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Voorwoord
Eén jaar na de presentatie van het ‘Portfolio voor 

onderzoek en innovatie’ is het tijd om te reflecteren op 

het proces, resultaten te delen en nieuwe 

mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te 

verkennen. Dat doen we graag samen met u tijdens 

deze NWA-routes conferentie.

Het programma is samengesteld op basis van de 

wensen die leven binnen de 25 NWA-routes. We bieden 

ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping, maar 

ook inhoudelijke themasessies, zoals over big data, 

living labs, sustainable development goals, kunst, 

kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. 

Ik ben er trots op dat de Nationale Wetenschapsagenda heeft gezorgd voor 

nieuwe verbindingen tussen de diverse partijen in wetenschappelijk onderzoek 

en innovatie én er dit jaar ook echt een begin is gemaakt met de gezamenlijke 

programmering. De toegezegde extra investering van 400 miljoen euro in zowel 

fundamenteel als toegepast onderzoek beschouw ik als een erkenning van onze 

gezamenlijke inspanningen. 

Ik wens u een mooie bijeenkomst toe!

Louise Gunning

Voorzitter van de stuurgroep van Nationale Wetenschapsagenda 

F
ot

og
ra

af
 L

ie
sb

et
h 

D
in

g
em

an
s



N
W

A
-routes conferentie

4

Programma 
o.l.v. dagvoorzitter Malou van Hintum

10.00 u  – Plenaire opening: Louise Gunning, voorzitter Nationale 

Wetenschapsagenda

 – Openingswoord door ministerie van OCW

 – Nieuwe verbindingen in de wetenschap door Pancras Hogendoorn,  

lid stuurgroep NWA namens NFU

 – In gesprek over inspirerende voorbeelden van de NWA

11.15 u Pauze

11.45 u Parallelle sessie I – themasessies:

 – Verantwoord omgaan met Big Data, zaal 1 ■

 – Goede NWA-praktijken: toekomstige uitdagingen, zaal 2 ■

 – Startimpulsthema ‘Jongeren in een veerkrachtige samenleving’, zaal 3 ■

 – Sustainable Development Goals, zaal 4 ■

 – Publiek-private samenwerking, zaal 5 ■

 – De burger als expert, zaal 6 ■

13.15 u Lunch

14.00 u Plenaire sessie:

Wat is de NWA en wat kan het worden? Rutger Claassen, politiek filosoof 

Universiteit Utrecht

14.45 u Pauze

15.00 u Parallelle sessie II – themasessies: 

 – Goede NWA-praktijken: nieuwe verbindingen voor vernieuwend 

onderzoek, zaal 1 ■

 – Transitie naar een circulaire economie, zaal 2 ■

 – Kunst, kennis en innovatie, zaal 3 ■

 – Gezondheid en vernieuwing in de wetenschap, zaal 4 ■

 – Living labs, zaal 5 ■

16.30 u Borrel
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Plattegrond
De plenaire sessie vindt plaats op de begane grond. De themasessies op de 

tweede etage. Zie hieronder de plattegrond voor deze sessies en de (kleur)

indeling ervan.
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Parallelle sessies in de ochtend – 
themasessies:

 – Verantwoord omgaan met Big Data, zaal 1 ■

 – Goede NWA-praktijken: toekomstige uitdagingen, zaal 2 ■

 – Startimpulsthema ‘Jongeren in een veerkrachtige samenleving’, zaal 3 ■

 – Sustainable Development Goals, zaal 4 ■

 – Publiek-private samenwerking,  zaal 5 ■

 – De burger als expert, zaal 6 ■

Parallelle sessies in de middag – 
themasessies: 

 – Goede NWA-praktijken: nieuwe verbindingen voor vernieuwend onderzoek, 

zaal 1 ■

 – Transitie naar een circulaire economie, zaal 2 ■

 – Kunst, kennis en innovatie, zaal 3 ■

 – Gezondheid en vernieuwing in de wetenschap, zaal 4 ■

 – Living labs, zaal 5 ■
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Parallelle sessie I: 11.45 – 13.15 uur

Keuze uit de volgende themasessies:

Verantwoord omgaan met Big Data 

Hoewel Big Data vele kansen biedt voor wetenschap, bedrijfsleven en maat-

schappij, zijn er tevens vele belangrijke uitdagingen en nog onbeantwoorde 

vragen. Het hoofddoel is om verbindingen tussen routes en daarbuiten op het 

gebied van big data te verkennen, met een inhoudelijke en procesmatige insteek, 

mede gericht op toekomstige ontwikkeling van de NWA:

1. welke rol verantwoorde omgang met Big Data speelt in de organiserende 

NWA routes, en wat de inhoudelijke en technische randvoorwaarden zijn; 

2. welke verbanden en samenwerkingen reeds bestaan of vormgegeven zouden 

moeten worden om het onderwerp ‘verantwoord omgaan met Big Data’ zo 

sterk mogelijk te verankeren in toekomstige nationale en internationale Big 

Data ontwikkelingen.

