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Elfduizend vragen in perspectief 

Rapportage jurering Nationale 

Wetenschapsagenda 

KNAW, 5 juni 2015 

Samenvatting 
Tussen 11 mei en 5 juni 2015 zijn onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen de vragen beoordeeld die in april waren ingediend op de website van de Nationale 

Wetenschapsagenda. Het totale aantal vragen bedroeg 11.700. Dat overtrof de verwachtingen fors. Daarom is 

ervoor gekozen niet elke vraag apart te beoordelen, maar in plaats daarvan clusters van vragen samen te 

stellen en voor elk van die clusters een overkoepelende, leidende vraag te formuleren. Vervolgens is bij elk 

van die overkoepelende vragen een korte argumentatie geschreven die maximaal recht doet aan de beste 

vragen in het cluster. Zo zijn 248 clusters gevormd die de vijf jury’s vrijwel allemaal geschikt vonden voor 

vervolgstappen op weg naar de Nationale Wetenschapsagenda. In veel gevallen vertonen clusters samenhang 

met elkaar en met verschillende wetenschapsgebieden. Dat biedt  aanknopingspunten voor verrijking en 

verbinding. 
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1. Werkwijze 

Jurysamenstelling 
In de maand april kon iedereen in Nederland vragen stellen aan ‘de wetenschap’. Op verzoek van de 

stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) de taak op zich genomen om deze vragen te jureren. Voor vijf brede 

wetenschapsgebieden zijn jury’s ingesteld1: Geesteswetenschappen (G), Levenswetenschappen (L), 

Natuurwetenschappen (N), Sociale Wetenschappen (S) en Technische Wetenschappen (T). Elk van deze jury’s 

werd voorgezeten door twee covoorzitters, steeds één lid van de KNAW en één lid van De Jonge Akademie.  

De jury’s moesten een afspiegeling zijn van de kenniscoalitie2, door de minister van OCW belast met de 

realisatie van de NWA. In totaal werden door de kenniscoalitie meer dan driehonderd representanten uit 

wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek, toepassingsgericht onderzoek en privaat onderzoek 

genomineerd voor de jury’s. Op basis van deze nominaties heeft de KNAW een voorstel aan de stuurgroep 

gedaan, waarbij rekening werd gehouden met evenwichtige vertegenwoordiging van partijen uit de 

kenniscoalitie, spreiding van onderzoeksdisciplines, regionale spreiding en gender. Na akkoord van de 

stuurgroep nodigde de KNAW de genomineerden uit om zitting te nemen in de jury’s. De respons daarop was 

dermate positief dat het streefgetal van tien leden per jury werd overschreden. In bijlage 2 de samenstelling 

van de jury’s. 

Regiegroep 
De KNAW heeft een ‘regiegroep’ ingesteld, bestaande uit de jury-covoorzitters onder leiding van de president 

van de KNAW. Deze regiegroep heeft verschillende malen vergaderd over jury-overstijgende aspecten. 

Criteria 
De regiegroep deed voorstellen aan de stuurgroep voor criteria ter beoordeling van de ‘validiteit’ van een 

vraag, ofwel de geschiktheid van een vraag voor vervolgstappen in de voorbereiding van de NWA. De 

stuurgroep heeft drie criteria vastgesteld: 1) de vraag dient onderzoekbaar te zijn binnen een periode van 

tien jaar3); 2) de vraag moet uitdagend en grensverleggend zijn4, en 3) bij de vraag moet een bestaande sterke 

Nederlandse onderzoeksgroep passen, of, als die er niet is, moeten er overtuigende argumenten zijn om een 

sterke Nederlandse onderzoeksgroep op te bouwen. Een vraag die niet aan deze drie criteria voldoet wordt 

niet valide geacht voor vervolgstappen op weg naar de nationale wetenschapsagenda.  

Anoniem 
Indieners van vragen hebben, persoon of groep, vrijwel zonder uitzondering hun gegevens op het 

indienformulier op de website van de NWA ingevuld, zodat zij in een later stadium kunnen worden benaderd. 

De beoordeling van de vragen door de jury’s vond echter anoniem plaats. Met andere woorden: aan de jury’s 

zijn geen gegevens over de indieners ter beschikking gesteld. 

                                                           
1 In alfabetische volgorde 
2 De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra 
(NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). 
3 Dit betekent niet dat er in die periode een antwoord op de vraag moet kunnen zijn gevonden, maar dat het 
onderzoek binnen tien jaar kan worden opgezet.  
4 Bijvoorbeeld: vragen die al beantwoord zijn, zijn niet uitdagend en grensverleggend. 
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11.700 vragen! Hoe verder? 
De laatste dagen en zelfs uren van de maand april waarin vragen konden worden ingediend, nam het aantal 

exponentieel toe. De KNAW had vooraf aangegeven binnen de beschikbare tijd – een krappe vier weken – 

duizend tot drieduizend vragen te kunnen beoordelen. Als er meer dan 1500 vragen zouden worden 

ingediend zou een voorbewerking (‘triage’) door het secretariaat van de NWA noodzakelijk zijn. Het 

secretariaat is daarmee inderdaad begonnen, maar kon onmogelijk de sterke toename van vragen in de 

laatste week bijbenen, waardoor de triage na zo’n  tweeduizend vragen moest worden beëindigd.  

Als alternatief voor de triage heeft het secretariaat van de NWA het aanbod aanvaard van professor Piek 

Vossen om met behulp van innovatieve taalkundige software de vragen te ordenen in clusters van bij elkaar 

passende vragen. De eerste bewerking, nog voor de deadline voor het indienen van vragen, resulteerde in iets 

meer dan honderd grote clusters. Bij de tweede bewerking, vlak na de deadline, werden dat 401 subclusters 

onder 64 hoofdclusters. In plaats van individuele vragen aan de criteria te toetsen, wat niet mogelijk was 

binnen de beschikbare tijd, richtten de jury’s zich op het bewerken van deze clusters. Daarbij ontvingen zij 

het verzoek van de stuurgroep om zoveel mogelijk vragen in clusters op te nemen, daarom ruimhartig met de 

criteria om te gaan, om zo min mogelijk indieners van vragen ‘teleur te stellen’. De clusters werden door de 

regiegroep toegewezen aan de best passende jury, dat wil zeggen: de jury waar de meeste vragen binnen het 

cluster het best bij pasten. De aldus geoormerkte clusters zijn aan de jury’s voorgelegd.   

Geconfronteerd met deze noodzakelijke koerswijziging en geïnspireerd door de nieuwe intellectuele 

uitdaging togen de jury’s aan de slag. Gaandeweg kreeg binnen de regiegroep, in samenspraak met de 

stuurgroep, de opdracht gestalte om 1) per cluster een overkoepelende, leidende vraag te formuleren (“Er 

moet een vraagteken achter staan”) die recht zou doen aan de beste vragen in het cluster, en 2) om bij deze 

vraag aan te geven waarom deze overkoepelende, leidende vraag geschikt is voor vervolgstappen op weg 

naar de nationale wetenschapsagenda. 

Binnen het kader van de opdracht kwamen jury’s tot enigszins uiteenlopende werkwijzen. Het verzoek om zo 
min mogelijk indieners van vragen teleur te stellen en zo veel mogelijk vragen van indieners in clusters op te 
nemen, is uiteraard gehonoreerd, maar bij de uitvoering van het verzoek traden ook wat dat betreft kleine 
verschillen tussen jury’s op.  
 
De jury’s hebben met toenemend plezier en enorme toewijding aan de clustering van vragen gewerkt, en dat 
onder grote tijdsdruk. Een groot aantal covoorzitters en leden heeft te kennen gegeven graag bij het 
vervolgproces betrokken te willen worden.  
 
In deze fase van het proces heeft elke jury de vragen die aan hem waren toegewezen apart geclusterd en 
voorzien van een hoofdvraag. Dit betekent onontkoombaar dat er in verschillende clusters soms dezelfde of 
vrijwel dezelfde onderwerpen voorkomen. Bijvoorbeeld: N8 en L33 gaan allebei over evolutie, zij het vanuit 
verschillende perspectieven; N17, S22 en L23 over gezond ouder worden, en N31, S47 en T1 gaan allemaal 
over big data. In deze fase van het proces dat moet leiden tot de NWA is ervoor gekozen dit als gegeven te 
accepteren. In de volgende fase wordt toegewerkt naar bredere, multidisciplinaire thema’s.   
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2. Resultaten 

 

Stand van zaken 5 juni 2015 
Op het moment van schrijven van deze rapportage hebben de jury’s 248 clusters samengesteld. Daarmee 
hebben meer dan tienduizend vragen onderdak gevonden in clusters . Iets meer dan duizend vragen zijn als 
niet-valide aangemerkt en er zijn nog ongeveer duizend andere vragen om uiteenlopende redenen niet 
toegewezen aan een cluster. Over deze laatste categorie buigen de jury’s zich na de deadline van 5 juni nog.  

Leeswijzer 
Elk van de clusters is voorzien van een overkoepelende, leidende vraag  die maximaal recht doet aan de beste 
vragen in het betreffende cluster. Deze overkoepelende, leidende vragen worden hieronder per jury 
weergegeven. Iedere overkoepelende vraag is bovendien voorzien van een korte toelichting, te vinden in 
bijlage 1. De individuele vragen die onder elk cluster hangen zijn terug te vinden in de database van de NWA. 
 
De volgorde  van overkoepelende vragen is alfabetisch, dat wil zeggen: de jury’s staan in alfabetische 
volgorde, evenals de overkoepelende, leidende vragen per jury. Aan de volgorde kan daarom geen 
inhoudelijke betekenis worden toegekend. De nummering spreekt voor zich. De letter staat voor de 
desbetreffende jury, het nummer voor de alfabetische rangorde per jury. Deze nummering is gekozen om in 
het vervolgtraject de overkoepelende vragen snel en gemakkelijk te kunnen aanduiden.  

Overkoepelende, leidende vragen per jury  
 

Geesteswetenschappen (40 clusters) 

 
G1  Big Data bestaat voor het grootste gedeelte uit teksten geschreven door mensen voor mensen: 

hoe kan taaltechnologie helpen om deze bron van kennis te ontsluiten?  
G2  Gaat digitalisering ons erfgoed redden?  
G3  Hoe heeft Nederland zich in de afgelopen eeuwen verhouden tot de rest van de wereld? 
G4  Hoe is het beeld van wetenschap veranderd en hoe ziet de wetenschap van de toekomst eruit? 
G5  Hoe kan taal functioneren als communicatiesysteem terwijl er zoveel variatie en meerduidigheid 

is?  
G6  Hoe kunnen de politieke instituties van de toekomst vormgegeven worden?  
G7  Hoe kunnen de sociaal-economische instituties van de toekomst vormgegeven worden?  
G8  Hoe kunnen globalisering en ontwikkeling opnieuw uitgevonden worden?  
G9  Hoe kunnen samenlevingen omgaan met ongelijkheden?  
G10  Hoe kunnen we de creativiteit stimuleren? 
G11  Hoe kunnen we de mogelijkheden en grenzen van medische vooruitgang waarderen?  
G12  Hoe kunnen we geletterdheid van de Nederlandse samenleving verbeteren?  
G13  Hoe kunnen we het taalonderwijs vernieuwen met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek?  
G14  Hoe kunnen we innovaties beter laten aansluiten op maatschappelijke en morele waarden? 
G15  Hoe kunnen we onze verhouding tot ecosystemen en dieren herzien?  
G16  Hoe objectief zijn canons?  
G17  Hoe verandert technologie het menselijk bestaan, en welke ethische vragen roept dat op?  
G18  Hoe ‘verlicht’ is Europa?  
G19  Hoe zou de toekomst van het onderwijs eruit moeten zien?  
G20  Kan de geschiedenis ons leren hoe met conflicten om te gaan?  



5 
 

G21  Kunnen we taaltechnologie ontwikkelen waarmee onze computers (smartphones, tablets) met 
ons kunnen communiceren?  

G22  Is Nederland, historisch bezien, een ‘bijzonder geval’? 
G23  Vergroot kennis van materiaal ons begrip van kunst, cultuur en erfgoed?  
G24  Waar komt individuele taalvariatie vandaan?  
G25  Waarom bestaan er zulke grote welvaartsverschillen tussen regio’s in de wereld en verminderen 

die verschillen in de loop der tijd?  
G26  Waarom kan kunst ons zo diep raken?  
G27  Wat betekent globalisering voor ons zelfbeeld en onze culturele identiteit?  
G28  Wat betekent kunst voor mensen?  
G29  Wat betekent verstedelijking voor de toekomst van burgerschap?  
G30  Wat is de invloed van media en cultuur op de samenleving?  
G31  Wat is de relatie tussen kunst en welzijn?  
G32  Wat is de sociale en economische waarde van het creatieve proces en hoe kan creativiteit 

bijdragen aan innovatie?  
G33  Wat is kwaliteit van leven?  
G34  Wat kunnen we over veerkrachtige samenlevingen leren uit historische en internationale 

vergelijkingen?  
G35  Wat voor kennis levert kunst op?  
G36  Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van wat we kunnen weten?  
G37  Wat zijn morele en prudente manieren om met migratie en vluchtelingen om te gaan, en welke 

impact hebben ze op culturele transformatie?  
G38  Welke mate van verantwoordelijkheid en vrijheid hebben mensen?  
G39  Zijn er grote vragen over leven en dood, God en de kosmos, waarop wetenschappers nieuwe 

antwoorden kunnen geven?  
G40  Zijn moderniteit en religie elkaars tegenpolen?  

 

Levenswetenschappen (52 clusters) 

 

L1  
Begrijpen van ons gedrag: waarom doen wij wat we doen, zijn we wat zijn en welke factoren 
beïnvloeden ons gedrag?  

L2  
Cellen zijn de bouwstenen van het leven. Hoe werken ze en wat kunnen ze ons leren over 
levensprocessen?  

L3  
Darmziekten en in het bijzonder de relatie tussen onze darmflora en gezondheid: hoe kunnen we 
de darmflora effectief beïnvloeden?  

L4  
Elke tumor is anders: hoe kunnen we de ziekte goed genoeg begrijpen om een behandeling voor 
elke vorm van kanker te kunnen ontwikkelen?  

L5  Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten de natuur?  

L6  Hoe bereiken we een circulaire economie waarin ecologie en economie elkaar versterken?  

L7  Hoe bevorderen we gezondheid en voorkomen we ziekte? 

L8  Hoe en waarom doen dieren wat ze doen?  

L9  Hoe functioneren ecosystemen?  

L10  Hoe kan de gezondheidszorg meer gericht worden op de uniciteit van een persoon?  

L11  Hoe kan efficiëntie van fotosynthese bij planten bijdragen aan een nieuwe groene revolutie?  

L12  
Hoe komen de hogere mentale capaciteiten van de mens (zoals cognitie, emotie en motivatie) 
binnen onze hersenen tot stand?  

L13  
Hoe komen we aan betere vaccins, behandeling en diagnostiek voor afweerstoornissen en 
infectieziekten?  

L14  Hoe krijgen we mensen in beweging?  
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L15  
Hoe kunnen afweersystemen in de mond worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen?  

L16  Hoe kunnen big data en technologische innovatie (E-health) bijdragen in de zorg?  

L17  
Hoe kunnen we doorbraken in fundamenteel biomedisch onderzoek beter vertalen naar de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen?  

L18  
Hoe kunnen we hart- en vaatziekten (atherosclerose, hartfalen, boezemfibrilleren en trombose) 
op individueel niveau vroeg voorspellen en op individueel niveau voorkomen en behandelen? 

L19  Hoe kunnen we het antibiotica resistentieprobleem oplossen?  

L20  
Hoe kunnen we het herstelgedrag van topsporters, breedtesporters en mensen die revalideren op 
adequate wijze meten zodanig dat we daarmee het herstelproces beter begrijpen en bevorderen?  

L21  Hoe kunnen we het immuunsysteem beter inzetten tegen kanker? 

L22  Hoe kunnen we het probleem van overgewicht en obesitas beter begrijpen en voorkomen?  

L23  Hoe kunnen we langer gezond leven (healthy aging)?  

L24  Hoe kunnen we longziekten beter begrijpen en behandelen? 

L25  
Hoe kunnen we met behulp van cellen en biomaterialen de vorming en het herstel van weefsel 
bevorderen?  

L26  Hoe kunnen we nieuwe, betere behandelingen tegen kanker ontwikkelen?  

L27  
Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de toenemende vraag naar 
gezond voedsel wereldwijd?  

L28  Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we het betaalbaar?  

L29  
Hoe ontstaan (chronische) nierziekten en hoe kunnen deze eerder opgespoord worden en 
vervolgens op individuele basis worden behandeld?  

L30  
Hoe ontstaan neurologische en psychiatrische aandoeningen en hoe kunnen we ze verhelpen of 
verzachten?  

L31  
Hoe ontstaat diabetes type 1 en 2 en hoe kan dit eerder opgespoord worden en vervolgens op 
individuele basis worden behandeld?  

L32  
Hoe ontwikkelt een bevruchte eicel zich tot een complex organisme met verschillende 
gespecialiseerde weefsels en organen?  

L33  Hoe werkt evolutie?  

L34  
Is er wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van complementaire/alternatieve 
geneeskunde?  

L35  Kunnen stamcellen organen en weefsels herstellen?  

L36  
Kunnen we bio-elektronica en materialen ontwerpen die direct met ons lichaam kunnen 
communiceren?  

L37  
Kunnen we met behulp van nieuwe technologie patiënten beter onderzoeken en in beeld brengen 
om zo meer nauwkeurige diagnoses stellen en een betere prognose te bewerkstelligen?  

L38  
Kunnen we met micro/nanotechnologie en stamceltechnologie laboratoriummodellen van het 
menselijke lichaam ontwerpen en die gebruiken voor gezondheidsonderzoek?  

L39  
Plasticiteit en netwerken: Hoe werkt ons brein op verschillende (macroscopische en 
microscopische) niveaus? Hoe verwerkt het brein informatie?  

L40  
Wat is de bijdrage van niet genetische factoren aan persoonlijke eigenschappen en 
ziekteprocessen?  

L41  Wat is de invloed van slaap op onze gezondheid?  

L42  
Wat is de oorzaak van de vele onbegrepen, langdurige lichamelijke klachten, die zich bijvoorbeeld 
voordoen bij IBS, fibromyalgie en ME/CVS. Kunnen we een behandeling ontwikkelen?  

L43  Wat is de relatie tussen voeding, beweging en gezondheid?  
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L44  Wat is het belang van biodiversiteit en hoe behouden we het?  

L45  
Wat veroorzaakt het afsterven van het zenuwstelsel en in hoeverre kan het zenuwstelsel 
beschermd worden tegen degeneratie?  

L46  Wat zijn de effecten van (gebouwde) omgeving op gezondheid en welzijn?  

L47  
Wat zijn de gezondheidseffecten van de voortschrijdende 24/7 economie: is er een relatie met 
een toename aan chronische ziekten? 

L48  
Welke factoren spelen een rol bij de overerving van eigenschappen en hoe kunnen we 
(vroegtijdig) screenen op (zeldzame) ziekten?  

L49  Welke rol spelen micro-organismen in ecosystemen?  

L50  
Welke vormen van oncologische nazorg en nacontrole voldoen aan de behoeften en voorkeuren 
van de patiënt, specialist en maatschappij?  

L51  
Zijn er op basis van de effectiviteit van placebo's principes/mechanismen te formuleren op basis 
waarvan een alternatieve, wellicht partieel toepasbare, geneeskunde zonder medicijnen kan 
worden ontwikkeld?  

L52  
Zwangerschap, bevalling en overgang: kunnen we de ondersteuning van vrouwen verder 
verbeteren ?  

 

Natuurwetenschappen (44 clusters) 
 

 N1  Hoe behouden we biodiversiteit? 

 N2  Hoe blijven we micro-organismen de baas in gezondheidszorg, veehouderij en milieu? 

 N3  Hoe functioneert de oceaan in de toekomst? 

 N4  Hoe functioneert een levende cel in al haar natuurlijke complexiteit? 

 N5  Hoe functioneren ecosystemen? 

 N6  Hoe garanderen we onze digitale veiligheid en bestaat er een onkraakbare code? 

 N7  Hoe gevoelig zijn de mens en natuur voor milieu-invloeden? 

 N8  Hoe is leven ontstaan en geëvolueerd? 

 N9  
Hoe kan de wiskunde ons helpen om de onvoorspelbaarheid van complexe netwerken en 
chaotische  
systemen te temmen? 

 N10  Hoe kan de zon volledig in onze energiebehoefte voorzien? 

 N11  Hoe kunnen micro-organismen ingezet worden voor gezondheid en milieu? 

 N12  
Hoe kunnen we complexe moleculaire processen begrijpen en sturen en zo bijvoorbeeld op leven 
gelijkende kunstmatige systemen bouwen? 

 N13  
Hoe kunnen we efficiënte (bio)chemische processen ontwikkelen, en zo bijvoorbeeld de productie 
van  
kunstmest vervangen door een duurzaam alternatief? 

 N14  Hoe kunnen we energie efficiënt en duurzaam opslaan? 

 N15  Hoe kunnen we in de toekomst beschikken over voldoende schoon water? 

 N16  
Hoe kunnen we met ruimtevaartuigen en telescopen meer begrijpen van het heelal en ons 
zonnestelsel  
exploreren? 

 N17  Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen vinden om gezonder oud te worden? 

 N18  
Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren met minder 
input van schadelijke chemicaliën? 

 N19  
Hoe kunnen we onze energievoorziening snel verduurzamen en tevens betaalbaar en betrouwbaar 
houden? 

 N20  
Hoe kunnen we ziekten eerder opsporen en, bijvoorbeeld met nieuwe biomarkers, personalized 
medicine werkelijkheid maken? 

 N21  Hoe meet en modelleer je de wisselwerking tussen ijs, atmosfeer en oceaan? 
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 N22  Hoe ontstaan melkwegstelsels, sterren en planeten? 

 N23  
Hoe slaan we de brug tussen klein en groot bij het modelleren van dynamische systemen, zoals 
bijvoorbeeld turbulente stroming? 

 N24  Hoe verandert het klimaat en wat zijn daar de gevolgen van? 

 N25  Hoe verkorten we de ontwikkeling van kernfusie en hoe maken we kernenergie veilig? 

 N26  Hoe voorspellen we extreem weer en de gevolgen ervan? 

 N27  Hoe wapenen we ons tegen geohazards als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen? 

 N28  
Hoe werken de cycli van koolstof, stikstof en fosfor op aarde en hoe beïnvloeden we die ten goede 
en ten kwade? 

 N29  Is er leven buiten de aarde? 

 N30  Kennen we nu alle elementaire bouwstenen van de materie? 

 N31  
Kunnen nieuwe wiskundige algoritmen ons helpen om "Big Data" op een informatieve manier te 
gebruiken? 

 N32  Kunnen we een synthetische cel bouwen? 

 N33  
Kunnen we licht op slimme manieren gebruiken om in het menselijk lichaam te kijken en daar 
processen te manipuleren? 

 N34  
Kunnen we organen van het menselijk lichaam nabootsen op een chip en hiermee nieuwe 
geneesmiddelen testen, en zo het proefdiergebruik verminderen? 

 N35  
Kunnen we slimme materialen ontwerpen (door de natuur geïnspireerd of juist in de natuur niet-
voorkomend) met volkomen nieuwe eigenschappen? 

 N36  Wat gaan de kwantumcomputer en het kwantum-internet voor ons betekenen? 

 N37  Wat is de capaciteit van de planeet aarde? 

 N38  Wat is de oorsprong, geschiedenis en toekomst van het heelal? 

 N39  
Wat is de ware aard van zwaartekracht, ruimte en tijd en wat kun je bijvoorbeeld leren van zwarte 
gaten? 

 N40  Wat is donkere materie en wat is donkere energie? 

 N41  Wat volgt op het elektronische siliciumtijdperk en kunnen we bijvoorbeeld rekenen met licht? 

 N42  Welke methoden kunnen we gebruiken om weefsels en organen te repareren of te vervangen? 

 N43  
Welke rol speelt de kwantumfysica in macroscopische systemen en wat voor spectaculair nieuwe 
verschijnselen (zoals supergeleiding bij kamertemperatuur) zijn mogelijk? 

 N44  
Welke symmetrieën schuilen er onder priemgetallen en hoe kan de wiskundige getaltheorie 
bijdragen aan natuurkundige theorievorming? 

 

Sociale wetenschappen (59 clusters) 

 

S1  Hoe beïnvloeden (nieuwe) media kinderen en jongeren in hun ontwikkeling, en wat is de rol van 
ouders, leerkrachten en de overheid in dat beïnvloedingsproces? 

S2  Hoe beïnvloedt de opkomst van sociale media en andere nieuwe technologieën de sociale 
structuur en dynamiek van de samenleving en het probleemoplossend vermogen van het individu 
en de samenleving? 

S3  Hoe bevorderen en benutten we creativiteit en innovatie? 

S4  Hoe bewegen we richting een duurzame samenleving? Wat zijn alternatieven voor de huidige kijk 
op economische ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke vraagstukken? 

S5  Hoe blijven de beroepsbevolking en haar organisaties vitaal en veerkrachtig in het licht van de 
uitdagingen van de 21e eeuw? 

S6  Hoe garanderen we een rol en de legitimiteit van de nationale wetgever in het licht van natie-
overstijgende ontwikkelingen en uitdagingen? 

S7  Hoe kan de effectiviteit en legitimiteit van wetgeving worden versterkt in het licht van mondiale 
uitdagingen op het terrein van milieu, veiligheid, innovatie, energie & klimaat? 

S8  Hoe kan de sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijke verantwoording van bedrijven, 
semi-publieke instellingen en andere maatschappelijke organisaties het beste gestalte krijgen? 
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S9  Hoe kan de veerkracht en samenhang van de samenleving worden versterkt, in het licht van 
toegenomen diversiteit en globalisering? 

S10  Hoe kan de veerkracht en slagvaardigheid van wetgeving worden versterkt in het realiseren van 
verantwoorde en flexibele markten die de mondiale concurrentie aan kunnen? 

S11  Hoe kan de wetgever toegang van iedereen tot de participatiesamenleving helpen bevorderen, in 
het bijzonder op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en pensioen? 

S12  Hoe kan het onderwijs onze jeugd het beste voorbereiden op de maatschappij van de toekomst? 
S13  Hoe kan gebiedsontwikkeling een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van de sociale 

en fysieke leefomgeving? 
S14  Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden? 
S15  Hoe kan veilig opgroeien van kinderen bevorderd worden? 
S16  Hoe kan wetgeving bijdragen aan maatschappelijke tolerantie en een goede omgang met 

conflicten, in het bijzonder in het licht van migratie en schaarste? 
S17  Hoe kan zelfredzaamheid en participatie in de samenleving gestimuleerd worden? 
S18   Hoe kunnen een vitale rechtsstaat en solide democratie op nationaal niveau bijdragen aan 

voldoende controle en legitimiteit in een toenemende Europese en internationale rechtsorde? 
S19   Hoe kunnen inclusie, veerkracht, en talenten van jeugd met ontwikkelingsproblemen/- 

achterstanden (psychische, cognitieve, lichamelijke) bevorderd worden? 
S20   Hoe kunnen innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de geïnstitutionaliseerde en informele 

zorg bevorderd worden? 
S21   Hoe kunnen we ongewenste oude en nieuwe vormen van sociale ongelijkheid het beste 

tegengaan? 
S22   Hoe kunnen wij zo vitaal en gezond mogelijk ouder worden? 
S23   Hoe ontwikkelen zich kinderen en adolescenten? 
S24   Hoe reguleren mensen agressie, conflicten en samenwerking binnen en tussen groepen en 

samenlevingen? 
S25   Hoe staat het met de vitaliteit van, en het vertrouwen in de democratie, en hoe kunnen deze 

worden versterkt? 
S26   Hoe werken de hersenen en ontwikkelen zich in verschillende levensfasen? 

S27   Hoe werkt wetenschap en kan beleid hierop inspelen? 
S28   Hoe worden mensen psychisch ziek en hoe kunnen we dit zo veel mogelijk voorkomen of 

behandelen? 
S29   Hoe zijn individuele en collectieve verantwoordelijkheid afgebakend, en hoe leidt deze 

afbakening tot duurzame samenwerking in formele en informele sociale netwerken? 
S30   In hoeverre is ongelijkheid binnen Nederland een sociaal en economisch probleem? 
S31   In hoeverre kan via wetgeving en andere vormen van regulering een verantwoorde balans 

worden gevonden tussen privacy, vrije beschikbaarheid van data en gegevensmonopolies? 
S32   In hoeverre kunnen het democratische karakter en de slagvaardigheid van Europese en 

internationale instituties worden verbeterd? 
S33   Is het introduceren van een basisinkomen haalbaar en wenselijk? 
S34   Kunnen we met ons gedrag, zoals een gezonde leefstijl, (psychische en lichamelijke) 

aandoeningen voorkomen of genezen? 
S35   Op welke wijze kan het recht zorgdragen voor een stabiele en rechtvaardige omgang met de 

risico’s en verantwoordelijkheden in het licht van mondiale spanningen, terrorisme, criminaliteit 
en veiligheid? 

S36   Op welke wijze kunnen internationale regelgeving en een sterkere internationale 
veiligheidsarchitectuur bijdragen aan het voorkomen dan wel beheersen en oplossen van 
internationale conflicten? 

S37   Op welke wijze kunnen we de sociale samenhang in en veerkracht van de samenleving 
verbeteren? 

S38   Op welke wijze kunnen we gender problematiek in de samenleving verminderen respectievelijk 
oplossen? 

S39   Op welke wijze kunnen we het waterbeheer in Nederland/Europa verbeteren? 
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S40   Op welke wijze kunnen we problemen in verkeer en logistiek nu en in de toekomst beter 
oplossen? 

S41   Waar verdienen we op termijn ons brood mee en hoe behouden we de concurrentiekracht van de 
Nederlandse economie? 

S42   Wat is bepalend voor de wijze waarop regulering hedendaagse uitdagingen op velerlei terrein 
veerkrachtig het hoofd kan bieden en voldoende rechtszekerheid kan garanderen? 

S43   Wat is bepalend voor het succes van steden en op welke wijze kunnen overheden, bedrijven, 
burgers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties daar gezamenlijk een bijdrage aan 
leveren? 

S44   Wat is het verband tussen armoede, migratie en veiligheid? 
S45   Wat is in het licht van de vergrijzende en krimpende bevolking de houdbaarheid van de 

welvaartsstaat? 
S46   Wat zijn de gevolgen van chronische aandoeningen, stress en handicaps en hoe kunnen mensen 

hier zo goed mogelijk mee omgaan? 
S47   Wat zijn de gevolgen van nieuwe technologieën en big data op de effectiviteit van, en het 

vertrouwen in het openbaar bestuur? 
S48   Wat zijn de gevolgen van nieuwe technologieën en big data voor wetgeving en rechtspraak en op 

welke wijze kunnen we innovatie benutten voor handhaving van regels? 
S49   Wat zijn de maatschappelijke effecten van sportbeoefening, bijvoorbeeld in economisch, sociaal 

en pedagogisch opzicht? 
S50   Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de grote recessie, en hoe kunnen we het financiële 

systeem hervormen om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen? 
S51   Wat zijn de oorzaken en gevolgen van migratie voor sociale integratie en uitsluiting? 
S52   Wat zijn de patronen en oorzaken van criminaliteit en hoe vallen deze te beïnvloeden? 
S53   Welke factoren bepalen moreel gedrag? 

S54   Welke gevolgen hebben maatschappelijke ontwikkelingen voor het functioneren van de 
instellingen van het openbaar bestuur? 

S55   Welke gevolgen heeft internationale migratie voor de veerkracht en duurzaamheid van de 
samenleving? 

S56   Welke invloed hebben natuur en milieu op het welzijn van mensen, wat verklaart milieugedrag, 
en welke interventies zijn effectief en acceptabel om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren? 

S57   Welke ontwikkelingen in de samenleving en technologie bieden nieuwe kansen voor de 
effectiviteit en acceptatie van wetgeving, rechtspraak en rechtshandhaving? 

S58   Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn aanstaande en 
beïnvloeden onze welvaart? 

S59   Zijn fundamentele pijlers waarop onze rechtsstaat is gebouwd, zoals waardigheid en 
burgerschap, aan revitalisering toe, gegeven spanningen inherent aan ontwikkelingen in onze 
huidige samenleving? 

 

Technische wetenschappen (53 clusters) 

 
T1  Big data --- Hoe om te gaan met enorme hoeveelheden data? 

T2  Data Science – Hoe kunnen we data omzetten in waarde, inzichten en antwoorden? 
T3  Hardware: Networking and Mobility -- Hoe kunnen we "dingen" altijd en overal met elkaar 

verbinden? 
T4  Hardware: Processing -- Hoe kunnen we nog sneller en zuiniger rekenen?  
T5  Hoe bouwen we zo adaptief dat de gebouwde omgeving eeuwig mee kan gaan?  
T6  Hoe brengen we onze wereld beter in kaart? 

T7  Hoe creëren we materialen voor biomedische toepassingen? 
T8  Hoe exploiteren we energiebronnen die voor de komende millennia oneindig zijn? 
T9  Hoe kan biomassa bijdragen aan onze energiebehoefte en hoe kunnen we CO2 efficiënt en veilig 

opslaan? 
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T10  Hoe kan de landbouw in Nederland worden aangepast zodat deze duurzamer met de natuurlijke 
hulpbronnen omgaat? 

T11  Hoe kan het ontwerpproces voor nieuwe productieprocessen (e.g. 3D printen) beter ondersteund 
worden? 

T12  Hoe kan moderne technologie worden ingezet voor restauratie en conservering van kunstwerken? 
T13  Hoe kan verlichting bijdragen tot het welzijn van mens en dier? 
T14  Hoe kunnen robotica en automatisering materiaal- en energie-efficiëntie vergroten? 
T15  Hoe kunnen we de aandrijving voor transportsystemen efficiënter en milieuvriendelijker maken?  
T16  Hoe kunnen we de eigenschappen, functionaliteiten en samenspel van biologische 

(macro)moleculen beter doorgronden teneinde ons begrip van levende systemen te vergroten?  
T17  Hoe kunnen we de fundamentele vragen in de informatica en computational science 

beantwoorden 
T18  Hoe kunnen we de gebruikersvriendelijkheid van randapparatuur verbeteren? 
T19  Hoe kunnen we de kennis vergroten van de ondergrond voor veiligere bebouwing, een gezonde 

waterhuishouding en voor vergroting van de economisch waarde? 
T20  Hoe kunnen we de samenleving op natuurvriendelijke wijze beschermen tegen overstromingen?  
T21  Hoe kunnen we de schaarste aan schoon drinkwater beperken door recycling, besparing, en 

winning van drinkwater uit alternatieve bronnen? 
T22  Hoe kunnen we de toekomstige productie van chemische producten zo efficiënt, schoon en 

duurzaam mogelijk maken?  
T23  Hoe kunnen we de veiligheid op zee voor mens en milieu garanderen bij toenemende activiteiten 

op zee en steeds groter wordende schepen? 
T24  Hoe kunnen we de veiligheid van transport en vervoer vergroten? 
T25  Hoe kunnen we door nieuwe materialen gebouwen goedkoper en duurzamer maken? 
T26  Hoe kunnen we door nieuwe technologieën en processen gebouwen en infrastructuur goedkoper, 

veiliger, en duurzamer maken? 
T27  Hoe kunnen we energie efficiënt opslaan en transporteren? 
T28  Hoe kunnen we geothermische energie optimaal benutten in Nederland? 
T29  Hoe kunnen we in de toenemende behoefte naar mobiliteit voorzien door een efficiënt, schoon en 

veilig vliegverkeer?  
T30  Hoe kunnen we in Nederland, als waterland, optimaal gebruik maken van de energie in rivieren en 

de zee?  
T31  Hoe kunnen we industriële productie van goederen minder afhankelijk maken van primaire 

grondstoffen door het implementeren van recyclings- en her-vervaardigingstechnieken en 
substitutie van kritische materialen?  

T32  Hoe kunnen we met behulp van een groter begrip van het leven, nieuwe targets identificeren voor 
moleculaire therapieën, antibiotica en antivirale middelen? 

T33  Hoe kunnen we nieuwe biologische systemen maken en bestaande biologische systemen 
herontwerpen om specifieke taken te verrichten?  

T34  Hoe kunnen we stabiele en selectieve katalysatoren maken die nodig zijn voor de overgang naar 
een bio-based economy?  

T35  Hoe kunnen we stromingen van- en in vloeistoffen en gassen beter begrijpen? 
T36  Hoe kunnen we technologie voor omzetting van zonne-energie verbeteren en breder inzetbaar 

maken? 
T37  Hoe kunnen we transport met schepen efficiënter maken en tegelijk de impact op het milieu 

terugdringen?  
T38  Hoe kunnen we windenergie zo efficiënt en duurzaam mogelijk omzetten in elektriciteit?  
T39  Hoe laten we technologie dienen als verlengstuk van de mens? 
T40  Hoe maken we materialen 'smart', bijvoorbeeld adaptief of zelf-reparerend? 
T41  Hoe maken we onze binnen- en buitenlucht volledig schoon? 
T42  Hoe ontwikkelen we minimaal/niet-invasieve technieken en interventies t.b.v. diagnose, 

preventie, cure en care? 
T43  Hoe optimaliseren we materialen voor opwekking, opslag en omzetting van energie?  
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T44  Hoe richten we een synchromodaal netwerk in dat optimaal gebruik maakt van alle 
transportmodaliteiten? 

T45  Internet en Social media -- Hoe laten we mensen communiceren en informatie delen? 
T46  Kunnen we alternatieve vormen van kernenergie ontwikkelen die veel veiliger en schoner zijn?  
T47  Kunnen we materialen maken met iedere gewenste eigenschap? 
T48  Privacy en security -- Hoe beschermen we mensen tegen misbruik van ICT oplossingen? 
T49  Smart industry -- Hoe maken we onze fabrieken slimmer? 
T50  Smart mobility -- Hoe brengen we mensen en goederen slimmer en duurzamer naar hun 

bestemming? 
T51  Software -- Hoe bouwen en onderhouden we software die morgen ook nog werkt? 
T52  Wat zijn de mogelijk schadelijke effecten van draadloze communicatie, en hoe kan 

energiezuinigheid hier helpen? 
T53  Welke nieuwe technologieën op het gebied van constructies en materialen kunnen we 

ontwikkelen voor gebruik onder extreme omstandigheden, zoals bij deep sea mining of lucht- en 
ruimtevaart? 
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3. Betekenis en kwaliteit van de 
resultaten 

Reflecties op betekenis en kwaliteit per jury 

Geesteswetenschappen 

De clusters doen recht aan de ingediende vragen en aan relevante ontwikkelingen in het domein van de 

geesteswetenschappen. De geesteswetenschappen bestrijken een zeer breed domein en de jury verwacht dan 

ook synergie met de clusters die door de andere vier jury’s gevormd zijn. Daardoor kunnen tijdens de 

conferenties in juni interessante dwarsverbanden worden gelegd. 

