
Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Vernieuwing van Toezicht  
Q&A behorend bij de 12 mei 2020 Webinar  
 
Tijdens de Webinar zijn een verzameling van vragen gesteld. Deze konden niet allemaal beantwoord worden 
tijdens de Webinar. Hieronder treft u daarom alle vragen (beantwoord en onbeantwoord tijdens de Webinar) 
en onze antwoorden. De vragen zijn soms licht bewerkt en in een enkel geval ook gecombineerd. Het type 
vragen heeft tot een simpele rubricering aanleiding gegeven (zie kopjes in hoofdletters). De call for proposals 
met alle relevante informatie over doel en proces is te vinden op de NWO financieringspagina Vernieuwing van 
Toezicht. Voor overige vragen zie de contactgegevens bij deze call. 
 
BEGIN JUNI TOEGEVOEGD: 
 
Moet de focus van het onderzoek liggen bij Nederland/Nederlandse toezichthouders of zijn onderzoeksvragen 
over toezicht binnen internationale (bijvoorbeeld de Europese) context ook mogelijk? 
 

Onderzoeksvragen over toezicht binnen de internationale (bijvoorbeeld Europese) context kunnen 
prima passen binnen de Vernieuwing van Toezicht call. Wel wordt aangeraden om in de aanvraag 
nadrukkelijk te starten vanuit de beschreven bedoelingen van de call. Het moet voor de beoordelaars 
navolgbaar zijn waarom men  vanuit de call-thematiek uitkomt op de gekozen meer specifieke 
thematiek. Duidelijk moet zijn hoe de benadering zal bijdragen aan meer inzicht op het gebied van de 
call thema’s en hoe de onderzoeksresultaten van waarde zullen zijn voor meerdere toezichtsectoren. 

 
Dient de aanvraag in het Engels opgesteld worden, of mag het ook in het Nederlands? 
 

De aanvraag dient in het Engels te worden ingediend.  
 
INHOUDELIJKE SCOPE VAN DE CALL 
 
Zijn de zes onderzoeksthema’s die genoemd worden in deze call uitputtend? Komen ook ander 
onderzoeksvragen die gerelateerd zijn aan toezicht in aanmerking voor financiering?  
 

Elke aanvraag dient ondergebracht te worden bij tenminste één van de zes onderzoeksthema’s 
genoemd in de call tekst (meer dan één kan ook). Deze thema’s zijn breed van opzet en bieden 
aanknopingspunten voor een scala aan onderzoeksvragen. Het moet voor de beoordelaars van de 
aanvraag wel navolgbaar zijn waarom u vanuit de call-thematiek uitkomt op de door u gekozen meer 
specifieke thematiek. Hierbij kan worden aangetekend dat het voor de kans op financiering niet 
uitmaakt bij welk thema of themacluster u uw aanvraag onderbrengt, er is namelijk op voorhand geen 
verdeling gemaakt van het budget over de  thema’s of themaclusters. 

 
SAMENSTELLING CONSORTIA 
 
Wat wordt er precies verstaan onder een (markt-)toezichthouder in de context van deze call?  
 

De lijst met markttoezichthouders en inspecties die mee kunnen doen aan consortia binnen deze call 
staat gespecificeerd in de call tekst in hoofdstuk 6.3, pagina 28. Deze markttoezichthouders en 
inspecties zijn verbonden aan de ministeries die fondsen beschikbaar hebben gesteld voor deze call.  

 
Een consortium bestaat uit onderzoekers en toezichthouders. Maar moeten voor ‘vernieuwing van toezicht’ 
ook niet andere stakeholders betrokken worden zoals politiek, ombudsman, maatschappelijke partijen of 
internationale partners ? 
  

De kwaliteit van het consortium is een van de drie beoordelingscriteria in deze call. Van belang is dat 
het consortium kennisketenbreed is opgezet, oftewel dat alle partijen uit de kennisketen die 
noodzakelijk zijn voor een adequate aanpak van het probleem vertegenwoordigd zijn. Daarnaast 
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weegt het criterium van multi- en interdisciplinariteit mee: zijn alle disciplines die nodig zijn voor een 
adequate aanpak van het probleem in het voorstel opgenomen? In deze call wordt nadrukkelijk 
ingezet op een overstijgende benadering, voorstellen dienen zich niet te beperken tot toezicht in één 
economische maatschappelijke sector. Om dit te bevorderen is de eis dat tenminste drie 
toezichthouders als samenwerkingspartner onderdeel uitmaken van ieder indienend consortium.  

