Van Wetenschapsvisie naar
Nationale Wetenschapsagenda
in 365 dagen
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1. Inleiding
In november 2015 heeft de stuurgroep de Nationale Wetenschapsagenda aan-

geboden aan de opdrachtgevers: de minister en de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken (EZ). De

Wetenschapsagenda is tot stand gekomen op grond van een publieke consultatie,

waarbij veel interactie heeft plaatsgevonden tussen betrokken partijen, wetenschappers

en geïnteresseerde burgers. De totstandkoming betrof een uniek proces. Dit was niet de
eerste keer dat in Nederland en daarbuiten een wetenschapsagenda werd opgeleverd,
maar nooit eerder kwam deze op een interactieve manier tot stand. Behalve een

Wetenschapsagenda heeft de stuurgroep daarmee ook een proces opgeleverd. Dat
proces is het onderwerp van deze notitie.

1.1 Doel en doelgroepen

Dit document beschrijft het complete proces van de totstandkoming van de

Wetenschapsagenda, van opdracht tot presentatie. Op het geheel wordt in een laatste
hoofdstuk bovendien gereflecteerd. Met dit document wil de stuurgroep transparantie

bieden en verantwoording afleggen. Het document kan met name interessant zijn voor;
- de opdrachtgevers: de ministers van OCW en EZ en de staatssecretaris van OCW;
- betrokkenen bij het proces, zoals onderzoekers en vraagindieners;

- instellingen of overheden die een volksraadpleging overwegen ten behoeve van
beleidsontwikkeling;

- buitenlandse science councils die overwegen een Wetenschapsagenda op te stellen;

- degenen die betrokken zijn bij de actualisatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

1.2 Opbouw van het document

Hoofdstuk 2 schetst de opdracht en de governance, waarbij apart aandacht wordt
besteed aan de communicatie. In hoofdstuk 3 staat de totstandkoming van de

Wetenschapsagenda centraal, evenals een aantal omvangrijke communicatieactiviteiten
en -producten. In hoofdstuk 4 wordt vooruitgekeken naar de implementatiefase.
Het document sluit af met de reflectie in hoofdstuk 5.
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2. Organisatie
2.1 Opdracht

De aankondiging van de opdracht om een Wetenschapsagenda op te stellen is te vinden
in de Wetenschapsvisie 2025 (november 2014):

“De Nationale Wetenschapsagenda moet ervoor zorgen dat door kruisbestuiving en

slimme samenwerking tussen alle verschillende partners het geheel meer is dan de som

der delen. Want op die manier kan de wetenschap excelleren en samen met het toegepast
en het praktijkgericht onderzoek een belangrijker bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons
leven, onze samenleving en onze economie.

De agenda spreekt tot de verbeelding, daagt uit en inspireert zowel onderzoekers als

de samenleving om te komen tot grensverleggende doorbraken. De agenda zorgt voor

een betere aansluiting van het onderzoek op maatschappelijke en economische kansen
en behoeften en laat zien op welke onderwerpen Nederlands onderzoek excelleert

en zich onderscheidt. Door de Nederlandse wetenschap sterker te profileren met een

eigen agenda, wordt de Nederlandse positie in internationale samenwerkingsverbanden
versterkt en kan Nederland op specifieke terreinen meedoen in de internationale

voorhoede. Dit is belangrijk om een leidende rol te spelen binnen toonaangevende

internationale samenwerkingsverbanden en daarmee aantrekkelijk te zijn voor talent en
kennisintensieve bedrijvigheid.
(…)

De agenda richt zich niet op al het onderzoek, maar op die thema’s waar afstemming
en samenwerking meerwaarde heeft. Onderzoek dat door afzonderlijke instellingen

of instituten minder efficiënt en effectief gerealiseerd kan worden krijgt juist een plek
in de agenda. (…) De agenda inspireert en neemt schotten weg tussen instellingen,

wetenschapsgebieden of sectoren. Door verbindingen te leggen en samenwerking te
stimuleren, versterkt en vernieuwt zij de bestaande agenda’s. ”

In de opdrachtbrief van 25 november 2014 worden de doelstellingen van de
Wetenschapsagenda samengevat1. De agenda:

- maakt keuzes voor maatschappelijke thema’s en wetenschappelijke topgebieden;
- bouwt voort op bestaande agenda’s en legt verbindingen;
- werkt door in nieuwe planvorming;

- versterkt de internationale positie van de Nederlandse wetenschap en de
maatschappelijke betrokkenheid bij het onderzoek;

- stimuleert samenwerking door de kennisketen heen en vergroot de impact hiervan;

- richt zich op onderzoek waar een nationale aanpak van meerwaarde is en iets toevoegt

aan wat afzonderlijke instellingen of bestaande samenwerkingsverbanden nog niet voor
elkaar krijgen (subsidiariteitsbeginsel);

Conform de opdracht zoals
geformuleerd in de brief van
de opdrachtgevers de dato 25
november 2014 (zie bijlage 1).

1

Tot slot wordt gesteld: “Alles in de Wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles
wat belangrijk is, hoeft in de Wetenschapsagenda te staan.”
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2.2 Governance

2.3 Communicatie

coalitie, bestaande uit de belangrijkste Nederlandse kennisinstellingen voor wetenschap-

betrokken partijen en hun achterbannen een cruciale succesfactor. Bovendien bood de

De opdracht voor het opstellen van een Wetenschapsagenda is gegeven aan de kennis-

pelijk onderzoek. De kenniscoalitie heeft een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is
voor de totstandkoming van de Wetenschapsagenda. Op 23 januari 2015, kort nadat de

opdracht is gegeven, hebben de bewindspersonen de hoogleraren Beatrice de Graaf en

Alexander Rinnooy Kan als onafhankelijke duovoorzitters benoemd. De voorzitters werden
geacht op gezaghebbende, verbindende en vernieuwende wijze leiding te geven aan de

ontwikkeling van de agenda alle betrokkenen een unieke kans om te laten zien wat de
Nederlandse wetenschap te bieden heeft, en om daarmee het draagvlak voor zowel

de agenda als de wetenschap als geheel te creëren en versterken. De communicatieactiviteiten waren gericht op het creëren en bestendigen van dit draagvlak.

totstandkoming van de Wetenschapsagenda.

Positionering en kernboodschap

Er is gekozen voor een duovoorzitterschap om de werklast te verdelen, om kwetsbaarheid

positionering. Kernboodschappen van de communicatie waren:

bij afwezigheid te verminderen en om verschillende achtergronden, expertises en politieke
kleur aan boord te hebben. Deze keuze bood bovendien de mogelijkheid om te profiteren
van de verschillen in gender, leeftijd en disciplinaire achtergrond van beide personen.

De stuurgroep heeft tussen februari en december 2015 eens in de drie weken vergaderd,
onder leiding van de voorzitters. De vergaderingen werden bijgewoond door de vaste

Een agenda met zoveel afzenders heeft baat bij een eenduidige en consistente
-D
 e Nationale Wetenschapsagenda is verbindend: slaat bruggen tussen bestaande
agenda’s en brengt partijen bij elkaar.

