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Verveelvoudigen en/of openbaarmaking van  
(delen van) dit werk voor creatieve, persoonlijke of 
educatieve doeleinden is toegestaan, mits kopieën 
niet gemaakt of gebruikt worden voor commerciële 
doeleinden en onder voorwaarde dat de kopieën de 
volledige bovenstaande referentie bevatten. In alle 
andere gevallen mag niets uit deze uitgave worden 
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Rathenau Instituut. 

Het Rathenau Instituut heeft een Open Accesbeleid. 
Rapporten, achtergrondstudies, wetenschappelijke 
artikelen en software worden vrij beschikbaar 
gepubliceerd. Onderzoeksgegevens komen beschik-
baar met inachtneming van wettelijke bepalingen  
en ethische normen voor onderzoek over rechten  
van derden, privacy en auteursrecht. 
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Ze wijzen op belangrijke aspecten die niet vergeten 
mogen worden bij de totstandkoming van die agenda.

Het rapport geeft het maatschappelijk klimaat aan 
waarin wetenschap zich bevindt de komende jaren. 
Daarnaast komt duidelijk naar voren dat het betrekken 
van een breed publiek en het op zoek gaan naar 
maatschappelijke aspecten een continu proces moet 
zijn. Denk alleen al aan het bovengenoemde aspect 
van privacy, dat veranderlijk is. En er spreekt een 
dringende wens uit resultaten ook blijvend terug te 
koppelen en gebruik te maken van kennis die in de 
samenleving aanwezig is bij burgers en professionals. 
Kennis die het perspectief van de samenleving 
meeneemt, wordt ook makkelijker gewaardeerd en 
gebruikt in de samenleving.

De conferentie is daarom een eerste begin. Het heeft 
laten zien dat het gesprek maatschappelijk relevante 
en wetenschappelijk interessante aandachtspunten 
oplevert voor wetenschap en samenleving. 

Het Rathenau Instituut is in het leven geroepen om  
de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving 
te onderzoeken. Daarbij hoort inzicht in de manier 
waarop wetenschap gestuurd kan worden en tot welke 
uitkomsten dat leidt, en ook het identificeren van 
maatschappelijke vragen. Het was een eer om vanuit 
deze expertise deel uit te maken van dit proces.  
Ik wil de voorzitters van de stuurgroep, de stuurgroep, 
beide betrokken ministers en de staatsecretaris 
bedanken voor hun durf om dit proces open in te 
richten en de samenleving hierin serieus te betrekken.

Dr ir Melanie Peters
Directeur Rathenau Instituut

Wat is jouw wens voor de wetenschap? Waar moet 
wetenschap de komende jaren aan bijdragen?  
Wie moeten daarbij betrokken worden? Dit vroegen 
we vertegenwoordigers uit de samenleving. 
Geïnspireerd door hun persoonlijke verhalen gingen 
driehonderd wetenschappers, professionals en 
vertegenwoordigers uit de samenleving in gesprek 
over de Nationale Wetenschapsagenda, tijdens  
de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in 
gesprek’. Zij identificeerden maatschappelijke 
aandachtspunten, zorgen en issues op elf 
verschillende thema’s. Dit rapport beoogt, op  
basis van de uitkomsten van de conferentie, de 
stuurgroep, de bewindspersonen en de Tweede 
Kamer handvatten te geven bij de totstandkoming  
van de Nationale Wetenschapsagenda.

Door middel van de methode van het Wereldcafé 
hebben we gebruik gemaakt van de collectieve 
intelligentie van de deelnemers aan de conferentie. 
Alle aanwezige kennis, kunde en menselijke ervaring  
is ingezet om de vragenclusters van de Nationale 
Wetenschapsagenda te bespreken. Eén van de 
uitkomsten is bijvoorbeeld dat een vraag naar de 
digitale samenleving niet bestudeerd kan worden 
zonder het besef dat ons idee van privacy wellicht aan 
het veranderen is. Maar ook komt een overheersend 
gevoel naar boven dat digitalisering op heel veel 
terreinen de spelregels razendsnel verandert, zonder 
dat iedereen daarin meegenomen wordt. 

De maatschappelijk aspecten en zorgen die in de 
conferentie naar voren komen zijn soms bekend,  
soms verrassend. Eén ding hebben ze gemeen: ze 
verrijken en verdiepen de geclusterde vragen die zijn 
ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda.  

4 Rathenau Instituut
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De Nationale Wetenschapsagenda is een uniek 
experiment. De Nederlandse wetenschap kent  
een lange traditie van overleg, samenwerking en 
coördinatie. Maar de ambitie om één overkoepelende 
agenda te formuleren voor al het onderzoek is nieuw. 
De achterliggende motivatie van de overheid is de 
observatie dat er momenteel teveel agenda’s naast 
elkaar bestaan1. De universiteiten, NWO, KNAW, 
TNO, topsectoren, de ministeries, allemaal kennen  
ze hun eigen cyclus van speerpunten, prioriteiten, 
strategische agenda’s of innovatiecontracten. Tussen 
de verschillende agenda’s bestaan tal van overeen-
komsten, maar het is voor zowel de wetenschappers 
als hun omgeving moeilijk om overzicht te behouden 
over de verschillende agenda’s. De Nationale 
Wetenschapsagenda moet hier verandering in 
brengen door alle agenda’s met elkaar te verbinden. 
Tegelijk is de Nationale Wetenschapsagenda een 
manier om bedrijfsleven, overheid en burgers een 
stem te geven in de agendering van wetenschap.

Behalve de doelen van Nationale Wetenschaps-
agenda is ook de aanpak radicaal nieuw. De stuur-
groep is begonnen met een open oproep aan 
iedereen in Nederland om suggesties te doen voor 
onderzoeksvragen.  
Deze oproep leverde een oogst van maar liefst  
11.700 vragen, waarvan een groot deel zinvol lijkt.  
In de tweede fase hebben vijf wetenschappelijke 
commissies (jury’s die door de KNAW zijn aangesteld) 
de vragen geselecteerd en geclusterd tot  
248 clusters2. De derde fase bestond uit drie grote 
conferenties waarop deze clusters zijn besproken.  
De conferenties kenden ieder een eigen perspectief 
(‘Science for Science’, ‘Science for Competitiveness’ 
en ‘Science for Society’), maar hebben dezelfde set 
aan clusters behandeld. 

Dit rapport brengt verslag uit van de derde 
conferentie, georganiseerd door het Rathenau 
Instituut3 onder de noemer ‘Wetenschap en 
maatschappij in gesprek’. Het Rathenau Instituut is 
door de Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband 
van wetenschapsorganisaties, VNO-NCW en MKB 
Nederland, gevraagd om deze conferentie te 
organiseren. 

De conferentie was een bijzondere gebeurtenis.  
Ruim driehonderd mensen met uiteenlopende 
achtergronden en interesses kwamen samen om  
te spreken over de maatschappelijke betekenis  
van wetenschap. Vakbonden, milieuorganisaties, 
overheden, onder nemers, geïnteresseerde burgers, 
artsen, weten schappers en vele andere partijen zaten 
aan tafel. Om het gesprek te structureren hebben  
we elf maatschappelijke thema’s gekozen, zoals 
Voedsel en water en Innovatie en ICT. We gebruikten 
de principes van het Wereldcafé om te zorgen dat 
iedereen het woord kreeg. 

Doel van dit rapport is om aandachtspunten te 
presenteren voor de verdere uitwerking van de 
Nationale Wetenschapsagenda, op basis van de 
gesprekken die zijn gevoerd tijdens onze conferentie 
op 18 juni 2015. Dit rapport is gericht aan alle partijen 
die een rol spelen bij deze verdere uitwerking in de 
loop van dit kalenderjaar. Dat is in eerste instantie de 
stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda, 
die de agenda namens de Kenniscoalitie verder zal 
uitwerken, maar in tweede instantie ook het kabinet 
en de Tweede Kamer die verantwoordelijk zijn voor 
het vaststellen van de definitieve agenda. Tot slot 
biedt dit rapport ook aan de deelnemers van de 
conferentie en andere geïnteresseerden de gelegen-
heid om de uitkomsten tot zich te nemen. 

1 Zie “Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst” Ministerie van OCW, 2014
2 http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf
3 Bijlage 1 biedt een overzicht van alle betrokken personen bij de organisatie van de conferentie
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In de volgende hoofdstukken rapporteren we de 
aandachtspunten voor de inhoud en aanpak van het 
onderzoek per thema. In het afsluitende hoofdstuk 
zullen we een aantal overkoepelende aanbevelingen 
doen richting de stuurgroep.

Om misverstanden te voorkomen merken we graag 
het volgende op. Aan de conferentie hebben een 
beperkt aantal individuele burgers deelgenomen en 
een groter aantal vertegenwoordigers van organisaties 
en wetenschappers. Het betrekken van het algemeen 
publiek bij de wetenschap is een doel van de 
Nationale Wetenschapsagenda, maar zeker niet het 
enige; meer hierover in hoofdstuk 2. De groep was 
geen representatieve afspiegeling van de Neder-
landse samenleving, maar vormde voor de meeste 
thema’s wel een uitgebalanceerd gezelschap wat 
betreft belangen en disciplines. Verder heeft onze 
conferentie bewust niet ingezet op het prioriteren 
vanuit maatschappelijke perspectief van bepaalde 
clusters van vragen ten koste van andere. We 
rapporteren hierbij dus geen relatieve scores bij de 
clusters van vragen, maar aandachts punten voor de 
verdere uitwerking.

Tot slot: gezien de snelheid van het proces richting  
de Nationale Wetenschapsagenda is dit rapport in 
korte tijd tot stand gekomen. Deze rapportage bevat 
de belangrijkste aandachts punten uit alle gesprekken 
per thema. Het is ons voornemen om op een later 
moment een grondigere analyse van deze rijke 
dataset te publiceren.
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2 Aanpak

2.1	 Uitgangspunten	bij	aanpak

De conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in 
gesprek’ had als doel om een goed gesprek te 
faciliteren tussen wetenschappers en een divers 
gezelschap maatschappelijke actoren over de 
wetenschapsagenda in wording. Op die manier  
wordt de maatschappelijke betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van die agenda gestimuleerd.

In de organisatie van deze conferentie is één van de 
uitgangspunten van het Rathenau Instituut inclusieve 
en maatschappelijke participatie. We bedoelen 
hiermee dat een brede waaier aan maatschappelijke 
stemmen, óók de minder dominante, gehoord wordt 
en betrokken wordt bij de ontwikkeling van de 
Nationale Wetenschapsagenda. In de deelnemer-
selectie hebben we daarom naar een evenwichtige 
balans van deelnemers gezocht. De Kenniscoalitie die 
verantwoordelijk is voor de Nationale Wetenschaps-
agenda bestaat uit onderzoeksorganisaties en 
bedrijfsleven. Maatschappelijke organisaties maken 
hier geen deel van uit. Tijdens de conferentie hebben 
we er voor gezorgd dat juist ook maatschappelijke 
partijen stem krijgen. De klankbordgroep van 
maatschappelijke partijen die met het secretariaat  
van de Nationale Wetenschapsagenda meedenken 
heeft hierbij geholpen.

Ook wetenschappers hebben we voor de conferentie 
benaderd. Het is immers een agenda die voor  
‘de wetenschap’ gemaakt wordt. Het aangaan van  
de dialoog met wetenschappers, van universiteiten  
en academische instituten, is daarom belangrijk.  
In paragraaf 2.5 gaan we verder in op de representa-
tiviteit van de deelnemersgroep.

Inclusieve en maatschappelijke participatie vraagt  
om een grondige voorbereiding. Om de conferentie 
te structureren vanuit maatschappelijk perspectief 
hebben we elf thema’s gekozen. 

Dit deden we vooruitlopend op de selectie van de 
ingediende vragen door de wetenschappelijke jury’s 
die door de KNAW waren aangesteld. Deze structuur 
was mede nodig om tijdig passende inleiders en 
deelnemers uit te kunnen nodigen. We beschrijven  
de keuze van de thema’s verder in paragraaf 2.2.

Ons tweede uitgangspunt bij het organiseren van de 
bijeenkomst is dat we een gesprek tussen de deel-
nemers beogen te faciliteren, geen debat. Daarom 
hebben we gekozen voor de werkvorm Wereldcafé, 
waarin verschillende vormen van kennis, inzicht en 
expertise en diverse perspectieven goed tot hun  
recht kunnen komen. Zie paragraaf 2.3 voor een 
toelichting op deze werkvorm en de toepassing in 
onze conferentie. 

2.2 Themaselectie

Om de bijeenkomst vanuit belangrijke publieke 
perspectieven en uitdagingen te structuren hebben 
we vooraf elf maatschappelijke thema’s gekozen.  
Ook vanwege de benodigde voorbereidingstijd,  
de korte doorlooptijd tussen de indiening van de 
vragen op de website, de clustering hiervan door  
de wetenschappelijke jury’s en het aanleveren van  
de clustervragen of clusters anderhalve week voor  
de bijeenkomst, zijn we genoodzaakt geweest om 
vooraf een themaselectie te maken. Deze thema’s 
hebben er voor gezorgd dat we de 248 clusters 
makkelijk konden ordenen, konden beoordelen  
op relevantie voor onze conferentie, en konden 
onderbrengen in vanuit maatschappelijk oogpunt 
relevante themasessies van de conferentie. 

In deze paragraaf leggen we uit hoe we aan deze 
themaselectie zijn gekomen. In paragraaf 2.4 gaan  
we in op hoe we van de 248 clusters gekomen zijn  
tot de zestig clusters die in onze themasessies met  
de deelnemers besproken zijn.
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2.2.1 Keuze van thema’s
De thema’s die we voor onze conferentie hebben 
gebruikt zijn gebaseerd op de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties, de 
Societal Challenges van de Europese Unie en de 
thema’s van het SCP rapport Burgerperspectieven 
2015. Bijlage 2 bevat een overzicht van deze doelen, 
challenges en perspectieven.

Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties (de opvolgers van de Millennium Goals) richten 
zich op het uitbannen van wereldwijde armoede.  
Deze goals hebben een breed draagvlak onder 
overheden, bedrijfsleven, universiteiten en ngo’s.  
Dit zijn doelen en uitdagingen waaraan landen zich 
wereldwijd gecommitteerd hebben ten opzichte  
van hun bevolking; de doelstellingen worden dus op 
nationaal niveau nagestreefd. Vanwege dit brede 
draagvlak, en daarmee de veelheid aan perspectieven 
die het in zich heeft, ligt het voor de hand om deze 
doelstellingen als inspiratie te gebruiken voor de 
thema’s voor de conferentie.

Societal Challenges
De Societal Challenges van Horizon 2020 geven de 
wetenschappelijke prioriteiten weer van de Europese 
Commissie en adresseren de uitdagingen voor 
Europa, waarbij onder andere zorgen van Europese 
burgers zijn meegenomen. De Societal Challenges 
hebben draagvlak binnen de Europese Unie, maar 
beperken zich tot die terreinen waar Europa bevoegd 
is. Ze adresseren bijvoorbeeld wel klimaat en voedsel, 
maar niet werk en inkomen of het rechtssysteem. 
Hierbij is dus ruimte voor Nederlands beleid op 
terreinen waarvan de maatschappij vindt dat ze 
belangrijk zijn voor de wetenschapsagenda.

Burgerperspectieven 2015 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert 
jaarlijks Burgerperspectieven. Het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven beoogt een beeld te geven van 
de veranderingen en constanten in de persoonlijke, 
politieke en maatschappelijke opvattingen van de 
burgers.

Totstandkoming thema’s conferentie  
‘Wetenschap	en	maatschappij	in	gesprek’
Voor de keuze van de thema’s voor de conferentie  
zijn we uitgegaan van de volgende vragen:

•  In hoeverre spelen de millennium goals en de 
societal challenges in Nederland?

•  In hoeverre is er overlap tussen de millennium goals, 
de societal challenges en de burgerperspectieven?

•  In hoeverre kunnen de millennium goals, de societal 
challenges en de burgerperspectieven resulteren  
in vragen die interessant zijn voor de wetenschap?

•   In hoeverre kunnen de millennium goals, de societal 
challenges en de burgerperspectieven samen-
gevoegd en geclusterd worden?

2.2.2 Beschrijving van de thema’s
De thema’s die we tijdens de conferentie hebben 
gebruikt om de inhoudelijke sessies te structureren zijn 
dus gebaseerd op de Sustainable Development Goals, 
de Societal Challenges, de Burgerpespectieven, en  
op onze selectievragen. De elf thema’s zijn:

1. Gezondheid en zorg
Dit combineert ‘ensure healthy lives’, ‘health, 
demographic change and wellbeing’ en ‘gezondheids- 
en ouderenzorg’. We gaan in dit thema uit van issues 
als ouderenzorg, zorg en technologieontwikkeling,  
en gezondheid en technologieontwikkeling.

2. Voedsel en water
Dit combineert ‘ensure food security and good 
nutrition’, ‘achieve universal access to water and 
sanitation’, en ‘food security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and inland water 
research, and the bioeconomy’. We gaan in dit thema 
uit van issues als voedselschaarste, voedselkwaliteit, 
waterschaarste, waterkwaliteit en duurzame 
consumptie (m.b.v. nieuwe technologieën).

3. Energie, transport, duurzaamheid
Dit combineert ‘secure sustainable energy, ‘secure, 
clean and efficient energy’, ‘smart, green and 
integrated transport’, ‘climate action, environment, 
resource efficiency and raw materials’ en ‘natuur  
en milieu’. We gaan in dit thema uit van issues als 
duurzame energievoorziening, klimaatverandering, 
veranderende transportsystemen.

4. Innovatie en ICT
Dit bevat ‘Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective societies’. We gaan in  
dit thema uit van issues als digitalisering, privacy,  
big data, innoverende systemen.
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5. Fysieke veiligheid en vrede
Dit combineert ‘ensure stable and peaceful societies’, 
‘secure societies – protecting freedom and security  
of Europe and its citizens’, ‘verkeer en fysieke 
leef omgeving, ‘criminaliteit en veiligheid’ en ‘vrij-
heden’. We gaan in dit thema uit van issues als 
defensie, veilige kritische infrastructuren, geopolitieke 
vraagstukken.

6. Cultuur en identiteit
Dit combineert ‘Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective societies’, ‘samen leven en 
normen en waarden’, ‘internationaal / Nederland in de 
wereld’, ‘jeugd en gezin’ en ‘Nederlandse tradities’.  
We gaan in dit thema uit van issues als Nederlands 
cultureel erfgoed, Nederland als speler in het 
internationale speelveld.

7.	Onderwijs	en	wetenschap
Dit combineert ‘provide quality education and lifelong 
learning’ en ‘onderwijs, innovatie, kunst en cultuur’. 
We gaan in dit thema uit van issues als de inrichting 
van wetenschap en onderwijs, gelijke kansen voor 
onderwijs, opleidingsniveau.

8.	Sociale	gelijkheid,	diversiteit	en	immigratie
Dit combineert ‘empower girls and women and 
achieve gender equality’, ‘inkomen en economie’, 
‘immigratie en integratie’ en ‘sociaal stelsel’. We gaan 
in dit thema uit van issues als (vrouwen)emancipatie, 
gelijke kansen voor minderheden, immigratie-
problematie.

9. Kunst en zingeving
Dit combineert ‘Europe in a changing world – 
inclusive, innovative and reflective societies’ en 
‘onderwijs, innovatie, kunst en cultuur’. In dit thema 
gaan we uit van issues als de rol van religies,  
het gebruik van kunst, reflectie op trends.

10. Economie, werk en inkomen 
Dit combineert ‘create jobs, sustainable livelihoods 
and equitable growth’, ‘create a global enabling 
environment and catalyse long term finance’, 
‘inkomen en economie’, ‘werkgelegenheid’ en  
‘sociaal stelsel’. In dit thema gaan we uit van issues  
als financiële systemen, economische groei en 
werk gelegenheid.

11. Bestuur, recht en politiek
Dit combineert ‘ensure good governance and 
effective institutions’ en ‘politiek en bestuur’.  
In dit thema gaan we uit van issues als regulering, 
bestuurlijke organisaties, geopolitieke vraagstukken.

2.3 Werkvorm: het Wereldcafé

Wij hebben ervoor gekozen om de deelnemers  
met elkaar in gesprek te brengen, niet in debat.  
Wij wilden voorkomen dat zich een ongelijk debat  
zou ontwikkelen, waarbij de ene of de andere partij  
de boventoon zou voeren. We verwachtten een divers 
publiek van zowel wetenschappers die onderzoek 
doen binnen een van de thema’s, als mensen die 
beroepsmatig met een thema te maken hebben –  
als beleidsmedewerker, vanuit een NGO, als 
practitioner – als mensen die op een andere manier 
interesse en verbinding met een van de elf thema’s 
hebben. Wij vonden het belangrijk dat de 
verschillende deelnemers met hun eigen ervaring, 
kennis en perspectief met elkaar in gesprek kunnen 
komen. Het mogelijk maken van dat gesprek is wat 
ons betreft het centrale doel van onze conferentie.  
Wij hebben de conferentie daarom de titel ‘Weten-
schap en maatschappij in gesprek’ gegeven.

2.3.1 De Wereldcafé methode
We hebben gekozen voor het Wereldcafé als werk-
vorm. In een café-achtige opstelling van kleine tafels 
spreken vier of vijf deelnemers met elkaar. Zo kan  
de intimiteit van gesprekken met een klein aantal 
mensen gecombineerd worden met participatie op 
een grotere schaal. De gesprekken vinden plaats  
aan de hand van uitnodigende vragen en in opeen-
volgende rondes. Iedere ronde wisselen de deel-
nemers van gesprekspartners. Deelnemers worden 
uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen 
en die gedachten ook te visualiseren, door te 
schrijven, tekenen en kleuren op het papier dat op 
tafel ligt. Het Wereldcafé is een werkvorm die recht 
doet aan een brede variëteit aan perspectieven. 
Daarmee bedoelen we zowel de perspectieven  
van verschillende deelnemers, als de verschillende 
rollen en perspectieven van een deelnemer zelf.  
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Want een deelnemer is niet alleen een werknemer van 
een bepaalde organisatie, diezelfde deelnemer is ook 
onderdeel van de Nederlandse maatschappij, heeft 
een gezin, is lid van een verenging, doet vrijwilligers-
werk, heeft een naaste die ziek is of werkloos, maakt 
zich zorgen over de toekomst, of juist niet. 

Daarnaast nodigt het Wereldcafé deelnemers uit om 
gesprekken te voeren over zaken die mensen raken, 
conversations that matter. Dit betekent dat deel-
nemers niet alleen, of juist niet, vanuit eigenbelang  
of louter als vertegenwoordiger van een organisatie  
of groep meedoen. De open en welkome sfeer 
stimuleert deelnemers om naar elkaars persoonlijke 
verhalen te luisteren, van elkaar te leren en samen op 
zoek te gaan naar patronen in het gesprek, inzichten 
en diepere vragen. De cafésetting stelt de deelnemers 
op gelijke voet. Zoals Vader Abraham observeerde: 
“Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je  
geld of wie je bent niet meer mee”.

Bovendien biedt het Wereldcafé de mogelijkheid om 
de wisdom of the crowd te mobiliseren. Door steeds 
te wisselen van gesprekspartner in opeenvolgende 
rondes, raken de deelnemers aan een sessie met 
vrijwel alle andere deelnemers van die sessie in 
gesprek. Zo komen ze in aanraking met de 
verschillende perspectieven, ervaringen en ideeën  
en kunnen daar desgewenst op voortbouwen. 

Tenslotte biedt het Wereldcafé een overzichtelijke 
manier om de resultaten van de gesprekken zichtbaar 
te maken en te oogsten. Praktisch gezien werd aan 
deelnemers in iedere ronde gevraagd om belangrijke 
punten te formuleren en noteren.

De Wereldcafé-methode is onder meer beschreven 
door Juanita Brown & David Isaacs in “The world cafe: 
shaping our futures through conversations that 
matter” (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 
2005). Joost den Boon en Marien Baerveldt van 
Hosted Beings, die veel ervaring hebben met het 
opzetten en begeleiden van Wereldcafés, hebben  
ons geassisteerd bij het vormgeven van de 
bijeenkomst en het briefen van de sessieleiders.

2.3.2  Het format van de themasessies volgens 
het Wereldcafé

Wij hebben ervoor gekozen om voor ieder van de  
elf themasessies een Wereldcafé in te richten.  
Dat betekent dat er in elf lokalen parallel elf 
Wereldcafés plaatsvonden, volgens een uniform 
format (zie tabel 1). Iedere sessie werd begeleid 
door een sessieleider, een assistent sessieleider  
en een rapporteur. Aan het begin van de sessie werd 
de Wereldcafé-methode kort toegelicht. Om de toon 
van de sessie te zetten kende iedere sessie kende een 
inleider, die een korte persoonlijke introductie op het 
thema verzorgde4. 

4 De inleider van de sessie Onderwijs en Wetenschap was verhinderd. 
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Hierna gingen de deelnemers in vier rondes met 
elkaar in gesprek. Aan iedere sessie deden 16 tot  
28 deelnemers mee. Dit betekent dat er per sessie 
vier tot zeven tafels in gebruik waren.