 
Het type subsidieprogramma dat met deze call aan de orde is, richt zich op onderzoek dat op de eerste 
plaats de initiatief nemende partij vooruit gaat helpen. Dat zijn bij de call Vernieuwing van Toezicht de 
Rijksinspecties en Markttoezichthouders. Zij gaan dus ook deelnemen aan het onderzoek en zullen 
afnemers zijn van de resultaten. Naast de toezichthouders wordt ook aangemoedigd om te kijken naar 
mogelijke andere maatschappelijke stakeholders of praktijkpartijen die het voorstel zouden kunnen 
versterken. Denk  bijvoorbeeld aan partijen waarop toezicht zich richt. Het zal hierbij gaan om 
specifieke organisaties, de verzameling van maatschappelijke partijen die voor deze call relevant zijn is 
daarom waarschijnlijk redelijk beperkt.  
 

Kunnen toezichthouders aan meerdere consortia deelnemen?  
  
 Ja. Toezichthouders kunnen aan meer dan één consortium als samenwerkingspartner deelnemen. 
 
Bij het benaderen van inspecties en markttoezichthouders hebben een aantal van deze instanties te kennen 
heeft gegeven andere prioriteiten te hebben en niet deel te willen nemen aan een consortium—hoe hier 
mee om te gaan? 
  

De Inspecteur-Generaal en de bestuurders van de markttoezichthouders hebben zich in een heldere 
en duidelijke formulering gecommitteerd aan het programma Vernieuwing van Toezicht, een 
voorwaarde voor de uitvoering en financiering van dit programma. Zij hebben binnen hun organisaties 
contactpersonen aangewezen als eerste aanspreekpunt. De lijst met contactpersonen is beschikbaar 
via Bureau Inspectieraad (Academie voor Toezicht, Pieter Welp). Het is handig om via die weg de 
betreffende toezichthouders te benaderen.  

 
Het is wel zo dat toezichthouders niet verplicht zijn om deel te nemen aan een consortium, zij moeten 
een goede afweging maken tussen wat het hen kost en oplevert, en moeten daarnaast wellicht tussen 
verschillende voorstellen en consortia kiezen. Complicerende factor is daarbij dat de crisissituatie dit 
moment extra uitdagingen oplevert voor de toezichthouders.  

 
PROCES INDIENING EN SELECTIE VAN VOORSTELLEN  
 
Op welk niveau van een toezichthouder wordt een commitment gevraagd? Hebben we een handtekening 
van de Inspecteur Generaal nodig? 
 

Als algemeen uitgangspunt hanteren we dat een vertegenwoordiger van het hoogste bestuursorgaan/het 
bevoegd gezag binnen de aanvragende organisatie de adhesieverklaring tekent. Dat is expres niet verder 
gespecificeerd omdat dit per organisatie kan verschillen. Het zal in de praktijk dan kunnen gaan om een 
ambtelijk ondertekenaar op managementniveau die op centraal niveau tekenbevoegd is. Dat is algemeen 
geformuleerd, maar belangrijk is dat duidelijk is dat de organisatie zich committeert aan het voorstel en de 
eventuele inzet die daar mee gemoeid zal gaan. En dat bijvoorbeeld (de inzet van) individuele inspecteurs 
door hun organisatie gedekt wordt. Voor de duidelijkheid, de vraag of iemand tekenbevoegd is, uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid is van het consortium – inclusief de toezichthouders. Dat is niet ter beoordeling 
door NWO.  
 
 
 

 



Wat is de achtergrond van de leden van de beoordelingscommissie?  
 

De raad van bestuur van NWO stelt de brede beoordelingscommissie aan voor deze call. Dit betekent 
dat niet alleen wetenschappers maar ook vertegenwoordigers uit de hele kennisketen inclusief 
maatschappelijke stakeholders die goed in het onderwerp zitten, in de beoordelingscommissie zitten. 
De samenstelling en werkwijze van de beoordelingscommissie zal in overeenstemming zijn met de 
NWO code Persoonlijke Belangen. Naar verwachting zal een deel van de commissie uit leden uit het 
buitenland bestaan. 

 
Mogen aanvragers die een negatief advies hebben gekregen over hun vooraanmelding dit advies naast zich 
neerleggen en toch besluiten een volledige aanvraag in te dienen?  
 

