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Leren van elkaars ervaringen 

• Presentatie ervaringen Hartstichting – samenleving 
betrekken bij onderzoeksagenda - beoordeling 
 

• Presentatie gebruik Sandpit-procedure door Route 
Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 
 

• In gesprek met panelleden 
 

• Lessen en adviezen ophalen en delen om mee te geven 
aan stuurgroep NWA 



Opdracht 

Deel I 
• Welke lessen kunnen we trekken uit de 

diverse ervaringen? 
 
Deel II 
• NWA als instrument voor nieuwe 

verbindingen en vernieuwend onderzoek. 
Welk advies wil je meegeven aan de NWA-
stuurgroep? 



Goede NWA praktijken: 
Vinden we een gedeelde taal? 

Voorbeelden vanuit de derde geldstroom 

Ingeborg Meijer, CWTS    Nieuwegein 
Daphne Bloemkolk, Hartstichting   31 oktober 2017 



Wetenschap en maatschappij 
 Kenniseconomie, valorisatie 
 Stakeholders, co-creatie 
 Carrière vs. de volgende stap  
 Maar op welk moment impact creëren? 

Evalueren Monitoren Beoordeling Agendering 

Vinden we een gedeelde taal? 



Vinden we een gedeelde taal? 
 

Gezamenlijke missie (HS en 
CWTS) 

Minder 
mensen 
hebben last 
van de 
gevolgen 

Minder 
mensen 
overlijden 

Minder 
mensen 
worden 
ziek 

Meer  
vrienden 

Meer  
beweging: 
meer mensen 
betrokken en 
in actie 

Meer  
geld 

• Onderzoek met impact 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-33199315/children-protesting-with-placard


We verbeteren  

de zorg samen 

Vinden we een gedeelde taal? 
 



Twee voorbeelden 
 De onderzoeksagenda 
 De commissie maatschappelijke 

kwaliteit (CMK) 
 

 

Vinden we een gedeelde taal? 



Waarom stel je samen een 
onderzoeksagenda op? 
• Gezamenlijke focus in onderzoek naar hart- en 

vaatziekten. 
• Maatschappelijk draagvlak voor onderzoek.  
• Transparantie  en verantwoording van besteding geld 

donateurs. 
• Meer en beter zichtbare impact van onderzoek in de 

maatschappij . 
• Meer geld voor onderzoek vanuit maatschappij 
• Samenwerking Hartstichting en De Hart&Vaatgroep 

 

 Vinden we een gedeelde taal? 
 



Wat is een  
onderzoeksagenda? 
• Simpel 

Een lijst met thema’s, onderwerpen, vragen, problemen of uitdagingen 
voor onderzoek. 

• Maar beter 
Gezamenlijke ambities waarin wetenschappelijk onderzoek een 
essentiële rol speelt in de oplossing, die is samengesteld door en 
steun heeft van zowel wetenschap als maatschappij en die richting 
geeft aan de stimulering, financiering en communicatie over 
onderzoek. 

• Wat is het niet 
Een onderzoeksagenda vult niet in hoe onderzoek plaats zou moeten 
vinden en wat de beste weg is om ambities te realiseren.   

 
 

Vinden we een gedeelde taal? 
 



Hoe stel je samen een 
onderzoeksagenda op? 
Fase 1: Verkennen 
Fase 2: Consulteren 
Fase 3: Prioriteren 
Fase 4: Integreren 
  
Fase 5: Programmeren 
Fase 6: Implementeren 
  
(Abma TA, Pittens CACM, Visse M, Elberse JE, & Broerse JEW, 2014)  

 
Vinden we een gedeelde taal? 



Focusgroepen Online 
Vragenlijst 

Realisatie onderzoeksagenda 

Begeleidingscommissie met vertegenwoordigers 
van alle doelgroepen 

Focusgroepen 
prioriteite
n 
onderzoek 

Onderzoeksagenda 

12.500 
stemmen! 150 deelnemers 

Vinden we een gedeelde taal? 
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Onze onderzoeksagenda: 
1. Het eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten. 
2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
3. Betere behandeling van hartfalen en 

hartritmestoornissen. 
4. Betere acute behandeling van beroertes. 
5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl 

lang vol te houden. 

