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Rol NWO in onderzoeksfinanciering 
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OCW 

EL&I 

andere departementen 
(o.a. VWS, BuZa, I&M) 

bedrijfsleven en 
maatschappelijke 
organisaties 

1e geldstroom 

2e geldstroom 

universiteiten 
(incl. medische centra) 

NWO-instituten 

andere 
kennisinstellingen 



Speerpunten strategienota 

Versterken van talent en vrij onderzoek 

Investeren in maatschappijgeïnspireerde thema’s 

Stimuleren en faciliteren van kennisbenutting 

Verstevigen van internationale samenwerking 

Toegang bevorderen tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten 

Versterken nationale rol NWO-instituten 
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Themes 
 

Healthy Living 

Water and Climate 

Cultural and Societal Dynamics 

Sustainable Energy 

Connecting Sustainable Cities 

Materials: Solutions for Scarcity 

Creative industry 

High-tech systems & materials 

Agro, food & horticulture 
 

GACR 2011-12-09 
 



Begroting 2011 
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  (M€) 

Talent en vrij onderzoek  292 

Maatschappijgeïnspireerde thema’s  184 

Infrastructuur en investeringen  63  

NWO-instituten 94  

Internationale samenwerking  19  

Overige subsidies  26 

Beheerskosten  35 

 Totaal  713 
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Een accres... 
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Agro/food 
Chemie 
Creatieve Industrie 
Energie 
High Tech Systems, Materials 
Lifesciences 
Logistiek 
Tuinbouw 
Water 

Topsectoren 



Wat wordt van NWO verwacht? 
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Bedrijfslevenbrief: NWO/KNAW van M€90 (2012) naar M€350 (2015) 

TKI’s: meer dan M€500, waarvan 40% door bedrijfsleven (2015) 

NWO: 2012: M€80   2013: M€145  samen M€225 

Target 2015 voor NWO: M€275 waarvan TKI-bijdrage (PPS) richting 
M€100 

In werkelijkheid blijken de voorliggende agenda’s een overvraag te 
bevatten in de orde van M€400+ 

 

15 februari: voorstel voor inzet NWO inleveren voor 2012/2013 
voor totaal M€225, waarvan tenminste ca. M€45 PPS in TKI’s  



Wat heeft het concreet opgeleverd? 
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Energieke inzet trekkers, initiatieven richting externe partners, veel 
samenwerking binnen NWO 

veel plannen die NWO vanuit de NWO thema’s zou willen realiseren 

Ook ICT en SIA agenda worden bediend, Biobased en Nano in TS  

 

 

Een totaalplaatje met daarin samenwerkingsvoorstellen 
en financiele opzet 



In TS agenda’s gevraagde bijdrage NWO: 
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Topsector: Claim in innovatiecontracten 

Agro/food 20 a 30 M€ per jaar vanaf 2015 

Chemie oplopend van 73,4 M€ in 2012 tot 87,9 M€ per jaar vanaf 2015 

Creatieve Industrie oplopend van 5,8 M€ in 2012 tot 15,5 M€ per jaar vanaf 2016 

Energie claim niet helder omschreven 

High Tech oplopend van 109 M€ in 2012 tot 170 M€ per jaar vanaf 2015 

Life Sciences oplopend van 20M€ in 2012 tot...M€ per jaar vanaf 2015 

Logistiek 5 M€ per jaar vanaf 2015 

Tuinbouw claim niet helder omschreven 

Water ongeveer 30M€ per jaar 

som voor 2015 
333,5M€ exclusief Energie, LSH en Tuinbouw  
(ruime overvraging dus) 



Enkele voorbeelden (gebieden + instituten): 
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Agrofood  PPS: 

- Food, Cognition & Behaviour (TKI product Proces Consument) 
(ALW, MaGW, ZonMW, NIHC) 
- Eiwitonderzoek: STW programma samen met EL&I 
- IPP met Unilever (in ontwikkeling) 
- Perspectiefprogramma’s die TS gebonden zijn 
- 2ENRICH, samenwerking WOTRO, STW en ZA (NRF) (AB stim.) 