- De inhoud staat centraal, niet de financiële consequenties.

-B
 innen de agenda is ruimte voor alle vormen van onderzoek, van fundamenteel tot
toegepast en praktijkgericht.

plaatsvervangers van stuurgroepleden, zodat de continuïteit en de verbinding met de

- De agenda is inspirerend en laat de verbeeldende kracht van de wetenschap zien.

In april 2015 is een klankbordgroep ingesteld. Er waren signalen dat de stuurgroep onvol-

De communicatie rondom de Wetenschapsagenda viel grofweg uit te splitsen in de

achterban geborgd waren.

doende maatschappelijke partijen representeerde. Omdat het kenmerk van de kenniscoalitie is dat alle leden onderdeel zijn van het wetenschapsbestel en als eersten verant-

- De agenda illustreert dat wetenschap van en voor ons allemaal is.

volgende drie trajecten:

woordelijkheid zullen dragen voor de implementatie van de Wetenschapsagenda, was het

1. C
 reëren en behouden van draagvlak en betrokkenheid

er gekozen is voor het instellen van dit extra orgaan; de klankbordgroep. De leden van de

dat het verloop van het proces goed te volgen was via de website. Dit was een belangrijk

onwenselijk om de stuurgroep uit te breiden met maatschappelijke partijen. Vandaar dat
klankbordgroep waren afkomstig uit maatschappelijke organisaties en namen op

persoonlijke titel deel. De klankbordgroep gaf de stuurgroep gevraagd en ongevraagd
advies, participeerde in de conferenties en legde relaties met strategische agenda’s,

Naast het persoonlijke contact met de kenniscoalitiepartners werd het van belang geacht
communicatieplatform. Communicatiekanalen van de partners werden benut, waaronder
ook social media.

kennisinstellingen en adviesorganen.

2. Genereren van breed draagvlak voor de agenda en voor de wetenschap in het algemeen

De voorzitters en de stuurgroep werden ondersteund door een secretariaat onder leiding

De Wereld Draait Door (DWDD) droegen bij aan het draagvlak.

van de secretaris van de stuurgroep. Het secretariaat bestond uit medewerkers die

Samenwerkingsverbanden met partners als New Scientist, Lowlands en Kennislink en met

voorgedragen waren door de leden van de kenniscoalitie. Nederlandse Organisatie voor

3. Communicatie als deel van de publieke consultatie

beschikte over capaciteit op het gebied van communicatie, en er bestonden vaste werk-

veel kansen om de verbindende kracht van de agenda tot uitdrukking te brengen.

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft het secretariaat gehuisvest. Het secretariaat

relaties met de communicatiemanagers van de partijen van de kenniscoalitie (zie verder 2.3).
Elk kwartaal vond bestuurlijk overleg plaats tussen de bewindslieden van OCW en EZ,

De Nationale Wetenschapsagenda is vraaggestuurd ontwikkeld. Dit uitgangspunt bood
Hiervoor was zorgvuldige, transparante en vooral interactieve communicatie gewenst
met vraagstellers en andere geïnteresseerden.

de voorzitters en de stuurgroep, waarin de voortgang werd besproken. Dit overleg werd

Over De Wereld Draait Door

de secretaris van de NWA. Ook was er tweewekelijks een regulier overleg op ambtelijk

was dit televisieprogramma een waardevolle partner. Tijdens het proces van agenda-

voorbereid in een interdepartementaal overleg op directeursniveau in afstemming met
niveau met de secretaris.

Het element van de verbeelding, waarvan in de opdracht sprake was, werd ingevuld door

een verbinding aan te gaan met de Academie van Kunsten. De Academie heeft de vragen
als inspiratiebron gebruikt voor een visie vanuit diverse kunstvormen op de agenda.

8

Bij het opstellen van een Wetenschapsagenda vormde breed draagvlak onder de

Vanwege de focus op wetenschap, hoge kijkcijfers en de crossmediale benadering

ontwikkeling heeft DWDD regelmatig aandacht besteed aan de agenda. De voorzitters
zijn enkele malen te gast geweest en hebben de kijkers verteld over de agenda en

opgeroepen tot het indienen van vragen. Bekende Nederlanders hebben in uitzendingen
van DWDD hun vragen aan de wetenschap kunnen stellen. De voorzitters hebben de
agenda in een uitzending van DWDD aan het grote publiek gepresenteerd.

9

3. T
 otstandkoming Nationale
Wetenschapsagenda

Totaal aantal ingediende vragen (11.700) naar herkomst van de indiener

Organisatie of groep/samenwerkingsverband

4.620
7.080

3.1 Inrichting en start

Individu

In de eerste helft van maart 2015 verscheen een uitgewerkt plan van aanpak. Dit was
onderdeel van de opdracht. Het plan van aanpak is in de loop van het proces een

aantal keer bijgesteld, als gevolg van voortschrijdend inzicht of bijgestelde planning en uit-

1000
900

te reflecteren op een optimaal proces. Elders in Nederland en ook in het buitenland zijn

800

agenda. Door de hoge tijdsdruk is het daarvan niet gekomen. Er is op 13 mei 2015 wel

600

waarbij de voorzitters samen met vertegenwoordigers uit de stuurgroep, de ministeries en

400

ervaringen opgedaan met volksraadplegingen en/of het opstellen van een nationale

700

een bijeenkomst geweest met de titel Dutch Science Agenda from a German Perspective,

500

200

Met behulp van een digitale module werd in de maand april de publieke consultatie gehouden. Het Nederlandse publiek werd uitgenodigd om een ‘vraag aan de wetenschap’ te
1

Zie bijlage 2 voor de vragenlijst die
werd uitgezet.

stellen2. Via de NWA-website konden alle Nederlanders hun vraag indienen, inclusief een

toelichting, enkele sleutelwoorden en hun emailadres.
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400

Aantal ingediende vragen

leveren voor de Wetenschapsagenda.

nm

500

Conform de opdracht is de Wetenschapsagenda niet (uitsluitend) tot stand gekomen langs
is gekozen voor een brede raadpleging waarbij iedereen werd uitgenodigd om input te
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Clustering van 11.700 vragen tot 140 clustervragen

3.2 Publieksconsultatie

institutionele lijnen. Ruimte voor vernieuwing was hierbij de belangrijkste overweging. Er
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beleid social media.

- Perspresentatie van plan van aanpak via persbericht, website, social media en me(onder andere De Wereld Draait Door).
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genda.nl (met informatie over project, plan van aanpak, organisatie), vormgeving en

dia-optredens van de voorzitters in diverse dagbladen, radio- en televisieprogramma’s
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- Ontwikkeling logo en huisstijl en uitwerking in middelen: website www.Wetenschapsa-
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- Ontwikkelen kernboodschap, tone of voice, uitgangspunten communicatie en publiciteit.
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Ook in deze fase was er veel aandacht voor communicatie. Opgepakt werden;
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Communicatieactiviteiten

s

100

n/

Onderzoek Agenda.

le

zoek & Onderwijs over de Duitse ervaringen met de totstandkoming van een Nationale

300

ho

het NWA-secretariaat een uitwisseling hadden met de Duitse staatssecretaris van Onder-

s

De stuurgroep had in deze fase de intentie om met verschillende (buitenlandse) partijen

1100

c'

publieksconsultatie (zie verder onder 3.2).

