
Toelichting voor geïnteresseerden in de call Kleine Projecten voor NWA-routes 
 
Hoe kan ik als onderzoeker een aanvraag indienen? 
Bij elke route mag uitsluitend één boegbeeld of trekker één aanvraag (bestaande uit 1 tot 3 
deelprojecten) indienen als penvoerder. Als onderzoeker kunt u bijv. wel deelnemen als mede-
aanvrager of uitvoerder op een deelproject (zie paragraaf 3.1 van de call onderaan deze pagina). 
Neem daarom contact op met een boegbeeld of trekker van de voor u relevante route (zie deze lijst). 
 
Wat zijn de routes eigenlijk en waarom zijn ze nodig? 
De NWA beoogt de Nederlandse wetenschap beter toe te rusten om antwoorden te vinden op de 
grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van deze tijd. Deze complexe 
vraagstukken vragen om de inzet van verschillende partijen en benaderingen, nieuwe 
dwarsverbanden en partnerschappen. Het overkoepelende doel van het financieringsprogramma 
voor de NWA is het verbinden van wetenschap en samenleving om zo de wetenschap te verdiepen 
met nieuwe vragen en werkwijzen, nieuwe ontdekkingen en nieuwe toepassingen. Dit beter 
verbinden van wetenschap en samenleving is een nieuwe manier van onderzoek doen en vraagt ook 
om een andere manier van onderzoek waarderen. Om deze verandering in het Nederlandse 
wetenschapsveld tot stand te brengen is het stimuleren van bovenaf (door bijvoorbeeld 
subsidievoorwaarden gesteld door NWO) niet genoeg. De brede, inter- en transdisciplinaire 
netwerken van de NWA-routes zijn nodig om deze manier van onderzoek van onderop te stimuleren, 
te organiseren en duurzaam in stand te houden. 
 
De NWA-routes brengen deelverzamelingen van onderling samenhangende NWA-vragen bijeen. De 
routes agenderen en verbinden wetenschap, technologie en innovatie. Zij geven aan welke kansen in 
samenspraak met maatschappelijke partners en bedrijven opgepakt en benut kunnen worden en wat 
die inzet de samenleving en de economie op termijn oplevert. De NWA-routes dragen bij aan het 
overkoepelende doel van de NWA, het vinden van antwoorden op de maatschappelijke en 
wetenschappelijke uitdagingen die geformuleerd zijn in de NWA en door het organiseren van een 
breed, inter- en transdisciplinair en kennisketenbreed netwerk waarbij de leden van het netwerk 
elkaar inspireren tot vernieuwende samenwerkingen en door maatschappelijke partners (inclusief 
burgers) proactief bij het formuleren, opzetten, uitvoeren en benutten van onderzoek te betrekken. 
 
Hoe zijn de NWA-routes georganiseerd? 
De NWA-routes zijn zelf-organiserende netwerken. De precieze organisatievorm verschilt per route, 
maar een aantal elementen komen terug in elke route: 

- Routegemeenschap: rond elke route heeft zich een groep van inhoudelijk betrokken 
onderzoekers gevormd, afkomstig uit de verschillende partijen in de kennisketen en 
maatschappelijke organisaties. Zij nemen deel aan routeactiviteiten en leveren input voor de 
verdere ontwikkeling van de route. 

- Consortia: binnen routes, en ook tussen meerdere routes, kunnen zich consortia vormen van 
onderzoekers die onderzoeksvoorstellen ontwikkelen voor indiening in de NWA-
aanvraagrondes. 

- Routemanagement: elke route heeft één of meerdere boegbeelden: personen van 
wetenschappelijk en/of maatschappelijk aanzien die het gezicht van de route naar buiten 
zijn. Daarnaast hebben de meeste routes een trekker, die een meer organisatorische rol 
heeft. Tot slot heeft in een aantal routes een proces van zelforganisatie geleid tot het 
ontstaan van een stuurgroep, kerngroep of coördinatieteam. Boegbeeld, trekker en 
eventuele stuurgroep vormen gezamenlijk het routemanagement. 

 
Hoe wordt het routemanagement geselecteerd? 
De routes zijn zelf-organiserend. Daarom verschilt dit per route. Veel routes wisselen om de zoveel 
tijd van routemanagement. Het zijn van trekker of boegbeeld is geen betaalde/bezoldigde functie. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/kleine-projecten-voor-nwa-routes-2020/kleine-projecten-voor-nwa-routes-2020.html
https://wetenschapsagenda.nl/overzicht-routes/routes-boegbeelden-en-trekkers/


Voor meer informatie over dit proces per route, is het raadzaam om contact op te nemen met het 
routemanagement of NWO-contactpersoon van de betreffende route.  
 
Hoe zijn de routes ontstaan? 
De NWA-routes zijn ontstaan eind 2015 met het presenteren van de Nationale Wetenschapsagenda. 
In de NWA werden de 140 clustervragen gepresenteerd en 16 exemplarische routes die deze vragen 
bij elkaar brengen. In de loop van 2015 en 2016 konden ook nieuwe routes zich melden bij NWO. Op 
die manier zijn er 25 routes ontstaan: deze staan omschreven in het Portfolio voor Onderzoek en 
Innovatie uit 2016.  
 
Komen er nog nieuwe routes bij? 
De NWA-routes staan voorlopig vast, al is het duidelijk dat de samenleving en de wetenschap zich 
verder ontwikkelen. Om die reden heeft het ministerie van OCW de intentie om de NWA elke zeven 
jaar te hernieuwen. Deze hernieuwing staat gepland voor 2022. Hoe deze hernieuwing precies zal 
plaatsvinden en wat het effect hiervan zou zijn op de NWA-routes is nog niet duidelijk.  
 


