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Input Activities Output Outcome Impact

Impact wordt door NWO vormgegeven in drie 
benaderingen: Impact Outlook, Impact Plan en Impact 
Focus.


๏ Impact outlook is te typeren als het wetenschappelijk 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek zonder 
rekening te houden met impact en wat ‘ophoudt’ bij 
de publicaties van de output.


๏ Impact focus is te zien als voortzetting van het 
‘oude’ valorisatieprogramma, gericht op het 
doorvertalen van kennis naar toepassing 
(kennisbenutting).


๏ Impact plan is de enige benadering die van het begin 
af aan gericht is op impact.

Impactbenadering NWO



Positie van doorwerking

Aanleiding ImpactStart GevolgActiviteiten Disseminatie

Valorisatie

Inspanningen E!fect

E!fect

Inspanningen

Kortcyclische aanpak

Doorwerking

}Doorwerking 
voor en "ijdens 
onderzoek doet 
recht aan: 

In en met beroepsprak"ijk

Interven"ie karakter

Co-produc"ie aanpak

Contexten van onderzoek

}
Gaat niet alleen om ‘kennisbenu""ing’ maar ook om:

• Kennisontwikkeling

• Professionalisering (docentonderzoeker/student/werkveld)

Performa"ief (door interac"ies ontstaan nieuwe handelingspatronen) 

Realis"isch (context bepaald e!fect: wie past wat toe onder welke condi"ies?)

Consequen"ies
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Direct Indirect

Kennis-
interac"ies

Net-
werken

Publi-
ca"ies

Ander-
soor"ig

Produc"ieve 
interac"ies

Dit zegt waar je naar kijkt {

Volume

Aard

Kwaliteit

Ac"iva"ie

Relevan"ie

Gebruik

Verandering

Inspanning

E!fect

Dit zegt hoe je er naar kijkt{

Dit zegt hoe je het aantoont:  
de cellen worden gevuld met indicatoren{

Doorwerkingsmatrix



Indicatoren

SEP (2015-2021), VSNU Handreiking 
(2017), VSNU Keuzemenu (2013), Drooge 

et al. (2011), ERIC (2011), Finne et al. 
(2011), Holi et al. (2008), QRiH, SIAMPI 

(2011), Spaapen & Drooge (2011)

BKO (2016-2022), BCOZ (2015), 
Moerman et al. (2016), Pijlman et al. 

(2017), Franken et al. (2018), Drooge et al. 
(2011), EDUPROF (2011), de Poot (2019), 

van Vliet et al., (2020), Andriessen & 
Franken (2015), ERIC (2011)

39 sub-
categorieën

352 
indicatoren

288 
indicatoren

Universitair onderzoek

HBO onderzoek

8 hoofdcategorieën

Netwerk 
vorming

Kennis 
interacties

Producten 
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Financieel

Professio-
nalisering

Onderzoeks 
team

Gebruik

Zichtbaar-
heid
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8 subcategorieën

Gezamenlijke visie/agenda’s

Consortia

Samenwerkingen

Dubbel aanstellingen

Lidmaatschappen adviesraden

Lidmaatschappen redacties

Nevenfuncties

Facility sharing

8 hoofdcategorieën

Netwerk 
vorming

Kennis 
interacties

Producten 
& diensten

Financieel

Professiona
-lisering

Onderzoeks 
team

Gebruik

Zichtbaar-
heid

Indicatoren

Aantal en aard van gezamenlijke 
roadmaps/onderzoeksagenda’s

Gezamenlijke visie vastgelegd

Actieve aansluiting bij internationale/ 
landelijke/regionale agenda’s

Agendasettende rol

Gebruikers betrokken bij opzet en inrichting 
van onderzoeksprogramms

Monitoringsvragen

Hoeveel en wat voor gezamenlijke 
roadmaps/onderzoeksagenda’s zijn er?

Is er een gezamenlijke visie en hoe is deze 
vastgelegd en gecommuniceerd?

Bij welke internationale/landelijke/regionale 
agenda’s is aangesloten en hoe?

Bij welke onderzoeksagenda is sprake 
geweest van een agendasettende rol?

Hoe zijn gebruikers betrokken bij de opzet 
en inrichting van onderzoeksprogramma’s?

GeneriekSpeci!iek
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