1200

ho

Wetenschapsagenda bij elkaar werd gebracht. Deze website is tevens gebruikt bij de

1300

sc

In de opstartfase is eveneens gebouwd aan een website, waarop alle informatie over de

1400

c'

zorgde voor de nodige convergentie, uitwisseling en samenwerking in deelprojecten.

1500

um

werken. Een virtuele omgeving (basecamp) die op het secretariaat werd geïntroduceerd

Herkomst van de 4.620 vragen die door organisaties zijn ingediend

n/

tot stand. Het bleek in de praktijk niet efficiënt om met een vastgesteld plan van aanpak te

um

gangspunten. Uiteindelijk kwam het merendeel van de activiteiten en initiatieven spontaan

001

035

070
Clustervraag

105

140
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Communicatieactiviteiten

Communicatieactiviteiten

- Algemene oproep in De Wereld Draait Door om vragen in te dienen.

- Vertoning van enthousiasmerende filmpjes in De Wereld Draait Door: bekende Nederlanders stellen een vraag aan de wetenschap.

- Twee optredens van de voorzitters in uitzendingen van De Wereld Draait Door.

- Genereren van aandacht voor het stellen van vragen aan de wetenschap via de websites

met behulp waarvan zij de eigen achterbannen konden activeren.

da waren dat de conferentie science4science, science4competiteveness en science4so-

regelmatig persberichten en nieuwsbrieven te versturen (bijvoorbeeld over de 1000e vraag
die was gesteld, over opvallende vragen en interessante statistieken) en dankzij de inzet
van social media (dialoog met vraagstellers en bijvoorbeeld ook Fokke en Sukke).

- Publicatie van alle benodigde informatie over het indienen van vragen en over het
verdere proces via Wetenschapsagenda.nl.

- Bedankbrief aan alle vragenstellers.

samengestelde jury’s in, analoog aan de vijf brede wetenschapsgebieden die de KNAW
onderscheidt3. De stuurgroep besloot over de samenstelling van de jury’s, waarin de

uitkomsten van de conferenties zijn verwerkt in drie verslagen en begin juli aangeboden
aan de stuurgroep.

- Aandacht voor de conferenties op de website, via nieuwsbrieven en social media. Tevens

-V
 an de conferenties zijn video-, film-, en animatieverslagen gemaakt die zijn gepubli-

ceerd en gedeeld via de online applicatie Flipboard, via de site, via nieuwsbrieven en
met behulp van social media.

-O
 ver de conferenties en het vervolgtraject is informatie gepubliceerd op
www.wetenschapsagenda.nl.

achterbannen van de kenniscoalitie waren vertegenwoordigd.

3.5 Schrijf- en redactieproces

Vanwege de grote hoeveelheid vragen is de aanpak veranderd van het beoordelen van

opbrengsten uit de conferenties, verder samengevoegd. Het resultaat daarvan was een

alle ingediende vragen naar het clusteren en aggregeren van deze vragen.

De vragen werden allereerst geclusterd met behulp van intelligente software. Vervolgens
hebben de jury’s deze clusters beoordeeld en heringedeeld tot een set van 248 clusters.

Elk cluster werd voorzien van een overkoepelende hoofdvraag en een korte toelichting. Bij
het formuleren van deze clustervragen hanteerden de jury´s de volgende uitgangspunten:
1) de vraag dient onderzoekbaar te zijn binnen een periode van tien jaar;
2) de vraag moet uitdagend en grensverleggend zijn, en

3) b
 ij de vraag moeten bestaande sterke Nederlandse onderzoeksgroepen passen, of, als die er
niet zijn, moeten er overtuigende argumenten zijn om een dergelijke capaciteit op te bouwen.
Figuur 4

aantal vragen per wetenschapsgebied

aantal clusters per wetenschapsgebied

die zou bestaan uit maximaal 150 vragen. De stuurgroep heeft daarop een schrijfgroep en
een redactieraad geformeerd met de opdracht het aantal clusters terug te brengen, en de
vragen verder uit te werken. In de redactieraad zaten leden van de kenniscoalitie, in de

schrijfgroep voornamelijk medewerkers van het secretariaat, voorgedragen door de leden
van de kenniscoalitie. De schrijfgroep heeft op basis van de opbrengsten van de

conferenties en in afstemming met de redactieraad voorstellen gedaan voor verdere

aggregatie van de 195 vragen tot 140 clustervragen. Bovendien zijn alle vragen in een

vast format gezet4, met daarin een toelichting op de vraag, voorbeelden van de diversiteit

van de onderliggende ingediende vragen en mogelijke verbindingen tussen disciplines en

3.6 Koppeling met bestaande agenda’s

bestaande agenda’s van onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partijen met als

40
59

4455

53

Technische wetenschappen
1393

eerste doel die te koppelen aan de vragen uit de Wetenschapsagenda. De inventarisatie
is het resultaat van deskresearch: via de websites van de instellingen is gezocht naar

onderzoeksthema’s en speerpunten. Daarbij stuitte het secretariaat op grote verschillen in

44

3161

set van 195 clustervragen. De stuurgroep streefde echter naar een Wetenschapsagenda

In de periode maart tot en met september is een brede inventarisatie gemaakt van

1266

2139

In de zomer hebben de KNAW jury’s de clustervragen, onder andere op grond van de

tussen de verschillende typen onderzoek.

Figuur 3

Sociale wetenschappen

12

in verschillende rondes gediscussieerd in (multi)disciplinair samengestelde groepen. De

media-optredens van de voorzitters.

Akademie (DJA) de opdracht dit proces te organiseren. Ze richtten daartoe vijf breed

Natuurwetenschappen

ren. In totaal hebben zo’n 900 mensen de conferenties bezocht. De aanwezigen hebben

- Livestream van de drie conferenties door middel van Periscope (uitgezonden via Twitter).

kregen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en De Jonge

Geesteswetenschappen

clusters verder te ordenen, te verrijken met informatie en waar mogelijk verder te aggrege-

3.3 Jurering en clustering

geschiktheid voor de Wetenschapsagenda. Vanwege hun onafhankelijkheid en expertise

Levenswetenschappen

ciety. Doel van de conferenties was om vanuit de drie verschillende invalshoeken de 248

Communicatieactiviteiten

Aanvankelijk was het de bedoeling om alle 11.700 ingediende vragen te beoordelen op

Figuur 4.
Verdeling van de gevormde clusters
over de KNAW jury’s.

In juni werden drie conferenties georganiseerd. Aansluitend bij de opdracht voor de agen-

- Nieuwsbrieven voor vragenstellers en andere geïnteresseerden die dit wensten met
informatie over het verdere verloop.

