Tien Amsterdamse Aanbevelingen
“De Maatschappelijke Impact van de Alfa- en Gammawetenschappen”
Te behoeve van het congres van 7 december 2017, Amsterdam

Tijdens dit congres komen partijen vanuit wetenschap en praktijk bijeen om te bespreken hoe de
Alfa- en Gamma disciplines hun maatschappelijke impact kunnen verhogen en zichtbaarder maken.
Ter inspiratie beschrijven we hierbij 10 aanbevelingen ter inspiratie voor een goed debat.
1. Integreer maatschappelijke uitdagingen binnen onderzoeksagenda’s op een zodanige wijze dat
het niet alleen de maatschappelijke impact maar ook de kwaliteit van het onderzoek bevordert.
Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van programma’s van de VN, OESO en de EU.
2. Creëer in een vroeg stadium van onderzoeksprogrammering consortia van universiteiten met
overheid, bedrijfsleven en, de sociaal-culturele sector, die leiden tot samenwerkingsverbanden
voor de middellange of lange termijn. Deze kunnen zich ook richten op verzameling en analyse
van data waar ook burgers bij betrokken kunnen worden.
3. Richt het onderzoek flexibel in zodat het mogelijk is om binnen het lopende onderzoek ook in
een latere fase nieuwe partners vanuit de praktijk en de wetenschap te kunnen betrekken
4. Faciliteer – waar mogelijk - ondernemerschap vanuit alfa- en gamma onderzoek, zowel binnenals buiten de universiteit.
5. Ontwikkel parameters die de maatschappelijke relevantie van het onderzoek zichtbaar maken
voor zowel extern – als intern gebruik.
6. Zorg dat er in het vaststellen van maatschappelijke impact oog is voor niet alleen de
economische waarden, maar ook voor sociale, culturele en humanitaire waarden.
7. Stimuleer interdisciplinair onderzoek, gericht op gelijkwaardige samenwerking van alfa gamma
wetenschappen met andere wetenschappelijke disciplines.
8. Ontwikkel en implementeer academische beloningssystemen waarin kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren zijn verwerkt voor maatschappelijke impact
9. Bevorder het delen van ervaringen over de wijze waarop onderzoekers en gebruikers van
onderzoek hun samenwerking vormgeven
10. Communiceer de meest recente wetenschappelijke inzichten naar zoveel mogelijk burgers
Deze aanbevelingen worden ter discussie aangeboden aan de deelnemers van het congres
door de congresvoorzitter en de programma adviesraad
Prof dr. Alexander Rinnooy Kan- Congresvoorzitter, Universiteitshoogleraar UvA en Kwartiermaker NWA
Prof. Dr. Joyeeta Gupta– Professor of Environment and Development in the Global South
Dr. Caroline Nevejan– Chief Science Officer, Gemeente Amsterdam
Kalle van Seeters– Beleidsadviseur kenniseconomie en innovatie bij Provincie Noord-Holland
Drs. Sharon Smit– Coördinator Impact programma voor Sociale wetenschappen en Geesteswetenschappen voor de EU
Dr. Frank Zuijdam– Hoofd Academische zaken, UvA
Dr. Jan Maarten van Sonsbeek– Chief Science Officer, Ministerie van SZW
Dr. Jack Spaapen– Impact expert KNAW en vice-chair ENRESSH
Edwin Oskam– Strategisch adviseur, Amsterdam Economic Board
Prof. Dr. Wim Hupperetz– Directeur Allard Pierson Museum en Bijz. Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, VU
Dr. Bea Krenn- Sr. Advisor, IXA en Manager Programme Development & Valorisation, AISSR
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