 

Niet PPS:  

- Global Food Systems (getrokken door WOTRO) 
- JSTP China Agriculture & food (ESN) 
- ongebonden thema call (deelname gebieden in onderhandeling)  



Voorbeeld 2 
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Chemie    PPS: 

TKI Kraamkamer: (CW, N/FOM, STW, MaGW) 

– Fundamenteel onderzoek  

– PPS onder TASC (low energy routes, syngas, procestechnologie, 
veiligheid) 

– Enkele IPP’s en Perspectiefprogramma’s, samenwerking China, 
India, ZA 

TKI Biobased (CW, ALW, STW) 

– Chemo/bio/thermo/biorefinery (incl. Brazilië) 

– VPA platform met Paques (partnership programma) 
 

Niet PPS: Materialenprogramma India en China  



Voorbeeld 3 
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Creatieve industrie    PPS: 

 Jaarlijkse open call met op projectniveau PPS 

• Open call 2012 (met GW, EW en MaGW): Serious Gaming, 
Media & ICT, Business Innovation en Design 

• Open call 2013: Serious Gaming, Media & ICT, Cultural 
heritage en mogelijk Build Environment 

 Science for Arts (CW, EW, GW) 

 

 Niet PPS: geen (in topsectoren) 

 



Hoe verder na 15 februari? 
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‘finetuning’ aanbod 

29 februari definitieve ‘contracten’ inclusief inbreng NWO 

Kabinetsbehandeling 

26 maart/2 april: ondertekening 

 

Uitvoering van de plannen 

Voortgezette gesprekken over nieuwe plannen (rolling agenda’s) 

 

 



Horizon 2020 (Europese Commissie) 
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• The proposed support for research and innovation under Horizon 
2020 will: 
 

Strengthen the EU’s position in science with a dedicated budget of € 
24 598 million. This will provide a boost to top-level research in 
Europe, including an increase in funding of 77% for the very 
successful European Research Council (ERC). 

Strengthen industrial leadership in innovation € 17 938 million. This 
includes major investment in key technologies, greater access to 
capital and support for SMEs. 

Provide € 31 748 million to help address major concerns shared by 
all Europeans such as climate change, developing sustainable 
transport and mobility, making renewable energy more affordable, 
ensuring food safety and security, or coping with the challenge of an 
ageing population. 

‘Science for Science, for Competitiveness, for Society’ 

http://erc.europa.eu/
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Over KIA  

De KIA is een coalitie die zich heeft gevormd rond de in 2006 

door het Innovatieplatform opgestelde 

Kennisinvesteringsagenda. De afgelopen jaren heeft het 

Innovatieplatform deze coalitie gefaciliteerd en hiervoor het 

secretariaat gevoerd. Door de recentelijke opheffing van het 

Innovatieplatform bevindt de KIA-coalitie zich in een 

overgangssituatie. De komende tijd zal een vorm gezocht 

worden voor de wens van de bij de KIA-coalitie aangesloten 

partijen om dit initiatief voort te zetten. 

 

KIA-coalitie 

De KIA-coalitie bestaat uit rond de 30 partijen die het belang 

van kennis en innovatie voor Nederland onderschrijven, 

variërend van leerling- en studentenorganisaties tot de 

algemene werknemers- en werkgeversverenigingen. Elke partij 

bepaalt per KIA-publicatie of ze deze wenst mee te 

ondertekenen of niet. 

 



Op het merendeel van de terreinen zijn we 
echter nog ver van het doel en in veel gevallen 
gaat de beweging zelfs de verkeerde kant op. 
Zo schiet de professionalisering van leraren 
tekort, stijgt het aantal zeer zwakke 
middelbare scholen, krijgen veel excellente 
studenten nog steeds geen uitdagend 
programma, komt een leven lang leren niet 
echt van de grond, daalt het toch al lage 
aantal onderzoekers sterk en blijft onze 
innovatiekracht op alle fronten – van 
technologie tot marketing en organisatie, in 
de industrie en in de dienstensector – achter 
bij die van andere landen. De private 
onderzoeksinvesteringen blijven achter en de 
Nederlandse overheid is geen topinvesteerder 
in onderwijs en onderzoek .  

KIA 



KIA 



KIA 



                   NLNRoadmap Grote Infrastructuur 
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>(>) 10 MEuro 
inv. per entry 
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                   NLNRoadmap Grote Infrastructuur 

ESFRI: European Strategy Forum for Research Infrastructures 
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Nationale onderzoeksinstituten 
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Yerseke  

NIOZ  
Koninklijk Nederlands Instituut  
voor Zeeonderzoek 
(vanaf 1 januari 2012) 

Dwingeloo  

ASTRON  
Netherlands Institute for Radio Astronomy  

Texel 

NIOZ  
Koninklijk Nederlands Instituut voor  
Zeeonderzoek 

Amsterdam  

CWI  
Centrum Wiskunde & Informatica 

Nikhef 
FOM-instituut voor subatomaire fysica 

AMOLF 
FOM-instituut AMOLF 

NSCR 
Nederlands Studiecentrum  
Criminaliteit en  
Rechtshandhaving 

Utrecht  

STW  
Technologiestichting STW  

FOM 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek  
der Materie 

SRON  
Netherlands Institute for Space Research 

Groningen 

SRON  
Netherlands Institute for Space Research 

Nieuwegein 

Rijnhuizen 
FOM-Instituut voor Plasmafysica  
Rijnhuizen 
(vanaf 1 januari 2012: DIFFER – Dutch Institute 
for Fundamental Energy Research) 

Den Haag  

NWO-bureau  
Nederlandse Organisatie  
voor Wetenschappelijk  
Onderzoek 

ZonMw 
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Proton-proton botsingen bij 14 TeV 

... alles of niets ... 