Figuur 3.
Verdeling van de ingediende vragen
over de KNAW jury’s. Omdat
sommige vragen aan meerdere
clusters en soms ook aan meerder
jury’s konden worden toegewezen,
is het totaal aantal vragen in de
figuur groter dan het totaal aantal
ingediende vragen.

aan het resultaat van de jurering.

- Het proces van jurering werd toegelicht op www.wetenschapsagenda.nl.

3.4 Conferenties

- Genereren van continue aandacht dankzij media-optredens van de voorzitters, door

Geesteswetenschappen,
Levenswetenschappen,
Natuurwetenschappen, Sociale
Wetenschappen en Technische
Wetenschappen.

(waar het KNAW-rapport en enkele blogs gepubliceerd werden) is aandacht besteed

van de NWA en van DWDD en via social media (Twitter en Facebook).

- Ter beschikking stellen van toolkit aan de communicatiemanagers van de kenniscoalitie

3

-V
 ia media-optredens van de voorzitters, een persbericht, social media en de website

52

aggregatieniveau in de beschrijving van het onderzoek. Om recht te doen aan de verschillende organisaties is er uitsluitend gewerkt met teksten van de instellingen zelf. De links
naar de bronpagina’s zijn eveneens opgenomen. Zodra het overzicht was bekrachtigd

door de stuurgroep, zijn de 140 vragen van de Wetenschapsagenda gekoppeld aan de
speerpunten van de instellingen.

4

Zie bijlage 4 voor het vraagformat.
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3.7 Routes door de Wetenschapsagenda

11.700 ingediende vragen

Van juli tot en met oktober is gewerkt aan het omschrijven en redigeren van de vragen.

Ook is er gaandeweg vastgesteld hoe het eindresultaat eruit zou moeten zien. De ver-

wachting van de opdrachtgevers was dat de Wetenschapsagenda een klein aantal priori-

taire onderzoeksthema’s zou benoemen ten behoeve van beleidsvorming en financiering.

248 KNAW clusters

Al gauw werd echter duidelijk dat een klein aantal thema’s de rijkdom en verscheidenheid
aan vragen tekort zou doen, evenals het bestaande onderzoek, dat zeer breed is. Om

Figuur 5.
Het proces van de Nationale
Wetenschapsagenda: van 11.700
ingediende vragen naar 140
clustervragen in 5 hoofstukken
binnen 10 thema’s en met 16
voorbeeldroutes

de rijkdom van de 140 vragen te benutten, en om invulling te geven aan de opdracht

om verbindingen te leggen, ontstond tijdens de conferenties het idee van routes door de

140 clustervragen

Wetenschapsagenda.

- in 5 hoofdstukken
- binnen 10 thema’s
- met 16 voorbeeldroutes

Een route is een verzameling samenhangende clustervragen die zich richt op een

complex maatschappelijk, wetenschappelijk of economisch vraagstuk. Waar clustervra-

gen verbindingen leggen tussen ingediende vragen, kunnen routes verbindingen leggen
tussen de 140 clustervragen, en – via de koppeling van de vragen aan agenda’s – de

De papieren Wetenschapsagenda is in november 2015 aangeboden aan de opdrachtge-

onderzoeks- en beleidsagenda’s.

In de Wetenschapsagenda zijn zestien exemplarische routes opgenomen, die kansen

bieden voor nieuwe verbindingen. Deze routes zijn samengesteld en geselecteerd door de
5

Zie bijlage 5 voor het routeformat.

leden van de kenniscoalitie en door het secretariaat uitgewerkt en in een format gezet .
5

Het instrument van de routes, dat vooral in de digitale Wetenschapsagenda (zie paragraaf

3.8) tot zijn recht komt, stelt gebruikers van de Wetenschapsagenda in de gelegenheid om
een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarbij te ontdekken
welke onderzoeksgroepen zich met het onderwerp bezig houden, dan wel welke maat-

schappelijke organisaties het onderwerp van belang achten. Ook bieden routes de mogelijkheid om partners te vinden en onderzoekssamenwerking aan te gaan over de grenzen
van sectoren en disciplines heen.

3.8 De Nationale Wetenschapsagenda: op papier en digitaal

Toen eenmaal besloten was wat de kenniscoalitie zou opleveren, namelijk 140

clustervragen en 16 voorbeeldroutes, was de volgende belangrijke vraag hoe de
Wetenschapsagenda opgeleverd zou worden. Besloten werd dat er naast een

papieren versie ook een digitale Wetenschapsagenda zou worden gebouwd. Die zou
de Wetenschapsagenda breed toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek en
bood de voordelen van beheer en actualisatie. Bovendien zou het dynamische

stond op dat moment uit de ingediende vragen, gekoppeld aan de 140 clustervragen die
weer waren gekoppeld aan de geïnventariseerde kennis- en beleidsagenda’s, en uit de

zestien exemplarische routes. Het uitwerken en goed laten functioneren van deze digitale
Wetenschapsagenda is één van de doelen van het vervolgtraject.
Communicatieactiviteiten t.b.v. 3.7 en 3.8

-D
 e officiële aanbieding van de Wetenschapsagenda is door het secretariaat en het
ministerie van OCW georganiseerd.

-O
 p zondag 29 november heeft het EUREKA! festival plaatsgevonden: de publieke

presentatie van de Wetenschapsagenda. Het festival vond plaats in de Westergasfabriek
in Amsterdam, met medewerking van vele partners waaronder de kenniscoalitiepartijen
en hun achterbannen, media als Quest en New Scientist, de Jonge Akademie,
de Akademie van Kunsten en bedrijven als Shell en Unilever (zie verder 3.9).

-D
 aarnaast is over de publicatie van de Nationale Wetenschapsagenda gecommuniceerd
via de media (waaronder een optreden van de voorzitters in De Wereld Draait Door),
persberichten, de website, nieuwsbrieven en social media. De kenniscoalitiepartners
hebben daarnaast de communicatie met de eigen achterbannen verzorgd.

instrument van de routes via een digitale omgeving optimaal benut kunnen worden.