De interesse van 'de Nederlandse burger' sluit op veel terreinen goed aan bij thema's die ook nu al 

onderzocht worden binnen de geesteswetenschappen. Veel vragen verbinden de geesteswetenschappen 

direct met actuele maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij was er ook – 

niet helemaal onverwacht – veel overlap met de sociale wetenschappen.  

Vanzelfsprekend zijn bepaalde gebieden binnen de geesteswetenschappen oververtegenwoordigd en andere 

ondervertegenwoordigd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aan muziek gerelateerde vragen ingediend, ook in 

verband met de therapeutische waarde ervan, en veel minder vragen over film, televisie en audiovisuele 

media. In het algemeen zijn de ‘klassieke’ humaniora in de vragen weinig zichtbaar geworden. De jury denkt 

dat de legitimiteit van die vakken – de klassieke talen, de taalgebonden letterkundes, de archeologie, om 

enkele voorbeelden te noemen – niet in het geding is en meent dat we hier op de grenzen stuiten van wat 

wetenschapsbeleid-door-volksraadpleging vermag. De jury heeft er overigens voor gewaakt kwantiteit een te 

grote rol te geven in het clusteringsproces, ook al omdat bepaalde vragen kennelijk in georganiseerd verband 

en in veelvoud zijn ingediend, en andere door individuen. 

Levenswetenschappen 
De jury wil graag waarschuwen voor onterechte conclusies op basis van het aantal gevormde clusters onder 

een bepaald thema of het aantal vragen binnen een cluster. De omvang van clusters en het aantal clusters 

onder een thema is beïnvloed door verschillende factoren, zoals het aantal ingediende vragen, het bestaan 

van duidelijke focusgebieden binnen de ingediende vragen onder een specifiek thema en de noodzaak die de 

jury zag om focus binnen een thema aan te brengen. Zo is er slechts één groot cluster over hart- en 

vaatziekten, maar zijn er verschillende, kleinere clusters over kanker. Het feit dat er slechts één cluster over 

hart- en vaatziekten is, betekent niet dat er meer belangstelling is voor kanker of dat hart- en vaatziekten 

minder impact op de gezondheid van de samenleving hebben dan kanker. Een ander voorbeeld is het cluster 

over topsport en blessures, dat uit een groot aantal vragen bestaat. Dit thema heeft echter relatief weinig 

impact op de samenleving.  

 

De jury constateert dat er relatief veel vragen zijn ingediend over hersenen, menselijk gedrag, zorg voor 

zieken en ouderen, en over stoornissen en effecten van lifestyle op de gezondheid. Ook het aantal vragen over 

de ziekte van Lyme was opvallend hoog. Hierbij speelde mogelijk een rol dat er vlak voor de sluiting van de 

indieningstermijn van vragen in de media veel aandacht was voor deze ziekte. Het aantal vragen over kanker, 

hart, longen en bloed was lager dan de jury had verwacht. Veel van de biomedische vragen waren sterk 

toepassingsgericht; het belang van onderliggend, fundamenteel wetenschappelijke onderzoek is evident voor 

onderzoekers maar blijkbaar minder voor het publiek.  
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De jury verwacht dat enkele van de clusters sterke overlap zullen vertonen met clusters die gevormd zijn 

door andere jury’s, met name die voor Natuurwetenschappen en Sociale Wetenschappen maar ook 

Technische Wetenschappen. De jury Levenswetenschappen gaat er vanuit dat de clusters en onderliggende 

vragen op deze thema’s in het vervolgtraject bijeen zullen worden gebracht. 

 

Het aantal ingediende vragen waarop (deels) al een antwoord bestaat was relatief groot. Door beantwoording 

van deze vragen, bijvoorbeeld via een website, bieden ze de gelegenheid om aan het brede publiek te tonen 

welke vooruitgang de wetenschap de laatste jaren heeft geboekt en hopelijk de komende jaren nog zal 

boeken.  

 

De jury was enigszins teleurgesteld over het geringe aantal onverwachte, vernieuwende of creatieve vragen. 

De ingediende vragen geven echter wel een goed beeld van de onderwerpen die spelen in de samenleving. 

Natuurwetenschappen 
De jury heeft zijn taak in goede harmonie en met een zeker plezier volbracht; is van mening dat het jureren 

van geclusterde vragen een interessante exercitie was, en is verheugd over het resultaat: een selectie van 

uitdagende vragen waarmee de Nederlandse wetenschap de komende tien jaar grote vooruitgang kan 

boeken. Dit experiment is naar de mening van de jury geslaagd als methode om een breed publiek bij 

wetenschappelijk onderzoek te betrekken.  

 

De jury merkt op dat op een groot aantal van de niet-valide vragen reeds een antwoord bestaat. Er zullen 

ongetwijfeld studenten of collega-wetenschappers gevonden kunnen worden die met plezier enkele 

antwoorden kunnen geven, bijvoorbeeld via een website. 

Sociale wetenschappen 

De jury constateert dat er zeer veel belangstelling bestaat voor wetenschappelijke vragen op het gebied van 

de sociale wetenschappen. De jury heeft zijn uiterste best gedaan om de vragen in zijn domein te clusteren. 

Desondanks zijn niet alle vragen in clusters ondergebracht. De jury verwacht dat het mogelijk is de nog niet 

geclusterde vragen grotendeels bij reeds gevormde clusters – van de eigen of van een andere jury – onder te 

brengen.  

 

Een gevolg van het grote aantal ingediende vragen is dat de clusters van de jury Sociale Wetenschappen met 

een relatief hoog abstractieniveau zijn geformuleerd. Dit heeft mede tot gevolg dat belangrijke deelgebieden 

van een cluster soms onvoldoende zichtbaar zijn in de verwoording van de overkoepelende, leidende vraag. 

De jury heeft getracht deze deelgebieden in de korte omschrijvingen van de clusters zo veel mogelijk terug te 

laten komen.  

 

Aangezien de sociale wetenschappen een breed spectrum van uiteenlopende vakgebieden omvatten, is 

ervoor gekozen om in de jury Sociale Wetenschappen te werken met koppels per expertisegebied. De koppels 

hebben relatief zelfstandig gewerkt, met regelmatige feedback naar en van de overige juryleden. Deze 

werkwijze had tot gevolg dat koppels deels op een verschillende manier te werk zijn gegaan en bijvoorbeeld 

clusters op verschillende abstractieniveaus hebben gevormd. De jury benadrukt dat het aantal clusters per 

(sub)vakgebied geen indicatie is voor het belang van een cluster.  

 

De jury is van mening dat de vragen een relatief representatief beeld geven van de onderwerpen die spelen in 

de samenleving, al zijn daarbij sommige deelgebieden en specialisaties binnen de sociale wetenschappen 

onderbelicht gebleven. De jury stelt verheugd vast dat de vragen in het algemeen van hoge kwaliteit zijn. Hij 
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constateert hierbij dat er relatief veel vragen zijn ingediend op het gebied van hersenen, menselijk gedrag en 

zelfredzaamheid in een veranderende samenleving; duurzaamheid, innovaties van maatschappelijke 

instituties en organisaties; democratie, recht, veiligheid, en effecten van gedrag en leefstijl op (psychische en 

lichamelijke) gezondheid gedurende alle levensfases.  

 

De jury stelt tevens vast dat veel van de ingediende vragen op het gebied van de sociale wetenschappen ook 

(zijdeling) betrekking hebben op andere gebieden of disciplines. Een deel van de clusters zal naar 

verwachting nauw aansluiten bij clusters van andere jury’s en raakvlakken hebben met andere clusters die 

door de jury Sociale Wetenschappen zijn geïdentificeerd. De jury verwacht dat deze dwarsverbanden en 

overstijgende interdisciplinaire thema’s in het vervolgtraject aan de orde zullen komen.  

 

Technische wetenschappen 

De clusters geven een goed beeld van het maatschappelijk belang van het onderzoek in de technische 

wetenschappen. Door de aard van het indieningsproces ligt hierbij de nadruk op vragen die te maken hebben 

met de maatschappelijke problemen en vraagstukken die veel mensen ervaren. Zo zijn er veel vragen over 

energie, vervoer, ICT etc. Het is waardevol om te zien dat deze onderwerpen sterk leven. De jury wil echter 

benadrukken dat de selectie van vragen die hieruit naar voren komt geen representatief beeld geeft van de 

breedte van de technische wetenschappen, en dat met name de meer op fundamenteel onderzoek gerichte 

takken van de technische wetenschappen grotendeels buiten beeld zijn gebleven. 

 

Het juryproces is mensenwerk. Zoals gesteld hebben na de eerste, grove indeling door de covoorzitters en 

secretarissen van de jury Technische Wetenschappen groepjes van experts de clusters verder ingedeeld en 

verfijnd. Het kan zijn dat daardoor sprake is van een verschillende mate van gedetailleerdheid: in sommige 

gebieden zijn meer clusters ontstaan met minder vragen per cluster, terwijl in andere aandachtsvelden 

minder clusters met meer vragen zijn ontstaan. Het zou onjuist zijn om hieraan conclusies te verbinden over 

het belang van de clusters. 
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Bijlage 1: Argumentaties bij de clusters 

Geesteswetenschappen 

G1  Big Data bestaat voor het 
grootste gedeelte uit teksten 
geschreven door mensen 
voor mensen: hoe kan 
taaltechnologie helpen om 
deze bron van kennis te 
ontsluiten?  

Op het internet is een enorme voorraad aan tekst en beeld 
voorhanden. De oorsprong en eigenaren van dit materiaal zijn 
vaak moeilijk vast te stellen. De hoeveelheid maakt ze tot Big Data, 
maar het ontrafelen van de massale en dynamische tekstuele 
bronnen op het internet maakt ze ook tot deep data. Het geeft ons 
niet alleen inzicht in welke kennis er is maar ook hoe we daar mee 
omgaan. Door Big Data moeten we onze kennis anders gaan 
organiseren, opnieuw en anders verhalen zien te vertellen. Big 
Data moeten worden gevisualiseerd en andere manieren 
‘vertaald’ tot objecten, verhalen of grafieken die we kunnen 
begrijpen. 

G2  Gaat digitalisering ons 
erfgoed redden?  

Museumdepots en archieven waren tot voor kort maar beperkt 
toegankelijk voor het publiek. Digitalisering heeft er toe 
bijgedragen dat veel archieven en collecties beter doorzoekbaar 
en online toegankelijk zijn. Digital humanities staat voor een 
enorme uitdaging om de veelvoud aan complexe bronnen met 
elkaar te verbinden en daarmee de meerwaarde van ons 
historisch-culturele erfgoed te vergroten. Deze data zijn vaak 
versnipperd en complex, terwijl ook de context die deze data 
betekenis geeft niet altijd bekend is. Digitale technieken bieden de 
mogelijkheid om die versnipperde data te combineren, 
ontbrekende stukjes van de puzzel zichtbaar te maken en die 
algemene context beter in kaart te brengen.  

G3  Hoe heeft Nederland zich in 
de afgelopen eeuwen 
verhouden tot de rest van 
de wereld? 

Nederland was in de 17e eeuw een wereldmacht. Nederlanders 
waren als kooplieden en militairen actief over de hele aardbol. In 
die tijd drukte Nederland ook een groot stempel op de 
wereldeconomie. Dat laatste in daarna minder geworden, maar de 
contacten met andere werelddelen niet. Die contacten waren 
misschien profijtelijk voor sommigen, maar voor lang niet alle 
betrokkenen. De Nederlandse slavenhandel heeft sporen 
nagelaten tot in onze tijd, de onafhankelijkheid van Indonesië was 
voor Nederland lange tijd onacceptabel. Tegenwoordig staan 
nieuwe internationale uitdagingen voor Nederland op het spel: in 
het proces van Europese eenwording moet Nederland bepalen 
hoe ‘Europees’ wij willen worden, in cultureel, economisch, en 
juridisch opzicht. 

G4  Hoe is het beeld van 
wetenschap veranderd en 
hoe ziet de wetenschap van 
de toekomst eruit? 

Wetenschap verandert voortdurend en daarmee ook het beeld dat 
wij van wetenschap hebben. Voor sommigen moet de wetenschap 
een objectieve, onafhankelijke zoektocht naar de waarheid zijn; 
anderen vinden dit een illusie en menen dat het juist goed is dat 
de agenda van de wetenschap mede bepaald wordt door de 
maatschappij, het bedrijfsleven, de politiek en de burgers. Was dat 
vroeger anders? Wat zijn de historische en filosofische wortels 
van wetenschap als belangeloze waarheidsvinding, en wanneer en 
waarom is dat beeld gaan veranderen? Antwoorden op deze 
vragen kunnen ons helpen om een beeld van wetenschap te 
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ontwerpen dat recht doet aan de complexe context waarin de 
moderne wetenschap opereert. Een realistischer beeld van wat 
wetenschap vermag is noodzakelijk om te hoog gespannen 
verwachtingen en teleurstellingen bij andere partijen te 
voorkomen. 

G5  Hoe kan taal functioneren 
als communicatiesysteem 
terwijl er zoveel variatie en 
meerduidigheid is?  

Taal wordt door ons gebruikt om te communiceren, te denken en 
aan onze emoties uiting te geven. Iedere dag horen en gebruiken 
wij onze moedertaal of ook andere talen zonder ons af te vragen 
waar het onderliggende taalsysteem vandaan komt, welke 
eigenschappen het heeft en hoe het verandert. Welke 
eigenschappen van taal zorgen ervoor dat we elkaar kunnen 
verstaan en begrijpen met een half woord in complexe situaties en 
wanneer gaat dat mis? 

G6  Hoe kunnen de politieke 
instituties van de toekomst 
vormgegeven worden?  

De politiek ligt overal onder vuur. Er wordt gesproken van een 
groeiende kloof tussen politici en burgers, zowel in landen als op 
Europees vlak. Dit roept complexe vragen op die zowel 
conceptuele als normatieve en empirische dimensies hebben. Ook 
al zijn we gewend om door een overheid geregeerd te worden, dat 
is helemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Op welke 
autoriteit is het regeren van de overheid gebaseerd? Wellicht zijn 
andere politieke instituties, waarbij bijvoorbeeld een deel van de 
politieke afgevaardigden door loting wordt verkozen, te 
verkiezen. Ook de verenigbaarheid van kapitalisme en democratie 
is opnieuw aan de orde, en daarmee de vraag of er een inherente 
spanning is tussen de economische inrichting in Europa en haar 
democratische karakter. De toenemende internationalisering en 
mondialisering van politieke uitdagingen (klimaatverandering, 
wereldarmoede, mondiale financiële markten) maken mondiaal 
handelen nodig. Is dan ook niet een versterking van 
democratische mechanismen nodig op het niveau van de 
Europese en globale instituties?  

G7  Hoe kunnen de 
sociaaleconomische 
instituties van de toekomst 
vormgegeven worden?  

Het bankensysteem, de financiële markten, de instituties van de 
verzorgingsstaat, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Welke 
veranderingen zijn nodig om deze instituties te verbeteren? Wat 
is de betekenis van begrippen als kapitalisme en neoliberalisme, 
en wat zijn de alternatieven? Er is veel overeenstemming dat de 
financiële sector hervormd moet worden, dat de economie 
verduurzaamd moet worden, en dat water, voedsel en onderdak 
voor iedereen voldoende toegankelijk moeten zijn. Maar hoe dat 
bereikt moet worden is minder duidelijk: markt, publiek-private 
samenwerking en staatsinterventie zijn drie bekende modellen, 
maar werken ze afdoende? Dit zijn niet alleen technische vragen, 
ze impliceren ook alternatieve maatschappijanalyses, en 
verschillen in ethische en politieke visies zullen bij de 
implementatie van oplossingen een grote rol spelen. 

G8  Hoe kunnen globalisering en 
ontwikkeling opnieuw 
uitgevonden worden?  

Globalisering en ontwikkeling zijn complexe en veelomvattende 
processen met economische, politieke en culturele dimensies. De 
meeste theorievorming over globalisering en ontwikkeling 
hebben in de sociale wetenschappen en economie 
plaatsgevonden, maar het is even noodzakelijk om ze ook vanuit 
andere perspectieven te bestuderen. Er is alle reden om ons af te 
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vragen welke culturele en conceptuele associaties en 
vooronderstellingen verborgen liggen in woorden zoals 'globe', 
'wereld', 'kosmos', of 'universum'. Ook het begrip 'ontwikkeling' is 
omstreden en kan op zeer verschillende manieren ingevuld 
worden. Het is evident dat globalisering en ontwikkeling in India 
of China, niet hetzelfde betekent als in Europa of de Verenigde 
Staten. Hoe vermengen mondiale processen van neo-liberalisering 
zich met lokale geschiedenissen? 

G9  Hoe kunnen samenlevingen 
omgaan met ongelijkheden?  

Gelijkheid is een kernwaarde van de moderne samenleving, maar 
in de dagelijkse praktijk stuiten mensen op tal van ongelijkheden. 
Die komen niet alleen voort uit sociaaleconomische en politieke 
verschillen, maar kunnen ook het gevolg zijn van onbewuste en 
bewuste categorisering op basis van gender, huidskleur, seksuele 
voorkeur, etniciteit, religieuze achtergrond, talige achtergrond, 
geestelijke of lichamelijke beperkingen, leeftijd, of het bezit van 
een bepaald paspoort. Hierbij spelen geschiedenissen van 
ongelijkheden, hun onderlinge verwevenheid (intersectionaliteit) 
en de doorwerking daarvan in het heden steevast een cruciale rol. 
Hoe werken dergelijke processen van in- en uitsluiting, hoe 
kunnen we ongelijkheden historisch verklaren en hoe kunnen we 
bijdragen aan een meer inclusieve samenleving?  

G10  Hoe kunnen we de 
creativiteit stimuleren?  

Creativiteit is de motor van de samenleving, geen innovatie 
zonder verbeeldingskracht. Het kunstonderwijs speelt daarin een 
cruciale rol door het opleiden van kunstenaars, ontwerpers en 
architecten. Kunstzinnige scholing in lager en voortgezet 
onderwijs bevordert talent- en competentieontwikkeling op vele 
gebieden en draagt bij aan de ontwikkeling van een open houding 
voor wat het mens-zijn betekent, met een open, dialogische 
houding naar anderen. Het stimuleert een creatief bewustzijn, 
sociale intelligentie, economische geletterdheid en media-
geletterdheid, die tegenwicht biedt tegen de 24/7 mediastroom. 
Musea en kunstinstellingen zijn in dat gehele proces onontbeerlijk 
als tegelijk platform, archief en toetssteen. 

G11  Hoe kunnen we de 
mogelijkheden en grenzen 
van medische vooruitgang 
waarderen?  

Van de medische wetenschap verwachten we dat ze een bijdrage 
levert aan de bestrijding van ziektes, opdat we gezond oud 
kunnen worden. Bij iedere vooruitgang ontstaan echter ook 
ethische dilemma’s, bijvoorbeeld rondom levensverlenging of -
beëindiging, of over de verbetering van de menselijke soort. Ook 
zijn er vraagstukken over de maatschappelijke perceptie van 
ziekte, stoornissen en handicaps, en de prioritering van genezing 
of zorg. Dit vergt conceptuele, theoretische, en normatieve 
analyses, maar ook historische en cross-culturele studies die ons 
kunnen helpen de aannames, classificaties en oordelen in de 
medische wetenschappen van een breder perspectief te voorzien. 

G12  Hoe kunnen we 
geletterdheid van de 
Nederlandse samenleving 
verbeteren?  

Stichting Lezen en Schrijven heeft becijferd dat 1 op de 9 
Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Een nog 
grotere groep van zo’n 3 tot 4 miljoen Nederlanders kan door een 
gebrek aan digitale basisvaardigheden moeilijk meekomen in 
onze digitale kennissamenleving. Het blijkt nog niet zo eenvoudig 
om de goede bedoelingen van de huidige ‘begrijpelijke taal’-
campagnes en onderzoeksprogramma’s naar daadwerkelijke 
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toepassingen en effecten in de maatschappij te vertalen. Daarvoor 
moeten we mensen helpen met het lezen en schrijven van 
begrijpelijke taal in een tijdperk waarin we informatie lezen op 
kleine draagbare apparaten. 

G13  Hoe kunnen we het 
taalonderwijs vernieuwen 
met inzichten uit 
wetenschappelijk 
onderzoek?  

Taalonderwijs is altijd gevoed vanuit wetenschappelijke inzichten, 
maar er zijn aanwijzingen dat hierin achterstanden zijn 
opgelopen. Die kunnen ingehaald worden. Nederland kan het 
nieuwe Finland worden als koploper in innovatief onderwijs voor 
iedereen: ook degenen die een tweede taal leren; doven en 
slechthorenden; dyslectici. Veel van deze groepen staan er heel 
anders voor dan tientallen jaren geleden. Steeds meer doven 
krijgen een cochleair implantaat en gaan naar het regulier 
onderwijs. De ‘tweede-generatie’ allochtonen van weleer hebben 
zelf kinderen. Het leren van een tweede taal heeft veel meer 
positieve effecten dan eerder werd gedacht. Met digitale middelen 
kan op individueel niveau veel meer bereikt worden dan vroeger. 
Hoe pakken we dat aan? 

G14  Hoe kunnen we innovaties 
beter laten aansluiten op 
maatschappelijke en morele 
waarden? 

Technologische innovatie speelt een centrale rol in de 
ontwikkeling van onze samenleving. Tegelijkertijd komen 
daardoor soms centrale maatschappelijke en ethische waarden 
onder druk te staan, zoals zorg voor het milieu, respect voor 
privacy en veiligheid, autonomie, aandacht en concentratie, en de 
kwaliteit van sociale relaties. Ontwerpers en ingenieurs geven 
niet alleen vorm aan technologie maar ook aan de maatschappij. 
Om dit op een verantwoorde en democratisch verankerde manier 
te doen is het nodig om te anticiperen op de maatschappelijke 
impact van technologie en te analyseren welke waarden daarbij in 
het geding zijn, zodat we richting kunnen geven aan 
innovatieprocessen. 

G15  Hoe kunnen we onze 
verhouding tot ecosystemen 
en dieren herzien?  

Moderne technologieën hebben geleid tot een enorme toename 
van onze productieve vermogens, maar geven ook steeds meer 
aanleiding tot fundamentele vragen over onze verhouding tot de 
natuur en de ecosystemen, in het bijzonder de atmosfeer. Welke 
morele normen en praktijken, levensvormen en attitudes kunnen 
ertoe bijdragen om de overgang van fossiele brandstoffen naar 
ecologische energievormen te bewerkstelligen? Met betrekking 
tot dieren zijn specifieke vragen gerezen in het licht van nieuwe 
inzichten in de biologie over communicatievermogens en 
samenwerkingsvormen van dieren onderling, en ook met mensen. 
Daardoor zijn er nieuwe normatieve vragen gerezen over de 
uitbreiding van de rechten van dieren, en over de mogelijkheid en 
wenselijkheid hun politieke stem vorm te geven. 

G16  Hoe objectief zijn canons?  Met een canon geven we een ogenschijnlijk objectieve 
beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen, mensen en 
teksten op een bepaald gebied. Elke cultuur, elk land, elke 
discipline heeft helden nodig. Zonder helden weten we niet wat 
echt goed, mooi, waar of belangrijk is. Een canon fungeert dus als 
ijkpunt en maatstaf. Canons zijn juist om deze reden ook 
omstreden. Zeker in pluriforme samenlevingen met vele 
bevolkingsgroepen en hun historische en culturele verschillen is 
het formuleren van een canon die iedereen verbindt (of moet 
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verbinden) niet gemakkelijk. Studie van canons – in alle 
disciplines en cultuuruitingen, en in alle historische perioden – 
kunnen ons dus veel vertellen over de opvattingen, normen, 
waarden en zelfbeeld van een bepaalde tijd.  

G17  Hoe verandert technologie 
het menselijk bestaan, en 
welke ethische vragen roept 
dat op?  

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, en grijpen 
steeds dieper in het menselijk bestaan. Vooral de 
informatietechnologie roept grote vragen op, ten aanzien van 
privacy, de kwaliteit van het leven, de mogelijkheid dat 
superintelligente systemen en robots de mens overbodig maken, 
en de vraag wie er aansprakelijk is als een zelfrijdende auto of een 
expertsysteem een verkeerde beslissing neemt. Hoe kunnen we 
deze invloed van technologie op de mens en maatschappij beter 
begrijpen en beoordelen? 

G18  Hoe ‘verlicht’ is Europa?  Europa heeft zich eeuwenlang als de beschaving bij uitstek 
beschouwd. Belangrijke pijlers van dit Europese zelfbeeld zijn de 
klassieke tradities van het antieke Griekenland en Rome, de 
vorming van universiteiten en naties in de middeleeuwen, het 
humanisme van de Renaissance en de Verlichting in de 18e eeuw. 
Het beeld van een verlicht, beschaafd Europa werd tot in alle 
hoeken van de wereld uitgedragen, dikwijls met harde hand. Deze 
geschiedenis is nog altijd prominent aanwezig in het naoorlogse 
‘project Europa’: de preambule van de Europese grondwet 
spreekt van een inspiratie uit ‘de culturele, religieuze en 
humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan 
de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare 
en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, 
democratie, gelijkheid en de rechtsstaat’. Historisch onderzoek 
naar de bronnen van Europa kan niet alleen een realistischer 
beeld scheppen van de wordingsgeschiedenis van Europa, maar 
ook meer duidelijkheid geven over de toekomst van Europa.  

G19  Hoe zou de toekomst van 
het onderwijs eruit moeten 
zien?  

Onderwijs kan verschillende doelen hebben, zoals het aanleren 
van vaardigheden en het overdragen van kennis, of het vormen 
van betrokken, ondernemende en kritische burgers, gelijke 
kansen voor burgers creëren op de arbeidsmarkt, of het helpen 
ontwikkelen van een moreel en intellectueel kompas. Hoe kan het 
onderwijs van de toekomst beantwoorden aan deze doelen? 
Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit speelt hierbij een 
steeds grotere rol. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen? Hoe 
kan bijvoorbeeld het aanleren van meertaligheid, waar 
Nederlands onderwijs traditioneel sterk in is, beschermd, 
bevorderd en vernieuwd worden? Is bijvoorbeeld invoering van 
Chinees of Hindi als keuzevak op scholen wenselijk? Hoe kunnen 
we (inter)culturele gevoeligheid en inzicht in 
levensbeschouwelijke, religieuze en culturele diversiteit 
bevorderen? Geschiedenis, culturele vakken levensbeschouwing 
en filosofie hebben hier specifieke taken te vervullen. 

G20  Kan de geschiedenis ons 
leren hoe met conflicten om 
te gaan?  

Nederland identificeert zich in een globaliserende en daardoor 
complexere wereld sterk met vragen en problemen rond het 
thema conflict en conflictbeheersing. Zo zetten we in op Den Haag 
als internationale stad van vrede en recht. Conflicten hebben zich 
altijd en overal voorgedaan, en factoren van velerlei aard 
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bepaalden hun verloop en uitkomst. Historici ontwaren patronen 
in deze veelsoortige conflicten, patronen die die te maken hebben 
met culturele, etnische, religieuze, en economische verschillen en 
met klassen en gender. Wat zijn overeenkomsten en verschillen in 
deze patronen? Zijn er lessen uit deze geschiedenissen te trekken?  

G21  Kunnen we taaltechnologie 
ontwikkelen waarmee onze 
computers (smartphones, 
tablets) met ons kunnen 
communiceren?  

Dat technologie ons in bijna alle aspecten van ons leven in 
toenemende mate vergezelt, is onvermijdelijk. Als computers ook 
onze taal leren te spreken, dan is een grote vooruitgang te boeken 
in de acceptatie van computers als hulpmiddel in dat dagelijkse 
leven. Er is behoefte aan verbeterde vertaaltechnologie en aan 
betere spraakherkenning van taalvarianten. Naast taal en visuele 
(bv. non-verbale) communicatie zou de computer ook moeten 
leren omgaan met andere zintuigen: tast, geur, smaak. 
 

G22  Is Nederland, historisch 
bezien, een ‘bijzonder 
geval’?  

God schiep de wereld, maar de mens schiep Nederland’. Het is een 
van vele uitspraken die het idee probeert te vatten dat er met 
Nederland voortdurend iets ‘bijzonders’ aan de hand was. In de 
Middeleeuwen zou er geen feodaliteit geweest zijn, de Gouden 
Eeuw viel in een tijdvak van crisis, Nederlanders zouden steevast 
toleranter zijn geweest – en zo kunnen we nog een hele tijd 
doorgaan. Het zelfbeeld van Nederland als natie berust voor een 
belangrijk deel op dit soort uitspraken. Waar komt dat idee van 
Nederland als een ‘bijzonder geval’ vandaan? En klopt dat idee 
wel; of zijn alle landen op hun manier ‘bijzonder’?  

G23  Vergroot kennis van 
materiaal ons begrip van 
kunst, cultuur en erfgoed?  

Nederland is koploper in het experimenteren met en ontwikkelen 
van ‘zelfdenkende’ materialen: materialen met een zelf-
herstellend vermogen. Dat betekent niet alleen een revolutie in de 
wereld van de bouw en het ontwerp, maar ook voor restauratie en 
erfgoed. Steeds minder worden materialen en stoffen puur 
instrumenteel opgevat, veel meer daarentegen als actoren, als 
deel en substantie van onze wereld, net zoals wij mensen dat zijn. 
In het onderzoek naar nieuwe technologieën die worden 
ontwikkeld om erfgoed voor het nageslacht te bewaren, wordt de 
instabiliteit van materialen (zich inmiddels ook uitstrekkend tot 
digitale media) onderkend. Voor inzicht in de relatie tussen 
materiaal(kennis) en betekenisproductie is interdisciplinair 
geestes- en natuurwetenschappelijk onderzoek naar materiaal en 
materiaaleigenschappen onontbeerlijk. Biedt deze nieuwe kennis 
een andere kijk op kunstwerken, materieel erfgoed, de 
gebouwede omgeving en hun behoud? 

G24  Waar komt individuele 
taalvariatie vandaan?  

Het Nederlands is een paraplu-naam: iedere spreker van het 
Nederlands spreekt zijn of haar eigen variant. Net zoals het 
taalgebruik van individuen verandert, verandert ook het 
taalgebruik van groepen, en met verschillende snelheden werken 
die veranderingen een weg door tijd, regio, en plaats in de 
varianten van het Nederlands die op verschillende momenten als 
‘standaard’ worden ervaren. Dat jongerentaal een broeinest van 
verandering is, is van alle tijden. Dat er in stedelijke gebieden 
andere veranderingen plaatsvinden dan op het platteland is ook 
bekend. Maar hoe werkt dit precies? 

G25  Waarom bestaan er zulke Duizend jaar geleden waren de welvaartsverschillen tussen de 
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grote welvaartsverschillen 
tussen regio’s in de wereld 
en verminderen die 
verschillen in de loop der 
tijd?  

werelddelen gering. Daarna begonnen die verschillen snel op te 
lopen en leken ze een structureel karakter te krijgen: het 
welvarende Westen versus de arme rest. Intussen is met de 
opkomst van de BRIC-landen de verhouding tussen de regio’s 
opnieuw aan het veranderen, al blijven de verschillen vooralsnog 
groot. Waardoor komt dat en wat kan daarin verandering 
brengen? Door migratie verhuisden en verhuizen mensen uit 
arme streken naar de rijke gebieden – dat kan bijdragen aan een 
nieuw evenwicht. Maar hetzelfde kan misschien bereikt worden 
door meer onderwijs in arme streken, of door gerichte 
investeringsprogramma’s, of door politieke en bestuurlijke 
hervormingen. Onderzoek naar langetermijnontwikkelingen in 
processen van globalisering biedt uitzicht op succesvolle 
strategieën. 

G26  Waarom kan kunst ons zo 
diep raken?  

Kunst kan sterke emoties oproepen. Muziek kan ons blij of 
verdrietig maken. De kleuren in een schilderij kunnen ons de 
diepte van een onbekend universum doen ervaren, een sterk 
uitgebeeld verhaal laat ons menselijk drama voelen. Het is 
mogelijk om vanuit het brein verklaringen te zoeken voor deze 
sterke emoties die door verschillende kunstvormen worden 
opgeroepen. Maar het is ook mogelijk om vanuit de kunsten zelf 
een bijdrage te leveren aan deze vraag. Een MRI scan kan laten 
zien hoe een depressief brein eruit ziet of functioneert, maar een 
muziekstuk van Bach, een schilderij van Francis Bacon of een film 
van Lars von Trier (Melancholia) kunnen inzicht geven in hoe een 
depressief brein wordt ervaren. Wat zijn de esthetische 
elementen in de verschillende kunstvormen die zulke sterke 
affectieve dimensies oproepen? 

G27  Wat betekent globalisering 
voor ons zelfbeeld en onze 
culturele identiteit?  

De wereldwijde migratie van kunst, cultuur en kennis leidt tot 
processen van interculturalisatie en stellen de vraag wat ‘eigen’ is 
en wat ‘vreemd’ op scherp. Dit heeft effect op ons zelfbeeld en 
onze identiteit. Globale cultuuroverdracht en -transformatie 
hebben door de geschiedenis heen geleid tot convergentie, 
homogenisering en verlies aan variatie enerzijds en tot grotere 
diversiteit anderzijds. Als we cultuur opvatten als product van 
migratie, welke rol speelt het (gemediatiseerde) beeld hierin? Hoe 
is de relatie tussen de cultuur van het moederland en diasporische 
culturen? De kunsten geven inzicht in menselijk ervaren en 
verbeeldingen van culturele identiteit. Onderzoek naar deze 
wisselwerkingen en netwerkverbanden in heden en verleden kan 
inzicht bieden in het ontstaan van de verbeelding van identiteit, 
en filosofische, ethische en esthetische zelfbeelden verklaren. 

G28  Wat betekent kunst voor 
mensen?  

Mensen geven hun identiteit vorm via familie, vrienden of werk, 
en in steeds grotere mate ook in virtuele online werelden. 
Deelname aan kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en 
volwassenen mogelijkheden om actief vorm te geven aan de 
manier waarop ze in de wereld staan, aan hun relatie met anderen 
en met de samenleving. Cultureel bewustzijn wordt voor ieder 
individu een belangrijke voorwaarde om zich in een steeds meer 
geschakeerde samenleving te kunnen bewegen. Een utilitaire 
benadering van cultuur, uitsluitend gericht op economisch 
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rendement, biedt voor die uitdaging onvoldoende houvast. Wat is 
de belangrijkste waarde van het bezig zijn met kunst en cultuur? 
Dragen kunst en cultuurparticipatie bij aan de diepere zingeving 
van een mensenleven en hoe dan? Om dezelfde reden willen we 
weten hoe artefacten – beelden, ontwerpen, installaties, 
composities, opvoeringen – het zicht van mensen op wie zij zijn en 
hoe zij zich verhouden tot de wereld en tot anderen, kunnen 
verrijken en verdiepen. 

G29  Wat betekent 
verstedelijking voor de 
toekomst van burgerschap?  

Nederland verstedelijkt in hoog tempo: de meeste mensen wonen 
in steden of in kernen daaromheen. Dat proces is ook in andere 
landen zichtbaar: de wereldbevolking leeft steeds meer in steden 
en staat steeds meer in contact met elkaar. Traditioneel is 
burgerschap nauw met verstedelijking verbonden. De 
hedendaagse vormen van verstedelijking in de context van 
globalisering en nieuwe media leiden tot nieuwe vragen en 
uitdagingen: welke nieuwe vormen van identiteit en burgerschap 
ontstaan door deze nieuwe samenlevingsvormen en hoe kunnen 
we het concept ‘burgerschap’ herijken? Hoe kunnen economische, 
ecologische en sociale duurzaamheid in steden bevorderd worden 
en hoe kunnen burgers daaraan meewerken? En wat is daarbij 
ook de rol van de relatie tussen stad en platteland? Hoe zijn rurale 
en stedelijke economieën en culturen met elkaar verweven? 

G30  Wat is de invloed van media 
en cultuur op de 
samenleving?  

Kunst (literatuur, schilderkunst, theater, dans, design, muziek) en 
mediavormen (speelfilm, documentaire, series en talkshows of 
popcultuur) haken in op onze belevingswereld, en hebben 
daardoor ook direct invloed op die belevingswereld en processen 
in de samenleving. In het geval van de sociale media en social 
design is dat evident, maar ook artistieke interventies kunnen via 
verbeelding of narrativiteit bijdragen aan bewustwording, over 
klimaatverandering, over processen van maatschappelijke in- en 
uitsluiting, gezond leven of technologische veranderingen. 
Bevordert kunst sociale cohesie, of is kunst op andere manieren 
een sturende factor in de samenleving? 

G31  Wat is de relatie tussen 
kunst en welzijn?  

Muziek, media, narrativiteit, beeldende en performatieve kunsten 
en de ontwerpende disciplines beïnvloeden ons brein en hebben 
invloed op onze gemoedstoestand en gezondheid. Daarom kunnen 
ze worden ingezet als therapie of beïnvloeden ze het gedrag van 
een gebruiker. De kracht van kunst en literatuur is dat ze trauma’s 
bespreekbaar en invoelbaar kunnen maken. Kunst en media zijn 
ook in staat om sociale interactie te bevorderen en kunnen zelfs 
een helende werking hebben: van muziek is bekend dat het 
therapeutische effecten heeft en via serious gaming kunnen 
mensen gestuurd worden in hun gedrag. Welk effect heeft de 
huidige informatiestroom via de media en social media op onze 
geluksgevoel en welbevinden? 

G32  Wat is de sociale en 
economische waarde van 
het creatieve proces en hoe 
kan creativiteit bijdragen 
aan innovatie?  

Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om 
conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp. Dutch Design 
is daarvan een illustratief voorbeeld. Maar voor die tijd kende 
Nederland al een rijke traditie in creatief ontwerp op het gebied 
van stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur en 
kunst(nijverheid). Kunstenaars, architecten en ontwerpers 
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dragen op een unieke manier bij aan het signaleren en oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken. Ze geven invulling aan het 
hier en nu en zijn daardoor in staat om in de toenemende 
complexiteit van de huidige informatiecultuur de menselijke maat 
aan te brengen en complexe vraagstukken hanteerbaar te maken 
(infographics). Door verbeeldingskracht toe te voegen en naar 
maatschappelijke relevantie te kijken, weten zij de door 
technologie gedomineerde omgeving leefbaar te maken Maar hoe 
dit alles precies in z’n werk gaat, is nog slecht begrepen. Wat 
kenmerkt een artistiek maakproces, wat maakt haar effectief en 
wat is de toegevoegde waarde? 