Verantwoorde omgang met Big Data heeft in verschillende omgevingen, situaties, 

disciplines, en sectoren mogelijk steeds een andere betekenis. De sessie baseert 

zich daarom op de toegang en omgang met big data. Het eerste aspect omvat de 

mogelijkheden betreffende toegang en gebruik van Big Data – bijv., op welke 

manieren kan Big Data (automatisch) vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar 

gemaakt worden? Het tweede aspect omvat ethische en juridische aspecten – 

bijv., op welke manieren kan Big Data accuraat, transparant, uitlegbaar 

geïnterpreteerd worden, en welke rol spelen privacyaspecten hierin?

De sessie gaat van start met een vijftal pitches waarin de organiserende routes 

zichzelf presenteren. Elke pitch belicht de betekenis van ‘Verantwoorde Omgang 

met Big Data’ in de desbetreffende route. Tevens geeft het een algemeen 

overzicht van de technische en inhoudelijke stand van zaken, en van bestaande 

samenwerkingen. Elke pitch definieert daarnaast maximaal een viertal vragen 

waaraan de komende jaren gewerkt zal worden, en geeft (waar mogelijk) aan op 

welke wijze andere NWA-routes hieraan een bijdrage kunnen leveren.
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Na de introductie nemen de aanwezigen deel aan een discussie aan een van de 

Route-tafels:

1. Persoonlijke sensoren voor voeding en gezondheid

2. Smart (big, trusted and shared) Data

3. Big Data en Living Labs voor een duurzame leefomgeving

4. Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

5. Verantwoord omgaan met Big Data

Aan elke tafel worden inhoudelijke randvoorwaarden bij de routes verkend, 

alsmede de kansen tot samenwerking. De sessie wordt afgesloten met een 

terugkoppeling door elk van de tafelvoorzitters.

Moderator: Wilco Hazeleger (trekker route Waardecreatie door verantwoorde 

toegang tot en gebruik van big data, NL e-Science Center).

Goede NWA-praktijken: toekomstige uitdagingen

In deze sessie kijken we vooruit en bespreken we prangende vragen en 

vernieuwende ideeën voor de toekomstige organisatie en uitvoering van de NWA. 

De sessie heeft de vorm van een open space. De onderwerpen worden kort 

gepitcht waarna u zich kunt aansluiten bij de discussie die u het meest 

aanspreekt. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: 

 – Publiekscommunicatie en dialoog (vanuit de routes ‘Bouwstenen van materie 

en fundamenten van ruimte en tijd’ en ‘De oorsprong van leven – op aarde en 

in het heelal’);

 – Coö rdinatie in een heterogeen financieringslandschap (vanuit de routes 

‘Personalised medicine: uitgaan van het individu’ en ‘duurzame productie, 

gezond en veilig voedsel’);

 – Governance van transdisciplinaire onderzoeksprogramma’s (vanuit ‘De 

blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei’).
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Met medewerking van externe deskundigen: Miranda Thoen en Stephanie 

Helfferich (Programma Public Engagement, UU); Jos van Alphen (Nationaal 

Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat); en Leonie van Drooge 

(Rathenau Instituut).

Moderatoren: Femke Merkx (zelfstandig onderzoeker, adviseur en facilitator op 

het gebied van kenniscocreatie) en Malou van Hintum (wetenschapsjournalist)

Startimpulsthema ‘Jongeren in een veerkrachtige 
samenleving’

Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden 

versterkt? Aan de beantwoording van die vraag wordt gewerkt binnen de routes 

NeuroLabNL, Veerkrachtige Samenleving en Jongeren in ontwikkeling. Dat doen 

ze met wel meer dan 100 verschillende partijen. Welke werkwijze heeft ieder van 

de drie gevolgd, hoe zijn medewerkers van o.a. TNO en Hogescholen betrokken 

en waar ligt per route de nadruk in het voorgestelde onderzoek? 

In deze sessie licht het ministerie van OCW toe hoe het is gekomen tot het thema 

‘Jongeren in een veerkrachtige samenleving’, met bijzondere aandacht voor de 

Gelijke Kansen Alliantie. De drie routes die uitgenodigd zijn om een project-

voorstel in te dienen op dit thema presenteren hun routes en de plaats van het 

thema binnen hun route. Vervolgens wordt gediscussieerd over het beleid van 

OCW en de invulling van het specifieke thema.
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Sustainable Development Goals

Armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken binnen 15 jaar, dat is 

het doel van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 

Naties. Op basis van de SDG’s verbinden we tijdens deze workshop de thematiek 

van meerdere NWA-routes met elkaar. Hoe kunnen we vanuit deze afzonderlijke 

routes bijdragen aan een integrale benadering van inclusieve mondiale ont-

wikkeling? Welke win-wins en trade-offs zijn er?

In deze sessie wordt in presentaties en een interactieve workshop intersectorale 

verbindingen en nexi bepaald tussen ontwikkelings- en duurzaamheiduit-

dagingen. De actieve bijdrage van vertegenwoordigers van routes en 

departementen wordt gebruikt om doorsnijdend onderzoekbeleid en 

programmering te formuleren.

Key-note door Hugo von Meijenfeldt, nationaal coördinator SDGs 

Publiek-private samenwerking

Binnen de NWA is het doel om het hele kennisveld te verbinden rondom relevante 

thema’s. Publiek private samenwerking is daar een belangrijk onderdeel van. 

