Nierstichting Onderzoek en innovatie beleid: Succespaden naar Impact
Wat verandert er voor mij als onderzoeker?
Het nieuwe O&I Beleid van de Nierstichting is gericht op het versterken van de impact van onderzoek en innovatie
voor de patiënt. We werken vanuit drie programma’s Kolff+, Pionier+ en Missie+. Kolff+ is het nieuwe programma
voor alle calls in open competitie. We leggen de focus van Kolff+ op beurzen voor talent, creativiteit en het
stimuleren en opvolgen van succesvol onderzoek. Het nieuwe programma Kolff+ is daarmee een uitbreiding van
het huidige Kolff programma. We streven hierin naar een scherpere focus op het bereiken van impact, meer
flexibiliteit voor aanvragers en efficiëntie in de procedures. Daarnaast willen we ons meer dan voorheen
opstellen als meedenkende partner in plaats van enkel als financier. Pionier+ is een aanscherping van het huidige
Pionier programma en richt zich op cofinanciering en doorontwikkeling. Binnen het Missie+ programma werken
we vanuit thematische routekaarten die we samen met het veld en patiënten vormgeven.
Calls en grants
In het Kolff+ programma concentreren we op grants voor talent, creativiteit, en succes - dat betekent dat we
geen losse PhD Student Grants en Collaboration Grants meer uitzetten. Ook vervallen er 2 Kolff beurzen: Full
Fellowship Abroad Grant en Physician Researcher Grant. Kolff+ zal natuurlijk openstaan voor alle relevante
disciplines en soorten onderzoek en voor de aanstelling van PhD's. De Creativiteit Beurs zal een kleine grant zijn
gericht op creativiteit, originaliteit en een high risk / high gain profiel. De persoonlijke grants zijn een Junior Beurs
en Senior Beurs, welke zullen lijken op de huidige junior en senior grants. Verder komt er een nieuwe Succes
Grant gericht op de opvolging van succesvol onderzoek).
Kolff+ is het nieuwe programma voor calls in open competitie. Het programma werkt met enkele deadlines voor
vooraanvragen per jaar, waarbij op elke deadline alle typen Kolff+ grants tegelijk kunnen worden aangevraagd.
Aan elke deadline is een beoordelingsmoment gekoppeld door de Wetenschappelijke Raad (WR). De beoordeling
berust op peer review door externe referenten en door patiënt-beoordelaars. Met deze procedure krijgen we
meer ruimte om, binnen de mogelijkheden, te sturen op een evenwichtige begroting en toekenning. Het
betekent ook dat de WR alle typen aanvragen gezamenlijk in competitie zal beoordelen. Belangrijk is dat
aanvragers een strategie hebben die laat zien hoe hun onderzoeksresultaten (op korte of middellange termijn)
leiden naar verbeteringen voor de patiënt. De komende maanden werken we het Kolff+ Programma in
samenwerking met de WR en de NVN verder uit.
De Missie+ en Pionier+ programma’s kennen, net als het huidige Pionier+ programma, een doorlopende
indiening zonder deadlines onder specifieke voorwaarden. Beiden zullen naar verwachting in februari 2021
online komen. Pionier+ is een open oproep voor projectvoorstellen, terwijl Missie+ projecten in overleg met of
op uitnodiging van de Nierstichting tot stand komen op basis van thematische routekaarten.
Consortia
De Nierstichting blijft het belang van translationele consortia onderschrijven en streeft ernaar om met een
frequentie van eens in de twee jaar - zoals nu - consortia mogelijk te maken. We zien dat een Nierstichting
Consortia Call financieel niet toereikend is voor grotere translationele consortia met een grotere klinische studie.
We hebben daarom de ambitie om samen met nationale en internationale partners mogelijkheden op te zetten
voor grotere consortia in cofinanciering. De Nierstichting Consortia Call blijft daarbij een instrument dat we
indien nodig inzetten.
Overgangsjaar
Het komende jaar is een overgangsjaar van de huidige systematiek naar de nieuwe. We plannen in 2021 twee
calls. De eerste call is een Kolff Call volgens de lopende systematiek, gericht op Postdoc Startup, Junior Postdoc
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en Senior Postdoc beurzen. De deadline voor vooraanvragen is 20 januari en de deadline voor volledige
aanvragen valt op 5 april. De beoordeling door de WR vindt in juni plaats.
De Kolff+ Call met grants in de nieuwe stijl willen we begin april '21 openzetten, met beoordeling door de WR
eind november. In deze call kunnen dus alle nieuwe Kolff+ grant-vormen in competitie worden ingediend. In
maart '21 zullen we de voorwaarden en procedure van Kolff+ op onze website publiceren. Het is niet toegestaan
om (voor)aanvragen die ingediend zijn in de eerste Kolff call ook in te dienen in de tweede Kolff+ call.
In verband met de COVID19-crisis zal de begroting volgend jaar over de hele linie een stuk lager zijn. We
verwachten daarom een zeer sterke competitie.
Tenslotte
Met het nieuwe O&I Beleid willen we sterk inzetten op meer impact voor de patiënt uit onderzoek en innovatie.
Tegelijk streven we naar een scherpere focus op de doelen en naar meer eenvoud en efficiëntie. Hiermee willen
we de basis leggen voor meer samenwerking naar meer impact voor de patiënt.
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