In ronde 1 en 4 spraken de deelnemers over het 
maatschappelijke thema van de sessie. In ronde 1 
spraken zij over de vraag “Wat raakt u als het gaat om 
het thema van deze sessie?” Iedere tafel rapporteerde 
twee issues die in het gesprek aan de orde kwamen.  
In ronde 4 spraken deelnemers over de vraag  
“Wat wilt u meegeven aan de wetenschap als het  
gaat om het thema van deze sessie?” Iedere tafel 
rapporteerde in deze ronde twee adviezen. In ronde 5 
gaven de deelnemers aan welke adviezen zij het 
meest belangrijk achtten.

In ronde 2 en 3 spraken de deelnemers over een 
aantal van de 248 clustervragen die de jury’s hebben 
geformuleerd. In iedere sessie stond in ronde 2  
een bepaalde vraag centraal. Dat betekent dat er 
over elf vragen door vier tot zeven tafels is gesproken.  
In ronde 3 sprak iedere tafel over een andere vraag. 
Deelnemers kregen in deze rondes de vraag 
voorgelegd “Wat raakt u in de vraag ……..?”  
Iedere tafel rapporteerde per ronde twee 
aandachtspunten voor onderzoek.

2.4 Selectie van de clustervragen

Wij hebben er bewust voor gekozen om een beperkt 
deel van de clustervragen aan de orde te stellen tijdens 
de conferentie en dus niet alle. Wij wilden deelnemers 
uitnodigen langer stil te staan bij een vraag om zo zicht 
te krijgen op de maatschappelijke vraag achter de 
clustervraag. Door de vraag “wat raakt u ...” worden 
deelnemers aangespoord los te komen van beroep, 
maatschappelijke rol of belang en vanuit persoonlijk 
perspectief naar de clustervraag te kijken. 

Dit is een typisch kenmerk van het Wereldcafé. Door 
het creëren van een veilige sfeer worden deelnemers 
als het ware verleid hun ‘sociale masker’ af te zetten en 
op een authentieke wijze vanuit individuele menselijke 
ervaringen en inzichten op de vraag te reflecteren. 
Deze aanpak speelt in op de behoefte van mensen stil 
te staan bij diepere vragen, hun inzichten en zielen-
roerselen met anderen te delen en daarover in gesprek 
te gaan. De opzet is dat de vraag “wat raakt u ...”  
door deelnemers wordt gezien als een vraag die er toe 
doet. Wij hebben voor de selectie van vragen die we 
tijdens de conferentie aan de orde zouden stellen  
de 248 clustervragen die zijn geformuleerd door de 
jury’s verdeeld over de elf maatschappelijke thema’s5. 
Daarbij is een aantal clustervragen in meer dan een 
thema ondergebracht.  

Vervolgens zijn op basis van de clustervragen per 
thema maatschappelijke subthema’s onderscheiden. 
Dit waren er vijf tot zeven per thema. Deze subthema’s 
deden recht aan de reikwijdte van het thema. 
Vervolgens is voor ieder subthema gezocht naar de 
clustervraag die het betreffende subthema zo goed 
mogelijk vertegenwoordigt. Hierbij hebben we zowel 
rekening gehouden met de inhoud van de vraag,  
als met een spreiding van relevante weten schaps-
gebieden als met de aantrekkelijkheid van de vraag 
voor niet wetenschappers. Op deze wijze zijn er voor 
iedere themasessie clustervragen geselecteerd. 
In ronde 2 stond de meeste centrale clustervraag 
centraal, die door alle deelnemers, oftewel alle tafels, 
is besproken. In ronde 3 heeft iedere tafel een aparte 
clustervraag besproken. Tijdens de bijeenkomst zijn in 
totaal 59 verschillende clustervragen besproken; vijf 
clustervragen zijn in twee verschillende themasessies 
aan de orde geweest (zie Tabel 2 voor de besproken 
vragen). Dat betekent dat ongeveer een kwart van  
alle clustervragen tijdens de bijeenkomst vanuit 
maatschappelijk perspectief zijn besproken.

Ronde Vraagstelling Heeft betrekking op Oogst 
1 Wat raakt u als het gaat om Het thema van de sessie Issue

2 Wat raakt u in de vraag Een clustervraag per sessie Aandachtspunt

3 Wat raakt u in de vraag Een clustervraag per tafel Aandachtspunt

4 Wat wilt u meegeven aan de wetenschap Het thema van de sessie Advies

5 Welke 3 adviezen vindt u de belangrijkste Alle adviezen van ronde 4 3 Belangrijke adviezen

Tabel 1: opbouw van de themasessies

5  Hiertoe hebben vier medewerkers eerst ieder afzonderlijk een verdeling gemaakt en zijn de afzonderlijke verdelingen daarna 

samengevoegd.
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2.5  Representativiteit en selectie van  
de deelnemers

Voor de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij  
in gesprek’ streefden we naar een maximaal aantal 
deelnemers van driehonderd, gegeven de praktische 
restricties van de locatie. Rekening houdend met  
een no-show percentage van 25%, hebben we aan  
375 deelnemers deelname bevestigd en waren er  
304 aanwezig.

2.5.1 Uitnodigingsbeleid
Om te komen tot een representatieve vertegen-
woordiging, zou een first come first serve uitnodigings
beleid geen recht doen aan de grote diversiteit aan 
maatschappelijke stemmen. Daarom hebben wij een 
gestructureerd uitnodigingsbeleid gehanteerd.

Doel en bereik uitnodigingsbeleid
Ons uitgangsprincipe bij het uitnodigingsbeleid was 
die van inclusieve participatie. Dit betekent dat er plek 
is voor een breed spectrum aan maatschappelijke 
perspectieven en dat deze met elkaar in balans zijn. 
Vanwege de korte doorlooptijd en strakke planning 
hebben we besloten om van de driehonderd 
deelnemers te streven naar twee derde deelnemers 
die zich via de open inschrijving aanmelden, en een 

derde die we actief benaderen. Deelnemers die we 
benaderd hebben, hebben we gevraagd mee te  
doen op persoonlijke titel, zodat achterliggende 
belangen van organisaties op de achtergrond blijven. 
We hebben sociale media ingezet om ons bereik te 
vergroten. 

Actieve benadering: inleiders, bruggenbouwers, 
maatschappelijke	geluiden	en	wetenschappers
Onze themaselectie heeft het mogelijk gemaakt om 
vooraf voor iedere themasessie een passende inleider 
te zoeken, en om gericht een aantal wetenschappers, 
bruggenbouwers en maatschappelijke organisaties  
te benaderen. 

We hebben ernaar gestreefd om in elke sessie een 
inleider (die maatschappelijke waarden kan vertolken), 
een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een 
‘bruggenbouwer’ (niet-academische kennisorgani-
satie, zoals adviesraden, planbureaus) en maat-
schappelijke organisaties aanwezig te laten zijn. 
Hiertoe hebben we per thema een analyse van het 
krachtenveld gemaakt: wat zijn de belangrijkste 
tegenstellingen binnen het thema’s en wie zijn de 
belangrijkste stakeholders? Voor het uitnodigen van 
deze mensen hebben we onder andere de leden van 
de klankbordgroep en ons eigen netwerk betrokken. 

Tabel 2: aantal vragen dat besproken is per themasessie

Sessie Maatschappelijk	thema Besproken clustervragen6

1 Gezondheid en zorg L3, L16, L19, L22, L28, L31, S22
2 Voedsel en water L27, N15, N18, S39, T19, T20, T30

3 Energie, duurzaamheid en transport L6, N19, S4, T5, T50
4 Innovatie en ICT N9, N36, T2, T4, T17
5 Fysieke veiligheid en vrede S13, S36, S52, S49, T48
6 Cultuur en identiteit G37, G38, G40, S14, S17, S58
7 Onderwijs en wetenschap G4, G12, G19, G36, S1, S19, S27, S49
8 Sociale gelijkheid, diversiteit en immigratie S9, S14, S17, S38, S44
9 Kunst en zingeving G11, G26, G32, G33, G39, G40, T12
10 Economie, werk en inkomen S5, S8, S11, S507

11 Bestuur, recht en politiek G38, S6, S7, S47, S25
Totaal 59 clusters

6  De vraagcodes zijn conform de door de Nationale Wetenschapsagenda-stuurgroep ingestelde indeling.  

De codes G, L, N, S en T verwijzen naar de jury’s aangesteld door de KNAW: Geesteswetenschappen, Levenswetenschappen, 

Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen en Technische Wetenschappen.
7  Deze vraag (“Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de grote recessie, en hoe kunnen we het financiële systeem 

hervormen om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen?“) is in twee delen besproken.
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Vooraf is met hen afgesproken dat zij tijdens de 
conferentie als persoon vanuit hun deskundigheid  
en/of perspectief dat zij inbrengen een rol spelen.  
Zij vertegenwoordigden op de conferentie dus niet  
de stuurgroep en ook niet hun werkgever, maar een 
breder publiek perspectief. Met betrekking tot de 
deelnemers die een maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigden, hebben we steeds per thema-
sessie een balans gezocht van verschillende 
maatschappelijke waarden.

Naast het uitnodigen van de leden van de klankbord-
groep, hebben we ons eigen netwerk ingezet voor  
het uitnodigen van boegbeelden, bruggenbouwers  
en wetenschappers. 

Passieve benadering: overige deelnemers
Een groot aantal plekken van de conferentie was 
gereserveerd voor deelnemers die zich ‘open’ konden 
inschrijven. Deze deelnemers zijn geselecteerd uit  
een totaal van 328 ‘open’ inschrijvingen, op basis  
van ons uitgangspunt inclusieve participatie.  
We hebben hierbij gekeken naar de verdeling  
over de elf thema’s en een evenwichtige balans  
op basis van onze analyse van het krachtenveld. 

2.5.2 Representativiteit
Ondanks ons uitgangspunt en ons streven om een  
zo evenwichtig mogelijke balans te realiseren in 
de themasessies, pakt de realiteit soms minder 
gebalanceerd uit. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld 
interesse in de wetenschapsagenda, motivatie  
en participatiebereidheid, gebrek aan tijd of verant-
woording naar de werkgever (de conferentie was  
op een reguliere werkdag).

Dit heeft er toe geleid dat tussen de themasessies 
variëteit bestond in de grootte en de samenstelling 
van de groep deelnemers. Indien dat het geval  
was, is hiervan door de sessieleiders notie gemaakt.  
In sommige sessies was het aandeel wetenschappers 
aan de hoge kant, in andere juist het aandeel 
deelnemers vanuit een belangenorganisatie en er 
waren sessies met een groot aandeel mannelijke 
deelnemers uit een hogere leeftijdscategorie. Deze 
disbalans in de sessies wordt deels opgeheven door 
toepassing van de Wereldcafé methode, waardoor 
deelnemers los kunnen komen van hun particuliere 
belang en worden uitgenodigd om vanuit een breder 
maatschappelijk perspectief en in gezamenlijkheid 
aan de slag te gaan. Op die manier kunnen de sessies 
toch een verrijkt maatschappelijk perspectief 
opleveren.



Zet de grote mondiale uitdagingen bovenaan 
je prioriteitenlijst
“De Nationale Wetenschapsagenda mag wat mij 
betreft een grensoverschrijdende, internationale 
paragraaf krijgen. En wat ik daar graag in zou willen 
terugzien zijn de grote, mondiale kantelpunten als 
klimaatverandering, biodiversiteit en bijensterfte.  
Ik zou graag de horizon veel verder willen verleggen  
in de tijd om hiervoor oplossingen en oplossings-
richtingen te bedenken. Want wat gaan de generaties 
na ons ervan vinden als we nu de balans op onze 
planeet laten verdwijnen?” 

“Ik zou het toejuichen als Nederlandse weten-
schappers bijvoorbeeld net zo ver vooruit gaan 
denken als het Future of Humanity Institute van de 
Universiteit van Oxford. Dat is een multidisciplinair 
onderzoeksinstituut dat onderzoekers bij elkaar 
brengt uit de wiskunde, filosofie en natuurweten
schappen. Samen buigen ze zich over grote vragen 
over de mensheid en onze vooruitzichten op  
langere termijn.”

Klimaat is het belangrijkste 
“De grootste prioriteiten in mijn ogen krijgen  
nog steeds te weinig aandacht. Klimaat is daar  
een ongelooflijk urgent voorbeeld van. Het is zo 
allesbepalend voor de kwaliteit van leven van alle 
mensen op onze aarde. Als we de huidige koers 

blijven volgen, heeft dat rampzalige gevolgen voor 
miljoenen mensen. Het zou mooi zijn als internationale 
onderzoekers met verschillende achtergronden een 
grenzeloos, mondiaal probleem kunnen adresseren  
en oplossingsrichtingen kunnen aanreiken. 

“Er borrelen al veel veelbelovende oplossingen  
om ons heen, van biomimicry tot nanotech tot 
belastingvergroening tot permacultuur. Toch ligt  
de oplossing niet alleen buiten onszelf. Er bestaat  
ook een belangrijk vraagstuk voor wetenschappers 
rondom de mindshift die de huidige transitie vereist. 
Hoe gaan we het ethisch en kritisch vermogen van 
mensen zoveel mogelijk aanspreken? Hoe krijgen  
we waarden als duurzaamheid en inclusiviteit in ons 
dagelijks handelen? Hoe zorgen we ervoor dat we 
groter gaan dromen? 

Concurrentie helpt ons niet
“Ook staan gevestigde belangen nog veel te vaak in 
de weg van transitie. De concurrentie tussen landen 
en organisaties maakt dat wij te vaak naar binnen 
gericht zijn en het belang op korte termijn laten 
prevaleren. Ik zou het fijn vinden als mensen met een 
meer open blik kunnen kijken en de korte-termijn 
beloning en het genot ook kunnen afwegen met 
het effect op lange termijn. Duurzaamheid gaat 
over handelen in het nu, met oog voor het effect  
op de toekomst.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor  
de wetenschap verzameld in aanloop naar de conferentie  
‘Wetenschap	en	maatschappij	in	gesprek’	op	18	juni.	

Lynn Zebeda is medeoprichter van innovatiebureau Dr. Monk. Daarnaast 
bekleedt	zij	verschillende	advies-	en	bestuursfuncties	in	de	wereld	van	
duurzaamheid	en	internationale	samenwerking,	zoals	bij	de	Worldconnectors.	

15Verslag van de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in gesprek”
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3  Uitkomsten van de 
conferentie

Tijdens de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij 
in gesprek’ zijn elf themasessies georganiseerd 
volgens de methode van het Wereldcafé. Dit hoofd-
stuk beschrijft de uitkomsten van die themasessies.  
De beschrijvingen zijn gebaseerd op de oogst van  
de themasessies en de verslagen die de rapporteurs 
hebben gemaakt tijdens de themasessies. Deze 
verslaglegging vond op zodanige wijze plaats, dat 
deze een rijk inzicht verschaffen in de wijze waarop de 
deelnemers de elf thema’s en de daarbij behorende 
clusters van de wetenschapsagenda hebben 
besproken.

Voor ieder thema beschrijven we vier onderwerpen. 
Onder de noemer ‘maatschappelijk klimaat’ schetsen 
we op welke wijze de deelnemers vanuit maat-
schappelijk perspectief naar het betreffende thema 
kijken. Vervolgens bespreken we enkele ‘inhoudelijke 
suggesties aan de wetenschap’ die de deelnemers 
formuleerden. Dit kunnen bijvoorbeeld nuances zijn 
op het onderzoek, extra aandacht voor bepaalde 
onderzoeksterreinen en in sommige gevallen ook 
vraagtekens bij de relevantie van het behandelde 
cluster. Onder de noemer ‘adviezen voor het onder-
zoeksproces’ verwoorden we adviezen van de 
deelnemers aan de wetenschap bij verder onderzoek 
over dit thema. Dit kan variëren van het stimuleren  
van interdisciplinariteit en dialoog tot het kritischer 
zijn op bepaalde wetenschappelijke methodes. 
Vervolgens beschrijven we onder de noemer 
‘Aandachtspunten bij verschillende clusters’ op  
welke wijze diverse specifieke clusters door de 
deelnemers besproken zijn.

1 Om praktische redenen vond in enkele gevallen het interview plaats met een collega van een inleider.

Iedere paragraaf begint met een aantal uitspraken  
van de inleider1 van de sessie, die was gevraagd om 
het thema kort te introduceren en deelnemers te 
inspireren voor het gesprek daarover. De inleiders 
spraken vanuit hun persoonlijke visie, geïnspireerd 
door de omgeving waarin ze werken. 



Burger wil bijdragen
“Bedrijven en professoren hebben nu alles in handen. 
Zij hebben het geld en besluiten waarnaar er onder-
zoek gedaan wordt. Het is hoog tijd om de burger  
te betrekken. De timing van de conferentie is goed:  
het vertrouwen in verschillende instituties (zoals de 
overheid en de politiek) daalt, maar dat in de weten-
schap blijft nu nog redelijk hoog. Toch vermindert  
ook hier het vertrouwen. De wetenschapsagenda  
zou deze trend kunnen keren.”

Zeggenschap van bedrijven en professoren
“Bedrijven krijgen steeds meer zeggenschap over de 
onderzoek. Via R&D belastingaftrek, maar ook door 
samen te werken met de wetenschap. Burgers hebben 
hier geen stem in, hoewel ze er wel voor betalen. Als 
burgers geen onderdeel worden van het proces, zullen 
zij straks niet langer zomaar accepteren dat bedrijven 
en wetenschappers subsidies en onderzoeksgelden 
ontvangen en zal de kritiek aanzwellen. Het gat tussen 
de maatschappij en de wetenschap zal dan verder 
toenemen.” 

“De wetenschap zou zich mede daarom meer moeten 
richten op vlakken waarbij de burger zich betrokken 
voelt. Preventie van bijvoorbeeld ziektes, is daar een 

voorbeeld van. Daar is niet zoveel geld aan te 
verdienen als bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten, maar het verbetert wel de kwaliteit van  
ons leven.”

Resultaten laten zien en er wat mee doen
“Een belangrijk punt in het betrekken van burgers is 
het organiseren van de juiste mechanismen waardoor 
onderzoeksresultaten teruggekoppeld worden aan de 
burger: Uitkomsten van onderzoek moeten zichtbaar  
en het liefst ook tastbaar zijn. Nu blijft veel relevant 
onderzoek op de plank liggen. Er is onvoldoende geld 
om iets met de resultaten te doen. Wij kunnen veel 
leren van het bedrijfsleven. De D van R&D staat voor 
development, dat zegt al genoeg. Zeker onderzoek 
naar maatschappelijke vraagstukken snakken naar 
implementatie. Dit is in Nederland nog onvoldoende 
geregeld.”

“We zien dat er een enorme interesse is in de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Mensen 
laten zich graag verbazen; het is ‘fun science’.  
Maar om de burgers duurzaam en relevant te betrekken 
is een continu proces nodig van besluitvorming, 
implementatie en communicatie. Of te wel: we  
moeten een ‘wetenschapsloop’ organiseren.” 

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor  
de wetenschap verzameld in aanloop naar de conferentie  
‘Wetenschap	en	maatschappij	in	gesprek’	op	18	juni.

Felix Cohen	is	directeur	van	Veilig	Verkeer	Nederland	en	oud-directeur	 
van het Voedingscentrum en de Consumentenbond. 

17Verslag van de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in gesprek”



Gaten in bewijs
“Als huisarts en tv-dokter geef ik adviezen die 
gebaseerd zijn op de Nederlandse huisartsen richtlijnen. 
Ik sluit me dus altijd aan bij de consensus die heerst 
binnen mijn beroepsgroep. Wat ik spijtig vind, is dat 
voor oplossingen van veel voorkomende kwalen  
nog vaak veel te weinig wetenschappelijk bewijs 
aanwezig is.”

“Voor veel alledaagse klachten waar huisartsen mee 
worden geconfronteerd bestaat te weinig weten-
schappelijk onderzoek. Recent is bijvoorbeeld 
gebleken uit een onderzoek dat paracetamol bij 
rugpijn helemaal niet helpt. Dat was wel het advies dat 
veel huisartsen aan hun patiënten met rugpijn gaven.”

Onderzoek huis-tuin-en-keukenklachten
“Het is interessanter voor onderzoekers om een 
doorbraak in de bestrijding van kanker te vinden  
dan te onderzoeken wat het verband is tussen 
bijvoor beeld stemmingswisselingen en het gebruik  
van de pil. Terwijl in Nederland meer dan een miljoen 
vrouwen deze vorm van anticonceptie gebruiken.  
Dus we hebben het over een aanzienlijk groep 
vrouwen.”

“Of lever eens meer bewijs tussen de invloed van 
beweging op een depressie. Huisartsen geven  
mensen met een depressie het advies om voldoende  
te bewegen, maar wetenschappelijk bewijs is hier  
nog onvoldoende voor aanwezig. De duur van de 
behandeling van eczeem met een hormoonzalf is 
bijvoorbeeld ook weinig wetenschappelijk 
onderbouwd. “

Gezond verstand onderbouwen
“Naast het gebruik van het gezond verstand wil ik  
dus meer wetenschappelijk onderzoek naar veel 
voorkomende ‘gewone’ klachten. Daarvoor hebben  
we wel richtlijnen maar het is de vraag of onze adviezen 
waar zijn. Gewone alledaagse ziekten komen er dus 
veel te bekaaid af.”

“Net zoals het onderzoek naar preventie. Misschien 
moeten we onze reflex om op zoek te gaan naar een 
pilletje loslaten en veel meer inzetten op complex,  
duur en langdurig onderzoek naar leefstijl en preventie. 
Want dan kunnen we ons gezond verstand ook 
daadwerkelijk wetenschappelijk onderbouwen.”

Gezondheid en zorgThema 1 

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

Ted van Essen	is	huisarts	in	Amersfoort	en	geniet	landelijk	bekendheid	in	zijn	
rol	als	de	tv-dokter.	

18 Rathenau Instituut
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Maatschappelijk	klimaat

Deelnemers plaatsen een aantal kanttekeningen bij 
een te groot geloof in nieuwe medische inzichten en 
technologieën. Nieuwe behandelingen zijn mogelijk 
te duur of ethisch onwenselijk. Ook is aandacht voor 
preventie van ziekten van belang. Gezond gedrag 
speelt daarbij een grote rol. Naast het bestrijden van 
ziektes, zijn het omgaan met ziekte en de vraag hoe 
bevorderen we een gezonde leefstijl centraal komen 
te staan. Medicalisering en verkokering van de zorg 
kan de communicatie tussen arts en patiënt in de weg 
staan. Deelnemers vinden het belangrijk dat er een 
gezamenlijk gesprek op gang komt over het begrip 
gezondheid. De notie ‘kwaliteit van leven’ dient 
daarbij centraal te staan. 

De verschuiving van denken in termen van ziekte naar 
preventie en gezond gedrag roept nieuwe vragen  
op, bijvoorbeeld over solidariteit en verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen overheid, dokteren  
en patiënten. Deelnemers pleiten er ook voor om  
de vragen van patiënten centraal te stellen in de 
Nationale Wetenschapsagenda.

De inrichting van de zorg kwam ook ter sprake: bij de 
deelnemers bestaat de twijfel of solidariteit en recht 
op zorg voldoende in de Nationale Wetenschaps-
agenda geborgd is.

Inhoudelijke	suggesties

Wanneer dieper wordt ingegaan op het thema 
gezondheid, en specifiek op de clustervraag  
“hoe kunnen wij zo vitaal en gezond mogelijk ouder 
worden?” (S22), blijkt dat onderzoek naar de invloed 
van gedrag op gezondheid een terugkerend element 
is. Men vraagt zich af hoe gedrag op zodanige manier 
kan worden veranderd dat vitaal en gezond ouder 
worden het gevolg is. Gedragsverandering wordt  
zelfs belangrijker gevonden dan het onderzoeken  
of bedenken van nieuwe therapieën. 
Gedragsverandering zou onderzocht moeten  
worden in diverse maatschappelijke doelgroepen, 
zoals verschillende sociale klassen en generaties.  
Een gezonde leefstijl zou van jongs af aan bevorderd 
moeten worden (“jong geleerd is oud gedaan”).  
Om zicht te krijgen op de (positieve) effecten van 
beleids interventies of omgevingsfactoren is 
longitudinaal onderzoek noodzakelijk. 

De wetenschap zou meer aandacht moeten besteden 
aan welzijn, geluk en kwaliteit van leven. Sommige 
deelnemers vinden welzijn en geluk mogelijk belang-
rijker dan fysieke gezondheid. Bij medisch onderzoek 
dient aandacht te zijn voor vraagstukken rondom 
levenseinde en voor de geestelijke gezondheid bij  
het oud worden. Tot slot vinden de deelnemers het 
belangrijk dat de burger zelf discussie kan voeren  
en aandachtspunten in kan brengen als het gaat om 
medisch onderzoek en onderzoek naar gezondheids-
zorg.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Luister naar de verschillende groepen in de 
maatschappij en ga met de burger in gesprek.  
Wat zijn de vragen die daar leven? Hoe moet 
volgens hen de middelen verdeeld worden?

•  Bied kennis aan aan de maatschappij; zorg dat 
burgers goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen 
op het gebied van gezondheid en zorg.

•  Wees kritisch op de wetenschappelijke methodes 
die worden toegepast in medisch onderzoek en  
op de beperkingen van de wetenschappelijke 
methodes.

•  Wees kritisch op de effecten van prikkels binnen  
de wetenschap en geef voldoende aandacht aan 
onderwerpen waarvoor geen maatschappelijke 
lobby bestaat.

