutting wordt hieronder verder toegelicht. 
 
Om recht te doen aan de verschillende verwachtingen op het gebied van maatschappelijke impact in de breedte van 
de NWA-agenda, hanteert NWO in deze Call for proposals twee benaderingen voor (stappen richting het creëren 
van) maatschappelijke impact: de Impact Plan benadering, en de Impact Outlook benadering. Er is geen a-priori 
voorkeur voor projecten die de ene of de andere benadering volgen, zolang de benadering passend is bij de 
aanvraag.  
Voor NWA-ORC projecten die in het adresseren van één of meerdere clustervragen gericht zijn op een 
maatschappelijke doorbraak, is de Impact Plan benadering van toepassing. Voor NWA-ORC projecten die zich richten 
op het adresseren van één of meerdere clustervragen maar niet op een maatschappelijke doorbraak, is de Impact 
Outlook benadering van toepassing. In alle NWA-ORC projecten moeten wetenschappelijke doorbraken worden 
beoogd.  
 
In beide benaderingen is er sprake van ‘productieve interacties’: uitwisseling tussen onderzoekers onderling en met 
andere belanghebbenden waarin kennis wordt gegenereerd en gewaardeerd die zowel wetenschappelijk robuust is 
als maatschappelijk relevant. Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van 
doelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Daarnaast, ongeacht de Impact Outlook of Impact Plan 
benadering wordt gekozen, moet in elke aanvraag een onderbouwing van de gekozen benadering worden 
opgenomen die toelicht waarom deze benadering het best passend is bij het project en de beoogde doorbraken.   
 

Welke benadering past het beste bij uw project om uw doelen te bereiken? 
 
Om te kunnen bepalen welke benadering de juiste is voor uw project, beantwoord de volgende vraag:  
 
Is uw voorgestelde project als doel om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke én maatschappelijke 
doorbraken?  
 
‘Ja’ = Impact Plan 
De clustervraag/vragen die wordt/worden geadresseerd zijn belangrijk in het bereiken van maatschappelijke 
doorbraken, oftewel impact, of met andere woorden verandering.  
 
Het voorstel bevat de volgende elementen, die het consortium helpen om, samen met partners en stakeholders, het 
doel en de bijdrage van het project expliciet te maken:  

• Beschrijf welk (maatschappelijk) probleem wordt geadresseerd en hoe het onderzoek kan bijdragen aan 
maatschappelijke impact, met inachtneming van de context, betrokken partijen en onderliggende 
aannames (Theory of Change); 

• Visualiseer hoe wordt voorgesteld dat het complexe veranderingsproces richting impact zich ontvouwt, 
beginnend bij de voorgestelde onderzoeksactiviteiten en interactie met stakeholders (Impact Pathway); 

• Beschrijf specifieke activiteiten tijdens het onderzoeksproject die het voorgestelde veranderingsproces 
faciliteren, opgenomen in de budgetmodule ‘kennisbenutting’. Voorbeelden van activiteiten zijn: 
bijeenkomsten met stakeholders, commnuicatie-activiteiten of – producten, het organiseren van trainingen, 
het inhuren van specifieke expertise voor communicatie of het betrekken van stakeholders. 
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‘Nee’  = Impact Outlook 
De clustervraag/vragen die wordt/worden geadresseerd zijn niet primair gericht op het bereiken van 
maatschappelijke impact oftewel verandering en de onderzoeksvraag/vragan richt/richten zich primair op het 
genereren van kennis.  
 
Het voorstel beschrijft (voor zover dat mogelijk is):   

• Wat de verwachte bijdrage aan de eigen en aanpalende onderzoeksvelden of de bredere wetenschappelijke 
gemeenschap zal zijn;  

• De visie op de mogelijke lange termijn maatschappelijke impact van het project en een beschrijving van 
welke tussenstappen worden genomen richting deze lange termijn maatschappelijke impact; 

• Hoe het consortium onvoorziene kansen voor maatschappelijke impact die opkomen tijdens het project 
identificeert en mogelijk benut.  

•  
NB: het consortium mag maximaal de helft van het voor kennisbenutting aangevraagde budget zonder nadere 
specificatie te reserveren voor activiteiten om onvoorziene kansen te ontdekken en te benutten. 
 