3.9 Communicatieactiviteiten uitgelicht

De papieren Wetenschapsagenda bestaat uit een inleiding met een toelichting op het doel

is er nog een aantal andere in het oog springende activiteiten geïnitieerd.

en de opzet, de 140 clustervragen en de 16 exemplarische routes. De 140 clustervragen

Naast de genoemde communicatie-activiteiten rondom de verschillende processtappen,

zijn ondergebracht in vijf hoofdstukken:

In gesprek met

- Individu en samenleving

contact op te nemen met personen die een vraag hadden gesteld over thema’s die

- Mens, milieu en economie
- Ziekten en gezondheid

- Technologie en maatschappij

- Bouwstenen van het bestaan

Tot slot zijn enkele bijlagen opgenomen: statistieken over de publieksconsultatie, een

overzicht van de onderzoeks- en beleidsagenda’s, en een overzicht van de relatie van de
140 clustervragen met tien aan Horizon 2020 ontleende thema’s.
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vers. Vanaf dat moment was ook de digitale Wetenschapsagenda beschikbaar. Die be-

Vanaf begin juli kregen organisaties de mogelijkheid om (via het secretariaat van NWA)
aansloten bij het werkgebied van de betreffende organisatie. Hiertoe ontwikkelde het
secretariaat een digitaal instrument met behulp waarvan organisaties indieners van
vragen konden benaderen zonder hun privacy te schenden. Organisaties konden

vraagstellers bijvoorbeeld uitnodigen voor een bijeenkomst of attenderen op nieuws,

wanneer dit inhoudelijk raakte aan de ingediende vraag. Hiermee bood de Nationale

Wetenschapsagenda geïnteresseerde vraagstellers gelegenheid om in contact te komen
met onderzoekers en partijen die hun belangstelling delen.
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Ruim de helft van de vragenstellers is op het moment van oplevering van de

EUREKA! festival

lezingen, publieksbijeenkomsten en online fora georganiseerd van zeer verschillende

wetenschap in al haar facetten aansprekend in beeld te brengen. Volgend op de officiële

Wetenschapsagenda benaderd voor initiatieven van uiteenlopende organisaties; er zijn
signatuur. Deelnemende organisaties zijn onder andere het RIVM, KNMI, Institutions

(Universiteit Utrecht) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Op zondag 29 november vond het EUREKA! festival plaats, dat gelegenheid bood om
presentatie van de agenda was dit de presentatie aan het publiek.

(KHMW) en Maastricht University.

Het festival vond plaats op het Westergasterrein in Amsterdam. Er waren rond de 3.000

Lowlands Science

de communicatieafdelingen van de kenniscoalitiepartners en hun achterbannen. Enkele

Lowlands Science was het samenwerkingsverband van Lowlands, Campagnebureau

BKB, New Scientist, De KNAW en de Nationale Wetenschapsagenda. Dit initiatief om

wetenschap naar een breed publiek te brengen vond plaats tijdens het culturele festival
Lowlands, van 21 tot 23 augustus 2015. Enkele maanden voorafgaand aan Lowlands

Science werd een oproep onder wetenschappers, universiteiten en onderzoeksgroepen

verspreid om onderzoekvoorstellen aan te dragen. De beste voorstellen zijn dagelijks op

Lowlands uitgevoerd. De Nationale Wetenschapsagenda heeft vragenstellers uitgenodigd
om op Lowlands aanwezig te zijn en hun vraag aan een daar aanwezige wetenschapper
te stellen. Het secretariaat heeft de ontmoetingen tussen twee vraagstellers en weten-

bezoekers. De programmering van het festival is tot stand gekomen in samenspraak met
universiteiten adopteerden programmaonderdelen, de hogescholen leverden een

substantiële bijdrage via een innovatie catwalk en De Jonge Akademie vulde een van

de festivallocaties. De Akademie van Kunsten greep het festival aan voor de première

van haar film over de Nationale Wetenschapsagenda en vaardigde kunstenaars af om te

reflecteren op de ingediende vragen. Het Nijmeegse filmfestival InScience programmeer-

de de overige wetenschapsfilms die te zien waren. Bedrijven als Shell en Unilever werkten
mee. Het EUREKA! festival vormde de open en toegankelijke afsluiting van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda.

schappers gefilmd. De filmpjes zijn te zien op www.wetenschapsagenda.nl.

Boeken

Weekend van de Wetenschap

geschreven boek uit over de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda:

Rond het Weekend van de Wetenschap heeft het ministerie van OCW in samenwerking
met de Nationale Wetenschapsagenda zeven huiskamercolleges georganiseerd.

Huiskamercolleges richten zich op ingediende vragen die al beantwoord zijn. Een

wetenschapper komt bij een vragensteller thuis om de vraag te beantwoorden en erover

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar bracht een door wetenschapsjournalist Malou van Hintum
Wat wil Nederland weten? Speciaal voor de Nationale Wetenschapsagenda selecteerde

Kennislink 25 interessante en spraakmakende vragen aan de wetenschap. Deze zijn be-

antwoord in het boek Waarom willen we alles weten? van uitgeverij Bertram + de Leeuw.

in gesprek te gaan, al dan niet met publiek. Bij twee van deze colleges waren de minister

en de staatssecretaris aanwezig. Via Periscope zijn livestreams van de huiskamercolleges
door geïnteresseerden gevolgd. De huiskamercolleges hebben de nodige (media)

aandacht opgeleverd en zijn zeer positief ontvangen door de vraagstellers die bezoek
kregen van wetenschappers.

Akademie van Kunsten – de verbeelding

In opdracht van de Akademie van Kunsten en de Nationale Wetenschapsagenda heeft

filmmaker Inge Meijer een film over de Nationale Wetenschapsagenda gemaakt met de
nadruk op vragenstellers. Inge Meijer wilde ontmoetingen tussen vragensteller en
wetenschapper verbeelden met als doel op microniveau te laten zien wat de

Wetenschapsagenda in essentie is: het samenbrengen van wetenschap en maatschappij.
Zij maakte een film waarin enkele huiskamercolleges centraal kwamen te staan. De film
ging op 29 november tijdens het EUREKA! Festival in het Ketelhuis te Amsterdam in

première. Naast de film over de huiskamercolleges is nog een tweetal films geproduceerd,
geïnspireerd op de ingediende vragen. Ook is er door de dichter des vaderlands Anne
Vegter een gedicht geschreven over de Wetenschapsagenda. Tot slot zijn er op het

EUREKA! festival door de kunstenaar Koert van Mensvoort geproduceerde ‘kweekvlees-

ijsjes’ uitgedeeld, om het publiek aan het denken te zetten over voedsel en duurzaamheid.

TEDx Amsterdam

Het thema van de TEDx Amsterdam 2015 was big questions. Vragen uit de

Wetenschapsagenda kwamen op ludieke wijze aan de orde tijdens de TEDx
bijeenkomst op 27 november.
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4. Vervolg

5. Reflectie

De (digitale) Wetenschapsagenda geeft partners de gelegenheid om elkaar te vinden

Het proces van formuleren van de Wetenschapsagenda is meermalen gekenschetst als

routeworkshops georganiseerd, waarbij potentiële partners de mogelijkheden kunnen

samenstelling van de kenniscoalitie, de beschikbare tijd (negen maanden) en het feit dat

en te versterken. Om hieraan een impuls te geven worden vanaf eind 2015 en in 2016
verkennen om nieuwe routes te formuleren of bestaande routes uit te werken. Om de aansluiting tussen de routes en de bestaande agenda’s te optimaliseren zal aan de instellin-

gen gevraagd worden om de koppeling tussen de Wetenschapsagenda en de bestaande
agenda’s verder te vervolmaken en te onderhouden.

Eén van de doelen van de routeworkshops is om te komen tot een nadere thematische

prioriteitsstelling binnen de Wetenschapsagenda. De kenniscoalitie zal de uitkomsten van
de routeworkshops gebruiken als input voor een manifest over een geïntegreerd wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, dat aan het kabinet zal worden voorgelegd.