Het „Large Hadron Collider‟ project van CERN, 
het Europese Laboratorium voor deeltjesfysica 

bij deze energie hebben protonen een snelheid van 
0,999 999 995 maal de lichtsnelheid 
 
en een energie van 14.000 maal de massa 



Structuur v.d. Materie 

Dalton (1808) 
Democritus 

Gell-Mann 
Zweig (1964) 

Bohr 
Rutherford (1911) 

Stelt U zich 
de 
huidige 
samen- 
leving 
voor  
zonder op 
deze in- 
zichten 
gebaseerde 
toepassingen. 
 
Dat lukt 
niet! 



28 

In 50 years, we’ve 

come a long way, but 

there is still much to 

learn… 

gauge 

x8 

Het Standaard Model 
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Wat we niet weten 

„Ordinary matter‟ 

Velden 
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x8 

gauge 

The Supersymmetric world?  

One supersymmetric partner for each ‘standard’ particle – 

the Higgs sector becomes slightly more complicated: in total 5 

Higgs bosons in ‘minimal’ model 

H 
The Higgs sector – ‘the unknown’ 

Anti-materie en meer? 

Kwalitatief: perfecte symmetrie, elk deeltje heeft 
anti-deeltje 
Kwantitatief: interacties volgen deze perfecte 
symmetrie niet; dit is een feit en ook een raadsel 
(het is dus een raadsel dat wij er zijn...) 



CERN in Numbers 
• 2415 staff* 

• 730 Fellows and Associates*  

• 9133 users* 

• Budget (2007) 982 MCHF 

(610M Euro) 
*5 February 2008 

• Member States: Austria, Belgium, 
Bulgaria, the Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Italy, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Slovakia, 
Spain, Sweden, Switzerland and the 
United Kingdom.  

• Observers to Council: India, Israel, 
Japan, the Russian Federation, the 
United States of America, Turkey, the 
European Commission and Unesco  



Eerste R&D meer dan 15 jaar geleden begonnen 
•supergeleidende „twee in een‟ magneten 

•„perfecte‟ dipolen 
•9 Tesla over 27 km – koude massa 33000 ton 
•koeling met superfluide Helium (130 ton) 

Waar deze voordracht ook de aandacht op wil vestigen: 
het LHC project vereist grensverleggende technologie, 
(versneller, experimenten en computing); alleen mogelijk 
dank zij: instandhouding kennis/kunde-infrastructuur  
centraal laboratorium (CERN); vigoreus R&D programma;  
vroege samenwerking met industriële partners;  
„industrialisatie-proces‟ grote contracten 

Met bijzondere dank aan Lyndon Evans – LHC Project Leader 

Eerste alinea van het boek „The Large Hadron 
Collider: a Marvel of Technology‟, Lyndon Evans (ed.) 

(EPFL Press Lausanne, 2009): 
 
“On the 10th of July 1908, in his laboratory in Leiden, 

Heike Kamerlingh Onnes became the first person in 
the world to liquefy helium. Between 6:30 p.m. and 
7:30 p.m. he succeeded in producing 60 ml of liquid, 
enough to fill a small teacup, beating Sir James Dewar 
to the race to liquefy the last remaining gas. He  
measured its temperature to be -2690C, the lowest 
temperature ever achieved on earth.” 



L. Evans – EDMS Document 884743 32 



Spin off‟s, technology transfer 
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CERN has a very diverse and versatile technology portfolio.  

Main application domains: health sector, material analysis,  

renewable energies, Information and Communication  

Technologies. 

Technology Transfer Paths 



Stand 

H   



Conclusion: 
 
as long as we produce excellent science we will manage 
to convince the politicians to fund us and as long as the 
politicians fund us we will produce excellent science 
 
excellent and relevant and indispensable for facing 
‘the grand challenges’ 
 
 
A continuing dialogue leading to a relationship 
of trust and respect between researchers (the 
research councils), government and industry is the 
best basis for a successful research policy 