•  Heb aandacht voor de problematiek van transitie en 
implementatie, bijvoorbeeld van betere / nieuwe 
behandelingen.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters	

“Hoe	kunnen	wij	zo	vitaal	en	gezond	mogelijk	
ouder worden?” (S22)
Gedragsverandering wordt, indien het kan leiden  
tot ‘quick wins’, als belangrijk element beschouwd  
in deze onderzoeksvraag. Quick wins bevinden zich 
bijvoorbeeld in meer aandacht voor (diversiteit in) 
slaapgewoontes, de hoeveelheid beweging per dag 
en voedingspatronen. 
De jonge generatie is een deel van de samenleving 
waarbij gedragsverandering een grote rol kan spelen 
in het gezond oud worden. Deelnemers vinden het 
belangrijk dat aandacht gericht moet worden op de 
manieren waarop jongeren te beïnvloeden zijn om 
gezonder te leven. 
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Het bevorderen van een gezonde leefstijl al vanaf de 
geboorte is volgens hen essentieel. De deelnemers 
vinden hiernaast het bevorderen van zelfredzaamheid 
met name in de lagere sociale klassen van groot 
belang om te onderzoeken. Hierbij is het essentieel 
om deze groep mensen te bereiken en te betrekken in 
het belang van gezond en vitaal ouder worden. Ook 
bij preventie vinden deelnemers het belangrijk dat 
verschillende doelgroepen uit de maatschappij, zoals 
de lagere sociale klassen, bereikt worden en ervan 
profiteren. 

De inrichting van de maatschappij in het algemeen 
kan ook ‘gezonder’. Hiermee bedoelen de deel-
nemers dat niet alleen vanuit het beleid gedrag 
gestimuleerd wordt, maar dat ook van de maat-
schappij zelf verwacht wordt discussie te voeren, 
aandachtspunten in te brengen en het contact  
tussen jongeren en ouderen te bevorderen.

Voor het uitvoeren van medisch onderzoek noemen 
deelnemers een tweetal belangrijke aspecten: de 
(zeer) lange termijn (longitudinaal onderzoek) en de 
inclusiviteit van het onderzoek. De deelnemers vinden 
dat ‘healthy ageing’ een lange termijnagendapunt is: 
alleen dan kunnen positieve én negatieve effecten  
van gezond en vitaal ouder worden goed beoordeeld 
worden. Ook vinden ze het van belang dat bij medisch 
onderzoek geen enkele bevolkingsgroep (leeftijd, 
geslacht) wordt uitgesloten. 

Gezond oud worden roept bij de deelnemers ook 
vragen op rondom kwaliteit van leven, welzijn en 
geluk. Bij het onderzoek naar gezond oud worden, 
dient aandacht te zijn voor vraagstukken rondom 
levenseinde en voor de geestelijke gezondheid bij  
het oud worden. 

“Hoe kunnen we nieuwe, betere behandelingen 
tegen kanker ontwikkelen?” (L3)
Bij deze clustervraag benadrukken de deelnemers  
dat het belangrijk is om patiënten en anderen 
betrokkenen te betrekken bij (het onderzoek naar) 
kankerbehandelingen; hier moet een methode voor 
ontwikkeld worden. Verder vinden deelnemers het 
belangrijk om te onderzoeken hoe reeds bestaande 
behandelingen beter kunnen worden toegepast.  
Te denken valt aan behandelingen in combinatie  
met leefstijl, maar ook moet gelet worden op 
comorbiditeit.

“Hoe kunnen big data en technologische innovatie 
(e-health)	bijdragen	in	de	zorg?”	(L16)
De deelnemers noemen de wenselijkheid van techno -
logische ontwikkelingen in de zorg als aandachts punt. 
Bovendien moeten technologieën als e-health en de 
inzet van big data zich eerst bewijzen (‘de patiënt moet 
er beter van worden’), voordat zorgprofessionals zich 
daarvoor openstellen.

“Hoe kunnen we het antibiotica resistentie 
probleem oplossen?” (L19)
Ook bij deze clustervraag benadrukken deelnemers 
het belang van het betrekken van stakeholders, zoals 
veehouders. Zeker wanneer intensieve veehouderij  
en de vleesconsumptie naar beneden moet worden 
geschroefd om dit probleem op te lossen. Er blijken 
– uit de integrale geneeskunde – goede alternatieven 
te zijn voor antibiotica, om deze beter te begrijpen is 
het verstandig om naar het buitenland te kijken en de 
beschikbare kennis mee te nemen in het onderzoek. 
Ook dan is het belangrijk om diverse stakeholders 
(ook op politiek en bedrijfsmatig niveau) erbij te 
blijven betrekken.

“Hoe kunnen we het probleem van overgewicht en 
obesitas	beter	begrijpen	en	voorkomen?”	(L22)
Bij deze clustervraag noemen deelnemers wederom 
het belang van gedrag (positieve en negatieve 
duwtjes in de rug) en het belang van het bereiken 
van verschillende doelgroepen, met bijvoorbeeld  
een andere leeftijdscategorie of cultuur (‘aanpak op 
maat’). Hiernaast vinden deelnemers het meenemen 
van verschillende determinanten, ook op verschillende 
niveaus (individuele context, sociale omgeving, 
samenleving) in het onderzoek een aandachtspunt.

“Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo 
goed	mogelijk,	maar	houden	we	het	betaalbaar?”	
(L28)
Deelnemers vinden dat het lastig te meten is wat het 
effect van interventies of van een bepaalde aanpak is. 
Het roept veel vragen op. Hoe bepaal je ‘kwaliteit’? 
Dat is vaak niet alleen maar medisch; voor palliatieve 
patiënten is niet-medische zorg bijvoorbeeld veel 
belangrijker. Als het resultaat lastig te meten is, hoe 
neem je dan beslissingen over investeringen voor de 
gezondheidszorg, wat mag het kosten? En welk risico 
wil een patiënt dragen bij een verrichting die niet 
vergoed wordt?
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Over risicoacceptatie praten de deelnemers verder. 
Het is belangrijk om zicht te krijgen welke mate van 
risico mensen willen dragen en wat ze zelf bereid zijn 
te betalen. Een fundamentele vraag die hierbij ter 
sprake komt is of het krijgen van een vergoeding  
een recht is. 

“Hoe komen we aan betere vaccins, behandeling 
en diagnostiek voor afweerstoornissen en 
infectieziekten?” (L31)
In het ontwikkelen van vaccins vinden deelnemers 
transparantie en vertrouwen in het onderzoek 
belangrijk. Juiste informatie over de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld een griepvaccin of een vaccin tegen 
baarmoederhalskanker, én over de achterliggende 
afwegingen en beslissingen, is essentieel. Als het 
resultaat van een vaccin nog niet concreet is, moet 
duidelijk zijn wat de achterliggende afwegingen zijn 
voor het screenen en behandelen.



Voedsel niet vanzelfsprekend
“Voedsel lijkt heel normaal maar dat is het niet. Het is 
een complex onderwerp met raakvlakken met vrijwel 
alle maatschappelijke en ecologische thema’s van  
deze tijd. Zelf was ik als kind al bewust met eten bezig.  
Ik startte relatief jong met het bereiden van een 
maaltijd om het vervolgens met heel veel plezier op  
te eten. En dat doe ik nog steeds iedere dag.”

“Na mijn opleiding aan de Kunstacademie ben ik 
verder gaan studeren aan de Universiteit Utrecht met 
een onderzoeksmaster. Mijn afstudeeronderzoek ging 
over de veranderende relatie tussen vrouwen en koken 
in Amerikaanse advertentiecultuur. Ik heb gekeken  
naar veranderingen en belangen die spelen bij de 
reproductie van het jaren 50 ideaal van vrouwen in de 
keuken. Naast mijn studie wilde ik graag bezig zijn  
met de vraagstukken die aan de grondslag liggen  
van voedsel en heb ik de Utrechtse tak van YFM  
twee jaar geleden opgericht.”

Meer macht dan je denkt
“Ik geloof dat we – als maatschappij – een eerste  
stap kunnen zetten richting een gezonder voedsel-
landschap. Consumenten hebben heel veel macht 
maar realiseren zich dat vaak helemaal niet omdat  

eten zo vanzelfsprekend is. De keuze die iedere 
consument maakt in de supermarkt heeft wel degelijk 
effect op het grotere geheel. Waarom kiezen mensen  
in de supermarkt wat ze kiezen? Wat zijn doorslag-
gevende factoren? Hoe zit het met de spanning tussen 
betaalbaarheid van voedsel versus bereikbaarheid  
voor verschillende groepen consumenten?” 

“Stel dat ik morgen zelf een grote zak geld zou kunnen 
besteden aan een onderzoek op het gebied van het 
voedselvraagstuk dan zou ik aansturen op een multi-  
en interdisciplinair onderzoek. Ik geloof heel erg in  
het verbinden van verschillende disciplines, omdat 
dat dit tot verassende onderzoeksvragen kan leiden  
en daarnaast geloof ik in kennisdeling om vooruit te 
komen.”

“En met kennis zouden we ons niet willen beperken  
tot academisch onderzoek of wetenschappelijke feiten, 
maar ook die kennis die wordt doorgegeven van 
generatie op generatie of op basis van ervaring.  
De academie van YFM werkt al volgens deze principes, 
en als we een mooi budget tot onze beschikking 
zouden hebben, zouden we deze academie misschien 
wel willen uitbreiden tot een echte universiteit.”

Voedsel en waterThema 2 

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

Julia Visser is voorzitter van de Utrechtse afdeling van Youth Food Movement 
(YFM).	YFM	is	een	internationale	jongerenbeweging	die	zich	inzet	voor	een	
eerlijker	en	gezonder	voedselsysteem.

22 Rathenau Instituut
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Maatschappelijk	klimaat

Voedsel en water raken aan alles. Welvaart, ruimte, 
klimaat, economie, afval, politieke stabiliteit en 
gezondheid staan allemaal in verband met voedsel  
en water. Naast complexe zaken, gaat het bij water  
en voedsel vaak om grensoverschrijdende issues. 
Deelnemers vinden dat het voedselsysteem in zijn 
hele complexiteit en samenhang onderzocht moet 
worden en dat westerse landen verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor internationale samenwerking. 
De complexiteit van de thematiek kan concrete acties 
in de weg staan. Deelnemers zien een spanning 
tussen twee visies op voedselproductie: de ‘hyper-
efficiënte’ manier van voedsel verbouwen versus 
kleinschalige, regionale initiatieven om voedsel te 
produceren. Een belangrijke vraag is op welke wijze 
beide vormen wel of niet bijdragen aan milieu, 
dierenwelzijn, voedsel kwaliteit, gezondheid en 
beleving van de consument. Deelnemers maken zich 
zorgen over de belangen van de industrie. Voor de 
consument staat doorgaans gezondheid voorop, maar 
dit hoeft niet altijd te stroken met de belangen van de 
(chemische) industrie. De consument heeft bovendien 
geen zicht op de marges die de (chemische) industrie 
hanteert bij voedselproductie en watervoorziening.

Inhoudelijke	suggesties

Hoewel de eerste associaties op dit thema met name 
met voedsel zijn, gaat de discussie verder in op vragen 
die zowel aan voedsel als water gerelateerd zijn.

Een belangrijk aandachtspunt dat steeds terug komt  
is het bewustzijn en het gevoel van urgentie in de 
samenleving. Onderzoek over dit thema zou zich dan 
ook onder andere moeten richten op hoe bewustzijn 
over verschillende problematieken aangaande water 
en voedsel vergroot kan worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door de lange termijngezond heidseffecten van 
chemicaliën in drinkwater op de mens in kaart te 
brengen, of de gevolgen van een plotselinge enorme 
zeespiegelstijging.

De deelnemers noemden ook de rol van de overheid 
én van de maatschappij als aandachtspunt. Toegang 
tot schoon drinkwater bijvoorbeeld, wordt gezien als 
een publiek goed, waarin de overheid haar rol in zou 
moeten pakken. Maar ook de maatschappij heeft een 
rol in het concreet handelen.

De definities van begrippen als ‘schoon’ (gerelateerd 
aan drinkwater), ‘veilig’ en ‘kwaliteit’ (gerelateerd aan 
voedsel) vinden deelnemers ook een aandachtspunt. 
Deze begrippen worden door (voedsel) producten en 
leveranciers anders ingevuld dan door consumenten. 
Het zou duidelijker moeten zijn wat we hieronder 
verstaan.

Tot slot valt op dat de deelnemers vaak het veelzijdige 
karakter noemen van dit thema. Deelnemers zeggen 
dat het hierbij gaat om méér dan het zoeken naar 
(technologische) oplossingen, en dat het ook 
gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, angst en 
geopolitieke issues. Het integraal bekijken van dit 
thema wordt dan ook belangrijk gevonden. Andere 
wetenschappelijke (ook sociologische) disciplines 
hierbij betrekken is belangrijk.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Voer interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek 
uit. Vanwege de complexiteit, diversiteit aan 
stakeholders en grensoverstijgendheid is het 
belangrijk kennisallianties te sluiten en om inter-
nationale samenwerking te zoeken.

•  Vergeet het eigen vakgebied niet: expertise op 
specifieke onderwerpen blijft nodig. Inter of 
transdisciplinair onderzoek moet geen doel op zich 
zijn; verlies de doelmatigheid van het onderzoek 
niet uit het oog. 

•  Blijf met de maatschappij in gesprek gaan, vanwege 
de complexiteit van dit thema. Daar heeft ook de 
burger een verantwoordelijkheid in, namelijk als 
‘luisteraar’ en ontvanger van de informatie die de 
wetenschap biedt.

•  Verander de beloningscultuur in de wetenschap die 
nu onder andere geregeld is via publicaties over 
wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen  
van patenten. 

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters	

“Hoe kunnen we in de toekomst beschikken over 
voldoende schoon water?” (N15)
Het gebrek aan voldoende schoon drinkwater wordt 
door deelnemers gezien als mogelijke dreiging, zelfs 
in Nederland. Bewustzijn hierover kan vergroot 
worden, door bijvoorbeeld de lange termijngezond-
heidseffecten op de mens in kaart te brengen.  
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Het kan ook groter worden door het beter in kaart 
brengen van de ‘water footprint’. Volgens hen is het 
nu onvoldoende inzichtelijk wat de relatie is tussen 
voldoende drinkwater in de toekomst en de 
bescherming van belangrijke zoetwatergebieden in  
de wereld ten opzichte van ons consumptiepatroon. 
Een kilo vlees ‘kost’ bijvoorbeeld 15.000 liter water, 
terwijl drinkwater voor mensen slechts een klein 
percentage van het watergebruik beslaat. Het 
inzichtelijk maken van waterstromen en de rol van de 
mens in het ecosysteem hoort volgens de deelnemers 
ook bij een beter bewustzijn. Er wordt door enkele 
deelnemers een kanttekening geplaatst bij het 
bewustzijn van deze waterproblematiek. Zij zeggen 
dat allereerst de toegang tot schoon drinkwater 
verzekerd moet zijn en dat dit een taak is van de 
overheid. Pas als dit verzekerd is, kan men over 
bewustzijn praten. 

Onderzoek naar maatregelen om voldoende schoon 
drinkwater te bevorderen is volgens de deelnemers 
belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van 
sanitaire systemen, het onttegelen van tuinen etc., 
deze acties kunnen direct bijdragen aan hitteregulatie 
in steden. Ook bodemgezondheid is van belang als 
het gaat om schoon water. De deelnemers noemen 
ontchemisering van de landbouw, door bijvoorbeeld 
natuurlijke gewasbescherming, als onderdeel hiervan. 
Zij vinden ook kennis van de waterkringloop in het 
algemeen en van de waterbehoefte van gewassen  
om voedsel productie in stand te houden van belang. 

“Hoe	kunnen	wij	agroproductiesystemen	
verduurzamen in relatie tot de toenemende  
vraag	naar	gezond	voedsel	wereldwijd?”	(L27)
De deelnemers willen graag eerst duidelijkheid over 
de terminologie, voordat er onderzocht wordt wat de 
knelpunten zijn in bijvoorbeeld de overgang van een 
lineaire naar een circulaire productie. Een dialoog 
hierover met agrariërs zou dan wenselijk zijn.

“Hoe	kunnen	we	nieuwe	gezonde	voedsel-
gewassen ontwikkelen die meer produceren met 
minder	input	van	schadelijke	chemicaliën?”	(N18)
Deze clustervraag roept bij de deelnemers vragen op 
met betrekking tot de technologieën die men hiervoor 
nodig heeft, zoals het ontsluiten van genenpools, 
alternatieve cropping methoden en genetische 
modificatie. 

Men vindt het ook belangrijk om naar de trade-offs  
te kijken: wat betekent het het verminderen van 
chemicaliën voor de diversiteit van gewassen, voor 
duurzaamheid, voor rentabiliteit, voor klimaat-
robuustheid en voor gezondheid?

“Op	welke	wijze	kunnen	we	het	waterbeheer	in	
Nederland / Europa verbeteren?” (S39)
De deelnemers vinden dat dit een beleidsvraag is, en 
geen kennisvraag, en dus minder van belang voor de 
wetenschap. Hiernaast is deze clustervraag te breed 
geformuleerd: gaat het om zoet water, om zout water? 
Gaat het om veiligheid? 

“Hoe kunnen we de kennis vergroten van de 
ondergrond voor veiligere bebouwing, een 
gezonde waterhuishouding en voor vergroting  
van de economische waarde?” (T19)
Deelnemers zien bodemonderzoek als een belangrijke 
zaak. Een driedimensionale atlas van de bodem, 
waarin tot uiting komt wat effecten zijn van bijvoor-
beeld chemicaliën of nieuwe technieken als fracking 
op de bodemgesteldheid, noemen zij als voorbeeld.

“Hoe	kunnen	we	de	samenleving	op	natuurvriende-
lijk	wijze	beschermen	tegen	overstromingen?”	(T20)
Deze clustervraag roept bij de deelnemers vragen op 
over (maatschappelijke) risicoacceptatie. Op welke 
manier en onder welke voorwaarden kunnen we 
overstromingsrisico’s accepteren? Technisch gezien 
denken de deelnemers aan het verder ontwikkelen 
van ‘mangroves’ aan de kust, van maatregelen in de 
stad (zoals groene daken en aanleg van vijvers), die  
als nieuwe bufferzones kunnen dienen.

“Hoe kunnen we in Nederland, als waterland, 
optimaal gebruik maken van de energie in rivieren 
en in de zee?” (T30)
Deze clustervraag vinden de deelnemers van minder 
groot belang voor de wetenschap. De vraag is te smal 
geframed, wat hen betreft. Ten eerste omdat het 
energievraagstuk veel breder is dan alleen water (dat 
slechts 2% van de benodigde energie kan opwekken) 
en ten tweede omdat Nederland ‘als waterland’ een 
te smalle focus is, in een internationale context met 
veel kennisuitwisseling. 
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Energie, transport
en duurzaamheid

Thema 3 

Fossiele energie moet er echt uit
“Mijn wens voor de wetenschap is dat onderzoekers 
de urgentie van het klimaatprobleem meer durven uit 
te spreken. De urgentie dat fossiele energie er echt uit 
moet. Mensen hebben geen idee hoeveel gevolgen 
klimaatverandering nu al heeft en wat er nog komt. 
Wetenschappers durven niet.”

“Ze denken: ‘Ik heb alleen maar verstand van die 
ijsberg’ en gaan dus geen uitspraken doen over het 
grotere geheel. Onderzoekers uit Potsdam of van de 
NASA spreken zich veel nadrukkelijker uit. Ik vind de 
Nederlandse wetenschap wat dat betreft heel lauw.  
Ze lijken bang voor elkaar of bang voor de sceptici.  
En bang om voor activist te worden uitgemaakt.”

Maak vaker de vertaalslag
“Wetenschappers zouden de vertaalslag naar de 
gewone mens beter moeten maken, en naar de 
politiek. Heel duidelijk zichtbaar maken hoe erg het is. 
Gangbare klimaatmodellen nemen heel veel niet mee 
en houden te weinig rekening met discontinuïteit, met 
plotselinge disruptieve veranderingen die niet lineair 
zijn. Daardoor denken veel mensen dat we nog wel tot 
2050 de tijd hebben. Maar dat is niet zo, we moeten 
nu ingrijpen!”

“Hiervoor is enerzijds hardcore bèta-onderzoek  
nodig, maar wel één die ook scenario’s meeneemt  
die rekening houden met die plotselinge grote 
veranderingen. Anderzijds is het belangrijk ook meer 
te kijken naar gedrag, psychologie en soortgelijke 
onderzoeksgebieden. Vertaal dan het wetenschappe-
lijk onderzoek voor burgers en laat zien wat voor 
gevolgen klimaatverandering heeft voor gewone 
mensen. Klimaatverandering gaat ook over voedsel, 
water en oorlog. Hoe dat samenhangt weten mensen 
nog niet.”

“Voor de politiek is het belangrijk dat we het klimaat 
uit de links-rechts-sfeer halen. Breng maar eens in 
beeld wat voor gevolgen klimaatverandering voor  
de economie heeft. Sinds het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft becijferd wat de gevolgen van 
vergrijzing zijn voor de economie, is er ineens beleid 
in Den Haag. Zoiets heeft het klimaat ook nodig.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Marjan Minnesma	is	directeur	van	Urgenda	en	zij	maakt	zich	sterk	voor	
duurzaamheid en innovatie onder het motto ‘samen sneller duurzaam’.  
Zo heeft Urgenda een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, 
om	haar	te	dwingen	tot	ingrijpendere	maatregelen	om	klimaatverandering	
tegen te gaan.

26 Rathenau Instituut
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Maatschappelijk	klimaat		

Energie en transport dienen betrouwbaar, betaalbaar 
en duurzaam te zijn. Maar hoe betrouwbaar, betaal  
en duurzaam? En hoe snel moeten onze energie- en 
transportsystemen duurzaam gemaakt worden?  
De deelnemers vragen zich af hoe het komt dat het 
zo moeizaam is om een transitie naar duurzaamheid te 
maken, terwijl de urgentie doorgaans duidelijk is en 
innovaties voldoende aanwezig lijken te zijn. Wat zijn 
de belangrijkste redenen hiervoor? Is het politieke 
besef wel groot genoeg? Waarom kijken bedrijven  
en consumenten toe en veranderen niet? Ook is het 
van belang dat nieuwe technologische oplossingen 
aansluiten op en geïntegreerd kunnen worden met al 
bestaande systemen. Daarnaast is de koppeling van 
technologische oplossingen met beleid, verschillende 
sectoren en belanghebbenden uitdagend.  
De deel nemers vinden maatschappelijk engagement  
en een juiste taakopvatting van de wetenschap bij 
onderzoek naar bijvoorbeeld klimaatverandering 
essentieel. De vraag is dan hoe we dit engagement 
onder wetenschappers kunnen bevorderen. Los van  
de vele praktische uitdagingen die een transitie naar 
duurzamere energie en transport met zich mee-
brengen, is er behoefte aan de ontwikkeling van een 
maatschappelijke visie op een duurzame samenleving. 
Hoe ziet die er uit en hoe kan dat een voor vele burgers 
echt aantrekkelijk na te streven perspectief zijn?

Inhoudelijke	suggesties

Wanneer dieper op de clusters uit de Nationale 
Wetenschapsagenda wordt ingezoomd, blijkt dat  
de deelnemers het handelen van de burger als zeer 
belangrijk inhoudelijk punt zien. Onderzoek naar 
gedrag en handelen relateren de deelnemers aan de 
realisatie van een circulaire economie, maar ook aan 
een duurzame samenleving in het algemeen. 
Deelnemers vinden het belangrijk om inzicht te krijgen 
niet alleen in psychologische belemmeringen (waarom 
is de één wel betrokken en de ander niet?), maar ook 
in maatschappelijke, culturele, politieke en 
economische belemmeringen.

Ook de vraag wat acceptabel is in de transitie naar 
duurzaamheid, en hoe je dat met elkaar vaststelt (wat 
is belangrijker: betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam, of 
snel?), is een belangrijk punt voor verder onderzoek. 
Hierin moet een focus gekozen worden. 

Met name een keuze over wat acceptabel is op het 
gebied van betaalbaarheid wordt als belangrijk 
gezien, omdat het een kader schept voor de andere 
aspecten (betrouw baar, duurzaam, snel). De 
deelnemers vermoeden dat de aarzeling om te 
bewegen naar een duurzaamheids transitie vaak in 
maatschappelijke of culturele aspecten gelegen is.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Neem verantwoordelijkheid in het doen van 
onderzoek op het gebied van duurzaamheid en 
zorg ervoor dat de resultaten goed landen in de 
maatschappij. Waardevrij richting geven moet hierin 
kunnen: het is belangrijk om de burger mee te 
nemen in de urgentie van het probleem.

•  De spanning tussen ‘het wel weten, maar het niet 
doen’ staat centraal in dit thema. Onderzoek de 
factoren die achter belemmerend handelen zitten 
grondig, en ga hiervoor interdisciplinair te werk:  
alle wetenschappelijke kennis uit sociologie, 
psychologie, filosofie, economie, geschiedenis etc. 
is nodig om die sociale mechanismen in kaart te 
brengen. Specifiek moet ook gekeken worden naar 
het wel beschikbaar zijn van technologieën, maar 
het niet toepassen of benutten hiervan.

•  Framing van dit thema vinden deelnemers belang rijk. 
Benoem ook kansen en de positieve kant van 
duur zaamheid (het “leuk maken van duurzaam heid”).

