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Inleiding en doel 
Op 15 september jl. is de Investeringsagenda van de Kenniscoalitie gepresenteerd, 

samen met het Portfolio voor onderzoek en innovatie. De investeringsagenda is een 

oproep voor meer investeringen in onderzoek en innovatie door een volgende 

regering:  

“De investering die de Kenniscoalitie bepleit, bestaat uit twee op elkaar afgestemde 

componenten. De eerste is de thematische component, waarin met nieuwe 

investeringen gericht wordt gewerkt aan de kansen die de wetenschapsagenda 

aanwijst. Het Portfolio voor onderzoek en innovatie biedt hiervoor het inhoudelijke 

raamwerk. Het bijbehorende programma dat de Kenniscoalitie voorstelt heeft als 

titel Spankracht, een titel die verwijst naar het slaan van bruggen tussen disciplines 

en sectoren. 

De tweede component heeft als titel Draagkracht, omdat die betrekking heeft op het 

behoud en de versterking van een brede, internationaal concurrerende basis die 

nodig is voor de onderzoek - en innovatieprogramma’s van de toekomst. Het gaat 

om investeringen in talent en infrastructuur in het onderzoek - en innovatiesysteem, 

investeringen die nodig zijn om ook in de toekomst vernieuwende thematische 

samenwerking te kunnen realiseren en de uitdagingen van de samenleving aan te 

kunnen gaan.” (Investeringsagenda, p. 4) 

De routes van de NWA hebben afgelopen jaar hard gewerkt om interessante 

vraagstukken verder uit te diepen en hebben hierbij telkens de verbinding opgezocht 

tussen wetenschappelijke disciplines, tussen bedrijven en de wetenschap, tussen 

toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek en tussen maatschappelijke 

organisaties en de wetenschap.  

De NWA-stuurgroep heeft besloten dat het belangrijk is om het enthousiasme van de 

routes levend te houden tot aan een eventuele extra investering van een nieuwe 

regering. De stuurgroep van de NWA heeft besloten om voor elke route een bedrag 

van maximaal € 10.000,- te reserveren dat als ‘seed money’ kan worden gebruikt 

om de route verder te ontwikkelen. Dit geld kan doorlopend worden aangevraagd in 

2017 en moet ook besteed worden in 2017. 

Wie kan aanvragen 

  Routes 

 Alleen de 25 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie van de 

Nationale Wetenschapsagenda kunnen aanvragen.  

 Zie de bijlage voor een lijst van alle routes, routetrekkers en boegbeelden. 

In deze bijlage staan bij sommige routes nog meerdere boegbeelden en/of 

meerdere routetrekkers: op het aanvraagformulier moet duidelijk één 

routetrekker en één boegbeeld per route worden aangegeven. 

 Elke route wordt vertegenwoordigd door één routetrekker en één boegbeeld. 

Zowel het boegbeeld als routetrekker kan in principe optreden als 

‘hoofdaanvrager’. 

Organisatie hoofdaanvrager 

 Als ontvangende instellingen kunnen fungeren: 

o Nederlandse universiteit 

o NWO- en KNAW-instituut 

o TO2-instituut  

o HBO–instituut 

 Indien de instelling van de routetrekker geen onderdeel uitmaakt van 

bovengenoemde instellingen, dan dient het boegbeeld te fungeren als 

hoofdaanvrager. 

http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/10/INVESTERINGSAGENDA.pdf
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio/
http://www.wetenschapsagenda.nl/1-miljard-extra-voor-onderzoek-en-innovatie/
http://www.wetenschapsagenda.nl/1-miljard-extra-voor-onderzoek-en-innovatie/
http://www.wetenschapsagenda.nl/uitkomsten-routeworkshops/


 

  

Wat kan aangevraagd worden 

Omdat de routes zeer verschillend zijn qua opzet en qua ontwikkeling, zijn de routes 

vrij om voorstellen te doen hoe zij dit geld het best kunnen inzetten. Dit geld kan 

bijvoorbeeld worden besteed aan een routeworkshop om onderwerpen verder uit te 

diepen of om consortia voortvloeiend uit de route bij elkaar te brengen om een 

voorstel in te dienen bij huidige onderzoeks- en innovatiefinanciering. Er kan ook 

gekeken worden hoe een route zich verder kan ontwikkelen om zo een steviger basis 

te krijgen voordat het Spankrachtprogramma er is of om te kijken hoe samen te 

werken op onderwerp(en) uit de route met bestaande Topsectoren. 

 Maximaal €10.000,- per route 

 Materiële ‘out-of-pocket’ kosten voor het doorontwikkelen van de route. 

Gedacht kan worden aan: 

o Bijeenkomsten (huur locatie, catering, moderator) 

o Communicatiematerialen (video’s, flyers, websites, apps) 

 

Wat niet kan worden aangevraagd 

 Personele kosten voor uren voor medewerkers aan route (van bijvoorbeeld 

boegbeeld en/of routetrekker). 

Wanneer kan aangevraagd worden 

 Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden en zullen ook 

doorlopend behandeld worden.  