Publiek-private samenwerking vindt echter niet plaats in isolatie, maar is onder-

deel van het hele innovatie-ecosysteem. In dit ecosysteem vervult elke partner 

een specifieke rol die de samenwerking nodig heeft en verder brengt. In deze 

sessie gaan we in op dit innovatie-ecosysteem. Bovendien is publiek-private 

samenwerking geen doel op zich, maar een mogelijkheid om meer impact te 

creëren. 

Fred Bakker, auteur van het boek ‘The Smartest Places on Earth - Why Rustbelts 

Are The Emerging Hotspots of Global Innovation’ verzorgt een inleiding en 

daarna verkennen we gezamenlijk hoe je zo’n ecosysteem kan vormgeven.

Moderator: Colette Bos (coördinator NWA)
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De burger als expert 

Ondersteund door onder meer een betere (digitale) toegang tot informatie, toe-

genomen mobiliteit, welvaart en vrije tijd en een hoger opleidingsniveau, heeft de 

goed geïnformeerde, mondige en betrokken burger zich een grote rol in het debat 

over de omgang met sporen uit het verleden en de rol van het verleden in het 

heden toegeëigend. Ervaring geldt steeds meer als kennis. Ook voor emoties in 

processen rond erfgoedvorming is meer aandacht. Hoe waarderen we deze 

vormen van embodied knowledge? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor 

de rol van de professional?

Deze vragen vormen het vertrekpunt voor een workshop waarin de deelnemers 

ervaringen en emoties rond een concreet erfgoeditem in kaart brengen en met 

elkaar bespreken. Wat doet deze exercitie met onze kijk op het bewuste item, op 

erfgoed, op de erfgoedprofessional, en met onze kijk op elkaar? Met de 

gevonden resultaten maken we een single-object exhibition.

 

M.m.v. Marlous Willemsen (directeur Imagine IC/ onderzoeker Reinwardt 

Academie) en Patricia Alkhoven (trekker Levend Verleden, Meertens Instituut 

(KNAW))

Moderator: Hester Dibbits (boegbeeld Levend Verleden; Center for Historical 

Culture, ESHCC (EUR)/Reinwardt Academie (AHK))
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Parallelle sessie II: 15.00 – 16.30 uur

Keuze uit de volgende themasessies:

Goede NWA-praktijken: nieuwe verbindingen voor 
vernieuwend onderzoek

De NWA stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. Er zijn nieuwe 

verbindingen gelegd tussen wetenschappers, maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven. Er zijn kennisagenda’s geformuleerd en startimpulsvoorstellen 

geschreven. Hoe zijn de verschillende routes hierbij te werk gegaan? Wat kunnen 

de routes van elkaar leren en wat kunnen we leren van ervaringen buiten de 

NWA? Met verschillende routes gaan we hierover in gesprek. Speciale aandacht 

is er voor het gebruik van de ‘Sandpit procedure’ door de route ‘Jeugd, in ontwik-

keling, opvoeding en onderwijs’ en voor de ervaringen van de Hartstichting met 

het betrekken van de samenleving bij haar onderzoeksprogrammering.

Met medewerking van externe deskundigen: Ingeborg Meijer (CWTS, Universiteit 

Leiden), Wiek van Gilst (Hartstichting) en Frank Kupper (Athena Instituut, VU).

Moderator: Femke Merkx (zelfstandig onderzoeker, adviseur en facilitator op het 

gebied van kenniscocreatie)

Transitie naar een circulaire economie 

Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig herge-

bruiken, geen afval produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. 

Dat is het ideaal van de Circulaire Economie (CE). De huidige praktijken richten 

zich vooral op een transitie via materiële optimalisatie zoals refurbishement en 

recycling. De noodzakelijke aandacht voor een transitie gefundeerd op een 

sociaal-organisatorische systeemaanpak die leidt tot disruptie blijft achter. Tijdens 

deze sessie richten we ons op de vraag hoe aan de hand van een aantal 

concrete strategische icoonprogramma’s deze disruptieve transitie vormgegeven 

kan worden waarbij transdisciplinaire samenwerking het uitgangspunt is.



N
W

A
-routes conferentie

13

Na een plenaire opening met bijdragen van Agro-Food Nexus (Huub Rijnaarts) 

en Water Nexus (Annemarie van Wezel), vinden er drie parallelle werksessies 

plaats rond de inhoud van mogelijke disruptieve programma’s: 

 – Agro-Food Nexus (moderator Huub Rijnaarts);

 – Water Nexus (moderator Annemarie van Wezel);

 – Bouw Nexus (moderator Henk Miedema). 

Het achtergrond document voor de discussie is te vinden onder  

www.nwacege.nl onder menu item BOOST CE.

Moderator: Ardi Dortmans (trekker Transitie naar een circulaire economie, TNO)

Kunst, kennis en innovatie

Zit er wellicht waarde in de samenwerking tussen de routes Kunst en Smart 

Industry of Big Data?

Als voelsprieten van de samenleving bieden de kunsten de mogelijkheid 

scherper en creatiever om te gaan met de dynamische uitdagingen van de high-

tech maatschappij. Dat kan door verbindingen te leggen tussen de praktijk en het 

onderzoek van kunstenaars en ontwerpers, het geestes-, sociaal en natuur-

wetenschappelijk onderzoek en de creatieve bedrijven en maatschappelijke 

instellingen gericht op cultuur. Denkt u met ons mee over verrassende 

combinaties? 