•  Vind niet opnieuw het wiel uit. In heel veel landen 
wordt op het gebied van energie, duurzaamheid  
en transport, onderzoek gedaan. Internationale 
samenwerking is dus vereist.

•  Benadruk het belang van de overheid in de sturing 
op onderzoek. Er moet gewaakt worden voor 
onafhankelijkheid tijdens lange termijnonderzoeken, 
zeker daar waar bedrijven betrokken zijn. Hierin 
moet de overheid haar verantwoordelijkheid 
oppakken.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters	

“Hoe kunnen we onze energievoorziening snel 
verduurzamen	en	tevens	betaalbaar	en	betrouw-
baar houden?” (N19)
Naast het inzichtelijk maken van gedragsbelemme-
ringen, een onderwerp dat bij iedere clustervraag 
binnen dit thema aan bod komt, vinden deelnemers 
het belangrijk dat er een voorkeurskeuze gemaakt 
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wordt: gaat het om snelle, betrouwbare, betaalbare  
of duurzame energie? Vanuit de wetenschap is het 
dan belangrijk om deze keuze inzichtelijk te maken. 
De rol van de overheid en bestuurders wordt hierin 
benadrukt: de overheid móét sturing geven, volgens 
de deelnemers, omdat grote bedrijven steeds minder 
onafhankelijk zijn. Dit betekent dat bestuurders een 
visie moeten hebben. Deze kan door wetenschappers 
worden aangereikt door onafhankelijke scenario’s of 
door het zitting nemen in bepaalde bestuurlijke 
overleggen.

De gevolgen voor de energie-afnemende consument 
moet niet uit het oog verloren worden, vinden de 
deelnemers. Op welke manier stimuleer je de 
consument tot het kiezen van (duurzamere) alterna-
tieven (bijvoorbeeld door het verhogen van 
energieprijzen)?

“Hoe bereiken we een circulaire economie waarin 
ecologie en economie elkaar versterken?” (L6)
De deelnemers benadrukken hier de vraag welke 
doelen de circulaire economie eigenlijk dient en of  
die doelen überhaupt wel verenigbaar zijn met 
ecologie en economie. Het is maar de vraag of dat 
elkaar versterkt; het is belangrijk dat dat eerst 
onderzocht wordt. Een deel van de circulaire 
economie is bijvoorbeeld het gebruiken van veel 
biomateriaal, maar dat kan ook spanning opleveren 
met de voedselvoorziening. Aandacht voor de 
politieke, maatschappelijke en economische 
belemmeringen wordt door de deelnemers ook 
genoemd.

“Hoe bewegen we richting een duurzame 
samenleving?	Wat	zijn	alternatieven	voor	de	
huidige	kijk	op	economische	ontwikkeling	en	
sociaal-maatschappelijke	vraagstukken?”	(S4)
Hier doen de deelnemers een beroep op de weten-
schap: zij vinden dat de wetenschap een meer actieve 
rol kan spelen in het formuleren van een “gezamen-
lijke stip op de horizon” en in het vertalen daarvan in 
concrete doelen en uitvoeringsstappen.

“Hoe bouwen we zo adaptief dat de gebouwde 
omgeving eeuwig mee kan gaan?” (T5)
Deelnemers vinden het belangrijk dat de grootste 
kansen en belemmeringen in kaart worden gebracht 
voor adaptief bouwen. Deze kunnen bijvoorbeeld 
zitten in regelgeving, onderlinge samenwerking en 
betere materialen.

“Smart mobility – Hoe brengen we mensen en 
goederen slimmer en duurzamer naar hun 
bestemming?” (T50)
Volgens deelnemers verdient het de aandacht om te 
onderzoeken of een belasting op CO2 tot hoog-
waardiger openbaar vervoer leidt. Hierin zou ook het 
aspect ‘vrijheid’ moeten worden bekeken. Deelnemers 
doen verder een aantal specifieke onderzoeks
voorstellen die relateren aan dit cluster: onderzoek 
naar synthetische solarfuel voor vliegtuigen, zwaarte-
transport en schepen, onderzoek naar een veel 
hogere dichtheid van afroep van vervoer, zoals Uber, 
in een fijnmazig netwerk (een soort ‘internet of 
transportation’), en onderzoek naar communicerende 
auto’s om efficiënt gebruik te maken van wegen.
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Innovatie en ICTThema 4 

Big data raakt heel veel wetenschappen 
“Big data heeft implicaties voor heel veel weten-
schappen. Informatica staat natuurlijk voor de technische 
uitdaging om algoritmes te ontwerpen die enorme 
hoeveelheden data aankunnen. En de ethiek moet ons 
helpen om te beslissen welke ontwikkelingen aanvaard-
baar zijn. Maar ik zie ook grote vragen voor bijvoorbeeld 
geschiedenis en geografie. Is het verschijnsel dat een 
database macht over ons uitoefent radicaal nieuw?  
Of kun je het vergelijken met de politiek van een stad of 
een staat? Dat vind ik een belangrijke historische vraag.”

Eén paradigma zorgelijk?
“En waar zitten de ontwerpers van dominante computer-
systemen? Vanwege de verstrekkende gevolgen en de 
enorme macht die computersystemen hebben, moeten 
we ons misschien zorgen maken als ze allemaal in Silicon 
Valley worden gemaakt. We lopen het gevaar dat ons 
leven steeds meer gedomineerd gaat worden door 
systemen die allemaal vanuit één bepaald paradigma 
zijn ontwikkeld. Als het ontwerp van ons politieke 
systeem volledig zou worden uitbesteed aan het 
buitenland, zou niemand dat accepteren. Nu computer-
systemen zoals Google of Facebook zo dicht op onze 
huid komen te zitten, moeten we de geografie daarvan 
ook willen begrijpen.”

Welke keuzes geef je uit handen?
“De enorme hoeveelheden data die er beschikbaar zijn, 
stellen daarnaast ook alle mensen voor grote opgaven. 
Wat voor impact hebben die data op onze levens? 
Doordat computersystemen steeds verder geautomati-
seerd raken, worden steeds meer keuzes voor ons 
bepaald door systemen in plaats van door onszelf.  
Voor ons als mensen is de vraag hoeveel keuzes je uit 
handen wil geven: hoeveel vrijheid wil je behouden?  
Kun je de gezondheidsapp op je smartphone echt 
vertrouwen of kun je beter naar het spreekuur van je 
huisarts gaan?”

“Hoe controleren we wie welke data verzamelt, en  
of ieder zich wel aan de regels houdt? Door de 
onthullingen rondom de NSA is een topje van de  
ijsberg zichtbaar geworden. Er circuleren gigantische 
hoeveelheden gegevens op internet waar verschillende 
partijen gebruik van maken, voor allerlei doeleinden, 
zonder dat de eigenaar van de gegevens hiervan op  
de hoogte is.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Tom van de Wetering is medebestuurder van SETUP, een gezelschap van 
jonge,	creatieve	technologiemakers	en	-denkers	die	de	discussie	over	innovatie	
wil bevorderen. 

30 Rathenau Instituut
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Maatschappelijk	klimaat

Deelnemers worden geraakt door de transformatieve 
kracht van nieuwe technologieën op de samenleving. 
De ongekende snelheid waarmee nieuwe techno-
logieën hun intrede doen maakt mensen onzeker, 
want innovaties zijn onvoorspelbaar en veranderen  
de spelregels in tal van praktijken ‘van sport, van 
ambachten, kunst, sociale contacten, wetenschap’.  
De ingrijpende impact van innovaties roept 
fundamentele vragen op over de menselijke auto-
nomie en over de inrichting van onze samenleving: 
‘Hoe invasief mag ICT worden (bijv. gedachtelezen)?’ 
en ‘Hoe kunnen we democratische controle van te 
complexe systemen borgen?’. Deelnemers uiten ook 
zorgen over de sociale cohesie in de samenleving:  
de omgang tussen mensen verandert door ICT.

In de gesprekken herkennen we een bekende paradox 
rondom de sturing van ICT en innovaties. Gezien de 
grote impact van nieuwe technologie vinden veel 
deelnemers dat al in een vroege fase moet worden 
nagedacht over ethische vragen. Tegelijk leeft het 
gevoel dat ICT-ontwikkeling maar in beperkte mate te 
sturen is. Wetgeving loopt vaak achter de feiten aan, 
bijvoorbeeld als het gaat over quantum computing. 
Waar er weinig vertrouwen is in de bestuurlijke 
mogelijkheden om ICT-innovatie te sturen, zoekt men 
een oplossing in het onderwijs. Vroegtijdig bewust 
maken, en in onderwijs aandacht besteden aan ICT 
kan bijdragen aan een verantwoorde adoptie in de 
samenleving. 

Naast deze fundamentele issues stellen deelnemers 
dat de randvoorwaarden voor de disseminatie van 
nieuwe technologieën in Nederland onvoldoende 
aanwezig zijn. Het benutten van ICT en andere 
innovaties vraagt om een structureel aanpassings-
vermogen, wat in zowel onderwijs als beleid 
onvoldoende zou zijn. Verder wijst men op het  
belang van goede verbindingen tussen organisaties 
om gezamenlijk te innoveren. Op het niveau van 
gemeenten bestaan bijvoorbeeld succesvolle 
experimenten en proeftuinen, maar de opschaling 
hiervan strandt door gebrekkige communicatie. 

In de gesprekken komen ook de ongekende mogelijk-
heden van nieuwe technologie en ICT naar voren. 
Deelnemers denken bijvoorbeeld aan de vergroting 
van de capaciteit van het menselijk brein door 

geheugen expansie of aan een grotere sociale cohesie 
in de samenleving dankzij nieuwe communicatie-
middelen.

Inhoudelijke	suggesties

Voor de deelnemers is het belangrijkste vraagstuk 
binnen dit thema hoe ICT op een verantwoorde  
manier kan worden opgenomen in de samenleving:  
“Hoe houden we ICT in een maatschappelijk gareel?” 
(reactie op cluster T2). Men vraagt om ethisch en 
juridisch onderzoek naar privacy. De indringende 
impact van innovatie roept om herziening van de 
“rechten van de mens met betrekking tot privacy en 
informatie deling”. Wat is een verantwoorde balans 
tussen privacy en de vrije beschikbaarheid van 
gegevens? Hoeveel controle kunnen individuele 
burgers houden over de circulatie van hun gegevens?
Naast deze kwestie agenderen de deelnemers nog  
vier andere suggesties over innovatie en ICT:
1.  Doe onderzoek naar de gevolgen van ICT op onze 

mentale gesteldheid: onderzoek het risico op 
mentale uitputting door een overvloed aan 
technologie (bij cluster N36).

2.  Filosofisch onderzoek naar de implicaties van 
bio-electronica en biomaterialen: “waar ligt de grens 
van het ‘ik’ zijn, en wanneer ben je dan nog jezelf?” 
(bij cluster N9)

3.  Schets een toekomstbeeld voor de samenleving:  
wat kunnen we verwachten van innovatie op de 
middellange termijn? (bij cluster N36)

4.  Wat is het juiste moment voor een ethische discussie 
over nieuwe technologie? 

Op welk moment in de ontwikkeling van een techno-
logie kun je een zinvol gesprek voeren, voordat het te 
laat is? (bij cluster N36)

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Werk samen tussen disciplines, inclusief ethiek. 
Multidisciplinaire samenwerking wordt gezien als 
een sleutel voor nieuwe innovaties. Bovendien  
moet al in een vroeg stadium de ethische discussie 
worden gevoerd en worden verbonden met de 
techni sche ontwikkeling. Het voorbeeld van 
taxi centrale Uber wordt genoemd als casus waarbij 
‘we’ reactief handelen. 
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  De nieuwe technologie overvalt ons, omdat de 
mogelijkheden ervan van te voren te weinig 
overdacht en besproken zijn.

•  Verbind de wetenschap met het onderwijs.  
De wetenschap kan helpen om kinderen al op 
vroege leeftijd bewust te maken van de invloed van 
ICT op hun leven en hun persoonlijke ontwikkeling. 
Zo worden jonge mensen voldoende weerbaar en 
kritisch. Dit kan bijvoorbeeld door een schoolvak  
te doceren over omgaan met informatie.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Hoe	verandert	technologie	het	menselijk	bestaan,	
en welke ethische vragen roept dat op?” (N36)
De snelheid waarmee nieuwe technologieën hun 
intrede doen in de samenleving maakt mensen 
onzeker, en innovaties zijn onvoorspelbaar, zeker 
gezien het tempo waarin technologie zich ontwikkelt: 
“We hebben eigenlijk geen idee hoe de situatie is 
over vijf jaar”. 

Deelnemers roepen op om nieuwe technologie 
onbevooroordeeld te beschouwen, en rekening te 
houden met zowel bedreigingen als kansen. Deel-
nemers maken zich zorgen over privacy en mentale 
uitputting “door alle informatie en apparaten die we 
krijgen”. Tegelijk zien ze ook de kansen van nieuwe 
technologie, bijvoorbeeld voor de democratie. 
Uit de gesprekken identificeren we vier suggesties 
voor het onderzoek in dit cluster:
1.  Ethisch en juridisch onderzoek naar privacy en 

informatiedeling
2.  Onderzoek de gevolgen van ICT op onze mentale 

gesteldheid
3.  Schets een toekomstbeeld van verwachte innovaties 

op de middellange termijn
4.  Op welk moment in de ontwikkeling van een 

technologie kun je een zinvolle ethische discussie 
voeren, voordat het te laat is?

“Kunnen	we	bio-elektronica	en	materialen	
ontwerpen die direct met ons lichaam kunnen 
communiceren?” (N9)
Voor de maatschappij is niet de vraag of dit kan maar 
hoe we deze ontwikkeling in een verantwoorde en 
wenselijke richting kunnen sturen. Deelnemers zien 
kansen van deze toepassing voor medisch onderzoek. 

In dat geval ontstaan meteen zorgen over medische 
data: ‘hoeveel controle heb je over de mate waarin 
data aan externen wordt doorgegeven?’ En deze 
innovatie roept filosofische vragen op over identiteit: 
“waar ligt de grens van het ‘ik’ zijn, en wanneer ben je 
dan nog jezelf?” 

“Wat	gaan	de	kwantumcomputer	en	het	kwantum-
internet voor ons betekenen?” (T2)
Deelnemers vragen aandacht voor de beheers-
baarheid van ICT. Omdat ICT zich autonoom lijkt te 
ontwikkelen, is hun centrale vraag: “Hoe houden we 
ICT in een maatschappelijk gareel?” De kwantum-
computer zal sneller en veiliger werken dan de 
huidige computer en biedt ons daardoor nieuwe 
mogelijkheden. Maar daardoor zullen ook 
misdadigers, overheden en bedrijven er op 
ongewenste manieren gebruik van kunnen maken. 

“Wat	zijn	de	gevolgen	van	nieuwe	technologieën	
en big data op de effectiviteit van, en het 
vertrouwen in het openbaar bestuur?” (T4)
Voor de deelnemers is transparantie het sleutelwoord. 
Met behulp van nieuwe technologieën en big data 
kan de overheid transparanter opereren. Op de korte 
termijn kan deze transparantie leiden tot wantrouwen, 
maar op de lange termijn juist een zelfreinigend 
vermogen creëren. Belangrijk aandachtspunt bij dit 
cluster is om vertrouwen en effectiviteit niet auto-
matisch te verbinden maar als twee gescheiden 
vraagstukken te onderzoeken.

“In hoeverre kan via wetgeving en andere vormen 
van regulering een verantwoorde balans worden 
gevonden	tussen	privacy,	vrije	beschikbaarheid	 
van data en gegevensmonopolies?” (T17)
“Fantastische vraag!” Deze clustervraag leeft enorm: 
deelnemers hechten groot belang aan het vinden  
van deze balans. Tegelijk vragen ze zich af of een 
verantwoorde balans überhaupt bestaat en zo ja,  
wie deze balans moet bepalen. Het vertrouwen in 
wetgeving om deze balans te bewaken is beperkt,  
om twee redenen. Omdat wetgeving het tempo van 
de technologische ontwikkelingen niet kan bijbenen.  
En omdat grote bedrijven zoals Google internationaal 
opereren. Het aandachtspunten is dus om de 
oplossing te zoeken bij internationale wetgeving  
of bij andere vormen van regulering.
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Fysieke veiligheid
en vrede

Thema 5 

Verband tussen veiligheid en welvaart wordt 
onderschat
“Veel in ons vakgebied wordt al wel onderzocht. Maar het 
verband tussen veiligheid en andere zaken, zoals welvaart, 
corruptie, criminaliteit, dat wordt eigenlijk onderschat.  
Het uitgeven van geld aan missies naar Afrika, bijvoor-
beeld, wordt op dit moment niet direct gezien als 
Nederlands belang, maar meer als vorm van beschaving, 
een waarde.”

“Ik denk dat de wetenschap heel goed aan zou kunnen 
tonen dat er wel degelijk ook indirecte belangen zijn aan 
missies naar Afrika. Denk aan de vluchtelingen problema-
tiek, armoede, zelfs keiharde, platte handelsbelangen. 
Fysieke veiligheid gaat vaak vooraf aan andere proble-
matiek. Je kunt gaan werken aan thema’s als voedsel en 
water, bijvoorbeeld, maar zonder veiligheid in een land 
heb je niets. Dat is echt een randvoorwaarde. En over 
veiligheid wordt veel onderzocht, maar niet genoeg  
over de relatie ervan met andere thema’s.”

“Ook binnen het domein van de veiligheid valt nog het 
een en ander uit te zoeken. Een voorbeeld: in deze eeuw 
zijn er ongeveer 45 oorlogen uitgebroken. Dat zouden er 
misschien maar vijf geweest zijn, aangezien de anderen 
allemaal ‘doorstartoorlogen’ zijn, als er meer aandacht 
voor nazorg in conflictgebieden geweest was. Het is 
aantoonbaar dat in landen waar men 20 jaar blijft na een 
conflict, echt gecommitteerd is aan de opbouw – waar 
men bereid is de afwas te doen, om in termen van 
Thomas Friedman te spreken, en niet alleen mee te  
eten – er niet opnieuw oorlog uitbreekt.”

Individuele veiligheidsagenda vraagt aandacht
“Tot voor kort was er een kloof tussen de begrippen 
nationale en internationale veiligheid. Maar het aantal 
interlandoorlogen zijn op één hand te tellen. De meeste 
oorlogen zijn nationaal, of lopen dwars door grenzen 
heen. Het idee van veiligheid is niet langer iets dat zich 
beperkt tot de relatie tussen twee landen. En het begrip 
veiligheid is ook uitgebreid.”

“Men heeft nu inderdaad veel meer een individuele 
veiligheidsagenda. Veel zaken waar men ‘s nachts van 
wakker ligt vallen onder het begrip human security.  
Een hacker die het op mijn bankrekening voorzien heeft, 
een aanslag op de metro om de hoek, mijn dochter die 
gaat backpacken. Daarnaast spelen er nog global security 
problemen. Dit zijn problemen die zich niet in de directe 
leefomgeving van mensen voordoen en die niet tussen 
landen spelen, maar die zich op wereldniveau mani-
festeren, zoals het klimaat, terrorisme of de verspreiding 
van massavernietigingswapens via technologie.”

“De verruiming van het begrip veiligheid leidt voorals nog 
nog niet tot een groter beroep op de wetenschap.  
De overheid voelt zich erdoor onder druk gezet.  
Bij Buiten landse Zaken woedt een discussie: moeten  
we niet meer doen aan consulaire dienst verlening en 
ontwikkelingshulp? Dit zijn toch vaak heel concrete vragen, 
hoe worden overheidstaken gedefi nieerd en dergelijke, 
maar niet echt de ‘waarom’-vragen.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Ko	Colijn	is	directeur	instituut	Clingendael,	bijzonder	hoogleraar	internationale	
betrekkingen	Erasmus	Universiteit	en	schrijft	voor	Vrij	Nederland.	
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Maatschappelijk	klimaat

Deelnemers realiseren zich dat bij onderwerpen als 
fysieke veiligheid en vrede, gevoel en perceptie een 
belangrijke rol spelen. Ze zien dat de kloof tussen 
perceptie (gevoel van onveiligheid) en de feitelijke 
situatie (wij leven in vrede en in een relatief veilige 
samenleving) steeds groter wordt. Ze vinden dit 
zorgelijk. 

Een van de oorzaken die zij zien voor die kloof is dat 
wij in zo’n beschermde wereld leven en zo gewend 
zijn aan veiligheid, dat wij niet goed weten hoe het  
is om in een onveilige situatie te leven. Men ervaart  
de samenleving als onveiliger dan ze is. We lijken 
bovendien minder betrokken bij conflicten elders en 
de deelnemers vermoeden een afnemende solidari-
teit. Deelnemers vragen zich daarom af: Hoe weerbaar 
zijn wij en hoe goed kunnen wij oordelen over 
onveiligheid? Hoe gaan mensen om met de 
bedreigingen die zij zien? En wat betekent dit voor 
het morele kompas? 

Een andere oorzaak voor de kloof tussen de perceptie 
van en de feitelijke veiligheid zien deelnemers in de 
vervaging en vermenging van begrippen als oorlog, 
burgeroorlog, internationaal terrorisme en inter-
nationale criminaliteit. Het zijn voor ons ongrijpbare 
en complexe begrippen, die op grote afstand staan 
en die angst inboezemen. Dat effect neemt toe door 
de begripsvervaging. 

De deelnemers constateren dat veel onderwerpen 
vanuit het perspectief van veiligheid worden 
geagendeerd. Zij stellen dat het frame van veiligheid 
goed werkt om iets op de agenda te krijgen, maar  
niet altijd leidt tot een goede oplossingsrichting.

Tenslotte zien deelnemers dat de toepassing van 
specifieke technologieën een rol kan spelen als het 
gaat om vrede en veiligheid. Ze waarschuwen dat dit 
kansen biedt, maar evenzogoed een bedreiging 
vormt. Want technologie is ook een “doos van 
Pandora.”

Inhoudelijke	suggesties

Deelnemers vinden het belangrijk om de perceptie 
van veiligheid te onderzoeken, op verschillende 
manieren. 

Hoe kan de perceptie van veiligheid realistischer 
worden? En hoe kan perceptie mee gewogen of 
meegenomen worden in onderzoek naar veiligheid? 
Voor onderzoek op het gebied van fysieke veiligheid 
en vrede, adviseren deelnemers verder om het 
gebruik van technologieën te onderzoeken, zoals 
drones, camera’s en virtuele trainingen. Het gaat 
zowel om het verkennen van mogelijkheden om deze 
technologieën in te zetten, als het onderzoeken van 
aspecten als privacy, vrijheid en ethiek. 

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Doe niet alleen onderzoek naar de feitelijke situatie, 
maar ook naar de perceptie ervan. Het gaat er ook 
om de kloof te dichten tussen onderzoek en beleid, 
of tussen onderzoek en de organisaties of personen 
die wat met het onderzoek kunnen doen. 

•  Zorg voor een goede balans tussen fundamenteel 
en toegepast onderzoek.

•  Stimuleer interdisciplinaire samenhang; dit leidt tot 
meer innovatie.

•  Betrek ook disciplines bij het onderzoek die 
aandacht hebben voor menselijke aspecten.

•  Zorg ervoor dat onderzoek echt kan landen bij 
partijen die er wat mee kunnen doen; zorg er dus 
voor dat er aandacht is voor het creëren van impact. 

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters	

“Wat is het verband tussen armoede, migratie en 
veiligheid?” (S49)
Deze clustervraag roept veel nieuwe vragen op. 
Deelnemers ervaren het verband tussen armoede, 
migratie en veiligheid als ‘uiterst complex’ en er is een 
grote behoefte aan duidelijkheid rondom dit thema. 
Wat zijn de effecten ervan op de samenleving, om 
wiens veiligheid gaat het hier precies en welke 
“stiekeme vooronderstellingen” liggen er ten 
grond slag aan dit type onderzoeksvragen? 
Bijvoorbeeld: hangt armoede samen met migratie,  
of is het eigenlijk gebrek aan perspectief”? Is er wel 
een verband tussen migratie en veiligheid, of is het 
slechts een kwestie van perceptie? En als dat  
verband er wel is, is dat dan causaal?
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Deelnemers brengen inhoudelijke accenten aan.  
In onderzoek naar armoede, migratie en veiligheid 
moet ook aandacht uitgaan naar schaarste van 
hulpbronnen, zowel wat betreft totale volume, als  
wat betreft (ongelijke) verdeling. Daarnaast is het 
effect van migratie op culturele diversiteit een 
aandachtspunt.

Deelnemers adviseren (bestaande) big data te 
gebruiken bij onderzoek om zo onderliggende 
verbanden te begrijpen en niet alleen uit te gaan 
van vermoedens en vooronderstellingen. Hiervoor  
“is een grootschalige kennisinfrastructuur nodig”.

Tenslotte wensen deelnemers dat onderzoek ook leidt 
tot het ontwikkelen van nieuwe soorten interventies. 
Ook mag de aandacht meer gericht worden op het 
maatschappelijk rendement.

“Hoe	kan	gebiedsontwikkeling	een	bijdrage	
leveren aan verbetering van de kwaliteit van de 
sociale en fysieke leefomgeving?” (S13)
Maakbaarheid en sturing versus autonomie en 
zelf organisatie wordt door de deelnemers als 
belangrijke spanning gezien. Wat zijn de rand-
voorwaarden waaronder interventies effectief zijn?  
Op welke schaal zijn interventies effectief? Een 
inter disciplinaire benadering wordt door de deel-
nemers nodig geacht voor gebiedsontwikkeling: denk 
aan samenwerken tussen bestuurskunde en design.