G33  Wat is kwaliteit van leven?  In de beleidsvorming, maar ook in maatschappelijke discussies, 
wordt steeds vaker verwezen naar de kwaliteit van leven. Over de 
invulling van dat begrip bestaat echter nog heel veel 
onduidelijkheid. Kwaliteit van leven is niet hetzelfde als 
economische welvaart of individueel welbehagen, maar er is geen 
consensus over wat het dan wel is. Conceptuele en filosofische 
analyse kan ons helpen de idee van kwaliteit van leven verder te 
ontwikkelen en te onderzoeken wat meetbaar is, en hoe. 
Historisch onderzoek kan onderzoeken hoe de kwaliteit van leven 
over de eeuwen heen veranderd is, en in welke mate de keuze 
voor een bepaalde invulling van het begrip bepalend is. Een 
verdere ontwikkeling van het begrip ‘kwaliteit van leven’ maakt 
ook een betere beantwoording mogelijk van ethische en politieke 
vragen, zoals in hoeverre maatschappelijke organisaties en 
overheden bewust mogen streven naar een verhoging van de 
levenskwaliteit van burgers. Wanneer slaat de bevordering van 
levenskwaliteit van werknemers, consumenten, patiënten of 
burgers om in onwenselijke vormen van paternalisme? 

G34  Wat kunnen we over 
veerkrachtige 
samenlevingen leren uit 
historische en 
internationale 
vergelijkingen?  

Door globalisering en snelle technologische veranderingen 
worden hedendaagse samenlevingen geconfronteerd met vele 
nieuwe uitdagingen. Ontwikkelingen in het ene deel van de 
wereld hebben door nieuwe media en communicatie via internet 
directe gevolgen voor ontwikkelingen ver weg. Burgers en 
organisaties hebben veerkracht nodig om deze uitdagingen het 
hoofd te bieden; oplossingen kunnen niet alleen van overheden 
worden verwacht. Initiatieven tot zelforganisatie en bereidheid 
tot flexibele aanpassingen zijn noodzakelijk. We kunnen van de 
geschiedenis leren hoe veerkrachtige samenlevingen in het 
verleden oplossingen vonden, bijvoorbeeld door het gebruik van 
het cultureel erfgoed om nieuwe maatschappelijke verbanden te 
creëren.  

G35  Wat voor kennis levert 
kunst op?  

Kunstenaars en wetenschappers ontwerpen nieuwe visies en 
perspectieven op de wereld. In kunst- en ontwerppraktijken zijn 
kennis van en ervaring over onszelf en de wereld belichaamd. 
Deze praktijken zijn bij uitstek het domein om zintuigelijke en 
verhalende vormen van kennis en ervaring te onderzoeken. 
Daarmee vindt de wereld van kunst en vormgeving ook 
(opnieuw) aansluiting bij de wetenschap. Niet-propositionele 
vormen van kennis zijn wetenschappelijk actueel in onder andere 
cognitiewetenschappen, fenomenologie, visuele antropologie en 
‘sound studies’. Kunst- en ontwerppraktijken zijn bij uitstek het 
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domein om belichaamde vormen van kennis en ervaring 
kennistheoretisch en methodologisch te onderzoeken. De vraag 
betreft zowel praktijkgericht als fundamenteel onderzoek naar de 
relatie tussen esthetische ervaring, kennisproductie en ethische 
stellingnames. 

G36  Wat zijn de mogelijkheden 
en grenzen van wat we 
kunnen weten?  

De klassieke epistemologische vraag ‘wat kan ik weten’ heeft 
nieuwe betekenis gekregen in het licht van de toename van 
gegevens (Big Data), van onze wetenschappelijke kennis en van 
nieuwe methodologieën. Vraagstukken die in het verleden geen 
bevredigend antwoord kenden, kunnen daardoor opnieuw aan de 
orde gesteld worden en nieuwe inzichten genereren. 

G37  Wat zijn morele en prudente 
manieren om met migratie 
en vluchtelingen om te gaan, 
en welke impact hebben ze 
op culturele transformatie?  

Migratie heeft eeuwenlang de culturele, religieuze en 
sociaaleconomische diversiteit van Europa mede vormgegeven. 
De laatste decennia zijn de toelating en integratie van migranten 
en vluchtelingen dagelijks in het nieuws. Zij leiden tot diep 
verschil van inzicht tussen diverse groepen in de samenleving. 
Wie zijn er verantwoordelijk voor de vele doden die vallen op hun 
weg naar de Europese Unie en hoe kan dit voorkomen worden? 
Wat is de relatie van hedendaagse praktijken ten aanzien van 
migranten tot eerdere Europese praktijken zoals kolonialisme en 
imperialisme? Wat zijn de rechten en plichten van nationale 
meerderheden ten aanzien van minderheden, en wat zijn de 
rechten en plichten van natiestaten ten aanzien van vluchtelingen 
en asielzoekers? Ook staan kernbegrippen met betrekking tot 
migratie, zoals burgerschap, vrij verkeer van personen en 
goederen, interculturaliteit, multiculturalisme, postkolonialiteit 
en integratie ter discussie, evenals hun onderlinge relaties. Een 
laatste centrale vraag is hoe we de politieke en culturele stem 
kunnen horen en begrijpen van diegenen die (nog) niet als 
burgers in een land of regio als Europa verblijven, maar die daar 
wel wonen en werken.  

G38  Welke mate van 
verantwoordelijkheid en 
vrijheid hebben mensen?  

Vragen over vrijheid en verantwoordelijkheid raken aan de kern 
van ons begrip over wie de mens is en wat we van hem mogen 
verwachten. De urgentie van deze vragen is toegenomen doordat 
belangrijke problemen zich tegelijk op lokaal en wereldvlak 
afspelen. Te denken valt aan klimaatverandering, gewelddadige 
conflicten en extreme armoede. Dragen mensen en organisaties 
daar verantwoordelijkheid voor, en zo ja wie en waarom precies? 
Zijn er grenzen aan bepaalde vrijheden, zoals de vrijheid van 
meningsuiting? Ook de vraag naar het al dan niet bestaan van de 
vrije wil en determinisme roept vragen op over 
verantwoordelijkheid en vrijheid: wat zijn de gevolgen voor ons 
mensbeeld en hoe we de samenleving het beste kunnen inrichten? 
Het onderzoek naar deze vragen vergt dat we ons begrippenkader 
en concepten verder ontwikkelen.  

G39  Zijn er grote vragen over 
leven en dood, God en de 
kosmos, waarop 
wetenschappers nieuwe 
antwoorden kunnen geven?  

Al eeuwenlang is de mens op zoek naar antwoorden over de 
menselijke soort, en over zijn plaats in het ‘grotere geheel’. Vragen 
over het bestaan van God, de aard van de mens en de 
samenstelling van de kosmos zijn van alle tijden. Ons mens- en 
wereldbeeld is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd door 
nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dat leidt tot nieuwe vragen 
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over wie we zijn: zijn wij onze hersenen, en wat is dan de relatie 
met bewustzijn? In hoeverre is de mens de afgelopen honderd 
jaar geëvolueerd en ‘verbeterd? Misschien kunnen mensen op een 
dag wel vervangen worden door robots. Veranderingen in wat we 
als mensen weten en kunnen, hebben ook een impact op welke 
vragen de mens zich stelt over God en de kosmos.  

G40  Zijn moderniteit en religie 
elkaars tegenpolen?  

Vanaf de Verlichting dachten velen dat modernisering en 
wetenschappelijke vooruitgang het einde van de religie zouden 
inluiden. Secularisering zou leiden tot een steeds kleinere rol voor 
kerken en religie. Inmiddels weten we dat modernisering niet 
automatisch leidt tot het verdwijnen van religie. Religie 
manifesteert zich in allerlei vormen in vele delen van de wereld; 
nieuwe vormen van religiositeit en seculariteit ontstaan. Door 
migratie en globalisering zien we ook een enorme diversiteit aan 
opvattingen over de verhouding staat/religie, en religies en 
levensovertuigingen onderling. De vraag naar de rol van religie in 
dit tijdperk van postsecularisering is door deze ontwikkelingen 
alleen maar urgenter geworden. Onderzoek kan daarbij niet 
alleen tot betere kennis leiden, maar ook tot een beter onderling 
begrip tussen mensen. 

Levenswetenschappen 

L1  Begrijpen van ons gedrag: 
waarom doen wij wat we 
doen, zijn we wat zijn en 
welke factoren beïnvloeden 
ons gedrag?  

Menselijk gedrag is complex. Het wordt bepaald door gen en 
omgeving en kan de kwaliteit van het leven in belangrijk mate 
bepalen. Hoe zorgen wij dat "prikkels" van buitenaf, zowel 
negatief als positief, op een goede manier verwerkt worden? Zijn 
waarnemingen van het leven hetzelfde voor iedere persoon of 
heeft iedereen een eigen werkelijkheid? Deze vraag gaat over 
menselijk gedrag en perceptie.  

L2  Cellen zijn de bouwstenen 
van het leven. Hoe werken ze 
en wat kunnen ze ons leren 
over levensprocessen?  

Het lichaam bestaat uit meer dan 100 biljoen cellen. De cellen 
voeren alle functies van het lichaam uit en zijn dus de basis van 
het leven. Belangrijke cel processen zijn o.a. DNA-replicatie, RNA-
replicatie, eiwitsynthese, celdeling en signaaltransductie 
processen. Kennisontwikkeling op dit gebied is onontbeerlijk om 
de volgende stap te kunnen zetten in vele biomedische 
onderzoeksvelden. Bijvoorbeeld, wanneer één van deze 
fundamentele cellulaire processen ontregeld is, kan kanker 
ontstaan. De voortgang van het stamcelonderzoek is mede 
afhankelijk van onze kennis van de fundamentele cellulaire 
processen. Het celbiologisch onderzoek in Nederland is van hoog 
niveau en we kunnen in de komende 10 jaar wezenlijk bijdragen 
aan de noodzakelijke kennisontwikkeling binnen dit vakgebied. 

L3  Darmziekten en in het 
bijzonder de relatie tussen 
onze darmflora en 
gezondheid: hoe kunnen we 
de darmflora effectief 
beïnvloeden?  

Er komen in onze darmen meer dan 1000 verschillende soorten 
bacteriën voor. De samenstelling is per persoon uniek. Ondanks 
de grote variatie aan bacteriën is de darmflora normaal in balans. 
Door verschillende oorzaken kan deze delicate balans verstoord 
raken, bijvoorbeeld door het gebruik van antibiotica, maar ook 
voeding en leeftijd spelen een belangrijke rol. De samenstelling 
van de darmflora kan ook een voorspellende waarde hebben voor 
het ontstaan van ziektebeelden als diabetes. Er zijn nieuwe 
analysemethoden nodig om meer te weten te komen over de 
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darmflora. Ook is er wetenschappelijk onderzoek nodig naar de 
mogelijkheid en consequenties van darmflora transplantaties als 
behandelmethode van (darm)ziekten. Nederland speelt een 
enorm prominente rol bij het wereldwijde onderzoek op dit 
gebied en heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te 
kunnen leveren aan het internationale onderzoek. 

L4  Elke tumor is anders: hoe 
kunnen we de ziekte goed 
genoeg begrijpen om een 
behandeling voor elke vorm 
van kanker te kunnen 
ontwikkelen?  

Tumoren zijn zelden identiek. Het is van belang te weten hoe de 
genetische make up is en welke mechanismen de tumor haar 
eigenschappen geeft. Hierdoor is vroegtijdige herkenning beter 
mogelijk en kan therapie meer op maat worden geleverd. 
Nederland is van oudsher een sterke speler wereldwijd in zowel 
het fundamentele als translationele kanker onderzoek. Dit moet 
zo blijven zeker nu doorbraken zijn te verwachten, door het 
beschikbaar komen van nieuwe technologieën zoals Next 
Generation Sequencing en nieuwe behandelstrategieën zoals 
immunotherapie. 

L5  Hoe beïnvloeden menselijke 
activiteiten de natuur?  

Er zijn grote globale veranderingen in onder andere 
klimatologische omstandigheden en landgebruik gaande. Soorten 
moeten zich daar aan aanpassen. Een open vraag is hoe snel 
soorten zich kunnen aanpassen (wat is hun adaptieve capaciteit), 
en wat de consequenties zijn wanneer de omgeving sneller 
verandert dan soorten bij kunnen houden. Wat is het effect op 
uitsterf-risico’s van populaties en hoe zullen de toekomstige 
ecosystemen er uit gaan zien? Binnen 10 jaar moeten er 
belangrijke stappen gezet worden om deze vragen te 
beantwoorden. Er is een groot aantal Nederlandse topgroepen 
die zich met de ecologie en evolutie van global change 
bezighouden.  

L6  Hoe bereiken we een 
circulaire economie waarin 
ecologie en economie elkaar 
versterken?  

In de natuur bestaat afval niet; alle stoffen worden opnieuw 
gebruikt. Energie uit zonlicht wordt omgezet en levert daarmee 
energie, die door de natuur wordt gebruikt om grondstoffen in te 
zetten voor groei en ontwikkeling. Er is voor de economie dus 
veel te leren van de ecologie. In de komende 10 jaar moet er veel 
grensverleggend en innovatief onderzoek gedaan worden om de 
lineaire samenleving om te zetten naar een duurzame vorm 
waarin natuurlijke hulpbronnen gerecycled worden. In 10 jaar 
naar een meer biobased economy: uitdagend en haalbaar. Hoe 
bereiken we een circulaire economie waarin ecologie en 
economie elkaar versterken?  

L7  Hoe bevorderen we 
gezondheid en voorkomen 
we ziekte? 

Veel inspanningen in de gezondheidszorg zijn gericht op het 
genezen van ziekten. Nog belangrijker is echter dat ziekten 
voorkomen worden waar dat kan. Dat vereist wetenschappelijk 
onderzoek, zowel fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van 
ziekten, als meer toegepast onderzoek gericht op de ontwikkeling 
en evaluatie van methoden om die oorzaken aan te pakken. In het 
verleden zijn hiermee grote successen behaald, en de 
verwachting is gerechtvaardigd dat ook de 
gezondheidsproblemen van nu voor een groot deel te voorkomen 
zijn, door gedragsverandering, aanpassing van de omgeving, 
vroegopsporing of andere wetenschappelijk te onderbouwen 
interventies. Veel van deze vragen liggen op het snijvlak van 
natuur- en sociale wetenschappen. Nederlandse wetenschappers 
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spelen op dit onderzoeksterrein internationaal een 
vooraanstaande rol en Nederland beschikt over een uitstekende 
onderzoeksinfrastructuur om aan deze thematiek 
grensverleggende bijdragen te leveren.  

L8  Hoe en waarom doen dieren 
wat ze doen?  

Het gedrag van dieren fascineert mensen. De Nederlandse 
Nobelprijs winnaar Niko Tinbergen formuleerde een aantal 
vragen over diergedrag: waardoor wordt diergedrag gereguleerd 
(wat is de causatie) en waarom gedragen dieren zich zo (wat is 
de overlevingswaarde)? Eén van de meest uitdagende vragen van 
dit moment is of dieren zich bewust zijn van zichzelf. Een beter 
begrip van diergedrag is essentieel in het onderzoek naar 
dierenwelzijn, waar de komende 10 jaar grote stappen gemaakt 
moeten worden. Tinbergen’s vragen moeten in samenhang 
onderzocht worden en Nederland heeft hierin een lange traditie 
en een aantal sterke onderzoeksgroepen, zowel aan wilde dieren 
als landbouwhuisdieren. 

L9  Hoe functioneren 
ecosystemen?  

Ecosystemen bestaan uit verschillende compartimenten die met 
elkaar in verbinding staan: water en waterbodem; boven- en 
ondergrond. Soorten die deze ecosysteemcompartimenten met 
elkaar verbinden bepalen het al dan niet stabiel functioneren van 
ecosystemen. Welke soorten dit zijn, wat hebben ze voor 
eigenschappen, hoe doen ze dat en hoe kan deze kennis worden 
gebruikt bij het beheer en herstel van natuurlijke ecosystemen? 
Deze sleutelvraag is oplosbaar in de komende 10 jaar en verlegt 
de grens doordat ze de grenzen binnen ecosystemen laat 
vervagen. Er zijn sterke groepen om deze vragen zowel op het 
land als in het water aan te pakken. 

L10  Hoe kan de gezondheidszorg 
meer gericht worden op de 
uniciteit van een persoon?  

Recent zijn zeer vele gespecialiseerde technologieën beschikbaar 
gekomen op dit onderzoeksterrein waardoor dit onderwerp zich 
zeer goed leent voor verder fundamenteel onderzoek in de 
komende 10 jaar. Wel moet een selectie gemaakt worden wat 
uiteindelijk klinisch toepasbaar zal zijn en wat de kosten 
effectiviteit is. De ultieme uitdaging zal zijn hoe we op efficiënte 
wijze de innovatieve technologie bij de patiënt krijgen 
(translatie). Voor dit deel is ook additioneel (naast fundamenteel) 
onderzoek nodig. Er zijn in Nederland vele toonaangevende 
onderzoekgroepen die in brede zin aan personalized medicine 
werken.  

L11  Hoe kan efficiëntie van 
fotosynthese bij planten 
bijdragen aan een nieuwe 
groene revolutie?  

Zonne-energie is de meest duurzame bron van energie 
wereldwijd. Planten zijn in staat om via fotosynthese deze 
energie vast te leggen en om te zetten naar bouwstoffen voor 
leven op aarde. Fundamentele wetenschap biedt mogelijkheden 
om de efficiëntie van de fotosynthese te verbeteren waardoor een 
duurzame productie van biomassa (voor voedsel en biobased 
economy) een cruciale bijdrage kan leveren aan een nieuwe 
groene revolutie. Universitair onderzoek in Nederland is op dit 
gebied toonaangevend door het sterke interdisciplinaire karakter 
(genetica, fysiologie, modellen). 

L12  Hoe komen de hogere 
mentale capaciteiten van de 
mens (zoals cognitie, emotie 
en motivatie) binnen onze 

Het begrijpen van de hogere mentale functies van de mens is één 
van de meest uitdagende en relevante onderzoeksonderwerpen 
van de 21e eeuw. Scan-technieken zijn in de afgelopen jaren sterk 
verbeterd en ook de diermodellen voor cognitie zijn in 
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hersenen tot stand?  ontwikkeling. Binnen 10 jaar zal er een belangrijke 
transnationale brug geslagen moeten worden tussen de basale en 
toegepaste expertisevelden op dit gebied. De 
onderzoeksexpertise is daartoe aanwezig en moet zeker op de 
NWA staan om deze translatie te kunnen bereiken. 

L13  Hoe komen we aan betere 
vaccins, behandeling en 
diagnostiek voor 
afweerstoornissen en 
infectieziekten?  

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor 
infectieziekten. Een uiterst effectieve manier om infectieziekten 
te voorkomen is door middel van vaccinatie. Vaccinatie is het 
lichaam blootstellen aan iets wat lijkt op een ziekteveroorzaker, 
bijvoorbeeld een bacterie of virus, en waar je niet ziek van wordt 
maar wel je eigen afweersysteem prikkelt om er een reactie op te 
maken. Als je dan later wel aan de echte ziekmaker wordt 
blootgesteld, heb je al afweer "geheugen" en kun je die ziekmaker 
effectief bestrijden. Vaccins kennen we al tientallen jaren en 
hebben grote en ernstige epidemieën bedwongen (denk aan 
pokken, cholera of difterie) maar nog steeds is er veel onderzoek 
nodig naar ziekten waar nog niet tegen kan worden gevaccineerd 
(denk aan HIV, malaria, tuberculose of hepatitis C). Daarnaast 
blijkt de laatste jaren dat steeds meer andere aandoeningen dan 
infectieziekten ook behandeld of voorkomen kunnen worden 
door vaccinatie, zoals kanker. En er wordt zelfs gespeculeerd dat 
vaccinatie kan helpen tegen roken, diabetes of dementie. In 
Nederland wordt toonaangevend onderzoek naar vaccinatie 
gedaan, vooral op fundamenteel gebied, door grote universitaire 
centra maar ook door bedrijven die hun onderzoek in Nederland 
laten uitvoeren. Er liggen hier grote kansen voor vooruitgang op 
het gebied van talloze aandoeningen in de geneeskunde. 

L14  Hoe krijgen we mensen in 
beweging?  

Zowel in het ontstaan van een breed spectrum aan 
gezondheidsproblemen als in de behandeling ervan, speelt 
bewegen een bepalende rol. Tegelijkertijd is het veranderen van 
beweeggedrag bij mensen een uiterst complex proces waarbij 
zowel vanuit de epidemiologie, de bewegingswetenschappen, de 
psychologie en bijvoorbeeld de bouwkunde onderzoek wordt 
gedaan. Grote doorbraken zullen waarschijnlijk komen uit het 
multidisciplinair en cross-over onderzoek. Er is veel expertise 
binnen specifieke groepen maar samenwerking tussen 
disciplines en cross-over van kennis en methoden kan versterkt 
worden om tot doorbraken te komen. 

L15  Hoe kunnen afweersystemen 
in de mond worden ingezet 
voor de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen?  

In de mond bevinden zich enorm veel micro-organismen. Het is 
opvallend dat met name bij mensen met een droge mond (gebrek 
aan speeksel), ook als gevolg van hoofd-hals kanker, deze micro-
organismen eerder mondgezondheidsproblemen veroorzaken 
(wondjes en ontstekingen). Speeksel speelt kennelijk een 
belangrijke rol in het behoud van een gezonde mond. Hoe kan 
deze kennis benut worden bij de ontwikkeling van nieuwe 
behandelingen van problemen met de mond? Dit is een belangrijk 
vraag maar van beperkt belang voor de NWA. 

L16  Hoe kunnen big data en 
technologische innovatie (E-
health) bijdragen in de zorg?  

Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden in patiënten is 
tijdrovend en arbeidsintensief. Tegelijkertijd worden steeds meer 
gegevens van mensen aangaande hun gedrag en allerhande 
fysiologische parameters routinematig verzameld, ook binnen de 
gezondheidszorg. Vraag is of vanuit al die data geen methoden 
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ontwikkeld kunnen worden die het mogelijk maken preventie en 
zorginnovatie te verbeteren en te versnellen. Technologische 
ontwikkelingen zoals digitalisering maar ook robotica kunnen 
mogelijk bij toepassing in de gezondheidszorg veel impact 
hebben. Vanuit de technische universiteiten wordt hieraan 
gewerkt, evenals binnen gezondheidswetenschappelijke 
disciplines. Doorbraken kunnen verwacht worden binnen tien 
jaar. 

L17  Hoe kunnen we doorbraken 
in fundamenteel biomedisch 
onderzoek beter vertalen 
naar de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen?  

Medicijnontwikkeling wordt nog te veel overgelaten aan de 
farmaceutische industrie. Er is een groot potentieel aan 
innovatieve medicijnen binnen de universiteiten en 
kennisinstellingen dat beter begeleid zou moeten worden 
richting markt en in samenwerking met de farma verder zou 
kunnen worden ontwikkeld. Op deze manier heeft de overheid 
meer grip op ontwikkeling van medicijnen en uiteindelijk ook op 
de prijsstelling. 

L18  Hoe kunnen we hart- en 
vaatziekten (atherosclerose, 
hartfalen, boezemfibrilleren 
en trombose) op individueel 
niveau vroeg voorspellen en 
op individueel niveau 
voorkomen en behandelen? 

Hart- en vaatziekten komen vaak voor in Nederland. 
Toenemende obesitas, veroudering en een ongezonde levensstijl 
zijn factoren die een negatieve invloed hebben op het 
cardiovasculaire systeem. Bovendien komen aangeboren 
hartafwijkingen in Nederland veel zelfs vaker voor dan 
kinderkanker, terwijl dit veel minder aandacht krijgt. De roep van 
de vragenstellers is om hart- en vaatziekten te kunnen 
diagnosticeren en behandelen voordat ze klinisch manifest 
worden. Bovendien wil men weten wat de genetisch 
risicofactoren zijn en wat de onderliggende oorzaak is van een 
abnormale hart- en vaat functie. De stand van wetenschap in 
Nederland is bij uitstek geschikt om dit in de komende 10 jaar 
naar een nog hoger niveau te tillen. Er zijn veel sterke 
Nederlandse onderzoeksgroepen die in staat zijn dit onderwerp 
op een grensverleggende manier te realiseren.  

L19  Hoe kunnen we het 
antibiotica 
resistentieprobleem 
oplossen?  

Eén van de grote sprongen voorwaarts in de geneeskunde en de 
gezondheidszorg was de ontdekking van antibiotica zo een 100 
jaar geleden waardoor de toentertijd belangrijkste doodsoorzaak 
(infectieziekten) veel effectiever kon worden bestreden. 
Toepassing van antibiotica heeft geleid tot een dramatische 
verbetering van de behandeling van infectieziekten en een 
enorme daling van de sterfte hieraan. Maar in toenemende mate 
worden antibiotica slachtoffer van hun eigen succes. Want als 
antibiotica heel veel worden toegepast, misschien ook wel heel 
vaak onterecht, dan neemt de kans toe dat bacteriën en andere 
micro-organismen zich kunnen gaan onttrekken aan de werking 
van antibiotica. Dit komt omdat micro-organismen via een 
modificatie van hun genetische code in staat zijn eigenschappen 
te veranderen en waardoor zij resistent kunnen worden tegen 
antibiotica. Dan is een aangrijpingspunt van antibiotica tegen 
bijvoorbeeld een bacterie, opeens niet meer effectief. De 
wetenschap is hard op zoek naar nieuwe antibiotica waar 
bacteriën nog niet op zijn ingespeeld. Misschien wel heel andere 
soorten antibiotica dan die wij nu kennen, of met strategieën om 
resistentie te voorkomen. Nederland heeft een zeer sterke 
reputatie op het gebied van fundamenteel en klinisch onderzoek 
naar infectieziekten en de behandeling daarvan en speelt een 
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grote rol in het wereldwijde onderzoek op dit gebied.  

L20  Hoe kunnen we het 
herstelgedrag van 
topsporters, breedtesporters 
en mensen die revalideren op 
adequate wijze meten 
zodanig dat we daarmee het 
herstelproces beter 
begrijpen en bevorderen?  

Naast alle medicamenteuze behandelingen is er groeiende 
aandacht voor training en andere revalidatiemechanismen. In 
hoeverre deze succesvol zijn en hoe ze het beste, per persoon 
bekeken en ingezet kunnen worden, is een interessante en 
relevante vraag. In Nederland zijn er verschillende revalidatie- en 
sportgeneeskundige groepen. Het gebied is in opkomst.  

L21  Hoe kunnen we het 
immuunsysteem beter 
inzetten tegen kanker? 

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke vorderingen gemaakt om 
het immuunsysteem zodanig te modificeren dat het in staat is 
tumorcellen te doden. Deze therapie heeft een aantal grote 
voordelen namelijk dat ze niet tumor-type afhankelijk zijn. 
Waarschijnlijk zal er daarom geen resistentie ontstaan en de 
bijwerkingen zullen minder zijn. Het is duidelijk dat gezien de 
hoge verwachtingen van deze therapie, we hier verder 
fundamenteel onderzoek voor moeten blijven doen. In Nederland 
zijn veel toonaangevende instituten hier al mee bezig (vrijwel alle 
UMC’s, Kanker Instituten, grote streekziekenhuizen, etc.) en 
kunnen we binnen 10 jaar zeker nieuwe en veelbelovende 
toepassingen verwachten. 

L22  Hoe kunnen we het probleem 
van overgewicht en obesitas 
beter begrijpen en 
voorkomen?  

Een te hoog lichaamsgewicht, of zelfs extreme varianten daarvan 
(obesitas) komt in Nederland steeds vaker voor. En dat is een 
probleem want het is geassocieerd met talrijke ernstige 
aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, 
versnelde slijtage van de gewrichten en rugklachten en 
ademhalingsproblemen (zoals slaap-apneu). Niet alleen is 
overgewicht een probleem van de oudere mensen, maar welhaast 
nog alarmerender is het steeds vaker voorkomen van ernstig 
overgewicht bij kinderen. Obesitas bij kinderen voorspelt heel 
vaak ernstige problemen op volwassen leeftijd. Uiteraard is hier 
een grote rol voor tijdige preventie, bijvoorbeeld door 
dieetadviezen, meer bewegen en sporten en andere lifestyle 
interventies. Er zijn in Nederland diverse cohorten van kinderen 
en volwassenen die in de tijd worden gevolgd en waarvan 
belangrijke kennis kan worden verkregen Maar ook een beter 
begrip waarom de één zo snel dik wordt en de ander niet kan 
helpen iets te doen aan obesitas. Daarvoor is fundamenteel 
onderzoek een must en ook dat gebeurt in diverse Nederlandse 
universitaire laboratoria op internationaal topniveau.  

L23  Hoe kunnen we langer 
gezond leven (healthy 
aging)?  

Gezond ouder worden is een multidisciplinair onderzoeksgebied 
waar al veel aan gewerkt wordt binnen Nederland. De geleverde 
investeringen in het verleden rechtvaardigen dat er binnen tien 
jaar belangrijke en voor de volksgezondheid bruikbare 
doorbraken zijn te verwachten. Wel moet dit (fundamentele) 
onderzoek dan boven aan de lijst van de wetenschapsagenda 
blijven. Nederland beschikt over verschillende (wereldwijd) 
toonaangevende onderzoeksgroepen op dit gebied.  

L24  Hoe kunnen we longziekten 
beter begrijpen en 
behandelen? 

Longziekten behoren tot de meest voorkomende aandoeningen, 
zowel bij kinderen (astma) als bij ouderen (chronische bronchitis 
en emfyseem). Astma bij kinderen berust op een overdreven 
actieve werking van het immuunsysteem en is meestal wel goed 
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te behandelen maar kan ook zeer ernstig verlopen. Een beter 
begrip van de onderliggende oorzaak en mechanismen die leiden 
tot astma leidt tot betere medicatie en beter te beheersen ernstig 
astma. Omgevingsfactoren, zoals luchtkwaliteit, spelen hierbij 
misschien ook een rol. Chronische bronchitis en emfyseem zijn 
heel vaak het gevolg van rookgedrag en zijn nog erg slecht te 
behandelen; hier kan nog een enorme vooruitgang worden 
geboekt. In Nederland wordt op verschillende plaatsen 
internationaal erkend onderzoek gedaan naar zowel astma als 
chronische longziekten bij ouderen, met name betreft dit 
patiëntgebonden onderzoek.  

L25  Hoe kunnen we met behulp 
van cellen en biomaterialen 
de vorming en het herstel 
van weefsel bevorderen?  

De ontwikkeling van implanteerbare technologie die op 
kunstmatige wijze het herstel van menselijke weefsels op gang 
kan brengen, kan een directe impact hebben op hoe we ziektes 
behandelen. Dergelijke technologie wordt op dit moment al volop 
in Nederland ontwikkeld en er wordt daarbij gebruik gemaakt 
van de sterke expertise op het vlak van materiaalkunde, micro- 
en nanotechnologie, biomedische wetenschap en stamcelbiologie. 
Door het toepassen van regeneratieve geneeskunde en het 
bevorderen van lichaamseigen herstel kan bovendien de 
noodzaak van donormateriaal afnemen – een zeer wenselijke 
maatschappelijke ontwikkeling gezien het sterke tekort aan 
donororganen. 

L26  Hoe kunnen we nieuwe, 
betere behandelingen tegen 
kanker ontwikkelen?  

We hebben steeds meer inzicht gekregen in het ontstaan en de 
eigenschappen van kanker. Echter, het ontwikkelen van nieuwe 
therapieën om kanker te bestrijden is van uiterst belang om met 
deze kennis een verschil te kunnen maken voor de patiënt. In 
Nederland wordt veel en hoogstaand onderzoek gedaan op het 
gebied van innovatieve kanker medicatie ontwikkeling en zijn er 
geregeld nieuwe doorbraken. De behandelopties voor patiënten 
zijn echter nog steeds verre van toereikend. Het ultieme doel is 
een zo effectief mogelijke therapie te ontwikkelen waarmee 
kanker wordt genezen of een chronische ziekte wordt en waarbij 
de lichamelijke toestand van de patiënt zo acceptabel mogelijk 
dient te blijven. 

L27  Hoe kunnen wij 
agroproductiesystemen 
verduurzamen in relatie tot 
de toenemende vraag naar 
gezond voedsel wereldwijd?  

Met een groeiende wereldbevolking en een sterk veranderd 
consumptiepatroon zal het een enorme uitdaging worden om de 
komende decennia de wereld duurzaam te voorzien van 
voldoende maar vooral ook gezond voedsel. Veel ontwikkelingen 
in de fundamentele wetenschap leggen de basis voor een groene 
revolutie 2.0 waarbinnen op duurzame wijze wordt bijgedragen 
aan deze uitdaging op wereldschaal. Universiteiten, toegepaste 
onderzoekinstellingen en bedrijfsleven in Nederland behoren op 
dit gebied tot de absolute wereldtop en hebben daarmee grote 
economische en maatschappelijke impact. 

L28  Hoe maken we de 
gezondheidszorg kwalitatief 
zo goed mogelijk, maar 
houden we het betaalbaar?  

De gezondheidszorg staat wereldwijd onder grote druk. Door 
toenemende technologische mogelijkheden, vergrijzing, nieuwe 
gezondheidsrisico's en culturele ontwikkelingen nemen de vraag 
en de kosten veel sneller toe dan de beschikbare financiële 
middelen. Wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende 
manieren bijdragen aan de oplossing van dit probleem. 
Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden is noodzakelijk om 



33 
 

professionals doelmatiger te laten werken. Onderzoek naar de 
organisatie van de gezondheidszorg is noodzakelijk om 
instellingen doelmatiger te laten werken. 
Gezondheidseconomisch onderzoek is noodzakelijk om 
beleidsmakers in staat te stellen de goede beslissingen te nemen. 
Het gaat deels om fundamentele, deels om meer toegepaste 
vragen, en veel vragen liggen op het snijvlak van de natuur- en 
sociale wetenschappen. Nederland heeft een uitstekende traditie 
van gezondheidszorgonderzoek met meerdere groepen die 
internationaal leidend zijn.  

L29  Hoe ontstaan (chronische) 
nierziekten en hoe kunnen 
deze eerder opgespoord 
worden en vervolgens op 
individuele basis worden 
behandeld?  

Bij chronisch nierfalen werken de nieren gedurende lange tijd 
niet goed. Meestal is dit gevolg van bepaalde ziekten zoals hoge 
bloeddruk, diabetes of sommige nierziekten. De meeste mensen 
met chronisch nierfalen hebben daar in het begin geen last van. 
Soms zijn er slechts vage klachten. Chronisch nierfalen is niet te 
genezen. Beschadigd nierweefsel herstelt niet meer. Uiteindelijk 
treden er veel ernstige klachten op zoals bloedarmoede, hart- en 
vaataandoeningen, etc. Een vroege diagnose van chronisch 
nierfalen is essentieel om onherstelbare nierschade te 
voorkomen. Er is nog veel onderzoek nodig naar biomarkers die 
in de vroege fase, als er nog geen klachten zijn, reeds het ontstaan 
van nierschade kunnen voorspellen. Tevens is er meer kennis 
nodig over de (moleculaire) mechanismen die leiden tot 
nierschade zodat een doelgerichte behandeling op de individuele 
patiënt kan worden ontwikkeld. Tenslotte zullen we de 
consequenties voor andere essentiële lichaamsfuncties beter 
moeten leren begrijpen en leren voorkomen om de kwaliteit van 
leven van nierpatiënten te verbeteren. Nederlandse 
onderzoekers behoren op dit terrein tot de wereldleiders en 
kunnen derhalve een significante bijdragen leveren aan het sterk 
toenemende probleem van chronische nierfalen. 

L30  Hoe ontstaan neurologische 
en psychiatrische 
aandoeningen en hoe kunnen 
we ze verhelpen of 
verzachten?  

Het begrijpen en voorspellen van neurologische en 
psychiatrische ziekten is van groot belang voor de Nederlandse 
maatschappij in bredere zin, alsmede -uiteraard- voor patiënten 
en hun omgeving. Het is momenteel nog vaak moeilijk om 
neurologische en psychiatrische aandoeningen te behandelen. In 
de afgelopen jaren is de realisering ontstaan dat er een 
transnationale aanpak nodig is om dit te bewerkstelligen. Enkele 
vooraanstaande groepen in Nederland zijn reeds met deze 
transnationale stap begonnen. Hier kunnen en moeten de 
komende 10 jaar grote stappen gemaakt worden 

L31  Hoe ontstaat diabetes type 1 
en 2 en hoe kan dit eerder 
opgespoord worden en 
vervolgens op individuele 
basis worden behandeld?  

Diabetes is een ziekte die wordt veroorzaakt door een 
afwezigheid of tekort aan insuline en/of een verminderde 
gevoeligheid voor insuline. Insuline wordt gemaakt door de 
alvleesklier. Bij type 1 diabetes is er een misplaatste 
afweerreactie tegen de eigen pancreascellen opgetreden en is er 
een volledige afwezigheid van insuline. Type 2 diabetes wordt 
meestal veroorzaakt door een verminderde gevoeligheid voor 
insuline, meestal ontstaan door overgewicht, waarbij de eigen 
alvleesklier niet meer voldoende insuline kan produceren om 
deze ongevoeligheid te overkomen. Insuline speelt een rol, bij de 
glucose (bloedsuiker) huishouding maar ook bij vele andere 
stofwisselingsprocessen. Diabetes leidt niet alleen tot een 
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verstoorde glucosespiegel en andere stofwisselingsproblemen 
maar daarnaast tot versnelde en ernstige vaatproblemen, 
bijvoorbeeld in de kleine vaatjes (leidend tot oogproblemen of 
nierproblemen) maar ook in de grote vaten (leidend tot b.v. 
hartziekten).Onderzoek op het gebied van diabetes richt zich op 
vele facetten van de ziekte, zowel de oorzaak (b.v. de 
immuunreactie die leidt tot type 1 diabetes), als de behandeling 
(een betere behandeling van glucosespiegel door slimme 
combinaties van continue glucose sensors, door de huid) en 
daarop inspelende insuline pompjes, als ook de preventie en 
behandeling van aan diabetes gerelateerde orgaanproblematiek. 
In Nederland wordt veel en goed diabetes onderzoek verricht 
waarbij de verbinding tussen zeer fundamenteel onderzoek, 
experimenteel onderzoek en patiëntgebonden onderzoek wordt 
gemaakt.  

L32  Hoe ontwikkelt een 
bevruchte eicel zich tot een 
complex organisme met 
verschillende 
gespecialiseerde weefsels en 
organen?  