Na een korte introductie van de route nemen we u mee in de verkenning die we 

op dit moment doen op zoek naar nieuwe en onverwachte partners om onze 

gamechangers uit te werken tot onderzoeksprogramma’s. Hierna gaan we samen 

aan de slag. In de vorm van een brainstorm gaan we met u op zoek naar nieuwe 

partners die een relevante bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar de 

kunsten als motor voor innovatie, als alternatieve vorm van kennisproductie en 

als inspiratiebron voor een leven lang leren. 

De workshop wordt geleid door Janneke van Kersen (NWO), Suzanne Kooij (Ars 

memorandi) en Sandra Storm (Vereniging Hogescholen).

http://www.nwacege.nl
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Gezondheid en vernieuwing in de wetenschap

Meer dan dertig procent van de vragen uit de NWA gaan over gezondheid, en 

zeker tien routes hebben gezondheid als een thema. Wat zijn voor deze routes 

gemeenschappelijke onderwerpen? Hoe kunnen deze routes met elkaar samen-

werken om vernieuwing in de wetenschap voor gezondheid en zorg van 

betekenis te laten zijn? 

Met elkaar geven deze ‘gezondheids’-routes een breed en integraal perspectief 

op gezondheid. Het concept van ‘positieve gezondheid’ gaat uit van het vermogen 

van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren (in het licht van 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven). Wat heeft deze visie op 

gezondheid voor gevolgen voor de beoefening van wetenschap? 

Big data/data science is eveneens een centraal thema voor onderzoek dat uit 

deze routes voortkomt. Wat hebben ontwikkelingen in deze tak van wetenschap 

voor gevolgen voor kennis van gezondheid en zorg, en andersom? 

En als afsluiting een uitwisseling over preventie: investeren in kennis over 

preventie is van groeiend belang gezien bijvoorbeeld de toenemende kosten van 

de zorg en de vergrijzing. Een nieuwe Kennisagenda Preventie zal binnenkort in 

concept gereed zijn. Wat zijn belangrijke onderzoeksthema’s, ook voor andere 

routes. En waar liggen uitdagingen voor onderzoek naar e-health?

Programma:

 – Inleiding over positieve gezondheid door Machteld Huber, arts-onderzoeker, 

directeur Institute for Positive Health; discussie

 – Samenvatting voorgaande parallelsessie over Verantwoord omgaan met big 

data, door Wilco Hazeleger, directeur Netherlands eScience Center; reactie 

hierop vanuit gezondheidsperspectief, door Joost Kok, Sport Data Center, 

Universiteit Leiden

 – De concept Kennisagenda Preventie; en onderzoeksuitdagingen voor 

e-Health, door Lisette van Gemert-Pijnen, Universiteit Twente
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De themasessie is georganiseerd door Mark Raijmakers (trekker NWA route 

sport en bewegen, ZonMw) namens de NWA ‘gezondheids’-routes.

 

Moderator: Richard Janssen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Living labs

Een living lab is een werkvorm die vanuit meerdere routes is voorgesteld en 

omvat programma’s met allerlei onderzoeksprojecten midden in de samenleving. 

De drie routes Kwaliteit van de Omgeving, Transport en Logistiek en Smart 

Industry werken alle drie met verschillende vormen van living labs. In de route 

Kwaliteit van de omgeving is deze werkvorm gericht op samenwerking tussen 

onderzoekers, burgers, overheden en ondernemers op het regionaal niveau in 

een gebied dat ook betekenis heeft op internationaal niveau. In de route Transport 

en logistiek zijn nationaal en internationaal al meerdere living labs opgezet met 

als belangrijkste kenmerken: samenwerking tussen een groot aantal stakeholders 

in een bepaald gebied met een belangrijke maatschappelijke uitdaging, 

ontwikkeling en testen van maatregelen, continue monitoring en analyse van 

data, iteratief leerproces en kennis uitwisseling. In de route Smart Industry 

kennen wij living labs met de titel Fieldlabs waar in industriële omgevingen 

nieuwe technologieën en sociale innovaties worden uitgeprobeerd. Naast 

toepassing gericht onderzoek hebben de fieldlab ook als doel het bij-scholen van 

werknemers, in het bijzonder over de digitalisering. In de meer dan dertig smart 

industry fieldlabs wordt op regionale basis samen gewerkt met MKB, grote 

ondernemingen, TNO/NLR, vakopleidingen en HBO’s en universiteiten.

Jasper van Deuten (Rathenau Instituut) trapt de sessie af met een typologie van 

living labs. Vervolgens zullen de drie routes hun opvattingen delen over hoe living 

labs onderdeel zouden kunnen zijn van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur 

en gaan zij hierover met de deelnemers in discussie. 

Moderator: Wim de Haas (trekker NWA-route Kwaliteit van de omgeving, WUR)
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25 NWA-routes

Deze conferentie is tot stand gekomen op basis van de bijdragen vanuit de 

vijfentwintig NWA-routes. Dit zijn de routes:

DE BLAUWE ROUTE: 
WATER ALS WEG NAAR 
INNOVATIE EN 
DUURZAME GROEI
 

Ruim zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Water is een 

voorwaarde voor alle bekende levensvormen. Het is de bron van voedsel-

productie en de drager van afvalstromen en transport. Daarnaast biedt water 

mogelijkheden tot energieopwekking en circulariteit. Deze ‘blauwe route’ richt zich 

op het beter begrijpen, benutten en beschermen van oceanen, zeeën, delta’s en 

rivieren, en van zout, zoet en grondwater. Op die manier kunnen we wereldwijd 

duurzaamheid, welzijn en welvaart verhogen. 