 
NWO organiseert in april/mei 2021 een workshop waarin het toepassen van de Impact Plan benadering en de Impact 
Outlook benadering verder wordt toegelicht aan de consortia die een positief advies tot uitwerken hebben 
ontvangen op hun beknopte aanvraag. Deze workshop is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden om hierbij 
aanwezig te zijn. Meer informatie over deze workshop komt te zijner tijd beschikbaar op de programmawebsite. 
 

Toelichting Impact Benaderingen 
 
Hieronder worden de onderdelen van de beide benaderingen toegelicht. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de 
benaderingen pas in de volledige aanvraag helemaal moeten worden uitgewerkt. Voor de beknopte aanvraag is het 
alleen nodig dat het consortium aangeeft welke benadering wordt gekozen en om deze keuze te onderbouwen.  

 

Impact Plan benadering 
De Impact Plan benadering is in de onderzoeksopzet geïntegreerd om het potentieel voor impact van het 
voorgestelde onderzoek te vergroten. De Impact Plan benadering bestaat uit de volgende elementen die hieronder 
worden toegelicht: 
1. Productieve interacties; 
2. Theory of Change en Impact Pathway; 
3. Strategische Activiteiten Planning; 
4. Risicobeoordeling. 
 
1. Productieve interactie is uitwisseling tussen onderzoekers onderling en met andere belanghebbenden waarin 
kennis wordt gegenereerd en gewaardeerd die zowel wetenschappelijk robuust is als maatschappelijk relevant. Een 
stakeholder: een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van doelen kan 
beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. 
 
2. Een Theory of Change (figuur 1) beschrijft hoe het onderzoeksproces kan bijdragen aan maatschappelijke impact, 
met inachtneming van onderliggende aannames, de context en betrokken partijen. Door een Theory of Change te 
ontwikkelen met consortiumpartners en stakeholders wordt expliciet gemaakt welke (en wiens) problemen worden 
geadresseerd en hoe de bijdrage van de onderzoeksactiviteiten aan de gewenste verandering wordt voorgesteld. 
Onderliggend hieraan is een veelheid van aannames: door deze te benoemen en te bespreken, worden impliciete 
aannames ten aanzien van het voorgestelde route richting impact expliciet gemaakt. Door de aannames te toetsen 
tijdens het project kan gaandeweg de ontwikkelde aanpak worden bijgesteld indien de inzet van de betrokken 
partijen niet effectief blijkt. Een Theory of Change staat niet vast, maar faciliteert juist een reflectieve aanpak en 
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wordt voortdurend bijgesteld gedurende de uitvoering van het onderzoek. Daarom wordt deze ook gebruikt als 
onderdeel van de strategie voor monitoring, evaluatie en leren die beschreven is in paragraaf 6.3.5 van de call for 
proposals. 

 

 
Figuur 1: Schematische weergave van de Theory of Change 
 

De Impact Pathway is onderdeel van de Theory of Change. Dit is de visualisatie van het voorgestelde 
veranderingsproces dat het gevolg is van de onderzoeksuitvoering zoals beschreven in de Theory of Change. Het 
maakt expliciet hoe wordt voorgesteld dat het complexe veranderingsproces richting impact zich ontvouwt. Tevens 
geeft het zicht op hoe onderzoeksactiviteiten die volgen uit productieve interacties leiden tot inzichten (output) en 
hoe benutting van output bijdraagt aan veranderingen van gedrag, relaties, acties en partnerschappen van 
consortiumpartners en stakeholders (outcome). Deze outcomes zijn essentieel om de gewenste maatschappelijke 
impact te behalen. Ook bij formulering van de Impact Pathway worden aannames expliciet gemaakt. De volgende 
definities worden gebruikt: 
 
– Output: directe kennis of inzichten vanuit een project of programma (vaak vastgelegd in publicaties en/of 

patenten) 
– Outcome: veranderingen in gedrag, relaties, acties en activiteiten van private en publieke belanghebbenden als 

gevolg van benutten van output.   
– Maatschappelijke Doorbraak oftewel Impact: culturele, economische, industriële, ecologische en/of sociale 

veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze vinden 
doorgaans plaats na het uitgevoerde onderzoek.  

