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Aanleiding 
U bent door de vaste commissie voor OCW op 11 oktober jl. gevraagd om uw 
standpunt op het instellingsplan van NWO (strategie 2023 – 2026 ‘Wetenschap 
werkt!’) eerst naar de Tweede Kamer te sturen en vervolgens naar NWO. Met 
bijgaande brief geeft u hieraan invulling. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de Kamerbrief te ondertekenen en te versturen. U 
ondertekent mede namens de MEZK.   

Kernpunten 
- NWO heeft als grootste onderzoeksfinancier een belangrijke 

verantwoordelijkheid bij het behalen van uw beleidsdoelen. 
- Zoals besproken in de beleidsstaf van 15 november gaat de brief in op de 

ambities van NWO aan de hand van de beleidsdoelen van OCW en EZK. 
- De brief wordt gelijktijdig voorgelegd aan de minister van EZK, omdat u mede 

namens haar ondertekent.  

Toelichting 
- U hebt in juli de NWO-strategie 2023-2026 ‘Wetenschap werkt!’ aan beide 

Kamers gestuurd. 
- U hebt op 19 oktober per brief toegezegd om uw voorgenomen standpunt 

over de NWO-strategie voor 1 december aan de Tweede Kamer te zenden. 
- Voor 6 januari 2023 zal u uw standpunt op het instellingsplan ter kennis van 

de raad van bestuur van NWO brengen, in lijn met artikel 18.5, van de Wet 
op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Beide 
Kamers ontvangen hiervan een afschrift.  

- Op hoofdlijnen is de strekking in het concept-standpunt:  
o Goed dat het een brede visie is: past bij positie NWO. Vooruitstrevend 

en constructief: houdt rekening met actuele ontwikkelingen.  
o NWO-strategie sluit aan op beleidsdoelen van OCW: 

 Een gezond en sterk fundament: terugdringen aanvraagdruk, 
verduidelijken financieringslijnen, investeringen grote infra 

 Ruimte geven aan divers talent: inclusieve aanvragen, 
aandacht KV 

 Vergroten van de maatschappelijke impact van onderzoek: 
goede afstemming onderzoeksagenda’s, verbindende rol NWO 
en instituten, stimuleren samenwerking met maatschappelijke 
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partners, doorontwikkeling kennisbenuttingsbeleid met brede 
definitie 

o NWO-strategie sluit aan op gezamenlijke beleidsdoelen van OCW en 
EZK op het vlak van innovatie en kennisbenutting, bijvoorbeeld in de 
versterking van het faciliteren van op maat gesneden consortia en 
ondersteuning bij samenwerking en coherente onderzoeksagenda’s. 

o Aandachtspunten bij NWO-strategie: dynamisch institutenportfolio, 
uitwerking aanbevelingen evaluatie en lacune in instrumenten om 
diversiteit te stimuleren. 

o NWO-strategie past goed bij kabinetsambities op onder andere: 
erkennen en waarderen, diversiteit, duurzaamheid, kennisveiligheid. 

o NWO-strategie behandelt aantal aanbevelingen uit de evaluatie. NWO 
zet in op voortdurende monitoring en evaluatie. Blijvend aandacht 
voor vragen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota worden - in het kader van de openbaarmaking - de met geel 
gemarkeerde passages (tot personen herleidbare gegevens) op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt 