 De uiterste datum om in te dienen is 1 november 2017.  

Het opstellen en indienen van de aanvraag 

 Alle op de bijgevoegde lijst vermelde routetrekkers en boegbeelden 

ontvangen het aanvraagformulier per e-mail van het NWA-secretariaat.   

 De hoofdaanvrager vult het aanvraagformulier in: zowel de inhoudelijke 

toelichting als de begroting. 

 Het indienen van een aanvraag kan alleen door het ingevulde 

aanvraagformulier in pdf per e-mail te versturen naar 

c.bos@wetenschapsagenda.nl  

Subsidievoorwaarden  

 De besteding van het geld moet inclusieve samenwerking binnen de route 

bevorderen. De netwerken rondom de routes hebben zich vorig jaar 

bottom-up gevormd en zijn waarschijnlijk nog steeds in verandering: 

misschien hebben zich ondertussen nieuwe partijen gemeld. De besteding 

van het seed money moet samenwerking tussen partijen betrokken bij de 

route en commitment van nieuwe partijen bevorderen. 

 Goede aansluiting behouden met het NWA-secretariaat. Specifiek in de 

vorm van 

o In 2017 deelnemen aan door het NWA-secretariaat te organiseren 

workshops voor alle routetrekkers en boegbeelden (zie bijlage) om 

de activiteiten binnen de route te delen, ervaringen uit te wisselen 

en van elkaar te leren. Er zullen naar verwachting drie workshops 

gedurende 2017 worden georganiseerd.  

mailto:c.bos@wetenschapsagenda.nl


 

o Meewerken aan een nieuwsbrief door het leveren van input over de 

activiteiten van de route en door het actief verspreiden van deze 

nieuwsbrief binnen het netwerk van de route. 

 Het NWA-secretariaat ontvangt uiterlijk 1 december 2017 een kort verslag 

over de activiteiten en een korte verantwoording over het bestede geld. 

Deze verslagen worden door het NWA-secretariaat gebundeld en met een 

inleiding van de voorzitter als eindrapport aan het ministerie van OCW en 

het ministerie van EZ aangeboden.  

 Routetrekker en boegbeeld zijn bekend bij NWA-secretariaat en bereid mee 

te werken aan activiteiten van het NWA-secretariaat. 

 Het voorstel geeft duidelijk aan hoe de route verder wordt ontwikkeld, 

respectievelijk het korte verslag na afloop van de activiteiten waar die 

verdere ontwikkeling uit bestaat onder vermelding van de resultaten die dat 

heeft opgeleverd en/of welke impact dit naar verwachting zal opleveren. 

 Er wordt duidelijk weergegeven hoe inclusiviteit binnen de route wordt 

bevorderd door het voorstel. 

Het voorstel houdt rekening met een besteding van de gelden in 2017 en binnen de 

subsidiabele periode.  

Beoordelingsprocedure 

De voorstellen worden door het NWA-secretariaat behandeld en voorzien van een 

advies. Het NWA-secretariaat legt haar advies vooraan de NWA-stuurgroep, dat 

vervolgens het besluit neemt. Na het besluit van de NWA-stuurgroep wordt het 

besluit aan de hoofdaanvrager bekend gemaakt. In afwijking van hetgeen 

gebruikelijk is, volstaat de NWA-stuurgroep met een enkele vaststellingsbeschikking 

(conform artikel 4:42 Awb). 

 

Indien het besluit van de NWA-stuurgroep een afwijzing van de aanvraag inhoudt, 

zal in de afwijzingsbrief in korte bewoordingen worden aangegeven wat er aan de 

aanvraag schort. Vervolgens krijgt de aanvrager slechts een (1) kans om een 

verbeterde aanvraag in te dienen. 

 

Per route kan slechts éénmaal een subsidie worden toegekend. 

Contact 

Vragen hierover kunt u stellen aan Colette Bos, coördinator NWA-secretariaat, 

c.bos@wetenschapsagenda.nl, 070-3494706, 06-57353336 
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1 Bijlage - routes, routetrekkers, 
boegbeelden 

 

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Routetrekkers en boegbeelden mogen veranderen, mits dit 

wordt doorgegeven aan het NWA-secretariaat op c.bos@wetenschapsagenda.nl  

 

De Blauwe route: water als weg 

naar innovatieve en duurzame groei 

    

Boegbeelden NIOZ Henk Brinkhuis 

  UU Marc Bierkens 

(Organiserend) trekker NIOZ Marck Smit 

Bouwstenen van materie en 

fundamenten van ruimte en tijd 

    

Boegbeeld NWO  Stan Bentvelsen 

Medeorganisator LEI Carlo Beenakker  

Circulaire economie en 

grondstoffenefficiëntie: Duurzame 

circulaire impact 

    

Boegbeeld Wiebe Draijer   

(Organiserend) trekker TO2 Ardi Dortmans 

Duurzame productie van gezond en 

veilig voedsel 

    