“Op	welke	wijze	kunnen	internationale	regelgeving	
en	een	sterkere	internationale	veiligheids-
architectuur	bijdragen	aan	het	voorkomen	dan	wel	
beheersen en oplossen van internationale 
conflicten?”	(S36)
Volgens de deelnemers zou de focus hier meer 
moeten liggen op de rol van veiligheidsarchitectuur 
en -instituties. Aan internationale regelgeving wordt  
al veel aandacht besteed, aan instituties minder. 
Overigens moet instituties breed opgevat worden, 
hier valt bijvoorbeeld ook ontwikkelingshulp onder. 
Vanuit onderzoeksoogpunt zou beter eerst aandacht 
besteed kunnen worden aan oorzaken alvorens de 
oplossingen te onderzoeken, aldus de deelnemers. 
Simulatie kan hier mogelijk voor gebruikt worden.

“Wat	zijn	de	patronen	en	oorzaken	van	criminaliteit	
en hoe vallen deze te beïnvloeden?” (S52)
Pas op met dit soort vragen, waarschuwen de 
deelnemers, want de clustervraag is enerzijds te  
breed en anderzijds te statisch gesteld. Waar liggen 
de maatschappelijke prioriteiten op dit gebied?  
Ook brengt deze clustervraag een andere voort: 
kunnen en willen we zonder enkele vorm van 
criminaliteit, en hoe zou de wereld er dan uitzien? 
Ofwel: welke voor onderstellingen liggen er onder 
deze clustervraag?

“Privacy en security – hoe beschermen we mensen 
tegen misbruik van ICT oplossingen?” (T48)
Er bestaat onduidelijkheid over het begrip misbruik: 
wat betekent dit in deze context, wie misbruikt en 
hoe? Deelnemers stellen de maatschappij, of 
preciezer de burger, centraal. Hoe wordt de burger 
weerbaarder tegen misbruik en negatieve neven-
effecten van ICT-vernieuwingen? Moet mediawijsheid 
verbeterd worden, en zo ja, hoe? En/of moet de 
regelgeving aangepast/verscherpt?
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Cultuur en 
identiteit

Thema 6

Blijf continu met elkaar in gesprek 
“In mijn werk ben ik continu bezig met dialoog organi-
seren en verbinding tot stand te brengen tussen 
verschillende groepen in de samenleving die elkaar niet 
vanzelf ontmoeten. Zoals minderjarige alleen staande 
asielzoekers en uitgeprocedeerde jonge vrouwen die 
soms al kinderen hebben. Deze mensen breng ik in 
contact met studenten (maatjes) en coaches (mensen 
werkzaam in het bedrijfsleven). Deze maatjes en coaches 
werven wij o.a. met mijn voorstelling As I Left My  
Father’s House en de dialoog die we na afloop van  
de voorstelling voeren.”

“As I Left gaat over de langjarige gevolgen van oorlog  
en over het bidden op momenten die er toe doen.  
De verhalen in het stuk zijn op waarheid gebaseerd en  
er wordt tevens geput uit verhalen van de grote profeten 
uit drie religies. Ook zij moesten huis en haard verlaten 
door agressie, armoede of oorlog. Ook zij sloegen een 
onbekende weg in vol onzekerheid en gevaar. Verhalen  
uit de Bijbel, de Koran en de Tenach mengen zich met 
persoonlijke geschiedenissen en overwegingen van 
vluchtelingen. Het gevaar, de anarchie, de hidjra en de 
pijn van verlies komen aan de orde. Evenals de eenzaam-
heid van het niet weten wat de volgende stap is en 
waarheen deze gezet moet worden.”

“Aan de andere kant wacht het begin van vernieuwing en 
de kracht van liefde. Voor zowel de vluchtelingen als onze 
vrijwilligers gaat er een wereld open. Vanuit compassie 
met de ander kunnen veel mooie dingen ontstaan. Ik zie 
het dagelijks met eigen ogen. Ik denk dat het in contact 
brengen en aan elkaar verbinden van individuen uit 
verschillende groepen in onze samen leving met 

verschillende culturele -en religieuze achter gronden  
bijdraagt aan een leefbare samenleving voor morgen.”

“Mijn wens voor de wetenschap gaat ook over dialoog. 
Inhoudelijk: Wij werken met een methodiek om jonge (ex-)
asielzoeker te empoweren zodat die jongeren de regie over 
hun toekomst (waar ter wereld die toekomst ook zal zijn)  
weer in eigen handen te nemen. Ik werk graag samen met  
de universiteit om mij te helpen de impact van ons werk te 
meten en inzichtelijk te maken. En tevens om onze metho diek 
wetenschappelijk te onder bouwen. Dit is belangrijk om de 
jongeren ook in de toekomst goed te kunnen blijven 
bedienen.”

“En meer abstract lijkt het me goed om wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar het belang van cultuur, religie en 
identiteit voor mensen en zeker ook voor deze vluchte lingen 
jongeren in hun ontwikkeling. Hoe hangen cultuur, religie 
en identiteit samen? Wat is de betekenis van deze abstracte 
begrippen? En hoe dragen zij bij aan integratie/participatie (of 
actief burgerschap) van vluchtelingen in onze maatschappij?”

“Wetenschap heeft een rol in het analyseren en benoemen 
van zaken. Het verhelderen van de wereld om ons heen. 
Concepten hanteerbaar maken en op een nieuwe manier 
bekijken. Teruggaan naar de fundamenten van begrippen  
die in de samenleving een bepaalde klank gekregen hebben. 
Daaruit kunnen ook weer alternatieven ontwikkeld worden. 
Andere manieren van denken. En ook mensen die geen stem 
hebben, of nog geen woorden kunnen vinden voor wat hen 
beweegt, betrekken hierbij en hun belangen meenemen.  
Ik zou het geweldig vinden als er een platform komt waar 
dialoog daarover, ook met wetenschappers en vanuit de 
wetenschap mogelijk wordt.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Bright Richards is acteur en oprichter van New Dutch Connections. Dat is een 
organisatie die zich inzet voor het verbinden van verschillende groepen in de 
samenleving.
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Maatschappelijk	klimaat

De discussie over het thema cultuur en identiteit staat 
voor een belangrijk deel in het teken van globali-
sering. Daarbij merken de deelnemers meteen op dat 
globalisering van alle tijden is. Een historisch perspec-
tief is dus van belang en met name om zicht te krijgen 
op hedendaagse processen van cultuur- en identiteits-
vorming. Verandert globalisering onze cultuur, of 
wordt die daardoor zelfs bedreigd? 

De deelnemers merken op dat verandering in cultuur 
en identiteit vaak geassocieerd wordt met verlies in 
plaats van met winst. Men benadrukt echter dat 
verandering in cultuur en identiteit óók positief kan 
zijn. Aansluitend op de bijzondere inleiding van Bright 
Richards spreken de deelnemers ook over nieuws-
gierigheid naar andere culturen, over dialoog tussen 
mensen, en over de rol van bestaande institutionele 
structuren op cultuur. Zijn verhaal illustreert tevens dat 
de identiteit van mensen (en met name immigranten) 
gedurende hun levensloop radicaal kan veranderen. 
Die verandering wordt gevormd door veranderende 
culturen, maar ook door oorlogen, nieuwe structuren 
en plaatsen. Het concentratiekamp in de Tweede 
Wereldoorlog had een fundamentele impact op de 
identiteit van haar gevangenen. Wat doet een 
asielzoekerscentrum op dit moment met de identiteit 
van mensen? 

Deelnemers vinden dat de wetenschap bijvoorbeeld 
van waarde kan zijn in het expliciteren wat patronen 
zijn in identiteitsvorming, hoe deze kunnen leiden tot 
dominantie of uitsluiting, en het zou kunnen helpen in 
het verhelderen van begrippen als culturele diversiteit 
en het stimuleren van nieuwsgierigheid in elkaars 
verhalen.

Inhoudelijke	suggesties

Deelnemers vinden het interessant om vanuit een 
historisch perspectief naar de verandering van cultuur 
en identiteit te kijken. Dit roept veel vragen bij ze op. 
Hoe is onze cultuur door de tijd heen veranderd, 
bijvoorbeeld als gevolg van globalisering? Welke 
impact hebben ontwikkelingen als globalisering op 
onze kijk op het leven? Veranderen ontwikkelingen als 
technologisering onze definitie van welvaart, geluk en 
bezit?

De deelnemers worden specifieker als het gaat over 
de asielzoekersproblematiek. Ze vinden de invloed 
van de toestroom aan asielzoekers én van de manier 
van asielzoekersopvang op cultuur en identiteit een 
interessant terrein, waar de wetenschap iets in zou 
kunnen betekenen. Wat doet de kleine ruimte van een 
asielzoekerscentrum bijvoorbeeld met de identiteit 
van mensen? Moet het asielzoekersbeleid worden 
aangepast, als migratie cultuur positief beïnvloedt?

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Zet in op het verduurzamen van wetenschappelijke 
resultaten. Als er een vraagstuk is op het gebied van 
cultuur en identiteit is het namelijk vaak niet bekend 
dat er al veel onderzoek op dat vlak is gedaan.  
Leer van het verleden door te kijken naar waar 
onderzoeks resultaten opnieuw gebruikt kunnen 
worden en daarop voort te bouwen. Het beter 
delen van onderzoeksresultaten en van kennis is 
hiervan onderdeel. De waarde van alfa- en gamma-
wetenschappen wordt op die manier zichtbaarder.

•  Veel wetenschapsvragen met betrekking tot het 
thema cultuur en identiteit zijn normatief; waak 
hiervoor. De deelnemers adviseren om de vragen 
‘open te breken’, ‘om te draaien’ en vanuit een 
ander perspectief te bezien. Bezie 
wetenschappelijke vragen niet alleen in termen van 
economisch nut, maar ook in termen van bijdragen 
aan normatieve kwesties.

•  Begripsverheldering is dringend gewenst.  
Er moeten geen ‘tien verschillende rapporten 
komen over hetzelfde onderwerp, maar die totaal 
onvergelijkbaar zijn’. Het helpt hierin wanneer 
begrippen als cultuur en identiteit helder zijn.

•  Verdisconteer tijd in het onderzoek. Sommige 
begrippen en woorden, zoals ‘vrijheid’ en ‘cultuur’, 
veranderen in de loop van de tijd. Die krijgen  
een andere invulling en zijn dus tijdsgebonden.  
Het meenemen van historisch perspectief is dan 
belangrijk.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Wat betekent globalisering voor ons zelfbeeld en 
onze culturele identiteit?” (G40)
Deelnemers stellen vragen bij deze clustervraag.  
Wat betekent ‘ons’, wie zijn ‘wij’? 
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Wat betekent globalisering voor de culturele identiteit 
van mensen die nadelige effecten ervan hebben 
ondervonden? Deelnemers vinden het dus belangrijk 
dat globalisering niet eenzijdig wordt opgepakt. Dit 
blijkt ook uit hun constatering dat globalisering naast 
economie ook het sociaal-culturele vlak betreft. 
Dit vraagt daarom om interdisciplinair onderzoek.  
Ook de historische dimensie moet hier worden 
toegevoegd: globalisering is niet nieuw en ook 
culturele verandering is van alle tijden. 

De deelnemers vragen ook om meer communicatie 
vanuit de wetenschap over welke kennis al beschik-
baar is, en ook de toegankelijkheid tot deze kennis 
mag verhoogd worden.

“Wat	zijn	morele	en	prudente	manieren	om	met	
migratie en vluchtelingen om te gaan, en welke 
impact hebben ze op culturele transformatie?” 
(G37)
Deelnemers vinden het belangrijk om dit vraagstuk 
ook vanuit het perspectief van de vluchteling te 
bekijken. Mogelijkheden moeten benadrukt worden 
(zoals de toename van inspiratie en creativiteit), in 
plaats van problemen. Dit moet terugkomen in het 
asielzoekersbeleid. 

“Welke	mate	van	verantwoordelijkheid	en	vrijheid	
hebben mensen?” (G38)
Ook bij deze clustervraag hebben de deelnemers 
kritiek. De clustervraag suggereert dat je dit kunt 
becijferen. Verder is de relatie tussen verantwoordelijk-
heid en vrijheid niet duidelijk voor de deelnemers,  
en de relatie van deze clustervraag tot het thema.  
Het roept nieuwe vragen op bij deelnemers: is 
verantwoordelijkheid een inperking van vrijheid? 
Bepaalt het staatsrecht met daarin opgenomen 
verantwoordelijkheden en vrijheden onze identiteit?  
Is cultuur of identiteit vrijheidsbeperkend?

“Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus 
diverse samenleving bevorderd worden?” (S14)
Deelnemers vinden dat de wetenschappers graad-
meters zouden kunnen ontwikkelen die op het proces 
van sociale cohesie van toepassing zijn. Verder zou de 
wetenschap een rol kunnen spelen in het verhelderen 
van begrippen, in het versterken van positieve 
aspecten, het verhelderen van de rol van kunst en 
musea (welke persoonlijk verhalen spreken aan en 
bevorderen sociale cohesie?) en in het 
operationaliseren van de graadmeters.

“Hoe kan zelfredzaamheid en participatie in de 
samenleving gestimuleerd worden?” (S17)
Deelnemers zijn ontevreden over deze clustervraag. 
Een eerste reactie was dat zelfredzaamheid en 
participatie twee begrippen zijn die elkaar uitsluiten; 
het gaat om individualisme (zelf doen) versus 
collectivisme (samen doen). Verder heeft deze vraag 
een normatief karakter. De taak voor de wetenschap 
ligt meer bij de achterliggende vraagstukken, als 
vergrijzing, de kosten van thuis blijven wonen etc.

“Welke sociale veranderingen als gevolg van 
technologische	veranderingen	zijn	aanstaande	 
en beïnvloeden onze welvaart?” (S58)
Deelnemers vragen zich af of er technologische 
veranderingen zijn die onze definitie van welvaart 
veranderen, zoals robotisering en automatisering 
(3D-printing, decentrale productie). Deze 
veranderingen hebben voor veel mensen een 
positieve draai gegeven aan hun welvaart, waardoor 
het begrip een andere betekenis kan krijgen. 
Omgekeerd geldt het zelfde: er zijn ook mensen 
voor wie dit negatief heeft uitgepakt. Niet alleen  
op welvaart heeft dit invloed, ook op de waarde van 
ambacht en authenticiteit, vinden de deelnemers. 
3D-printing maakt veel ambachten een stuk een-
voudiger, wat iets doet met de waardering ervan.
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Onderwijs en
wetenschap

Thema 7 

“De grootste onderwijsuitdaging voor de komende 
tien jaar is het vinden van een goede balans tussen 
standaardisering en individualiteit. Er is een wereld-
wijde hang naar het standaardiseren van onderwijs. 
Volgens mij moeten we deze trend keren, zodat er ook 
weer ruimte komt om recht te doen aan individuele 
verschillen. Maar dan zonder kwaliteit te verliezen en 
tegelijkertijd oog te houden voor het gelijkheids-
principe.”

“Een belangrijke aanjager van standaardisering is 
technologie. Diverse platforms beloven dat ze 
onderwijs kunnen personaliseren (adaptief maken).  
De gedachte hierachter is dat je leren op kan breken  
in leerdoelen die je ook weer kan meten en dat je zo 
het leerproces in kaart kan brengen. Het gaat uit van 
een bepaalde, gestandaardiseerde manier van naar 
onderwijs kijken. Maar dat is een mythe. Naar mijn 
ervaring werkt het veel chaotischer en individueler. 
We weten heel veel niet over persoonlijke ontwikkeling, 
en over leren. In het onderwijs werken we wel evidence-
informed, maar niet evidence-based.” 

“Er worden veel debatten gevoerd over onderzoeken, 
zoals over lesmethoden die wel of niet zouden werken, 
die ideologisch gefundeerd zijn. Het gelijk hangt  
daarin af van het doel dat je voor het onderwijs stelt. 
De wetenschap geeft zich te weinig rekenschap dat ze 
wel degelijk ideologische keuzes maakt, bijvoorbeeld  
in de context waarin onderzoek uiteindelijk uitgezet 
wordt, of de opzet van een onderzoek.”

“Een wisselwerking die je ziet, is dat onderzoekers 
afhankelijk zijn van de media omdat zij met hun 
bevindingen moeten scoren, en aandacht in de media 
financiering oplevert. Maar media gaan vaak aan de 
haal met onderzoeksresultaten, zonder dat onder-
zoekers zich zelf in de discussie mengen, terwijl er  
vaak meer nuance zit in onderzoeksuitkomsten.” 

“Onderzoekers kunnen zich ook zelf in die discussie 
mengen en deze nuance aanbrengen door de sociale 
media en blogs op te zoeken. Dit soort kanalen en 
platforms zouden ondersteund en uitgebreid moeten 
worden, om die informatievoorziening genuanceerder 
te maken.” 

“Er is dus wel veel kennis, maar die wordt niet op de 
juiste manier overgebracht, en toegepast. Ik vind de 
cultuur aan universiteiten erg hiërarchisch. Mensen  
die lesgeven worden als minder belangrijk gezien dan 
onderzoekers. Onderwijsonderzoekers hebben zelfs 
geen ervaring met het voor de klas staan, en docenten 
pikken weinig mee van nieuwe ontwikkelingen. Ik zou 
pleiten voor meer interactie tussen onderwijs en 
wetenschap. Laat onderzoekers eens wat vaker stage 
lopen op een middelbare school! En tot slot moet de 
wetenschap ook haar onderwijstaak serieus nemen.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Jelmer Evers	is	leraar	geschiedenis,	activist,	blogger	en	spreker.	Hij	schreef	 
het boek “Het Alternatief” en werkt nu aan een nieuw boek over het 
schoolsysteem.
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Maatschappelijk	klimaat

Veel deelnemers gaven aan dat het huidige onderwijs-
systeem kinderen belemmert hun individuele talenten 
te ontplooien. Ze wijzen op een gebrek aan innovatie 
en op ‘vastgeroeste’ onderwijscurricula (“Onze 
kinderen leren hetzelfde dat wij dertig jaar geleden 
leerden”). Belangrijkste vraag is: hoe kan het onder-
wijs ervoor zorgen dat meer leerlingen en studenten 
‘mee kunnen’ (blijven) komen in de samenleving? 
Voorkomen moet worden dat leerlingen (of bijvoor-
beeld hoogbegaafden) uitvallen, omdat ze verkeerde 
(schooltype)keuzes maken; omdat hun talenten niet 
herkend worden; of omdat het laagste cijfer het 
school niveau bepaalt. Mensen moeten later in hun 
leven nog kunnen ‘switchen’, – al was het maar om  
te voorkomen dat “mensen uitgerangeerd raken als 
hun beroep verdwijnt”. 

Deelnemers maken zich zorgen over de beperkte 
keuzevrijheid en het gebrek aan flexibiliteit van het 
huidige onderwijssysteem. Leerlingen zitten 
‘opgesloten’ in schoolniveaus en uitgestippelde paden. 
“We moeten de kans hebben om te kiezen wat je wilt, 
maar ook wat je niet wilt. Nu bewandelen we een 
uitgestippeld (school-)pad waarbij we niet links of 
rechts kunnen, want dan ‘hebben we gefaald’.” 
“Huidige frames/grenzen (het verschil tussen alfa, 
gamma, bèta en bijvoorbeeld havo en vwo) werken 
belemmerend, stigmatiserend en beperkend.”  
“We mogen frames niet ons talent laten bepalen,  
we moeten talent maximaal benutten/stimuleren.”

Het onderwijs zou meer recht moeten doen aan de 
individuele talenten van kinderen en jongeren, en hen 
daarbij beter moeten voorbereiden op een rol in de 
samenleving. “Onderwijs moet geen keurslijf zijn maar 
een ruimte om jezelf te ontplooien.” “We moeten 
streven naar diversiteit in onderwijs en onderzoek om 
talenten maximaal te benutten.” “Meer toepassings-
gericht onderwijs. Slechtste vak mag niet bepalend 
zijn voor je onderwijsniveau.”

Goed onderwijs is volgens de deelnemers persoon-
lijker, sluit beter aan bij de belevingswereld van 
leerlingen en vindt een evenwicht tussen de persoon-
lijke ontwikkeling van kinderen/studenten en de vraag 
naar geschoolde arbeid in de samenleving. Veel 
deelnemers benoemen het “inspireren en motiveren” 
van leerlingen en studenten daarbij als voorwaarde. 

Docenten zijn hierbij cruciaal: “Welk wetenschappelijk 
onderzoek hebben we nodig om leerkrachten te 
ondersteunen bij het kunnen motiveren van – en 
aanmoedigen van kinderen dat onderwijs leuk is, en dat 
‘leer en doe je best’ nodig is?” Ook bij de vraag naar de 
toekomst van het onderwijs (G19, zie onder) wijst men 
op het belang van goede, bevlogen, inspirerende 
docenten. 

Docenten moeten hierbij gesteund worden (“Er moet 
meer samenwerking komen tussen docent en ouders, 
cultuureducatie, sport, buitenschoolse opvang, techniek-
pact, en door diversiteit in docententeams en scholen.”) 
Ook de waardering van docenten kan beter: “Meer 
financiële armslag voor en waardering van het onder
wijs. Vertrouwen en verantwoordelijkheid moet terug 
naar onderwijs. Minder beleid van bovenaf. Meer 
verantwoordelijkheid aan de professionals.” 

Als het gaat om wetenschap, benadrukken de deel-
nemers het belang van goede verbindingen met de 
samenleving. Ook wijst men op het belang van 
nieuwsgierigheid als drijvende kracht, zowel binnen  
het onderwijs (om talenten te benutten) als binnen de 
wetenschap. Overigens ging er in deze sessie minder 
aandacht naar het onderwerp wetenschap dan naar 
onderwijs. Mogelijk heeft dit te maken met de samen-
stelling van de groep. Op het snijvlak van beide 
domeinen werden er nog opmerkingen gemaakt over 
de moeizame implementatie van nieuwe weten-
schappelijke inzichten in de onderwijspraktijk.

Inhoudelijke	suggesties

De belangrijkste vraag achter een aantal clusters in dit 
thema was voor deze groep: ‘hoe krijgen we de beste 
leraren voor de klas?’ Deelnemers vragen om het 
onderzoek naar de toekomst van het onderwijs (G19) te 
richten op docenten. “Focus op de kern”: docenten zijn 
de centrale actoren in het onderwijssysteem, die moeten 
kunnen inspireren én inspelen op de diversi teit aan 
kinderen en studenten in de klas en collegezaal. 

De tweede advies van deelnemers is om de “gebaande 
paden te durven verlaten” bij het nadenken over de 
toekomst van het onderwijs. Onderzoek hoe het 
onder  wijs beter recht kan doen aan de diversiteit aan 
talenten en behoeften in de klas, en stel het principe van 
maatwerk centraal. 
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De deelnemers willen ook dat nieuwsgierigheid (een 
fundamentele menselijke drijf veer) een hogere 
waardering krijgt in zowel onder wijs als de wetenschap.

Ten derde: zie de school als een lerende organisatie, 
kijk hoe het lerend vermogen van onderwijsorgani-
saties kan worden vergroot. Tegelijk moet onderwijs-
kundig onderzoek zich niet beperken tot alleen 
scholen, volgens het principe van levenslang leren. 

Tot slot agendeert men de vraag hoe de verbinding 
tussen wetenschap en maatschappij kan worden 
versterkt, zonder daarbij nieuwsgierigheid als 
fundamentele drijfveer te verliezen.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Pas op voor normatieve (S1) of suggestieve (G12) 
vragen.

•  Kies een multidisciplinaire aanpak voor het onder-
zoek, met name bij de clustervraag over media (S1).

•  Betrek diverse partijen bij het onderzoek naar de 
toekomst van het onderwijs (G19). Onderwijs 
bereidt kinderen voor op hun rol in de samenleving, 
dus zijn alle mogelijke organisaties per definitie  
een stakeholder: “Laat de maatschappij in al  
haar facetten meepraten over de toekomst van  
het onderwijs.”

•  Maak goed gebruik van bestaande kennis, zowel 
wetenschappelijke kennis als praktijkkennis.  
“We hebben zoveel kennis van onderwijs al,  
maar delen die niet.”

•  Voer ook een discussie over de achterliggende 
waarden van wetenschap en onderwijs.

•  Ontwikkel een subsidie voor onderzoek naar 
excellente onderwijspraktijken, waarbij weten-
schappers samenwerken met de scholen die 
dergelijke praktijken hebben ontwikkeld. 

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Hoe	zou	de	toekomst	van	het	onderwijs	eruit	
moeten zien?” (G19)
Belangrijkste aandachtspunt bij deze clustervraag is 
de focus op docenten. In veel van de reacties 
benadrukken deelnemers de cruciale rol van onder-
wijsprofessionals die het onderwijs vormgeven in de 
klas of in de collegezaal. 

De samenleving zou meer waardering moeten  
geven aan docenten, ze meer vertrouwen en meer 
verantwoordelijkheid moeten geven. “Meer afrekenen 
op kwaliteit in plaats van op financieel economisch 
rendement.” Ook wijzen meerdere deelnemers op  
het belang van een goede opleiding voor leraren. 

Bij het onderwijs van de toekomst wijzen deelnemers 
op het belang van maatwerk, om recht te doen aan de 
diversiteit van leerlingen en hun talenten. “Hoe kun je 
talenten maximaal benutten en voorkom je dat het 
slechtste vak van leerlingen bepalend is voor hun 
niveau?”.