Een volwassen mens bestaat uit meer dan 1x10^13 
gespecialiseerde cellen. Deze cellen gedragen zich niet als 
individu, maar werken samen in functionele weefsels en organen. 
Toch zijn al deze cellen afkomstig van één enkele bevruchte eicel. 
Welke signalen zorgen ervoor dat een bevruchte eicel zich 
ontwikkelt tot verschillende celtypen, die precies weten wanneer 
ze zich moeten delen en/of differentiëren en die zich vervolgens 
organiseren in complexe, driedimensionale weefsels? Als er 
fouten ontstaan tijdens de eerst celdelingen van een bevruchte 
eicel, leidt dit tot een miskraam of tot afwijkingen in het 
nageslacht. Kennis van de normale ontwikkeling en het ontstaan 
van fouten kan mogelijke afwijkingen vermijdbaar maken. 
Nederland is van oudsher sterk in onderzoek in de 
ontwikkelingsbiologie en heeft goede kansen in de komende 10 
jaar significant bij te dragen aan het oplossen van resterende 
vragen over normale en abnormale ontwikkeling van een nieuw 
mens 

L33  Hoe werkt evolutie?  Het leven is en wordt nog steeds gevormd door natuurlijke 
selectie. Dat heeft geleid tot een ongelofelijke diversiteit van het 
leven waar pas een klein deel van beschreven en begrepen is. 
Hoeveel soorten zijn er? Hoe werkt het proces van soortvorming 
en hoe blijven soorten gescheiden? Waarom hebben sommige 
soorten seksuele voortplanting en andere niet? Een beter begrip 
van evolutionaire processen is ook van cruciaal belang om te 
begrijpen hoe soorten zich aan hun veranderde wereld kunnen 
aanpassen. Er zijn sterke Nederlandse onderzoeksgroepen die 
zich richten op het beschrijven van soorten en op de processen 
die belangrijk zijn bij soortvorming.  

L34  Is er wetenschappelijke 
onderbouwing voor de 
werkzaamheid van 
complementaire/alternatieve 
geneeskunde?  

Reguliere en complementaire geneeskunde zijn gebaseerd op 
verschillende modellen: het een, op wetenschappelijk bewijs (zgn 
"evidence based"), het andere op individuele meningen. Toch 
menen sommige mensen er baat bij te hebben terwijl anderen het 
" kwakzalverij" en bedrog vinden. Zonder onderzoek op 
wetenschappelijke basis (zoals dubbelblind studies) zullen we 
niet weten of complementaire geneeskunde (inclusief 
homeopathie) een placebo effect is of (in sommige gevallen) een 
werkelijk fysiologisch effect heeft. Financering voor onderzoek 
hiervoor is reeds uitgezet door ZonMW. Aangezien dit onderzoek 
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al gaande is en er mogelijk binnen afzienbare tijd een (voorlopig) 
antwoord op deze vraag komt, lijkt dit thema minder belangrijk 
om te plaatsen op de NWA. 

L35  Kunnen stamcellen organen 
en weefsels herstellen?  

De regeneratieve geneeskunde - het herstel van functie in 
beschadigde organen en weefsels - staat aan de vooravond van 
een revolutie gezien de potentie van het gebruik van stamcellen 
voor een nieuwe methode van genezing. Stamcellen zijn de bron 
van alle weefsels en organen. Maar hoe werken ze en hoe weten 
ze wat ze moeten worden? Dit en de samenhang tussen 
verschillende soorten weefsels in een orgaan in de drie 
dimensionele context moet beter worden begrepen om de stap 
naar weefsels en organen op maat te kunnen maken. Pluripotente 
stamcellen zijn in staat te differentiëren in alle typen 
gespecialiseerde cellen in ons lichaam; multipotente adulte 
stamcellen kunnen alleen differentiëren in een aantal 
gespecialiseerde cellen maar zijn veiliger. Welke bron het beste 
zal zijn voor lichaamsherstel moet met basis en klinisch 
onderzoek duidelijk worden in de komende 10 jaar. Nederland 
staat voorop in het onderzoek om dit uit te zoeken.  

L36  Kunnen we bioelektronica en 
materialen ontwerpen die 
direct met ons lichaam 
kunnen communiceren?  

De ontwikkeling van synthetische technologie die direct kan 
communiceren met het menselijk lichaam, kan leiden tot geheel 
nieuwe manieren om gezondheid te stimuleren en ziektes te 
bestrijden. Implanteerbare en draagbare apparatuur zou 
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het herstellen van 
lichamelijke en cognitieve functies of om ziektes op te sporen en 
te behandelen. Voor verdere ontwikkeling van dergelijke 
technologie is een diepgaand begrip nodig van de wisselwerking 
tussen bio-elektronische en nanotechnologische componenten en 
menselijke cellen, weefsels en organen. Met haar sterke 
nanotechnologische netwerk is Nederland bij uitstek geschikt om 
de interdisciplinaire, biotechnologische uitdagingen die hierbij 
komen kijken, aan te pakken. 

L37  Kunnen we met behulp van 
nieuwe technologie 
patiënten beter onderzoeken 
en in beeld brengen om zo 
meer nauwkeurige diagnoses 
stellen en een betere 
prognose te bewerkstelligen?  

De ontwikkeling van nieuwe technologie voor klinische 
diagnostiek is een drijvende kracht achter de beweging die 
bekend staat als ‘precision medicine’, waarbij de prognose, 
diagnose en behandeling van ziektes steeds meer op de 
individuele patiënt worden toegesneden in plaats van uit te gaan 
van een ‘gemiddelde’ patiënt. ‘Precision medicine’ kan leiden tot 
het terugdringen van onnodig medicijngebruik en het ontsluiten 
van nieuwe preventie- en behandelmethodes. Om de impact te 
maximaliseren, is het belangrijk dat patiënten zo goed mogelijk 
gekarakteriseerd worden – van genen, moleculen, weefsels en 
organen tot gedrag en cognitie. Hiervoor is geavanceerde 
klinisch-diagnostische en beeldvormende technologie onmisbaar. 

L38  Kunnen we met 
micro/nanotechnologie en 
stamceltechnologie 
laboratoriummodellen van 
het menselijke lichaam 
ontwerpen en die gebruiken 
voor gezondheidsonderzoek?  

De ontwikkeling van realistische laboratoriummodellen van 
menselijke ziektes op basis van gekweekt weefsel kan een unieke 
bijdrage leveren aan het onderzoek naar het ontstaan van ziektes, 
veiligheid van stoffen, ontwikkeling van medicijnen en op de 
individuele patiënt toegesneden ‘personalized’ behandelingen. 
Nuttige kweekmodellen van menselijke ziektes zijn zeker binnen 
tien jaar te ontwikkelen, vooral door de grote vooruitgang die in 
Nederland gemaakt wordt op het vlak van stamcelbiologie, 
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microfluidics en nanotechnologie. Naast de duidelijke 
biomedische relevantie van dit onderwerp sluit de ontwikkeling 
van puur menselijke laboratoriummodellen goed aan bij de 
sterke maatschappelijke behoefte aan het vinden van 
alternatieven voor proefdieren. De jury natuurwetenschappen 
heeft een cluster geformuleerd (“_Kunnen we organen van het 
menselijk lichaam nabootsen op een chip en hiermee nieuwe 
geneesmiddelen testen en zo het proefdiergebruik 
verminderen?”) die in dit cluster kan worden opgenomen, er is 
veel overlap. 

L39  Plasticiteit en netwerken: 
Hoe werkt ons brein op 
verschillende 
(macroscopische en 
microscopische) niveaus? 
Hoe verwerkt het brein 
informatie?  

De anatomie van het zenuwstelsel is goed bekend inmiddels. Ook 
in termen van diagnostiek van (ingewikkelde) aandoeningen zijn 
grote stappen gemaakt. Het voorspellen van ziektebeloop blijft 
vaak lastig evenals het begrijpen van onderliggende 
mechanismen. Hersenonderzoekers hebben zich de afgelopen 
jaren gerealiseerd dat het nodig is om de hersenen "als netwerk" 
te beschouwen en niet als een verzameling individuele gebieden 
die een bepaalde functie hebben (en daarin gestoord kunnen 
raken). Het doet er als het ware niet zozeer toe of een bepaald 
gebiedje in de hersenen disfunctioneert, het gaat erom wat de 
weerslag daarvan is op het gehele netwerk van het brein. 
Netwerkanalyse en het begrijpen van informatieverwerking in de 
hersenen is één van de grootste "hot topics" geworden. In 
Nederland kunnen we in de komende jaren belangrijke sprongen 
maken op dit gebied. Verschillende groepen hebben zich 
gespecialiseerd en moeten goed ondersteund worden.  

L40  Wat is de bijdrage van niet 
genetische factoren aan 
persoonlijke eigenschappen 
en ziekteprocessen?  

Steeds meer wordt duidelijk hoe externe factoren het 
functioneren van het genoom kunnen beïnvloeden. Overerving 
van eigenschappen vindt ook plaats zonder dat de DNA volgorde 
verandert. Het milieu c.q. onze manier van leven is bepalend voor 
het functioneren van onze cellen, maar ook hoe volgende 
generaties zich zullen gaan ontwikkelen. De verwachting is dat 
we de komende jaren over deze processen steeds meer te weten 
zullen komen. Verder wetenschappelijk onderzoek op dit gebied 
is van uiterst belang. Het reeds lopende onderzoek in Nederland 
levert internationaal een sterke bijdrage en verdient daarom de 
komende tijd verdere ondersteuning. Doorbraken zijn onder 
meer te verwachten in onze kennis over het ontstaan van 
chronische ziekten, wie hiervoor gevoelig zijn en hoe we erop 
kunnen interveniëren. 

L41  Wat is de invloed van slaap 
op onze gezondheid?  

Hoewel gezonde nachtrust van uiterst belang is voor de 
volksgezondheid in het algemeen, is niet duidelijk waar we de 
komende jaren qua onderzoek op dit onderwerp zouden moeten 
investeren. Nederland speelt ook geen vooraanstaande rol in 
slaaponderzoek.  

L42  Wat is de oorzaak van de vele 
onbegrepen, langdurige 
lichamelijke klachten, die 
zich bijvoorbeeld voordoen 
bij IBS, fibromyalgie en 
ME/CVS. Kunnen we een 
behandeling ontwikkelen?  

Lichamelijk onverklaarde klachten vormen een probleem binnen 
de geneeskunde en zijn een belangrijke bron van ziekteverzuim. 
Er is nog veel onduidelijk over het bestaan van ziekten als 
fibromyalgie en ME/CVS. Het thema is uitdagend en het probleem 
is belangrijk voor mensen met deze klachten, maar onderzoek in 
Nederland zal waarschijnlijk niet grensverleggend zijn in de 
komende 10 jaar. 
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L43  Wat is de relatie tussen 
voeding, beweging en 
gezondheid?  

Voeding is de belangrijkste externe factor voor een gezonde groei 
en ontwikkeling tot op hoge leeftijd en daarnaast in de etiologie 
en behandeling van vele belangrijke welvaartsziekten zoals hart- 
en vaatziekten, kanker, diabetes, osteoporose. Met de 
toegenomen beschikbaarheid van goedkoop maar nutriëntarm 
voedsel wereldwijd, zijn ook de voedingsproblemen eerder toe- 
dan afgenomen. Het onderzoek naar de ideale samenstelling van 
macro- en micronutriënten, is moeilijk en vergt veel tijd juist ook 
omdat de effecten zich pas op lange termijn openbaren. 
Daarnaast spelen vele andere factoren een belangrijke rol bij de 
afweging die de consument maakt bij de aanschaf van zijn 
voedsel, zoals persoonlijke smaak, economische, sociale en 
culturele belangen. Zeker in de laatste tijd komt er veel op de 
consument af vanuit de sociale media over wat gezond voedsel is 
of wat niet. Daarom is een goede wetenschappelijke 
onderbouwing van essentieel belang. Universiteiten, 
onderzoekinstellingen en bedrijfsleven in Nederland behoren op 
dit terrein tot de absolute wereldtop en hebben daarmee grote 
economische en maatschappelijke impact. 

L44  Wat is het belang van 
biodiversiteit en hoe 
behouden we het?  

De massale en snelle achteruitgang van biodiversiteit geeft 
aanleiding tot drie vragen: wat is het gevolg van 
biodiversiteitsverlies, hoe kunnen we dit verlies tegengaan en 
hoe kunnen we het herstellen waar nodig? Soorten staan niet op 
zichzelf, ze leven in interactie met andere soorten. Dit is het geval 
in de bodem, op het land en in het water. Gezien de 
kennisontwikkeling op dit gebied, is de beantwoording van deze 
vraag binnen de komende 10 jaar haalbaar. De uitdaging en 
grensverleggendheid zit in het stellen van vragen op het niveau 
van soorteninteracties. De Nederlandse ecologie is zeer sterk in 
dit gebied. 

L45  Wat veroorzaakt het 
afsterven van het 
zenuwstelsel en in hoeverre 
kan het zenuwstelsel 
beschermd worden tegen 
degeneratie?  

Nu we steeds ouder worden wordt het ook steeds duidelijker dat 
het degenereren van het zenuwstelsel tot grote maatschappelijke 
problemen leidt. Ziekten als Alzheimer en Parkinson zijn niet 
alleen voor het individu en diens directe omgeving desastreus, 
maar brengen ook hoge zorgkosten met zich mee. Ook bij 
jongeren komt neurodegeneratie voor, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een ziekte als MS. In fundamentele zin is het nog 
onduidelijk hoe het afsterven van zenuwweefsel ontstaat en het 
is nog niet mogelijk om de grote fenotypische variatie te 
verklaren of te voorspellen aan de hand van basale mechanismen. 
Dit moet veranderen. We kunnen in de komende 10 jaar 
belangrijke vooruitgang boeken op het gebied van 
(endo)fenotypering van neurodegeneratieve ziekten en het 
voorspellen van (verloop van) dementie e.a. symptomen. In 
Nederland spelen verschillende centra een belangrijke rol. 

L46  Wat zijn de effecten van 
(gebouwde) omgeving op 
gezondheid en welzijn?  

Binnen een aantal decennia zal 70% van de wereldbevolking in 
steden wonen. In deze stedelijk omgeving zal het van toenemend 
belang worden hoe gebouwen en leefomgeving ontworpen 
kunnen worden om bij te dragen aan de gezondheid van de mens. 
Nederland met een intensieve stedelijke bebouwing kan een 
voorbeeld zijn voor de wijze waarop groen in de stad en in 
gebouwen bijdragen aan het welzijn van bewoners in de stad. 
Wetenschap op dit gebied is in Nederland sterk in ontwikkeling 
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en levert daarmee een bijdrage aan de uitdaging voor grote 
steden wereldwijd 

L47  Wat zijn de 
gezondheidseffecten van de 
voortschrijdende 24/7 
economie: is er een relatie 
met een toename aan 
chronische ziekten? 

Door toenemende druk van de 24 uurs economie op ons 
leefpatroon (shiftwork, extensieve blootstelling aan lichtbronnen, 
etc) worden we mogelijk in de toekomst geconfronteerd met een 
toename aan chronische ziekten. Er zijn inderdaad al 
aanwijzingen dat overgewicht, kanker gevoeligheid en andere 
ziekten direct gerelateerd zijn aan het verstoren van ons 
bioritme. In Nederland is een internationaal belangrijk 
consortium dat onderzoek verricht naar de moleculaire werking 
van het circadiane ritme. Effecten van verstoring van het 
circadiane ritme zullen mogelijk de komende (10 jaar) meer en 
meer aan het "licht" komen. Verder onderzoek, zowel 
mechanistisch als toepasbaar, zijn dus van uiterst belang.  

L48  Welke factoren spelen een 
rol bij de overerving van 
eigenschappen en hoe 
kunnen we (vroegtijdig) 
screenen op (zeldzame) 
ziekten?  

Erfelijkheidsonderzoek vindt vrijwel in alle UMCs plaats. NL is 
hier niet echt uniek in, maar loopt internationaal wel vooraan bij 
het vertalen van technologie en kennis naar de kliniek. Het 
screenen op erfelijke aandoeningen is belangrijk en zal verder 
ontwikkeld moeten worden. 

L49  Welke rol spelen micro-
organismen in ecosystemen?  

Micro-organismen spelen een cruciale rol in natuurlijke 
ecosystemen door kringlopen van voedingsstoffen te sturen, door 
verontreinigingen in bodem en water op te ruimen en door de 
groei, ontwikkeling en gezondheid van hun gastheren te 
beïnvloeden. De vraag is hoe microbiomen ecosystemen 
beïnvloeden, variërend van het veroorzaken van ziekten tot het 
beschermen tegen diverse stress factoren (infecties, droogte), 
verandering van gedrag en uitwisselen van erfelijk materiaal. 
Deze vraag is onderzoekbaar binnen 10 jaar en verlegt de grens 
van het bestuderen van soorten naar dat van hun interacties. 
Nederland is uiterst sterk op het gebied van de microbiële 
ecologie en microbioom onderzoek. 

L50  Welke vormen van 
oncologische nazorg en 
nacontrole voldoen aan de 
behoeften en voorkeuren van 
de patiënt, specialist en 
maatschappij?  

In zowel kanker onderzoek als kankerzorg ligt de focus op de 
primaire behandeling. Oncologische nazorg is echter van groot 
belang voor de succesvol behandelde of genezen verklaarde 
patiënt. Wat zijn de lange termijn effecten m.b.t. gezondheid, 
maar ook op sociaaleconomisch gebied? Onderzoek op dit gebied 
is beperkt georganiseerd in NL en het is nog onduidelijk hoe we 
in NL grensverleggend onderzoek zouden moeten doen. 

L51  Zijn er op basis van de 
effectiviteit van placebo's 
principes/mechanismen te 
formuleren op basis waarvan 
een alternatieve, wellicht 
partieel toepasbare, 
geneeskunde zonder 
medicijnen kan worden 
ontwikkeld?  

Placebo effect is bekend doch mechanisme en eventuele verdere 
toepassing nog schaars. Er is onvoldoende draagvlak in 
Nederland om dit onderzoeksgebied als prioriteit aan de NWA 
toe te voegen, hoewel uitstekend onderzoek gedaan wordt. 
 

L52  Zwangerschap, bevalling en 
overgang: kunnen we de 
ondersteuning van vrouwen 

Zwangerschap, bevalling en overgang zijn zeer ingrijpende 
gebeurtennissen in het leven van een vrouw. Nog ingrijpender 
wordt het als het mis gaat. De geboorte zelf is voor zowel moeder 
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verder verbeteren ? als kind één van de meest riskante momenten in het leven. Het 
kan blijvende effecten hebben op het geestelijk en lichamelijk 
welzijn en de gezondheid. Voor vrouwen die niet zwanger willen 
worden hebben we een anticonceptiepil. Voor vrouwen die last 
hebben van overgangsverschijnselen bestaat geen pil. Niet alle 
vrouwen hebben last van de overgang, maar voor wie dat wel 
heeft, kan het knap vervelend zijn en verstorend in het reguliere 
leven. Is er wat aan te doen en kan beter inzicht in de 
onderliggend fysiologie op moleculair, cellulair en organisme 
niveau leiden tot een beter verloop van deze fasen in het 
vrouwen leven? Nederland is in een uitstekend positie om dit in 
de komende 10 jaar uit te zoeken en tot enige oplossingen te 
komen. 

 

Natuurwetenschappen 

 N1  Hoe behouden we bio-
diversiteit? 

Biodiversiteit is essentieel voor het voortbestaan van de 
menselijke soort. We zijn afhankelijk van de natuur voor tal van 
essentiële hulpbronnen, zoals voedsel, bouwmaterialen, energie, 
maar ook als werkzame stof in geneesmiddelen. De natuur met 
een rijke biodiversiteit vervult ook nog andere functies die van 
vitaal belang zijn, gaande van de bestuiving van planten over het 
zuiveren van de lucht, het water en de bodem tot het beschermen 
tegen overstromingen. Daarnaast heeft biodiversiteit esthetische 
en emotionele waarden voor de mens. Door menselijk ingrijpen 
staan ecosystemen en daarmee ook biodiversiteit onder druk. 
Klimaatverandering, vervuiling van lucht en aarde, verkleining 
van habitat door bouw, intensivering van land- en tuinbouw, zijn 
allemaal factoren die ecosystemen onder druk zetten en 
biodiversiteit bedreigen. Beter inzicht in deze factoren draagt bij 
tot evenwichtig natuurbeleid en weloverwogen investeringen ter 
bescherming van onmisbare ecosystemen. Er is in Nederland 
binnen verschillende instituten, universiteiten en hogescholen, 
veel expertise op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Dit 
thema past binnen het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt” 
van NWO-ALW en is onderdeel van het Horizon 2020 programma. 

 N2  Hoe blijven we micro-
organismen de baas in 
gezondheidszorg, 
veehouderij en milieu? 

Wanneer we niet ingrijpen om antibioticaresistentie een halt toe 
te roepen dreigen tot nu toe nog goed te behandelen infecties, 
zoals een “eenvoudige” blaasontsteking, weer dodelijk te worden. 
Niet alleen resistentie tegen antibiotica maar ook andere 
antimicrobiële middelen, gericht tegen andere micro-organismen 
zoals parasieten, virussen en schimmels, vormen een toenemend 
probleem. De “World Health Organisation” heeft antimicrobiële 
resistentie uitgeroepen tot één van de grootste bedreigingen van 
de volksgezondheid. Om ziekteverwekkende micro-organismen 
de baas te blijven dient er verregaand multidisciplinair onderzoek 
te gebeuren naar onder meer resistentieverspreiding, 
verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen bij mens en 
dier, preventieve hygiëne maatregelen in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen en snelle detectie en identificatie van (pathogene) 
micro-organismen. Volgens de laatste inzichten is naar schatting 
meer dan de helft van de infectieziekten bij de mens van dieren 
afkomstig. Daarom is het, zeker in het dichtbevolkte Nederland 
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met haar intensieve veehouderij, van belang de agrarische sector 
in deze onderzoeken mee te nemen. Daarnaast is het van zeer 
groot belang om nieuwe antimicrobiële middelen te ontwikkelen 
om infectiezieken de baas te blijven. Binnen verschillende 
Nederlandse overheidsinstanties (RIVM), ziekenhuizen en 
gezondheidsdiensten (GGD’s), universiteiten en hogescholen is er 
een enorme expertise aanwezig op het gebied van microbiologie 
en infectiepreventie. Dit thema geniet nationaal en internationaal 
een zeer hoge prioriteit en maakt o.a. deel uit van de agenda’s van 
Horizon 2020 en de Topsectoren Life Science & Health, Chemie en 
Agri & Food. 

 N3  Hoe functioneert de oceaan 
in de toekomst? 

Oceanen en zeeën zijn essentieel voor onze energie, economie en 
voedsel maar onze kennis over het oceaansysteem is nog zeer 
gelimiteerd. Ondertussen wordt de menselijke invloed op 
oceanen steeds sterker door intensieve visserij, vervuiling met 
CO2 (verzuring), voedingsstoffen (contra-intuïtief leidend tot 
dode regio’s in de oceaan) en plastics, klimaatverandering 
(opwarming) en veranderende stromingen. Hoe beïnvloeden deze 
veranderende condities de biologie? En hoe veranderen volledige 
ecosystemen en de chemische samenstelling van zeewater? Hoe 
kunnen we op basis van monitoring, experimenten en 
reconstructies van het verleden accurate toekomstprojecties 
maken van hoe oceanen en zeeën zullen veranderen? Deze vraag 
linkt aan de maritieme agenda binnen de topsector water, aan het 
Europese Horizon2020 Blue Growth programma en het Marine 
Strategy Framework. Deelthema’s worden binnen verschillende 
zwaartekrachtprogramma’s bestudeerd. 

 N4  Hoe functioneert een 
levende cel in al haar 
natuurlijke complexiteit? 

De kleinste eenheid van een levend organisme is de cel, maar 
cellen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit duizenden nog 
kleinere bouwstenen, zoals eiwitten, vetzuren, en DNA. 
Uiteindelijk bestaat het leven dus uit een complex systeem van 
samenwerkingen tussen moleculaire bouwstenen. Het is van 
groot fundamenteel belang om te begrijpen hoe interacties op de 
moleculaire schaal leiden tot het complexe, functionele gedrag 
van levende cellen. De natuurwetenschappen, biologie, fysica, 
chemie en wiskunde hebben een gezamenlijke taak in het 
ophelderen van deze vraag, niet alleen om inzicht te krijgen in het 
gedrag, de ontwikkeling en het communicatievermogen van 
gezonde cellen, maar ook om te begrijpen hoe verstoring van 
dergelijke interacties kan leiden tot ziekte. Deze vraag ligt ten 
grondslag aan de uitdaging “Bouwstenen van leven” uit het 
nieuwe strategie document van NWO en is ook geïdentificeerd in 
het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our 
Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in 
samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap 
en bedrijfsleven tot stand is gekomen. Tal van uitstekende 
onderzoeksgroepen zijn vanuit diverse disciplines in Nederland 
op dit onderwerp actief. 

 N5  Hoe functioneren 
ecosystemen? 

Onderzoek naar ecologische gevolgen van onder andere 
klimaatverandering draait om drie grote vragen: hoe passen 
soorten hun areaal aan bij veranderingen in de omgeving? Hoe 
kunnen soorten zich functioneel en evolutionair aanpassen aan de 
veranderingen in hun milieu? Welke gevolgen hebben milieu 
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invloeden voor biodiversiteit en het functioneren van 
ecosystemen? Veranderingen in het milieu werken niet voor alle 
soorten identiek uit. Soorten die zich snel verspreiden of snel 
evolueren zullen bijvoorbeeld beter in staat zijn hun areaal te 
verplaatsen of zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. 
Binnen een ecosysteem sterven sommige soorten uit terwijl 
andere van elders binnendringen. Er is behoefte aan meer kennis 
over hoe deze processen verlopen, en over 
beschermingsmaatregelen die soorten mogelijk kunnen helpen 
zich tijdig aan te passen aan veranderende 
klimaatomstandigheden. Om toekomstige ontwikkelingen te 
kunnen voorspellen zal het van groot belang zijn om ecologisch 
en evolutionair onderzoek op individu- en gemeenschapsniveau 
te koppelen aan onderzoek op procesniveau. Zulk onderzoek kan 
gebruikmaken van kennis over hoe soorten nu reageren op 
bijvoorbeeld klimaatsverandering en hoe ze dat in het verleden 
deden. Er is in Nederland binnen verschillende instituten, 
universiteiten en hogescholen, veel expertise op het gebied van 
ecologie en biodiversiteit. Dit thema past binnen het 
beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt” van NWO-ALW en is 
onderdeel van het Horizon 2020 programma. 

 N6  Hoe garanderen we onze 
digitale veiligheid en bestaat 
er een onkraakbare code? 

We zijn omringd door digitale apparaten en zijn daar inmiddels 
volkomen afhankelijk van. Het gaat allang niet meer over alleen 
traditionele computers, maar ook om smartphones, 
smartwatches, slimme implantaten, en meer. We hebben 
inmiddels een digitaal leven naast ons eigen leven, en de grenzen 
tussen die twee zijn sterk aan het vervagen. Ons digitale leven 
heeft ons echter kwetsbaar gemaakt. Enerzijds is het relatief 
gemakkelijk te besmetten met kwaadaardige software, anderzijds 
wordt het, zonder dat we dat in de gaten hebben, ingezet om 
anderen te besmetten. We moeten naar een ecosysteem toe 
waarin enerzijds ons eigen leven en ons digitaal leven verder 
geïntegreerd is, maar waarin we anderzijds kunnen rekenen op 
veilig en gezond opererende digitale componenten. En net zoals 
het menselijk lichaam een eigen afweer- en herstelsysteem heeft, 
zo zal onze digitale tegenhanger zichzelf moeten kunnen 
beschermen en gezond houden. Recente ontwikkelingen rondom 
kwantumcomputers bieden nieuwe mogelijkheden, maar vormen 
ook een bedreiging. Enerzijds worden alle huidige internetcodes 
(public-key cryptografie) door kwantum computers gebroken. 
Anderzijds kunnen met hulp van kwantum communicatie veilig 
sleutels uitgewisseld worden (quantum key distribution). 

 N7  Hoe gevoelig zijn de mens 
en natuur voor milieu-
invloeden? 

Met name door menselijk ingrijpen komen ecosystemen onder 
druk te staan. Denk daarbij aan klimaatverandering, lucht- , 
bodem- en watervervuiling, veranderingen door landbouw en 
verstedelijking, en toenemende druk op mariene ecosystemen. Al 
deze factoren beïnvloeden het functioneren van de natuur en 
mens. Over de mogelijke effecten van huidige en toekomstige 
mondiale en regionale milieuveranderingen op de gezondheid is 
nog relatief weinig bekend. De uitdaging is om met slim 
multidisciplinair empirisch onderzoek op populatie- organismaal- 
en procesniveau de effecten op het functioneren en gezondheid 
van natuur en mens in kaart te brengen. Daarenboven dient 
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scenario-onderzoek naar de mogelijke toekomstige blootstelling 
aan en gevolgen van milieuveranderingen op mens en natuur te 
leiden tot ontwikkeling van adaptatiestrategieën om de 
milieukwaliteit te verbeteren. Dit thema maakt o.a. deel uit van de 
agenda’s van Horizon 2020 en de Topsectoren Water, Chemie en 
Energie. 

 N8  Hoe is leven ontstaan en 
geëvolueerd? 

Op de aarde krioelt het van leven. We kennen miljoenen soorten 
planten en dieren, van onzichtbaar klein tot zeer groot. Het 
ontstaan en de ontwikkeling van dit leven is een van de “grootste” 
vragen uit de natuurwetenschappen. Onderzoek naar het 
ontstaan en evolutie van leven is een multidisciplinair vakgebied 
waar chemie, ecologie, biologie, genetica, geologie astronomie, 
filosofie, theologie en vele andere wetenschapsdisciplines bij 
elkaar komen. Hierbij worden zeer diverse vragen als “is het leven 
wel op aarde ontstaan?”, “hoe is de genetische code ontstaan?” en 
“hoe passen ecosystemen en individuele soorten zich aan, aan 
veranderingen in het milieu?” onderzocht. Een beter begrip van 
evolutionaire processen zal ons niet alleen inzichten opleveren 
van hoe ecosystemen functioneren maar ook hoe organismen, 
organen en zelfs cellen functioneren. Ook kan dit ons leren wat de 
gevolgen zijn van milieu invloeden en hoe we dit op een positieve 
manier kunnen beïnvloeden. Er is in Nederland binnen 
verschillende instituten, universiteiten en hogescholen, veel 
expertise op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Dit thema 
past binnen het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt” van 
NWO-ALW en is onderdeel van het Horizon 2020 programma. 

 N9  Hoe kan de wiskunde ons 
helpen om de 
onvoorspelbaarheid van 
complexe netwerken en 
chaotische systemen te 
temmen? 

Netwerken spelen een vitale rol in onze maatschappij. Over de 
hele wereld zijn mensen afhankelijk van grootschalige netwerken 
voor communicatie, informatie, verkeer, transport, financiën en 
energie. Deze netwerken bevatten bovendien heel veel informatie. 
Het begrijpen, modelleren, aansturen en optimaliseren van 
netwerken vormt een enorme uitdaging, zeker wanneer de 
architectuur van het netwerk onbekend is. Sleutelwoorden zijn 
complexiteit, zelforganisatie en weerbaarheid. Ook binnen de 
natuur spelen complexe netwerken een centrale rol, in de vorm 
van chaotische dynamische systemen zoals het klimaat, de 
hersenen en de cel, met prangende vragen rond duurzaamheid, 
biodiversiteit, organisatie en onzekerheid. Wiskunde is een 
krachtig hulpmiddel bij het vinden van antwoorden op vragen 
betreffende structuur, gedrag en universaliteit, in nauwe 
wisselwerking met andere disciplines. Dit thema staat centraal in 
een NWO Zwaartekrachtprogramma. 

 N10  Hoe kan de zon volledig in 
onze energiebehoefte 
voorzien? 

Zonne-energie is de duurzame energiebron met het grootste 
mondiale potentieel, is overal op aarde beschikbaar en kan 
worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, warmte (en 
koude) en brandstoffen. Hoewel de toepassing van zonne-energie 
mondiaal sterk groeit, is de absolute bijdrage aan de 
energievoorziening nog bescheiden, zowel mondiaal als in 
Nederland. Om de zon geheel of voor een belangrijk deel in onze 
energiebehoefte te kunnen laten voorzien is het van belang om 
het rendement van de omzetting van zonlicht naar bruikbare 
energie zo hoog mogelijk te maken. Dat komt neer op het 
minimaliseren van het verschil tussen wat theoretisch mogelijk is 
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en wat praktisch haalbaar is. Tegelijker moeten de kosten van 
omzetting in elektriciteit en warmte of koude verder worden 
verlaagd en moeten de systemen voor de productie van 
zonnebrandstoffen commercieel beschikbaar komen. Daarnaast 
moeten systemen lang meegaan en bij voorkeur zijn gebaseerd op 
ruim beschikbare, milieuvriendelijke grondstoffen en materialen. 
Zonne-energie in zijn verschillende verschijningsvormen is een 
belangrijk prioriteitsthema in onderzoek- en 
innovatieprogramma’s in Nederland (NWO, TKI) en vele andere 
landen binnen en buiten Europa en in H2020. Nederland bekleedt 
op dit gebied een vooraanstaande positie in de wereld. 

 N11  Hoe kunnen micro-
organismen ingezet worden 
voor gezondheid en milieu? 

Onze planeet bevat meer dan 10^30 micro-organismen, het 
microbioom, zonder welke geen leven mogelijk is. Dit microbioom 
speelt een sleutelrol in alle natuurlijke cycli, is belangrijk bij het 
vastleggen en doorgeven van zonne-energie, en is voor de mens 
van levensbelang alleen al omdat micro-organismen in grote 
aantallen ons lichaam bevolken en essentieel zijn voor onze 
gezondheid. Daarnaast worden deze nuttige micro-organismen 
gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen alsmede 
energierijke en bruikbare verbindingen uit plantenafval of direct 
vanuit zonlicht – een duurzaam alternatief. De meerderheid van 
het microbioom op deze planeet is nog niet in kaart gebracht en 
dat geldt zelfs voor de micro-organismen in ons eigen lichaam. 
Slechts met genoom-gebaseerde benaderingen kunnen we inzicht 
krijgen in de nog niet gekweekte vertegenwoordigers van ons 
microbioom en hun complexe interacties en netwerken. Dit 
inzicht dat bouwt op de combinatie van microbiële ecologie, 
fysiologie en genomics, is van groot belang voor het voorspellen 
van ecosystemen, alsmede het isoleren en op duurzame wijze 
toepassen van nuttige micro-organismen. Hier liggen grote 
kansen voor Nederland met onze grote traditie in de 
microbiologie en haar toepassingen. Duurzame productie van 
voeding en materialen is een speerpunt van de topsectoren Agri & 
Food en chemie en van Horizon 2020. 

 N12  Hoe kunnen we complexe 
moleculaire processen 
begrijpen en sturen en zo 
bijvoorbeeld op leven 
gelijkende kunstmatige 
systemen bouwen? 

We begrijpen nog steeds niet hoe interactie tussen biomoleculen 
tot levende organismes kunnen leiden. Wel weten we dat de 
moleculen van het leven elkaar herkennen, met elkaar reageren 
tot nieuwe moleculen, interacties met elkaar aangaan en samen 
structuren vormen door middel van vele complexe processen 
(zelf-assemblage), die buiten hun chemisch evenwicht 
plaatsvinden. Deze moleculaire processen zijn essentieel voor 
chemische reacties (zowel reagens als katalysator) en voor het 
goed functioneren van biologische systemen (enzymen en 
substraten, virussen en hun gastheer, antigenen en antilichamen). 
Kennis van dergelijke complexe moleculaire systemen, en deze in 
een gewenste richting te sturen, biedt geweldige mogelijkheden 
om maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu, 
energie en gezondheid aan te pakken. De komende tien jaar staan 
we voor de uitdaging moleculaire zelf-assemblage onder controle 
te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwerpen en 
synthetiseren van moleculaire motoren, maar ook door het 
ontwerp van dynamische biomaterialen voor het herstel van 
weefsel in het lichaam, of door het onder controle krijgen van 
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katalytische processen in levende cellen. Op termijn kunnen we 
wellicht zelfs kunstmatige moleculaire systemen en materialen 
bouwen die autonome functies kunnen uitvoeren, en zo een 
geheel nieuwe chemische wereld genereren. Chemisch onderzoek 
aan complexe (bio)moleculaire processen in Nederland staat op 
een internationaal erkend hoog niveau. Binnen het 
Zwaartekracht-programma en binnen de universitaire 
zwaartepunten, zijn er verscheidene topgroepen aan elkaar 
verbonden, die actief zijn in verschillende facetten van het 
onderzoek naar complexe moleculaire systemen, out-of-
equilibrium systemen en functionele moleculaire architecturen. 

 N13  Hoe kunnen we efficiënte 
(bio)chemische processen 
ontwikkelen, en zo 
bijvoorbeeld de productie 
van kunstmest vervangen 
door een duurzaam 
alternatief? 

De chemie heeft de mensheid een niet te onderschatten 
vooruitgang in de kwaliteit van leven gebracht. Geneesmiddelen, 
kunststoffen, elektronica, kleding, vervoersmiddelen, om maar 
een paar onderwerpen te noemen: het was er niet geweest zonder 
chemisch onderzoek en chemische productieprocessen. Het is 
tegelijkertijd duidelijk dat de huidige werkwijze een 
onverantwoorde aanslag op het milieu pleegt, en dat de huidige 
chemische industrie, zeker daar waar het bulkproductie betreft, 
niet toereikend is om al deze hulpmiddelen op eenzelfde schaal in 
een duurzame maatschappij te blijven produceren. Willen we 
eenzelfde of grotere levensstandaard handhaven en tegelijkertijd 
de impact van ons handelen verminderen of zelfs neutraliseren, 
dan zullen moleculen, materialen en hun productieprocessen 
moeten verduurzamen. Dit vergt een majeure inspanning van 
(bio)chemisch onderzoek. Wat zijn de beste productie methodes: 
chemisch of biochemisch, katalytisch of stoichiometrisch. Maar 
ook: kunnen we huidige nuttige maar milieubelastende 
materialen vervangen door milieuvriendelijke, wellicht 
biochemisch bereide, alternatieven. Deze vraag vergt een ‘open 
sky’ aanpak, waarbij zowel onderzoek aan (bio)chemische 
productieprocessen (homogene katalyse, heterogene katalyse, 
biokatalyse, micro-bacteriële productie) als onderzoek aan 
nieuwe, duurzame moleculen en materialen gestimuleerd wordt. 
Chemisch onderzoek in Nederland staat op een internationaal 
erkend hoog niveau. Dit betreft met name ook het onderzoek naar 
duurzame productieprocessen, zowel in de hoek van de katalyse, 
de hoek van materiaalonderzoek als de hoek van (bio)katalyse, al 
dan niet in (micro-bacteriële) cellen. Er is een internationaal 
erkende toponderzoeksschool in de katalyse in Nederland actief 
en die alle relevante Nederlandse onderzoeksgroepen 
samenbrengt. Er zijn verschillende concentraties van topgroepen 
(zwaartekracht, universitaire zwaartepunten) actief op 
verschillende facetten van duurzame productie. Duurzaamheid is 
een speerpunt in Horizon 2020 en topprioriteit van de Topsector 
Chemie. 

 N14  Hoe kunnen we energie 
efficiënt en duurzaam 
opslaan? 

