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Hoofdstuk 1: Inleiding / Ondersteuning NWA-routes 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak 
vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door 
een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen: elke Nederlander kreeg 
de kans om online vragen in te dienen. De nationale kennisgemeenschap, verenigd in de Kenniscoalitie, heeft de 
opgehaalde vragen tot 140 clustervragen gebundeld, waaruit 25 routes zijn geformuleerd. 
 
Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen 
verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en 
internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking 
met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de 
consortia van NWA-projecten en programma’s. 
 
De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan 
de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar 
gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in 
nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar 
wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
 
Deze call for proposals is een onderdeel van het NWA-programma. NWO voert in opdracht van het ministerie van 
OCW het NWA-programma uit.  

1.2 Beschikbaar budget 
Het budget voor deze call for proposals bedraagt €3.750.000. Het budget per route is €150.000.  
 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  
De deadline voor het indienen van aanvragen voor de is 29 oktober 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. Deze call for 
proposals is geldig tot en met de datum waarop door de raad van bestuur van NWO het besluit over de aanvragen 
wordt genomen. 
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2 Doel 
NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda financieel te ondersteunen bij de 
organisatie van hun netwerken. Routes spelen een rol in het organiseren van het veld. Een verbindende rol van de 
routes in het NWA-programma zorgt voor afstemming tussen aanvragers, meer betrokkenheid van de hele 
kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, valorisatie bewerkstelligen en het bewaken van 
kerndoelen van een route en de NWA. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de Wetenschapsbrief van het 
ministerie van OCW om in het NWA-programma in te zetten op kennisbenutting en netwerkvorming. 
 
Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van een NWA-route geld aanvragen voor kleine 
projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis.  
 
Deze kleine projecten dienen bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en dienen wetenschappelijke 
en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten. Het routemanagement dient een transparant proces te 
doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en 
dient dit proces te omschrijven in de aanvraag. Ook dienen er nieuwe en onverwachte verbindingen te worden 
gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. De beoordelingscommissie beoordeelt 
het voorstel op deze verbindingen en de relevantie (zie ook hoofdstuk 4 voor de criteria).  
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Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Ondersteuning NWA-routes 

3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Routes 
− Alleen de boegbeelden en/of trekkers van de 25 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie van de 

Nationale Wetenschapsagenda kunnen penvoerder zijn. Zie deze lijst voor alle routes, routetrekkers en 
boegbeelden. In deze lijst staan bij sommige routes meerdere boegbeelden en/of meerdere routetrekkers: één 
van deze personen kan penvoerder zijn voor de aanvraag. Overige mede-aanvragers hoeven geen boegbeeld of 
routetrekker te zijn.  

− Er kan slechts 1 aanvraag per route worden ingediend. 

Penvoerder en mede-aanvragers 
Namens de route kan er één persoon penvoerder zijn en kunnen er meerdere personen mede-aanvrager zijn. 
Penvoerders en mede-aanvragers dienen:  
− In dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties: 

o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 
o Universitaire medische centra;  
o KNAW- en NWO-instituten; 
o Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW); 
o TO2-instellingen1; 
o het Nederlands Kanker Instituut; 
o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 
o de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 
o NCB Naturalis; 
o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 
o Prinses Máxima Centrum. 

 
De penvoerder kan ook in dienst zijn van een organisatie die niet hierboven vermeld is, maar die voldoet aan  de 
onderstaande genoemde cumulatieve criteria: 

− is gevestigd in Nederland en 
− heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek en 
− ontvangt minimaal 50% publieke financiering en 
− heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek. 

 
Voor mede-aanvragers geldt de eis van minimaal 50% publieke financiering niet, maar gelden de overige 
cumulatieve criteria wel. 

 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Per route kunnen maximaal drie subprojecten van elk maximaal €50.000 worden aangevraagd. In totaal kan er dus 
maximaal €150.000 per route worden aangevraagd.   
 
Voor deze subprojecten kan de keuze worden gemaakt uit twee soorten projecten: 
− Vernieuwend: een nieuw, out-of-the-box idee onderzoeken 

                                                                                              

1 De leden van de TO2-federatie zijn Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO. Zie ook http://www.to2- federatie.nl” 

https://wetenschapsagenda.nl/overzicht-routes/routes-boegbeelden-en-trekkers/
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− Kennisbenutting: (onderzoek naar of ten behoeve van) kennisbenutting, valorisatie en implementatie van 
bestaande kennis 

 
De subprojecten mogen niet worden samengevoegd tot één groter project. Personeel mag wel worden aangesteld 
op meerdere subprojecten.  
 
Er gelden geen speciale eisen aan de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van 
onderzoek, zoals citizen science/kennislabs/proeftuinen/living labs/fieldlabs. 

