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Eén van de missies van de Universiteit Leiden is het creëren van een maximale impact van 
haar onderzoek en onderwijs. De Geesteswetenschappen worden in toenemende mate 
gevraagd haar toegevoegde waarde aan de samenleving te tonen. In subsidieprogramma’s 
als die van de Nationale Wetenschapsagenda is samenwerking met niet-academische 
partners al een voorwaarde, bij onderzoeksvisitaties wordt specifiek beoordeeld op 
relevantie voor de maatschappij en in het nieuwe Europese kaderprogramma gaat relatief 
steeds meer geld naar programma’s met een maatschappelijk doel. In de Strategische 
Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden 
onderwijsinstellingen opgeroepen de verbinding met de arbeidsmarkt en kennisbenutting 
sterker in het onderwijs in te bedden.1 
 
De faculteit Geesteswetenschappen is op verschillende manieren relevant voor de 
samenleving, in eerste instantie door de studenten die zij aflevert. De studenten die door 
de faculteit worden opgeleid zijn door hun brede academische vorming op veel 
verschillende posities in de arbeidsmarkt inzetbaar. In het onderwijsdomein wordt daarom 
actief ingezet op het versterken van de aansluiting van haar opleidingen, studenten en 
ondersteuning op de ontwikkelingen in de samenleving en de arbeidsmarkt en 
betrokkenheid van haar studenten bij de samenleving. Dit wordt gedaan vanuit de 
onderwijsvisie van onze universiteit die nadruk legt op de oriëntatie op de arbeidsmarkt en 
betrokkenheid bij de samenleving.2 Deze initiatieven kunnen echter nog beter 
gestructureerd en ingebed worden. Zie voor een overzicht van de bestaande 
ondersteuning op onderwijsgebied sectie 3.2 van deze notitie. 
 
Uit de ronde onderzoeksvisitaties van 2018 blijkt dat er in het onderzoeksdomein binnen 
onze faculteit veel goede initiatieven zijn op het gebied van maatschappelijke impact, maar 
dat een overkoepelende strategie ontbreekt. Tijdens een bijeenkomst rond 
maatschappelijke impact met 15 onderzoekers van onze faculteit, bleek dat er behoefte is 
aan het beter faciliteren, waarderen en uitdragen van initiatieven op het gebied van 
maatschappelijke impact.  
 

                                                           
1 De waarde(n) van weten. Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025, §4.3 en 
4.4. 
2 Onderwijsvisie Universiteit Leiden, p. 14. 
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Deze notitie gaat uit van de brede definitie van impact zoals in de REF gegeven3, 
waarbinnen de diversiteit aan manieren van impact van de Geesteswetenschappen goed 
tot haar recht komt. Op pagina 5 van deze notitie wordt deze definitie verder toegelicht.   
 
Doel notitie  
 
Deze notitie is een voorstel om met concrete acties vorm te geven aan het doel van de 
universiteit om een maximale impact van haar onderzoek en onderwijs te creëren, 
invulling te geven aan aanbeveling van de visitatiecommissies en in te gaan op de 
behoeftes van onderzoekers op het gebied van maatschappelijke impact. Deze notitie 
bespreekt eerst de aanleiding van het voorstel, waarna ingegaan wordt op de vraag wat 
bedoeld wordt met ‘maatschappelijke impact’. Daarna wordt een overzicht gegeven van de 
huidige stand van zaken op het gebied van maatschappelijke impact en de ondersteuning 
daarvan binnen onze faculteit. Daaruit volgt een voorstel voor concrete acties op het 
gebied van waarderen, faciliteren en uitdragen van maatschappelijke impact. Deze acties 
streven er onder andere naar om bestuurders, ondersteuners, docenten en onderzoekers 
te helpen de meerwaarde van de Geesteswetenschappen op de lange termijn beter uit te 
dragen, maar ook om op de korte termijn beter aan te kunnen haken bij actuele 
vraagstukken.  
 
Dit is een eerste stap in een proces waarin er onder andere samen met de 
wetenschappelijk directeuren strategisch nagedacht wordt over de inzet op 
maatschappelijk impact in zowel het onderzoek als het onderwijs. In dit kader zal in ieder 
geval jaarlijks de inzet van de faculteit op het gebied van maatschappelijke impact met de 
wetenschappelijk directeuren worden besproken. De Facultaire Maatschappelijke 
Adviesraad kan als belangrijk klankbord dienen voor deze strategie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Zie ook pagina 4. 
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1. Inleiding 
 
Hoewel het vertrouwen in de wetenschap in Nederland anno 2018 nog altijd hoog is,4 
wordt in de tijd van het ‘fake news’ en het ‘rendementsdenken’ tegelijkertijd de roep 
vanuit de politiek steeds luider om de maatschappelijke relevantie van haar investering in 
het onderzoek beter duidelijk te kunnen maken aan de kiezer. Toenmalig staatssecretaris 
Sander Dekker formuleerde deze behoefte als volgt in zijn Kamerbrief uit 2017 
‘Wetenschap met Impact’: ‘De impact van wetenschap is de afgelopen jaren stevig op de 
agenda’s van kennisinstellingen komen te staan. […] Valorisatie kan nog beter in de kern 
van het werk van de instellingen en de onderzoekers doordringen. [...] Mijn doel is om 
valorisatie te stimuleren, waarderen, te versterken en te monitoren’.5 Anno 2019 is de 
toon niet veel veranderd. In de recentelijk uitgekomen Wetenschapsbrief ‘Nieuwsgierig en 
betrokken - De waarde van wetenschap’ formuleert minister Van Engelshoven drie 
ambities voor de wetenschap in Nederland: mondiale impact, verbondenheid met de 
samenleving en het zijn van een kweekvijver voor talent. In de ogen van de minister ‘staat 
wetenschap altijd in verbinding met de maatschappij, ongeacht hoe toegepast of hoe 
fundamenteel het onderzoek is. Dat betekent dat wetenschappers openstaan voor vragen 
uit de samenleving, en bereid zijn om zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken 
en verwondering vanuit de maatschappij’6.  
 
Deze ambitie uit zich in financieringsinstrumenten als de Nationale Wetenschapsagenda 
(de NWA). In 2018 werd er door NWO meer dan 52 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
onderzoek op de routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit bedrag loopt in de 
komende jaren op tot 130 miljoen euro in 2020. Dit instrument is bedoeld om aan te 
zetten tot samenwerking binnen de kennisketen, maar ook tussen de kennisketen en niet-
academische partners. Zonder een bestendig (lees: al langer bestaand) partnerschap met 
een niet-academische partner kom je als onderzoeker niet in aanmerking voor deze 
financiering. Naast de Nationale Wetenschapsagenda heeft de minister NWO gevraagd om 
een pilot te ontwikkelen om onderzoekers te belonen die actief met de samenleving de 
dialoog aangaan. Hier stelt zij buiten de NWA 1 miljoen euro voor beschikbaar en 3 miljoen 
euro binnen de NWA. Ook vraagt NWO al langer aan onderzoekers om in hun 
subsidieaanvraag aandacht te besteden aan de verwachte bijdrage van het onderzoek aan 
de samenleving of de economie in een kennisbenuttingsparagraaf. In de NWO-strategie 
2019-2022 wordt de ambitie uitgesproken om in de toekomst nog meer verbondenheid 
met maatschappij en bedrijfsleven te stimuleren en zo maximale impact te genereren.  
 
Ook de Europese Commissie hecht in toenemende mate aan de maatschappelijke 
relevantie van het door haar gefinancierde onderzoek. In het voorstel voor een nieuw 
Europees kaderprogramma, Horizon Europe, gaat er in vergelijking met het huidige 
kaderprogramma meer geld naar thematisch gestuurd onderzoek. Aansluiting bij de 
Sustainable Development Goals en, nog te formuleren, ‘maatschappelijke missies’ wordt 
steeds belangrijker. FGW-onderzoekers doen het echter vooral goed bij de 
nieuwsgierigheidsgedreven ERC en halen nauwelijks financiering uit deze missiegedreven 

                                                           
4 ‘Vertrouwen in de Wetenschap 2018’, Rathenau Instituut (2018).  
5 ‘Wetenschap met Impact’, Kamerbrief toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (19 januari 2017). 
6 ‘Nieuwsgierig en betrokken – De waarde van wetenschap’, Wetenschapsbrief minister Van 
Engelshove, (28 januari 2019) p. 3.  



Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
Bestuursondersteuning 
 
 

Blad 4/20 
 

 
 

financieringsbronnen7. Het succes van ‘Horizon Europe’ zal deels worden bepaald op basis 
van ‘key impact pathway indicators’. Deze indicatoren richten zich op wetenschappelijk, 
maar ook maatschappelijke en economische impact van het gefinancierde onderzoek. Ook 
het SEP 2015-2021 vraagt meer aandacht voor maatschappelijke relevantie dan haar 
voorgangers. Het belang van het aantonen van de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek neemt dus toe. 
 
Deze ontwikkeling is een bedreiging voor de, veelal nieuwsgierigheidsgedreven, 
Geesteswetenschappen, maar het biedt ook kansen. Zie actuele discussies over de invloed 
van social media, de nationale identiteit, westerse waarden en de wortels van onze 
cultuur, gevolgen van achterstanden in taalontwikkeling en de vraag of de overheid 
orgaandonatie als norm mag opleggen. Al deze kwesties vragen om beschouwing en 
verdieping. Dagelijks wordt zo de waarde bewezen van Mediastudies, Geschiedenis, Taal- 
& Cultuurstudies, Internationale Betrekkingen, Religiewetenschappen en Filosofie.8 
Onderzoeksonderwerpen die op korte termijn niet als maatschappelijk relevant worden 
gezien, kunnen door de actualiteit plotseling in het middelpunt van de belangstelling 
komen te staan. Denk hierbij aan de aandacht voor het salafisme naar aanleiding van 
aanslagen uit extremistisch islamitische hoek of voor de studie van het werk van Nietsche 
door de opkomst van de Alt Right beweging. De Geesteswetenschappen in Leiden, zeker 
met haar slogan ‘In Leiden leer je de wereld kennen’, zijn daarom goed gepositioneerd om 
aan de basis te staan van interdisciplinair onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen. 
Om ontwikkelingen als de Brexit, de migratiecrisis, de veranderende rol van de 
(social)media of de impact van Artificial Intelligence op de arbeidsmarkt te duiden is 
gestructureerde bestudering van samenlevingen in het heden en verleden nodig. Vanuit 
het moto ’Humanities Matter’ is het 444 jarig bestaan van de universiteit een mooi 
moment om deze boodschap sterk uit te dragen en te laten zien dat de faculteit 
maatschappelijk relevant is.   
 
Als we impact niet enkel zien als toepasbaarheid maar breder formuleren, zijn juist de 
Geesteswetenschappen goed gepositioneerd om zich sterk te profileren en in te spelen op 
de veranderingen in het financieringslandschap en het discours over de wetenschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Van de 16 Europese subsidies die onderzoekers van onze faculteit tussen 2015 en 2018 
binnenhaalden, waren er 15 niet missiegedreven (ERC en MSC subsidies).   
8 ‘Samenleving kan niet zonder geesteswetenschappen’, NRC (5 juli 2018). 
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2. Definitie van maatschappelijke impact 
 
Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over impact, kennisvalorisatie of 
maatschappelijke relevantie? De discussie rond impact van de wetenschap is lange tijd 
gevoerd met de nauwe definitie van enkel technologische of economische impact. Er werd 
gesproken van ‘valorisatie’ en gemeten op Technology Readyness Level, aantallen 
patenten en start-ups en hoeveelheid contractonderzoek. Recentelijk is de realisatie 
ontstaan dat de impact van wetenschap een stuk meer divers en complex is dan enkel 
economisch of technologisch en dat zelfs de economische impact van onderzoek al niet in 
cijfers te vangen is.9 Onderzoek kan impact hebben in verschillende sociale contexten en 
domeinen en op een breed scala aan constant veranderde actoren, op verschillende 
niveaus en op verschillende momenten. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en 
innovatie (AWT) onderscheid in haar rapport ‘Alfa en Gamma stralen’ uit 2007, vier 
verschillende waarden voor de samenleving die de alfa- en gammawetenschappen 
hebben: Economisch voor de producerende samenleving, maatschappelijk voor de 
samenhangende samenleving , cultureel voor de lerende samenleving en democratisch 
voor de argumenterende samenleving.10 Het Leids Universitair Instellingsplan spreekt ook 
van vier vormen van impact: economische impact, maatschappelijke impact, culturele 
verrijking en wetenschappelijke impact.  
 
Eén van de meest uitgebreide uitwerkingen van de brede definitie van impact wordt 
gegeven door het Britse Research Excellence Framework (REF):  
 
Impact includes, but is not limited to, an effect on, change or benefit to: 

- the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, 
performance, policy, practice, process or understanding 

- of an audience, beneficiary, community, constituency, organization or 
individuals 

- in any geographic location whether locally, regionally, nationally, or 
internationally. 

 
Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects.  
 
Impact hoeft niet altijd positief te zijn. Negatieve impact (grimpact) van wetenschappelijk 
onderzoek valt ook binnen deze definitie. Of iets impact of grimpact is, kan ook nog eens 
per stakeholder verschillen en in de tijd veranderen.  
 
Kortom, het formuleren van een afgebakende definitie van wat impact van wetenschap is, 
is complex. Dit zorgt ervoor dat er tot op heden geen consensus bestaat over hoe impact 
van wetenschap te ’meten’. Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) 2015-2021 vraagt 
bijvoorbeeld om een narratief ‘om de relevantie voor de samenleving van het werk van de 
onderzoeksunit’ te tonen, aangevuld met indicatoren als beleidsrapporten, artikelen en 
niet-wetenschappelijke tijdschriften, outreach-activiteiten, patenten, publieksprijzen, 
samenwerkingsprojecten, etc.. De in het SEP beschreven indicatoren dienen echter ‘enkel 
als voorbeelden’ van indicatoren die door de onderzoeksunit gebruikt zouden kunnen 
worden om haar maatschappelijke relevantie aan te tonen. Weinig houvast dus…  De 
                                                           
9 ‘Eieren voor het onderzoek. Prijs, waarde en impact van wetenschap’, Rathenau Instituut (2019). 
10 ‘Alfa en Gamma stralen, Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen’, Adviesraad 
voor wetenschap, technologie en innovatie (2007). 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/profiel/instellingsplan-2015-2020
https://www.ref.ac.uk/
https://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/SEP2015-2021.pdf
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landelijke koepelorganisaties DLG, DGO en DWB, en de KNAW hebben het ‘Quality and 
Relevance in the Humanities’ (QRIH) instrumentarium laten ontwikkelen om de in het SEP 
beschreven indicatoren te vertalen naar de Geesteswetenschappen. De mate van gebruik 
van deze instrumenten varieert echter per instituut binnen onze faculteit.  
 
In zowel de NWO-strategie 2019-2022 als het voorstel voor Horizon Europa wordt 
gesproken van ‘Pathways to Impact’ en ‘Theories of Change’. Deze methodes richten zich, 
ex ante, op het proces waardoor verandering plaatsvindt en specificeren de manieren 
waarop de onderzoeksresultaten (output) kunnen leiden tot kort en middellange-termijn 
uitkomsten (outcomes) die vervolgens kunnen bijdragen aan de gewenste 
langetermijnverandering (impact).11  
 
Onderzoekers zullen dus in toenemende mate gevraagd worden om na te denken hoe hun 
onderzoek bij zou kunnen dragen aan verandering, in plaats van het beloven dat hun 
onderzoek zal leiden tot verandering. Deze nieuwe manier van denken vraagt van 
onderzoekers om een goed beeld te hebben van de factoren en stakeholders die invloed 
hebben op dit proces van verandering.  
 