Verder waarschuwen deelnemers voor een beperkte 
opvatting van de school als plek waar het onderwijs 
plaatsvindt. Gezien de notie van een leven lang leren, 
hebben uiteenlopende partijen een plaats in het 
onderwijs van de toekomst.
“Hoe is het beeld van wetenschap veranderd en hoe 
ziet de wetenschap van de toekomst eruit?” (G4)
Deelnemers maken zich zorgen over het beeld van  
de wetenschap. Het is goed dat de media aandacht 
besteden aan wetenschap, maar hierdoor ontstaan 
soms misverstanden over wetenschap. Dit maakt 
wetenschap kwetsbaar voor de notie ‘Wetenschap is 
ook maar een mening’. Een sterkere verbinding met 
de praktijk (“zonder het fundamentele te offeren”)  
zou het beeld van wetenschap kunnen verbeteren. 

“Hoe kunnen we geletterdheid van de 
Nederlandse samenleving verbeteren?” (G12)
De deelnemers storen zich aan de suggestieve 
formulering van deze vraag. De vraag wekt de indruk 
dat geletterdheid in Nederland een veelvoorkomend 
probleem is, maar voor de deelnemers spreekt dit niet 
vanzelf. Onderzoek zou eerst moeten tonen dat er 
ongeletterdheid is, wat de gevolgen zouden zijn van 
ongeletterdheid, en of het noodzakelijk is om hier  
iets aan te veranderen. 

“Wat	zijn	de	mogelijkheden	en	grenzen	van	wat	 
we kunnen weten?” (G36)
Erken de beperkingen van de wetenschap. 
Deelnemers zien weinig grenzen aan de mogelijke 
inhoud van wetenschappelijke kennis, maar wel aan 
de toepassing van wetenschap in de praktijk: “Voor 
wetenschap zijn er geen grenzen aan wat ze kunnen 
weten en onderzoeken, maar wel aan wat ze kan 
opleveren.” 
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Deelnemers waarschuwen verder voor de 
“verwetenschappelijking van beleid”. Het is aan de 
politiek om normatieve keuzes te maken, en om te 
gaan met de onzekerheid van wetenschappelijke 
kennis.

“Hoe beïnvloeden (nieuwe) media kinderen en 
jongeren	in	hun	ontwikkeling,	en	wat	is	de	rol	van	
ouders, leerkrachten en de overheid in dat 
beïnvloedingsproces?” (S1)
Deelnemers adviseren om deze clustervraag in tweeën 
op te splitsen. Eerste vraag: hoe beïnvloeden (nieuwe) 
media kinderen en jongeren in hun ontwikkeling?  
En twee: Wat is de rol van ouders en de overheid in 
dat beïnvloedingsproces? Ze adviseren een multi-
disciplinaire aanpak voor deze clustervraag, maar 
hebben moeite met het subjectieve en normatieve 
karakter ervan. Ze begrijpen dat het verbinden van 
wetenschappelijke vragen met maatschappelijke 
vraagstukken kan leiden tot normatieve formu-
leringen, maar waarschuwen dat de wetenschap  
ze neutraal en objectief moet benaderen.

“Hoe kunnen inclusie, veerkracht en talenten van 
jeugd	met	ontwikkelingsproblemen	/	ontwikke-
lingsachterstanden (psychisch, cognitief, 
lichamelijk)	bevorderd	worden?”	(S19)
Bij deze clustervraag suggereren de deelnemers om de 
sterke punten van kinderen als uitgangspunt te nemen 
in plaats van hun beperkingen. De centrale uitdaging is 
om een maatschappelijk perspectief te bieden aan 
kinderen met beperkingen. Daarbij adviseert men om 
ook het bedrijfsleven in te schakelen en om te leren van 
ervaringen in het buitenland. 

“Hoe werkt wetenschap en kan beleid hierop 
inspelen?” (S27)
Deelnemers adviseren om deze clustervraag te richten 
op de moeizame relatie tussen wetenschap en beleid. 
Wetenschap is structureel zelfkritisch, maar heeft 
moeite om zich te verbinden met de complexe 
samenleving. Beleid heeft wél oog voor de omgeving, 
maar is risicomijdend en schrikt van het twijfelende 
karakter van wetenschap. Als oplossing zouden beide 
partijen, samen met het bedrijfsleven, elkaars beste 
kanten moeten erkennen en op basis daarvan een 
vruchtbare relatie aangaan.

“Wat	zijn	de	maatschappelijke	effecten	van	
sportbeoefening,	bijvoorbeeld	in	economisch,	
sociaal en pedagogisch opzicht?” (S49)
Deelnemers wijzen op de bestaande kennis over  
dit onderwerp. Verder onderzoek zou oog moeten 
hebben voor zowel positieve als negatieve effecten.



Thema 8 Sociale gelijkheid, 
diversiteit en  
immigratie

Mensenrechtenperspectief
“Mijn wens voor de wetenschap is dat de wetenschap 
zich zal richten naar maatschappelijke vragen en die ook 
in mensenrechtenperspectief plaatst. Ik bedoel daarmee 
dat bij wetenschappelijke vragen wordt meegenomen 
hoe die vragen en eventuele oplossingen mensenlevens 
raken en universele waarden bevorderen. Dat is zowel 
een internationaal perspectief als een Nederlands 
mensenrechtenperspectief.”

“Bij mensenrechten denken we vaak aan schendingen 
ver weg, maar ook in Nederland is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor de verschillende posities  
van mensen. Denk aan mensen met een beperking. 
Nog steeds is Nederland geen land zonder drempels. 
Mensen met een handicap hebben net als iedereen 
recht op een zelfstandig leven.”

“Dat geldt ook voor mensen met een geestelijke 
beperking. Zij hebben vaak moeite zelfstandig met het 
openbaar vervoer te reizen of te bankieren. Onze hoog 
technologische samenleving moet oog hebben voor 
degenen die daar niet zo makkelijk in mee kunnen.  
Het feit dat we graag ‘zo gewoon’ doen maakt het  
juist moeilijk om aandacht te vragen voor het feit dat 
sommige mensen een aanpassing nodig hebben om 
ook ‘gewoon’ mee te doen.”

Discriminatie 
“Onderzoek van het College en anderen heeft ook 
laten zien dat Nederland bij solliciteren een heel gelijk 
land is, behalve als je bijvoorbeeld een Arabische 

achternaam hebt. Dan sta je wel degelijk op achter stand. 
Discriminatie maakt individuele slachtoffers maar heeft 
ook grote maatschappelijke nadelen. We creëren 
onderliggende groepen die zich daardoor niet zelfstandig 
kunnen redden. Ik zou willen dat weten schappers 
onderzoek doen naar deze funda mentele mechanismen 
en aangeven hoe we die kunnen begrijpen en tegen 
kunnen gaan.”

“Maatschappelijke vraagstukken zijn gebonden aan tijd  
en plaats. Ze verschillen per cultuur en context, maar 
mensenrechten bieden een universeel menselijk kader.  
Ook voor wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat 
Nederland baat heeft bij dit type onderzoek en dat het  
ons concurrerender maakt ten opzichte van andere landen. 
Handel heeft individuele bedrijven concurrerend gemaakt, 
maar als we bijvoorbeeld daarbij ook onderzoek kunnen 
doen naar wat we in positieve zin met de vrijvallende 
arbeidskracht doen bij de introductie van robots, dan 
ontwikkelen we wellicht ongekende exportproducten.”

Denkkracht
“Als we melkpoeder ontwikkelen voor baby’s in de hele 
wereld, maar ook oplossingen bieden voor schoon  
water en de omstandigheden onderzoeken waarin baby’s 
het goed doen, hebben we nog meer te bieden. Zijn er 
technische oplossingen voor de aardbevings problematiek 
in Groningen, die de regio als cultuur goed en samen-
leving kan behouden en wellicht versterken? Voor al  
deze complexe vraagstukken kunnen we fundamentele 
denkkracht goed gebruiken. Dit is het perspectief dat ik 
hoop terug te zien in de Nationale Wetenschapsagenda.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.

Laurien Koster was voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. 
Daarvoor	was	ze	voorzitter	van	de	Commissie	Gelijke	Behandeling	en	eerder	
was	zij	werkzaam	in	de	rechterlijke	macht.
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Maatschappelijk	klimaat

Deelnemers zien dat het thema zowel negatieve 
connotaties heeft (angst voor diversiteit, voor 
verandering, om buiten de boot te vallen) als positieve 
(diversiteit als onderdeel van een innovatieve, 
creatieve, veerkrachtige samenleving). En hoewel ze 
constateren dat een aantal van de vragen die aan de 
orde komen (S17, S9) normatief zijn, dragen ze zelf 
ook oplossingen aan om negatieve gevolgen of 
gevoelens te “overbruggen”, om te “leren omgaan 
met verschillen”, om bij het “binnentreden van nieuwe 
groepen” vertrouwen te houden.

Een aantal issues rond sociale gelijkheid, diversiteit  
en immigratie noemen de deelnemers spontaan.  
Wat is de basis van het wij-zij denken en hoe ga je er 
mee om? Wat is de invloed van armoede op kansen 
van kinderen? Hoe zit het met de relatie tussen de 
sociale klasse en de toegang tot onderwijs en zorg? 
Welke diversiteit is er binnen Nederland in 
verschillende contexten en wat kunnen we van andere 
landen leren? Kinderen, de buurt, gezondheidszorg  
en werk worden verschillende keren genoemd als 
voorbeelden van groepen of omgevingen waar sociale 
gelijkheid een punt van zorg is.

Inhoudelijke	suggesties

Een inhoudelijke suggestie betreft de gelaagdheid in 
de discussie over ongelijkheid. Gender en immigratie 
betekenen voor verschillende groepen in de samen-
leving (sociale klasse, opleidingsniveau) wat anders. 
Houd daarmee rekening. Tegelijk stelden deelnemers 
de vraag aan de orde hoe diversiteit in alle lagen van 
de samenleving bevorderd kan worden.

Daarnaast stelde een deelnemer dat het inclusieve 
mondiale perspectief van belang is. Nederland is 
geen eiland. De meeste maatschappelijke vragen 
spelen niet alleen in Nederland, houd daarmee 
rekening.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Laat de koppeling of verbinding tussen wetenschap 
en maatschappij al in de opleiding aan de orde 
komen. 

•  Wetenschap heeft een verantwoordelijkheid jegens 
de samenleving; vul die verantwoordelijkheid 
actiever in, dat gaat niet vanzelf.

•  Maatschappelijke betrokkenheid kan worden 
georganiseerd: stimuleer dialogen.

•  Wetenschappers en practioners: werk samen of 
co-creeër, zowel wat betreft het formuleren van 
onderzoeksvragen als tijdens de uitvoering van 
onderzoek.

•  Wetenschap is nu vooral mystiek, bevorder de 
toegankelijkheid van wetenschap.

•  Concretiseer valorisatie.
•  Kom als wetenschappers ook onderling nader tot 

elkaar.
•  Benoemen wat nog niet genoemd is of wat 

onbenoembaar wordt geacht en breng nieuwe 
perspectieven in in discussies. Dit benadrukken 
deelnemers als specifieke taak van wetenschap. 
Wetenschap kan de samenleving verrijken, 
bijvoorbeeld door in te brengen: “iedereen is lid 
van een migrantenfamilie,” ofwel vanuit roots, ofwel 
omdat veel familieleden in het buitenland wonen.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Hoe kan zelfredzaamheid en participatie in de 
samenleving gestimuleerd worden?” (S17)
Deelnemers vinden de clustervraag normatief en 
politiek beladen. De onderliggende hypothese lijkt te 
zijn: meer zelfredzaamheid en participatie is belangrijk 
en goed. Maar uit onderzoek zou zomaar het tegen-
overgestelde kunnen blijken. Daarbij komt dat het  
niet duidelijk is om welke context het gaat: politiek, 
economisch, cultureel? Tenslotte constateren 
deelnemers dat er grote culturele verschillen zullen 
zijn, zowel binnen Nederland als op mondiale schaal. 

De mondiale blik kan ook wat anders opleveren:  
wat kunnen we in Nederland leren van ervaringen  
en praktijken in heel andere landen? Denk hierbij 
out-of-the-box: wat kunnen we leren van Afrikaanse 
landen?
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Een ander punt dat deelnemers inbrengen is geld.  
In hoeverre speelt het gebrek aan of juist de 
beschikbaarheid van geld een rol als het gaat om 
zelfredzaamheid en participatie? Maakt het lui, biedt 
het steun, hoe verandert het voorheen informele 
(familie)relaties? En in het verlengde daarvan komt 
ook het punt van vrijwilligers en informele (mantel)
zorg aan de orde: wat zijn de effecten van deze 
vorm van participatie?

Tenslotte adviseren deelnemers dat wetenschappers 
hun kennis omzetten in concrete oplossingen of tools 
en zelf gaan participeren. 

“Hoe kan de veerkracht en samenhang van de 
samenleving worden versterkt, in het licht van 
toegenomen diversiteit en globalisering?” (S9)
Deelnemers signaleren normatieve elementen in  
de clustervraag: “diversiteit” en “globalisering” zijn 
kennelijk negatief; “versterkt” wordt hier gebruikt in 
de zin van “beïnvloed”. Ze vragen zich af wie de 
samenleving is en of veerkracht en samenhang wel  
zo belangrijk is. Het is van belang dat er duidelijkheid 
is over de definities en dat het duidelijk wordt over 
welke samenleving het onderzoek gaat. Ze willen 
weten wat de gevolgen zijn van globalisering voor 
diversiteit en of meer samenhang altijd goed is.

“Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus 
diverse samenleving bevorderd worden?” (S14)
Deelnemers maken twee punten. Ten eerste dat 
bonding vanzelf gaat, maar dat bridging actief en van 
twee kanten georganiseerd moet worden: ontmoeting 
en uitwisseling staan hierbij centraal. Het tweede is 
dat er praktijken zijn die werken – bijvoorbeeld 
ontmoetingsplekken – en dat het aan de wetenschap 
is om die te identificeren, bestuderen en duiden.

“Op	welke	wijze	kunnen	we	genderproblematiek	in	
de	samenleving	verminderen	respectievelijk	
oplossen?” (S38)
Deelnemers vragen zich af hoe genderproblematiek is 
gedefinieerd en op welke maatschappelijke gebieden 
de problematiek betrekking heeft: arbeidsmarkt, 
opvoeding, gezin? Ze verwijzen naar beleid, dat 
genderongelijkheid (rond verlof en zorg voor 
kinderen) in stand houdt. Ze constateren dat vooral 
vrouwen geconfronteerd worden met gender-
verschillen en dat zij zich vaak aangesproken voelen. 
Ze vragen zich af of het benoemen van gender-
problematiek juist leidt tot het in stand houden ervan.

“Wat is het verband tussen armoede, migratie en 
veiligheid?” (S44)
Deelnemers geven aan dat dit een wel heel brede en 
zeer grote algemene clustervraag is. Ze zien een 
aantal “kleinere” vragen waarvan ze menen dat die 
wetenschappelijk interessant kunnen zijn: Waar komt 
de angst voor veiligheid vandaan in het gastland van 
migranten? En met veiligheid als centraal issue in een 
aantal vraagstukken rond migratie: Wat betekent 
veiligheid in het thuisland, op de vlucht, in het 
gastland voor de migrant, en in het gastland voor  
de ontvangers? 
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Vorming van identiteit
“De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der 
Laan vraagt zich af welke factoren bepalen dat mensen 
meer zelfvertrouwen hebben, waardoor ze zich 
gelukkiger voelen en beter met andere mensen kunnen 
omgaan. Dat is een typische vraag die ik, vanuit mijn 
kunstperspectief, ook aan de wetenschap zou willen 
stellen. Ik ben ervan overtuigd dat kunst, maar ook 
cultuur, een heel belangrijke rol speelt voor mensen. 
Hoe kunnen we die waarde uitdrukken? Dat zie ik  
graag onderbouwd.”

Het verschil tussen kunst en cultuur
“Kunst en cultuur zijn niet dezelfde dingen. Het is,  
ook voor de wetenschapsagenda, belangrijk om dat 
onderscheid te maken. Cultuur is veranderlijk, iets wat 
je samen met (groepen in) de samenleving vormgeeft: 
het heeft met identiteit en met (immaterieel) erfgoed  
te maken. Kunst is voor eeuwig en autonoom: het kan 
bijvoorbeeld vragen stellen waar je zelf niet aan had 
gedacht. Het kan tot andere inzichten en ideeën  
leiden: het kan verrassend en tegendraads zijn.” 

Kracht van kunst en wetenschap 
“Samenwerking met kunst en wetenschap vindt al 
plaats, maar naar mijn smaak wordt dat nog te weinig 
voor het voetlicht gebracht. Voorbeelden hiervan zijn 
kunstenaar Roland Schimmel die samenwerkt met 

studenten van de TU Eindhoven aan zijn werk waarin hij 
gebruik maakt van ‘nabeelden’ of kijk naar de afdeling 
‘food non food’ dat op de Design Academy in 
Eindhoven onder leiding van kunstenaar Marije 
Vogelzang. 

Samenwerking zie je ook heel concreet in de American 
Academy in Rome. Daar worden wetenschappers en 
kunstenaars gedwongen om met elkaar te lunchen en 
dus om samen in gesprek te gaan. Kunstenaar Falke 
Pisano kwam daar eind vorig jaar in contact met een 
wetenschapper die haar verder bracht in onderzoek 
voor haar werk dat nu wordt geëxposeerd bij de  
Redcat Gallery in Los Angeles.”

Kunst is geen luxe
“Kunst is geen luxe, maar een eerste levensbehoefte. 
Het hoort dan ook zeker thuis op de Nationale 
Wetenschapsagenda. Kunst is een rijk goed.  
Laten we de waarde van kunst definiëren en onder
zoeken: hoe kunnen we daar nog meer gebruik van 
maken?”

Kunst en zingeving

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

Birgit Donker	is	directeur	van	het	Mondriaan	Fonds,	het	landelijke	
stimuleringsinstituut	voor	beeldende	kunst	en	cultureel	erfgoed,	en	oud-
hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

Thema 9 
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Maatschappelijk	klimaat

De deelnemers spreken over kunst en zingeving als 
twee kwetsbare praktijken. Ze hechten aan beide 
domeinen een grote waarde, maar zien dat ze in de 
huidige tijd onder druk staan. De samenleving heeft 
de neiging om kunst en zingeving instrumenteel te 
benaderen: wat voor functie of nut hebben deze 
praktijken voor bijvoorbeeld welzijn of gezondheid? 
Veel deelnemers erkennen deze extrinsieke waarde, 
maar benadrukken dat we vooral de intrinsieke 
waarde van kunst en zingeving niet moeten vergeten: 
“Instrumentaliseer de kunst niet, kunst is meer dan 
een instrument.” De waarde van kunst ligt nu juist in 
het onbevangene en de uitwisseling van subjectieve 
beleving.

Deze sessie wekt fundamentele gesprekken op over 
levensvragen en over de persoonlijke beleving van 
kunst. Hierin brengt ieder zijn persoonlijke perspectief 
naar boven, maar er zijn ook enkele grotere lijnen te 
herkennen. 

Wat betreft de extrinsieke waarde van kunst en 
zingeving spreken deelnemers over onbevangenheid 
en gezondheid. “Kunst kan onbevangenheid 
bevorderen. Hoe kunnen kunst en wetenschap elkaar 
hierin vinden, inspireren en bemoedigen?”. Daarnaast 
kan kunst volgens deelnemers bijdragen aan de 
medische of psychische gezondheid van het individu, 
aan de gezondheid van organisaties en de gezond-
heid van de maatschappij. 

De intrinsieke waarde van kunst en zingeving hangt 
voor deelnemers samen met creativiteit en met de 
bijzondere ervaring. Allereerst heeft het scheppen  
van iets nieuws per definitie een waarde voor de 
maker zelf. Daarnaast benoemt men de bijzondere  
of mystieke ervaring van het beleven van kunst:  
“Wat geeft ons betekenis? Wat doet ons iets?  
Wat brengt het teweeg?” 

De combinatie van beide thema’s die het Rathenau 
Instituut heeft gekozen, leidde tot veel discussies over 
de relatie tussen kunst en zingeving. Veel mensen 
benadrukten dat beide thema’s een eigen plek 
verdienen in de Nationale Wetenschapsagenda en dat 
ze slechts een beperkt raakvlak hebben. “Zingeving is 
breder/veelzijdiger dan link met alleen kunst mogelijk 
zou maken”: zingeving zou eigenlijk bij elke sessie als 
onderdeel aan de orde moeten komen. 

De meeste aandachtspunten zijn dan ook geformu-
leerd met betrekking tot kunst of zingeving, waarbij 
het accent lag op kunst. Aan de andere kant zien 
sommige deelnemers dat het verbinden van beide 
thema’s interessant is, en dat beide thema’s elkaar 
nodig hebben om samen “politiek gezien massa te 
creëren”. 

Hoewel alle deelnemers groot belang hechten aan  
het belang van kunst en zingeving, blijkt het in de 
gesprekken vaak lastig dit te vertalen naar concrete 
implicaties voor de wetenschap. 

Inhoudelijke	suggesties

Agendeer ethische vragen naar de kwaliteit van leven, 
uitgaande van het “universele, individuele recht om er 
te zijn” of “de ruimte van ieder individu of zichzelf te 
realiseren”. Liever onderzoek naar de vraag hoe de 
kwaliteit van leven kan worden verhoogd dan naar de 
vraag hoe het leven kan worden verlengd (bij G33). 
Kunst en zingeving kunnen een essentiële rol spelen 
bij die kwaliteit van leven.
Zet vragen over creativiteit hoog op de agenda. 
Bijvoorbeeld: “Wat is creatief denken en op wat voor 
manier werkt creativiteit in sociale en economische 
processen?” (G11 en G32)
Besteed aandacht de beleving van kunst, zoals de 
authenticiteit van kunst in relatie tot moderne 
technologie (T12) en de uiteenlopende manieren 
waarop kunst mensen kan raken (G26). Wat is de 
intrinsieke waarde van kunst? Wat is het dat kunst 
betekenis geeft voor ons?

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Pas op met het gebruik van vragenlijsten bij het 
onderzoek naar zingeving en welzijn, bijvoorbeeld 
om kwaliteit van leven te meten (G33).

•  Wees bescheiden als wetenschap: besef dat 
kwaliteit van leven zo belangrijk is dat de individuele 
mens leidend is, en de wetenschap slechts 
ondersteunend kan zijn (G33). Agendeer ook geen 
vragen over leven en dood, God en de kosmos, die 
de wetenschap niet kan beantwoorden (G39)

•  Onderzoek vragen naar kwaliteit van leven (G33) en 
kunstbeleving (G26) interdisciplinair: “Betrek zoveel 
mogelijk disciplines en breng de inzichten samen. 
Verbind als één geheel.”
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•  Werk samen met kunstenaars. Gebruik hun 
creativiteit, hun capaciteit om out of the box te 
denken, bij de beantwoording van vragen in de 
wetenschap en hun capaciteit om de link te leggen 
tussen het onderzoek en de context/leefomgeving 
van mensen. (G39).

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Wat is kwaliteit van leven?” (G33)
De clustervraag naar kwaliteit van leven lokte 
discussies op over het normatieve karakter ervan. 
De meningen waren verdeeld over de vraag of dit 
vraagstuk op de Nationale Wetenschapsagenda 
thuishoort. Twee tafels vonden dat de wetenschap 
zich zeer bescheiden moet opstellen over dergelijke 
normatieve kwesties en dat het aan het individu is om 
hier antwoorden op te formuleren. Een andere tafel 
gaf aan dat wetenschappers ook iets mogen “vinden” 
en dat het zoeken naar de goede vraag juist 
onderdeel is van de wetenschap. 

Wat betreft de inhoud van dit type onderzoek, vragen 
deelnemers aandacht voor ethiek. Ze noemen daarbij 
het universeel recht om te bestaan en de ruimte van 
ieder individu of zichzelf te realiseren. Verder acht men 
onderzoek naar de verhoging van kwaliteit van leven 
waardevoller dan onderzoek naar de verlenging van 
de levensduur. “Accepteer de sterfelijkheid van de 
mens, zorg dat mensen zich thuis (blijven) voelen en 
dat ze daar af en toe uit komen.” 

Deelnemers zien kunst bij uitstek als middel om de 
kwaliteit van leven te verhogen “als verbinder van 
mensen en groepen, begrip voor elkaar”, en bena-
drukken daarom het belang van de toegankelijkheid 
van kunst.

Wat betreft de aanpak van dit onderzoek adviseren 
deelnemers een interdisciplinaire aanpak, waarbij ook 
kunst een rol kan spelen. Men waarschuwt voor het 
gebruik van vragenlijsten. 

“Hoe kunnen we de creativiteit stimuleren?” (G11)
Deelnemers willen creativiteit “hoog op de agenda”, 
vanwege het belang voor kunst, Nederland, weten-
schap en de wereld. Ze zien ook een verband met 
resilience.
  

“Waarom kan kunst ons zo diep raken?” (G26)
In het gesprek wordt dit cluster vertaald naar twee 
specifieke vragen. “Wat maakt het dat de mens 
geraakt kan worden en draagt het raken bij aan het 
welbevinden van de mens?”’ en “Op welke manier 
kunnen we omgaan met de diversiteit van het raken 
door kunst?”. Een kunstwerk wat de één diep raakt, 
laat een ander onberoerd. Om deze vragen te 
onder zoeken zijn verschillende disciplines nodig  
zoals biologie, psychologie en antropologie. 