Een negatief advies van de beoordelingscommissie over een vooraanmelding komt voort uit zwakkere 
elementen die de commissie heeft opgemerkt in relatie tot de criteria van de call. Daarbij komt dat de 
commissie andere vooraanmeldingen als sterker kwalificeert. Beide omstandigheden maken dat naar 
het oordeel van de commissie het betreffende voorstel weinig kansrijk is. Op die grond berust dan het 
advies niet verder te gaan in deze procedure. Het is evenwel een  niet bindend advies en dat betekent 
dat aanvragers er voor zouden kunnen kiezen om tegen dit advies in toch een volledige aanvraag in te 
dienen. Het wordt aangeraden hierover eerst contact te hebben met de secretaris (contactpersoon) 
van de call. 
 

Kun je als aanvrager (bijvoorbeeld bij een negatief advies) de vooraanmelding nog fundamenteel aanpassen, 
bijvoorbeeld door significante wijzigingen in het consortium of het onderzoeksvoorstel, en op basis daarvan 
alsnog een volledige aanvraag indien? 
 

Het is niet de bedoeling om een vooraanmelding met een negatief advies van de commissie op een 
fundamentele manier te veranderen en daarmee het aanmeldingstraject te continueren. Dan zou er in 
feite een nieuw onderzoeksvoorstel worden ingebracht, dat niet door de commissie als 
vooraanmelding is bekeken. Daarmee zou een stap in het aanmeldproces worden overgeslagen.  
 
Voor aanvragen met een positief advies geldt dat de stap van vooraanmelding naar volledige aanvraag 
een uitwerking van het reeds gepresenteerde moet zijn. De penvoerder van een vooraanmelding kan 
niet wijzigen, en het is zeker niet de bedoeling dat de titel, inhoud of consortiumsamenstelling grote 
wijzigingen ondergaan. Wel is het logisch en gewenst dat er wordt toegewerkt naar een sterke 
volledige aanvraag en een optimale presentatie van de inhoud. Beperkte aanpassing kan daarvoor 
nodig blijken en is acceptabel. 
 

Is het mogelijk om consortium wijzigingen te hebben tussen de vooraanvraag en volledige aanvraag?  
  

Ja, dat is in principe mogelijk. In de vooraanmelding wordt gevraagd om het voorgestelde consortium 
te beschrijven. De samenwerking hoeft op dat moment nog niet volledig uitgekristalliseerd te zijn. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk om extra toezichthouders op te nemen in het consortium, of wellicht een van 
toezichthouder te wisselen wanneer dit beter aansluit bij de onderzoeksdoelstellingen. Van belang is 
wel dat het onderzoeksvoorstel niet fundamenteel veranderd door deze wijzigingen (zie de 
voorgaande vraag). 

 

Ligt de nadruk bij de waardering van aanvragen op de praktische relevantie of is de wetenschappelijke 
relevantie even belangrijk? 
 

De combinatie van praktische- en wetenschappelijke relevantie is waar de call toe uitnodigt en op 
voorhand ligt er zeker geen nadruk op het een of het ander. De call is tot stand gekomen op basis van 
de kennisbehoefte vanuit het praktijkveld van toezichthouders. In de thematiek is echter ook vaak 
terug te zien dat het ook gaat om kennisbehoefte waaraan tamelijk fundamentele onderzoeksvragen 



zijn te verbinden. Van voorstellen wordt gevraagd verbinding te leggen tussen fundamenteel, 
toegepast en praktijkgericht onderzoek en de thematiek leent zich daarvoor. Het eerste 
beoordelingscriterium omvat onder andere het wetenschappelijke belang, maar ook de aansluiting bij 
de thematiek van de call en de generieke waarde van het onderzoek en de opbrengsten. Het derde 
beoordelingscriterium kijkt naar potentiële wetenschappelijke of maatschappelijke doorbraken. 
Kortom: praktijkrelevantie en wetenschappelijke relevantie kunnen beiden gebalanceerd aan bod 
komen. Eén van beiden laten domineren in een voorstel, zal het voorstel waarschijnlijk niet sterker 
maken in de beoordeling. 
 

Hoe verhoudt deze Wetenschapsagenda Toezicht zich tot de programma’s vanuit het Bureau Inspectieraad, 
zoals Datagedreven Toezicht? 
 

De andere programma’s en projecten vanuit het Bureau Inspectieraad – zoals het project 
Datagedreven Toezicht – richten zich met name op interne kennisontwikkeling en werkprocessen 
binnen de Rijksinspecties. De Wetenschapsagenda Toezicht en zeker het daarop aansluitende NWO 
programma Vernieuwing van Toezicht is (extern) gericht op het verbinden van wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie van toezicht. We gaan er van uit dat dat ook mooie dingen gaat opleveren 
voor de interne kennisontwikkeling en professionalisering van werkprocessen, maar het zijn wel 
zelfstandige sporen.  

 