Het is van belang om als FGW aangehaakt te blijven bij de discussie wat precies wordt 
bedoeld met ‘impact van wetenschap’ en ervoor te waken dat dit door beleidsmakers en 
subsidieverstrekkers niet te nauw wordt gedefinieerd als ‘toepasbaarheid’ of ‘economische 
valorisatie’. Deze notitie gebruikt voor term ‘maatschappelijke impact’ de hierboven 
gegeven REF definitie, waarbinnen de vele verschillende vormen van impact van het 
Geesteswetenschappelijk onderzoek passen.   
 
Deze notitie richt zich op concrete en praktische manieren om initiatieven om de 
maatschappelijke relevantie van ons onderzoek beter te faciliteren, waarderen en uit te 
dragen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bril die geluid omzet in tekst (het Spraakzien project van 
Niels Schiller). De output hiervan is de bril zelf, de outcome daarvan is dat doven en slechthorenden 
beter gesprekken kunnen voeren en volgen. De potentiele impact hiervan is dat doven en 
slechthorenden een actievere en productievere rol kunnen spelen in de samenleving.    

https://www.qrih.nl/nl/over-qrih
https://www.qrih.nl/nl/over-qrih
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3. Huidige stand van zaken m.b.t. Maatschappelijke Impact  
 
3.1 De doelstelling 
De Universiteit Leiden stelt in haar strategisch plan 2015-2020 als één van haar missies dat 
zij zich ‘inspant voor een maximale impact van haar onderzoek en onderwijs – 
wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk en economisch. Zij doet dat in nauwe 
samenwerking met lokale, regionale, nationale en internationale partners’. De faculteit 
vertaalt deze ambitie in haar eigen strategisch plan als ‘De Faculteit der 
Geesteswetenschappen wil de impact en innovatie van haar onderwijs en onderzoek beter 
zichtbaar maken en verder een impuls geven’. Impact betekent in dit plan een positieve 
invloed hebben op de maatschappij of de economie of het bijdragen aan culturele 
verrijking. Om deze ambitie te bereiken investeert zij in LeidenGlobal, het NIMAR en het 
Taalmuseum en onderhoudt zij de bijzondere banden met het KITLV en het Afrika-
Studiecentrum. In februari 2019 besloot het ministerie van OCW om permanente 
financiering toe te zeggen voor het NIMAR van 600.000 euro per jaar. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken draagt 200.000 euro per jaar projectgeld bij voor een periode van drie 
jaar.      
 
De gemeente ziet LeidenGlobal en het Taalmuseum als de twee belangrijkste initiatieven 
van onze faculteit op het gebied van maatschappelijke relevantie, vooral door hun link naar 
de culturele en museale sector. Graag ziet zij deze initiatieven ‘meer body’ krijgen en 
houdt zij zich aanbevolen om hier in gezamenlijkheid in op te trekken.  
 
De onderwijsvisie van de Universiteit Leiden stelt als doel: ‘de vorming van studenten tot 
academische professionals en betrokken burgers, die, na hun afstuderen in academische 
posities in de wetenschap en daarbuiten, een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen 
waarvoor onze samenleving staat’.12 Op faculteitsniveau wordt binnen het programma 
Onderwijsvernieuwing FGW 2018-2020 expliciet aandacht besteed aan de aansluiting van 
ons onderwijs op de samenleving en de arbeidsmarkt binnen de projecten 
‘Arbeidsmarktvoorbereiding’ en ‘Skills’. Het doel van dit project is om het thema 
arbeidsmarktvoorbereiding binnen twee jaar sterker dan voorheen te verankeren in zowel 
in de BA als in de MA, bv. door middel van een flexibele, inclusieve, realistische en 
duurzame leerlijn. Het project Skills beoogt de studenten Geesteswetenschappen beter te 
trainen in vaardigheden die de maatschappij van afgestudeerden vraagt. 
 
Op dinsdag 29 januari besloot het Faculteitsbestuur tot de oprichting van een facultaire 
maatschappelijke adviesraad. Deze raad heeft als doel om de faculteit als klankbord een 
spiegel voor te houden en de ‘buitenwereld’ mee laten denken over strategisch beleid op 
belangrijke thema’s binnen onze faculteit. 
 
Naast het bieden van excellent onderwijs en het doen van wereldtop onderzoek is een 
derde missie van de universiteit en de faculteit dus het hebben van een positieve invloed 
op de maatschappij, de economie en de culturele beleving van de samenleving. Hoe 
vertaalt deze missie zich naar praktijk? 
 
 
 

                                                           
12 Onderwijsvisie Universiteit Leiden, p. 5. 

https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/profiel/instellingsplan-2015-2020
http://media.leidenuniv.nl/legacy/nl---facultair-strategisch-plan-2016-2021-def.pdf?_ga=2.213141972.1546517067.1548404171-37597959.1542128124
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3.2 Onderwijs met impact 
Zowel ‘bottom-up’, op opleidingsniveau als ‘top-down’, via het programma 
onderwijsvernieuwing wordt actief ingezet op het versterken van de aansluiting van 
opleidingen, studenten en ondersteuning op de ontwikkelingen in de samenleving en de 
arbeidsmarkt. 
 
Op opleidingsniveau is er bijvoorbeeld binnen Japanstudies en Russische studies een 
externe adviesraad ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 
alumni. De mogelijkheden om dergelijke adviesraden ook voor andere (grote) opleidingen 
of clusters van opleidingen op te richten worden verkend. 
 
Studenten van de opleiding International Studies voeren binnen hun studie een opdracht 
uit voor een niet-academische instelling uit de regio in het vak ‘Practising International 
Studies (PRINS)’. Op deze manier leren studenten over de maatschappelijke waarde van 
hun studie en komen niet-academische instellingen in aanraking met wat 
Geesteswetenschappers te bieden hebben.  
 
Daarnaast zijn er verschillende eigen initiatieven van studenten die erop gericht zijn om 
maatschappelijke impact te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse 
Faculteitssymposium Geesteswetenschappen, het incLUsion initiatief gericht op het 
betrekken van vluchtelingen bij het onderwijs of de actieve betrokkenheid van Leidse 
studenten in de Veerstichting. 
 
Binnen de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden wordt onder andere ingezet op 
oriëntatie op de arbeidsmarkt, betrokkenheid bij de samenleving en het ontwikkelen van 
vaardigheden. Studenten worden gestimuleerd om te reflecteren op de verhouding tussen 
onderwijs, de wetenschap en de maatschappij en komen geregeld in contact met niet-
academische partijen tijdens gastlessen, workshops en stages. 
 
Binnen het eerder genoemde facultair project ‘Arbeidsmarktvoorbereiding’ wordt de 
veelheid aan initiatieven en ondersteuning op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding 
binnen onze opleidingen, facultaire diensten en studieverenigingen overzichtelijk gemaakt 
en gestroomlijnd. Daarnaast worden ook speciale activiteiten georganiseerd en wordt er 
actiever dan voorheen ingezet op academische vaardigheden. Ook moet het volgen van 
een stage binnen de opleiding makkelijker worden.    
 
De Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden hebben de handen 
ineen geslagen met maatschappelijke partners voor het project Leren met de Stad. In dit 
project waarin onderwijs en onderzoek gekoppeld wordt aan het ontwikkelen van 
wijkinitiatieven, gaan studenten de wijken in, om onderzoek te doen, hun kennis toe te 
passen en daarmee wijkinitiatieven te ontwikkelen of maatschappelijke partners te 
ondersteunen. 
 
Doormiddel van het in 2017 vastgestelde alumnibeleid wordt ook bijgedragen aan het in 
het Facultaire Strategisch Plan 2016-2021 gestelde doel om nog systematischer aandacht 
te besteden aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt door onze studenten. Door alumni 
actiever te betrekken en te koppelen aan studenten wordt een brug gebouwd tussen het 
werkveld en het onderwijs binnen onze faculteit.   
 