Boegbeelden
Henk Brinkhuis (NIOZ)

Marc Bierkens (Universiteit Utrecht)

Contact
Marck Smit (NIOZ), marck.smit@nioz.nl
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BOUWSTENEN VAN 
MATERIE EN 
FUNDAMENTEN VAN 
RUIMTE EN TIJD
 

Jonge kinderen stellen uit nieuwsgierigheid allerlei vragen, zoals ‘Waarom is de 

lucht blauw?’. Eenzelfde passie drijft deze route, die gaat om fundamentele 

vragen over materie, ruimte en tijd, en het heelal. Eerder onderzoek naar deze 

vragen heeft als spin-off enorme maatschappelijke doorbraken als internet, gps 

en wifi opgeleverd. Voor de zoektocht naar antwoorden zijn nieuw onderzoeks-

talent en geavanceerde, innovatieve technologie onontbeerlijk. Om talent binnen 

toekomstige generaties wetenschappers tot volle bloei te laten komen, is veel 

aandacht nodig voor onderwijs en wetenschapscommunicatie op dit terrein.

Boegbeeld
Ionica Smeets (Universiteit Leiden)

Contact
Stan Bentvelsen (Nikhef), stanb@nikhef.nl

CIRCULAIRE 
ECONOMIE EN 
GRONDSTOFFEN-
EFFICIENTIE: 
DUURZAME 
CIRCULAIRE IMPACT 

Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig herge-

bruiken, geen afval produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. 

Dat is het ideaal van deze route. De circulaire economie levert een bijdrage aan 

het welvaartspeil van onze samenleving op langere termijn: Hij creëert 

mailto:stanb@nikhef.nl
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economische groei, stelt de beschikbaarheid van grondstoffen veilig en 

vermindert de milieudruk. De overgang naar een duurzame circulaire economie 

vereist, naast nieuwe technologie, structurele aanpassingen in de manier waarop 

we onze samenleving vormgeven. 

Boegbeeld
Wiebe Draijer (Rabobank)

Contact
Ardi Dortmans (TNO), ardi.dortmans@tno.nl

DUURZAME 
PRODUCTIE VAN 
GEZOND EN 
VEILIG VOEDSEL 

In 2050 moeten we ruim 9 miljard mensen zien te voeden die door een stijgende 

welvaart steeds meer gaan consumeren. En dat terwijl het steeds moeilijker wordt 

voedsel te produceren: water, essentiële nutriënten en energie worden schaarser. 

Landbouwgronden raken uitgeput en gaan verloren als gevolg van erosie. 

Oogsten mislukken vaker en opbrengsten worden lager als gevolg van klimaat-

verandering. Duurzame, efficiënte en veilige voedselproductie is nodig. We 

moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem waarin er niets 

meer verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemeco-

logie en biodiversiteit worden versterkt. 

Boegbeeld
Rob Hamer (Unilever)

Contact
Steven Angelino (TiFN), angelino@tifn.nl
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ENERGIETRANSITIE 

Bouwen aan een duurzame en zekere energievoorziening en een sterke, groene 

kenniseconomie; dat is het doel van deze route. Om de mondiale temperatuur-

stijging ruim onder de 2° Celsius te kunnen houden en energiezekerheid te 

kunnen garanderen, moeten we ons energiesysteem ingrijpend en snel trans-

formeren. Met een integrale aanpak kan Nederland een plaats verwerven in de 

mondiale kopgroep van landen op het gebied van de energietransitie. Dat biedt 

ook de kans om een sterke, groene kenniseconomie op te bouwen. Daarmee 

creëren we hoogwaardige werkgelegenheid en versterken we onze exportpositie.

Boegbeeld
Wim Sinke (ECN/AMOLF/UvA)

Contact
Erik Langereis (DIFFER), e.langereis@differ.nl

GEZONDHEIDSZORG-
ONDERZOEK, 
PREVENTIE EN 
BEHANDELING  

In 2030 zullen in Nederland 7 miljoen mensen één of meer chronische aandoen-

ingen hebben; dat is 40 procent van de bevolking. De druk op de gezondheids-

zorg neemt hierdoor toe. Financiële en personele tekorten zijn onvermijdelijk als 

er niet snel op verschillende terreinen tegelijk wordt ingegrepen. Een nieuwe kijk 
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op gezondheid, met aandacht voor verschillen tussen mensen en een betere 

aansluiting bij hun persoonlijke beleving, is noodzakelijk om de zorg 

toekomstbestendig te maken.

Boegbeeld
Rick Grobbee (NFU/UMCU)

Contact
Jos Zandvliet (ZonMw), j.zandvliet@zonmw.nl

JEUGD IN 
ONTWIKKELING, 
OPVOEDING EN 
ONDERWIJS

De 21e eeuw plaatst ons voor uitdagingen op het gebied van technologie, inter-

net, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, 

verstedelijking en globalisering. Dit vergt een nieuwe kijk op de manier waarop wij 

onze jeugd voorbereiden op hun toekomst. Door de jeugd als speerpunt te 

nemen, investeren we in nieuw onderzoek dat kan bijdragen aan een gezonde, 

veilige, en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe generatie.