Voor grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen als 
zonne-energie en windenergie is de beschikbaarheid van 
energieopslag essentieel. Opslag is nodig om de verschillen tussen 
energievraag- en aanbodpatronen te overbruggen. Overschotten 
in aanbod moeten worden opgeslagen, tekorten moeten worden 
aangevuld. Dat speelt op heel verschillende tijdschalen: van 
minder dan een seconde tot een seizoen. Bij opslag gaat het met 
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name om elektriciteit en warmte (of koude). Die kunnen worden 
opgeslagen in accu’s, respectievelijk “warmtebatterijen”, maar 
elektriciteit kan bijvoorbeeld ook worden opgeslagen in systemen 
die gebruik maken van bewegingsenergie (zoals vliegwielen) of 
druk (samengeperste lucht, opgepompt water, etc.). Energie kan 
ook worden opgeslagen in de vorm van brandstoffen (chemische 
energie). Zo kan met behulp van elektriciteit waterstof worden 
gemaakt uit water. Waterstof kan, indien gewenst, verder worden 
bewerkt tot een andere gasvormige of een vloeibare brandstof die 
gemakkelijk en gedurende langere periodes kan worden bewaard. 
Voor grootschalige toepassing van energieopslag moeten de 
kosten drastisch worden verlaagd en moeten de verliezen zo klein 
mogelijk zijn. Voor sommige toepassingen is compactheid ook van 
groot belang. Daarnaast moeten systemen lang meegaan en bij 
voorkeur zijn gebaseerd op ruim beschikbare, milieuvriendelijke 
grondstoffen en materialen. Energieopslag is een belangrijk 
prioriteitsthema in onderzoek- en innovatieprogramma’s in 
Nederland (NWO, TKI) en vele andere landen binnen en buiten 
Europa en binnen H2020. Nederland heeft op onderdelen een 
sterke kennispositie. 

 N15  Hoe kunnen we in de 
toekomst beschikken over 
voldoende schoon water? 

Hoe kunnen we in de toekomst beschikken over voldoende 
schoon water? De beschikbaarheid van voldoende schoon water 
is een basisbehoeften van de mensheid en tevens een ernstig 
bedreigde. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling, een 
sterke toename van gebruik en uitputting van eindige bronnen 
bestaat op vele plaatsen al een acuut tekort. Op vele andere 
plaatsen zal dit tekort op afzienbare termijn ontstaan, met grote 
gevolgen voor land- en tuinbouw, veeteelt, gezondheid, algehele 
leefbaarheid en nog veel meer. Oplossingen voor dit vraagstuk 
moeten verder worden ontwikkeld zodat ze op grote schaal en 
tegen aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet. Daarbij gaat 
het zowel om geavanceerd watermanagement en 
waterbesparende technieken als om waterzuiverings- en 
ontziltingstechnologieën. Bij die laatste twee speelt de kwaliteit 
van het geproduceerde water uiteraard een belangrijke rol, maar 
ook het energiegebruik dat ermee gemoeid is. In aanvulling 
daarop kan de ontwikkeling van zouttolererende en 
zoutminnende productiegewassen een bijdrage leveren aan het 
oplossen van de gevolgen van tekorten aan schoon (zoet) water. 
Nederland speelt op het gebied van water een toonaangevende 
rol in de wereld, die verder kan worden uitgebouwd om te helpen 
dit nijpende mondiale probleem op te lossen. 

 N16  Hoe kunnen we met 
ruimtevaartuigen en 
telescopen meer begrijpen 
van het heelal en ons 
zonnestelsel exploreren? 

De technologische vooruitgang die leidt tot steeds 
geavanceerdere telescopen en ruimtevaartuigen ligt aan de basis 
van ons toenemende begrip van het heelal en de ruimte om ons 
heen, en leidt tot een toenemend nut van die ruimte voor de 
mensheid. Een wereld zonder weer- en communicatiesatellieten, 
en GPS, is niet goed meer denkbaar. Om verder door te dringen in 
de geheimen van de natuur en om na exploratie mogelijk zelfs 
over te gaan tot exploitatie van 'ons' zonnestelsel is het nodig de 
ontwikkeling en toepassing van de relevante technologieën 
krachtig voort te zetten. De 'spin-off' van dit soort 
technologieontwikkeling heeft zijn weerslag overal in de 
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samenleving. Dit is een proces op wereldschaal. Nederland kan 
aan deze ontwikkelingen belangrijke bijdragen leveren. 
Nederlandse technologische onderzoeksinstituten op het gebied 
van sterrenkundig en ruimteonderzoek zijn internationaal zeer 
prominent aanwezig, zeker gezien hun relatief kleine omvang. 

 N17  Hoe kunnen we nieuwe 
geneesmiddelen en 
geneeswijzen vinden om 
gezonder oud te worden? 

De moderne geneeskunde heeft een enorme invloed positieve 
gehad op de kwaliteit van leven. Dankzij de ontwikkeling van 
geneesmiddelen is de gemiddelde levensverwachting in 
Nederland de afgelopen eeuw met tientallen jaren toegenomen. 
Een majeure inspanning is echter nodig, niet alleen om de 
kwaliteit van leven in een verouderende maatschappij verder te 
doen toenemen, maar ook om de bereikte levensstandaard te 
behouden. Ziektes als kanker, neurodegeneratieve ziektes, 
metabole ziektes – allemaal ziektes die in omvang en ernst 
toenemen naarmate de gemiddelde levensverwachting toeneemt 
– maar ook auto-immuunziektes en erfelijke afwijkingen zijn vaak 
niet of slechts in beperkte mate behandelbaar. Hetzelfde geldt 
voor vele vormen van infectieziektes, met name ook 
infectieziektes die in Derde Wereld landen heersen (en mogelijk 
hun opwachting maken in Nederland). Daarnaast vormt 
resistentie tegen antibiotica en antivirale medicijnen een groot en 
toenemend gevaar voor de gezondheid. Het is zaak om blijvend te 
investeren in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, en dit te 
doen met een open vizier. Kleine moleculen, ‘biologicals’, gen 
therapie, stamceltherapie, immuuntherapie, het zijn allemaal 
kansrijke methodes. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke van 
deze methodes het best past bij een gegeven ziekte, en of wellicht 
radicaal andere behandelingswijzen meer baat geven. De 
Nederlandse samenleving is bij uitstek toegerust op hoogwaardig 
onderzoek aan vernieuwende geneeswijzen. De Universitaire 
Medische Centra alsook kennisinstellingen als het Hubrecht en 
het NKI herbergen topgroepen die biomedisch onderzoek 
verrichten. Verschillende zwaartekracht consortia (oncologie, 
chemische immunologie) hebben nieuwe geneeswijzen als 
hoofddoel. Healthy Aging staat centraal in Horizon 2020 en de 
Topsector Life Sciences and Health en is opgenomen in het TKI 
programma van de Topsector Chemie. Er zijn verschillende goed 
geoutilleerde ‘Science Parks’ (Leiden, Pivot Park Oss, Eindhoven) 
op het gebied van health in Nederland met een verscheidenheid 
aan (bio)tech start ups, een goede aansluiting met de Nederlandse 
kennisinstellingen alsook met Europese initiatieven (European 
Lead Factory, Innovative Medicines Initiative). 

 N18  Hoe kunnen we nieuwe 
gezonde voedselgewassen 
ontwikkelen die meer 
produceren met minder 
input van schadelijke 
chemicaliën? 

Planten vormen de belangrijkste primaire voedselbron op aarde. 
Daarnaast voorzien zij ons van belangrijke producten waaronder 
katoenvezels voor kleding, zetmeel voor de industrie, en 
medicinale stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt. Door 
optimalisering van de teelt tijdens de Groene Revolutie is de 
productiviteit per teeltoppervlakte sterk toegenomen. Intussen 
groeit de wereldbevolking zo snel dat een volgende Groene 
Revolutie nodig is, die daarnaast ook nog eens de nadelige 
gevolgen van de eerste Groene Revolutie (overmatig gebruik van 
kunstmest en pesticiden) en van toenemende erosie en verzilting 
wegneemt. Kennis van planten en moderne plantenveredeling is 
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onontbeerlijk om de gedroomde, duurzame elitegewassen van de 
toekomst te kunnen ontwerpen. Deze gewassen zullen met 
minder water en kunstmest toe kunnen, goed kunnen groeien op 
marginale gronden en daarnaast zeer efficiënt het zonlicht 
kunnen invangen en zich tegelijk goed kunnen verdedigen tegen 
ziekten, plagen en klimaat-gerelateerde stressfactoren. Het 
ontwerp van die elitegewassen vereist nieuwe inzichten, die 
kunnen worden verkregen door een combinatie van genetisch, 
fysiologisch en fytopathologisch plantenonderzoek ondersteund 
door de nieuwste technologie op het gebied van genomics, 
imaging en bio-informatica. Nederland speelt op deze 
wetenschapsgebieden wereldwijd een leidende rol en is tezamen 
met haar vooraanstaande plantenveredelingsindustrie in staat 
toekomstbestendige oplossingen aan te dragen. Duurzame 
productie van gezonde voedingsgewassen is een speerpunt van 
de topsector Agri & Food en van Horizon 2020. 

 N19  Hoe kunnen we onze 
energievoorziening snel 
verduurzamen en tevens 
betaalbaar en betrouwbaar 
houden? 

De ombouw van onze huidige, niet-duurzame energievoorziening 
naar een duurzaam systeem is een heel complex en tegelijkertijd 
urgent probleem met een veelheid aan onder meer technisch-
wetenschappelijke en socio-economische aspecten. Welke 
bouwstenen hebben we nodig voor een optimaal samengestelde 
duurzame energievoorziening, hoe krijgen we die zo snel mogelijk 
beschikbaar en hoe moeten die samenwerken om een systeem te 
krijgen dat tegelijkertijd superbetrouwbaar en betaalbaar is. Voor 
welke opties bestaat publiek draagvlak en loopt het bedrijfsleven 
warm, zodat het overgangsproces zo snel mogelijk kan verlopen 
en de bijbehorende economische kansen kunnen worden 
gegrepen? Hoe kunnen ICT en ‘big data’ op een zodanige wijze 
worden ingezet dat het behoud van belangrijke waarden is 
gewaarborgd terwijl het energiesysteem maximaal profiteert van 
de vele mogelijkheden om nieuwe technologieën optimaal 
proactief en interactief en te laten functioneren? Het bouwen van 
een duurzaam energiesysteem (inclusief Smart Energy Cities en 
Smart Grids) is een belangrijk prioriteitsthema in onderzoek- en 
innovatieprogramma’s in Nederland (NWO, TKI) en vele andere 
landen binnen en buiten Europa en binnen H2020. Nederland 
heeft op belangrijk onderdelen een sterke kennispositie en speelt 
op diverse terreinen een pioniersrol. 

 N20  Hoe kunnen we ziekten 
eerder opsporen en 
bijvoorbeeld met nieuwe 
biomarkers "personalized 
medicine" werkelijkheid 
maken? 

Iedere ziekte is in principe te herkennen aan afwijkingen, op 
moleculair niveau, in fysiologische processen. Moleculaire 
afwijkingen kunnen zich afspelen op genetisch niveau, zoals 
getransformeerde genen in tumoren, of aangeboren genetische 
afwijkingen in erfelijke stofwisselingsziekten. Afwijkingen 
kunnen zich ook voordoen op eiwit- of metaboliet niveau. Voor 
veel ziektes zijn echter nog geen geschikte signaalmoleculen, 
ofwel biomarkers, bekend. Ook komt het voor dat dergelijke 
biomarkers wel gevonden zijn maar zijn er geen effectieve 
methode is om deze kwantitatief in kaart te brengen vanuit 
eenvoudig te verkrijgen (voor de patiënt niet-invasief) patiënten 
materiaal. Biomarker onderzoek in de breedste zin van het woord 
is van groot belang voor een effectieve en betaalbare 
patiëntenzorg. Dankzij biomarkers kunnen ziektes in een 
vroegtijdig stadium worden gediagnostiseerd, en zo wellicht zelfs 
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worden voorkomen. Ook kan de effectiviteit van therapie in de 
tijd worden vastgesteld. Daarnaast zal het nauwkeurig op 
biomoleculair niveau in kaart brengen van pathofysiologische 
processen op individueel niveau ‘personalized medicine’ of 
‘precision medicine’ – het bijvoorbeeld op maat behandelen van 
kanker patiënten – een stap dichterbij brengen. Nederland is 
uitermate goed gepositioneerd voor onderzoek aan biomarkers. 
De Universitaire Medische Centra herbergen naast hoogwaardig 
preklinisch onderzoek in alle belangrijke ziektegebieden 
uitgebreide databases van patiënten en collecties van biopten. 
Healthy Aging is onderdeel van zowel de Nederlandse onderzoek 
agenda als Horizon 2020. Zwaartekracht consortia met een focus 
op oncologie alsook chemische immunologie focusseren zich 
onder andere op biomarkers. Er zijn Nederlandse topgroepen 
actief in biomarker onderzoek met expertise op wereld niveau in 
onder andere genomics, proteomics en metabolomics. Biomarker 
onderzoek sluit aan bij de Topsector Life Sciences and Health en 
is onderdeel van de Topsector Chemie TKI ‘Chemistry for Life’. 

 N21  Hoe meet en modelleer je de 
wisselwerking tussen ijs, 
atmosfeer en oceaan? 

Om de complexe fysische omgeving te begrijpen knippen we deze 
vaak op in compartimenten, en onderzoekers specialiseren zich 
bv in de werking van de atmosfeer, of de oceaan, of ijskappen. 
Maar het klimaatsysteem functioneert niet als een groep losse 
compartimenten: in werkelijkheid is er voortdurend interactie 
tussen processen op allerlei tijd- en ruimteschalen. 
Klimaatgevoeligheid is een resultante van terugkoppelingen 
tussen land, atmosfeer, oceaan, zee-ijs en landijs. Hoe bouw je een 
modelsysteem dat gebruikt kan worden voor voorspellingen? Dit 
is het domein van Earth System Modelling, het modelleren van 
systeem Aarde. Hiermee kunnen we het toekomstige opwarmen 
van de atmosfeer en het smelten van landijs en het stijgen van de 
mondiale zeespiegel voorspellen. Deze computermodellen 
worden gedraaid op de grootste supercomputers; dit onderzoek 
vergt samenwerking tussen meteorologen, oceanografen, 
glaciologen en computerdeskundigen. Dit thema sluit aan bij de 
Europese Agenda Climate Change en Renewables, en binnen de 
klimaatagenda bij Water Resources, Water availability en 
Cryosfeer. 

 N22  Hoe ontstaan 
melkwegstelsels, sterren en 
planeten? 

Het heelal heeft een complexe structuur met sterke contrasten 
tussen extreme leegte en sterke massaconcentraties in de vorm 
van melkwegstelsels, sterren, en planeten, en uiteindelijk, onszelf. 
Dit alles is ontstaan uit een 'eenvoudig' begin, 14 miljard jaar 
geleden, waarin het heelal slechts gevuld was met een zeer 
gelijkmatig verdeeld gas met slechts een eerste begin van 
structuur, nu nog zichtbaar in de microgolf-achtergrondstraling. 
De zwaartekracht versterkte die structuur door zowel de normale 
als de raadselachtige 'donkere' materie te laten samenklonteren. 
Enkele honderden miljoenen jaren later zien we in de 'kosmische 
dageraad' de eerste sterren en melkwegstelsels oplichten. De 
eerste sterren produceren nieuwe elementen waar nieuwe 
sterren met planetenstelsels uit ontstaan. Met behulp van de 
grootste telescopen en de krachtigste supercomputers kunnen al 
deze processen nu waargenomen en gesimuleerd worden om 
uiteindelijk te ontrafelen waar 'alles' in het heelal vandaan komt. 
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Zo wordt bijvoorbeeld met de LOFAR radiotelescoop in Drenthe 
gezocht naar de effecten van het eerste licht dat er scheen na de 
oerknal. Meerdere zeer sterke groepen Nederlandse astronomen 
en ruimteonderzoekers, verenigd in NWO- en 
toponderzoeksschool-programma's, staan vooraan in het 
wereldwijde onderzoek naar de structuren in het heelal. Deze 
vraag sluit aan bij vraag 48 en 49 van de KNAW 
wetenschapsagenda 2011 en bij vragen 1 en 11 van de Science-
2005 top 25. 

 N23  Hoe slaan we de brug tussen 
klein en groot bij het 
modelleren van dynamische 
systemen, zoals b.v.b. 
turbulente stroming? 

De natuur, onze omgeving, industrie en infrastructuur bestaat uit 
vaste, vloeibare en gasvormige stoffen. Op de kleinste schalen 
worden deze stoffen gesimuleerd met moleculaire dynamica, 
terwijl op de grote schalen continuüm modellen worden gebruik. 
In veel praktische vraagstukken zijn meerdere schalen 
tegelijkertijd van groot belang. Theoretische en numerieke 
benaderingen voor vraagstukken op een enkel schaal kunnen of 
met een continu model of met een deeltjes model opgelost 
worden. Voor multi-scale systemen is een nieuwe combinatie van 
zulke methoden vereist. Industrieel relevante uitdagingen zijn: 
het begrijpen van turbulentie, vrije oppervlaktes en scheidingen, 
grote gradiënten, meerdere fasen, multi-scale problemen, 
vloeistof-deeltjes interactie, en het combineren van verschillende 
simulatie methodes. Inter- en multidisciplinaire bijdrages van 
wetenschappers en industriële experts met gevarieerde 
achtergronden (fysica, engineering, wiskunde en informatica) zal 
zorgen voor synergie die nodig is om de uitdagingen van de 
toekomst aan te pakken. 

 N24  Hoe verandert het klimaat 
en wat zijn daar de gevolgen 
van? 

Het klimaat warmt op en de oorzaken zijn grotendeels bekend. 
Maar grote onzekerheid bestaat over hoeveel opwarming we in 
de toekomst kunnen verwachten. Dit bemoeilijkt niet alleen 
adaptatie aan klimaatverandering (hoe hoog moet de dijk?), maar 
ook mitigatie (hoeveel CO2 mogen we nog uitstoten om 
verandering in de hand te houden). Ten eerste is onduidelijk 
hoeveel opwarming bij een bepaalde stijging in 
broeikasgasemissies hoort omdat terugkoppelingen en de rol van 
aerosolen in het klimaatsysteem onvoldoende zijn 
gekwantificeerd. Ten tweede is onbekend welke tipping points in 
het klimaatsysteem zitten en wanneer ze kunnen optreden. Ten 
derde zijn projecties voor regionale klimaatverandering nog erg 
onzeker. Verder liggen er grote uitdagingen voor in kaart brengen 
en eventueel verkleinen van risico’s wat betreft de impact van 
klimaatverandering op mens en natuur. Deze uitdaging vereist 
integratie van klimaatfysica, aardwetenschappen, biologie en 
wiskunde zoals bewerkstelligd in een zwaartekrachtprogramma. 
Verder linkt deze vraag aan het Europese Climate Action 
programma. 

 N25  Hoe verkorten we de 
ontwikkeling van kernfusie 
en hoe maken we 
kernenergie veilig? 

Kernenergie, zowel kernfusie als kernsplijting, is een potentiële 
bouwsteen voor een (meer) duurzame energiehuishouding. 
Voorwaarde daarvoor is dat de technologie beschikbaar, 
betaalbaar en veilig moet zijn. Kernfusie biedt in beginsel een 
paas belangrijke voordelen ten opzichte van 
kernsplijtingstechnologie. Aan de ontwikkeling van een continu 
werkende fusiereactor wordt al decennialang hard gewerkt, maar 



50 
 

er is nog geen concreet uitzicht op een commercieel beschikbaar 
product dat op grote schaal kan worden toegepast. Om die reden 
komt kernfusie ook niet voor in scenario’s voor onze toekomstige 
energievoorziening. De vraag is of de ontwikkeling kan worden 
versneld en zo ja, wat daarvoor technisch/wetenschappelijk 
nodig is. Kernsplijting zou beter gepositioneerd zijn als duurzame 
energieoptie wanneer een overtuigende oplossing kon worden 
gevonden voor de problemen rondom met name veiligheid en 
afval. De vraag is welke mogelijkheden wetenschap en 
technologie kunnen bieden om hier een doorbraak te forceren die 
liefst ook het publiek overtuigt. Nederland is van oudsher een 
belangrijke en gewaardeerde deelnemer in de internationale 
kernfusieprogramma’s (met het gespecialiseerde instituut 
DIFFER in Eindhoven) en beschikt over goede kennis op het 
gebied van nucleaire technologie en veiligheid. 

 N26  Hoe voorspellen we extreem 
weer en de gevolgen ervan? 

Steeds vaker wordt bij extreme neerslag, stormen of droogtes een 
verband gelegd met de wereldwijde klimaatverandering. 
Inderdaad nemen sommige extreme gebeurtenissen in intensiteit 
of omvang toe in een warmere wereld, maar ook 
maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de 
veranderingen in schade en kwetsbaarheid die samenhangen met 
extreme weersomstandigheden. Bevolkingsdichtheid, 
verandering van leefgebied, opbouw van kapitaal, technologie en 
opvattingen over veiligheid spelen allemaal een rol. Het. Is een 
thema dat leeft, gezien de vele vragen die er waren over de 
voorspelbaarheid van het weer of de relatie met het klimaat. Maar 
ook over de manier waarop de kust het beste verdedigd kan 
worden, of manieren om risico's voor natuur of infrastructuur zo 
klein mogelijk te houden. Het thema bevat zowel 
natuurwetenschappelijke als sociaalwetenschappelijke vragen en 
sluit erg goed aan bij de Europese Climate and Renewables 
agenda, en ook in diverse Nederlandse Ministeries komt het 
thema veiligheid veelvuldig voor in de recente kennisagenda's. 

 N27  Hoe wapenen we ons tegen 
'Geohazards' als 
aardbevingen en 
vulkaanuitbarstingen? 

Natuurrampen en rampen door menselijk ingrijpen in de natuur 
ontwrichten samenlevingen. Denk maar aan de problematiek in 
Groningen en de recente aardbeving in Nepal en de tsunami van 
2004 rond de Indische Oceaan. Risico’s worden mondiaal steeds 
groter vanwege de toenemende populatiedichtheid en de 
daarmee samenhangende kwetsbaarheid. Het is cruciaal dat we 
beter kunnen anticiperen op geohazards als aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, landslides en tsunami's. Hiervoor is beter 
inzicht nodig in de factoren die de kracht en omvang van deze 
calamiteiten bepalen. Ook moeten we zogenaamde ‘early warning’ 
signalen beter herkennen. Tenslotte moeten samenlevingen en 
infrastructuur resistenter gemaakt worden. Dit laatste is mogelijk 
omdat relevante meetgegevens steeds meer praktisch in ‘real 
time’ beschikbaar komen zodat nieuwe methodes om adequaat te 
waarschuwen en de impact te bepalen kunnen worden 
ontwikkeld. Dit onderzoek sluit aan bij het thema Geohazards and 
Geomechanics van de Europese Commissie. 

 N28  Hoe werken de cycli van 
koolstof, stikstof en fosfor 
op aarde en hoe 

Koolstof, stikstof en fosfor zijn de elementaire bouwstenen van 
het leven. De cycli van deze elementen door biosfeer, bodems, zee, 
atmosfeer en gesteenten bepalen dus de aard van het leven op 
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beïnvloeden we die ten 
goede en ten kwade? 

mondiale en regionale schaal. De mens brengt enorme 
veranderingen te weeg in deze cycli door activiteiten als CO2 en 
methaan uitstoot, bemesting en visserij. Dit brengt een cascade 
van biogeochemische processen op gang die grote en 
onverwachte veranderingen inleiden in ecosystemen en zelfs het 
klimaat. Het is cruciaal dit totaal van processen, die op 
verschillende tijdschalen werken, te kwantificeren, om zo beter in 
te kunnen spelen op veranderingen. Daarnaast liggen er grote 
uitdagingen op het herstellen van de balans van de verschillende 
cycli, waarbij we tegelijkertijd de elementaire bouwstenen in ons 
voordeel benutten. Kunnen we bijvoorbeeld CO2 concentraties in 
de lucht kunnen terugbrengen door CO2 aan te wenden voor de 
productie van nieuwe brandstoffen? En hoe kunnen we fosfaat 
terugwinnen uit (zee)bodems? Biogeochemische processen van 
koolstof, stikstof en fosfor worden bestudeerd binnen middels 
een door het zwaartekrachtprogramma gefinancierd consortium 
van internationaal hoog aangeschreven wetenschappers, alsook 
binnen verschillende universitaire instituten. CO2 reductie, 
duurzame fixatie van stikstof en hernieuwbare fosfaatbronnen 
zijn onderzoeksgebieden die binnen verschillende universitaire 
onderzoeksgroepen en zwaartekracht consortia op internationaal 
hoog niveau bestudeerd worden, en die onder de aandacht staan 
van de Topsectoren Landbouw, Chemie en Energie. 

 N29  Is er leven buiten de aarde? De vraag is oeroud of de mensheid 'alleen' is in het heelal, of dat 
er elders leven voorkomt. Dankzij nieuwe krachtige telescopen 
kan deze vraag eindelijk wetenschappelijk benaderd worden. 
Voor het eerst zijn er waarnemingen mogelijk aan planeten buiten 
ons zonnestelsel en van de moleculen die de bouwstenen van het 
leven vormen. Nederlandse astronomen lopen in de wereld 
voorop in dit vakgebied. Dankzij superscherpe beelden worden 
planetenstelsels in wording geïdentificeerd, in laboratoria 
worden chemische processen in de ruimte nagebootst. De 
succesvolle zoektocht naar "exoplaneten" (in een baan rond 
andere sterren dan de zon) levert planeten op waar vloeibaar 
water zou kunnen zijn, een van de voorwaarden voor het 
ontstaan van leven zoals op aarde. Leven van allerlei aard zou 
zich kunnen verraden door 'vingerafdrukken' van moleculen, 
fijnstof en vegetatie in het spectrum van een exoplaneet. De 
uitdaging is het zwakke licht van de planeet te onderscheiden 
naast de felle moederster. Die formidabele technische uitdaging 
gaan astronomen aan samen met de hightech industrie, op zoek 
naar tweelingzusjes van de aarde. Deze vraag sluit direct aan bij 
vraag 48 van de KNAW Wetenschapsagenda 2011 en bij vragen 
11 en 12 van de top-25 uit Science 2005. 

 N30  Kennen we nu alle 
elementaire bouwstenen 
van de materie? 

Het "Standaard Model" voor elementaire deeltjes werkt 
verbazingwekkend goed, maar de oorsprong van de bijzondere 
symmetriestructuur blijft een raadsel. Er is een symmetrie voor 
de sterke kernkrachten gebaseerd op drie quasi-kleuren, terwijl 
de elektromagnetische en zwakke krachten zijn gebaseerd op een 
andere, via het Higgsveld gebroken symmetrie. Verder zijn er 
blijkbaar drie families van quarks en leptonen, waaronder de 
uiterst massieve top quark en de raadselachtig lichte neutrinos. 
Een onderliggend principe dat deze symmetriestructuur, en het 
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breken ervan, verklaart zou uiterst boeiend zijn. Net als de 
algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica zou het 
zich ook op macroscopische schaal kunnen manifesteren, en tot 
revolutionaire toepassingen kunnen leiden. Door haar participatie 
in CERN staat de Nederlandse gemeenschap voorop in de 
zoektocht naar de bouwstenen van de materie. Het komende 
decennium is een cruciale periode voor deze ontdekkingsreis. 

 N31  Kunnen nieuwe wiskundige 
algoritmen ons helpen om 
"Big Data" op een 
informatieve manier te 
gebruiken? 

`Big Data' vormen een uitdaging op vele fronten: Hoe verzamelen 
we ze? Hoe slaan we ze op? Hoe maken we ze toegankelijk? Hoe 
halen we er uit wat er in zit? Hoe maken we ze veilig? Algoritmen, 
waarmee snelle manieren van zoeken, ordenen, verwerken en 
gebruiken van data kunnen worden uitgevoerd, veelal `online' en 
in `real-time', vormen de sleutel tot het antwoord op deze vragen. 
Efficiëntie, kwaliteit, validatie en betrouwbaarheid zijn daarbij 
van uiterst belangrijk. Big data spelen in toenemende mate een 
drijvende rol in vrijwel alle sectoren van onze maatschappij, van 
klimaat, gezondheidszorg, bio-banken en financieel verkeer, tot 
astronomische waarnemingen, deeltjesversnellers en 
energienetwerken. Wiskunde en informatie gaan hand in hand om 
de grote vragen rond algoritmen te lijf te gaan. 

 N32  Kunnen we een synthetische 
cel bouwen? 

Levende cellen worden gekenmerkt door complexe, dynamische 
reactienetwerken van eiwitten en nucleïnezuren. De levende cel 
functioneert doordat energie en stoffen continu worden 
aangedragen en reacties ver van evenwicht plaatsvinden. Voor 
een bacterie als Escherichia coli is de samenstelling van de cel 
grotendeels in kaart gebracht. Het aantal componenten is te 
vergelijken met de 6 miljoen onderdelen waaruit een Boeing 747 
is opgebouwd. Het ontbreekt ons echter aan een blauwdruk om 
een cel vanuit de afzonderlijke biomoleculen op te bouwen. De 
bundeling van krachten van biologen, chemici, informatici en 
fysici, levert nieuwe mogelijkheden waarmee het bouwen van een 
cel binnen bereik komt. Het ontwerpen en ‘bottom up’ bouwen 
van nieuwe op cel-lijkende systemen is een enorme 
wetenschappelijke uitdaging, maar heeft ook ongekende 
toepassingsmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is het 
construeren van een synthetische cel die kan groeien en waarin 
allerlei processen kunnen evolueren. Nederland speelt in dit veld 
een vooraanstaande rol met tal van toponderzoekers en bedrijven 
die complexe dynamische systemen bestuderen. Er ligt een 
enorme kans om in Nederland een wereldwijde ‘hub’ voor dit 
onderzoek te maken, met alle bijbehorende hightech 
bedrijvigheid. 

 N33  Kunnen we licht op slimme 
manieren gebruiken om in 
het menselijk lichaam te 
kijken en daar processen te 
manipuleren? 

Het afbeelden van de binnenkant van het menselijk lichaam is 
soms letterlijk van levensbelang, bijvoorbeeld bij verwondingen 
of bij het vroeg opsporen van levensbedreigende ziektes. 
Verbazingwekkend goede afbeeldingen kunnen gemaakt worden 
met behulp van röntgenstralen, positron emissie en magnetische 
resonantie, maar deze afbeeldingsmethoden zijn schadelijk voor 
onze gezondheid, ofwel extreem duur, of allebei. Door de snelle 
ontwikkeling van optische technologie is afbeelden en meten met 
licht relatief snel en goedkoop, en bovendien relatief onschadelijk. 
Uit zichzelf dringt licht niet diep het lichaam in en wordt sterk 
verstrooid, maar recente Nederlandse (!) doorbraken hebben 
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aangetoond dat het golfpatroon van licht zodanig kan worden 
aangepast dat het tot diep in het lichaam kan doordringen. In het 
komende decennium is hier een doorbraak van Nobelprijskaliber 
te verwachten. 

 N34  Kunnen we organen van het 
menselijk lichaam 
nabootsen op een chip en 
hiermee nieuwe 
geneesmiddelen testen, en 
zo het proefdiergebruik 
verminderen? 

De farmaceutische industrie werkt steeds minder kosteneffectief. 
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat veel medicijnen na een 
lang ontwikkeltraject uiteindelijk toch niet blijken te werken of 
bijwerkingen blijken te geven. Ook in de voedings- en 
levensmiddelenindustrie blijkt het moeilijk om op een 
kosteneffectieve manier aan te tonen dat innovatieve producten 
veilig en gezond zijn. ‘Organs-on-chips’ zijn realistische 
laboratoriummodellen van menselijke weefsels en organen, 
gebaseerd op de kweek van menselijk celmateriaal in 
microdevices. De technologie biedt de mogelijkheid om chips te 
maken waarin de biochemische, mechanische, en fysische 
omgevingsfactoren perfect beheerst kunnen worden, en de 
volgende stap is om weefsels te groeien onder omstandigheden 
zoals die in het menselijk lichaam aanwezig zijn, en de weefsels te 
laten functioneren zoals organen in ons lichaam. Met deze 
systemen zouden we al in een vroeg stadium kunnen voorspellen 
of een kandidaat-medicijn of nieuw voedingsmiddel werkzaam en 
veilig is. ‘Organs-on-chips’ bieden bovendien een belangrijke 
nieuwe technologie om het gebruik van proefdieren terug te 
dringen. In Nederland is een zeer sterk en multidisciplinair 
potentieel van groepen aanwezig die gedeeltelijk al een 
gezamenlijke commitment zijn aangegaan voor het ontwikkelen 
van ‘Organs-on-chips’ technologie. Deze vraag biedt daarom kans 
op mondiale impact op een groot maatschappelijk relevant 
onderwerp. 

 N35  Kunnen we slimme 
materialen ontwerpen (door 
de natuur geïnspireerd of 
juist in de natuur niet-
voorkomend) met volkomen 
nieuwe eigenschappen? 

De evolutie van de mensheid altijd in hoge mate beïnvloedt 
geweest door de materialen die zij ontwerpt. Dit geldt voor het 
stenen tijdperk en bronzen tijdperk, maar evengoed voor het 
silicium tijdperk waar we nu in zitten. Het is dan ook duidelijk dat 
het ontwerp van nieuwe materialen een enorme invloed op ons 
leven en onze ,leefomgeving kan hebben. Vanuit dit perspectief 
liggen er grote kansen voor onderzoek aan bijvoorbeeld 
responsieve, adaptieve, zelf-herstellende, hoogontwikkelde, 
energiebesparende en herbruikbare materialen. Om dergelijke 
materialen te ontdekken zullen we echter wel een ontwerp 
filosofie moeten ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht in de fysica 
van nanostructuren en in nanofabricage en instrumenten voor 
nanokarakterisatie hebben engineering op kleine schaal mogelijk 
gemaakt. Tegelijkertijd heeft materiaalwetenschap een trend 
ondergaan die van structuurmaterialen naar functionele 
materialen voert: van materialen die een passieve rol in een 
structuur vervullen naar materialen die een actieve functie 
vervullen. De uitdaging die voor ons ligt bestaat uit het 
combineren van engineering op kleine schaalgrootten met actieve 
functie. Dit kan met gebruikmaking van compleet nieuwe 
strategieën, maar ook door implementatie van op biologische 
processen geïnspireerde strategieën. In de komende jaren zullen 
slimme materialen steeds belangrijker worden voor een breed 
bereik aan technologieën, bijvoorbeeld voor geneeskunde en 
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informatica. Deze nieuwe, slimme materialen zijn de sleutel tot de 
grote maatschappelijke vragen op het gebied van energie, 
communicatie, gezondheid en duurzaamheid, en zullen tot totaal 
onvoorziene producten in nog niet bestaande markten leiden. De 
materialen van de toekomst zullen daarom voortkomen uit 
samenwerkingen tussen wetenschappers van elektrotechnici tot 
scheikundigen en celbiologen. Door fundamenteel onderzoek te 
koppelen aan toepassingsmogelijkheden komt een nieuw 
materialentijdperk in zicht. De ontwikkeling van slimme 
materialen bestaat uit een breed bereik van wetenschappers en 
“Smart cities” is aangemerkt als prioriteit binnen Horizon 2020. 
“Slimme materialen en oplossingen” is een van de twee 
speerpunten van de Topsector Chemie. 

 N36  Wat gaan de kwantum-
computer en het kwantum-
internet voor ons 
betekenen? 

De kwantumcomputer fascineert al jaren zowel wetenschappers 
als het grote publiek, maar is het ook echt mogelijk zo’n apparaat 
te bouwen? En zo ja, welke impact zou een kwantumcomputer 
hebben op ons dagelijks leven? Een kwantumcomputer werkt met 
fundamenteel andere principes dan alle bestaande computers, 
met kwantum bits die tegelijk 0 en 1 kunnen zijn, en die met 
elkaar “verstrengeld” kunnen zijn. Dit kwantum gedrag op grote 
schaal in de greep krijgen, vormt een geweldige 
wetenschappelijke en technologische uitdaging. Door doorbraken 
van de laatste paar jaar, met name ook uit Nederland, is nu goed 
in beeld gebracht welke cruciale stappen nog moeten genomen 
worden om echt een kwantumcomputer te bouwen. In de 
komende 5 tot 10 jaar moet blijken of en hoe we die stappen 
kunnen nemen. Vanwege zijn bijzondere kwantum eigenschappen 
kan een kwantumcomputer onoplosbare vraagstukken kraken uit 
de wiskunde, natuurkunde, chemie, en materiaalkunde. Maar hoe 
vertaalt zich dat naar ons dagelijks leven? Zullen de persberichten 
bewaarheid worden die nieuwe medicijnen en schonere energie 
beloven? Is het internet nog veilig als er een kwantumcomputer 
bestaat, of kan het juist veel veiliger worden? Hand in hand met 
voortgang in het bouwen van de kwantumcomputer, zal de 
komende jaren ook op deze vragen antwoord gegeven worden. De 
bouw van de eerste kwantumcomputer is in 2014 door het 
ministerie van EZ uitgeroepen tot één van de vier Nationale 
Iconen. 

 N37  Wat is de capaciteit van de 
planeet aarde? 

De tweede hoofdwet van de thermodynamica leert dat in een 
gesloten systeem de wanorde altijd toe neemt. De aarde is in 
principe een gesloten systeem, met uitzondering van de straling 
van de zon. Dit betekend dat we op aarde de energie van de zon 
moeten gebruiken om in evenwicht te blijven met de omgeving. 
Alle systemen die uit evenwicht zijn kosten energie. Dit geld dus 
voor alle levende materie. Een deel van deze levende materie 
maakt zuurstof, en dat is weer cruciaal voor het leven op aarde. 
Kortom, we kunnen schatten hoeveel energie er van de zon op 
aarde komt (waarvan een deel in de vorm van windenergie kan 
worden opgevangen). Welk deel van die energie hebben we nodig 
voor de zuurstof producerende natuur om het zuurstof niveau in 
stand te houden? Welk deel van deze energie hebben we nodig 
voor onze voedselvoorziening, om de levende natuur in stand te 
houden? En hoeveel energie is er dan nog over om een duurzame 
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samenleving in te richten? Deze energie zouden we ook moeten 
gebruiken om te recyclen, want recyclen kost ook energie. Dit zou 
een inschatting moeten geven van hoeveel mensen er op deze 
aarde zouden moeten kunnen leven. 

 N38  Wat is de oorsprong, 
geschiedenis en toekomst 
van het heelal? 