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/onderwijsvisie/8-ambities
https://www.universiteitleiden.nl/alumni/faculteiten/geesteswetenschappen
http://media.leidenuniv.nl/legacy/nl---facultair-strategisch-plan-2016-2021-def.pdf?_ga=2.247932999.1546517067.1548404171-37597959.1542128124
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Ook de Humanities Career Services draagt bij aan deze doelstelling door studenten 
ondersteuning  te bieden bij vragen over loopbaan, persoonlijk profiel, de arbeidsmarkt en 
solliciteren. Dit doet zij door loopbaanadviesgesprekken, een beroepskeuzetest en een 
verwijzing naar het alumninetwerk van onze faculteit.  
 
Ter slotte, levert de faculteit in samenwerking met het Interfacultair centrum voor 
lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON), kwalitatief hoogstaande 
leraren voor verschillende vakken in het voortgezet onderwijs af. 
 
Kortom, op verschillende plekken en op verschillende manieren wordt in het 
onderwijsdomein actief ingezet op de aansluiting met ‘de buitenwereld’.  Er valt echter nog 
winst te behalen in het structureren en faciliteren van deze initiatieven om de inzet op het 
gebied van maatschappelijke impact binnen het onderwijsdomein van onze faculteit nog 
beter in te bedden. Ook liggen er kansen bij een betere afstemming van ondersteuning op 
het gebied van maatschappelijke impact in het onderwijsdomein,  het onderzoeksdomein 
en de afdelingen C&W, P&O en FEZ. 
 
3.3 Onderzoek met impact 
Veel van het onderzoek van de Universiteit Leiden, inclusief dat van de faculteit 
Geesteswetenschappen is nieuwsgierigheidsgedreven: het verleggen van de grenzen van 
de wetenschap als doel op zichzelf, ongeacht de eventuele economische, maatschappelijke 
of culturele effecten. Dit betekent echter niet dat dit onderzoek geen toegevoegde waarde 
of relevantie voor de maatschappij heeft of zou kunnen hebben. In toenemende mate 
wordt onderzoekers gevraagd om deze relevantie expliciet te maken en samenwerking 
met partijen uit ‘de maatschappij’ na te streven. Dit leidt, in ieder geval in sommige 
gevallen, tot een nieuwe manier van onderzoek doen waarin gedurende de gehele 
onderzoekscyclus rekening wordt gehouden met de directe, maar veel vaker indirecte, 
relevantie voor de maatschappij. Dit blijkt ook uit cijfers van het Rathenau Instituut: 42% 
van de onderzoekers ziet het doen van maatschappelijk relevant onderzoek als een 
belangrijke doelstelling en 68% van de onderzoekers geeft aan het belangrijk te vinden dat 
zijn of haar resultaten gebruikt worden door bedrijven of maatschappelijke instellingen.13     
 
In de beoordelingsrapporten van de onderzoeksvisitaties wordt andermaal bevestigd dat 
het onderzoek binnen onze faculteit van topkwaliteit is. Met deze wetenschappelijke 
kwaliteit als basis, zoeken verschillende onderzoekers al actief het contact met de 
maatschappij, bijvoorbeeld via samenwerking met musea, niet-gouvernementele 
organisaties of scholen, of via optredens in de media, het publiceren in populaire 
tijdschriften of het schrijven van blogs.  
 
Een kleine (niet gebalanceerde) greep uit projecten uit onze faculteit die relatief directe en 
concrete relevantie voor de maatschappij nastreven: 

• Nieuwscheckers: Alexander Pleijter (LUCL) en Peter Burger (LUCL) richtten in 2009 
Nieuwscheckers op. Samen met studenten, maar ook partners als EenVandaag, 
checken  zij de waarheidsgetrouwheid van nieuwsartikelen. Op deze manier draagt 
zijn team bij aan een betere kwaliteit media in Nederland, terwijl tegelijkertijd de 
onderzoeksvaardigheden van de betrokken studenten worden versterkt.  

                                                           
13 ‘Drijfveren van onderzoekers: Goed onderzoek staat nog steeds voorop’, Rathenau Instituut 
(2018). 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/02/zo-word-je-een-luis-in-de-pels
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• Spraakzien: Een project van Niels Schiller (LUCL) waarin een bril wordt ontwikkeld 
die geluid omzet in tekst. Doel van het project is om de kwaliteit van leven van 
dove of slechthorende mensen te verbeteren. 

• ARC (art_research_convergence) (ACPA) is een outreach-programma met als doel 
om artistiek onderzoek breed te communiceren. ARC organiseert open 
bijeenkomsten in culturele hotspots in Den Haag, waar artiest-onderzoekers de 
kans krijgen om hun werk te presenteren en te bediscussiëren met het publiek. 

• Mooc: The Importance and Power of Music in our Society is een initiatief van 
Marcel Cobussen (ACPA) met als doel om een groot en breed publiek te bereiken 
en vragen te stellen over wat de rol, functie en positie van muziek is in de 
samenleving.  

• Human Security and Conflict in Ukraine: Local Approaches and Transnational 
Dimensions (Geschiedenis) is een onderzoeksproject dat samen met 
consortiumleden zoals Carnegie Europe, Ukrainian Institute for Public Policy en de 
Oekraïense NGO Rights to Protection (Ukraine) de implementatie van beleid en 
toepassingen gerelateerd aan reconciliatie en het versterken van de 
overheidscapaciteit in de Odesa en Kharkiv regio’s van Oekraïne onderzoekt.   

• Leo Lucassen en Marlou Schrover (Geschiedenis) hebben op verzoek advies 
uitgebracht aan de Commissie voor Vreemdelingenzaken. Tevens brachten zij 
advies uit over de migratieproblematiek aan het Ministerie van Justitie, de 
Amerikaanse ambassadeur in Nederlands en lokale en nationale politici.   

• Paul Smith (LUCAS) leidt een onderzoeksproject (New History of Fishes – A Long-
Term Approach to Fishes) naar de wisselwerking tussen ichtyologie en haar 
culturele context in de zestiende tot negentiende eeuw. De deelnemende 
onderzoekers worden gezamenlijk gefinancierd door de Universiteit Leiden en het 
Naturalis Biodiversiteit Centrum. De database die in het project wordt ontwikkeld 
wordt deel van een groter instrument dat als doel heeft om het huidig debat over 
maritiem en zoetwaterdiversiteit, overbevissing, en de herintroductie van lokaal 
uitgestorven vissoorten te ondersteunen.   

• Ineke Sluiter (LUCAS) leidt het ‘Anchoring Innovation’ programma. In dit 
programma wordt samengewerkt met scholen, musea en ambtenaren van 
ministeries in het onderzoek naar de manieren waarop mensen in de Oudheid 
keken naar en omgingen met nieuwheid. Wanneer werd iets nieuws verankerd? 
Het programma heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht geadviseerd op 
hoe patiënten te leren omgaan met nieuwe zelfzorgtechnologieën.  

• Verschillende Leidse filosofen, zoals Ahab Bdaiwi en Bruno Verbeek 
(Wijsbegeerte), adviseren overheidsorganen op onderwerpen als islam in het 
Midden-Oosten, islamisme en politieke filosofie.   

• Tim Meijers (Wijsbegeerte) is medeorganisator van het Yaoundé PhD Seminar. Dit 
is een jaarlijkse ‘summer school’ in politieke filosofie voor PhD studenten uit Afrika 
en daarbuiten, gehouden in Yaounde, Kameroen.   

• Verschillende onderzoekers van het LIAS werken samen met het Science on Air 
initiatief om wetenschappers en de Nederlandse media beter met elkaar in contact 
te brengen.   