De kenniscoalitie ziet het huidige ‘product’ niet als een eindpunt, maar als het begin van

vernieuwde en versterkte samenwerking, niet alleen tussen de leden van de kenniscoalitie

en binnen de diverse wetenschappelijke disciplines, maar ook tussen andere partijen in de
Nederlandse samenleving die onderzoek hoog in het vaandel hebben staan. Het periodiek
actualiseren van de Wetenschapsagenda is van belang om de ingezette strategie te

continueren, om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, en vooral om het momentum en
het gecreëerde draagvlak van de huidige Wetenschapsagenda vast te houden. Na circa
zeven jaar wordt een fundamentelere herijking van de Wetenschapsagenda uitgevoerd.
De procesbeschrijving in dit document, inclusief de reflectie daarop, zal hierbij benut
kunnen worden.

het bouwen aan een vliegtuig in volle vlucht. De omvang en ambitie van de opdracht, de
een vergelijkbare aanpak nooit eerder is gevolgd, hebben het proces gecompliceerd en
onder aanzienlijke druk gezet. Ook heeft een aantal uitgangspunten de lat nog hoger

gelegd: Iedereen mag meedenken en input leveren; niemand van de vraagindieners mag
teleurgesteld worden. Voorzitters, stuurgroep en het secretariaat hebben met veel inzet
aan het proces gewerkt en zijn tevreden over het resultaat: een agenda bestaande uit
140 vragen, zestien exemplarische routes, onvoorziene kruisverbanden en heel veel

aandacht voor (Nederlandse) wetenschap. Hier volgt een korte reflectie op verschillende
elementen in de totstandkoming van dit resultaat.

De opdracht

De opdracht aan de kenniscoalitie was veelkleurig: de Wetenschapsagenda moest

uitnodigen tot samenwerking, onverwachte verbindingen en verbeelding; leiden tot een
betere aansluiting van onderzoek op maatschappelijke en economische kansen en

behoeften; aansluiten op bestaande agenda’s en daarin doorwerken; de excellentie van
het onderzoek tonen, doorbraken mogelijk maken en daarmee de internationale positie

van het Nederlandse onderzoek versterken; zorgen voor draagvlak bij het grote publiek;
en keuzes maken. De stuurgroep is van mening dat ze aan de opdracht heeft voldaan.
Hieronder komende verschillende onderdelen van de opdracht terug.

Governance

De samenwerking binnen de kenniscoalitie – met daarbij advies vanuit een klankbord-

groep samengesteld uit maatschappelijke partijen – bleek een belangrijke randvoorwaarde
voor het proces dat leidde tot een Wetenschapsagenda. Alle belanghebbende partijen
waren betrokken. Het begrip voor elkaar is gegroeid, evenals het besef van een

gemeenschappelijk belang – ook op de langere termijn. Wel hadden de leden van de

kenniscoalitie te maken met zeer diverse achterbannen, die zich wilden herkennen in de
uitkomst van het proces. Dit maakte besluitvorming op gezette tijden lastig.

De voorzitters konden als onafhankelijke partij vrijelijk naar voren treden in de media en in
andere externe contacten. Zij hebben daarmee het draagvlak voor en de bekendheid met
de Wetenschapsagenda vergroot.

Het secretariaat – bestaande uit vertegenwoordigers van de kenniscoalitie – heeft de
samenwerking binnen de kenniscoalitie versneld; er werd geprofiteerd van elkaars
expertise en het gezamenlijke doel stond boven de partijen.

De werkwijze die stuurgroep en secretariaat volgden was vernieuwend. Hoewel

aanvankelijk werd gestuurd op een plan van aanpak, kwamen gaande het proces de

beslissingen en vervolgstappen steeds meer organisch tot stand. Deze werkwijze liet

ruimte voor creativiteit en onverwachte invallen, die de uitkomsten van het proces hebben
verrijkt. De werkwijze van het secretariaat – via een virtuele omgeving in deelprojecten en
met elkaar aanvullende expertises – maakte het mogelijk om het voortschrijdend inzicht
van de stuurgroep en voorzitters te faciliteren en hierop te anticiperen.
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Publieksconsultatie, jurering en conferenties

Het concept van de routes – die de verbindingen tussen vragen en partijen belichamen

zaam buiten de wetenschap. Het aantal vragen dat werd opgehaald overtrof de verwach-

het opleveren van de Nationale Wetenschapsagenda is een intensief traject gestart van

De publieksconsultatie resulteerde in betrokkenheid van zeer veel Nederlanders werktingen van de stuurgroep. Het managen van het proces is bij een publieke consultatie

lastig en dat heeft de stuurgroep ook ervaren. Het was zeer ongewis hoe bruikbaar de uit-

komsten zouden zijn. Voor indieners was onduidelijk wat er met hun inbreng zou gebeuren
en onder wetenschappers bestond de angst dat de burger bepaalt wat zij in de toekomst
moeten onderzoeken.

Het was waardevol dat de KNAW en DJA de leiding van de jurering op zich hebben willen
nemen. Zij hebben - mede dankzij hun autoriteit, hun sterke wortels in het wetenschapsen innovatieveld en hun nauwgezette arbeid van clusteren en aggregeren van de ingediende vragen - ervoor gezorgd dat de clustervragen op het voor de wetenschap juiste

niveau werden geformuleerd, en dat vraagindieners zich konden herkennen in de clusters
waarin hun vragen waren opgenomen.

De conferenties bleken de plaats bij uitstek waar betrokkenen uit de wetenschap, het

bedrijfsleven en de maatschappij met elkaar in gesprek gingen over de output van de

jury’s. De circa 900 deelnemers hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het verder
aggregeren van de clustervragen, en aan het interdisciplinaire karakter ervan.

Communicatie

De communicatie rondom het formuleren van de Wetenschapsagenda heeft veel los-

– werd door de stuurgroep breed omarmd. De uitwerking hiervan vraagt meer tijd. Na

routeworkshops, waarvan de uitkomsten medio 2016 zullen worden aangeboden aan de
bewindspersonen.

Vernieuwing

In de opdracht aan de kenniscoalitie was vernieuwing een centraal begrip. Dit stond dan
ook voorop in het proces. Via een vernieuwende aanpak zijn 140 onderzoeksvragen
geformuleerd waarin het brede landschap van de Nederlandse wetenschap goed

zichtbaar is, en die gedragen worden door de gehele kenniscoalitie. Het zoekende proces
heeft daarnaast tot nieuwe producten geleid. Allereerst een digitale Wetenschapsagenda,

die de verbindingen in het onderzoekslandschap zichtbaar maakt, die uitnodigt tot nieuwe
allianties en die dusdanig is gebouwd dat hij eenvoudig te actualiseren is. Verder het

concept van de al eerder genoemde routes, die een impuls zullen geven aan bottom-up
verbindingen in de wetenschaps- en innovatiesector. En tot slot het project In gesprek

met, dat na oplevering van de Wetenschapsagenda zal worden voortgezet, en dat zowel

een product als een illustratie is van de interactie tussen wetenschap en publiek die door
het proces teweeg is gebracht.

