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Netherlands Organisation for Scientific Research

Urbanising Deltas of the World
Internationaal delta onderzoek in de praktijk

17 april – NKWK conferentie - Han van Dijk

Nederlandse Organisatie voor Wetenschapplijk

Onderzoek

Nieuw strategie 2019-2021:

‒ Maatschappelijke impact naast wetenschap van wereldklasse 
als hoofddoel

‒ Ruime aandacht voor de internationale context:

o Mondiale uitdagingen (SDGs)

o Internationale samenwerking: “ .. inspireert onderzoekers, draagt 
bij aan nieuwe vaardigheden en kennis, zorgt voor inbedding van 
Nederlandse onderzoekers in internationale netwerken en 
vergroot de impact van onderzoek”
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NWO-WOTRO Science for Global Development

Focus op SDGs en lage & middeninkomenslanden

‒ Programma / call niveau:

o Aansluiting bij maatschappelijke agenda’s 

o Harmonisatie en samenwerking met internationale donoren

‒ Project niveau:

o Co-creatie (interface van onderzoek beleid en praktijk)

o Consortia: inter- or transdisciplinair// Noord-Zuid partnerschappen

o Impact Pathways/ToC

o Research Uptake strategie 

Outputs Outcomes Impact

Controlesfeer 

Consortia: bij elkaar 
brengen van 
complementaire 
kennis/vaardigheden

Invloedsfeer

Co-creatie &
Research Uptake:
Particip. onderzoek, 
beleidsbeïnvloeding, 
trainen & leren 

Belangensfeer

Synthetiseren, 
vertalen & 
makelen van 
nieuwe kennis

Impact van onderzoek op beleid en praktijk
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Urbanising Deltas of the World (UDW) 

A research and innovation programme that contributes to global 
water and food security and sustainable economic development in 
river deltas worldwide by providing more effective and efficient 
responses to increasing pressure and rapid change.

‒ Combineert wetenschappelijke met maatschappelijke impact 

‒ Zoekt simultaan naar theoretische èn praktische vernieuwing

‒ Verbindt onderzoek met beleid en praktijk: impact pathways, 

financieringscondities t.a.v. samenwerkng, kennisdeling en uptake

‒ Interdiscipilinair: combineert technische of natuurweten-schappelijke

invalshoek met de sociaal-economische

‒ Meerwaarde door vergelijkend perspectief: cases & landen

Output Outcome Impact

Expertise: 
geologie, 
waterzuivering
industrieel ontwerp:

− Vervuillng in kaar t

− Ontwerp SPWS   

Stakeholders: 
dorpsgemeenschap-
pen, ondernemers

− Probleemanalyse

− Bewust zijn risico’s  
vervuiling

− Bereidheid tot 
betalen  veilig 
drinkwater

Intermediair: 
UNICEF

− SPWS 
geadopteerd

− Nieuw systeem 
voor monitoren 
waterkwaliteit

Voorbeeld: Small-scale piped water supply (SPWS) 

Controlesfeer

Invloedsfeer

Belangensfeer
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Verbinden UDW en Bangladesh Delta Plan

Kennisdeling & toekomstige samenwerking

‒ Verkenning relevantie van onderzoek voor BDP

‒ Vertaling van onderzoek naar de ontwikkeling en 

implementatiepraktijk van BDP

‒ Voortbouwen op onderzoeksresultaten ikv de 

BDP kennisagenda

Verbinden UDW en Bangladesh Delta Plan

Directe raakvlakken voor UDW-BDP (concept note):

‒ Adaptief/strategisch delta management

‒ Institutionele capaciteit & governance

‒ Beheer van overstromingsrisico’s  

‒ Stedelijk waterbeheer
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Verbinden UDW en Bangladesh Delta Plan II

‒ Publicatie: onderzoeksresultaten onder de 4 thema’s 

‒ Voorstel top-up call BD: vraaggestuurde kennisdeling/training en 

innovatie of proof of concept pilot projecten  

‒ Samenwerking tussen donoren (DFiD/IDRC gefinancierd onderzoek)

‒ Voorbeeld doet volgen: Vietnam, Nederland? 

‒ Nieuwe, gezamenlijke programmering NWO-NWA-Internationale 

donoren