Vragen naar de ware aard en oorsprong van ons heelal behoren 
tot de oudste wezensvragen van de mensheid. De Oerknal is een 
begrip dat bijna iedereen kent en fascineert, maar ook door 
experts niet begrepen wordt. Ontstond die zeer hete 
begintoestand van het Heelal werkelijk uit niets? En wat was er 
daarvoor, of is dat zelfs geen goede vraag? En waar gaat het 
Heelal naartoe? Als de versnelde uitzetting die we nu waarnemen 
doorzet, zullen we op zeker moment geen andere 
melkwegstelsels meer zien - een bizar vooruitzicht. 
Wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan het 
beantwoorden van deze vragen richt zich op het begrijpen van de 
geschiedenis van het heelal zoals die zich heeft afgespeeld sinds 
zijn ontstaan, en op waarnemingen aan en computersimulaties 
van de allervroegste stadia van onze kosmos. Deze informatie 
wordt dan gebruikt voor theorievorming over aard en oorsprong 
van het heelal. Daarbij is de kennis die we door waarnemingen en 
simulaties kunnen verwerven zowel de inspiratie als de 
scheidsrechter voor de onderzochte theorieën. Nederlandse 
groepen leveren op allerlei terreinen belangrijke bijdragen aan dit 
kosmologisch onderzoek, zoals blijkt uit toponderzoeksschool en 
NWO (zwaartekracht) programma's en interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden. Deze vraag sluit aan bij vragen 47 en 
49 van de KNAW wetenschapsagenda 2011, en vraag 1 van de 
top-25 van Science-2005 

 N39  Wat is de ware aard van 
zwaartekracht, ruimte en 
tijd en wat kun je 
bijvoorbeeld leren van 
zwarte gaten? 

Einsteins relativiteitstheorie verbindt ruimte met tijd, en 
verklaart zwaartekracht als een vervorming van de ruimte-tijd en 
daarmee fundamenteel verschillend van andere natuurkrachten. 
Maar Einsteins theorie is nog niet tot het uiterste getest. Alleen in 
het heelal is dit mogelijk: zwarte gaten en neutronensterren 
krommen de ruimte zo sterk dat ze exotische verschijnselen 
produceren. Bestudering van deze objecten geeft daarom uniek 
inzicht in de natuurwetten die onze meest fundamentele 
inzichten in het wezen van ruimte en tijd behelzen. De uitdaging 
is deze verschijnselen met extreem gevoelige instrumenten te 
detecteren via waarnemingen in gamma-, röntgen- en radio- en 
gravitatiestraling. Dit ligt nu binnen bereik. Daarnaast is 
theoretisch werk essentieel: is zwaartekracht wellicht 
holografisch en emergent, zoals gesuggereerd door snaartheorie, 
en wat zegt dat over wat ruimte en tijd wezenlijk zijn? 
Nederlandse onderzoekers spelen een leidende rol in de wereld 
op deze gebieden, zoals blijkt uit verschillende NWO 
(zwaartekracht) en toponderzoekschool programma's, en uit de 
leidende Nederlandse deelnames aan internationale faciliteiten 
met unieke instrumentatie zowel op de grond als in de ruimte. 

 N40  Wat is donkere materie en 
wat is donkere energie? 

Een klein deel, 4%, van het heelal begrijpen we goed in termen 
van de bekende elementaire deeltjes (elektronen, quarks, etc. en 
de corresponderende antideeltjes) en hun interacties (de 
elektromagnetische kracht, de zwakke en de sterke kernkracht en 
de zwaartekracht). Van 96% van de energie in het heelal zien we 
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wel de krachten maar we weten niet wat het is. Een deel van deze 
96% is de donkere materie, het grootste deel wordt donkere 
energie genoemd. De zwaartekracht van de donkere materie is de 
kracht die melkwegstelsels en clusters van melkwegstelsels bij 
elkaar houdt; door de donkere energie daarentegen dijt het heelal 
als geheel juist steeds sneller uit. De zoektocht naar de 96% vindt 
natuurlijk met sterrenkundige methoden plaats, door de 
bewegingen van hemellichamen in kaart te brengen, en door 
gevoelige natuurkundige experimenten. Ook de theoretische 
fysica speelt hier een belangrijke rol. Op al deze gebieden zijn er 
in Nederland zeer vooraanstaande groepen die een prominente 
inbreng hebben in grote internationale onderzoeksprogramma's 
gericht op de samenstelling van de donkere materie en de 
toestandsvergelijking van de donkere energie, waaronder een 
groot Europees satellietproject dat geheel gericht is op het 
beantwoorden van juist deze vragen. Opheldering van het 
donkere deel van het heelal is één van de allergrootste 
uitdagingen in het fundamenteel onderzoek, en een waar 
Nederland een beslissende rol kan spelen. 

 N41  Wat volgt op het 
elektronische 
siliciumtijdperk en kunnen 
we b.v.b. rekenen met licht? 

De huidige silicium halfgeleidertechnologie vormt de basis van 
alle moderne elektronica, zoals pc’s, laptops, tablets, telefoons en 
sensoren. Maar de technologie loopt tegen fundamentele grenzen 
aan. Om in de toekomst sneller en zuiniger te kunnen rekenen 
zullen geheel nieuwe materialen en concepten moeten worden 
onderzocht, bijvoorbeeld gebaseerd op de spin van elektronen, de 
architectuur van het brein of op het manipuleren van licht. Deze 
grote wetenschappelijke “beyond Moore uitdaging” staat op de 
roadmap van de Europese Horizon 2020 agenda en de 
Nederlandse HTSM topsector. Vanwege de uitstekende 
Nederlandse wetenschappelijke expertise op dit gebied en de 
huidige Nederlandse verdiensten uit de halfgeleiderindustrie en 
toeleveringsbedrijven is het onderwerp van nationaal belang. 

 N42  Welke methoden kunnen we 
gebruiken om weefsels en 
organen te repareren of te 
vervangen? 

Om zieke of afwezige weefsels of organen te kunnen repareren of 
vervangen is veelal een grote hoeveelheid donormateriaal nodig. 
Soms kan dit rechtstreeks van de patiënt of een donor worden 
verkregen, maar in de meeste gevallen is dat gecompliceerd of 
onmogelijk. Daarbij kampt de Nederlandse samenleving met een 
chronisch tekort aan orgaandonoren. Het is dus van groot belang 
om een breed scala aan mogelijkheden te ontwikkelen om 
weefsels en organen op andere wijze te repareren of vervangen. 
Stamcel technologie en tissue engineering biedt de mogelijkheid 
om weefsels uit lichaamseigen cellen te kweken. Biomaterialen 
dienen ontwikkeld te worden die zich aanpassen aan de gastheer, 
niet tot afstotingsreacties leiden, en in het ideale geval het eigen 
lichaamsweefsel stimuleren tot zelf-herstel. In sommige gevallen 
zal het mogelijk zijn om weefsels te repareren door in te grijpen 
op moleculair niveau. In de toekomst is het wellicht zelfs mogelijk 
om weefsels te maken met behulp van 3D printen. Deze vraag 
sluit direct aan bij de roadmap regeneratieve geneeskunde van de 
topsector LSH, en koppelt aan de expertise van een groot aantal 
uitstekende biomedische en biotechnologische 
onderzoeksgroepen in Nederland. 
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 N43  Welke rol speelt de 
kwantumfysica in 
macroscopische systemen 
en wat voor spectaculair 
nieuwe verschijnselen 
(zoals supergeleiding bij 
kamertemperatuur) zijn 
mogelijk? 

Het collectieve gedrag van elektronen is kwantummechanisch van 
aard en geeft aanleiding tot exotisch macroscopisch gedrag, zoals 
geleiding zonder weerstand: supergeleiding. Het theoretische 
begrip van deze collectieve kwantumeffecten wordt op de proef 
gesteld door een reeks van onverwachte ontdekkingen, 
waaronder de mogelijkheid van supergeleiding bij hoge 
temperaturen in bepaalde modelsystemen. Kan het onderliggende 
principe dat supergeleiding bij kamertemperatuur mogelijk 
maakt in deze modelsystemen toegepast worden op elektronen? 
Dat laatste zou ongekende technologische en maatschappelijke 
gevolgen hebben. De Nederlandse natuurkunde gemeenschap 
staat uitstekend gepositioneerd om een leidende rol te vervullen 
in deze baanbrekende ontwikkeling in de fundamentele 
natuurkunde. Niet alleen is het verschijnsel supergeleiding een 
Nederlandse uitvinding, het hele vakgebied van "kwantum 
materie" (zoals deze nieuwe vormen van materialen worden 
aangeduid) speelt een centrale rol in NWO (zwaartekracht) 
programma's. 

 N44  Welke symmetrieën 
schuilen er onder 
priemgetallen en hoe kan de 
wiskundige getaltheorie 
bijdragen aan 
natuurkundige 
theorievorming? 

Symmetrieën zijn heel fundamenteel in de natuur, en op dit punt 
komen wis- en natuurkunde elkaar tegen. Opmerkelijk genoeg 
blijkt symmetrie ook een grote rol te spelen in de wereld van 
getallen. In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de wiskundige 
Robert Langlands een samenhangend geheel van onbewezen 
"vermoedens" geformuleerd dat suggereert dat het gedrag van 
priemgetallen in belangrijke mate wordt bepaald door verborgen 
symmetrie”n. Deze vermoedens staan nu bekend als het 
Langlandsprogramma. De ideeën van Langlands zijn zeer 
revolutionair en visionair, en doen vermoeden dat er ongekend 
diepe verbanden bestaan tussen meetkunde en getaltheorie. De 
vooruitgang die tot nu toe werd geboekt heeft al geleid tot 
verbluffende toepassingen in de getaltheorie. Het beroemdste 
voorbeeld hiervan is het bewijs van de "laatste stelling van 
Fermat", door Britse wiskundige Andrew Wiles. Recentelijk werd 
een meetkundige versie van het Langlandsprogramma 
geformuleerd, dat nieuwe bruggen slaat tussen wis- en 
natuurkunde. Het Langlandsprogramma is dermate uitdagend en 
breed dat er wereldwijd door vele wiskundigen aan wordt 
(samen)gewerkt. In Nederland beschikken de wiskundige 
onderzoeksclusters GQT en DIAMANT over een unieke 
combinatie van expertises in het (meetkundige) 
Langlandsprogramma, waardoor we bij uitstek geschikt zijn om 
hoogwaardige bijdragen te leveren aan deze belangrijke 
internationale onderzoeksinspanningen. 
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Sociale wetenschappen 

S1  Hoe beïnvloeden (nieuwe) 

media kinderen en jongeren 

in hun ontwikkeling, en wat 

is de rol van ouders, 

leerkrachten en de overheid 

in dat beïnvloedingsproces? 

Kinderen en pubers groeien op in een snel veranderende 
samenleving. Onder de verschillende ontwikkelingen die deze 
veranderingen kenmerken (onder meer globalisering, 
confrontatie met verschillende (sub)culturen, veranderingen in 
tijdsbesteding) neemt de overvloed aan prikkels door onder meer 
moderne media een bijzondere plaats in. Traditionele en nieuwe 
media hebben invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen 
brengen gemiddeld zes uur per dag achter een scherm door, 
langer dan zij in de klas zitten. Maar op welke manier gebruiken 
zij die media en met welke gevolgen? En welke hulpmiddelen 
kunnen overheid, ouders en leerkrachten aanreiken om om te 
gaan met snelle veranderingen en grote hoeveelheden prikkels, 
en om kinderen optimaal gebruik te laten maken mogelijkheden 
die (nieuwe) media bieden en om te gaan met mogelijke 
bedreigingen? Jeugd en media is een onderzoeksgebied waarop 
Nederlandse wetenschappers internationaal uitmunten, en dus bij 
uitstek een gebied dat een plaats verdient op de Nationale 
Wetenschapsagenda. 

S2  Hoe beïnvloedt de opkomst 

van sociale media en andere 

nieuwe technologieën de 

sociale structuur en 

dynamiek van de 

samenleving en het 

probleemoplossend 

vermogen van het individu 

en de samenleving? 

Innovaties op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie vormen de basis voor nieuwe 
(mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die 
mensen, onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar in contact 
kunnen brengen. De huidige generatie hiervan is vooral gericht op 
bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels 
vrienden, volgers en likes. Daarnaast zorgt de overweldigende 
hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is voor 
een sterke mate van 'selectieve blootstelling': mensen zien en 
horen overwegen nog maar zaken die in lijn zijn met bestaande 
attitudes en preferenties. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op 
zowel micro- als macroniveau over bijvoorbeeld gezondheid, 
milieu, democratie of innovatie complexer dan ooit. Voor het 
oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist 
bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met 
verschillende belangen, kennis en meningen. Hoe kunnen 
processen van ‘bonding’ en ‘bridging’ via nieuwe technologie 
naast financieel en sociaal kapitaal ook informatiekapitaal 
genereren? Deze vraag kan vanuit structuratietheorie worden 
beantwoord door de (big) data die door de nieuwe technologie 
zelf worden gegenereerd te bestuderen. Sociale netwerkanalyse 
en inhoudsanalyse zijn daarbij zinvolle onderzoeksmethoden. Op 
verschillende Nederlandse universiteiten is internationaal 
toonaangevende expertise aanwezig om dergelijk onderzoek 
vorm te geven. 

S3  Hoe bevorderen en benutten 

we creativiteit en innovatie? 

Het creatief vermogen van mensen is ongelooflijk groot en wordt 
tegelijkertijd slecht begrepen en mondjesmaat benut. Dit cluster 
bevat een scala aan vragen over de wijze waarop we de 
creativiteit van mensen kunnen begrijpen, bevorderen en 
benutten, zoals: Wat zijn de neurobiologische oorzaken van 
creativiteit, hoe werken die miljarden hersencellen samen in een 
creatief brein, wat is verbeelding, welke technologische middelen 
hebben we om creatiever te worden, kun je creativiteit leren en 
trainen, hoe kunnen we innovatie in arbeidsorganisaties 
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bevorderen. De vragen zijn zeer stimulerend voor nieuw 
wetenschappelijk onderzoek en er zijn op dit terrein diverse zeer 
goed aangeschreven onderzoeksgroepen in Nederland; 
antwoorden hebben belangwekkende implicaties voor, o.a., 
onderwijsleeromgevingen en de innovativiteit van de 
(kennis)industrie. Het cluster sluit aan bij lopende agenda's, 
waaronder creative industries, en door NWO-MaGW geopperde 
thema's als veerkrachtige samenleving. 

S4  Hoe bewegen we richting 

een duurzame samenleving? 

Wat zijn alternatieven voor 

de huidige kijk op 

economische ontwikkeling 

en sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken? 

Duurzame en alternatieve manieren om onze toekomstige 
welvaart te garanderen staan hoog op de agenda. Het huidige 
model lijkt onhoudbaar in verschillende dimensies. Bijvoorbeeld, 
er bestaan vragen over hoe we richting een circulaire economie 
kunnen bewegen; hoe we de transitie richting een systeem 
gebaseerd op duurzame energie moeten organiseren; en hoe we 
een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden zonder 
dat we de aarde geweld aan doen. Ook de focus op economische 
groei en het meten van welvaart in termen van groei staat onder 
druk. Wat zijn alternatieve manieren om welvaart en voorspoed 
te meten? Er worden ook vraagtekens gezet bij het door 
economen gehanteerde standaardmodel van prikkels en 
evenwichten. In hoeverre is het mogelijk om modellen te 
ontwikkelen die meer recht doen aan duurzaamheid en sociale 
welvaart? Deze vragen worden vaak gekoppeld aan de optimale 
schaal waarop economische activiteit georganiseerd moet 
worden. Ten slotte; wat zijn de implicaties van beleidsinitiatieven 
voor innovatie en concurrentievermogen? 

S5  Hoe blijven de 

beroepsbevolking en haar 

organisaties vitaal en 

veerkrachtig in het licht van 

de uitdagingen van de 21e 

eeuw? 

Voor een kenniseconomie als Nederland is het menselijk kapitaal 
het belangrijkste kapitaal. Hoe blijven de beroepsbevolking in ons 
land en organisaties op de arbeidsmarkt vitaal en veerkrachtig in 
het licht van de grote uitdagingen van de 21 eeuw? Mensen zullen 
in de toekomst een langere arbeidscarrière kennen en 
carrièreswitches zullen veel vaker voorkomen. Hoe kunnen 
tijdens de loopbaan nieuwe vaardigheden verworven en 
aangeleerd worden? Banen aan de 'onderkant' van de 
arbeidsmarkt worden steeds instabieler en onzekerder, het 
middensegment krimpt en aan de bovenkant wordt steeds meer 
flexibiliteit en aanpassing gevraagd. Hoe kan het onderwijs op 
deze permanente veranderingen inspelen? Hoe verbinden we 
beroeps en algemeen onderwijs en vermijden we een sociale 
scheidslijn tussen laag en hoog opgeleiden? Vakmanschap heeft 
de connotatie van ambacht en traditie, maar wat zou een 
moderne invulling van vakmanschap kunnen zijn gericht op 
creativiteit en innovatie en passend bij de moderne economie? 
Hoe zorgen we voor een goede toerusting van de meest 
kwetsbare leerlingen op de toekomstige arbeidsmarkt? Hoe 
verandert de onderkant van de arbeidsmarkt? Deze 
interdisciplinaire vragen kunnen worden beantwoord door de 
uitstekende Nederlandse onderzoeksgroepen in 
arbeidssociologie, arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfs- en 
bestuurskunde, en recht. 

S6  Hoe garanderen we een rol 

en de legitimiteit van de 

Bij de groeiende invloed van een speelveld dat zich steeds meer 
onttrekt aan onze nationale (Nederlandse) invloed, zien we dat 
economische en marktgerichte instituties alsmede een breed 
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nationale wetgever in het 

licht van natie-overstijgende 

ontwikkelingen en 

uitdagingen? 

scala aan maatschappelijke partijen een steeds vanzelfsprekender 
alternatief voor maatschappelijke ordening worden. Het primaat 
van de staat en de wetgever wordt meer en meer losgelaten. Op 
welke wijze geven we in een steeds sterker vervlochten mondiale 
samenleving vorm en inhoud aan natie-overstijgende 
besluitvorming, regulering en bestuur met tegelijkertijd aandacht 
voor noodzakelijke maatschappelijk draagvlak? Wat is de 
betekenis van de scenario’s en keuzes voor de resterende ruimte 
voor autonomie van de natiestaat, het primaat van de nationale 
wetgever en nationale democratie? Hoe bereiden we ons juridisch 
voor op een toenemend grenzeloze politieke en digitale orde? 
Deze vragen kunnen worden opgepakt door de 
rechtswetenschappelijke onderzoeksgroepen met een sterke 
internationale reputatie op dit terrein. 

S7  Hoe kan de effectiviteit en 

legitimiteit van wetgeving 

worden versterkt in het licht 

van mondiale uitdagingen 

op het terrein van milieu, 

veiligheid, innovatie, energie 

& klimaat? 

Onze mondiale samenleving staat voor een groot aantal, om 
diverse redenen nogal weerbarstige, uitdagingen. Welke rol is er – 
deels in interactie met andere (beleids)instrumenten – voor 
wetgeving weggelegd om te komen tot een daadkrachtige en 
effectieve aanpak van deze veelal grensoverschrijdende 
uitdagingen en problemen, in het bijzonder die op het terrein van 
energie, veiligheid, innovatie, milieu, gezondheid en klimaat? 
Welke instrumenten in het regulerings- en wetgevingspalet 
kunnen een zo effectief mogelijke bijdrage bieden, gegeven de 
mondiale schaal van de uitdagingen en de complexiteit van de 
ketens waarin personen, groepen, bedrijven en organisaties 
opereren? Het antwoord op de vraag welke rol er voor wetgeving 
en andere vormen van regulering is weggelegd moet worden 
gegeven vanuit de juridische subdisciplines die in Nederland een 
sterke internationale reputatie hebben op dit terrein. 

S8  Hoe kan de sociale 

verantwoordelijkheid en 

maatschappelijke 

verantwoording van 

bedrijven, semi-publieke 

instellingen en andere 

maatschappelijke 

organisaties het beste 

gestalte krijgen? 

Voor onze welvaart en welzijn zijn bedrijven, scholen, 
ziekenhuizen en tal van verenigingen van het grootste belang. 
Tegelijkertijd laten bijvoorbeeld de financiële crises, en de vele 
incidenten rond woningbouwverenigingen, onderwijs- en 
zorginstellingen zien dat het nemen van die sociale 
verantwoordelijkheid en een bijpassende maatschappelijke 
verantwoording niet vanzelfsprekend zijn. Hoe kunnen deze het 
beste gestalte krijgen met behoud van het particuliere karakter 
van deze instellingen? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de 
interne governance en voor de samenstelling en achtergronden 
van het bestuur? Onze maatschappij laat in de afgelopen jaren 
bovendien een sterke groei van coöperatieve initiatieven zien, die 
in behoeften voorzien die de centrale overheid soms minder goed 
lijkt te kunnen genereren. De potentie van deze initiatieven is 
hoog, maar ze komen vaak ook niet goed van de grond. Vanuit 
historisch, sociologisch, psychologisch en juridisch onderzoek is 
er veel kennis over het succes of falen van deze initiatieven, maar 
er blijven ook veel vraagtekens liggen op de scheidingsvlakken 
van disciplines. Welke sociologische factoren zijn het meest van 
belang, welke juridische kaders zijn passend? 

S9  Hoe kan de veerkracht en 

samenhang van de 

samenleving worden 

De sociale samenhang, veerkracht en inclusiviteit van de 
samenleving staan onder druk door onder meer globalisering en 
migratiestromen. Dit roept een reeks van 
sociaalwetenschappelijke vragen op. Welke instituties bepalen 



61 
 

versterkt, in het licht van 

toegenomen diversiteit en 

globalisering? 

eigenlijk de vitaliteit en samenhang van een samenleving en hoe 
zijn deze ontstaan? Er lijkt een verband te bestaan tussen 
enerzijds open instituties (zoals de rechtsstaat, de parlementaire 
democratie en de verzorgingsstaat) en creativiteit, innovatie en 
zelfverwezenlijking van samenlevingen en individuen. De manier 
waarop deze open instituties een cruciale rol spelen in de 
samenhang en samenwerking tussen individuen, is echter nog 
onduidelijk. Landenvergelijkend en langetermijnonderzoek naar 
de openheid van instituties biedt oplossingen voor grote vragen 
zoals: Waarom ontstond/bestaat er meer economische groei en 
welzijn in sommige gebieden in de wereld en elders minder? 
Kunnen de verworvenheden van de rechtsstaat, de parlementaire 
democratie en de verzorgingsstaat in hun huidige vorm in stand 
blijven; en hebben die verworvenheden duurzame positieve 
effecten op de samenhang van samenlevingen? 

S10  Hoe kan de veerkracht en 

slagvaardigheid van 

wetgeving worden versterkt 

in het realiseren van 

verantwoorde en flexibele 

markten die de mondiale 

concurrentie aan kunnen? 

De nog steeds sterk instrumenteel en eendimensionaal ingerichte 
economische instituties en markten, zullen de komende jaren 
moeten transformeren in instituties die bepaalde waarborgen 
voor flexibiliteit, transparantie en accountability garanderen en 
oog hebben voor meerdere dimensies, hetgeen impliceert dat 
rekenschap wordt afgelegd van individuele, sociale en politieke 
effecten van economisch handelen. Met welke juridische, 
financiële en andere instrumenten en instituties kan ons land op 
een verantwoorde wijze de concurrentie aan op mondiale 
markten? Het antwoord op de vraag naar de economische 
slagkracht van ons land moet worden gegeven vanuit de 
juridische, economische en sociaal wetenschappelijke disciplines 
die in Nederland een sterke reputatie hebben op dit terrein. 

S11  Hoe kan de wetgever 

toegang van iedereen tot de 

participatiesamenleving 

helpen bevorderen, in het 

bijzonder op het terrein van 

arbeid, sociale zekerheid en 

pensioen? 

Deelname aan economische processen is voorwaarde voor 
maatschappelijke erkenning van individuen. Welke 
arrangementen vergroten de mogelijkheden voor bepaalde 
categorieën burgers voor deelname? Hierbij kan men denken aan 
werklozen, ouderen en gehandicapten. Meer in het algemeen is 
hier de vraag aan de orde welke eisen een 
participatiesamenleving stelt aan arbeidsmarktbeleid, pensioen- 
en sociale zekerheidsvoorzieningen en welke juridische garanties 
dragen er zorg voor dat participatie ook toekomstbestendig is 
gefaciliteerd en gegarandeerd? Deze vragen moeten worden 
onderzocht door subdisciplines binnen de sociale wetenschappen 
en rechtsgeleerdheid die een sterke reputatie hebben op het 
terrein van arbeid, sociale zekerheid, zorg en pensioenen. 

S12  Hoe kan het onderwijs onze 

jeugd het beste 

voorbereiden op de 

maatschappij van de 

toekomst? 

Waarom relevant: Goed onderwijs is een van de belangrijkste 
voorwaarden voor a. De individuele ontwikkeling van onze jeugd; 
b. Maatschappelijke vooruitgang en cohesie . Ondanks de vele 
innovaties in/ van het onderwijsveld van de afgelopen decennia, 
blijven nog vele vragen m.b.t de beste voorbereiding van onze 
jeugd op toekomstige uitdagingen van de samenleving te 
beantwoorden. Subvragen: a. Hoe dient het onderwijs (PO, VO, 
HO, Lerarenopleidingen, Passend Onderwijs – taalonderwijs en 
cultuureducatie) ingericht te worden qua (i) innovatieve 
leeromgevingen, (ii) didactiek, (iii) vaardigheden van docenten, 
organisatie van het onderwijs, (iv) disseminatie van 
wetenschappelijke inzichten teneinde het leerpotentieel van 
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leerlingen/studenten met diverse ( gender, culturele) 
achtergronden, hun motivatie om te leren en te lezen en hun 
prestaties te vergroten ?; b. Hoe kan het onderwijs bijdragen aan 
hun subjectvorming (persoonlijkheidsontwikkeling)?; c. Hoe 
interageren individuele ontwikkeling en achtergronden van 
leerlingen met diverse onderwijs gerelateerde factoren? d. Hoe 
kan het onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van 21-eeuwse 
vaardigheden en burgerschapsvaardigheden?; d. Wat zijn de 
effecten van reeds geïmplementeerde innovaties? e. Wat kan 
geleerd worden uit de resultaten van innovaties van de afgelopen 
jaren met betrekking tot leeromgevingen, organisatie, didactiek, 
professionalisering docenten/ leerkrachten? Zeer relevant cluster 
en wetenschappelijke expertise in ruime mate aanwezig binnen 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. 

S13  Hoe kan 

gebiedsontwikkeling een 

bijdrage leveren aan 

verbetering van de kwaliteit 

van de sociale en fysieke 

leefomgeving? 

Nederland staat de komende jaren voor de uitdaging om 
vraagstukken van bevolkingsgroei, verandering in ecologische 
structuren (waterbeheer, behoud groen), regulering verkeer en 
transport, economische en welzijnsbelangen van boeren en 
burgers op een integrale manier aan te pakken. De vraag is op 
welke manieren economische belangen in overeenstemming 
gebracht kunnen worden met verbetering van de kwaliteit van de 
sociale en fysieke leefomgeving. Subvragen: a. Wat zijn condities 
voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving? Hoe 
kunnen burgers en beleid hieraan bijdragen? 

S14  Hoe kan sociale cohesie in 

een cultureel en religieus 

diverse samenleving 

bevorderd worden? 

De toegenomen culturele en religieuze diversiteit in de 
Nederlandse samenleving onder invloed van globalisering en 
migratie roept nieuwe vragen en maatschappelijke conflicten op. 
Met name de onverenigbaarheid van de waarden van de liberale 
democratie en die van de fundamentalistisch Islam roepen 
spanningen op. De vraag is hoe in dit spanningsveld de 
sociabiliteit van jongeren en volwassenen bevorderd kan worden 
opdat culturele en religieuze tegenstellingen niet leiden tot 
extremistische waarden en gedrag. Het is een breed 
interdisciplinair thema met expertise in jeugdwetenschappen 
(pedagogiek, ontwikkelingspsychologie), sociologie, rechten, 
antropologie, islam studies en theologie. Subvragen: a. Hoe kan 
een duurzame samenwerking tussen groepen met uiteenlopende 
waardensystemen van liberale democratie en 
fundamentalistische groeperingen bevorderd en haat voorkomen 
worden? b. Over welke good practices' beschikken we in heden en 
verleden? c. Wat zijn de implicaties van deze botsende 
waardensystemen voor de opvoeding en begeleiding van 
jongeren? 

S15  Hoe kan veilig opgroeien 

van kinderen bevorderd 

worden? 

Relevantie cluster: Ondanks genomen maatregelen om 
mishandeling van kinderen te voorkomen - met name via 
professionalisering van de jeugdzorg en kinderbescherming - 
worden jaarlijks nog veel kinderen en jongeren geconfronteerd 
met (huiselijk) geweld, verwaarlozing, mishandeling en pesten. 
De vraag is wat geleerd kan worden uit de diverse reeds genomen 
maatregelen en (implementatie van) ontwikkelde interventies, en 
hoe mishandeling van- en (fysiek en psychisch) geweld tegen 
jeugd voorkomen kunnen worden. Subvragen: a. Wat zijn 
prevalentie, oorzaken, gevolgen van kindermishandeling, gender 
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gerelateerd geweld en pesten? b. Hoe kunnen vechtscheidingen 
voorkomen worden? c. Hoe kan kindermishandeling, geweld en 
pesten in pedagogische omgevingen (gezin, school, sport) 
voorkomen c.q. effectief aangepakt worden? Klein cluster, maar 
met grote maatschappelijke relevantie . Expertise aanwezig in 
diverse kenniscentra. 

S16  Hoe kan wetgeving 

bijdragen aan 

maatschappelijke tolerantie 

en een goede omgang met 

conflicten, in het bijzonder 

in het licht van migratie en 

schaarste? 

Sommige landen blijken succesvoller dan andere in het creëren 
van een gunstig klimaat voor de omgang met conflicten in de 
samenleving (arbeidsconflicten, sociale, migratie en integratie, 
etc.) en daarmee het waarborgen van een zekere mate van 
maatschappelijke tolerantie. Welke rol speelt wetgeving daarbij 
en wat betekent dit voor het Nederlandse wetgevingsbeleid? Deze 
vragen moeten ter hand worden genomen door subdisciplines 
binnen de sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid met een 
sterke reputatie op het terrein van arbeid, migratie, veiligheid en 
andere conflicten. 

S17  Hoe kan zelfredzaamheid en 

participatie in de 

samenleving gestimuleerd 

worden? 

Er is toenemend behoefte van burgers om zelf actief betrokken te 
worden in de maatschappij en een actieve bijdrage te leveren aan 
hun eigen welzijn en gezondheid, organisaties en 
(zorg)instellingen. Dit wordt tevens gereflecteerd in het grote 
aantal ingediende vragen rondom dit thema. De ingediende 
vragen richten zich onder meer op de volgende thema's: Hoe kan 
zelfredzaamheid in de maatschappij en zorg bevorderd worden? 
Hoe kan techniek (zoals bv. e-health, robotica) bijdragen aan het 
verzelfstandigen van kwetsbare groepen in onze maatschappij? 
Hoe kunnen we zelfredzaamheid bij kwetsbare groepen (bijv. 
chronisch zieken, psychische aandoeningen of minderheden) of 
gedurende bepaalde levensfases (bijv. levenseinde) versterken? 
Gezien de toenemende nadruk op participatie van de burger in de 
maatschappij is dit een zeer relevant thema voor de 
wetenschapsagenda. Ook op wetenschappelijk gebied zijn er 
sterke onderzoeksgroepen in Nederland aanwezig die onderzoek 
op dit gebied verrichten. Dit is een sterk cluster voor "Science for 
Science", "Science for Competiveness' en "Science for Society" met 
belangrijke implicaties voor de (geestelijke en lichamelijke) 
gezondheidszorg, opleiding en onderwijs, en maatschappelijke, 
economische en technologische ontwikkelingen. 

S18   Hoe kunnen een vitale 

rechtsstaat en solide 

democratie op nationaal 

niveau bijdragen aan 

voldoende controle en 

legitimiteit in een 

toenemende Europese en 

internationale rechtsorde? 

De rechtsstaat dient zich te verhouden tot een steeds 
internationaler werkend politiek, sociaal en economisch 
speelveld. Om de verdere ontwikkeling van de EU in goede banen 
te leiden en zeker ook de uitdagingen waar de Unie zich de 
komende jaren voor gesteld ziet (variërend van financieel-
monetair tot werkgelegenheids- en vluchtelingenbeleid), zal de 
EU bijvoorbeeld minder afhankelijk moeten zijn van de (politieke) 
inzet van nationale regeringen. Maar dat impliceert 
onherroepelijk een verschuiving van verantwoordelijkheden 
vanuit Den Haag naar de Europese instanties en daarmee heeft 
deze ontwikkeling nadrukkelijk implicaties voor de pijlers 
waarop onze nationale rechtsstaat is gebouwd. Hoe garanderen 
we op een duurzame wijze de legitimiteit van onze rechtsstaat en 
democratie en welke instituties heeft een vitale rechtsstaat en 
democratie nodig? Deze vragen moeten worden onderzocht door 
de sterke juridische onderzoeksgroepen die Nederland kent op de 
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voor deze vragen relevante juridische terreinen. 

S19   Hoe kunnen inclusie, 

veerkracht, en talenten van 

jeugd met 

ontwikkelingsproblemen/- 

achterstanden (psychische, 

cognitieve, lichaamlijke) 

bevorderd worden? 

Relevantie thema: Vanuit de notie dat veel jongeren met 
lichamelijke, psychische en cognitieve ontwikkelingsproblemen 
meer gebaat zijn bij talentontwikkeling en het onderkennen van 
hun talenten en mogelijkheden binnen de instituties (onderwijs) 
en organisaties (sport, cultuureducatie) van een inclusieve 
samenleving dan met opvang binnen speciale instellingen wordt 
binnen jeugdzorg en onderwijs veel aandacht besteed aan het 
bevorderen van zelfredzaamheid van deze jongeren. In Nederland 
is binnen diverse (ontwikkelings)psychologische en 
orthopedagogische vakgroepen en kennisinstituten m.b.t. jeugd 
veel expertise op dit terrein aanwezig. Subvragen: - a. Welke 
interventies en therapieën zijn effectief met het oog op 
ontwikkeling veerkracht en talenten c.q. wat zijn (andere) 
effecten? - b. Welke zijn de effecten van inclusief onderwijs en hoe 
kan inclusief onderwijs bevorderd worden? - c. Hoe interacteren 
diverse factoren (genetisch, omgeving) in het ontstaan en de 
werking van ontwikkelingsproblemen en -achterstanden (met 
oog op aanpak/behandeling)? - d. Wat is de invloed van 
diagnostische labels op gedrag en uitsluiting van kinderen? 

S20   Hoe kunnen innovatie, 

kwaliteit en 

toegankelijkheid van de 

geïnstitutionaliseerde en 

informele zorg bevorderd 

worden? 

In Nederland zijn recentelijk nieuwe ingrijpende 
bekostigingssystemen in de zorg doorgevoerd en er vinden 
belangrijke transformaties plaats in overeenstemming met 
veranderende inzichten ten aanzien van zelfredzaamheid en 
participatie (geen problemen oplossen vóór burgers, maar 
zelfzorg stimuleren) en gezondheid (bevorderen veerkracht om 
lichamelijke , sociale en emotionele balans te realiseren centraal 
ipv genezen van alle kwalen). Organisaties staan voor de 
uitdaging om nieuwe zorgprocessen in te richten , waarden en 
professionaliteit van medewerkers bij te stellen. De vraag is hoe 
onder condities van nieuwe bekostigings- en waardensystemen 
de kwaliteit en toegankelijkheid van de (institutionele en 
informele) zorg bevorderd kan worden, voor kinderen, 
volwassenen en ouderen Subvragen: a. Hoe kunnen zelfzorg en 
mantelzorg het beste bevorderd worden? b. Hoe kunnen 
technologische innovaties bijdragen aan verbetering van de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? c. Hoe dient de 
'nieuwe' zorg gefinancierd te worden? Interdisciplinair thema 
met grote relevantie voor het brede zorg-werkveld. 

S21   Hoe kunnen we ongewenste 

oude en nieuwe vormen van 

sociale ongelijkheid het 

beste tegengaan? 

Sinds de Occupy-beweging en Piketty’s boek ‘Kapitaal’ staat 
ongelijkheid weer hoog op de politieke agenda. De dalende trend 
van ongelijkheid lijkt te zijn gestagneerd en omgebogen en 
ongelijkheden worden in hedendaagse samenlevingen steeds 
groter. We weten inmiddels veel over deze trends in oude en 
nieuwe ongelijkheden. Veel minder is bekend over de 
fundamentele oorzaken van deze trends. Daardoor is ook weinig 
bekend over de effecten ― en onbedoelde neveneffecten ― van 
ongelijkheid reducerende beleidsmaatregelen en interventies. 
Ongewenste ongelijkheid en het verminderen daarvan is niet 
alleen een technisch, bestuurlijk of economisch probleem, het is 
allereerst een maatschappelijk probleem waar dringend een 
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oplossing voor moet komen. Het is daarom belangrijk om dit 
probleem vanuit diverse sociaalwetenschappelijke disciplines te 
benaderen. Te grote ongelijkheid haalt veerkracht uit een 
samenleving. Het antwoord op de vraag hoe ongewenste oude en 
nieuwe ongelijkheden kunnen worden tegengegaan kan worden 
gegeven vanuit de sociaal wetenschappelijke disciplines die in 
Nederland een sterke reputatie hebben op dit terrein. 

S22   Hoe kunnen wij zo vitaal en 

gezond mogelijk ouder 

worden? 

Door de toenemende vergrijzing in de maatschappij zijn er steeds 
meer vragen wat mensen en hun naasten zelf kunnen doen om 
verouderingsprocessen te voorkomen of de verminderen. De 
grote aantallen ingediende vragen in dit cluster hebben hierbij 
vooral betrekking op het zo vitaal en gezond mogelijk ouder 
worden. Het betreft hierbij vragen over 1) de werking van 
verouderingsprocessen, 2) gevolgen van de vergrijzing in de 
maatschappij, 3) contextuele en individuele (gedrags)factoren die 
bijdragen aan (het voorkomen van) veroudering, 4) het 
voorkomen van veroudering bij specifieke aandoeningen, zoals 
alzheimer of dementie en 5) (gedrags)interventies die op 
verouderingsprocessen aangrijpen. Onderzoek naar deze factoren 
is van zeer groot belang gezien de maatschappelijke relevantie 
van het thema, de hoge kosten die hiermee gepaard gaan en de 
veelbelovende wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. 
Op wetenschappelijk gebied zijn er sterke onderzoeksgroepen in 
Nederland aanwezig die onderzoek op dit gebied verrichten. Dit is 
een relevant cluster voor "Science for Science", "Science for 
Competiveness" en "Science for Society" met belangrijke 
implicaties voor de (geestelijke en lichamelijke) gezondheidszorg, 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

S23   Hoe ontwikkelen zich 

kinderen en adolescenten? 