Naast de Wetenschapsagenda zelf zijn het vernieuwende proces en de nevenproducten
die dat proces heeft opgeleverd waardevolle opbrengsten.

gemaakt. Allereerst de ongekende betrokkenheid die leidde tot bijna 12.000 ingediende
vragen. Bovendien leidde de communicatieaanpak tot interactie tussen verschillende

disciplines, tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke instellingen en tussen
wetenschap en burgers. Op verschillende bijeenkomsten en fora gingen men in gesprek
en kwam een dialoog tot stand.

Tijdpad

Binnen negen maanden moest een ambitieuze opdracht worden uitgevoerd. De stuurgroep deinsde daarbij niet terug voor ambitieuze stappen, zoals de eerder genoemde

publieksconsultatie en drie grote conferenties. Het was voor het eerst dat het opstellen

van een Wetenschapsagenda langs deze weg tot stand kwam, en het was voor alle be-

trokkenen dan ook zoeken naar wegen in een onbekend land. Dit leidde tot veel creativiteit, maar ook tot hoge druk in alle fases van het proces bij zowel voorzitters, stuurgroep
als secretariaat. Het brede spectrum van de kenniscoalitie maakte snelle besluitvorming

bovendien lastig. Uiteindelijk is de opdracht binnen de beschikbare negen maanden volbracht. De hoge tijdsdruk droeg bij aan snelle besluitvorming.

Keuzes

Gedurende het proces groeide het inzicht dat in een Nationale Wetenschapsagenda de

volle breedte van de wetenschap vertegenwoordigd zou moeten zijn. Keuzes voor deelgebieden werden uitgesteld, te beginnen bij de jury’s, die noodgedwongen zoveel mogelijk

vragen meenamen in valide clusters, in plaats van te selecteren uit de ingediende vragen.
Dit proces werd doorgezet tijdens de conferenties. Het bleek onrealistisch om in de res-

terende tijd tot scherpe, gemotiveerde en door de achterban gedragen keuzes te komen.

Door gebrek aan uitzicht op additionele financiering miste het keuzeproces bovendien een
belangrijke prikkel.
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Bijlage 1: o
 pdracht van
de betrokken
bewindspersonen
aan de
Kenniscoalitie
d.d. 25 november 2014
Geachte voorzitters van de kenniscoalitie,

Zoals eerder met u besproken en aangekondigd in de wetenschapsvisie van het kabinet,

verzoekt het kabinet u om uiterlijk in het najaar van 2015 met een voorgestelde Nationale
Wetenschapsagenda te komen. Deze brief schetst de kaders voor deze opdracht.
Doelstellingen

De kenniscoalitie – bestaande uit de VSNU, de Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW,
MKB Nederland, NWO en de KNAW – ontwikkelt een Nationale Wetenschapsagenda om
de doelstellingen te realiseren die zijn benoemd in de wetenschapsvisie van het kabinet.
De volgende doelstellingen worden hier uitgelicht:

1. 	De agenda maakt keuzes voor maatschappelijke thema’s en wetenschappelijke

topgebieden. Deze sluiten aan bij de huidige of geambieerde sterktes van de Neder-

landse wetenschap, economische kansen en maatschappelijke vragen. Op deze wijze
wordt een beperkt aantal thema’s benoemd die zowel onderzoekers als de samenleving uitnodigen en inspireren om richting te geven aan het onderzoek. Binnen deze

thema’s en topgebieden worden specifieke, uitdagende en richtinggevende vraagstukken benoemd die laten zien waarin het Nederlandse onderzoek wil excelleren, zich

internationaal wil onderscheiden en waarmee we de kenniseconomie- en samenleving
versterken.

2. 	De agenda bouwt voort op bestaande agenda’s en legt verbindingen. Gedacht wordt

aan instellingsplannen en profileringsplannen van universiteiten, strategische plannen
van de NWO- en KNAW-instituten en hogescholen, sectorplannen, de agenda’s en
innovatiecontracten van de topsectoren, onderzoeksprogramma’s vanuit bedrijven

en overheden, strategische plannen van de TO2 instituten en de rijksinstituten voor
onderzoek, Horizon 2020 en kennisagenda’s van de verschillende departementen.
Deze verbindingen stimuleren samenwerking over de grenzen van vakgebieden,
topsectoren en instellingen heen.

3. 	Dit betekent dat als de nationale agenda is vastgesteld deze op zijn beurt weer

doorwerkt in nieuwe planvorming. Partijen in de kenniscoalitie committeren zich om
de agenda in hun organisaties uit te voeren.

4.	De agenda versterkt de internationale positie van de Nederlandse wetenschap, de

maatschappelijke betrokkenheid bij het onderzoek, stimuleert samenwerking door de
kennisketen heen en vergroot de impact hiervan. De Wetenschapsagenda inspireert
en nodigt maatschappelijke partners, overheden en bedrijven uit om te participeren,
financieel bij te dragen en wetenschappelijke kennis beter te benutten. Omgekeerd

helpt dit onderzoekers om de onderzoeksvragen aan te laten sluiten bij maatschappelijke behoeften.

5.	De agenda richt zich op onderzoek waar een nationale aanpak van meerwaarde is en
iets toevoegt aan wat afzonderlijke instellingen of bestaande samenwerkingsverbanden nog niet voor elkaar krijgen (subsidiariteitsbeginsel). Dit betekent dat alles in de
Wetenschapsagenda belangrijk is, maar dat niet alles wat belangrijk is in de Wetenschapsagenda hoeft te staan.
Proces

6. 	De kenniscoalitie organiseert een open proces waarin ook onderzoekers zelf ruimte
krijgen om mee te denken en bij te dragen. De agenda komt dan ook niet alleen tot
stand langs institutionele lijnen. Belangrijk is dat het transparant is op welke wijze

keuzes worden gemaakt en dat er binnen de totstandkoming van de agenda ruimte is
voor debat.

7.	De kenniscoalitie organiseert betrokkenheid van relevante partijen voor de ontwikke-

ling van de Wetenschapsagenda. De volgende partijen worden in elk geval betrokken:
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), vakdepartementen, provincies en andere decentrale overheden, de TKI’s van de topsectoren, de
Jonge Akademie en de rijksinstituten zoals het KNMI en het RIVM.

8.	De agenda geeft ruimte voor vernieuwing door ook inbreng en invloed te organise-

ren buiten de bestaande institutionele kaders. Onafhankelijke en creatieve denkers
worden uitgenodigd mee te denken. Gedacht wordt aan Spinozaprijswinnaars, de

Nationale Denktank, Chief Technology Officers (CTO’s), maar ook aan innovatieve

ondernemers, en pioniers binnen maatschappelijke organisaties of de publieke sector.
Governance

9.	De kenniscoalitie zal een stuurgroep vormen. De stuurgroep staat onder een onafhankelijk voorzitterschap. De voorzitter(s) is gezaghebbend, verbindend, vernieuwend en

kent een breed draagvlak onder de partners. De bewindslieden van OCW en EZ zullen
de voorzitter(s) benaderen op basis van voorstellen van de kenniscoalitie.
10.	De kenniscoalitie zal ondersteund worden door een secretariaat bij NWO.
Het secretariaat zal partijen uit de kenniscoalitie betrekken.

