
NWO-vidi van 800.000 euro voor 85 ervaren onderzoekers 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 85 ervaren onderzoekers een 

Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, 

vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. 

De laureaten gaan met het geldbedrag onder andere onderzoeken hoe een enzym gebruikt kan worden 

om stikstofcomponenten van afvalwater om te zetten naar een raketbrandstof en hoe een slimme 

biologische inkt belangrijke weefselstructuren kan namaken om versleten organen van patiënten te 

vervangen. Met de Vidi wordt ook onderzocht hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen 

voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa en het ontwikkelen van 

nieuwe methoden om DNA mutaties te identificeren bij ALS. 

Vernieuwingsimpuls 

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek 

hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van 

NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in 

te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO 

selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het 

onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor 

kennisbenutting. 

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor 

financiering. Daarvan zijn nu 85 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19%. In 

het online overzicht met toekenningen, ronde 2018 staan de namen van alle laureaten en korte 

samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels). 

Feiten en cijfers Vidi ronde 2018 (toekenning in 2019) 

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 443 

Verdeling m/v bij aanvragen: 245 man, 198 vrouw 

Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 85 (19%)  

Verdeling m/v bij honoreringen: 50 man, 35 vrouw  

Honoreringspercentage mannen: 20%  

Honoreringspercentage vrouwen: 18% 

 



 

Verdeling aanvragen en honoreringen naar domein 

Vidi 2018 Ingediende aanvragen Gehonoreerde aanvragen

Totaal vrouw man Totaal vrouw man

ENW 109 40 37% 69 63% 31 11 35% 20 65%

SGW 187 96 51% 91 49% 25 14 56% 11 44%

TTW 45 17 38% 28 62% 8 3 38% 5 63%

ZonMW 72 31 43% 41 57% 14 3 21% 11 79%

DO 30 14 47% 16 53% 7 4 57% 3 43%

TOTAAL 443 198 45% 245 55% 85 35 41% 50 59%