Projectspecifieke kosten 
Uitsluitend projectspecifieke kosten komen voor subsidie in aanmerking. Deze zijn onder te verdelen in de volgende 
categorieën: 
i. personele kosten; 
ii. materiële kosten. 
 
Voor personele kosten gelden de tarieven worden gehanteerd zoals die bij NWO gebruikelijk zijn: 
− Tarieven VSNU-akkoord voor kennisinstellingen volgens de NWO Subsidieregeling 2017 
− NFU-tarieven voor universitair medische centra; 
− Handleiding Overheidstarieven 2017 voor hogescholen en TO2-instellingen, tabel 2.2 (Integrale 

loonkostentabel), kolom ‘kostendekkend tarief per uur’. 
Er mag maximaal €15.000 per subproject worden aangevraagd voor materiële kosten. De besteding van het 
aangevraagde bedrag moet worden uitgesplitst in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst 
per subproject. In een aanvraag kunnen geen kosten worden opgevoerd die voorafgaand aan het project zijn 
gemaakt. De beoordelingscommissie beoordeelt de besteding als onderdeel van de beoordelingscriteria (hoofdstuk 
4). Financiering dient in overeenstemming c.q. verenigbaar te zijn met de Europese regelgeving voor staatssteun en 
aanbestedingen. 

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 oktober 2020 om 14:00:00 uur CE(S)T.  
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste 
één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de 
deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 
− Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO 

(onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument). 
− De aanvraag moet in het Engels worden ingediend. 
− Vul het aanvraagformulier in.  
− Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 

3.5 Subsidievoorwaarden  
Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van 
toepassing. 

NWA-routes 
De penvoerder moet een goede aansluiting behouden met het NWA-programmasecretariaat. Dit zal onder andere 
bestaan uit: 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/projectbeheer/nro--handleiding-overheidstarieven-2017
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/projectbeheer/nro--handleiding-overheidstarieven-2017
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
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− Een actieve deelname aan de bijeenkomsten die zullen worden georganiseerd door het NWA-
programmasecretariaat voor de boegbeelden en routetrekkers om de activiteiten binnen de route te delen, 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, en 

− actief contact met de relevante NWO/ZonMw routecontactpersoon over de voortgang van de NWA-route.  

Wetenschappelijke integriteit  
Het onderzoek dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals 
neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de 
aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van voornoemde 
normen bij een door NWO gefinancierd onderzoek, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de 
gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: 
www.nwo.nl/integriteit.  

Ethische aspecten  
Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksvoorstellen die ethische vragen 
kunnen oproepen zorgvuldig worden behandeld. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende 
verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie 
(DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet 
Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie 
Mensgebonden onderzoek (CCMO). Bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies kunt u 
terecht voor informatie over DEC. Bij onder andere de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar.  
Een aanvrager is in eerste instantie verantwoordelijk voor het nagaan of het onderzoeksvoorstel ethische vragen op 
kan roepen, en – indien nodig - voor het tijdig verkrijgen van een goedkeurende verklaring van een relevante 
ethische commissie. In het geval dat een goedkeurende ethische verklaring en/of vergunning noodzakelijk is, wordt 
bij honorering de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de betreffende verklaring en/of vergunning vóór de 
uiterste startdatum wordt verkregen. Een onderzoeksproject kan pas starten als NWO een kopie van de 
noodzakelijke ethische verklaring en/of vergunning heeft ontvangen.  
NWO verwacht dat aanvragers rekening houden met het tijdpad van de beoordelingsprocedure en de tijd die nodig 
is voor de toetsing door een ethische commissie. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, 
behoudt NWO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen. 

Open Access 
Als ondertekenaar van de Berlin Declaration on Open Access to Knowlegde in the Sciences and Humanities (2003) 
zet NWO zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij 
toegankelijk te maken via internet (open access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse 
regering om al het publiek gefinancierde onderzoek open access te maken. Alle wetenschappelijke publicaties van 
onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen daarom 
onmiddellijk (op het moment van publicatie) open access beschikbaar te zijn. NWO accepteert daarbij verschillende 
routes:  
- publicatie in een open access tijdschrift,  
- deponeren van een versie van het artikel in een repository of  
- publicatie in een hybride tijdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met uitgevers. Zie 
daarover www.openaccess.nl.  
-  
Eventuele kosten voor publiceren in open access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting. NWO 
vergoedt geen kosten voor publicaties in hybride tijdschriften. Deze voorwaarden geldt voor alle vormen van 
wetenschappelijke publicaties voortkomend uit deze call for proposals. Ook wetenschappelijke monografieën, 
edited volumes, proceedings en hoofdstukken. Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: 
www.nwo.nl/openscience. 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.openaccess.nl/
http://www.nwo.nl/openscience
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Datamanagement  
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en gefalsifieerd. In 
het digitale tijdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk vrij toegankelijk 
moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door NWO zijn gefinancierd 
zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO hanteert daarbij het 
principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij ten minste die 
data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project 
gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor worden 
gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. Onderzoekers maken kenbaar hoe met data 
voortkomend uit het project wordt omgegaan middels de datamanagementparagraaf in de onderzoeksaanvraag, en 
het datamanagementplan na honorering. 
Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement. 