“Wat is de sociale en economische waarde van het 
creatieve	proces	en	hoe	kan	creativiteit	bijdragen	
aan innovatie?” (G32)
De deelnemers zien het belang van deze clustervraag, 
aangezien creativiteit ook buiten kunst van groot belang 
is. Maar het verband met innovatie is tauto logisch: 
innovatie zonder creativiteit is per definitie onmogelijk. 
Men zou liever onderzoek zien naar de vraag “Wat is 
creatief denken en op wat voor manier werkt creativiteit 
in sociale en economische processen?” 

“Zijn	er	grote	vragen	over	leven	en	dood,	God	en	
de kosmos, waarop wetenschappers nieuwe 
antwoorden kunnen geven?” (G39)
Bij deze clustervraag benadrukken deelnemers de 
beperkingen van de wetenschap: “Trap niet in de 
valkuil dat de wetenschap zulke grote vragen kan 
beantwoorden.” Dit cluster toont dat mensen moeite 
hebben met onzekerheid en ‘niet-weten’. De achter-
liggende vraag is wat de wetenschap kan bieden “ 
om beter met onzekerheid, angst, teleurstellingen  
om te gaan”. Juist kunst en zingeving kunnen mensen 
handvatten bieden om met die onzekerheid om te 
gaan.
 
“Zijn	moderniteit	en	religie	elkaars	tegenpolen?”	
(G40)
Aan deze tafel zag men geen noodzakelijke tegen-
stelling tussen deze begrippen. Men suggereert twee 
perspectieven waarmee moderniteit en religie goed 
verenigbaar zijn: 
1.  Het perspectief van hoop: beide begrippen bieden 

vertrouwen in de toekomst en een betere 
samenleving.

2.  Het perspectief van gedragsnormen en regels:  
“hoe zijn normen die voortvloeien uit fenomenen 
‘moderniteit’ en ‘religie’ met elkaar compatible?”
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“Hoe kan moderne technologie worden ingezet 
voor	restauratie	en	conservering	van	kunst-
werken?” (T12)
Volgens de deelnemers gebeurt dit al op grote schaal. 
Voor hen is de vraag meer hoe je op dit terrein de 
samenwerking tussen verschillende disciplines beter 
organiseert. De inzet van moderne technologie roept 
ook nieuwe vragen op over de beleving van authenti-
citeit. Wat betekent het als het publiek alleen een 
kopie of digitale versie van een kunstwerk ziet?
  



Interdisciplinair onderzoek graag 
“De wetenschap van de toekomst moet zich vooral niet 
laten beperken door disciplines. Belangrijke thema’s 
blijven nu onderbelicht omdat te weinig buiten het 
eigen vakgebied wordt samengewerkt. Het inrichten 
van het economisch stelsel vraagt bijvoorbeeld om een 
combinatie van economische, bestuurskundige en 
juridische wetenschap. Maar in mijn ogen gaan deze 
drie disciplines de grote vragen uit de weg.”

Fundamentele problemen
Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop onze wereld is 
ingericht: competitie is een leidend principe. Ik zie een 
‘governance-gap’. Als je de hele wereld organiseert 
rondom concurrentie tussen bedrijven en concurrentie 
tussen landen, creëer je fundamentele problemen zoals 
milieuvervuiling, sociale ongelijkheid en onrecht.”

Nieuw economisch stelsel 
“We moeten ons economische stelsel opnieuw 
inrichten. De instituties van de oude economie kunnen 
niet omgaan met de nieuwe economie van Google, 
Uber of Peerby. Dit raakt direct aan vragen over 
democratie en eigendomsrecht. Banken krijgen 
langzaam wel in de gaten dat hun rol is uitgespeeld.  
De grote vraag is hoe je een financieel systeem kunt 
krijgen dat dienstbaar is aan de reële economie.”

Kritische vragen naar voorgrond
“Mijn overtuiging is dat wetenschap teveel gericht is  
op productiviteitsvragen. Door de manier waarop 
wetenschap momenteel is georganiseerd en 
gefinancierd, zijn kritische vragen teveel naar de 
achtergrond geraakt. De wetenschap hoeft van mij 
geen activistisch onderzoek te doen, maar wel meer 
aandacht besteden aan machtsrelaties.” 

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

Ronald Gijsbertsen is directeur van SOMO. Dat is een onderzoeksorganisatie 
op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	armoedebestrijding.

Economie, werk  
en inkomen

Thema 10 
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Maatschappelijk	klimaat

Deelnemers schetsen een samenleving met nieuwe 
economische waarden. Duurzaamheid staat centraal, 
en dan zowel sociaal als ecologisch als economisch. 
Ook inclusiviteit is een belangrijk issue: het gaat dan 
zowel om de sociale waardering voor achtergestelde 
groepen, als om het ontwikkelen van en experimen-
teren met mogelijkheden om mee te blijven doen. 
Een samenleving waar ook plaats is voor het niet 
meetbare dat bijdraagt aan kwaliteit van leven, zoals 
talent, levenskunst, samenleven, delen. En mensen 
staan centraal: persoonlijke ontwikkeling, oog voor 
talenten van kinderen, aandacht voor meer dan louter 
de functionaliteit van de mens. Tenslotte hebben 
deelnemers aandacht voor de nieuwe economie,  
voor verbinding met MKB en MBO.

Een nieuwe economische werkelijkheid is wat 
deelnemers vanzelf schetsen. Specifieke issues rond 
werk en inkomen komen niet spontaan op tafel.

Inhoudelijke	suggesties

De deelnemers kaarten verschillende keren het 
nationale en mondiale perspectief aan. Nu eens om 
aan te geven dat ongelijkheid en uitsluiting zowel 
nationaal als mondiaal speelt, dan weer om te 
benadrukken dat we er in Nederland in slagen om 
technologische en sociale kennis te verbinden, maar 
ook om aan te geven dat we ons in onderzoek niet 
blind moeten staren op korte termijn gewin voor 
Nederland, maar mondiale problemen centraal 
moeten stellen.

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Bij het bespreken van cluster S8 over sociale 
verantwoordelijkheid en maatschappelijke 
verantwoording van semipublieke instellingen, 
stellen deelnemers: schep ruimte en creeër kansen 
om met elkaar in contact te zijn. Dat advies is ook 
van toepassing op onderzoek door (semi)publieke 
instellingen en op de Nationale Wetenschaps-
agenda.

•  Er zijn veel normatieve vragen die voortkomen uit 
betrokkenheid (hoe kan de wereld beter worden?) 
maar laat deze vragen niet de Nationale Weten-
schapsagenda dicteren. 

  Deelnemers constateren een tegenstrijdigheid 
tussen politieke keuzes enerzijds en wetenschap 
anderzijds. En hiermee bedoelen ze niet alleen de 
politieke keuze betreffende dit thema, maar ook de 
keuze voor wat er op de Nationale Wetenschaps-
agenda komt.

•  Stel internationale en mondiale problemen centraal 
(dus niet nationale concurrentie).

•  Heb aandacht voor de complexiteit van systemen 
en voor kantelpunten t.a.v. ongelijkheid.

•  Heb oog voor een integrale toekomstgerichte 
benadering; dit gaat om de langere termijn en is 
dus ongelijk aan de korte politieke termijn; dit 
betreft niet alleen financiën maar ook sociale 
aspecten en duurzaamheid.

•  Ga na waarom zaken die we belangrijk vinden maar 
niet lukken. Iedereen is het eens over het belang 
van leven lang leren, maar het lukt maar niet dat in 
te voeren. Hoe komt dat en hoe kunnen we het wel 
doen?

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Wat	zijn	de	maatschappelijke	gevolgen	van	de	
grote recessie?” (S50)
Deelnemers constateren dat de crisis leidt tot een 
nieuwe blik op de wereld en ruimte biedt voor nieuwe 
kansen. We hebben weliswaar geleerd dat 
economische modellen niet goed voorspellen, maar 
we hebben ook geleerd dat er meer aandacht moet 
zijn voor het sociale domein en in het bijzonder voor 
de integratie van economie en het sociale domein. 
Het gaat om welvaart en welzijn. En laten we nu leren 
voor de toekomst, want waarom hebben we wat we  
na de vorige crisis hebben ingebouwd aan checks & 
balances toch weer afgebroken? 

Als gevolg van de crisis zien deelnemers institutionele 
vernieuwing en zien ze nieuwe instituties ontstaan. 
Sommige deelnemers vragen zich af of de echte 
oorzaak wel wordt aangepakt. Ze maken zich zorgen 
en vinden dat de verstoorde machtsbalans van de 
economische machten, beter dan nu gebeurt, hersteld 
moet worden. Andere zien de crisis vooral als een 
ijkmoment voor het vertrouwen in instituties en gaan 
niet op voorhand uit van een verdiend wantrouwen in 
de bestaande instituties.
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De vraag is of de mens niet meer centraal moet 
komen staan in plaats van de institutie. Denk aan 
nieuwe manieren van samenleven en geld verdienen, 
aan alternatieve financieringsmodellen, kleine 
onder nemingen, sociaal verantwoord ondernemen.  
En dit roept de vraag op welke manier van politiek 
bedrijven daar bij aansluit?

Tenslotte vragen deelnemers zich af hoe we keuzes 
maken en welke keuzes we maken. Nederland weet 
technologische kennis te verbinden met sociale 
kennis. Maar Nederland staat niet alleen in de wereld 
en heeft daar rekening mee te houden bij het maken 
van keuzes.

“Hoe	blijven	de	beroepsbevolking	en	haar	organi-
saties vitaal en veerkrachtig in het licht van de 
uitdagingen van de 21e eeuw?” (S5)
Deelnemers constateren een verschil tussen wensen, 
behoeftes en wat zij als reële toekomst zien aan de 
ene kant en wat er beschikbaar is aan de andere kant. 
De clustervraag anticipeert niet op de toekomst  
die zij zien, met medewerkers die zelfsturend zijn in 
organi saties waarvan de deelnemers hopen dat die er 
komen: nieuw en anders dan de huidige. De infra-
structuur is niet toereikend en sluit onvoldoende aan 
bij het nieuwe werken. Deelnemers vinden leren van 
belang: leren on-the-job, een lerende organisatie, 
didactiek voor leren voor oudere werknemers.

“Hoe	kan	de	sociale	verantwoordelijkheid	en	
maatschappelijke	verantwoording	van	bedrijven,	
semipublieke	instellingen	en	andere	maatschappe-
lijke	organisaties	het	beste	gestalte	krijgen?”	(S8)
Deelnemers geven aan dat maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en verantwoording jegens de 
maatschappij zich ontwikkelen en evolueren. Het is 
zaak om hier actief mee om te gaan, het steeds 
opnieuw te ontdekken en het tot waarde maken.  
Dat betekent dat organisaties hun ideeën expliciet 
maken en telkens opnieuw uitvinden hoe ze kunnen 
bijdragen aan het gezamenlijk vermogen om 
vraagstukken aan te kunnen. Hef controlemecha-
nismen op!

“Hoe kan de wetgever toegang van iedereen tot 
de participatiesamenleving helpen bevorderen,  
in	het	bijzonder	op	het	terrein	van	arbeid,	sociale	
zekerheid en pensioen?” (S11)
Deelnemers gaan er niet zondermeer vanuit dat  
de nationale wetgever een sleutelrol speelt. Zij 
constateren dat regulering op veel niveaus plaats-
vindt, niet alleen nationaal, ook lokaal, regionaal, en 
internationaal (Brussel). Daarnaast betwijfelen ze of 
het wel voornamelijk/ alleen aan de wetgever is om  
de toegang te bevorderen. Zij vragen welke andere 
manieren er zijn en denken dat die veel meer voor  
de hand liggen.

“Hoe	kunnen	we	het	financiële	systeem	hervormen	
om crises in de toekomst te voorkomen?” (S50)
Deelnemers zien twee belangrijke aspecten.  
Het ene is hoe het financiële systeem begrijpelijk en 
controleerbaar gemaakt kan worden op alle niveaus 
(het hele systeem, de instituties en de producten). Het 
andere is hoe de banken dienend aan de samenleving 
gemaakt kunnen worden, waarbij het gaat om het 
faciliteren van een duurzame transitie, met een reële 
economie die centraal staat en stabiliteit.
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Gelijk hebben of gelijk krijgen? 
“Ik hoop dat de kloof tussen politici en bestuurders en 
wetenschappers wordt verkleind. Dat vraagt een extra 
inspanning aan beide kanten. Het zou fijn zijn als in 
deze wereld wetenschap niet als hobbel of hobby 
wordt ervaren door politiek en bestuur. Zodra politici  
en bestuurders belastinggeld gaan inzetten, is het 
wenselijk dat ze zich baseren op door feiten gebaseerd 
beleid. Te vaak constateren wij dat niet de feiten de 
pijlers zijn onder beleid maar dat emotie overheerst.”

“Ook wetenschappers hebben een belangrijke 
opdracht om politiek en bestuur beter te bedienen. 
Toegepast onderzoek betekent niet dat je je 
onafhankelijkheid opgeeft. Onafhankelijkheid en 
objectiviteit is ons grootste goed als onderzoekers.  
Dus verkwansel dat nooit! Maar het ontslaat 
onderzoekers niet van de morele plicht om vanuit 
wetenschappelijk werk de verbinding te maken met 
politiek en bestuur. Wetenschappers dienen hun 
onderzoek ook beter leren te duiden en te luisteren. 
Mensen die geen kaas hebben gegeten van weten-
schappelijk onderzoek altijd serieus nemen en blijven 
uitleggen.”

“Een wetenschapper die teleurgesteld is omdat zijn 
conclusies in een hele andere context worden gebruikt 
door een politicus met een ander doel kan ook zijn 
hand in eigen boezem steken. Want wat heeft de 
wetenschapper ondernomen om zijn resultaten te 
duiden? Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een 
hele grote stap. Jouw werk als wetenschapper is dus 
niet klaar als de onderzoeksresultaten worden 
gepresenteerd.”

“Toegepaste wetenschap krijgt vaak onterecht het 
verwijt dat het minderwaardig zou zijn en niet 
onafhankelijk en puur wetenschappelijk genoeg. Dit 
dedain doet me altijd denken aan de discussie over 
popmuziek versus klassieke muziek. Wat is mooier of 
beter? Het hangt er maar vanaf welke definitie wordt 
gehanteerd. Hetzelfde geldt ook voor de wetenschap.”

“Als alle wetenschappers – toegepast of puur weten-
schappelijk – dit soort emotionele gevoels kwesties nu 
eens laten varen en vaker de verbinding zoeken met 
politiek, bestuur en bedrijfsleven. Dan wordt de wereld 
om ons heen vaker op wetenschappe lijk bewijs 
gestoeld dan nu het geval is. En daar worden we 
uiteindelijk allemaal beter van.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

Barbara Goezinne	is	onderzoeksdirecteur	bij	de	Algemene	Rekenkamer.	

Bestuur, recht  
en politiek

Thema 11

58 Rathenau Instituut
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Maatschappelijk	klimaat

De democratie is volgens de deelnemers belangrijk 
en van iedereen. Deze sessie draaide dan ook om de 
vraag hoe we onze samenleving gezamenlijk vorm 
kunnen geven. Hoe zorgen we er voor dat burgers 
eigenaarschap ervaren bij politiek, recht en bestuur; 
ook in onzekere situaties en als zaken misgaan?  
Hoe betrekken we alle burgers – “dun, jong, oud,  
dik, allochtoon” – bij democratische besluitvorming? 
Bedenk daarbij dat democratie meer is dan “één maal 
stemmen in de vier jaar”. 

Deelnemers vinden de vitaliteit van de Nederlandse 
democratie groot. Dit neemt niet weg dat de vraag 
hoe we onze instituties onderhouden van belang is. 
Hoe kunnen politiek, recht en bestuur werken vanuit 
collectieve waarden en doelen en laten zien dat ze  
de maatschappelijke uitkomsten centraal stellen? 
Daarvoor is lerend vermogen nodig bij de bestaande 
instituties in plaats van een geheel nieuwe vorm.  
ICT biedt kansen voor burgerschap en de demo-
cratische rechtsstaat, maar alleen als ICT mensen niet 
behandelt als consumenten. 

De grootste zorg van de deelnemers richt zich 
zodoende niet zozeer op onze nationale democra-
tische instituties, maar op de vraag in hoeverre die 
instituties nog in staat zijn om onze collectieve 
waarden te borgen in deze tijden van globalisering. 
Internationale besluitvorming en het handelen van 
grote multinationale bedrijven zonder democratische 
controle roepen een gevoel van onmacht op. 

Inhoudelijke	suggesties

Uit de gesprekken rond dit thema komen drie sets 
vragen naar boven: 
1.  Ontmasker de impliciete aannames over 

democratie en bepaal opnieuw hoe je mensen 
betrekt bij democratische besluitvorming. Hoe zou 
de democratie zo ingericht kunnen worden dat 
politici kunnen scoren met werkelijke resultaten in 
plaats van op nieuw beleid, en ook worden 
afgerekend op de gevolgen van hun regels? Wat is 
de toekomst van ons politieke bestel en hoe zou 
een democratie eruit zien zonder politieke partijen? 
(S25)

2.  Onderzoek de legitimiteit van de nationale 
wet gever in het licht van de verantwoordelijkheden 
van de natiestaat en in samenhang met de 
mogelijk heden van internationale regulering.  
(S6 en S7)

3.  Hoe veranderen de verantwoordelijkheden van de 
staat, markt en samenleving, gezien de groeiende 
invloed die bedrijven hebben door nieuwe 
technologie en big data? (S47) En wat zijn de 
verantwoordelijkheden van het individu versus de 
overheid? (G38) Hoe kan het conflictoplossend 
vermogen tussen burgers versterkt worden? (G38)

Adviezen voor het onderzoeksproces

•  Richt een wetenschapsloket in. Bedenk een  
geschikt model dat aansluit bij de manier waarop 
wetenschappers door burgers zouden willen 
worden benaderd.

•  Werk samen in onverwachte combinaties van 
disciplines. Bijvoorbeeld bestuurskunde met 
neuroscience, mode, ICT of natuurwetenschappen. 
Werk inspirerend! Maak cross-overs tussen digitale 
overheid en creatieve sector. Hoe kunnen 
creatievelingen dienstverlening “cooler” maken?

•  Advies aan de Nationale Wetenschapsagenda is  
om de legitimiteit hoog te houden en zowel het 
resultaat als de impact herkenbaar te maken. Blijf 
communiceren! 

•  Heb aandacht voor de rol van de grote, inter-
nationale entiteiten op het gebied van legitimiteit 
van het bestuur.

Aandachtspunten	bij	specifieke	clusters

“Hoe staat het met de vitaliteit van, en het 
vertrouwen in de democratie, en hoe kunnen  
deze worden versterkt?” (S25)
In het gesprek wordt allereerst de vitaliteit van de 
democratie benadrukt. Volgens deelnemers is deze 
verrassend groot, zeker vergeleken met het buiten-
land. Moet en kan deze nog wel versterkt worden?  
We moeten ook de voordelen erkennen, zeker ten 
opzichte van een dictatuur. Maar daarbij is wel een 
lerend vermogen nodig. Het feit dat er zorgen leven 
over onze democratie kun je ook opvatten als een 
uiting van betrokkenheid. 
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De vraag leeft of de huidige middelen nog wel 
werken. Hoe kun je een democratie onderhouden?  
De versplintering van de partijen maakt onzeker en 
roept de vraag op of we nog wel tot consensus 
kunnen komen: Wat is de toekomst van de “midden” 
partijen? Hoe betrek je alle mensen bij democratische 
besluitvorming? Deze betrokkenheid is een burger-
plicht. Politiek is niet alleen overheid en democratie  
is meer dan eens in de 4 jaar stemmen, en meer dan 
het parlement alleen. Politiek is overal. Ook onder-
nemingen (buitenparlementaire besluitvorming) en 
internationale afspraken bepalen het gevoel van recht. 
Al deze delen van de samenleving moeten vitaal zijn, 
niet alleen de overheid. 

Tegen deze achtergrond leven de volgende vragen:
1.  Binnen het systeem kunnen politici scoren met 

nieuwe regels en nieuw beleid. Hoe zou de 
democratie zo ingericht kunnen worden dat politici 
kunnen scoren met werkelijke resultaten van die 
regels en ook afgerekend worden op mogelijke 
schadelijke gevolgen van hun regels?

2.  Hoe kunnen onze democratische instituties beter 
onze collectieve waarden vertegenwoordigen in  
een veld van grote particuliere spelers zoals 
multinationals? 

3.  Hoe ziet de democratie eruit zonder politieke 
partijen en kunnen we onszelf besturen zonder 
politieke partijen? 

“Welke	mate	van	verantwoordelijkheid	en	vrijheid	
hebben mensen?” (G38)
Voor de deelnemers maken het vluchtelingen-
probleem en andere grote problemen de urgentie  
van deze clustervraag duidelijk: welke rol heb je als 
individu ten opzichte van de samenleving? Welke 
verantwoordelijkheid heb je als mens? Onderken 
daarbij dat de mens een sociaal wezen is. Hoe kun je 
reageren op conflicten, gericht op oplossen? Betrek 
kennis van de psychologie, organisaties, recht en ook 
de eigen inbreng van burgers. 

“Hoe garanderen we een rol en de legitimiteit van 
de	nationale	wetgever	in	het	licht	van	natiestaat-
overstijgende	ontwikkelingen	en	uitdagingen?”	(S6)
Bij deze clustervraag wijzen deelnemers op de 
specifieke verantwoordelijkheden van de Nederlandse 
staat ten opzichte van internationale organen.  
‘Wees duidelijk over waar Nederland over gaat en 
waar niet over.’ Dingen die wij als land belangrijk 
vinden, moeten we benoemen en beschermen.  
Maar als de kansen en uitdagingen internationaal zijn, 
moet je ze ook internationaal oplossen. En dan is de 
vraag meer hoe de internationale legitimiteit versterkt 
kan worden. Kijk bij deze clustervraag niet alleen naar 
de wetgever, maar ook naar andere actoren, zoals 
multinationals, media. “Wat voegen ze toe of doen  
ze af aan legitimiteit?”

“Hoe kan de effectiviteit en legitimiteit van 
wetgeving worden versterkt in het licht van 
mondiale uitdagingen (op het terrein van milieu, 
veiligheid, innovatie, energie & klimaat)?” (S7)
Belangrijkste aandachtspunt bij dit cluster is om de 
oplossing ook op mondiaal niveau te zoeken, dus 
grens overstijgende regulering. 

“Wat	zijn	de	gevolgen	van	nieuwe	technologieën	
en big data op de effectiviteit van, en het 
vertrouwen in het openbaar bestuur?” (S47)
Dit cluster nodigt de deelnemers uit tot het zoeken 
naar oplossingen voor de overheid: onder welke 
voorwaarden accepteren burgers de inzet van 
technologie en ICT door de overheid? Kan de 
overheid dynamische info zoals sociale media 
benutten? Lever ‘big data diensten die burgers  
iets opleveren!’ Gebruik van technologie door de 
overheid moet doelmatig zijn en bijdragen aan 
meer transparantie en verantwoording.

Men identificeert ook een achterliggende vraag  
over de relatie tussen staat, markt en samenleving.  
De groeiende invloed van bedrijven in de publieke 
infrastructuur roept de vraag op naar de onderlinge 
verantwoordelijkheden en hoe burgers meer inspraak 
kunnen krijgen. 
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4 Conclusie: Keuzes en kansen

De Wetenschapsvisie 2025 die minister Bussemaker 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en haar 
staatssecretaris Dekker en minister Kamp van 
Economische Zaken presenteerden in november 2014, 
had als ondertitel: ‘Keuzes voor de toekomst’.  
Het visiedocument kiest voor excellente wetenschap 
en onderzoek dat de economische kracht van 
Nederland ondersteunt en leidt tot sociale innovatie. 
Om deze visie verdere invulling te geven is een proces 
van agendavorming gestart dat moet leiden tot de 
Nationale Wetenschapsagenda. Als onderdeel van dit 
proces is op 18 juni 2015 door het Rathenau Instituut 
de conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in 
gesprek’ georganiseerd. In de voorafgaande 
hoofdstukken is beschreven op welke wijze dat 
gesprek is georganiseerd en wat de resultaten van de 
elf themasessies zijn. In dit concluderend hoofdstuk 
kijken we naar de diverse themasessies en beschrijven 
we op welke wijze de resultaten van de conferentie 
‘Wetenschap en maatschappij in gesprek’ kunnen 
bijdragen aan agendavorming.