Boegbeeld Unilever Rob Hamer 

(Organiserend) trekker VNO-NCW (TS T&U) Saskia Goetgeluk 

  VNO-NCW (TS T&U) José Vogelezang 

  VNO-NCW (TS Agri & 

Food) 

Steven Angelino 

Energietransitie     

Trekker (voorzitter) ECN / AMOLF / UvA Wim Sinke 

Medetrekkers DIFFER / TUe Richard van de Sanden 

  TUD / Ecofys Kornelis Blok 

Secretaris / Organisator DIFFER  Erik Langereis 

Gezondheidszorgonderzoek, 

preventie en behandeling  

    

Boegbeeld UMCU Rick Grobbee 

(Organiserend) trekker NWO / ZonMW Jos Zandvliet 

Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en 

onderwijs 

    

Boegbeeld Universiteit Leiden Judi Mesman 

  Universiteit van 

Amsterdam 

Monique Volman 

(organiserend) trekker NWO/NRO Renee Middelburg 

Kunst: onderzoek en innovatie in de 

21e eeuw 

    

Boegbeeld VH / Hogeschool der 

Kunsten Den Haag  

Henk Borgdorff 

(Organiserend) trekker VH Sandra Storm 

Kwaliteit van de omgeving     

Boegbeeld WUR Rik Leemans 
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(Milieusysteemanalyse) 

  TO2 - WUR Wim de Haas 

Levend verleden     

Boegbeeld Reinwardt academie / 

Erasmus Universiteit 

Hester Dibbits 

(organiserend) trekker Meertens Instituut Patricia Alkhoven 

Logistiek en Transport in een 

energieke, innovatieve en duurzame 

samenleving 

    

Boegbeeld TS Logistiek Albert Veenstra 

(Organiserend) trekker TO2 - TNO Jan Burgmeijer 

Materialen – Made in Holland     

Boegbeeld AMOLF Albert Polman 

(organiserend) trekker   Saskia Goetgeluk 

Meten en detecteren: altijd, alles en 

overal 

    

Boegbeeld Universiteit Leiden Marco Beijersbergen 

(organiserend) trekker DSM Michel Huys 

NeuroLabNL: dè werkplaats voor 

hersen-, cognitie- en 

gedragsonderzoek 

    

Boegbeeld VU Jeroen Geurts 

Boegbeeld LEI Eveline Crone 

  NWO Rob Heinsbroek 

ondersteund door NWO Manoe Mesters 

De oorsprong van het leven – op 

aarde en in het heelal 

    

Boegbeeld NIOO Louise Vet 

Boegbeeld SRON Rens Waters 

Boegbeeld RUG Ben Feringa 

Trekker SRON Frank Helmich 

Op weg naar veerkrachtige 

samenlevingen 

    

Boegbeeld UU Bas van Bavel  

Boegbeeld VNG Job Cohen 

(Organiserend) trekker NWO  Janneke van Kersen 

Personalised medicine: uitgaan van 

het individu 

    

Boegbeeld NFU Stefan Sleijfer 

(Organiserend) trekker NWO / ZonMW Benien Vingerhoed-Van Aken 

De quantum/nanorevolutie     

Boegbeelden TUD/QuTech Leo Kouwenhoven 

  TU Twente/NanoNext Dave Blank 

(organiserend) trekker EZ/QuTech Freeke Heijman 

  NWO/FOM Michiel van Hout 

Regeneratieve Geneeskunde: game 

changer op weg naar brede 

toepassing 

    

Boegbeeld NFU Ton Rabelink 

(Organiserend) trekker NWO / ZonMW Ineke Slaper-Cortenbach 

ondersteund door LUMC Hanneke de Kort 



 

Smart industry     

Boegbeeld Topteam HTSM Jan Post  

(Organiserend) trekker VNO-NCW (HTSM) Egbert-Jan Sol 

ondersteund door TNO Nadine Dreesen 

Smart, liveable cities     

Boegbeeld TS Energie, TKI Urban 

Energy 

Teun Bokhoven 

(Organiserend) trekker VNO-NCW / Bouw Tom van Eck  

    Patrick Koimans 

ondersteund door Bouwend Nederland  Mirjam van Etten 

Sport en Bewegen     

Boegbeeld HvA/UvA Cees Vervoorn 

(organiserend) trekker ZonMw Mark Raijmakers 

  NWO/EW Marije Wassenaar 

Sustainable Development Goals voor 

inclusieve mondiale ontwikkeling 

    

Boegbeeld UU Jacqueline Cramer 

voorzitter Maastricht University Wiebe Bijker 

(organiserend) trekker NWO-WOTRO Judith de Kroon 

  NWO-WOTRO Sabine Zinsmeister 

Tussen conflict en coöperatie     

Boegbeeld UU Ton Hol 

Boegbeeld NSCR Catrien Bijleveld 

(Organiserend) trekker NWO Edwin Huber 

Waardecreatie door verantwoorde 

toegang tot en gebruik van big data 

    

Boegbeeld KNAW en topteam ICT Inald Lagendijk 

(Organiserend) trekker NL e-Science Center Wilco Hazeleger 

ondersteund door NL e-Science Center Lode Kulik 
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