Vragen rondom de ontwikkeling van kinderen en adolescenten 
staan in dit cluster centraal, in het bijzonder welke 
psychologische, sociale en cognitieve factoren bijdragen aan de 
ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en 
adolescenten. Het betreft hierbij zowel vragen rondom een 
gezonde ontwikkeling als ook vragen over specifieke 
ontwikkelingsproblemen, zoals psychische aandoeningen (bijv 
autisme), kind-ouder problematiek of de gevolgen van extreme 
omstandigheden (bijv. kindermishandeling). Toenemend inzicht 
in de oorzaak, mechanismen, diagnostiek en behandeling zijn 
hierbij gewenst en noodzakelijk. Op wetenschappelijk gebied zijn 
er sterke onderzoeksgroepen in Nederland aanwezig die 
onderzoek op dit gebied verrichten. Dit cluster is het meest 
relevant voor "Science for Science" en "Science for Society" met 
implicaties voor de (voornamelijk geestelijke) gezondheidszorg, 
het onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. 

S24   Hoe reguleren mensen 

agressie, conflicten en 

samenwerking binnen en 

tussen groepen en 

samenlevingen? 

Mensen zijn goed in staat zijn om vreedzaam samen te leven en 
tot wederzijds voordeel samen te werken. Tegelijkertijd zien we 
op allerlei niveaus--tussen individuen, binnen en tussen groepen 
en gemeenschappen, alsook tussen (coalities van) landen--
conflicten ontstaan en uit de hand lopen, niet zelden met 
verstrekkende en desastreuze gevolgen voor alle betrokkenen. Dit 
cluster omvat een breed scala aan vragen over dit 
wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevante thema. De 
vragen gaan over de neurobiologische oorzaken van agressie, de 
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manier waarop mensen conflicten (zouden kunnen) reguleren, 
alsook de voorwaarden waaronder goede, constructieve 
samenwerkingsverbanden tot stand komen en in stand gehouden 
kunnen worden. Het cluster is sterk interdisciplinair en sluit 
naadloos aan bij thema's geopperd door het Decanenoverleg 
Sociale Wetenschappen en NWO-MaGW (i.c., "veerkrachtige 
samenleving" en "Conflict en Veiligheid"). Nederland kent 
meerdere internationaal vooraanstaande onderzoeksgroepen op 
dit gebied. Sterk cluster voor "science for science" en "science for 
society" 

S25   Hoe staat het met de 

vitaliteit van, en het 

vertrouwen in de 

democratie, en hoe kunnen 

deze worden versterkt? 

De legitimiteit van nationale representatieve democratie staat 
onder druk doordat haar instellingen (parlement en regering) 
voor nieuwe uitdagingen staan. Bestuursmacht moet worden 
gedeeld met andere landen (bijvoorbeeld in de EU), private 
partijen en lagere overheden, terwijl het nationale parlement 
deze niet direct controleert. We weten inmiddels veel over de 
ontwikkeling van legitimiteit in Westerse samenlevingen. Zo blijkt 
onder burgers de steun voor democratie nog steeds groot. Veel 
minder weten we over de invloed van genoemde fragmentatie 
van bestuursmacht op legitimiteit, terwijl dit een cruciale 
ontwikkeling is in het openbaar bestuur. Bovendien bestaat er, 
mede onder invloed van de Europese samenwerking en de 
financiële crises, een ontwikkeling naar zogeheten 'non-
majoritarian' instituties: instellingen die belangrijke politieke 
besluiten nemen, zonder een (direct) mandaat van de kiezer, 
zoals bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Bij de 
beantwoording van deze vraag kan worden voortgebouwd op de 
sterke Nederlandse traditie van vergelijkend politicologisch 
onderzoek. In eerdere grote onderzoeksprojecten (Democratische 
Audit in 2011; KNAW-Over Grenzen project) is geconstateerd dat 
een vermindering van politieke legitimiteit niet kan worden 
aangetoond. Wat is er dan wel aan de hand? Zijn er andere 
manieren mogelijk om 'namens de samenleving te spreken', zoals 
bijvoorbeeld deliberatieve vormen van democratie of internet-
opiniepeilingen? Op grond van welke legitimiteit opereren de 
'non-majoritarian' instituties? 

S26   Hoe werken de hersenen en 

ontwikkelen zich in 

verschillende levensfasen? 

De vraag hoe de hersenen werken en zich ontwikkelen is van 
allen tijde. De laatste jaren zijn er echter enorme (technologische) 
ontwikkelingen, die wetenschappers in staat stellen deze vraag op 
te pakken en recent onderzoek geeft een scala aan soms zeer 
verrassende inzichten. Vragen als "wat is bewustzijn", "bestaat de 
vrije wil" , "zijn de hersen maakbaar" "hoe verstaat ons brein het 
(sociale) gedrag van anderen" "hoe beïnvloedt het samenspel van 
hersenen en omgeving ons sociale gedrag" zijn slechts een greep 
uit het brede scala aan vragen in dit cluster. Telkens weer is er 
impliciet, of expliciet, de bijkomende vraag hoe de hersenen zich 
ontwikkelen--bij jonge kinderen, bij pubers, maar ook als we 
ouder worden en bepaalde (cognitieve) capaciteiten lijken af te 
nemen. Dit is een sterk cluster voor "Science for Science" en 
"Science for Society" met belangrijke implicaties voor, o.a. de 
vormgeving van onderwijs, opvoeding en de gezondheidszorg. 
Hoe ontwikkelen zich de hersenen bij gezonden en hoe werken 
hersenen bij mensen met cognitieve beperkingen? Wat is 
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bewustzijn, welke samenhang is er tussen hersenen en 
gedrag(sproblemen), zijn de hersenen maakbaar, wat is de 
invloed van de omgeving? 

S27   Hoe werkt wetenschap en 

kan beleid hierop inspelen? 

Wetenschap en wetenschapsbeleid staat momenteel hoog op de 
maatschappelijke en politieke agenda in Nederland. Een breed 
spectrum aan vragen werd ingediend over het proces van de 
wetenschap en hoe wetenschapsbeleid vorm gegeven kan 
worden. Voorbeelden van vragen zijn: kan wetenschappelijke 
vooruitgang worden gepland, hoe kunnen we wetenschappers 
optimaal laten samenwerken om maatschappelijke problemen op 
te lossen, wanneer leidt wetenschap tot innovaties of wat is 
integere wetenschap. Uit de vragen blijkt een brede belangstelling 
voor het proces van de wetenschap zelf, de wetenschapper als 
persoon en contextuele factoren die wetenschap kunnen 
stimuleren of juist afremmen. Integriteitsdiscussies roepen tevens 
vragen op over de wijze waarop wetenschap bedreven wordt, of 
de huidige systemen voldoen en of er alternatieve modellen 
denkbaar zijn. Het betreft een scala aan vragen die van 
wetenschappelijk en maatschappelijk belang zijn. Het onderzoek 
op dit terrein in Nederland is nog beperkt en wordt verricht door 
een relatief klein aantal onderzoeksgroepen. Het cluster is vooral 
relevant voor "Science for Science" met maatschappelijke en 
economische implicaties voor het toekomstige 
wetenschapsbeleid. 

S28   Hoe worden mensen 

psychisch ziek en hoe 

kunnen we dit zo veel 

mogelijk voorkomen of 

behandelen? 

Psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, 
burnout of ADHD, komen veel voor in alle levensfases en nemen 
in prevalentie in westerse landen sterk toe. Veel vragen over de 
maatschappelijke gevolgen, oorzaken en behandelingen zijn 
echter nog onbeantwoord. Op wetenschappelijk gebied zijn er 
verschillende sterke onderzoeksgroepen in Nederland aanwezig 
die onderzoek op dit gebied verrichten. Voorbeeldvragen zijn: 
Wat zijn oorzakelijke en /of uitlokkende factoren voor psychische 
aandoeningen, zoals depressie, angsten, PTSS, schizofrenie, ADHD 
etc.? Welke onderliggende processen liggen aan (negatieve) 
emoties (bijv. verdriet, jaloezie) of cognities (bijv. piekeren) ten 
grondslag? Hoe kunnen psychische aandoeningen het beste 
behandeld worden (o.m. gedragsinterventies, preventie, 
medicatie)? Hoe kan de GGZ en andere zorginstellingen hiervoor 
optimaal toegerust worden? Beantwoording van deze vragen 
heeft belangrijke maatschappelijke en economische gevolgen. Dit 
is een cluster met een hoge relevantie voor "Science for Science", 
"Science for Competiveness" en "Science for Society" met 
belangrijke implicaties voor de (geestelijke) gezondheidszorg. 

S29   Hoe zijn individuele en 

collectieve 

verantwoordelijkheid 

afgebakend, en hoe leidt 

deze afbakening tot 

duurzame samenwerking in 

formele en informele sociale 

netwerken? 

Waar ben je als burger van een samenleving zelf verantwoordelijk 
voor, en waar wordt de overheid voor verantwoordelijk 
gehouden? Veerkrachtige samenlevingen hebben behalve 
samenwerking en vertrouwen tussen burger en overheid, ook 
afbakening van verantwoordelijkheden nodig - tussen individu, 
overheid, en markt. We weten inmiddels veel over de manier 
waarop de afbakening van verantwoordelijkheden samenwerking 
bevordert (materiële prikkels en sancties, sociale controle binnen 
informele netwerken). Maar hedendaagse informele, formele en 
virtuele verbanden zijn vluchtiger dan vroeger terwijl vele 
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collectieve goederen, zoals een schone buurt of productiviteit in 
een bedrijf, juist duurzame vormen van samenwerking vereisen. 
Hoe zijn individuele en collectieve verantwoordelijkheid 
afgebakend? Hoe houden materiële prikkels en sociale controle 
zowel bij vluchtige als duurzame samenwerkingsrelaties stand 
om samenwerking te bevorderen? Nederlandse (sociale) 
wetenschappers hebben ook internationaal een vooraanstaande 
positie bij het onderzoek naar de grondslagen van samenwerking. 

S30   In hoeverre is ongelijkheid 

binnen Nederland een 

sociaal en economisch 

probleem? 

Ongelijkheid prikkelt enerzijds om een stapje extra te zetten om 
hoger te reiken op de maatschappelijke ladder. Te veel 
ongelijkheid werkt echter sociaal ontwrichtend. Werkloosheid, 
armoede, spanningen tussen groepen in de samenleving en 
spanningen tussen landen over de verdeling van de 
inkomenskoek liggen dan op de loer. Zijn er systemen denkbaar 
die meer gelijkheid opleveren, zonder ons welvaartsniveau aan te 
tasten? Of bestaat er een harde trade-off tussen meer gelijkheid 
en meer economische groei? 

S31   In hoeverre kan via 

wetgeving en andere 

vormen van regulering een 

verantwoorde balans 

worden gevonden tussen 

privacy, vrije 

beschikbaarheid van data en 

gegevensmonopolies? 

Met de sterk globaliserende en op meervoudig gegevensgebruik 
gebaseerde ‘datamarkten’ treedt steeds pregnanter de vraag naar 
voren of niet alleen het recht op privacy van individuen maar ook 
‘dataposities’ van bedrijven nog wel een realistisch (te 
handhaven) rechten zijn. Oplossingen worden onder meer 
gezocht in de inzet van technologie zelf om deze rechten te 
garanderen. Toch zal ook vanuit het juridisch instrumentarium 
gezocht moeten worden naar reguleringsinstrumenten die zowel 
bedrijven als burgers een werkbaarder alternatief bieden voor 
garanties op privacy en een zorgvuldige omgang met data. Hoe te 
komen tot een evenwichtige balans tussen privacy, de vrije 
beschikbaarheid van data (als public good) en monopolisering en 
eigendom van data en welke rol heeft het recht hierin op 
nationaal en internationaal niveau te spelen? Deze vragen moeten 
ter hand worden genomen door disciplines binnen de sociale 
wetenschappen, rechtsgeleerdheid en informatica met een sterke 
internationale reputatie op het terrein van privacybescherming 
en informatievrijheid. 

S32   In hoeverre kunnen het 

democratische karakter en 

de slagvaardigheid van 

Europese en internationale 

instituties worden 

verbeterd? 

Europa staat voor grotere uitdagingen dan ooit te voren. Dit vergt 
dat de EU slagvaardig kan reageren op crises, zoals rond de Euro, 
migratie, en militaire conflicten aan haar grenzen, maar ook kan 
anticiperen op ‘sluipende’ vraagstukken als klimaatverandering 
en verscherping van maatschappelijke scheidslijnen. Tegelijk 
staat het geloof en vertrouwen in de EU zelf onder druk. Burgers 
voelen zich weinig verbonden met de 'Brusselse' instellingen en 
zien gebrekkige verantwoording, en soms ongewenst beleid op 
zich afkomen. Bovendien zijn veel vraagstukken, bijvoorbeeld 
rond klimaatverandering, migratie, cyberwar, alleen op te lossen 
in mondiaal verband. Welke vormen van global governance zien 
we ontstaan en in hoeverre zijn deze legitiem en effectief? Deze 
vragen sluiten aan bij sterke onderzoekstradities in de 
Nederlandse bestuurskunde, politicologie, rechtsgeleerdheid en 
Europese studies aan verschillende universiteiten, waarin 
multilevel governance, legitimiteit en globalisering centraal staan. 
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S33   Is het introduceren van een 

basisinkomen haalbaar en 

wenselijk? 

De discussie over het basisinkomen is onder andere naar 
aanleiding van het recente boek van Rutger Bregman 'Gratis geld 
voor iedereen' in Nederland aangewakkerd. De vraag of invoering 
van een basisinkomen financieel haalbaar en economisch 
wenselijk is, is voer voor economen. De 'sociale' effecten van het 
basisinkomen (in termen van bijvoorbeeld welzijn) en de 
publieke opinie over dergelijke maatregelen leveren ook 
interessante onderzoeksvragen voor andere sociale 
wetenschappers. 

S34   Kunnen we met ons gedrag, 

zoals een gezonde leefstijl, 

(psychische en lichamelijke) 

aandoeningen voorkomen of 

genezen? 

Mede door het toenemende aantal welvaartszieken (bv diabetes, 
hart en vaatziekten) en risicofactoren voor chronisch zieken in de 
maatschappij (bv overgewicht, gebrek aan bewegen) is er steeds 
meer vraag wat mensen en hun omgeving zelf kunnen doen in het 
voorkomen of genezen van ziektes en het optimaliseren van hun 
gezondheid. Het zeer grote aantal vragen die in dit cluster 
gebundeld zijn hebben als thema's: Wat is de invloed van ons 
gedrag en leefstijl (zoals beweging, roken, voeding, slaap) op onze 
lichamelijke en psychische gezondheid? Welke leefstijl en 
gedragsbehandelingen hebben een effect op de lichamelijke 
gezondheid, zoals het immuunsysteem, bij kinderen en 
volwassenen? Kunnen we chronische lichamelijke aandoeningen, 
zoals MS, gunstig beïnvloeden met een gezonde leefstijl en 
gedragsinterventies? Het belang van het thema voor wetenschap, 
maatschappij en innovatie is uitermate groot. Onderzoek naar de 
invloed van factoren, zoals leefstijl en gedrag, op lichamelijke en 
psychische aandoeningen geeft inzicht in de onderlinge (causale) 
relaties en maakt het mogelijk effectieve behandelingen te 
ontwikkelen. Het maatschappelijke en wetenschappelijk belang 
blijkt tevens uit het feit dat dit thema's op allerlei 
maatschappelijke, economische en wetenschappelijke agenda's 
genoemd worden in de Nederlandse samenleving. Ook zijn er 
verschillende sterke onderzoeksgroepen in Nederland aanwezig 
die onderzoek op dit gebied verrichten. Dit is een veelbelovend 
cluster voor "Science for Science", "Science for Competiveness" en 
"Science for Society" met belangrijke implicaties voor de 
(geestelijke en lichamelijke) gezondheidszorg en 
maatschappelijke, economische en technologische 
ontwikkelingen. 

S35   Op welke wijze kan het 

recht zorgdragen voor een 

stabiele en rechtvaardige 

omgang met de risico’s en 

verantwoordelijkheden in 

het licht van mondiale 

spanningen, terrorisme, 

criminaliteit en veiligheid? 

Vanuit velerlei perspectief dringt het besef door dat burgers, 
bedrijven, markten, naties, en zelfs internationale verbanden in 
groeiende mate met elkaar verweven zijn en daarmee ook in 
toenemende mate kwetsbaar zijn op zowel economisch, 
maatschappelijk als sociaal vlak. Deze kwetsbaarheid, die zich uit 
op tal van terreinen (jihadisme, terrorisme, veiligheid, 
criminaliteit, werkgelegenheid, investeringsklimaat, 
duurzaamheid, technologie, etc.), heeft te maken met tal van 
factoren. Zo zijn er tal van onzekere risico’s en daarmee moeilijk 
voorzienbare en beheersbare economische afhankelijkheden en 
ontwikkelingen op wereldschaal, zoals de opkomst van nieuwe 
economieën, een voedsel- of financieel schandaal, een aanslag of 
uitbraak van een epidemie, die maken dat op nationaal of zelfs 
internationaal niveau maar in beperkte mate regie mogelijk is. Tot 
welke omgang met en inzet van recht en regulering noodzaken de 
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vele onzekere risico’s en onveiligheid die onze huidige 
samenleving kent (criminaliteit, terrorisme, radicalisering, 
voedselveiligheid, cybercrime, etc.)? Hoe gaan we met slachtoffers 
om als de risico’s zich effectueren en heeft de overheid bij het 
garanderen van bepaalde niveau van veiligheid een 
systeemverantwoordelijkheid en zo ja, tot hoever reikt deze dan? 
Welke regulering is daartoe noodzakelijk? Deze vragen kunnen 
worden opgepakt door de diverse sterke rechtswetenschappelijke 
onderzoeksgroepen die ons land op dit terrein kent. 

S36   Op welke wijze kunnen 

internationale regelgeving 

en een sterkere 

internationale 

veiligheidsarchitectuur 

bijdragen aan het 

voorkomen dan wel 

beheersen en oplossen van 

internationale conflicten? 

Is het stelsel van collectieve veiligheid zoals opgezet na de WWII 
nog wel adequaat om een antwoord te geven op de vele 
bedreigingen van vrede, zowel tussen staten als binnen staten? 
Ligt de ultieme beoordeling of geweldgebruik anders dan in 
zelfverdediging als uiterste middel ingezet moet worden 
uitsluitend bij de VN-Veiligheidsraad of ook bij regionale 
organisaties (NAVO, EU, Afrikaanse Unie, e.d.) en individuele 
derde staten (humanitaire interventie)? Welk antwoord te geven 
op het verschijnsel van niet-statelijke entiteiten zoals Al Qaida, IS 
en Al-Shabab die strijden tegen gevestigde regimes en andere 
opstandige bewegingen en die soms ook een deel van het 
grondgebied van een staat en zijn bevolking bezetten en 
besturen? Hoe kunnen betere internationale regelgeving, 
actievere vredesdiplomatie en hervormde en sterke 
internationale instituties bijdragen aan handhaving en herstelde 
van de internationale vrede en veiligheid? Hierbij zal sterker dan 
voorheen een geïntegreerd beleid op het terrein van vrede en 
veiligheid, respect voor mensenrechten, humanitaire hulp, 
wederopbouw en duurzame ontwikkeling nagestreefd moeten 
worden, ook wel bekend als de 3 D-benadering (defence, 
diplomacy and development). Wat kan hierbij de rol zijn van 
Nederland, van Europa en van een hervormde Verenigde Naties? 
Vanouds kent Nederland sterke onderzoeksgroepen op dit 
terrein, onder meer op de terreinen van internationale 
betrekkingen, internationaal recht en conflictstudies. Een 
interdisciplinaire benadering is hierbij onontbeerlijk. 

S37   Op welke wijze kunnen we 

de sociale samenhang in en 

veerkracht van de 

samenleving verbeteren? 

Van wijd en zijd roepen 'opinion leaders' dat de Nederlandse 
samenleving dat tradities verloren raken en dat scheidslijnen 
tussen bevolkingsgroepen groter worden. De vraag is of en in 
welke mate dergelijke processen doordenderen en hoe ernstig dat 
is. Maar de pertinente vraag is natuurlijk hoe we deze processen 
van ontbinding van de samenleving kunnen keren en nieuwe 
processen op gang kunnen brengen om de samenhang van de 
samenleving wederom te verbeteren en de scheidslijnen tussen 
bevolkingsgroepen weer te verkleinen. Persistente 
onderzoeksvragen die aansluiten bij NWO agenda inzake 
veerkrachtige samenlevingen. Excellente onderzoeksgroepen die 
zeer goed in staat zijn om dergelijke vraagstukken te tackelen. 

S38   Op welke wijze kunnen we 

gender problematiek in de 

samenleving verminderen 

respectievelijk oplossen? 

Natuurlijk zijn er allerlei ongelijkheden in de samenleving, maar 
gender ongelijkheid neemt een bijzondere plaats in. Alhoewel 
gender ongelijkheid al deels is opgeheven, tenminste in formele 
zin, blijven informele gender ongelijkheden voortduren, ook in de 
Nederlandse samenleving, op de arbeidsmarkt, op de 
beroepenladder, maar ook in de informele sfeer van het gezin. Dit 
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geldt wellicht ook en mogelijk sterker binnen groepen migranten. 
Er valt nog een wereld te winnen op dit terrein, in Nederland 
maar natuurlijk ook in de ons omringende landen, wellicht nog 
meer in landen die zich in economische zin later zijn gaan 
ontwikkelen. 

S39   Op welke wijze kunnen we 

het waterbeheer in 

Nederland/Europa 

verbeteren? 

Waterbeheer is een centrale zorg geweest door de geschiedenis 
van Nederland en zal dat blijven door grootschalige 
klimaatveranderingen, mobiliteit alsook door intensiever gebruik 
voor allerlei functies van beschikbare gronden. De 
wetenschappelijke kennis die we hebben opgebouwd in deze kan 
en zal zeer nuttig zijn bij toekomstig waterbeheer in Nederland 
maar wellicht ook in Europa. Deze wetenschappelijke kennis leent 
zich bij uitstek voor toegepast onderzoek naar waterbeheer. 

S40   Op welke wijze kunnen we 

problemen in verkeer en 

logistiek nu en in de 

toekomst beter oplossen? 

Nederland zal belangrijk blijven als transportland en als 
doorvoerland met belangrijke en grote afzetgebieden in Europa. 
Daardoor zijn vraagstukken inzake verkeer en logistiek van groot 
belang, ook in termen van BNP en welvaart. In samenhang met de 
toenemende mobiliteit van de Nederlanders zelve komen 
dergelijke vraagstukken steeds hoger op de agenda van 
transporteurs en ministeries om de voorwaarden voor 
gegarandeerde en vlotte verkeersmobiliteit nu en in de toekomst 
te bewaren en bewaken. Sterke onderzoeksgroepen in Nederland 
ontfermen zich over deze vraagstellingen. 

S41   Waar verdienen we op 

termijn ons brood mee en 

hoe behouden we de 

concurrentiekracht van de 

Nederlandse economie? 

Nederland is een kleine open economie die voor een groot deel 
meedeint op de Europese en zelfs op de wereldconjunctuur. De 
vraag waar we in de toekomst ons brood mee verdienen is 
moeilijk, zo niet onmogelijk, te beantwoorden, want de toekomst 
blijft ongewis. Verder bouwen op de sterke punten van de 
Nederlandse economie, de van oudsher belangrijke 
handelsrelaties en de mogelijkheden benutten van nieuwe 
technologische ontwikkelingen lijken de belangrijkste 
ingrediënten voor de toekomststrategie. Maar is die toekomst wel 
zo maakbaar voor een klein land als Nederland? Onderzoek naar 
de sterktes en kansen van onze economie, alsmede de zwakke 
kanten en de bedreigingen in een globaliserende wereld, zou 
handvatten moeten geven voor de discussie over richting waarin 
Nederland zich moet ontwikkelen. 

S42   Wat is bepalend voor de 

wijze waarop regulering 

hedendaagse uitdagingen op 

velerlei terrein veerkrachtig 

het hoofd kan bieden en 

voldoende rechtszekerheid 

kan garanderen? 

Een juridisch instrumentarium (of dat nu het privaat-, publiek- of 
fiscaal recht betreft) dat voldoende rechtszekerheid biedt en 
geëquipeerd is om de sociale, economische en politieke 
uitdagingen van de hedendaagse samenleving te adresseren, zal 
ontegenzeggelijk in positieve zin kunnen bijdragen aan welvaart, 
welzijn en slagkracht van ons land binnen een sterk 
mondialiserende samenleving en economie. Op welke wijze 
garanderen we dat het recht blijvend in staat is om de grote 
veranderingen van deze tijd (globalisering, digitalisering, 
toenemende invloed private actoren, etc.) te accommoderen op 
een wijze die passend is bij de Westerse democratie en 
tegelijkertijd de innovatieve economie en samenleving die we 
willen zijn stimuleert en faciliteert? Het antwoord op deze vragen 
moet worden gegeven vanuit het rechtswetenschappelijk en 
bestuurskundig onderzoek dat in Nederland een sterke reputatie 
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heeft in het denken over recht, regulering, bestuur en innovatie. 

S43   Wat is bepalend voor het 

succes van steden en op 

welke wijze kunnen 

overheden, bedrijven, 

burgers, kennisinstellingen 

en maatschappelijke 

organisaties daar 

gezamenlijk een bijdrage 

aan leveren? 

Steden fungeren in toenemende mate als motoren van de 
economie; maar niet elke stad komt mee en niet elke stad is een 
winnaar. Wat is bepalend voor het succes van steden en op welke 
wijze kunnen overheden, bedrijven, burgers, kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisaties daar gezamenlijk een bijdrage 
aan leveren? Sinds de klassieke oudheid hebben inwoners van 
steden in Europa en daarbuiten op zeer uiteenlopende, maar 
verrassend vergelijkbare manieren antwoorden gezocht en 
gevonden op de nog altijd zeer actuele vraag: hoe kunnen we in 
grote steden het beste samen leven? Makkelijk is dat niet. In 
steden wonen mannen en vrouwen uit verschillende sociale 
klassen, van verschillende herkomstgebieden, religieuze 
oriëntaties en leeftijden doorgaans dicht op elkaars lip. Dat leidt 
niet zelden tot grote onderlinge spanningen en conflicten. Hoe 
kunnen die conflicten beheersbaar blijven en de economische en 
sociale vitaliteit van steden worden versterkt? Dit is een 
vruchtbaar overkoepelend uitgangspunt om nieuw en 
baanbrekend sociaalwetenschappelijk, economisch en historisch 
onderzoek te ontwikkelen. In ons land zijn sterke groepen op het 
gebied van sociale geografie, geschiedenis en sociologie die zich 
met deze vragen bezighouden. De vraag sluit direct aan bij de 
multidisciplinaire NWO uitdagingen ‘Veerkrachtige samenleving’, 
‘Complexiteit’ (verstedelijking, netwerken), maar zeker ook bij 
‘Kwaliteit van leven’, ‘Circulaire economie’ en ‘Big data’. 

S44   Wat is het verband tussen 

armoede, migratie en 

veiligheid? 

Armoede is, naast het ontvluchten van oorlogsgeweld, een van de 
belangrijkste factoren die internationale migratie bevorderen. 
Hoewel zulke migratie grote voordelen kan opleveren, zowel voor 
landen van herkomst en bestemmingslanden, is er vaak sprake 
van gebrekkige integratie die leidt tot het ontstaan van 
spanningen tussen nieuwkomers en autochtonen. Brengt 
gebrekkige integratie veiligheidsrisico’s met zich mee? Dreigt een 
onderklasse te ontstaan die gevoelig is voor de verlokkingen van 
internationaal terrorisme? Kunnen dit soort problemen het best 
geadresseerd worden door een repressief beleid, of een beleid 
gericht op ondersteuning en het bevorderen van integratie? Is het 
mogelijk meerdere vliegen met een klap te slaan, en als land te 
profiteren van internationaal arbeidsaanbod en tegelijkertijd de 
veiligheid te bevorderen? Kunnen we internationale veiligheid 
bevorderen door bepaalde vormen van 
ontwikkelingssamenwerking? 

S45   Wat is in het licht van de 

vergrijzende en krimpende 

bevolking de houdbaarheid 

van de welvaartsstaat? 

Vergrijzing en krimp zetten bekende en vertrouwde 
mechanismen in de samenleving op z'n kop. Daar waar we 
decennia hebben gespaard voor later, een handelsoverschot 
hebben door de efficiënte productie en groeiende steden en 
dorpen, bewegen we langzaam toe naar een situatie van 
ontsparen, de import van andere goederen en een lagere 
productie en een krimpende bevolking. Hoeveel druk zal dat 
geven op de verzorgingsstaat? Zijn de bijeengespaarde 
pensioenen voldoende? Is het huidige systeem van zorg en de 
financiering van dit systeem houdbaar of krijgen we te maken met 
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karigere voorzieningen? 

S46   Wat zijn de gevolgen van 

chronische aandoeningen, 

stress en handicaps en hoe 

kunnen mensen hier zo goed 

mogelijk mee omgaan? 

Met de toenemende maatschappelijke veranderingen (bv 
digitalisering, veroudering) krijgen de gevolgen van chronische 
aandoeningen, stress en handicaps (bijv. stress bij chronisch 
zieken, somatisch onverklaarde klachten, verstandelijke 
beperkingen) en de vraag hoe mensen hier zo goed mogelijk mee 
om kunnen gaan, een steeds belangrijkere rol. Het grote aantal 
ingediende vragen in dit cluster heeft hierbij betrekking op 1) het 
in kaart brengen van de (psychische en lichamelijke) gevolgen 
van chronische aandoeningen, stress en handicaps, voor de 
kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie, 2) 
oorzakelijke, uitlokkende en versterkende contextuele factoren 
voor chronische aandoeningen, stress en handicaps, en 3) 
behandelmogelijkheden voor het zo optimaal mogelijk omgaan 
met de chronische aandoeningen, stress en handicaps om de 
individuele en maatschappelijke gevolgen zo veel mogelijk te 
beperken. Gezien de zeer hoge prevalentie (bijv. ca. 1 op de 4 
Nederlanders lijdt nu aan een chronische aandoening) is het 
maatschappelijke en economische belang van deze vragen zeer 
groot. Ook op wetenschappelijk gebied zijn er sterke 
onderzoeksgroepen in Nederland aanwezig die onderzoek op dit 
gebied verrichten. Dit is een cluster voor "Science for Science", 
"Science for Competiveness" en "Science for Society" met 
belangrijke implicaties voor de (geestelijke en lichamelijke) 
gezondheidszorg, maatschappelijke, economische en 
technologische ontwikkelingen. 

S47   Wat zijn de gevolgen van 

nieuwe technologieën en big 

data op de effectiviteit van, 

en het vertrouwen in het 

openbaar bestuur? 

De opkomst van informatie- en communicatietechnologie en meer 
recent de gegroeide aandacht voor de mogelijkheden die 'big 
data' bieden, hebben reeds ingrijpende gevolgen gehad voor het 
functioneren van het openbaar bestuur. Denk aan digitale 
loketten, gekoppelde databestanden en fraudedetectie door 
patroonherkenning. Nog weinig is bekend over de wijze waarop 
deze technologische ontwikkelingen de effectiviteit van en het 
vertrouwen in de overheid beïnvloeden. Beleidsmakers gaan er 
doorgaans van uit dat de effecten gunstig zijn, maar die 
veronderstelling is zeker niet altijd gerechtvaardigd. Het is 
derhalve van groot belang deze kennislacunes te vullen. In 
Nederland bestaan aan verschillende universiteiten sterke (met 
name bestuurskundige en communicatiewetenschappelijke) 
onderzoeksgroepen die zich bezighouden met de effecten van 
nieuwe technologieën op het functioneren van, en vertrouwen in 
de overheid. 

S48   Wat zijn de gevolgen van 

nieuwe technologieën en big 

data voor wetgeving en 

rechtspraak en op welke 

wijze kunnen we innovatie 

benutten voor handhaving 

van regels? 

Grote mondiale spelers als Google en Facebook spelen een steeds 
dominantere rol in het sturen en daarmee inrichten van de 
economische en sociale ordening, onder meer met behulp Big 
Data. Op welke wijze geven we in een steeds sterker door het 
gebruik van grote hoeveelheden data gestuurde samenleving 
vorm en inhoud aan controle met tegelijkertijd aandacht voor de 
innovatiepotentie die van deze ontwikkeling uitgaat? 
Tegelijkertijd heeft Big Data grote potentie voor acceptatie en 
innovatie van wetgeving en rechtspraak. Op welke wijze kunnen 
recht en regulering een evenwichtige omgang vinden met en een 
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helder juridisch kader bieden aan ontwikkelingen op het terrein 
van digitalisering, big data, genetics, biotechnologie, 
nanotechnologie en cognitie? Op welke wijze kan de 
rechtshandhaving (criminaliteitsbestrijding, aanpak fraude, etc.) 
profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden? Deze 
vragen moeten ter hand worden genomen door subdisciplines 
binnen de rechtsgeleerdheid en bestuurskunde met een sterke 
reputatie op het terrein van implicaties van technische innovatie. 

S49   Wat zijn de 

maatschappelijke effecten 

van sportbeoefening, 

bijvoorbeeld in economisch, 

sociaal en pedagogisch 

opzicht? 

Sport en bewegen wordt binnen het sociaal domein als preventief 
‘wondermiddel’ ingezet om sociaal maatschappelijke 
doelstellingen te bereiken zoals het bevorderen van cohesie, 
integratie en participatie. Ook worden er veel pedagogische 
waarden toegedicht aan sport en bewegen voor de opgroeiende 
jeugd zoals beter leren samenwerken, omgaan met winst en 
verlies, disciplinering etc. Topsportevenementen 
vertegenwoordigen een grote economische waarde. Zowel de 
actieve sportdeelname is de afgelopen jaren enorm toegenomen 
alsook de aandacht voor topsport (evenementen en televisie). 
Vanuit beleidsactoren worden vooral positieve zaken aan 
(top)sport toegekend (gezondheid, psychosociaal functioneren, 
integratie, cohesie, economische groei), terwijl vanuit de sociale 
wetenschappen ook is gewezen op allerlei minder sociaal 
wenselijke (re)producties in de (top)sport (gender ongelijkheid, 
discriminatie, doping, nationalisme). Er is behoefte aan meer 
gedegen wetenschappelijk onderzoek om tal van toegewezen 
positieve/negatieve claims te valideren. 

S50   Wat zijn de 

maatschappelijke gevolgen 

van de grote recessie, en hoe 

kunnen we het financiële 

systeem hervormen om 

dergelijke crises in de 

toekomst te voorkomen? 

Een relatief kleine schok op de Amerikaanse woningmarkt heeft 
het financiële systeem aan de rand van de afgrond gebracht. 
Banken raakten in problemen en moesten worden gered, de 
wereldhandel stortte in waardoor vele landen in een diepe en 
langdurige recessie terecht zijn gekomen. Wat zijn de gevolgen 
van deze crisis voor het fundament van onze economieën? Wat 
zijn de gevolgen voor de manier waarop we kijken naar het 
financiële systeem, voor de huizenmarkt, voor de pensioenen en 
werkloosheid? Welke stappen moeten we nemen op het gebied 
van toezicht, governance en de verantwoordelijkheid van 
bankiers, zodat de private prikkels voor banken en bankiers beter 
overeen komen met maatschappelijke waarde van hun handelen? 
Zijn financiële markten wel te beteugelen? 

S51   Wat zijn de oorzaken en 

gevolgen van migratie voor 

sociale integratie en 

uitsluiting? 

Processen van internationale migratie 'are here to stay' vanwege 
voortdurende wereldwijde gewelddadige conflicten, armoede en 
ellende. Daarom moeten onderzoekers steeds weer naar nieuwe, 
armoedige brandhaarden in de wereld van waaruit deze 
migratiestromen op gang komen. Deze migratiestromen worden, 
schoorvoetend, steeds weer opgevangen in westerse landen en 
sommige overheden wensen deze migranten te integreren in de 
samenleving. Daartegen bestaat in sommige landen meer 
weerstand dan in andere landen: in sommige landen leidt dit 
meer dan in andere landen en periodes tot uitsluiting van de 
migranten. Kernvragen: onder welke voorwaarden slaagt de 
integratie van migranten beter en onder welke voorwaarden 
ontstaat uitsluiting van deze migranten? Pertinente 
onderzoeksvragen met een multi-level en multi-disciplinair 
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karakter waarop diverse excellente onderzoeksgroepen zich 
richten; sluit goed aan bij agenda DSW en NWO thema's inzake 
veerkrachtige samenleving. 

S52   Wat zijn de patronen en 

oorzaken van criminaliteit 

en hoe vallen deze te 

beïnvloeden? 

Het beperken van criminaliteit is een van de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen. De aard en de omvang van 
criminaliteit varieert echter door de tijd heen. Wat zijn de 
mechanismen achter deze veranderende patronen en in hoeverre 
zijn die door de overheid te beïnvloeden? Voor welke vormen van 
criminaliteitspreventie en -bestrijding bestaat wetenschappelijk 
bewijs van hun effectiviteit? Hoe groot is de dreiging van nieuwe 
vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, transnationale 
criminaliteit en nieuwe vormen van organisatiecriminaliteit? 

S53   Welke factoren bepalen 

moreel gedrag? 

Welke factoren bepalen moreel gedrag? Hoe ontwikkelen 
kinderen een moreel kompas, en hoe kunnen we moreel gedrag 
stimuleren en het streven naar eigen belang en machtswellust 
inperken? 

S54   Welke gevolgen hebben 

maatschappelijke 

ontwikkelingen voor het 

functioneren van de 

instellingen van het 

openbaar bestuur? 

De werkwijze van het openbaar bestuur is aan het veranderen. 
Hiërarchische modellen van overheidssturing maken plaats voor 
netwerksturing, en burgers kunnen kiezen uit een palet van 
participatiemogelijkheden. Bovendien zijn de verschillende lagen 
van de overheid (gemeente, provincie, rijk, EU) steeds sterker met 
elkaar verweven en ontstaan er allerlei tussenvormen zoals 
regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Welke 
gevolgen hebben deze veranderingen voor het functioneren van 
de instituties van democratie en rechtstaat, zoals het kiesstelsel 
en het primaat van de volksvertegenwoordiging? Welke 
alternatieve instituties voor democratie en rechtstaat kunnen 
worden overwogen, en hoe houden deze zich in een vergelijking 
met de huidige inrichting van het openbaar bestuur? Zorgvuldige 
evaluatie van de instellingen van democratie en openbaar bestuur 
is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de samenleving. 
Nederlandse bestuurskundigen en politicologen hebben ook 
internationaal een vooraanstaande positie bij het onderzoek naar 
de grondslagen van samenwerking, en zijn dus bij uitstek in staat 
om deze vragen te beantwoorden. 

S55   Welke gevolgen heeft 

internationale migratie voor 

de veerkracht en 

duurzaamheid van de 

samenleving? 

