
NWA-conferentie 31 oktober 2017 

Verslag van sessie Coördinatie in een heterogeen financieringslandschap 

Coordinatie: Ilse Custers (ZonMW), routetrekker Personalised Medicine: 
• De hamvraag van deze sessie: Hoe breng je de investeringsprogramma’s van 

verschillende organisaties bij elkaar? En hoe zorg je dat de juiste (brede – van 
fundamenteel tot implementatie) initiatieven gefinancierd worden, en er geen overlap 
is? 

 
Jos van Alphen (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat, NKWK): 

• Bij aanvang was er geen geld beschikbaar voor het programma. 
• Wel veel partijen met eigen programma’s en agenda’s (ministeries, bedrijven, regionale 

overheden, universiteiten, NWO, etc.) 
• Programma beoogde partijen en budgetten samen te brengen en om verbindingen 

tussen fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek te verbeteren. 
• Rolverdeling en samenwerkingsprojecten kristalliseerden zich in de praktijk vanzelf uit. 

 
José Vogelezang (WUR en TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) 

• Sector land- en tuinbouw al lang gewend aan tripartite samenwerking: 
kennisinstellingen, overheid, bedrijven. 

• Route Duurzame productie van veilig en gezond voedsel heeft als eerste een 
routeworkshop georganiseerd (met betrokkenheid vanuit drie topsectoren: Agri&Food 
(AF), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), High Tech Systems en Materialen 
(HTSM)). Inzet van de workshop: wat zijn de gamechangers? 

• Vervolgsessies gericht op concrete onderzoeksplannen voor gamechangers, inclusief 
een Plan van Aanpak (‘wat ga je doen als er geld komt’). Coördinatieteam heeft steeds 
heel actief alle stakeholders benaderd om mee te doen, vanaf begin participatie van 
bedrijfsleven en brancheorganisatie. 

• Een deel van de plannen is al ingevoegd in de ‘groene call’ van NWO voor de 
topsectoren A&F en T&U . Ook in Europa liggen er kansen, bijvoorbeeld via Era-netten. 

• De NWA-route is ook onderdeel geworden van de nieuwe Kennis- en Innovatie 
Agenda’s van topsectoren.  

• Zo heeft de route zonder NWA-financiering toch al een start kunnen maken met de 
uitvoering van het programma. 

 
 
Lessen uit de drie pitches: 
1: Een coördinerend platform is essentieel. 
2: Goede inhoudelijke agenda nodig, stakeholders samenbrengen op thema’s. 
3: Commitment voor samenwerking op hoog bestuurlijk niveau vereist. 
 
Vragen: Hoe bepaal je wie mee aan tafel zit? Hoe zorg je dat ‘de maatschappij’ goed aangehaakt 
is? 
 
Aanbevelingen: 
1: Zorg voor een regisserend ‘orgaan’ voor de totale NWA, dat ook kan meedenken over goede 
financieringsmodellen. 
2: Stimuleer ontschotten tussen verschillende budgetten (NWO, TO2, HBO), zorg voor een 
vermindering/overbrugging van de verzuiling. 
3: Gebruik de expertise van de gehele keten, ook gebruikers (bedrijven, overheden). 
 
Dit is het moment om een echt nieuw financieringsinstrument te ontwerpen voor de NWA. Het is 
extra geld, dus hiermee kunnen we experimenteren. 
 
Suggestie: maak ontschotting een voorwaarde bij NWA-financiering. Dus: je krijgt alleen geld als 
je de gezamenlijke budgetten en programma’s met elkaar verbindt (fundamenteel, praktijkgericht, 
toegepast). Een alternatief is om de agenda’s inhoudelijk meer te laten convergeren, dan hoeven 
de budgetten nog niet per se samengevoegd te worden. 
 
Iedereen moet geld uit dezelfde pot kunnen krijgen (i.e. ook TO2 bij NWO). In het algemeen 
moeten we toe naar minder regels en beperkingen in subsidievoorwaarden, vanuit NWO maar ook 
vanuit departementen, zodat per thema de coalities gesloten kunnen worden die nodig zijn. 



 
Beitel een nieuw instrument niet in steen: snel schakelen en flexibiliteit is belangrijk om in te 
kunnen spelen op nieuwe onderwerpen. 
 
Voor verschillende onderzoeksvelden is de wetgeving rondom staatssteun een obstakel. Een optie 
is dan om alleen pre-competitief onderzoek te financieren. 
Bouw in het nieuw te ontwerpen NWA-financieringsinstrument ‘bonussen’ voor samenwerking in. 
Beoordeel voorstellen niet alleen op wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op maatschappelijke 
impact en economische impact. Daar is binnen NWO al ervaring mee in PPS-programma’s voor 
topsectoren. 
 
Misschien moeten er twee varianten van een nieuw instrument komen:  

• Eén voor goed georganiseerde consortia met duidelijke gamechangers 
• Eén voor startende consortia (à la startimpuls) 

 
Coördinatie van het nieuwe instrument door gehele kenniscoalitie, onderbrengen bij NWO? 
 
Hoe sluiten we op een slimme manier aan bij Europa? Hoe kunnen we onze onderwerpen ook daar 
inbrengen? Wat kunnen we leren van de wijze waarop EU samenwerking tussen partijen (landen in 
dit geval) stimuleert? 
 
Hoe kunnen we het extra geld inzetten om ook nog weer extra (Europese) financiering aan te 
trekken? Kijk als voorbeeld naar Europese Joint Programming Initiatives. 
 
Vraag: betrek je ook bestaande middelen bij NWO hierbij? Wat doe je met bestaande programma’s 
bij universiteiten? 
 


