
 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Onlangs is de call for proposals geopend voor het programma Uncertainty Reduction in Smart Energy 

Systems (URSES) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Deze 

email bevat meer informatie over de opening van de call en de definitieve uitnodiging voor de 

matchmakingsbijeenkomst voor dit programma op 14 februari 2013. 

 

Opening call for proposals Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems 

Op 8 januari 2013 is de call for proposals voor het NWO programma URSES geopend. De call maakt 

onderdeel uit van de NWO bijdrage aan de topsector Energie – TKI Switch2SmartGrids. In de call wordt 

de gelegenheid gegeven subsidieaanvragen voor hoogwaardig onderzoek in te dienen op het terrein van 

slimme energiesystemen. Onderzoekers met een achtergrond in economie en bedrijfskunde, psychologie, 

recht en bestuur, sociale wetenschappen, wiskunde, ICT, informatica, control theory en/of electrical 

engineering kunnen onderzoeksvoorstellen indienen binnen deze call.  

 

In dit programma stimuleert NWO samenwerking tussen publieke en private partners binnen de 

onderzoeksprojecten en co-financiering van projecten door het bedrijfsleven en 

maatschappelijke/publieke organisaties. Deze matching kan bestaan uit een combinatie van in cash en/of 

in kind bijdragen.  

 

Op http://www.nwo.nl/urses vindt u de volledige calltekst en het aanvraagformulier. De calltekst bevat 

een inhoudelijk kader voor dit programma en informatie over de aard van de onderzoeksprojecten, de 

voorwaarden voor indiening en de mogelijkheden voor het vormen van consortia van onderzoekers, 

bedrijven en maatschappelijke/publieke organisaties. 

 

Uitnodiging matchmakingsbijeenkomst   

Graag nodigen wij u uit voor de Matchmakingsbijeenkomst rond het NWO programma URSES die op 

donderdag 14 februari 2013 van 13.00-18.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht, zal plaatsvinden. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert deze middag om 

onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke/publieke instanties die zich bezig houden met slimme 

energiesystemen met elkaar in contact te brengen. Zijn er fundamentele en strategische kennisvragen 

gerelateerd aan slimme energiesystemen, die u (als ondernemer of beleidsmaker) onderzocht wilt 

hebben of die u (als wetenschapper) graag zou willen onderzoeken? Wilt u hierover van gedachten 

wisselen met gespecialiseerde onderzoekers of met bedrijven en maatschappelijke/publieke organisaties? 

Deelname aan de matchmakingsbijeenkomst leent zich goed hiervoor. Doel van de bijeenkomst is om 

vragers en aanbieders van specifieke kennis met elkaar te laten brainstormen, samenwerkingsverbanden 

te verkennen en gezamenlijk onderzoeksvragen te formuleren die onderzocht kunnen worden. Door deel 

te nemen aan de bijeenkomst kunt u tevens uw netwerk uitbreiden, de zichtbaarheid van uw organisatie 

of uw onderzoeksexpertise vergroten, deelnemen aan een grootschalig platform en kennis maken met 

vertegenwoordigers van NWO. 

 

 

 



 

 

 

 

Om de relevantie en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten optimaal te laten zijn, is het aangaan 

van een samenwerkingsverband tussen bedrijven/organisaties en onderzoekers binnen 

onderzoeksprojecten zeer belangrijk. Het vormen van consortia waarin ook bedrijven en 

maatschappelijke/publieke organisaties deelnemen, wordt derhalve sterk aangemoedigd. De 

matchmakingsbijeenkomst van 14 februari 2013 dient zodoende als (eerste) aanzet naar mogelijke 

samenwerkingsrelaties tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke/publieke organisaties die 

werken aan slimme energiesystemen. 

 

Inhoud van de bijeenkomst 

Tijdens de Matchmakingsbijeenkomst zullen per thema in groepen diverse presentaties van maximaal 5 

minuten gehouden worden, gevolgd door discussies van maximaal 8 minuten. Deze zogeheten pitches 

zullen zowel door onderzoekers als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van 

maatschappelijke/publieke organisaties gegeven worden. De focus van deze presentaties ligt op het 

verkennen van gezamenlijke interesses in onderzoeksvragen. Het geven van een pitch biedt u de 

mogelijkheid om te peilen in hoeverre er bij onderzoekers, bedrijven en/of organisaties draagvlak is voor 

uw onderzoeksidee. Ook kunt u hiermee uw organisatie of onderzoeksexpertise zichtbaar maken voor 

mogelijke partners. Indien u een presentatie wilt geven, kunt u dit bij uw registratie voor deze dag 

aangeven. Naast de pitches zal een vertegenwoordiger van de TKI Switch2SmartGrids informatie 

verstrekken over de laatste stand van zaken binnen de TKI. Tevens zal NWO meer informatie bieden 

over de inhoud van de call en de voorwaarden voor het indienen van aanvragen. De bijeenkomst wordt 

afgesloten met een borrel.  

 

Interesse in deelname? Aarzel dan niet om u aan te melden. Klik hier voor het registratieformulier. 

Graag verneem ik uiterlijk maandag 28 januari a.s. of u interesse heeft om deel te nemen aan de 

Matchmakingsbijeenkomst. Tevens wil ik u verzoeken deze e-mail door te sturen naar mogelijke andere 

partners die u vertegenwoordigt en/of waarvoor deze bijeenkomst ook interessant kan zijn. 

 

Meer informatie 

Voor organisatorische en inhoudelijke vragen over de call en bijeenkomst kunt u contact opnemen met 

Robbert-Jan Slobben, beleidsmedewerker NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen / secretaris 

programma URSES, 070-3440 976, r.slobben@nwo.nl.  

 

Wij hopen u op 14 februari a.s. te mogen begroeten.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het NWO-gebied Exacte Wetenschappen en Technologiestichting STW, 

 

Dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn 

Directeur gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

 

 

 


