
 
 

 

 

Engelse vertaling en druk 

Investeringsagenda en 

Portfolio voor onderzoek 

en innovatie 

   

Zowel de 

Investeringsagenda als het 

Portfolio zijn inmiddels 

naar het Engels vertaald. 

Helaas ondervinden we 

momenteel technische 

problemen met het 

plaatsen van documenten 

op onze website. We hopen 

dat dit spoedig verholpen 

is en dat de Engelstalige 

Investeringsagenda en 

Portfolio binnenkort  daar 

beschikbaar zijn.  

De gedrukte versie wordt 

eind december geleverd en 

verspreid. 

 

 

 
Doorontwikkeling routes – seed money   
  

Alle 25 routes hebben het bericht ontvangen dat er een 

maximumbedrag van  € 10.000,‐ seed money per route beschikbaar is 

voor doorontwikkeling van de route. Het is de bedoeling dat het geld 

in het kalenderjaar 2017 wordt besteed. Momenteel hebben 3 routes 

hun plannen ingediend bij het NWA‐secretariaat en hebben vele 

anderen laten weten ermee bezig te zijn. De uiterste deadline voor het 

indienen van een aanvraag voor seed money is 1 december 2017. Het 

NWA‐secretariaat voert een lichte toetsing uit op de gestelde 

voorwaarden.. Zo wordt er gevraagd om uiterlijk 1 december 2017 

een kort verslag in te sturen over de activiteiten van de route over 

2017 (mochten er nog activiteiten in december 2017 plaatsvinden, dan 

kan in het verslag daarop vooruit worden geblikt).  

Om binnen de juridische en financiële kaders van NWO (waar het 

NWA‐secretariaat is gehuisvest) te blijven moet het eerder aan jullie 

verstuurde aanvraagformulier voor seed money worden aangepast. De 

voorwaarden blijven echter ongewijzigd en de veranderingen op het 

aanvraagformulier zijn minimaal. Wij hopen jullie zo snel mogelijk 

het gewijzigde aanvraagformulier toe te sturen. Voor de routes die al 

plannen hebben ingediend volgt een aparte instructie: voor een groot 

deel kan de informatie uit het oude aanvraagformulier worden 

overgenomen en aangevuld met nieuwe informatie. 
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Publicatie contactgegevens routetrekkers en boegbeelden 

   

Om meer duidelijkheid te creëren over wie routetrekkers en 

boegbeelden zijn, zal het NWA‐secretariaat een lijst publiceren 

op de NWA‐website met daarop de namen, organisaties en e‐

mailadressen van alle routetrekkers en boegbeelden. Dit is in 

het voorjaar van 2016 ook gebeurd, maar omdat de namen 

nogal eens veranderden is er toen voor gekozen alleen de 

routetrekkers op elke routepagina apart weer te geven. 

Mochten er iemand bezwaar hebben tegen publicatie van deze 

gegevens, dan kan dat worden doorgegeven aan Colette Bos 

(c.bos@wetenschapsagenda.nl).  

 

 
 
Mogelijkheid voor het organiseren van  
vervolgworkshops bij het Lorentz Center 
 

Veel NWA routes hebben 

behoefte aan een vervolg op 

de eerste routeworkshop. 

Het Lorentz Center   staat 

bekend om haar succesvolle 

interdisciplinaire weten‐

schappelijke bijeenkomsten 

(workshops).  Deze work‐

shops hebben een open en 

interactieve sfeer die er bij 

uitstek op gericht is om 

nieuwe – vooral ook multi‐

disciplinaire  –  samen‐

werkingen te initiëren. Het 

Lorentz Center ondersteunt 

wetenschappers bij het op‐

zetten en programmatisch 

inrichten van hun workshop, 

waardoor de beoogde 

constructieve en productieve 

cross‐disciplinaire interacties 

inderdaad kunnen plaats‐

vinden. Zij zorgen ook voor 

de praktische organisatie en 

hun twee workshop‐

faciliteiten hebben een 

prettige en comfortabele 

uitstraling. Lorentz Center 

nodigt onderzoekers van de 

NWA routes uit om een 

NWA workshop in het 

Lorentz Center te 

organiseren, met voor de 

gelegenheid aangepaste 

procedures en tijdslijnen. 