De afbakening tussen 'het volk' (de 'demos' in democratie) en 
anderen (buitenlanders, immigranten) ligt aan de basis van 
moderne staten: zonder grenzen geen staat. Door de toenemende 
internationale migratie (arbeidsmigratie door globalisering en 
Europese integratie; asielzoekers door internationale politieke 
instabiliteit) staan de traditionele afbakeningen echter onder 
druk. 'Het volk' is in landen als Nederland allang niet meer 
cultureel of etnisch homogeen, en de grenzen van Nederland en 
van de EU worden steeds poreuzer. Welke gevolgen heeft 
internationale migratie voor de veerkracht en duurzaamheid van 
de Nederlandse samenleving? Welke gevolgen heeft culturele 
diversiteit voor deze veerkracht en duurzaamheid? Hoe wordt het 
begrip 'burgerschap' in deze tijd formeel en informeel ingevuld? 
Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van sociologie, 
demografie, sociale geografie en migratiestudies zijn 
internationaal toonaangevend en aangewezen om deze vragen te 
beantwoorden. 
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S56   Welke invloed hebben 

natuur en milieu op het 

welzijn van mensen, wat 

verklaart milieugedrag, en 

welke interventies zijn 

effectief en acceptabel om 

milieuvriendelijk gedrag te 

stimuleren? 

Milieuproblemen zoals klimaatverandering bedreigen het welzijn, 
de welvaart, en de beschikbaarheid van voedsel en water van 
miljarden mensen. Milieuproblemen worden in belangrijke mate 
veroorzaakt door het gedrag van mensen, en kunnen dus worden 
beheerst door mensen te stimuleren om meer milieubewuste 
keuzes te maken. Voorkeuren en gedrag spelen een rol bij bijna 
alle oplossingen voor milieuproblemen. Technische oplossingen 
zijn bijvoorbeeld pas effectief als mensen deze oplossingen 
aanvaardbaar vinden en willen gebruiken. Belangrijke sociaal 
wetenschappelijke vragen zijn: (a) welke factoren beïnvloeden 
perceptie van milieurisico’s en milieugedrag, zoals de keuze voor 
duurzame energiebronnen, aanschaf en gebruik van 
milieuvriendelijke technologie, en alledaagse gedragingen die 
invloed hebben op de milieukwaliteit?; (b) welke interventies zijn 
effectief om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren, welke 
factoren bepalen de effectiviteit, en hoe kan de effectiviteit 
worden verhoogd?; (c) welke factoren beïnvloeden de acceptatie 
van milieubeleid en duurzame technologieën?; (d) welke gevolgen 
hebben natuur, milieuproblemen en milieubeleid op het welzijn 
van mensen?; (e) hoe zorgen we ervoor dat de maatschappij 
bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering? Noot: dit is 
een breed cluster over de (1) invloed van de omgeving, natuur en 
milieu op welzijn en gedrag van mensen, en (2) verklaren en 
veranderen van milieugedrag. 

S57   Welke ontwikkelingen in de 

samenleving en technologie 

bieden nieuwe kansen voor 

de effectiviteit en acceptatie 

van wetgeving, rechtspraak 

en rechtshandhaving? 

Mondigheid van burgers, digitalisering (big data), globalisering en 
andere voor onze hedendaagse samenleving karakteristieke 
ontwikkelingen zetten klassieke vormen van regulering en 
handhaving onder druk. Innovatieve vormen van regulering 
(nudging, burgerparticipatie, normen ingebouwd in de techniek) 
blijken soms effectievere prikkels en sturing te kunnen bieden. 
Hoe kunnen nieuwe mogelijkheden worden benut om de 
effectiviteit, legitimiteit en de maatschappelijke acceptatie van 
rechtsregels, wetgeving, rechtspraak en handhaving te 
bevorderen? In hoeverre valt te leren van andere landen? 

S58   Welke sociale 

veranderingen als gevolg 

van technologische 

veranderingen zijn 

aanstaande en beïnvloeden 

onze welvaart? 

Technologie is een bron van welvaart. Op lange termijn gaan 
productiviteit en voorspoed op allerlei terreinen hand in hand. 
Echter in tijden van grote technologische veranderingen is er ook 
een strijd gaande tussen mens en machine. Banen verdwijnen, 
nieuwe ontstaan. De ordening van markten wordt flink opgeschud 
waardoor nieuwe verhoudingen ontstaan. Op dit moment gaat het 
om vragen over robotisering, privacy en andere ICT-gedreven 
ontwikkelingen. Hoe zal de samenleving er binnenkort uitzien? 
Wie profiteert van de nieuwe kansen, wie moet op zoek naar een 
nieuwe baan? Hoeveel is onze privacy ons waard? 

S59   Zijn fundamentele pijlers 

waarop onze rechtsstaat is 

gebouwd, zoals waardigheid 

en burgerschap, aan 

revitalisering toe, gegeven 

spanningen inherent aan 

ontwikkelingen in onze 

De rechtsstaat is een beproefde institutionele inrichting van de 
samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en democratie hoog in het 
vaandel staan. Verschillende ontwikkelingen noodzaken echter 
tot het opnieuw doordenken van de pijlers waarop onze 
rechtsstaat is gebouwd en vragen mogelijk zelfs om een 
ingrijpende, zo niet structurele herinrichting daarvan. Op welke 
wijze geven we mensenrechten van de 21st eeuw invulling en 
meer in het bijzonder, wat is de betekenis van hedendaagse 
ontwikkelingen en uitdagingen (op het terrein van milieu, 
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huidige samenleving? gezondheid, biotechnologie, etc.) voor de mensenrechten zoals we 
die momenteel kennen? Deze vragen kunnen worden opgepakt 
door onderzoeksgroepen in ons land die inmiddels een sterke 
reputatie hebben met onderzoek naar innovatie op het terrein 
van zowel de rechtsstaat en grondrechten als grote 
maatschappelijke uitdagingen in het licht van fundamentele 
rechten (milieu, technologie, gezondheid, veiligheid). 

 

Technische wetenschappen 

T1  Big data --- Hoe om te gaan 
met enorme hoeveelheden 
data?  

Nadruk ligt hier vooral op de omvang van data en niet zozeer het 
doel van analyses. Denk aan distributed/streaming technologieën. 
De hoofdvraag is wetenschappelijk goed onderzoekbaar op een 
termijn van tien jaar. Met het oog op de snelle opmars van data en 
datastromen is de hoofdvraag vernieuwend en wetenschappelijk 
zeer interessant. Binnen vrijwel alle universiteiten zijn er sterke 
onderzoeksgroepen die zich op (elementen van) de hoofdvraag 
kunnen richten. Daarnaast is er brede user-community (diverse 
domeinen) waar veel data wordt gegenereerd. Tot slot is er een e-
infrastructuur beschikbaar die big data onderzoek mogelijk 
maakt.  

T2  Data Science – Hoe kunnen 
we data omzetten in 
waarde, inzichten en 
antwoorden?  
 

De nadruk ligt hier vooral op de analyse en visualisatie van data. 
Denk aan analytics, business intelligence, data mining, machine 
learning, AI, visualisatie, visual analytics etc. (Focus op 
antwoorden i.p.v. schaal van Big Data). Data analyse is het 
speerpunt van het huidige en toekomstige ICT onderzoek. De 
analyse en visualisatie van data is wetenschappelijk 
onderzoekbaar en vormt de komende jaren een speerpunt van 
ICT onderzoek. De hoofdvraag is wetenschappelijk interessant 
omdat de beantwoording er van aanleiding geeft tot 
wetenschappelijke en maatschappelijke innovaties. Er is een 
sterke relatie met geavanceerde modellen. Nederland heeft 
vooraanstaande onderzoeksgroepen op het gebied van data 
science. 

T3  Hardware: Networking and 
Mobility -- Hoe kunnen we 
"dingen" altijd en overal met 
elkaar verbinden?  

Het gaat hier om alle hardware innovaties die ons en onze 
apparaten in staat stellen te communiceren: glasvezel, wireless, 
etc. De hoofdvraag appelleert aan de "Network Society" en "the 
Internet of Things". Onze samenleving wordt in toenemende mate 
verbonden door digitale communicatie. De onderzoeksvraag is 
daardoor zeer relevant en goed onderzoekbaar op een termijn 
van tien jaar. De vraag is wetenschappelijk interessant en er zijn 
sterke Nederlandse onderzoeksgroepen die hier een bijdrage aan 
leveren. Smart industry is in hoge mate afhankelijk van 
doorbraken op dit gebied. Tot slot doet Nederland in de top mee 
van (beschikbaarheid van) telecom- en e-infrastructuur. 
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T4  Hardware: Processing -- Hoe 
kunnen we nog sneller en 
zuiniger rekenen?  
 

Het gaat hier om alle hardware innovaties die ons in staat stellen 
sneller te rekenen, grotere data sets te verwerken en tegelijkertijd 
minder energie te verbruiken. Het gaat niet om software 
innovaties. Sneller en zuiniger rekenen is een voorwaarde voor 
technologische (ICT) ontwikkeling. De hoofdvraag laat zich 
uitstekend onderzoeken door theoretisch en praktisch onderzoek 
naar nieuwe vormen van computers en rekenmethoden. Er zijn 
ruim voldoende Nederlandse onderzoeksgroepen die zich met 
deze materie bezig houden, en bovendien is er een industrieel 
ecosysteem dat wereldwijd in de top meedraait. 

T5  Hoe bouwen we zo adaptief 
dat de gebouwde omgeving 
eeuwig mee kan gaan?  

Het verlengen van levensduur van bestaande gebouwen (en 
constructies in het algemeen) op een veilige manier is van groot 
maatschappelijk en economisch belang. Nauw hieraan gerelateerd 
is het ontwerpen van nieuwe gebouwen die zeer duurzaam zijn, 
energie-efficiënt, gebruik maken van herbruikbare materialen, 
enz. Een ander aspect is het ontwerpen van gebouwen zodat 
gebruikers zich hierin prettig voelen en gezond blijven. Dit vereist 
een integrale aanpak, en onderzoek hiernaar is het afgelopen 
decennium goed van de grond gekomen. Er speelt een groot 
maatschappelijk belang plus aanwezigheid van 
onderzoeksgroepen die hieraan goed onderzoek doen.  

T6   Hoe brengen we onze 
wereld beter in kaart?  

Vragen waar al diverse antwoorden op beschikbaar zijn, zonder 
dat we daar nu al compleetheid kunnen claimen. Met de alom 
aanwezige sensoriek komen we een eind in de digitalisering van 
onze leefomgeving. 

T7   Hoe creëren we materialen 
voor biomedische 
toepassingen?  

Hier valt nog veel te ontdekken, en is zeer relevant voor 
(bio)medisch onderzoek. Een grote, uitdagende 
wetenschappelijke agenda, die door onderzoeksgroepen in 
Nederland in toenemende mate actief bewerkt wordt. 

T8  Hoe exploiteren we 
energiebronnen die voor de 
komende millennia oneindig 
zijn?  

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit 
duurzame bronnen dienen te bestaan. Er is een aantal clusters dat 
dit probleem adresseert. Dit cluster bevat voornamelijk vragen 
van een wat meer toegepaste aard, die minder tot fundamentele 
wetenschappelijke vragen leiden. 

T9  Hoe kan biomassa bijdragen 
aan onze energiebehoefte en 
hoe kunnen we CO2 efficiënt 
en veilig opslaan?  

Omdat fossiele bronnen uitgeput raken en er bij hun verbranding 
CO2 (broeikasgas) vrijkomt, is het van belang om 'schoon fossiel' 
en alternatieven te ontwikkelen. Biomassa-afval (niet-competitief 
met voedsel) kan bijvoorbeeld bijgestookt worden en CO2 
afgevangen of zelfs geconverteerd naar nuttige producten. Dit 
onderwerp staat ook volop in de belangstelling binnen H2020. Er 
is kennis aanwezig in Nederland, voldoende om een goede 
onderzoeksagenda voor de komende tien jaar op te stellen. 
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T10   Hoe kan de landbouw in 
Nederland worden 
aangepast zodat deze 
duurzamer met de 
natuurlijke hulpbronnen 
omgaat?  

Het cluster bestaat voornamelijk uit vragen die misschien meer 
op het terrein van andere wetenschapegebieden liggen, in het 
bijzonder de natuurwetenschappen en levenswetenschappen. 

T11   Hoe kan het ontwerpproces 
voor nieuwe 
productieprocessen (e.g. 3D 
printen) beter ondersteund 
worden?  

Nieuwe technologische ontwikkelingen (sensoren, slimme 
materialen, duurzaam materiaal gebruik) kunnen helpen om de 
maakindustrie in Nederland gezond en competitief te houden. Er 
is een zeer goede kennisinfrastructuur aanwezig in Nederland, die 
goed ingebed is in het industriële landschap. De 
wetenschappelijke vragen zijn uitdagend. 

T12  Hoe kan moderne 
technologie worden ingezet 
voor restauratie en 
conservering van 
kunstwerken?  

De vragen binnen dit cluster zijn zeker interessant en relevant en 
hebben vooral een praktisch/toegepast karakter.  

T13  Hoe kan verlichting 
bijdragen tot het welzijn van 
mens en dier?  

Een goede verlichting draagt bij tot het welzijn en de gezondheid 
van mens en dier. Daarnaast dient verlichting energiezuinig te 
zijn. De vraag is echter wat hier de fundamentele vragen zijn, en 
of je hier een onderzoeksagenda van hoge kwaliteit voor kunt 
maken voor de komende tien jaar.  

T14  Hoe kunnen robotica en 
automatisering materiaal- 
en energie-efficiëntie 
vergroten?  

Schaarste aan materialen en verbeteren van de energie-efficiëntie 
van productieprocessen zullen de komende jaren steeds crucialer 
worden. Zodanig ontwerpen dat constructies makkelijk af te 
breken zijn en te recyclen alsmede het veilig verlengen van de 
levensduur van constructies spelen hierbij een belangrijk rol. Het 
monitoren van de toestand van een constructie tijdens de 
gebruiksduur is hierbij een essentieel element. Het 
maatschappelijk belang is groot, evenals de wetenschappelijke 
uitdagingen. De kennisinfrastructuur in Nederland is aanwezig, 
maar kan verder groeien. 

T15  Hoe kunnen we de 
aandrijving voor 
transportsystemen 
efficiënter en 
milieuvriendelijker maken?  

Met de groeiende toename van mobiliteit en vervoer moeten 
aandrijfsystemen energiezuiniger en milieuvriendelijker worden. 
Dit betreft gedeeltelijk een omschakeling naar systemen die 
inherent zuiniger en milieuvriendelijker zijn, en gedeeltelijk een 
verdere verbetering van meer conventionele aandrijfsystemen, 
waarbij verbrandingsprocessen geoptimaliseerd worden, of 
radicaal nieuwe typen motoren. Maar ook optimalisatie van 
power trains speelt hier bijvoorbeeld een rol. Er zijn zeer goede 
tot uitstekende onderzoeksgroepen in Nederland, op 
universiteiten en op instituten, en er is ook een aanzienlijke 
industriële activiteit. Wetenschappelijk uitdagend, 
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maatschappelijk zeer relevant geeft dit zeker een zeer goede 
onderzoeksagenda voor de komende tien jaar. 

T16  Hoe kunnen we de 
eigenschappen, 
functionaliteiten en 
samenspel van biologische 
(macro)moleculen beter 
doorgronden teneinde ons 
begrip van levende 
systemen te vergroten?  

Binnen dit cluster neemt 'systems biology' een prominente plaats 
in. Systems biology kan worden beschouwd als een cruciale 
enabling technology voor diverse themalijnen binnen de 
topsector Life Sciences & Health en heeft tevens een belangrijke 
link naar de voedingsindustrie. 

T17  Hoe kunnen we de 
fundamentele vragen in de 
informatica en 
computational science 
beantwoorden  

Sommige vragen in dit cluster zijn filosofisch van aard en 
daarmee is de hardheid en concreetheid van wat er aan impact 
mee wordt bereikt niet erg helder. 

T18  Hoe kunnen we de 
gebruikersvriendelijkheid 
van randapparatuur 
verbeteren?  

De gestelde vragen zijn intrigerend, en breder gesteld zou je op 
het gebied van de human-computer interaction komen. Een deel 
van dat veld is opgenomen binnen kunstmatige intelligentie wat 
weer ondergebracht is in data science. De overgebleven vragen 
lijken onvoldoende om tien jaar op voort te bouwen. 

T19  Hoe kunnen we de kennis 
vergroten van de 
ondergrond voor veiligere 
bebouwing, een gezonde 
waterhuishouding en voor 
vergroting van de 
economisch waarde?  

Onze zachte bodem levert allerlei problemen op die opgelost 
moeten worden. Maar ten opzichte van andere gerelateerde 
onderwerpen (dijken, alternatieve energie) heeft dit misschien 
een lagere prioriteit.  

T20  Hoe kunnen we de 
samenleving op 
natuurvriendelijke wijze 
beschermen tegen 
overstromingen?  

Dit onderwerp is het fundament voor het bestaan van grote delen 
van Nederland. Cruciaal, en moet zeker hoog op de agenda blijven 
staan. Onderzoekinfrastructuur is aanwezig en van wereldfaam. 

T21  Hoe kunnen we de schaarste 
aan schoon drinkwater 
beperken door recycling, 
besparing, en winning van 
drinkwater uit alternatieve 
bronnen?  

Deze vraag adresseert een groot wereldprobleem. Daarom is het 
natuurlijk van groot belang. In Nederland is het minder direct een 
probleem. Ook de komende decennia zal Nederland eerder teveel 
dan te weinig water hebben. Ontwikkelingen op dit vlak kunnen 
eventueel wel een exportproduct worden en dus grote impact 
hebben wereldwijd. Onderzoekinfrastructuur is aanwezig. Omdat 
het niet een NL probleem is, lagere prioriteit dan dijken e.d. 
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T22  Hoe kunnen we de 
toekomstige productie van 
chemische producten zo 
efficiënt, schoon en 
duurzaam mogelijk maken?  

Dit cluster ademt de ambitie van de topsector Chemie, namelijk 
om voorop te lopen in de overgang naar groene chemie. De 
vragen binnen dit cluster hebben vooral betrekking op de 
programmalijnen Energie-efficiëntie en Materiaalefficiëntie 
binnen Chemical Conversion, Process technology & Synthesis. 
Tevens is er een duidelijke link naar de programmalijn Advanced 
Materials - Superieure materialen.  

T23  Hoe kunnen we de 
veiligheid op zee voor mens 
en milieu garanderen bij 
toenemende activiteiten op 
zee en steeds groter 
wordende schepen?  

Het wordt steeds drukker op de Noordzee, niet alleen met 
scheepsvaart, maar ook met andere activiteiten 
(windmolenparken, getijdecentrale bij Den Helder). Nederland is 
verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn eigen territoriale 
wateren, ook als schepen niet Nederlands zijn. Er is een duidelijke 
onderzoekscapaciteit met internationale naam. 

T24  Hoe kunnen we de 
veiligheid van transport en 
vervoer vergroten?  

Overlapt deels met de veiligheid van vliegverkeer en maritiem 
transport. Veiligheid moet beter omdat ongelukken niet meer 
geaccepteerd worden. Verschillende aandachtsgebieden bij 
verschillende modaliteiten: autoverkeer heeft veel kleine 
ongelukken, vliegverkeer zelden een crash (met honderden 
slachtoffers), ferry's zinken zelden (maar met zeer veel 
slachtoffers, Korea, China, Italië, Baltische zee....). Veel kennis in 
NL bij universiteiten en instellingen. 

T25   Hoe kunnen we door nieuwe 
materialen gebouwen 
goedkoper en duurzamer 
maken?  

Deze vraag heeft een sterke relatie met de vraag "Hoe bouwen we 
zo adaptief dat de gebouwde omgeving eeuwig meekan?" 
Inderdaad is het ontwerpen van nieuwe gebouwen die zeer 
duurzaam zijn en energie-efficiënt van groot maatschappelijk 
belang. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van nieuwe 
materialen, die energiezuinig zijn om te maken, herbruikbaar zijn, 
enz. Dit cluster dient een groot maatschappelijk belang en een 
goede onderzoeksinfrastructuur is aanwezig.  

T26  Hoe kunnen we door nieuwe 
technologieën en processen 
gebouwen en infrastructuur 
goedkoper, veiliger, en 
duurzamer maken?  

Dit cluster heeft een sterke relatie met het cluster "Hoe bouwen 
we zo adaptief dat de gebouwde omgeving eeuwig meekan?" en 
zou eventueel hiermee samengevoegd kunnen worden. 

T27   Hoe kunnen we energie 
efficiënt opslaan en 
transporteren?  

Het beschikbaar zijn van energie op het juiste moment en op de 
juiste plaats is één van de cruciale vragen in de toekomstige 
energievoorziening en de vragen in dit cluster adresseren diverse 
deelvragen op dit gebied. Onderzoeksgroepen op universiteiten 
en instellingen hebben hun aandacht de afgelopen jaren verlegd 
naar juist dit gebied en zijn bezig expertise op te bouwen, dan wel 
te verdiepen en uit te breiden. Het maatschappelijk belang en de 
veelheid aan onderliggende fundamentele wetenschappelijke 
uitdagingen maken het zeker mogelijk een hoogwaardige 
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onderzoeksagenda op te stellen voor tenminste de komende tien 
jaar. 

T28  Hoe kunnen we 
geothermische energie 
optimaal benutten in 
Nederland? 

Is voor Nederland waarschijnlijk alleen een oplossing voor 
verwarming / koeling van gebouwen. Niet van het grotere energie 
vraagstuk.  

T29  Hoe kunnen we in de 
toenemende behoefte naar 
mobiliteit voorzien door een 
efficiënt, schoon en veilig 
vliegverkeer?  

De toenemende vraag naar mobiliteit vergt een toename van het 
luchtverkeer. Maar dit moet schoner, sneller, en veiliger. 
Onderzoeksgroepen zijn aanwezig op universiteiten en 
instellingen. 

T30  Hoe kunnen we in 
Nederland, als waterland, 
optimaal gebruik maken van 
de energie in rivieren en de 
zee?  

Zeer relevante vraag die binnen tien jaar grote impact kan hebben 
op toekomstige energiemix. Ter illustratie: de energiedichtheid in 
water is veel groter dan in lucht, dus potentieel zit er veel meer 
energie in rivieren en de zee dan in wind. Er zijn nog grote 
technisch-wetenschappelijke vragen hoe je de energie het beste 
kan omzetten, zonder invloed op milieu (dieren) en andere 
gebruikers (binnenvaart, beschermende functie van dijken). Er is 
veel kennis en kunde in Nederland op het gebied van maritieme 
techniek en delta (topsector water) en op het gebied van 
energiewinning (topsector energie). 

T31  Hoe kunnen we industriële 
productie van goederen 
minder afhankelijk maken 
van primaire grondstoffen 
door het implementeren van 
recyclings- en her-
vervaardigingstechnieken 
en substitutie van kritische 
materialen?  

Dit cluster is zeer relevant voor de belangrijke programmalijn 
binnen de Topsector Chemie : "Advanced Materials - Sluiten van 
de keten" waarin afval, recycling en materiaal-hergebruik 
centraal staan. Biedt zeer grote wetenschappelijke uitdagingen, 
met name ook aan de voorkant van de keten, met name v.w.b. het 
design van materials die zich lenen voor recycling etc.(zie ook 
materiaal-gerelateerde clusters). 

T32  Hoe kunnen we met behulp 
van een groter begrip van 
het leven, nieuwe targets 
identificeren voor 
moleculaire therapieën, 
antibiotica en antivirale 
middelen? 

De vragen binnen dit cluster hebben betrekking op het gebruik 
van innovatieve technologieën, zoals lab-on-a-chip, systems 
biology etc, voor onderzoek aan nieuwe geneesmiddelen. Dit 
cluster heeft een sterke link naar de Topsector Life Sciences & 
Health, met name via het innovatiethema Pharmacotherapy. 
Tevens is er een duidelijke link naar programmalijn Chemistry of 
Life, binnen de topsector Chemie. 

T33  Hoe kunnen we nieuwe 
biologische systemen maken 
en bestaande biologische 
systemen herontwerpen om 
specifieke taken te 

Synthetic biology, inclusief het construeren van cells/organs-on-
a-chip, is sterk in opkomst, zowel op academisch niveau als in 
diverse start-up companies. Het organ-on-a-chip werkveld, een 
innovatieve technologie voor drug discovery en development, 
wordt expliciet genoemd onder het thema Regenerative medicine 
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verrichten?  in de topsector Life Sciences & Health. Dit onderwerp kan 
profiteren van de ontwikkelingen op nanotechnologie gebied en 
3D-printing, zoals geadresseerd in andere (materiaal 
gerelateerde) clusters. Met betrekking tot het laatste dient te 
worden vermeld dat er tevens een duidelijke link is naar 
"Chemical nanotechnology & devices", een aparte programmalijn 
binnen de topsector Chemie. 

T34  Hoe kunnen we stabiele en 
selectieve katalysatoren 
maken die nodig zijn voor 
de overgang naar een bio-
based economy?  

De onderwerpen "katalyse" en "biobased" komen veelvuldig voor 
in de door de topsector Chemie gedefinieerde innovatiethema's. 
Er zijn diverse leidende onderzoeksgroepen in Nederland actief 
op dit gebied. 

T35  Hoe kunnen we stromingen 
van- en in vloeistoffen en 
gassen beter begrijpen?  

  

Een beter begrip van stromingen is van belang bij zeer 
uiteenlopende toepassingsgebieden. Voorbeelden zijn 
weersvoorspelling, waar de stromingsleermodellen de basis 
vormen, droogprocessen in de industrie, getijden en voorspelling 
van hoogwater, koeling van micro-elektronica, aerodynamica van 
vliegtuigen, verspreiding van verontreinigingen in lucht en water, 
geluidsoverlast. Het is derhalve een funderende 
ingenieurswetenschap die van groot belang is voor een veelheid 
van maatschappelijk en industrieel uiterst relevante 
toepassingen. Er zijn in Nederland excellente onderzoeksgroepen, 
die zich verenigd hebben in het J.M. Burgerscentrum, waar 
vooraanstaand experimenteel, theoretisch en numeriek 
onderzoek wordt verricht. De vragen sluiten zeer goed aan bij het 
onderzoek van deze groepen en complementeren de 
onderzoeksagenda voor de komende tien jaar. 

T36  Hoe kunnen we technologie 
voor omzetting van zonne-
energie verbeteren en 
breder inzetbaar maken?  

Dit onderwerp is maatschappelijk zeer belangrijk, en er is zeker 
nog veel onderzoek te doen naar nieuwe vormen van 
zonnepanelen. Er is ook een zeer goede onderzoeksinfrastructuur 
en kennis aanwezig op universiteiten en instituten. 

T37  Hoe kunnen we transport 
met schepen efficiënter 
maken en tegelijk de impact 
op het milieu terugdringen?  

Nederland heeft (nog steeds) een grote maritieme maakindustrie, 
voor wie deze vraag zeer relevant is. Ook schepen buiten 
Nederland gebouwd, vervuilen ons milieu door de grote 
Rotterdamse haven. Technologisch grote uitdagingen in 
materialen, coatings, lucht-water mengsels, met grote potentie. 
Veel onderzoekers met wereldfaam in NL. 

T38  Hoe kunnen we windenergie 
zo efficiënt en duurzaam 
mogelijk omzetten in 
elektriciteit?  
 

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie. 
Nederland heeft een goede infrastructuur voor onderzoek naar 
windenergie, dat aspecten omvat als de materialen die voor de 
turbinebladen worden gebruikt, de aerodynamica (met inbegrip 
van het opgewekte geluid), en de efficiëntie van de turbines zelf. 
Er is een groot maatschappelijk belang gekoppeld aan vragen in 
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dit cluster.  

T39  Hoe laten we technologie 
dienen als verlengstuk van 
de mens?  

Intrigerende vragen, waarbij het zoeken naar antwoorden diverse 
extra resultaten kan opleveren. Deels ook filosofisch van aard, en 
daarmee niet echt specifiek voor technische wetenschappen, 
hoewel deze tak wel door haar ontwikkelingen de vragen oproept.  

T40  Hoe maken we materialen 
'smart', bijvoorbeeld 
adaptief of zelf-reparerend?  
 

 

Een zeer relevant onderzoeksgebied, ook groot in Nederland, 
waarbij wordt geprobeerd om nieuwe materialen maken met 
grote, flexibele, vouwbare oppervlakken die lichtgevend zijn of 
die reageren op externe prikkels. Vele toepassingen mogelijk 
(bijv. smart windows die reageren op licht, self-healing 
constructiematerialen, etc). Er zijn in Nederland zeer goede 
onderzoeksgroepen actief op een verscheidenheid van 
deelgebieden, gedeeltelijk gestimuleerd door het IOP Self-healing 
materials. 

T41   Hoe maken we onze binnen- 
en buitenlucht volledig 
schoon?  

Schone lucht is een kwestie van groot maatschappelijk belang. Het 
onderliggend onderzoek bij dit cluster van vragen heeft echter 
een wat meer toegepast karakter, en het is de vraag of je daarmee 
een onderzoeksagenda van tien jaar goed kunt vullen. 
Uitzondering zijn de vragen naar verbrandingsprocessen. Hier 
liggen goede, relevante en fundamentele onderzoeksvragen voor 
de komende tien jaar, die ook goed aansluiten bij enkele het werk 
van enkele uitstekende Nederlandse onderzoeksgroepen.  

T42  Hoe ontwikkelen we 
minimaal/niet-invasieve 
technieken en interventies 
t.b.v. diagnose, preventie, 
cure en care?  

Molecular diagnostics en Imaging/image-guided therapies zijn 2 
innovation themes in de Topsector Life Sciences & Health, op een 
totaal van tien. Academisch sterk vertegenwoordigd werkveld, 
met zeer veel mogelijke spin-off naar medisch-technologisch 
hardware companies. 

T43   Hoe optimaliseren we 
materialen voor opwekking, 
opslag en omzetting van 
energie?  

Onderwerp van zeer hoge maatschappelijke relevantie, en de 
recente ontdekking van perovskiet zonnecellen toont aan dat 
nieuwe materialen aan de basis van doorbraken staan. 

T44  Hoe richten we een 
synchromodaal netwerk in 
dat optimaal gebruik maakt 
van alle 
transportmodaliteiten?  

Naadloos aansluitende transportmodaliteiten kunnen zorgen 
voor een bijna onmerkbaar en geruisloos transportsysteem dat 
op elk gewenst moment en onder elke gewenste omstandigheid 
flexibel, goedkoop, en duurzaam de wereldbevolking voorziet in 
haar behoefte aan goederen. Vragen hebben betrekking op 
slimme infrastructuur en vervoersmiddelen, hoogwaardige regie 
van keten door geavanceerde algoritmiek, en behendige 
beslissers voorzien van de juiste ICT-ondersteuning.  
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T45  Internet en Social media -- 
Hoe laten we mensen 
communiceren en 
informatie delen?  

Het gaat hier niet om het fysieke netwerk, maar vooral om de 
interacties tussen mensen en informatie. Denk aan websites, EDI, 
Wikipedia, twitter, facebook, etc. De maatschappelijke inbedding 
van het web en social media ontwikkelt zich zeer snel. De 
aangeboden diensten maken in toenemende mate gebruik van 
geavanceerde methoden om het gedrag van gebruikers te 
voorspellen. De wijze waarop mensen communiceren en 
informatie kunnen delen verandert hierdoor. De hoofdvraag is 
wetenschappelijk onderzoekbaar op een termijn van tien jaar en 
zeker wetenschappelijk en maatschappelijk interessant. In 
Nederland zijn er verschillende sterke onderzoeksgroepen die 
hier een bijdrage aan kunnen leveren. 

T46  Kunnen we alternatieve 
vormen van kernenergie 
ontwikkelen die veel 
veiliger en schoner zijn?  

Wetenschappelijk interessant, maar het draagvlak hiervoor in de 
samenleving is erg klein. De voorgestelde alternatieven leveren 
nog steeds radioactief afval op, zij het minder dan de normale 
kerncentrales.  

T47   Kunnen we materialen 
maken met iedere gewenste 
eigenschap?  

‘Material design’ is al jaren een wensgedachte. De praktijk is nu 
nog vaak ‘trial en error’. Rapid prototyping, rapid 
materialscreening en computational chemistry zijn allemaal 
technieken die tot efficientere ontwikkeling van nieuwe 
(functionele) materialen kunnen leiden. Combinaties van 
geavanceerde computersimulaties en moderne experimentele 
technieken bieden mogelijkheid tot voortgang. Gedeeltelijk 
gestimuleerd door TTI's als M2i en DPI is er een sterke 
onderzoeksstructuur ontstaan in Nederland, waarop een zeer 
goede en relevante onderzoeksagenda kan worden gebouwd voor 
de komende tien jaar. 

T48  Privacy en security -- Hoe 
beschermen we mensen 
tegen misbruik van ICT 
oplossingen?  

Nieuwe technologieën, onbetrouwbare software, en groeiende 
mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken kunnen 
leiden tot privacy en security problemen. Ethische, juridische, 
technologische, economische en politieke aspecten kunnen hierbij 
een rol spelen. Hier gaat het vooral om technologische innovaties 
om mensen te beschermen (hardware en software). De vraag is 
wetenschappelijk onderzoekbaar op een termijn van tien jaar 
waarin nieuwe innovaties noodzakelijk zijn om de digitale 
infrastructuur veiliger te maken. De hoofdvraag is 
wetenschappelijk interessant en valt binnen het expertisedomein 
van verschillende Nederlandse onderzoeksgroepen. 

T49  Smart industry -- Hoe 
maken we onze fabrieken 
slimmer?  

Alles wat te maken heeft met de vierde industriële revolutie 
(Industrie 4.0). De transitie van de industrie naar een digitale 
wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het 
productieproces. Het Internet of Things (IoT) speelt hierbij een 
centrale rol. De hoofdvraag is wetenschappelijk goed 
onderzoekbaar op een termijn van tien jaar en wetenschappelijk 
interessant. Nederland heeft sterke onderzoeksgroepen op dit 
gebied. 
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T50  Smart mobility -- Hoe 
brengen we mensen en 
goederen slimmer en 
duurzamer naar hun 
bestemming?  

 

 

Denk aan zelfsturende auto's, fileoplossingen, spoorregeling, etc. 
De nadruk ligt op het creëren van intelligente oplossingen. 
Logistiek vormt de ruggengraat van de Nederlandse samenleving. 
In een klein land als Nederland is het van belang om goederen en 
mensen op een slimme efficiënte en duurzame wijze te vervoeren. 
De vraag is wetenschappelijk onderzoekbaar op een termijn van 
tien jaar en wetenschappelijk interessant. Nederland kent 
verschillende sterke onderzoeksgroepen die zich op aspecten van 
de hoofdvraag profileren. 

T51  Software -- Hoe bouwen en 
onderhouden we software 
die morgen ook nog werkt?  

Het gaat hier vooral om de het maken van nieuwe software en het 
onderhouden van bestaande legacy systemen. Aspecten als 
betrouwbaarheid van de software en de voorspelbaarheid van het 
realiseren van software spelen hierbij een belangrijke rol. Door de 
snelle technologische ontwikkelingen veroudert software snel. Dit 
tast de duurzaamheid en betrouwbaarheid van onze digitale 
infrastructuur aan. De hoofdvraag is wetenschappelijk 
onderzoekbaar op een termijn van tien jaar en is 
wetenschappelijk interessant. Nederland kent verscheidene 
sterke onderzoeksgroepen die hier een bijdrage aan kunnen 
leveren.  

T52  Wat zijn de mogelijk 
schadelijke effecten van 
draadloze communicatie, en 
hoe kan energiezuinigheid 
hier helpen?  

Het kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid 
heeft een goed beeld over de situatie rondom de 
gezondheidsvragen. Het is zeer de vraag of hier over tien jaar de 
voor- en tegenstanders elkaar dichter zijn genaderd. De overige 
vragen kunnen redelijk afdoende beantwoord worden. 

T53  Welke nieuwe 
technologieën op het gebied 
van constructies en 
materialen kunnen we 
ontwikkelen voor gebruik 
onder extreme 
omstandigheden, zoals bij 
deep sea mining of lucht- en 
ruimtevaart?  

Extreme omstandigheden (zeer lage of zeer hoge druk) zorgen 
dat materialen en constructies zich anders gaan gedragen. Om 
ruimtevaart en deep-sea mining mogelijk te maken, moeten 
nieuwe materialen ontwikkeld worden. Materialen kennis is 
aanwezig, maritieme en ruimtevaart kennis ook. Dit moet 
gecombineerd worden. 
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Bijlage 2: samenstelling jury’s 

 
Geesteswetenschappen  

Ingrid Robeyns Covoorzitter DJA  

Maarten Prak Covoorzitter KNAW  

Antal van den Bosch    

Gerard Wiegers    

Janneke Wesseling    

Jose Teunissen    

Kitty Zijlmans    

Lodi Nauta    

Lotte Jensen    

Patricia Pisters    

Peter-Paul Verbeek    

Piek Vossen    

Yolande Jansen    

Jack Spaapen Cosecretaris 
 Janneke van Kersen Cosecretaris  

 

Levenswetenschappen 

Christine Mummery Covoorzitter KNAW  

Jeroen Geurts Covoorzitter DJA  

Rene Bindels    

Ferry Breedveld    

Gijs van den Brink    

Harry Büller    

Edwin Cuppen    

Ernst van den Ende    

Jan van der Greef    

Ron Heeren    

Casper Hoogenraad    

Hanneke van Laarhoven    

Johan Mackenbach    

Rene Medema    

Marieke Schuurmans    

Harry van Steeg    

Louise Vet    

Wim Saris    

Hanneke van Doorn  secretaris  
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Natuurwetenschappen 

Carlo Beenakker Covoorzitter KNAW  

Alexander Brinkman Covoorzitter DJA  

Marileen Dogterom    

Amina Helmi    

Frank den Hollander    

Bart van den Hurk    

Nathalie Katsonis    

Michiel van der Klis    

Hermen Overkleeft    

Stephan Peters    

Martijn Schaap    

Wim Sinke    

Appy Sluys    

Rudie Trienes Cosecretaris  

Sikko Visscher Cosecretaris  

 

Sociale wetenschappen 

Mark Bovens Covoorzitter KNAW  

Andrea Evers Covoorzitter DJA  

Kees Aarts    

Erwin Bulte    

Carsten de Dreu    

Yolanda te Poel    

Corien Prins    

Peer Scheepers    

Nico Schrijver    

Linda Steg    

Rens Vliegenthart    

Bas ter Weel    

Edwin Hubers Cosecretaris   

Renée van Kessel-Hagesteijn Cosecretaris   

Ans Vollering Cosecretaris  
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Technische wetenschappen 

Maaike Kroon Covoorzitter DJA   

René de Borst Covoorzitter KNAW  

Daniel Noort   

 Eric Postma   

 Erik Fledderus   

 Jan Fransoo   

 Gerwin Gelinck   

 Hans Kuipers   

 Henk Prins   

 Joost Frenken   

 Margie Topp   

 Wil van der Aalst   

 Arie Korbijn Cosecretaris 

 Geri de Leeuw Cosecretaris 

  