• Remco Breuker (LIAS) haalde het landelijk nieuws met zijn rapport over Noord-
Koreaanse dwangarbeid bij het bouwen van Nederlandse schepen in Polen. Op 
basis van deze berichtgeving werden in augustus 2017 Kamervragen gesteld over 
dwangarbeid van Noord-Koreaanse arbeiders in Europa.  

https://www.nielsschiller.nl/research/projects/62-speechview-spraakzien
https://www.researchcatalogue.net/view/436735/436736
https://www.coursera.org/learn/importance-power-music-our-society
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/human-security-and-conflict-in-ukraine
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/human-security-and-conflict-in-ukraine
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/new-history-of-fishes
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/new-history-of-fishes
https://www.ru.nl/oikos/anchoring-innovation/
https://www.steunleiden.nl/project/yaounde?locale=en
https://www.scienceonair.com/
https://www.scienceonair.com/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/06/noord-koreaanse-dwangarbeiders-bouwden-nederlandse-schepen-a1591199
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/06/noord-koreaanse-dwangarbeiders-bouwden-nederlandse-schepen-a1591199
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• Het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LIAS) stimuleert 
onderzoek dat de verscheidenheid van moslimsamenlevingen laat zien. Door 
deskundigen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen - zoals 
journalisten, beleidsmakers, docenten, activisten en opinieleiders – tracht zij de 
discussie te stimuleren, kennis te vergroten en het begrip van islam als religie, als 
politiek systeem en als culturele praktijk vergroten. Door deze inzichten actief te 
delen met een breed publiek, levert LUCIS een bijdrage aan de kwaliteit van het 
publieke debat. 

• De Leiden Islam Academie biedt academische kennis en expertise op het gebied 
van islamonderzoek in Nederland buiten de universiteit aan.  

• De Magdalena Moons Leerstoel van Ariadne Schmidt (Geschiedenis) heeft onder 
andere als doel om samenwerkingsverbanden met de Leidse musea, 
erfgoedinstellingen en historische verenigingen te versterken.  

• Verschillende onderzoekers dragen bij aan het ontwikkelen van lesmethodes en 
leer/studieboeken. 

 
Deze lijst stemt positief. Veel Leidse onderzoekers en studenten zoeken vanuit een 
intrinsieke motivatie en vanuit samenwerking naar maatschappelijke relevantie. Dit blijkt 
ook uit de uitkomsten van de onderzoeksvisitaties. Het LUCL, ACPA  en het Instituut voor 
Geschiedenis scoorden een 1 (world leading/excellent) op het gebied van maatschappelijke 
relevantie. Het LUCAS scoorde een 2 (very good). Een belangrijke opmerking uit de 
rapporten was echter dat deze maatschappelijke relevantie voornamelijk voortkwam uit 
ad-hoc, bottom-up initiatieven en dat er niet of nauwelijks beleid op het gebied van 
maatschappelijke relevantie bestaat binnen onze faculteit. Hierdoor is het hebben van 
maatschappelijke impact in grote mate afhankelijk van individuele onderzoekers, die hier 
maar in beperkte mate voor beloond worden.14 Deze situatie bemoeilijkt het strategisch 
inzetten op subsidie-instrumenten als de NWA en er wordt er weinig ervaring en kennis 
gedeeld tussen onderzoekers op dit vlak.15   
 
Door intensiever in te zetten op het waarderen, faciliteren en uitdragen van initiatieven op 
het gebied van maatschappelijke impact kan de faculteit bijdragen aan het nog verder 
versterken van haar maatschappelijke relevantie. Deze initiatieven versterken de reputatie 
van FGW als een plek waar excellent onderzoek een positieve impact heeft op de wereld. 
 
3.4 Ondersteuning  
Op verschillende niveaus is ondersteuning georganiseerd:  
 
3.4.1 Universitair niveau 
De Universiteit Leiden biedt op centraal niveau verschillende vormen van ondersteuning 
om onderzoekers te helpen de impact van hun onderzoek te versterken.  
 
LURIS organiseert trainingen rond kennisbenutting en intellectueel eigendom en kan zij 
helpen bij het opstellen of verbeteren van de impactstrategie van een onderzoeker of bij 
het opzetten van samenwerkingen met niet-academische partners. Van deze 
ondersteuning wordt echter maar beperkt gebruik gemaakt door FGW-onderzoekers. 

                                                           
14 ‘Assessment Report Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) Peer Review 2012 – 
2017’ (December 2018) p. 11.  
15 ‘Research review Institute for History, Leiden University 2012-2017’ (December 2018) p. 9.  

https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-the-study-of-islam-and-society/about
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/12/leiden-islam-academy-kennis-delen-en-contact-leggen
https://leerstoelmagdalenamoons.nl/
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/impact/naar-meer-impact/stappenplan/geesteswetenschappen/fgw-bestuur-bureau?cf=geesteswetenschappen&cd=fgw-bestuur-bureau
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Tijdens de hierboven genoemde bijeenkomst met FGW onderzoekers, bleek dat deze 
ondersteuning bij hen maar zeer beperkt bekent is.   
 
De Leidse Impact Matrix is ontwikkeld als hulpmiddel om de impact van onderzoek in beeld 
te brengen. De matrix geeft een overzicht van verschillende manieren om impact te 
hebben met onderzoek en helpt de onderzoeker bij het bepalen van aan welk type impact 
zijn of haar onderzoek bijdraagt. De Matrix kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het 
schrijven van kennisbenuttingsparagrafen, het maatschappelijke verantwoorden van 
lopend of uitgevoerd onderzoek bij subsidiegevers of samenwerkingspartners of voor R&O 
gesprekken waarbij gevraagd wordt naar resultaten op het gebied van valorisatie of 
impact. 
 
Maarten Muns is Adviseur Wetenschapscommunicatie op centraal niveau. Op aanvraag 
kan hij onderzoekers adviseren in het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar 
communicatie uitingen. De capaciteit voor deze ondersteuning is echter zeer beperkt. Deze 
ondersteuning was bij de bijeenkomst rond maatschappelijke impact maar bij een enkele 
persoon bekend.  
 
De Universiteitsbibliotheek organiseert met enige regelmaat evenementen die gericht zijn 
op een breed publiek. Ook helpt zij onderzoekers met het Open Access beschikbaar maken 
van hun onderzoeksresultaten, waardoor die voor eenieder gratis beschikbaar worden.      
 
De Universiteit Leiden participeert in het programma Leiden Kennisstad met projecten als 
‘Versterken onderzoek en onderwijs nationale politiek Leiden’, ‘De stad als lab’ en ‘Kennis 
als leisure en education’. Kennismakelaar Lara Ummels kan onderzoekers aan potentiele 
partners linken bij het LUMC, de Hogeschool of de gemeente Leiden.  
 
3.4.3 Facultair niveau 
Ook op faculteitsniveau zijn er verschillende initiatieven ondernomen om de impact van 
het onderzoek beter zichtbaar te maken en een verdere impuls te geven: 

• De afdeling Communicatie en Werving biedt ondersteuning op het gebied van 
profielpagina’s, nieuwsredactie, hulp bij het benaderen van media en het 
opstellen van communicatieplannen. Deze mogelijkheden zijn echter nog niet 
bij alle onderzoekers bekend en ook hier is de capaciteit beperkt. Van de 
aanwezigen bij de bijeenkomst rond maatschappelijke impact wist circa de 
helft van de deelnemers van het bestaan van deze ondersteuning.  

• BO heeft door personele veranderingen sinds kort in de persoon van Belderbos 
capaciteit vrij kunnen maken om een facultaire impactstrategie te ontwikkelen 
en ondersteuning te bieden voor de uitvoering daarvan.  

• LeidenGlobal is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en 
zeven Leidse wetenschappelijke en museale instellingen.16 Doel is intensiever 
samen te werken op wetenschappelijk, educatief en cultureel gebied alsmede 
de beschikbare expertise naar buiten toe beter zichtbaar te maken. 
LeidenGlobal werkt samen met maatschappelijke partijen als het Kijkhuis 
Leiden, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, het Expat centre Leiden, 
Leiden Marketing, BplusC en Leiden Kennisstad bij het organiseren van 

                                                           
16 Museum Volkenkunde, International Institute for Asian Studies, Koninklijk Instituut van Taal-Land- 
en Volkenkunde , Roosevelt Institute for American Studies, Nederlands Instituut voor het Nabije 
Oosten, African Studies Centre en het Rijksmuseum voor Oudheden.  