11.	OCW en EZ zullen namens het kabinet optreden als opdrachtgever. OCW neemt

hierbij het voortouw. De opdrachtgever wordt goed betrokken bij de voortgang van de
opdracht en de inhoudelijke keuzes.

12.	Na twee maanden komt de kenniscoalitie in samenspraak met de voorzitter(s) met een
plan van aanpak waarin wordt verduidelijkt hoe zij de opdracht wil uitvoeren. OCW en

EZ ondersteunen de kenniscoalitie bij het coördineren en organiseren van de contacten
richting vakdepartementen, rijksinstituten, topsectoren en het maatschappelijk veld.
Vanzelfsprekend zullen bestaande overleggen worden benut voor een goede

(inhoudelijke) verbinding met de (vak-)departementen, kennisinstellingen en topsectoren.
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13.	Een specifiek punt van aandacht is de verhouding van de Wetenschapsagenda met

de agenda’s van de topsectoren, waar veel van de betrokken partijen op dit moment al
hun onderzoeksagenda’s verbinden. De Wetenschapsagenda bouwt hierop voort. Het
is belangrijk dat de Wetenschapsagenda en de agenda’s van de topsectoren elkaar

aanvullen en versterken, ook via het toegepaste en praktijkgerichte onderzoek. OCW

en EZ zullen een overleg organiseren met de meest betrokken partijen om een goede
aansluiting te borgen.

14.	Ieder kwartaal is er een bestuurlijk overleg tussen de bewindslieden van OCW en

EZ, de onafhankelijke voorzitter(s) en de kenniscoalitie waarin de voortgang wordt

besproken. Dit overleg wordt voorafgegaan door een interdepartementaal overleg op

directeursniveau geïnitieerd door OCW en EZ. Deze overlegvorm wordt gecontinueerd
na de totstandkoming van de Wetenschapsagenda.

15.	De opleverdatum voor de Wetenschapsagenda is voorzien in het najaar van 2015.
Het kabinet beoordeelt de voorgestelde Wetenschapsagenda op basis van de
opdrachtomschrijving en stelt deze uiteindelijk vast.

Wij wensen u veel succes, wijsheid en inspiratie toe bij het ontwikkelen van de Nationale
Wetenschapsagenda.

Bijlage 2: V
 ragenlijst uitgezet
onder het brede
publiek
Vraag
Toelichting
Kernwoorden vraagsteller
Sluit uw vraag aan bij een bestaande onderzoeksagenda zoals Horizon 2020,
Topsectoren of Profileringsagenda’s?
Bij welke agenda?
Welk thema?
Andere agenda?
Type ‘andere agenda’

Met vriendelijke groet,

Is er in Nederland wetenschappelijke expertise van hoog niveau aanwezig om uw vraag

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namelijk

dr. Jet Bussemaker

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker

de minister van Economische Zaken,
Henk Kamp

te kunnen beantwoorden?

Toelichting
Als uw vraag wordt geselecteerd, aan welke conferentie zou u uw vraag dan willen
voorleggen?
Toelichting
Voor welke wetenschapsvelden is uw vraag relevant? (meerdere opties mogelijk)
Dient u een vraag in namens uzelf of namens een organisatie of groep?
Welke organisatie of groep?
type organisatie
Wat is uw leeftijd?
Bent u een man of vrouw?
Ingediend
Gepubliceerd
Gewijzigd
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Bijlage 3: o
 rganisaties die hun
hulp aanboden bij
het formuleren van
een vraag
Bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis kon men terecht voor hulp
bij vragen op het gebied van Nederlandse geschiedenis, Nederlandse letterkunde,
wetenschapsgeschiedenis en digital humanities.

Bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) kon men

terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Sociale geschiedenis, in het bijzonder de
internationale geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen en de ontwikkeling van
economische en sociale ongelijkheid

Bij het Meertens Instituut kon men terecht voor hulp bij vragen op het gebied van de

Bij Kennislink kon men terecht voor hulp bij vragen over de breedte van de wetenschap.

Leven aarde & heelal, gezondheid hersenen & gedrag, mens & maatschappij, energie &
milieu, geschiedenis cultuur & taal, techniek & natuurwetenschappen.

Bij Proefdiervrij kon men terecht voor hulp bij vragen op het gebied van proefdiervrij-

onderzoek.

Bij de afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen kon men terecht voor
hulp bij vragen op het gebied van sterrenkunde.

Bij het FOM-instituut AMOLF kon men terecht voor hulp bij vragen op het gebied van licht/
fotonica, nanotechnologie, biofysica, zonnecellen, gekoppeld aan grote maatschappelijke
vraagstukken rondom energie en gezondheid.

Bij het CWI kon men terecht voor hulp bij vragen op het gebied van wiskunde, informatica,
ICT en logistiek.

Bij het Nikhef kon men terecht voor hulp bij vragen op het gebied van elementaire
deeltjes, fundamentele krachten, kosmologie en de evolutie van het universum,
experimentele technieken, versnellers.

Nederlandse taal en cultuur.

Bij de Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen kon men terecht voor hulp bij

vragen op het gebied van Bètawetenschappen, economie & bedrijfskunde, filosofie,
geneeskunde & volksgezondheid, onderwijs en taal, cultuur & communicatie.

Bij de Wetenschapswinkel Universiteit Twente kon men terecht voor hulp bij vragen op

het gebied van Cultuur & onderwijs, markt & communicatie, maatschappij & gezondheid,
woonomgeving & duurzaamheid, milieu & infrastructuur, ontwerpen & techniek en
besturen & ondernemen.

Bij de Wetenschapswinkel Wageningen University & Research Centre kon men terecht
voor hulp bij vragen op het gebied van Voeding en voedselproductie, leefomgeving,
gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER kon men terecht voor
hulp bij vragen op het gebied van Duurzame energie, energieconversie en -opslag,
duurzame brandstof, kernfusie, plasmafysica en geavanceerde materialen.

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) kon men
terecht voor vragen op het gebied van Veiligheid, criminaliteit, rechtspraak en politie.

Bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) kon men terecht

voor hulp bij vragen over alles wat zich op zeeën en oceanen afspeelt: geologie, fysica,
chemie, biologie en technologie, klimaatverandering, zeespiegelstijging en vervuiling.
Bij het Utrechtse Valorisatieprogramma kon men terecht voor vragen op het gebied

van Cultures, Citizenship and Human Rights, Education for Learning Societies (ELS),

Foundations of Complex Systems, Future Deltas, Future Food Utrecht, Game Research,

History and Philosophy of the Sciences and Humanities, Integrative Bioinformatics for Life
Sciences and Sustainability, Neuroscience and Cognition Utrecht (NCU), Professional
Performance en Sport & Society.
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