Boegbeelden
Judi Mesman (Universiteit Leiden)

Monique Volman (Universiteit van Amsterdam)

Contact
Renée Middelburg (NRO), r.middelburg@nwo.nl
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KUNST: ONDERZOEK 
EN INNOVATIE IN DE  
21STE EEUW  

De kunsten stellen belangrijke vragen over de betekenis en impact van maat-

schappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën. Ze spelen niet alleen een 

belangrijke rol in de verbeelding van deze ontwikkelingen via bijvoorbeeld ver-

halen, beelden, films, games en installaties, maar bieden ook scenario’s die tot 

nadenken stemmen over politieke of ethische implicaties. Daarnaast dagen ze uit 

tot nieuwe, innovatieve oplossingen. 

Boegbeeld
Henk Borgdorff (Vereniging Hogescholen/Hogeschool der Kunsten Den Haag)

Contact
Sandra Storm (Vereniging Hogescholen), storm@vereniginghogescholen.nl

KWALITEIT VAN DE 
OMGEVING

Een goed functionerende leefomgeving is essentieel voor welvaart, welzijn en 

gezondheid. Onze omgeving vormt de bron voor schone lucht, gezond voedsel, 

voldoende schoon water en vele andere natuurlijke hulpbronnen. De omgeving 

creëert ook woon-, werk- en recreatiemogelijkheden, en de beleving ervan draagt 

bij aan geluk en gezondheid. Om effectief te kunnen anticiperen op 

veranderingen in onze leefomgeving, moeten we al deze factoren en de 



N
W

A
-routes conferentie

23

wisselwerkingen daartussen begrijpen, en de verbondenheid van individuen en 

groepen met hun omgeving in kaart brengen.

Boegbeeld
David Kleijn (WUR)

Contact
Wim de Haas (WUR), wim.dehaas@wur.nl

LEVEND VERLEDEN

Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Het dient als anker voor 

persoonlijke en collectieve identiteit en zorgt voor gevoelens van nostalgie. Daar-

naast daagt het uit tot innovatie. We staan in Europa voor grote maatschappelijke 

uitdagingen. Studie van het verleden kan op drie manieren bijdragen aan een 

meer duurzame, inclusieve en economisch gezonde wereld: dit type onderzoek 

kan inzicht bieden in ons handelen, het kan inspiratie bieden bij het zoeken naar 

creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en het kan zorgen voor 

verbinding. zorgt voor gevoelens van nostalgie. Daarnaast daagt het uit tot 

innovatie. We staan in Europa voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Boegbeeld
Hester Dibbits (Reinwardt academie/Erasmus Universiteit)

Contact
Patricia Alkhoven (Meertens Instituut), patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl
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LOGISTIEK EN 
TRANSPORT IN EEN 
ENERGIEKE, 
INNOVATIEVE EN 
DUURZAME 
SAMENLEVING

Een transitie realiseren naar een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam 

mobiliteits-, transport- en logistiek systeem binnen en buiten Nederland. Dat is de 

ambitie van deze route. Het verbeteren van het transport van goederen en 

personen bevordert welvaart in brede zin: niet alleen wat betreft het creëren van 

toegevoegde waarde en concurrentiekracht in de Nederlandse logistieke sector, 

maar ook de maatschappelijke welvaart die samenhangt met personenmobiliteit.

Boegbeeld
Albert Veenstra (TS Logistiek)

Contact
Jan Burgmeijer (TNO), jan.burgmeijer@tno.nl 

MATERIALEN – 
MADE IN HOLLAND 

We staan aan de vooravond van een revolutionaire ontwikkeling: we krijgen het 

gereedschap in handen om nieuwe materialen op maat te maken. Met uiterst 

krachtige microscopen kunnen we individuele atomen zien, manipuleren én 

controleren. We kunnen de eigenschappen van zelfbedachte materialen in de 

computer berekenen, zodat we ultieme functionele materialen kunnen ont-
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werpen. Dit alles opent het tijdperk van materialen op maat: materialen die we 

kunnen programmeren om exact de gewenste eigenschappen te hebben.

Boegbeeld
Albert Polman (AMOLF)

Contact
Peter Spijker (NWO), p.spijker@nwo.nl

METEN EN 
DETECTEREN: ALLES, 
ALTIJD EN OVERAL 

Door meten tot weten. Onder dat motto groeit onze behoefte aan detailinformatie. 

Die groei stelt echter eisen aan de benodigde instrumentatie, aan de interpretatie 

van meetgegevens en aan communicatie, perceptie, en eigendom van 

meetresultaten. Metingen aan complexe systemen en de integratie van 

verschillende meetgegevens worden steeds belangrijker. Daarnaast willen we 

veranderingen in meetgegevens beter en sneller kunnen identificeren, om 

daarmee de overgang van curatief of reactief handelen naar preventief of 

proactief handelen mogelijk te maken.

Boegbeeld
Marco Beijersbergen (Universiteit Leiden)

Contact
Hubertus Irth (Universiteit Leiden), h.irth@lacdr.leidenuniv.nl
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NEUROLABNL: DE 
WERKPLAATS VOOR 
HERSEN-, COGNITIE 
EN GEDRAGS-
ONDERZOEk

De komende tien jaar verwachten we grote wetenschappelijke doorbraken in ons 

begrip van de dynamische groei en verandering van onze hersenen gedurende 

de hele levensloop. 