Vinden we een gedeelde taal? 
 



Kernelementen aanpak 
• Eigen toepassing van het Dialoog Model 
• Combinatie kwalitatief en kwantitatief 
• Halverwege uitwerking check koers in workshop 
• Borging / bewaken proces door 

begeleidingscommissie 
• Samenwerking Hartstichting en De Hart&Vaatgroep  
• Betrokkenheid leden Wetenschappelijke Adviesraad 

in uitwerkgroepen 
 

Vinden we een gedeelde taal? 
 



De Commissie Maatschappelijke 
Kwaliteit 
• Bestaat uit 12 leden 

• 4 patiënten (De Hart&Vaatgroep) 
• 2 burgers (‘incidentele zorggebruiker’) 
• 2 specialisten (niet in onderzoek) 
• 2 huisartsen (via NHG) 
• 2 verpleegkundigen 

• Naast de wetenschappelijke 
beoordeling 

• Brengt standpunten in 
 

Vinden we een gedeelde taal? 



5 CMK criteria 
- Relevantie van het 

gezondheidsprobleem  
- Bijdrage vd aanpak  
- De volgende stap 
- Activiteiten richting de 

volgende stap 
- Participatie 
 

Vinden we een gedeelde taal? 

Relevance 

Activity 
towards 
actors 

Societal 
quality 

Participation 



En hoe werkt dat dan? 
Op basis van observaties, survey en 
interviews: 
• De CMK kijkt breder: 

• op een andere manier naar dezelfde aspecten, 
en ook naar andere aspecten.  

• De CMK weegt anders 
• De CMK herkent kwaliteit 
• En: Beoordeling door de CMK 

beïnvloedt de wetenschappers 
 Vinden we een gedeelde taal? 



Het vinden van een 
gemeenschappelijke taal 
• Bewustwording dat we hetzelfde bedoelen maar 

andere woorden gebruiken  
• Voor het herkennen van eigen inbreng is de 

formulering essentieel. 
• Balanceren tussen concreetheid van doelstellingen 

en niet inperken van ruimte voor innovatieve 
wetenschap 

• Omgaan met de complexiteit van wetenschap en 
tempo van de maatschappij.  

Vinden we een gedeelde taal? 
 



De voordelen! 
• Op planeet aarde gaan wetenschappers en patiënten heel 

goed samen. 
• Draag uit dat wetenschappers de onderzoeksagenda kunnen 

inzetten voor het versterken van hun onderzoek. 
- Maatschappelijke onderbouwing 
- Gezamenlijke lobby voor wet- en regelgeving, vergoedingen die nodig 

zijn om ambities te realiseren.  

• Patiënten, vrijwilligers, donateurs en zorgprofessionals 
kunnen én willen meepraten over wetenschappelijk 
onderzoek. 

• De essentie is niet wat er op papier komt, maar de dialoog 
met en tussen partijen. 

• Luister en registreer niet alleen wat deelnemers vertellen 
over onderzoek. 

Vinden we een gedeelde taal? 
 



Dank voor uw aandacht! 

Ingeborg Meijer, CWTS 
i,.meijer@cwts.leidenuniv.nl 
www.cwts.nl   
 
Daphne Bloemkolk, Hartstichting 
d.bloemkolk@hartstichting.nl 
www.hartstichting.nl 
 
 
Deel uw ervaringen, visies en suggesties met ons. Graag zelfs. 

 
Vinden we een gedeelde taal? 
 



Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 

Sandpitprocedure 



Sandpitprocedure Jeugd 

• Procedure geïnspireerd op Ideas Lab (NSF; USA) en Sandpitprocedure 
EPSRC (UK). 
 

• Een set van workshops waarin multidisciplinaire teams komen tot 
innovatieve en creatieve onderzoeksvoorstellen.  
 