Voor meer informatie, neem 

contact op met Mieke 

Schutte: 

schutte@lorentzcenter.nl;  

06 3988 8763 of bezoek de 

website.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Financierings-
mogelijkheden 
onderzoek 
 

Regelmatig ontvangt het 

NWA‐secretariaat informatie 

over financierings‐

mogelijkheden voor 

onderzoek. Graag delen we 

deze informatie met jullie in 

het besef hierin nooit 

volledig te kunnen zijn. 

Desondanks hieronder toch 

een aantal mogelijkheden die 

bij ons bekend zijn en voor 

jullie interessant kunnen zijn. 

 

Akademie colloquia 

Akademie Colloquia zijn 

kleinschalige en exclusieve 

expertmeetings van de 

KNAW. Akademie 

Colloquia worden bij de 

KNAW in het Trippenhuis te 

Amsterdam gehouden. Het 

doel is een selecte groep van 

maximaal 50 excellente 

wetenschappers uit binnen‐ 

en buitenland bij elkaar te 

brengen op een 

wetenschappelijk thema 

waar belangrijke innovatieve 

ontwikkelingen te 

verwachten zijn. 

https://www.knaw.nl/nl/prijz

en/subsidies/akademie‐

colloquia 

 

Call wetenschappelijk 

onderzoek SIDN fonds 

Vanaf 2017 ondersteunt 

SIDN fonds, dat staat voor 

een sterk internet voor 

iedereen, ook 

wetenschappelijk onderzoek. 

De eerste call voor 

wetenschappelijk onderzoek 

staat momenteel open met 

als deadline 17 januari 2017.  

 

Het doel van deze 

wetenschappelijke call is 

onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie in het licht van de 

doelstellingen van SIDN 

fonds te stimuleren. Het 

fonds wil 

onderzoeksprojecten 

ondersteunen waarbij 

wetenschappelijke kennis 

wordt ontwikkeld die 

bijdraagt aan het versterken 

van het internet en het 

verstevigen van de positie 

van eindgebruikers. Hierbij 

hechten we grote  waarde 

aan multidisciplinariteit en 

de valorisatie en benutting 

van wetenschappelijke 

kennis. Daarom wordt naast 

wetenschappelijke kwaliteit 

ook gekeken naar de 

verwachte maatschappelijke 

bruikbaarheid en impact van 

het wetenschappelijke 

onderzoek. 

Ben je als onderzoeker 

verbonden aan een 

kennisinstelling (universiteit 

of HBO) of wil je samen met 

een kennisinstelling een 

onderzoek opzetten met 

impact op de doelstellingen 

van SIDN fonds? Bekijk de 

website voor meer informatie 

over de aanvraagprocedure 

en criteria.  

 

NWO en NPRO SIA 

We raden aan om regelmatig 

de homepage van NWO 

en/of  Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek 

SIA te checken, hier staan 

altijd de recent opengestelde 

financieringsinstrumenten 

vermeld.  

 

Samenwerking 
NWA – Universiteit 
van Nederland 
NWA gaat vanaf 2017 

samenwerken met de 

Universiteit van Nederland. 

Het idee is om de beste 

wetenschappers van 

Nederland vanuit 
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verschillende disciplines de 

vragen en thema’s uit de 

NWA te laten duiden. Zowel 

maatschappelijk‐, 

wetenschappelijk‐ en 

economisch relevante 

onderwerpen komen aan 

bod. 

De NWA‐colleges duren 15 

minuten zullen visueel 

duidelijk te herkennen zijn 

tussen de overige reguliere 

UvN‐colleges. Naast deze 

colleges wordt van elk 

college korte filmpjes 

gemaakt die sub‐vragen 

beantwoorden. Deze korte 

edits zijn specifiek geschikt 

voor onze social 

mediakanalen.  

 

 
 
 

Bijeenkomsten in 
2017 waar NWA is 
vertegenwoordigd 
7 februari 16.30‐19.00 uur 

Glazen Zaal, Den Haag 

Reuring!Café, een luchtige 

talkshow over serieuze zaken 

van, voor en door 

ambtenaren. VSNU, KNAW 

en NWO zijn dit keer 

partner.  Aanmelden kan via 

deze link. 

 

9 februari (1e) Nederland‐

Duitsland Wetenschaps & 

Innovatietweedaagse 

 

20 maart Onderzoeksparade 

Universiteit Utrecht, 

Faculteit Sociale 

Wetenschappen  

 

 

 

10 april Vakconferentie 

Wetenschapscommunicatie, 

Museon Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laan van Nieuw Oost Indië 300 

2593 CE  Den Haag 

 

Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Neem contact op met 

Marleen Groen 

070 3494378 