De hier voorgestelde werkplaats NeuroLabNL is de gamechanger die weten-

schappelijke doorbraken mogelijk maakt en gaat fungeren als de Universiteit van 

Nederland voor de hersenen, is dé werkplaats die alle Nederlandse hersen-, 

cognitie en gedragsonderzoekers en hun maatschappelijke partners samen-

brengt. Het gebruik van recente en nieuwe kennis over de complexe relaties 

tussen hersenen, cognitieve functies, gedrag en omgeving zal leiden tot vele 

innovaties in de gezondheidszorg, in het onderwijs en op het terrein van 

veiligheid.

Boegbeelden
Eveline Crone (Universiteit Leiden)

Cyriel Pennartz (Universiteit van Amsterdam)

Andrea Evers (Universiteit Leiden)

Contact
Rob Heinsbroek (NWO), r.heinsbroek@nwo.nl
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DE OORSPRONG VAN 
HET LEVEN – OP 
AARDE EN IN HET 
HEELAL

Fundamentele kennis over het ontstaan, de evolutie en het functioneren van 

leven in alle mogelijke vormen is essentieel om toepassingsgerichte vragen te 

kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld detectie en behandeling van ziekten en 

over risico’s voor mens, dier en natuur van de voortdurende verandering van 

onze omgeving. Nieuwe wetenschappelijke en technologische doorbraken en een 

schaaloverschrijdende en transdisciplinaire aanpak zijn nodig om vragen zoals 

‘Waar komen we vandaan?’, en ‘Is er elders leven in het heelal?’ te kunnen 

onderzoeken.

Boegbeelden
Louise Vet (NIOO)

Rens Waters (SRON)

Ben Feringa (RUG)

Contact
Jan Willem Mantel (RUG), j.w.e.mantel@rug.nl

OP WEG NAAR 
VEERKRACHTIGE 
SAMENLEVINGEN 

Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat schokken op te vangen die ontstaan 

als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-
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culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Ze kunnen daarnaast 

anticiperen op toekomstige uitdagingen en op langetermijnconsequenties van 

veranderingen, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. En ze vinden nieuwe 

evenwichten, zelfs in een instabiele context. Deze route versterkt de veerkracht 

en toekomstbestendigheid van de maatschappij. 

Boegbeeld
Bas van Bavel (Universiteit Utrecht)

Contact
Janneke van Kersen (NWO), j.vankersen@nwo.nl

PERSONALISED 
MEDICINE: UITGAAN 
VAN HET INDIVIDU 

Precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Met een 

optimaal resultaat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo 

dicht mogelijk bij huis. Dat is in het kort het ideaalbeeld van personalised 

medicine. Om dit mogelijk te maken voor het groeiende aantal patiënten met 

chronische aandoeningen, is een revolutie nodig, zowel in verwerving van kennis 

als in de organisatie van de zorg. Naast forse investeringen in een solide data-

infrastructuur en in technologische en methodologische ontwikkelingen, zijn 

nieuwe kenniscoalities en intensief contact met de maatschappij onontbeerlijk.

Boegbeeld
Stefan Sleijfer (Erasmus MC)

Contact
Ilse Custers (ZonMw), custers@zonmw.nl
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DE QUANTUM /  
NANO-REVOLUTIE 

We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische en industriële 

revolutie, die voortkomt uit de laatste ontwikkelingen in de quantum- en nano-

technologie. Dankzij nanotechnologie zijn we in staat materie op de schaal van 

individuele atomen en moleculen niet alleen te bestuderen, maar ook naar onze 

hand te zetten. Op deze schaal gaan de wetten van de quantummechanica een 

belangrijke rol spelen. Nieuwe toepassingen van quantum- en nanotechnologie 

kunnen en zullen de samenleving ingrijpend veranderen.

Boegbeelden
Leo Kouwenhoven (TU Delft/QuTech)

Dave Blank (TU Twente/NanoNext)

Contact
Freeke Heijman (ministerie van EZ/QuTech), F.Heijman@tudelft.nl

REGENERATIEVE 
GENEESKUNDE: 
GAMECHANGER OP 
WEG NAAR BREDE 
TOEPASSINGEN 

Regeneratieve geneeskunde biedt chronisch zieken uitzicht op genezing, in 

plaats van (dure) symptoombestrijding. Het betekent dat zieke weefsels en 

organen hersteld kunnen worden, zodat er geen transplantatie meer nodig is. 

Medicijnen kunnen getest worden op organs-on-a-chip, zonder dierproeven en zo 
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nodig op maat voor de patiënt. Er wordt gewerkt aan nieuwe verbindingen tussen 

hersenen en elektronica, bijvoorbeeld in bionische ledematen. Een fascinerend 

toekomstbeeld dus, waarbij regeneratieve geneeskunde enorme kansen biedt 

voor gezondheidszorg èn economie.