Selectie 5 thema’s + 
projectleiders 

(17 maart) 

Uitnodigen deelnemers 
(deadline 21 april) 

Selectie deelnemers 
(1 mei) 

Sandpitworkshop 2 
(29 mei) 

Sandpitworkshop 1 
(9 mei) 

Indienen samenhangend 
voorstel 
(15 juni) 

Huiswerk + jurycommentaar 

Publicatie Startimpulscall 
NWO 

(31 maart) 

Proces 



Selectie 5 thema’s + 
projectleiders 

(17 maart) 

Proces 

-> Kerncommissie 
-> Gamechanger ‘diversiteit en 
ongelijkheid’ 
-> Duo’s van projectleiders 
-> Goede spreiding van thema’s en 
projectleiders 
 



Uitnodigen deelnemers 
(deadline 21 april) 

Proces 

-> Kanalen van NRO, ZonMw, VH 
-> VNG, onderwijsraden 
-> Netwerk van projectleiders 
-> Aanmelding per thema 
-> CV & motivatie 
 



Selectie deelnemers 
(1 mei) 

Proces 

-> Jurybeoordelingen 
-> Selectie door projectleiders in overleg 
met boegbeelden 
-> Beste team 
 
-> Criteria: 
1. Passendheid en toegevoegde waarde 

van de voorgestelde inhoudelijke 
bijdrage  

2. Expertise indiener 
3. Verbinding wetenschap en beleid 
4. Attitude en ervaring 



Sandpitworkshop 1 
(9 mei) 

Proces 

-> 4 uur 
-> Korte plenaire introductie 
-> Werksessie per deelproject 
-> Projectleiders, deelnemers en 
notulisten 



Huiswerk + jurycommentaar 

Proces 

-> Uitwerken deelprojecten 
-> Mogelijkheid tot voorleggen voorstel aan jury 



Sandpitworkshop 2 
(29 mei) 

Proces 

-> Ruim 5 uur 
-> Informatie voor projectleiders 
-> Feedback op elkaars project 
-> Werksessie per deelproject 



Indienen samenhangend 
voorstel 
(15 juni) 

Proces 

-> Boegbeelden  
-> Op basis van input deelprojecten 



Plus- en minpunten 
 

+ Samenhang in programma 
+ Commitment van betrokken partijen 
+ Kleine tijdsinvestering niet-gekozen aanmeldingen 
+ Alle partijen vanaf het begin betrokken 
+ Ontstaan van nieuwe verbindingen 



Plus- en minpunten 
 

- Grote tijdsinvestering betrokken partijen 
- Vraagt veel van organisatievermogen boegbeelden 

 



Lessons learned 
• Het is mogelijk om in korte tijd een samenhangend 

onderzoeksvoorstel te realiseren met veel verschillende partijen. 
• Tijdsspanne is eigenlijk te kort voor zo’n proces. 
• Belangrijk om meer sturing/ondersteuning te bieden aan de opzet 

van de werksessies. 
 

 



Dilemma’s  
• Waar leg je de selectiemomenten en hoe richt je die in? 
• Balans tussen openheid en slagvaardigheid. 
• Voor welke thema’s is een dergelijke aanpak mogelijk? 
• Hoe creëer je een gelijkwaardig proces voor wetenschappelijke 

partijen en praktijkpartners. 
• Optimale inzet van jury. 

 
 



Wij komen graag in 
contact! - Vragen? 

 
- Website: www.nro.nl/nwajeugd  

 
- Twitter :           #NWAjeugd  

–   
– - Renée Middelburg, r.middelburg@nwo.nl, 070-

3440510 

http://www.nro.nl/nwajeugd
mailto:r.middelburg@nwo.nl


Advies inventariseren en prioriteren 

Als het gaat om ‘nieuwe verbindingen voor 
vernieuwend onderzoek’ welk advies zou je de 
stuurgroep van de NWA willen meegeven?  
(max. 1 advies) 



Werkwijze 

1. Bedenk 1 antwoord op de vraag, schrijf het op. 
 

2. Deel je idee met een ander (2 * 1 minuut) 
 

3. Verdeel 7 punten over beide ideeën. 
 

4. Deel je idee met nog vier anderen, verdeel 
opnieuw steeds 7 punten. 
 

5. Tel al je punten op. 
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