
Toelichting call 2022 Kennisnetwerken 
 

 

In aanvulling op de tekst van de call 2022 van de Kennisnetwerkenregeling1 wordt in dit stuk de 

rol van de kennisnetwerken verder verduidelijkt aan de hand van een aantal veelgestelde vragen. 

 

(KNW = kennisnetwerk, kennisnetwerken) 

 

Wat is een kennisnetwerk? 

Call-tekst: Een kennisnetwerk is een organisatieverband rondom een samenhangend en 

afgebakend kennisthema (op het gebied van wetenschap, technologie, toepassingen en/of gebruik) 

dat zich richt op het ontwikkelen en/of het gebruik van ruimte-instrumenten. 

Toelichting: In elke call van de KNW-regeling worden thema’s vastgesteld waarvoor de betreffende 

call open staat. Een KNW dat op zo’n thema indient bundelt de in Nederland aanwezige relevante 

kennis op dat thema. De mate van ‘relevantie’ van de expertise wordt aan de ene kant bepaald 

door de samenwerkende partijen van het KNW zelf en aan de andere kant door de scope van het 

thema zoals afgebakend door de call. Het thema van een KNW kan dus wel breder zijn dan een 

thema uit de call, maar niet smaller. Binnen de thematische scope van een KNW zouden dus 

meerdere onderwerpen kunnen vallen die aansluiten bij de vastgestelde thema’s van de calls van 

de regeling.  

 

Wie zit er in een kennisnetwerk? 

Call-tekst: In een kennisnetwerk participeren in ieder geval Nederlandse kennispartijen die 

aantoonbare expertise bezitten en activiteiten ondernemen die relevant zijn voor de ontwikkeling 

en/of het gebruik van ruimte-instrumenten op het specifieke thema. Ook andere organisaties, 

zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden of gebruikers, kunnen participeren in 

een kennisnetwerk. Per thema bundelt een kennisnetwerk de in Nederland aanwezige relevante 

kennis waarbij partijen, die relevante kennis hebben en willen participeren, niet door het 

kennisnetwerk uitgesloten mogen worden. 

Toelichting: Elk KNW beslist zelf over de relevantie en toepasselijkheid van de expertise van de 

deelnemers. Naast partijen die kennis ontwikkelen, lijkt het participeren van gebruikerspartijen in 

het KNW voor de hand te liggen. Per slot van rekening is “vraagsturing” een belangrijk 

beoordelingscriterium. Aan de hand van Criteria 3 en 4 van de beleidstoets wordt beoordeeld of 

het indienende KNW voldoet qua samenstelling. Het kan voorkomen dat partijen wel lid zijn van 

het KNW maar in een specifiek project (behorende bij een call) niet participeren. Dat hangt af van 

de thema’s van de call en het ingediende projectvoorstel, afgezet tegen de expertise van de 

betreffende partij.  

Op basis van de expertise van een partij zou het kunnen voorkomen dat een partij lid is van 

meerdere KNW. Partijen die, op basis van hun expertise, deelnemer van het KNW zouden kunnen 

worden, maar zelf besluiten dat niet te doen, kunnen niet verplicht worden. Maar het streven is 

alle relevante partijen te laten deelnemen.  

 

Wat is de rol van een kennisnetwerk? 

Een KNW wordt opgezet voor langere tijd, niet alleen voor één call van de KNW-regeling. Het 

opzetten van KNW bevordert de (langetermijn-) samenwerking en dat is een belangrijk doel van 

de KNW-regeling. Het KNW zorgt niet alleen voor samenwerking maar ook voor afstemming tussen 

de partijen ten behoeve van het in synergie inzetten van ruimte-instrument-expertise, het 

organiseren van vraagsturing, het bevorderen van synergie met partijen buiten de 

ruimtevaartsector en het efficiënt omgaan met de beschikbare middelen.  

 

Kunnen er meerdere kennisnetwerken op hetzelfde thema zijn? 

 
1 Voluit: Kennisnetwerkenregeling, PIPP – Partnerships for space Instruments & applications Preparatory 
programme, Call for proposals, Subsidieronde 2022. Voor het gemak gebruiken we hier de term 
Kennisnetwerkenregeling (KNW-regeling). Deze Toelichting is informatief en er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. 



Call-tekst: De Kennisnetwerkenregeling staat in deze subsidieronde open voor één kennisnetwerk 

per één van de thema’s. 