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/impact/naar-meer-impact/leidse-impact-matrix/geesteswetenschappen/fgw-bestuur-bureau?cf=geesteswetenschappen&cd=fgw-bestuur-bureau
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/maarten-muns#tab-1
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/
https://www.leidensciencecity.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/lara-ummels#tab-1
https://www.bioscopenleiden.nl/Kijkhuis
https://www.bioscopenleiden.nl/Kijkhuis
https://www.scoleiden.nl/
https://www.expatcentreleiden.nl/en
https://www.visitleiden.nl/nl/leiden-marketing
https://www.bplusc.nl/
https://www.leidensciencecity.nl/
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activiteiten die gericht zijn op een breed publiek, zowel academisch als niet 
academisch, zoals lezingen, symposia en paneldiscussies. Aan wetenschappers 
binnen Geesteswetenschappen, Archeologie, Sociale Wetenschappen en Recht 
biedt LeidenGlobal jaarlijks twee interdisciplinaire cursussen voor PhD 
kandidaten en research masterstudenten Asian and Middle Eastern Studies.17 
LeidenGlobal kan daarnaast advies geven over de praktische kant van 
wetenschapscommunicatie. Wetenschappers die lezingen geven of andere 
outreach activiteiten ontplooien kunnen daar reclame voor maken via de 
LeidenGlobal website, haar Twitter-account en haar Facebook-pagina.  

• Het NIMAR richt zich op het dissemineren van kennis over Marokko en de regio 
ten behoeve van onder meer ondernemers, overheidsinstanties, juristen, 
ngo’s, journalisten, en aan de Nederlandse culturele diplomatie, om zo impact 
te genereren. Hiernaast organiseert zij regelmatig in samenwerking met 
verschillende partijen workshops en lezingen voor doelgroepen als politici, 
geestelijken of voor het algemene publiek. Door haar onderwijs-, onderzoeks- 
en valorisatieactiviteiten draagt het NIMAR bij aan meer begrip tussen 
Marokko en Nederland.     
 

3.4.4 Conclusie 
Bovenstaand overzicht laat zien dat de ondersteuning voor onderzoeker divers en 
verspreid is. De ondersteuning op instituutsniveau is (zeer) beperkt. Er wordt relatief 
beperkt gebruik gemaakt van deze ondersteuning door onze wetenschappers. Om 
onderzoekers die op zoek zijn naar ondersteuning zo goed mogelijk te bedienen is het 
daarom gewenst om het bestaande ondersteuningsaanbod overzichtelijk zichtbaar te 
maken en waar wenselijk uit te breiden op basis van de behoeftes van de onderzoeker. 
Hierbij is van belang om de ondersteuning laag in de organisatie te organiseren, dicht bij de 
onderzoeker. Afstemming tussen de diverse ondersteuningsdiensten (BO, OSZ, C&W, 
LeidenGlobal, P&O en FEZ) is hierbij essentieel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Mixed Methods in the Social Sciences and Humanities en Discipline and Place in the Social 
Sciences and the Humanities. 
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4. Voorstel intensiveren inzet op maatschappelijke relevantie 
 
Tijdens een door Belderbos (BO) georganiseerde bijeenkomst rond maatschappelijke 
impact met 15 onderzoekers van onze faculteit, bleek dat er behoefte is aan meer inzet 
van de faculteit op het gebied van het faciliteren, waarderen en uitdragen van initiatieven 
op het gebied van maatschappelijke impact. Dit kwam ook naar voren in individuele 
gesprekken die Belderbos (BO) heeft gevoerd.  
 
Zoals ook uit de onderzoeksvisitaties blijkt, zijn er veel goede voorbeelden van initiatieven 
op het vlak van maatschappelijke relevantie binnen onze faculteit. Deze initiatieven 
ontvangen echter niet altijd (formele en informele) waardering. De faculteit kan een 
bijdrage leveren aan het doorbreken van deze cultuur, door zelf deze initiatieven actief te 
waarderen. 
 
Ook kan de faculteit een rol spelen in het ontlasten van onderzoekers en docenten die zich 
inzetten voor maatschappelijke relevantie. Door hen tools, ondersteuning of tijd te geven 
om hun initiatieven te ontplooien, wordt de drempel om zich met dit type activiteiten 
bezig te houden verlaagd. Door hen met elkaar in contact te brengen en zo uitwisseling van 
ervaringen te stimuleren, waakt de faculteit ervoor dat zij zo min mogelijk ‘zelf het wiel uit 
hoeven te vinden’. Zo zal Waal (BO) de succes- en faalfactoren van het indienen van NWA-
aanvragen in kaart te brengen en voorstellen ontwikkelen hoe hier succesvol(ler) in te 
worden, bijvoorbeeld door manieren voor te stellen om van anderen buiten de faculteit 
FGW te leren hoe tot succesvolle NWA aanvragen te komen 
 
Ten slotte valt er nog veel te winnen in het uitdragen van de bestaande initiatieven. Door 
proactiever de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek uit te dragen, kan de 
faculteit bijdragen aan het versterken van de reputatie van de Geesteswetenschappen, 
zowel bij de samenleving als de politiek. 
 
De Facultaire Maatschappelijke Adviesraad in oprichting kan als klankbord een spiegel 
voorhouden en de ‘buitenwereld’ mee laten denken over de inzet van de faculteit op het 
gebied van maatschappelijke impact. 
 
Onderstaand voorstel bestaat uit acties die voortkomen uit de bijeenkomst waar 15 FGW 
onderzoekers spraken over behoeftes op het gebied van het waarderen, faciliteren en 
uitdragen van initiatieven op het gebied van maatschappelijke impact en uit eerder 
genoemde individuele gesprekken. Hier zijn enerzijds bestaande ideeën van BO getoetst en 
anderzijds nieuwe ideeën ontstaan. Deze notitie doet een voorstel voor een financiële 
investering voor de periode 2019-2021. Jaarlijks zal met de Wetenschappelijk Directeuren 
worden besproken of de inzet bijgesteld dient te worden. Deze inzet zal ook besproken 
worden met de Facultaire Maatschappelijke Adviesraad.  
 
4.1 Waarderen 
Het grootste obstakel voor onderzoeker die het contact met de maatschappij opzoeken is 
dat zij zich niet altijd voldoende gewaardeerd voelen door collega’s (informeel) en de 
beloningssystematiek van onze faculteit (formeel). 
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Een coalitie van de VSNU, NWO, NFU en ZonMw heeft in november 2018 afgesproken om 
nieuwe benaderingen voor het waarderen en belonen van wetenschappers. De 
vernieuwing betreft grofweg drie domeinen:  
 

• Het creëren van diverse loopbaanpaden. Universiteiten en UMC’s bieden 
wetenschappers de mogelijkheid om accenten te leggen op verschillende 
gebieden: onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie en/of leiderschap.  

• Het vernieuwen van de systematiek voor onderzoeksbeoordeling. Er ontstaan 
nieuwe manieren om de kwaliteit en (maatschappelijke) impact van onderzoek te 
beoordelen. Ook het stimuleren van Open Science maakt hier onderdeel van uit.  

• Team science. Er wordt gezocht naar manieren om de samenwerking in en 
prestaties van een team beter mee te wegen bij het waarderen en belonen. 

 
Dit dossier is primair belegd bij het CvB en de VSNU. Het is echter van belang dat FGW 
vanuit een beleidsmatige insteek op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau betrokken blijft 
bij dit proces en daarnaast in gesprek blijft over hoe initiatieven op het gebied van 
maatschappelijke relevantie beter te waarderen en belonen binnen onze faculteit. 
 