 
3. Een overzicht van hoe de productieve interacties bijdragen aan het behalen van outcomes wordt beschreven in de 
Strategische Activiteiten Planning. Outputs leiden niet automatisch tot outcomes, strategieën zijn nodig om te 
plannen en om te monitoren hoe de specifieke activiteiten van het consortium de potentie voor het behalen van 
outcomes vergoten. De Strategische Activiteiten Planning bevat in elk geval specifieke activiteiten voor: 
– Stakeholderbetrokkenheid: Wie zijn de relevante maatschappelijke organisaties die in het consortium betrokken 

zijn, wie zijn de samenwerkingspartners, wie zijn de stakeholders in de sociale praktijk rondom het consortium 
die betrokken dienen te zijn gedurende het onderzoek? Hoe, door wie en wanneer wordt georganiseerd dat 
deze interacties productief worden? 

– Communicatiestrategie: Hoe worden dialogen en uitwisselingen ten aanzien van (benodigde) kennis 
georganiseerd en hoe worden resultaten uitgewisseld en vertaald, via welke communicatiemiddelen en onder 
wiens verantwoordelijkheid?  

– Monitoring en evaluatie: Hoe worden resultaten van strategische en onderzoeksactiviteiten gemonitord en 
geëvalueerd zodat aannames worden getoetst en de aanpak aangepast wordt indien nodig, en wie is daar 
verantwoordelijk voor?  



4 
 

– Capaciteitsversterking: Hoe worden benodigde capaciteiten van consortiumpartners en stakeholders om tot 
outcomes te komen versterkt, hoe is dit georganiseerd en wie is er verantwoordelijk voor?  

 
4. Tot slot wordt gevraagd om in de volledige aanvraag ook een Risicobeoordeling op te nemen waarin potentiële 
risico’s voor succesvolle projectuitvoering (bijvoorbeeld omdat aannames vals bevonden worden) en opties voor het 
opvangen en bestrijden van deze risico’s beschreven worden. 
 

Impact Outlook benadering 
Binnen de Impact Outlook-benadering ligt de focus vooral op het bereiken van wetenschappelijke doorbraken, ofwel 
wetenschappelijke impact. Consortia die voor deze benadering kiezen hebben grove ideeën over mogelijke gebieden 
waar het onderzoek toegepast zou kunnen worden of vergezichten van mogelijke maatschappelijke impact, maar er 
is nog veel ontwikkeling nodig om tot maatschappelijke impact te komen. De nadruk bij deze voorstellen zal liggen op 
het beantwoorden van een clustervraag vanuit de samenleving en op het verwerven en delen van kennis. Om 
maatschappelijke doelen te realiseren, moeten zowel het wetenschapsveld als relevante doelgroepen op de hoogte 
zijn van de gegenereerde kennis. Daarnaast is het ook vereist dat het consortium zich richt op het ontdekken en 
ontwikkelen van kansen voor maatschappelijke impact. 
 
Het voorstel beschrijft: 
1. Wat de verwachte bijdragen aan de eigen en aanverwante onderzoeksvelden of de bredere wetenschappelijke 
gemeenschap zullen zijn (wetenschappelijke impact), en 
2. Hoe de onderzoekers stappen willen zetten richting maatschappelijke impact. In dit deel moeten zowel voorziene 
kansen voor maatschappelijke impact worden beschreven, als plannen om onvoorziene kansen te identificeren en te 
verkennen: 

– Voorziene kansen: het bevorderen van bestaande lange termijn vooruitzichten voor maatschappelijke 
impact; 

– Onvoorziene kansen: het identificeren van onvoorziene kansen tijdens het project voor maatschappelijke 
impact: welke plannen en relevante factoren en processen zijn aanwezig om dit identificatieproces te 
ondersteunen. 

 
1. Wetenschappelijke impact 
We vragen consortia om overtuigend en realistisch te beschrijven wat het verwachte belang en de relevantie van hun 
onderzoeksresultaten is voor hun eigen onderzoeksveld, gerelateerde velden of voor de bredere wetenschappelijke 
gemeenschap. Deze beschrijving moet de volgende elementen bevatten: 

a. Een beschrijving in algemene termen van welke groepen mogelijk geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke 
resultaten of nieuwe methoden die uit het project voortvloeien; 

b. Een uitleg waarom deze groepen mogelijk geïnteresseerd zijn in uw resultaten; 
c. Een beschrijving van bestaande contacten met relevante groepen of netwerken, en hoe deze contacten 

zullen worden gebruikt om de beoogde wetenschappelijke impact te bereiken. 
 