Boegbeeld
Ton Rabelink (LUMC)

Contact
Hanneke de Kort (LUMC), NWArouteRegGen@lumc.nl

SMART INDUSTRY 

Foutloze maatwerkproducten in een oplage van één voor de prijs van een 

massaproduct. Dat is de stip op de horizon voor de industrie van de toekomst. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, zijn er acties vanuit de wetenschap 

nodig. We moeten intelligente producten en diensten ontwikkelen, flexibele 

productiesystemen ontwerpen, en technologieën uitvinden die nodig zijn voor 

nieuwe producten, diensten en fabricagemethoden. Daarnaast moeten we 

onderzoeken welke weerslag de komst van deze zogeheten smart industry zal 

hebben op de samenleving.

Boegbeeld
Jan Post (Topteam HTSM)

Contact
Egbert-Jan Sol (TNO), egbert-jan.sol@tno.nl
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SMART, LIVEABLE 
CITIES 

In 2050 zal zeventig procent van de wereldbevolking in stedelijke omgevingen 

wonen, die dan goed zijn voor bijna tachtig procent van het bruto wereldproduct. 

Een goed functionerende stad is van belang voor stadsbewoners zelf, maar zeker 

ook voor de bewoners van suburbane regio’s en plattelandsgebieden. De stad 

van de toekomst vraagt een integrale, multidimensionale aanpak om zowel de 

kansen als de bedreigingen voor de stad te adresseren. Nieuwe 

samenwerkingsvormen zijn nodig om nieuwe contouren te schetsen voor een 

stad waarin het goed en veilig leven is. 

Boegbeeld
Teun Bokhoven (TS Energie, TKI Urban Energy)

Contact
Marleen Stikker (Waag Society), stikker@waag.org

SPORT EN BEWEGEN 

Bewegen en sport zijn in de hele levensloop belangrijk. Baby’s beginnen met 

leren bewegen; kinderen hebben sport en spel nodig om zich lichamelijk en 

geestelijk te ontwikkelen; volwassenen bewegen om fit te blijven en welvaarts-

ziekten op afstand te houden; ouderen blijven bewegen omdat het hen helpt 
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langer vitaal te blijven, en daarmee langer zelfstandig en zelfredzaam. En 

sommige mensen ontwikkelen hun beweegtalent tot topsporter. Sport en 

bewegen brengt mensen samen en draagt bij aan sociale cohesie.

Boegbeeld
Cees Vervoorn (HvA/UvA)

Contact
Mark Raijmakers (ZonMw), raijmakers@zonmw.nl

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 
VOOR INCLUSIEVE 
MONDIALE 
ONTWIKKELING 

Hoe kunnen we inclusieve mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn 

op duurzame wijze vergroten? Dat is de centrale vraag binnen deze route. Een 

duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden, zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen. Inclusieve ontwikkeling refereert aan het verbeteren van 

welzijn met inachtneming van een gelijkwaardige verdeling daarvan in de 

maatschappij. Daarnaast houdt inclusieve ontwikkeling in dat armen, 

achtergestelde en buitengesloten groepen in samenleving en politiek 

participeren.

Boegbeeld
Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht)

Contact
Martijn Wienia (NWO), m.wienia@nwo.nl
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TUSSEN CONFLICT EN 
COÖPERATIE 

De toenemende complexiteit van onze samenleving lijkt gepaard te gaan met een 

grote verscheidenheid aan conflicten en coöperatie op alle niveaus. Conflicten 

verschillen in tal van dimensies, zoals in intensiteit, duur en historie, vorm, 

betrokken partijen, inhoud en middelen. Coöperatie verschilt in vergelijkbare 

dimensies. Van burgers, beleidsmakers, maatschappelijk werkers, zorgverleners 

en leraren tot aan politici en diplomaten: velen hebben urgente vragen over de 

aanpak van geschillen, hoe oorzaken te identificeren, schadelijke gevolgen te 

beperken en constructieve oplossingen te bevorderen.

Boegbeelden
Ton Hol (Universiteit Utrecht)

Catrien Bijleveld (NSCR)

Contact
Rapti Miedema (NWO), r.miedema@nwo.nl

WAARDECREATIE 
DOOR 
VERANTWOORDE 
TOEGANG TOT EN 
GEBRUIK VAN BIG 
DATA 

De impact van de explosief groeiende hoeveelheid en diversiteit van gegevensbe-

standen – big data – is zichtbaar in alle sectoren van de samenleving: van weten-

schap tot economie, van gezondheid tot overheid, van de financiële sector tot elk 
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facet van het dagelijks leven. Big data is niet alleen ‘veel data’; het betekent ook 

nieuwe combinaties van data en continue stromen van gegevens, die nieuwe 

eisen stellen aan infrastructuur en technieken, aan mensen die met deze data 

werken, en aan de samenleving die ze implementeert.

Boegbeeld
Inald Lagendijk (ministerie van EZ/QuTech)

Contact
Wilco Hazeleger (NL e-Science Center), wilco.hazeleger@esciencecenter.nl

Meer informatie over de NWA-routes, de boegbeelden en de contactpersonen 

vindt u op de webpagina: www.wetenschapsagenda.nl/routes.
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NOTITIES
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Contact

Nationale Wetenschapsagenda

Postadres

Postbus 93138

2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Laan van Nieuw Oost Indië 300

2593 CE Den Haag

T: + 31 (0)70 349 45 69

W: www.wetenschapsagenda.nl

Routes

De 25 routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, 

maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in 

onderzoekbare thema’s. 
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