Ook informele waardering is van belang. Door als faculteit uit te stralen dat initiatieven op 
het gebied van maatschappelijke relevantie belangrijk zijn, kan bijgedragen worden aan 
een cultuurverandering waarin initiatieven gericht op het vergroten van de 
maatschappelijke relevantie meer ‘status’ krijgen. 
 
Ten slotte bleek tijdens de bijeenkomst met onderzoekers dat er onduidelijkheid was over 
het beleid rond het vragen van een vergoeding voor publieke optredens.  
 
Acties:  

• De faculteit is zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau een actieve 
gesprekspartners in het landelijk initiatief om een nieuwe benadering te 
ontwikkelen voor het waarderen en belonen van wetenschappers en blijft in 
gesprek over manieren om initiatieven op het gebied van maatschappelijke 
relevantie beter te waarderen en belonen binnen onze faculteit. BO (Belderbos) 
heeft hierover contact gezocht met de beleidsmedewerker van de VSNU die dit 
dossier in zijn portefeuille heeft. Actiehouder: BO in afstemming met P&O. 

• De mogelijkheden verkennen om het onderwerp ‘valorisatie’, dat standaard is 
opgenomen in een ROG-gesprekformulier, tijdens de ROG gesprekken vaker ten 
tafel te laten komen. Actiehouder: P&O, in afstemming met BO en de WD’s. 

• De mogelijkheden verkennen om ‘team science’ als competentie mee te nemen in 
de werving en selectie en in het ROG-instrument. Actiehouder: P&O.  

• De mogelijkheden verkennen om bij het toekennen van gratificaties ook 
presentaties op het gebied van maatschappelijke impact te belonen. Actiehouder: 
P&O, in afstemming met BO. 

• De mogelijkheden verkennen om in het kader van de regeling 
nevenwerkzaamheden beleid te ontwikkelen op het gebied van het ontvangen van 
vergoedingen voor publieke optredens. Actiehouder: P&O in afstemming met BO 
en FEZ.  

• Het instellen van een jaarlijkse Impact Prijs die tijdens de opening van het 
Academisch jaar wordt uitgereikt. Naar het model van de onderwijsprijs wordt hier 
een budget van 1000 euro aan verbonden dat gebruikt kan worden om verdere 
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initiatieven op het gebied van maatschappelijke relevantie te ontwikkelen. Tijdens 
de bijeenkomst met onderzoekers bleek er draagvlak voor deze prijs te zijn. Wel 
wilden de aanwezigen meegeven dat het van belang is om niet enkel de ‘toppers’ 
te waarderen maar ook aandacht te geven aan initiatieven op ‘lager niveau’. Met 
het MT van het instituut LUCAS (Honings) wordt afgestemd hoe de Impact Prijs van 
dat instituut zich kan verhouden tot een facultaire prijs. Actiehouder: FB/BO. 

• Het ontwikkelen van een geïntegreerd communicatiebeleid waarin initiatieven op 
het gebied van maatschappelijke impact gebruikmakend van verschillende 
communicatiemiddelen worden uitgelicht, ten faveure van verschillende 
doelstellingen van de faculteit, zoals werving en accountability. Actiehouder: C&W.     

 
4.2 Faciliteren 
Om de drempel voor het ontplooien van initiatieven op het gebied van maatschappelijke 
relevantie zo laag mogelijk te maken, zou een budget beschikbaar gesteld kunnen worden 
waar onderzoekers een (beknopte) aanvraag voor kunnen indienen. De Arts, Humanities 
and Social Science College van de Universiteit van Edinburgh heeft goede ervaringen met 
een dergelijk fonds. Hier is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor initiatieven op het 
gebied van maatschappelijke relevantie. Voorbeelden van te financieren initiatieven zijn 
publieksevenementen, matchmaking sessies met niet-academische partners of het 
ontwikkelen van communicatiemiddelen gericht op (maatschappelijke) stakeholders of het 
algemene publiek. Van belang is om het aanvraagproces zo ‘light’ mogelijk te houden en 
niet teveel kaders te stellen, zodat onderzoekers zelf met ideeën kunnen komen voor 
initiatieven op het gebied van maatschappelijke relevantie. Advies is om in 2020 te starten 
met een budget van 5.000 euro per jaar. In bepaalde gevallen zal hiervoor bij de gemeente 
Leiden matchingsgeld beschikbaar zijn. Na een evaluatie kan bepaald worden in welke 
mate er van het fond gebruik wordt gemaakt en of het budget verlaagd of opgehoogd zou 
moeten worden en of samenwerking met andere faculteiten wenselijk is. Het beheer van 
dit budget en het uitzetten van de calls ervoor kan bij BO belegd worden. 
 
Ook kan de faculteit een rol spelen in het stimuleren van samenwerking tussen niet-
academische partijen en wetenschappers. In subsidieprogramma’s als de Nationale 
Wetenschapsagenda en Horizon 2020, wordt deze samenwerking steeds vaker als 
voorwaarde voor financiering gesteld. Het in kaart brengen van haar belangrijkste partners 
geeft de faculteit de mogelijkheid om strategischer beleid te voeren in het samenbrengen 
van haar wetenschappers met externe stakeholders.  
 
De gemeente Leiden zou binnen het programma Leiden Kennisstad graag haar strategische 
samenwerking met onze faculteit versterken. Hierbij denkt zij voornamelijk aan het 
versterken van bestaande initiatieven als LeidenGlobal, het Taalmuseum en Voice for 
Thought. Daarnaast pleit zij voor flexibele financiering waarvan onderzoekers gebruik 
kunnen maken voor initiatieven op het gebied van maatschappelijke relevantie. Als 
voorbeeld wordt hierbij Claartje Levelt genoemd, wiens onderzoek er van zou profiteren 
als het ook in de Jeugd en Gezin centra van de gemeente Leiden uitgevoerd zou kunnen 
worden. Hiervoor is echter geld nodig om onderzoeksapparatuur in deze centra te 
plaatsen. Bij de gemeente is geld beschikbaar voor dit type activiteiten, maar dat moet wel 
gematched kunnen worden door de faculteit.     
 
 
 

https://www.ed.ac.uk/arts-humanities-soc-sci/research-ke/support-for-staff/funding/cahss-knowledge-exchange-and-impact-grant
http://voice4thought.org/
http://voice4thought.org/
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Acties:  
• Het oprichten van een impact fonds van €5000 per jaar voor aanvragen op het 

gebied van maatschappelijke relevantie. Actiehouder: FB, beheer: BO.  
• Het overzichtelijk weergeven van de bestaande ondersteuning op zowel facultair 

als universitair niveau op het gebied van maatschappelijke relevantie. Actiehouder: 
BO/C&W in afstemming met het LRS project. 

• Het in samenwerking met LURIS organiseren van Matchmaking evenementen rond 
calls van de Nationale Wetenschapsagenda of het Europees Kaderprogramma. 
Actiehouder: LURIS, in afstemming met BO.   

• Het jaarlijks organiseren van een Impact dag voor onderzoekers met workshops en 
lezingen rond het creëren van maatschappelijke impact, inclusief sessies over 
wetenschapscommunicatie. Op basis van deze dag zal samen met LeidenGlobal de 
mogelijkheid worden bekeken om een uitgebreidere cursus te ontwikkelen rond 
het creëren van maatschappelijke impact. Aandachtspunt hierbij is dat deze 
cursussen niet te generiek zijn en aansluiten bij de werkrealiteit van de 
onderzoeker. Actiehouder: BO/C&W/LeidenGlobal. 

• Het maken van een overzicht van de belangrijkste niet-academische partners van 
de faculteit (dit is een aanbeveling uit het visitatierapport van Geschiedenis) en het 
helpen van onderzoekers om contacten te leggen met deze partners. Actiehouder: 
BO/IM’s. 