Toelichting: Zie de vraag “Wie zit er in een kennisnetwerk?” hierboven. Een kennisnetwerk omvat 

de partijen die relevante expertise bezitten en sluit geen van zulke partijen uit. Per thema is er 

daarom maar één kennisnetwerk mogelijk. Dit is een eis die aan een KNW gesteld wordt en 

waarop ook wordt getoetst bij de beleidstoets. Het is hierdoor niet aannemelijk dat er per thema 

meerdere kennisnetwerken zijn die aan die eis voldoen. Deze regel bevordert de samenwerking en 

de efficiëntie van het besteden van de beschikbare middelen en versterkt daarmee de positie van 

de Nederlandse ruimte-instrumentsector. 

 

Is een kennisnetwerk hetzelfde als een projectteam? 

Nee. Een projectteam wordt veelal geformeerd aan de hand van een specifiek, vooraf gekozen 

thema en bestaat uit een (beperkt) aantal partijen die op basis van hun toegespitste expertise met 

een concrete bijdrage participeren in het project waarbij elke deelnemer een deel van het 

projectbudget krijgt. Een projectteam bestaat meestal ook slechts voor de duur van het project.  

Een kennisnetwerk, daarentegen, bestaat onafhankelijk van het specifieke, lopende project. Een 

KNW bestaat voor langere tijd. Vanuit het KNW worden projecten gedefinieerd waarbij, per 

project, gekeken wordt welke KNW-leden participeren. Dat kunnen de projecten zijn waarvoor 

voorstellen worden ingediend voor de calls van de KNW-regeling, maar dat zouden ook andere 

projecten kunnen zijn. Een KNW bestaat niet alleen voor de tijd van een call van de KNW-regeling. 

Vanuit hetzelfde KNW kunnen ook in andere (subsidie)programma’s voorstellen worden ingediend. 

De subsidie vanuit de NSO/NWO KNW-regeling kan gezien worden als een startsubsidie om het 

netwerk van de grond te krijgen. 

 

Hoe wordt een kennisnetwerk opgezet? 

Een KNW wordt vanuit de sector zelf opgezet. Het ligt voor de hand dat één partij de lead neemt 

bij het opzetten van een KNW. Deze organisatorische lead-partij nodigt partijen uit en gezamenlijk 

wordt verder de samenstelling van het KNW besproken. Elk KNW kan zich vervolgens op eigen 

manier organiseren. De lead-partij van het oprichtingsproces hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde 

partij te zijn als de penvoerder die vereist is per projectvoorstel van de KNW-regeling 

(hoofdaanvrager).  

 

Hoe ziet een projectvoorstel eruit? 

De call-tekst schrijft uitvoerig voor hoe een projectvoorstel eruit moet zien. Een projectvoorstel 

kan één onderwerp/thema betreffen, maar zal meestal uit meerdere onderwerpen/deelprojecten 

bestaan. In dat laatste geval kan aan elk deelproject door een verschillende groep KNW-leden 

meegewerkt worden. Niet elk KNW-lid hoeft in elk (deel)project te participeren. Dat hangt af van 

de thema’s van de call en het ingediende projectvoorstel afgezet tegen de expertise van de 

betreffende partij. Hiermee wordt langetermijnsamenwerking en duurzame ontwikkeling 

bevorderd.  

 

Hoe kom ik tot een projectvoorstel? 

Nadat een KNW is opgezet kan er vanuit de leden een long-list worden opgesteld van 

onderwerpen/(deel)thema’s die zich (zouden kunnen) lenen voor (deel)projecten van een 

projectvoorstel in de call van de KNW-regeling (passend bij de thema’s van de call). Vervolgens 

bepaalt het KNW zelf een prioritering en tijdsplanning van de onderwerpen op de long-list. Daarna 

kunnen de onderwerpen voor het projectvoorstel van de lopende call worden geselecteerd, 

eventueel met inachtneming van andere subsidiemogelijkheden. Het KNW is vanwege de 

beschikbare expertise de meest geschikte plaats voor het voeren van deze discussies en het 

maken van de selectie voor de projectvoorstellen.  

Samengevat: Stap 1: opzetten van kennisnetwerk; Stap 2: binnen het KNW inventariseren welke 

onderwerpen er geschikt zouden kunnen zijn om in een voorstel te komen; Stap 3: binnen het 

KNW een keuze/selectie maken van welke onderwerpen in deze call in het voorstel komen. 

 