Nagoya Protocol 
Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van 
voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). 
Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op 
de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke 
acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.  

Looptijd project 
Het project dient binnen zes maanden na besluit van honorering te starten. Alle subprojecten dienen maximaal een 
jaar te lopen en hoeven niet gelijktijdig te starten. De maximale looptijd van het gehele project is anderhalf jaar.  

Verantwoording en afsluiting van het project 
De penvoerder is verantwoordelijk voor rapportages over het project. Voor de projecten gefinancierd in dit 
programma vraagt NWO geen tussentijds inhoudelijk en financiële rapportages op, maar er zullen bij afronding van 
deze projecten wel inhoudelijke en financiële eindrapportages worden opgevraagd.  
 

3.6 Het indienen van een aanvraag 
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn 
ingediend, worden niet in behandeling genomen.  
Een penvoerder is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de penvoerder 
nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele 
aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de penvoerder al een account bij NWO heeft, hoeft deze 
geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 

http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.absfocalpoint.nl/
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO 
Code Persoonlijke Belangen van toepassing.  

Planning 
 

29 oktober 2020 14.00.00 Deadline indiening 

November 2020 Toets op voorwaarden voor indiening 

November/december 2020 Beoordeling beoordelingscommissie 

December 2020 Besluit RvB NWO 

December 2020 Communicatie naar aanvragers 

Januari 2021 Indien aanvraag niet aan de criteria voldoet, kans op 

herziening 

 

Toets op voorwaarden voor indiening 
De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. NWO 
toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze brochure onder ‘Subsidievoorwaarden’ 
(hoofdstuk 3). Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.  

Beoordeling 
Voor de beoordeling is een beoordelingscommissie verantwoordelijk. De beoordelingscommissie beoordeelt de 
aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2). De commissie beoordeelt het gehele 
voorgestelde project. 
 
Indien de aanvraag niet aan de criteria voldoet, zal de beoordelingscommissie aangeven welke elementen 
onvoldoende zijn en krijgt het consortium eenmalig de kans de aanvraag op deze elementen te herzien. Het 
consortium krijgt hiervoor 1 maand vanaf de bekendmaking. De aanbevelingen en aanwijzingen zal de 
beoordelingscommissie schriftelijk meedelen. Naar aanleiding hiervan zal de beoordelingscommissie de herziene 
aanvraag schriftelijk herbeoordelen. Als de herziene aanvraag niet aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria 
voldoet, zal de beoordelingscommissie de raad van bestuur van NWO adviseren om de aanvraag af te wijzen. 

Kwalificaties 
NWO voorziet alle aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij 
het besluit over al dan niet toekennen van financiering.  
 
Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag de kwalificatie excellent/zeer goed/goed 
te krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: www.nwo.nl/kwalificaties 
 

4.2 Criteria 
Alle criteria wegen even zwaar.  
 
I. Verbindingen 
a. Mate waarin de subprojecten bijdragen aan nieuwe en onverwachte verbindingen  

https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
http://www.nwo.nl/kwalificaties
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b. Mate waarin er een transparant proces is doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een 
selectie van de voorgestelde subprojecten en draagvlak te creëren  
 
II. Relevantie 
a. Mate waarin de subprojecten invulling geven aan de voor de route relevante onderwerpen 
b. Mate waarin de subprojecten wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route vergroten 
 
III. Projectopzet 
a. De voorgestelde subprojecten heeft een opzet/vorm waardoor het voorgestelde idee kan worden uitgevoerd  
b. De voorgestelde projectbegroting is realistisch en ondersteunt de opzet van het project. 
c. De subprojecten hebben onderlinge samenhang. 
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5 Contact en overige informatie 
 

5.1 Contact 
 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over Ondersteuning NWA-routes en deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Colette Bos 
nwa-routes@nwo.nl 
070-3494706 
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst 
de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 

 
 
 
 
 

mailto:nwa-routes@nwo.nl
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
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Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Locatie Den Haag 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

Locatie Utrecht 

Winthontlaan 2 

3526 KV Utrecht 

 

www.nwo.nl  

May 2020  

 

http://www.nwo.nl/
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