• Het tijdens het periodiek beleidsoverleg tussen FB en Instituten bespreken van 
behoeftes voor ondersteuning op het gebied van maatschappelijke relevantie en 
de bestaande ondersteuning daarop afstemmen. Actiehouder: FB. 

 
4.3 Uitdragen 
De faculteit kan nog actiever de maatschappelijke relevantie van haar onderzoek delen, 
zowel intern als met de buitenwereld. Door proactief te communiceren over de vele 
maatschappelijke initiatieven en maatschappelijk relevant onderzoek neemt de 
zichtbaarheid van faculteit voor potentiële partners toe. Ook in het kader van 
studentenwerving is het van belang om te laten zien hoe het onderzoek binnen FGW 
bijdraagt aan het beter begrijpen en/of oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 
 
Uit de bijeenkomst met onderzoekers en de door Belderbos (BO) gevoerde gesprekken 
blijkt dat er behoefte is aan ‘just-in-time’ advies op het gebied van mediaoptredens. Op het 
moment dat er een kans zich voordoet of een verzoek voor een media-optreden binnen 
komt, zouden onderzoekers graag sparren met een expert, dit kan ook een collega-
onderzoeker zijn. Daarnaast is er behoefte aan hulp in het pluggen van onderzoek in de 
media.  
 
Acties:  

• Zowel in bestuurlijke als ambtelijke gremia het belang uitdragen van een brede 
definitie van impact waarbinnen de verschillende manieren waarop onderzoekers 
binnen de Geesteswetenschappen een positieve invloed op de samenleving 
hebben tot hun recht komen. Actiehouders: FB/BO/C&W.   

• De mogelijkheden verkennen om actiever onderzoek(ers) te pluggen bij lokale, 
nationale en internationale media. Actiehouder: C&W 

• Het opzetten van een ‘kaartenbak’ met voorbeelden van maatschappelijk 
relevante initiatieven en contactpersonen op bepaalde onderwerpen, om zo snel 
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in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Actiehouder: 
C&W/IM’s/SCM. 
 

4.4 Ondersteuning op instituutsniveau 
Voor het management van onze instituten ligt een verantwoordelijkheid om op basis van 
de inhoudelijke expertise van haar onderzoekers een visie te ontwikkelen op 
maatschappelijke relevantie. De visitatiecommissie voor het Instituut voor Geschiedenis 
ziet bijvoorbeeld kansen in het breder beschikbaar maken van good practices binnen het 
instituut op het gebied van maatschappelijke relevantie en het samenbrengen van 
initiatieven die elkaar zouden kunnen versterken. Ook zou het instituutsmanagement een 
rol kunnen spelen in het in contact brengen van haar onderzoekers met relevante 
stakeholders op het gebied van nationaal beleid.  
 
Het MT LUCAS heeft al een eerste stap gezet richting een actiever impactbeleid door het 
opzetten van een impactwerkgroep, bestaand uit onderzoekers uit de verschillende 
onderdelen van het instituut die gezamenlijk nadenken over hoe impact een betere plek 
kan krijgen.  
 
Op instituutsniveau dient, mede op basis van de uitkomsten van de onderzoeksvistatie, dus 
een impact beleid ontwikkeld te worden op basis van de specifieke behoeftes van 
onderzoekers binnen dat instituut. Het faculteitsbureau kan hiervoor als klankbord 
fungeren. Daarnaast kan de faculteit vanuit haar coördinerende rol een klankbordgroep 
oprichten van portefeuillehouders impact van instituten waarbinnen ervaringen 
uitgewisseld worden en synergie en afstemming gezocht wordt. 
 
Acties:  

• De faculteit stimuleert de instituten om op basis van de uitkomsten van de 
onderzoeksvisitatie hun visie op maatschappelijke relevantie verder uit te werken. 
Actiehouder: FB. 

• De faculteit richt als hier behoefte aan is een ‘klankbordgroep maatschappelijke 
relevantie’ op waarbinnen instituutsbestuurders ervaringen kunnen uitwisselen en 
waar synergie en afstemming wordt gezocht. Actiehouder: BO.        

 
4.5 Interne coördinatie 
Ondersteuning en inzet op het gebied van facilitering, waarderen en uitdragen van 
maatschappelijke impact is domeinoverstijgend. Er ligt een rol voor BO (onderzoek), OSZ 
(onderwijs), LeidenGlobal (outreach), de afdeling C&W (communicatie) en de afdelingen 
P&O (HR-beleid) en FEZ (financieel beleid). Om ervoor te zorgen dat de verschillende 
initiatieven elkaar versterken zal overleg worden georganiseerd tussen deze afdelingen. 
 
Acties:  

• Medewerkers van de afdelingen BO, OSZ, LeidenGlobal, C&W, P&O en FEZ komen 
periodiek bij elkaar om de inzet op maatschappelijke impact af te stemmen. 
Gezamenlijk bepaalt dit overleg haar agenda, samenstelling en doelstelling. 
Actiehouder: BO (Belderbos). 

 
4.6 Financiële investering 
Een groot deel van bovenstaande acties kunnen binnen de staande organisatie uitgevoerd 
worden door C&W en BO, in intensieve samenwerking met de managementteams van de 
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instituten. De inzet op het gebied van wetenschapscommunicatie zal verder worden 
uitgewerkt in de plannen rond C&W 2.0 en zal in goede afstemming met o.a. BO 
ontwikkeld worden. 
 
Jaarlijks is er in de periode 2019-2021 het volgende budget nodig, dat ondergebracht kan 
worden bij BO, voor de volgende acties:  
 

Post Bedrag per jaar  
Jaarlijkse impact prijs € 1.000 
Impact dag, inclusief externe inkoop 
workshops 

€ 5.00018 

Vergoeding leden maatschappelijke 
adviesraad 

€ 5.500 

Impact fonds € 5.000 
Totaal  € 16.500 

 
De benodigde extra investering van 16.500 euro zijn meegenomen in de reguliere 
allocatiegesprekken voor de begroting 2020.    
 
De uitreiking van de impact prijs tijdens de opening van het Academisch jaar is een goede 
moment om de activiteiten op het gebied van maatschappelijke impact te presenteren. 
Daarom zou het goed zijn als al in 2019 deze prijs wordt uitgereikt. De kosten hiervoor 
kunnen gedekt worden uit het BO budget voor onderzoeksbeleid.  
 
4.7 Planning 
Hoewel de precieze planning van bovenstaande activiteiten nader te bepalen is in overleg 
met de Instituten, LeidenGlobal, C&W, dient onderstaande planning als een indicatie van 
mogelijke programmering:  
 

Activiteit Moment 
Uitreiking impact prijs Eind 2019  
Impact dag, inclusief externe inkoop 
workshops 

Maart 2020 

Organiseren van een matchingsdiner 
voor maatschappelijk partners 

Juni 2020 

Bijeenkomst leden maatschappelijke 
adviesraad 

Afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de leden van de Adviesraad  

Impact fonds Doorlopend 
 
4.8 Vervolgstappen 
Na afstemming met de portefeuillehouders Impact (Rutgers en Tuurenhout) is deze notitie 
op dinsdag 23 april in het WD overleg besproken, waarna het ter vaststelling voorgelegd 
wordt aan het Faculteitsbestuur. Na vaststelling zal de notitie (exclusief bijlagen) in de 
matrix van bestuurlijke stukken worden opgenomen en zal BO (Belderbos) in samenspraak 
met C&W (Smittenaar), LeidenGlobal (Zoulfoukaridis) en in afstemming met de instituten 

                                                           
18 Hiermee wordt locatie, catering en externe inkoop van workshops gedekt.   
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een kort uitvoeringsplan voor bovenstaande activiteiten opstellen. Op basis hiervan zullen 
we acties voor 2020 inplannen en de voorbereiding daarvoor opstarten. Jaarlijks zal met de 
Wetenschappelijk Directeuren worden besproken of de inzet bijgesteld dient te worden. 
Deze inzet zal ook besproken worden met de Facultaire Maatschappelijke Adviesraad.  
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