2. Stappen naar maatschappelijke impact 
2a. Voorziene kansen: vooruitzichten voor maatschappelijke impact en betrokkenheid van maatschappelijke 
belanghebbenden 
Het voorstel moet het potentieel beschrijven voor het bereiken van maatschappelijke impact van het project: op 
welke gebieden kunnen uw resultaten mogelijk tot maatschappelijke impact leiden? In tegenstelling tot de Impact 
Plan benadering, stelt u geen volledig Impact Plan moeten op op basis van de Theory of Change, maar beschrijft u 
stappen in de goede richting. Het voorstel moet dus beschrijven hoe het delen van kennis met andere 
belanghebbenden kan leiden tot maatschappelijke impact: welke stappen worden genomen om gebruikers te vinden 
en te betrekken, met welke gebruikers wordt de kennis gedeeld, welke kennis wordt gedeeld, hoe wordt de kennis 
gedeeld en hoe zullen deze groepen deze kennis gebruiken. Beschrijf welke specifieke activiteiten door de 
consortiumleden, of door externe partners die door het consortium zijn ingehuurd, worden beoogd om de 
vooruitzichten voor maatschappelijke impact te bevorderen. 

 
Vragen die in dit deel van het voorstel geadresseerd kunnen worden: 
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a. Welke organisaties, anders dan beschreven voor de wetenschappelijke impact, zouden geïnteresseerd 
kunnen zijn in uw resultaten? Of in de resultaten van de wetenschappelijke partijen die u onder 1 
identificeerde? Kenmerk deze partijen door hun missie: ‘partijen die streven naar ...’. 

b. Waarom kunnen deze partijen geïnteresseerd zijn? 
c. Hoe kunnen deze organisaties worden geïnformeerd over uw resultaten / nieuwe methoden? Publicaties en 

presentaties liggen natuurlijk voor de hand, maar zijn er andere manieren? 
d. Welke activiteiten zal het consortium ondernemen om deze organisaties in staat te stellen of te 

bevorderen? Zoals: presentaties op gespecialiseerde bijeenkomsten van bepaalde groepen / organisaties, 
waarbij deze partijen worden betrokken bij (fasen van) het project. Ook het inhuren van partijen die 
specifieke werkzaamheden gaan uitvoeren kan hier worden beschreven. 
 

2b. Onvoorziene kansen 
Afgezien van de voorziene kansen, moet het voorstel uitleggen hoe het consortium zal proberen om onvoorziene 
kansen tijdens het project te identificeren en, indien mogelijk, verder te verkennen. Bijvoorbeeld door tussentijdse 
bijeenkomsten te organiseren, door ‘kennismakelaars’ zoals een Knowledge Transfer Officer (KTO) te betrekken bij 
het zoeken naar kansen, of door resultaten te delen met onderzoekers en/of andere partijen die maatschappelijke 
impact nastreven. Beschrijf welke specifieke activiteiten door de consortiumleden, of door externe partijen 
ingehuurd door het consortium, worden beoogd om onvoorziene kansen voor maatschappelijke impact te 
identificeren en te verkennen. 

 
Vragen die in dit deel kunnen worden beantwoord, zijn de volgende: 

a. Welke personen of organisaties binnen het consortium krijgen de taak of verantwoordelijkheid om 
onvoorziene kansen te signaleren en te verkennen? 

b. Welke activiteiten gaat het consortium ondernemen om te ‘scouten’ naar onvoorziene kansen? 
Waarom worden deze activiteiten passend geacht? 

c. Als zich een onvoorziene kans voordoet, welke mogelijkheden zijn er om relevante organisaties te 
infomeren over uw resultaten? En welke activiteiten (zo specifiek als mogelijk) zal het consortium 
ondernemen om geïnteresseerde partijen te informeren? Waarom denkt u dat deze activiteiten 
passend zijn? 

 
De NWA-ORC heeft voorwaarden rondom een minimum en maximum budget voor kennisbenuttingsactiviteiten, zie 
ook bijlage 6.3 in de Call for proposals. De hierboven beschreven onderdelen kunnen met dit budget worden 
gefinancierd. Ook is het alleen in de Impact Outlook benadering mogelijk om als onderdeel van dit budgetdeel 
maximaal de helft van het voor kennisbenutting aangevraagde budget zonder nadere specificatie te reserveren voor 
activiteiten om onvoorziene kansen te ontdekken en te benutten. 
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