Zoals de titel van de conferentie duidelijk maakt, was 
het doel van de conferentie wetenschap en maat-
schappij in gesprek te brengen, met name over de 
door de wetenschap samengestelde vragenclusters. 
Over een kwart van alle clusters is specifiek 
gediscussieerd. Het gesprek was echter omvangrijker; 
de deelnemers spraken ook over de elf maatschappe-
lijke thema’s en gaven tevens tal van adviezen voor de 
wetenschap. Cruciaal is dat al die gesprekken werden 
gevoerd vanuit het perspectief van de samenleving.  
In dit slothoofdstuk geven aan wat de meerwaarde 
van dat perspectief is. Daarbij volgen we de structuur  
van de conferentie en de verslaglegging van de elf 
themasessies. In hoofdstuk 2 is beschreven dat het 
gesprek tussen wetenschap en maatschappij plaats-
vond aan de hand van elf maatschappelijke thema’s. 
We beginnen dit hoofdstuk met een reflectie op de 
betekenis van die elf thema’s voor de wetenschaps-
agenda. In hoofdstuk 3 zijn de aandachtspunten per 
thema besproken en gepresenteerd aan de hand van 
drie generieke onderdelen: 1) het maatschappelijke 

klimaat, 2) inhoudelijke suggesties voor de weten-
schap, en 3) adviezen voor het onderzoeksproces.  
De verdere opbouw van dit hoofdstuk is gebaseerd 
op die generieke onderdelen. Aan het einde van dit 
hoofdstuk geven we aan wat de betekenis van deze 
opbrengsten is voor de totstandkoming van de 
Nationale Wetenschapsagenda.

4.1	 Elf	maatschappelijke	thema’s

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven dat de elf 
maatschappelijke thema’s die besproken zijn tijdens 
de conferentie zijn gebaseerd op de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties, de 
Societal Challenges van de Europese Unie en de 
thema’s van het SCP rapport Burgerperspectieven 
2015. Op deze manier ontstaat een brede agenda die 
vanuit maatschappelijk perspectief actueel en relevant 
is. In de voorbereiding op de conferentie hebben we 
de clustervragen verdeeld over de diverse thema’s. 
Die exercitie laat zien dat er meer vragen zijn binnen 
het thema Gezondheid en zorg dan binnen het thema 
Cultuur en identiteit. Daarmee is niet gezegd dat het 
ene thema vanuit wetenschappelijk of maatschappe-
lijke perspectief belangrijker is dan het andere. 
Onderzoek van het SCP laat zien dat burgers juist  
over cultuur en identiteit veel zorgen hebben.  
Ook de discussies tijdens de themasessies laten  
zien dat de deelnemers behoefte hebben om het 
maatschappelijk perspectief te verbinden met 
wetenschappelijk onderzoek. Vanuit alle elf thema’s is 
een sterke behoefte aan wetenschappelijke inzichten 
voor de samenleving en reflectie op de praktijk.  
Terwijl de verbinding tussen praktijk en de wetenschap 
er niet altijd is. De column van René Paas stelt 
bijvoorbeeld dat in de sociale sector de maatschappe-
lijke vraag en het wetenschappelijk aanbod elkaar  
nog niet altijd weten te vinden. Het proces van de 
Nationale Wetenschapsagenda biedt zodoende  
een unieke kans om de nationale wetenschappelijke 
agenda te verbreden. 
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Een dergelijke verbreding vanuit maat schappelijk 
perspectief is voor Nederland van belang, en leidt 
bovendien tot algemene inzichten die wereldwijd 
gebruikt kunnen worden.

4.2	 Maatschappelijke	klimaat

Wetenschap wordt bedreven binnen een bepaald 
maatschappelijk klimaat. Tijdens de conferentie 
noemden de deelnemers een aantal centrale trends  
die dat klimaat typeren. Ten eerste is er een algemeen 
gevoel dat de wereld snel verandert. Centrale drijvende 
krachten daarbij zijn globalisering, techno logisering en 
instrumentalisering of economisering. De meeste 
deelnemers zijn zich er van bewust dat een mondiaal 
perspectief cruciaal is om beter zicht te krijgen op 
veranderingen op tal van terreinen, van cultuur en 
identiteit tot innovatie, economie en recht en bestuur. 
Tevens wordt de transformerende kracht van techno-
logische innovatie breed erkend. Daarbij is er geen 
sprake meer van een naïef vooruitgangs geloof. 
Deelnemers stellen dat innovatie inherent lastig te 
voorspellen is en zowel kansen als risico’s met zich mee 
brengt. Innovatie vraagt daarom om maatschappelijke 
inbedding: het gaat niet alleen om nieuwe medische 
inzichten, maar ook aandacht voor de rol van gezond 
gedrag; het gaat niet alleen om de inzet van techno-
logie als remedie voor ons gevoel van onveiligheid, 
maar ook om het stimuleren van weerbaarheid. 

Ten tweede geven deelnemers aan dat de wereld dient 
te veranderen. Ze pleiten voor verandering van het 
onderwijssysteem, voor introductie van duur zamere 
energie en transportsystemen en voor ontwikkeling van 
nieuwe economische waarden. Ook bij deze pleidooien 
is er aandacht voor de complexi teit van veranderingen. 
Het besef is groot dat een transitie richting duurzaam-
heid bepaald wordt door tal van technische, econo-
mische, sociale en politieke factoren. Daarnaast is er 
zorg over de dominantie van het economische denken. 
Op het gebied van voedsel lijkt een strijd gaande 
tussen twee ontwikkelings modellen: het hyperefficiënt 
grootschalig verbouwen van voedsel versus lokaal en 
kleinschalig. Op het gebied van de kunsten stellen 
deelnemers dat de intrinsieke waarde van kunst meer 
erkenning behoeft. In de sessie over economie, werk  
en inkomen pleiten ze voor een samenleving waar  
nog plaats is voor het niet-meetbare dat bijdraagt aan 
kwaliteit van leven en waarin de mens centraal staat. 

In deze veranderende wereld wordt de wetenschap 
enerzijds gevraagd om begripsverheldering te bieden, 
ethische reflectie en verbreding van perspectief, 
bijvoorbeeld door het inbrengen van een historisch of 
mondiaal perspectief. Anderzijds wijzen deelnemers 
op het belang van een meer maatschappelijk 
geëngageerde rol van de wetenschap. De wetenschap 
kan een rol spelen bij de bescherming van kwetsbare 
praktijken, verhogen van bewustzijn in de samenleving 
aangaande de urgentie van verandering op bepaalde 
terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam-
heid, en het vormen van aantrekkelijke en haalbare 
visies op de toekomst

4.3	 	Inhoudelijke	suggesties	voor	de	
wetenschap

Het maatschappelijk perspectief op de ingediende 
wetenschappelijke clustervragen is op meerdere 
manieren verrijkend. Het maatschappelijk perspectief 
zorgt voor maatschappelijke context en verbreding 
van de wetenschappelijke vraag. Deelnemers brengen 
steeds de complexiteit van een bepaald issue naar 
voren. Ze vragen aandacht voor de rol die gedrag 
speelt en voor belangen, alsmede voor sociale, 
economische en politieke factoren. Wetenschappers 
wordt gevraagd daar rekening mee te houden. Een 
transitie naar duurzaamheid is gewenst, maar hoe snel 
kan een dergelijke transitie op een acceptabele wijze 
vorm krijgen? Wetenschappers wordt tevens gevraagd 
ethische, historische en internationale perspectieven 
mee te nemen.

Daarnaast benadrukt het maatschappelijk perspectief 
het belang van menselijke waarden. Deelnemers 
geven aan dat het in de kern steeds gaat om waarden 
als kwaliteit van leven, privacy, vrijheid, zingeving, 
nieuwsgierigheid, creativiteit, zelfrealisatie, vitaliteit 
van de democratie en sociale gelijkheid. Een dergelijk 
waardenperspectief leidt tot een kanteling van de 
originele wetenschappelijke vraag. Bij de vraag naar 
de vitaliteit van de democratie, stellen deelnemers 
bijvoorbeeld dat democratie veel meer is dan “eens in 
de vier jaar stemmen”. In hoeverre burgers het gevoel 
hebben te leven in een democratische rechtsstaat, 
wordt niet alleen beïnvloed door de werking van 
nationale instituties, maar ook door (het gebrek aan) 
democratische controle op multinationals. 
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Deelnemers vragen hier om aandacht voor de vitaliteit 
van de democratie uit mondiaal perspectief. In de 
themasessie over Gezondheid en zorg veroorzaakt  
het maatschappelijke perspectief een verschuiving  
van focus, van gezondheid naar centrale waarden als 
welzijn, geluk en kwaliteit van leven. 

4.4 Adviezen voor het onderzoeksproces

In iedere themasessie is aan de deelnemers gevraagd 
een aantal adviezen aan de wetenschap te formuleren. 
Hier zetten we zeven adviezen op een rij die in 
meerdere themasessies genoemd zijn en dus 
thema-overstijgend zijn. 

1.  Laat wetenschap betrekking hebben op  
de échte wereld 

Begrijp wat partijen in de samenleving en individuen 
belemmert om de theorie toe te passen in de praktijk 
(bijvoorbeeld bij innovaties om duurzaamheid te 
bevorderen: “we weten wel dat het er is, maar we 
passen het niet toe”) en maak dat integraal onderdeel 
van het onderzoek (dit advies werd genoemd in 
themasessies 1, 2, 3, 5, 10, 11)

2.		Neem	verantwoordelijkheid	in	verspreiding	 
en toepassing van onderzoeksresultaten 

In veel sessies kwam naar voren dat wetenschappers 
zelf een verantwoordelijkheid hebben voor wat er 
gebeurt met de uitkomsten van hun onderzoek. 
Publiceren in wetenschappelijke tijdschriften is niet 
genoeg. Er zorg voor dragen dat onderzoek leidt  
tot economische en maatschappelijke waarde is 
belangrijk (zie themasessies 1, 3, 5, 8). Ook burgers 
hebben een verantwoordelijkheid om op wetenschap 
gebaseerde informatie tot zich te nemen (genoemd  
in themasessies 1 en 2). 

3. Zoek samenwerking op verschillende fronten
Samenwerking is vanuit maatschappelijk oogpunt 
belangrijk, zowel tussen disciplines in inter- en 
multidisciplinair onderzoek (genoemd in themasessies 
2, 4, 5, 7,11), als tussen wetenschap en praktijk 
(genoemd in themasessies 2, 7, 8, 9, 11). Het is ook 
belangrijk internationale samenwerking te zoeken 
(genoemd in themasessies 2, 3, 8, 10).

4. Aandacht voor gedrag en ethiek
Aansluitend hierop worden gedragswetenschap en 
ethiek door de deelnemers als belangrijke disciplines 

gezien. Betrek deze bij de onderzoeksvragen 
(genoemd in themasessies 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11).

5. Aandacht voor normativiteit achter vragen
Veel van de voorliggende vragenclusters uit de 
Nationale Wetenschapsagenda zijn in feite normatieve 
vragen. Doe onderzoek naar de onderliggende 
aannames om deze clusters verder te onderzoeken 
(genoemd in themasessies 6, 7, 8, 9, 10, 11).

6. Verander beloningsstructuur onderzoekswereld
Verander de beloningsstructuur en prikkels binnen  
de onderzoekswereld en binnen universiteiten en 
instellingen zo, dat wetenschappers de ruimte krijgen 
om bovenstaande aspecten onderdeel te maken van 
hun werk (genoemd in themasessies 1 en 2).

7.  Stimuleer continue dialoog wetenschap en 
samenleving

Organiseer meer dialoog tussen wetenschap en 
samenleving (in themasessies 8, 10 en 11). Wat dat 
betreft is de conferentie een goede stap in de 
richting, zo stellen de meeste deelnemers. 

4.5 Slotwoord

Hierboven is aangegeven dat de conferentie 
‘Wetenschap en maatschappij in gesprek’ op diverse 
manieren een rijke oogst heeft opgeleverd. Het 
Rathenau Instituut beveelt de Stuurgroep aan om 
deze rijke oogst aan maatschappelijke perspectieven 
een goede plek te geven in het proces van de 
totstandkoming van de Nationale Wetenschaps-
agenda. Gelet op de uitkomsten van de conferentie 
komt het Rathenau Instituut tot de volgende 
aandachtspunten.

Zorg	voor	een	vanuit	maatschappelijk	perspectief	
brede	wetenschappelijke	agenda
Vanuit maatschappelijk perspectief zijn alle elf thema’s 
die zijn besproken tijdens de conferentie van belang. 
En vanuit alle elf thema’s is er een sterke behoefte aan 
wetenschappelijke reflectie en inzichten. Maar niet op 
alle thema’s is de verbinding tussen de praktijk en de 
wetenschap even sterk. Het proces van de Nationale 
Wetenschapsagenda biedt een unieke kans om de 
nationale wetenschappelijke agenda te verbreden.
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Maak	maatschappelijke	verantwoordelijkheden	van	
de	wetenschap	binnen	het	huidige	maatschappe-
lijke	klimaat	mogelijk
Deelnemers vinden wetenschap belangrijk. In een snel 
veranderende wereld, onder invloed van globalisering, 
technologisering en economisering, is wetenschappe-
lijke kennis van belang om zicht en grip te houden  
op de veranderende wereld. Tegelijkertijd is er op tal 
van terreinen behoefte aan verandering, denk aan 
verduurzaming of aan het versterken van de demo-
cratische controle op multinationals. Ook daar heeft 
de wetenschap een belangrijke rol in te spelen.  
De National Wetenschapsagenda dient er voor te 
zorgen dat de wetenschap deze twee verantwoorde-
lijkheden in kan vullen. 

Borg	de	kracht	van	het	maatschappelijk	perspectief
Het maatschappelijk perspectief op de weten-
schappelijke clustervragen kent tenminste de drie 
volgende belangrijke bijdragen: Ten eerste verheldert 
dit perspectief de maatschappelijke (ir)relevantie van 
een bepaalde wetenschappelijke vraag. Ten tweede 
benadrukt het maatschappelijk perspec tief de 
complexiteit van een bepaald onderwerp. Ten derde 
brengt het maatschappelijk perspectief een waarden-
perspectief naar voren. Het is van belang dat de 
Nationale Wetenschapsagenda de kracht van het 
maatschappelijk perspectief borgt. 

Investeer niet alleen in kennisproductie, maar ook 
in het benutten van kennis
Om sociale innovatie en impact in de samenleving  
te realiseren, is het stellen van vragen en het doen  
van onderzoek alleen niet voldoende. Volgens de 
deelnemers aan de conferentie is samenwerking met 
partijen uit de samenleving van belang voor het 
verder brengen van wetenschappelijke resultaten.  
Uit de sessies blijkt dat het toepasbaar maken van 
resultaten van onderzoek zeer zorgvuldig moet 
gebeuren, met begrip voor andermans perspectief. 
Het beter benutten van kennis is dus een intensief 
proces waarin geïnvesteerd moet worden. 
Deelnemers geven aan dat het zowel economisch  
als sociaal wenselijk is dat dat gebeurt. Het maat-
schappelijke perspectief legt direct de complexiteit 
van issues bloot. Om recht te doen aan die complexi-
teit is naast samenwerking met maatschappelijke 
partijen, wetenschappelijke samenwerking tussen 
diverse disciplines cruciaal. Met name de samen-
werking tussen technische en sociale wetenschappen 
dient bevorderd te worden. 

Betrek burgers en partijen uit de samenleving al in 
een vroeg stadium en zoek naar “rich engagement”
Wetenschap is niet: ‘u vraagt, wij draaien’. Het proces 
van de Nationale Wetenschapsagenda heeft tot nu 
toe veel vragen opgeleverd. Om die op een zinnige 
manier te beantwoorden is het nodig te onderkennen 
welke vraag achter de gestelde vragen schuilt. Ook is 
het nodig dat wetenschappers kritisch blijven op de 
vragen en dat er rekening mee gehouden wordt dat 
vragen zo geformuleerd worden dat ze onderzoekbaar 
zijn. Het in georganiseerde vorm doorpraten over 
vragen met wetenschappers en vertegenwoordigers 
uit de samenleving leidt tot het herformuleren van 
vragen. Aspecten van een vraag, zoals gedrag en 
ethiek, worden dan belangrijker. Dit leidt niet alleen 
tot relevante, maar ook tot wetenschappelijk 
interessante vragen. Onderzoek aan deze verrijkte 
vragen leidt tot beter begrip van de wereld om ons 
heen en is onontbeerlijk voor economische en sociale 
innovatie.

De conferentie laat zien hoe dit gesprek georgani-
seerd kan worden. De deelnemers gaven aan dat 
betrokkenheid van de samenleving bij het formuleren 
van onderzoeksvragen een continu proces is. Ze 
adviseerden dat dergelijke gesprekken plaatsvinden 
op verschillende niveaus. Niet alleen op het hoge 
geaggregeerde niveau van de Nationale Weten-
schapsagenda, ook bij agendering van programma’s 
en projecten. Gelukkig beginnen we niet vanaf nul.  
In Nederland is hier al ervaring mee.

Concluderend kan gesteld worden dat de conferentie 
‘Wetenschap en maatschappij in gesprek’ mensen  
die normaal gesproken niet direct betrokken zijn bij 
beleidsvorming over wetenschap, heeft bereikt en 
bereid gevonden mee te praten. De conferentie heeft 
bijgedragen aan het enthousiasme van de deelnemers 
om na te denken over wetenschap en samenleving. 
Het proces laat zien hoe burgers en wetenschappers 
samen in gesprek kunnen gaan over vanuit maat-
schappelijk oogpunt relevante wetenschappelijke 
vragen voor de toekomst. De essentie van dat gesprek 
is de gezamenlijke zoektocht naar de kern van de 
gestelde vragen. Dit gesprek biedt kansen voor  
zowel de wetenschap als de maatschappij.



Nieuwsgierigheid en samenwerking met 
wetenschappers
“Mijn wens voor de wetenschap begint met mijn wens 
voor de sociale sector. Ik wens dat ze nieuwsgierig 
wordt. Naar hoe anderen hun werk doen. En wat je 
daar van kunt leren. Wetenschappers kunnen ons 
daarbij helpen. Divosa is de vereniging van directeuren 
van sociale diensten van bijna alle gemeenten in 
Nederland. We bestaan al 80 jaar en wisselen 
’recepten’ uit. Maar wat is de gemeenschappelijke 
basis voor de recepten die werken? Hoe zorgen we  
dat ons werk meer wordt dan kookkunst?”

Sociale sector heeft wetenschappelijk  
bewijs nodig
“Drie jaar geleden begon ik bij Divosa en het viel me 
op dat mensen vaak heel stellig zijn over wat werkt en 
wat niet. Maar de opvattingen verschillen totaal. En het 
blijkt moeilijk om uit te leggen waarop je overtuiging 
gebaseerd is. Dat gaat veelal intuïtief. Uiteraard varen 
vakmensen op ervaring. Dat is goed. Maar als je het 
aan een ander wil leren, jezelf scherp wil houden ook 
als er nieuwe ontwikkelingen zijn en zelf ook wil leren 
van anderen, dan moet je toch onder woorden kunnen 
brengen wat je doet en waarom je dat doet. Op dat 
punt loopt onze sector achter in de professionalisering, 
die je wel al gezien hebt in het onderwijs, de psychiatrie 
en in de medische sector.”

“We zijn een campagne gestart en daarin verzamelen 
we vragen, eerder dan antwoorden. En de Divosa-
benchmark beschrijft negen van de tien bijstands-
ontvangers. Daarmee beschikken we over een 
prachtige database, die we kunnen combineren  

met ervaringen, observaties en vragen van 
gemeentelijke professionals. Ik zou heel graag willen 
dat weten schappers daarmee aan de slag gingen. 
Welke aanpak is nu bewezen beter?”

Meer werk met minder geld doen
“De vraag naar vakmanschap is urgent. Onze leden zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die in 
de grote decentralisaties naar gemeenten toe komen. 
Ze moeten meer mensen helpen met steeds minder 
geld. Ga er maar aan staan. In regio’s die ontvolken en 
vergrijzen en waar al heel lang erg weinig werk is. Hoe 
kun je daar de kwaliteit van leven en de participatie 
bevorderen? Dan wil je zeker weten dat je de beschik-
bare middelen op de best denkbare manier inzet. 
Wetenschappers kunnen ons daarbij helpen.”

“Dingen uitproberen maar niet vaker dan één keer 
leergeld betalen. We moeten mensen helpen om 
hun leven in eigen hand te nemen. En ik wil dat 
professionals – of ze nu bij gemeenten of bij zorg-
aanbieders werken – weten wat ze moeten doen, 
omdat hun interventies bewezen effectief zijn.”

“Eerlijk gezegd ging het initiatief van de Nationale 
Wetenschapsagenda tot nu toe langs me heen, terwijl ik 
het zelf een belangrijk onderwerp vindt en nu en in mijn 
vorige functies met wetenschappers te maken heb.  
Dit laat zien dat er nog veel nodig is om de afstand 
tussen wetenschap en vragen in de samen leving kleiner 
te maken. En ik wil blijvend mee kunnen denken, over 
deze agenda, over onderzoeksvragen en ik wil graag 
samenwerken bij de uitvoering daarvan, want wij kunnen 
weer een hoop laten zien aan wetenschappers.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de wetenschap 
verzameld	in	aanloop	naar	de	conferentie	‘Wetenschap	en	maatschappij	in	
gesprek’	op	18	juni.	

René Paas is voorzitter van Divosa. Divosa is de Nederlandse vereniging van 
gemeentelijke	managers	op	het	terrein	van	participatie,	werk	en	inkomen.	
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Graag toekomstige vragen onderzoeken
“Mijn wens voor de wetenschap is om aandacht te 
krijgen voor toekomstige vragen. Bijvoorbeeld over 
betaald en onbetaald werk. Of over wat multitasking 
met ons doet. Daarbij zie je grenzen aan bestaande 
manieren van denken vanuit de kokers waarin onder-
zoek nu georganiseerd is.

Burgerperspectieven
“Het SCP monitort elk kwartaal wat Nederlanders 
belangrijk vinden en waar ze zich zorgen over  
maken. De zogenaamde Kwartaalberichten Burger-
perspectieven. Omdat we dit al lang doen krijgen we 
aardig inzicht in welke thema’s dat zijn. Opvallend 
misschien, maar het meest genoemd zijn vaak de 
normen en waarden bij het samenleven. Ook werk  
en inkomen staan hoog op de prioriteitenlijst.”

“Dit zijn dus allemaal onderwerpen waar de 
topsectoren zich niet mee bezig houden en die ook 
niet tot de Europese grand challenges zijn benoemd. 
Dat betekent dat er via die weg niet automatisch geld 
is voor onderzoek, terwijl je graag fundamenteel 
onderzoek zou willen laten doen op deze punten.  
De wetenschapsagenda kan hier dus een belangrijke 
rol spelen.”

Wie zorgt in de toekomst voor mij?
“Gezondheid en zorg vinden mensen erg belangrijk 
blijkt telkens weer. Medische zorg is via de life sciences 
een Europees speerpunt, maar burgers hebben ook 
veel vragen bij de niet medische zorg, is die er straks 
nog voor mij, of mijn ouders? 

Ook de zorg en de organisatie daarvan is nog niet 
opgenomen in een wetenschapsagenda.”

“Dit jaar noemden burgers in ons onderzoek ook 
internationale ontwikkelingen opvallend veel. Bij 
doorvragen gaat het dan om een gevoel van veiligheid. 
Het idee dat mensen er zelf geen grip op hebben, 
maar ook het gevoel dat Nederland, Europa en de VS 
onmachtig lijken te staan tegenover de ontwikkelingen 
in de wereld. Dit houdt verband met o.a. de ramp met 
de MH17 en het geweld door IS. Ook het belang van 
veiligheid voor een samenleving behoeft een 
wetenschappelijke doordenking.”

Hoe leven we in 2025?
“Wat mij als directeur van een planbureau het meeste 
bezighoudt is de middellange en langere termijn.  
Hoe werken en leven we in 2025 als de informatisering 
verder doorzet. Hoe denken we over onszelf en relaties 
en welke rol spelen de sociale media daarbij? Welke 
andere uitdagingen zijn er en hoe gaan we daarmee 
om? Wetenschap is bij uitstek van belang om deze te 
bestuderen vragen en de fundamenten van onze 
samenleving te doordenken.”

Het Rathenau Instituut heeft verschillende perspectieven voor de 
wetenschap verzameld in aanloop naar de conferentie ‘Wetenschap en 
maatschappij	in	gesprek’	op	18	juni.	

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
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Woord van dank

Het voeren van een maatschappelijk gesprek over 
wetenschappelijk onderzoek is bijzonder, en zeker  
op zo’n grote schaal. Bij de totstandkoming van de 
conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in gesprek’ 
zijn dan ook veel mensen betrokken geweest.

Wij willen Ronald Gijsbertsen (SOMO), Felix Cohen 
(Veilig Verkeer Nederland), Ted van Essen (huisarts  
en tv-dokter), Birgit Donker (Mondriaan Stichting),  
Ko Colijn (Instituut Clingendael), Laurien Koster 
(College voor de Rechten van de Mens),  
Tom van de Wetering (SETUP), Bright Richards 
(New Dutch Connections), Kim Putters (Sociaal en 
Cultureel Planbureau), Barbara Goezinne (Algemene 
Rekenkamer), René Paas (Divosa), Jelmer Evers  
(leraar geschiedenis en blogger) en Marjan Minnesma 
(Urgenda), Lynn Zebeda (Dr. Monk) zeer bedanken 
voor de inspirerende gesprekken die we met hen 
mochten voeren voorafgaand aan de conferentie. 
Deze gesprekken hebben geleid tot prikkelende 
columns op onze website. De meesten van hen waren 
als inleider ook aanwezig tijdens de conferentie zelf. 
Ook daarvoor veel dank. Hiernaast bedanken we Julia 
Visser (Youth Food Movement), Dennis van Berkel 
(Urgenda) als inleiders tijdens de conferentie.  
Elke Vierveijzer en Nynke Laverman bedanken we  
voor hun prachtige muzikale bijdragen.

Voor het realiseren van de elf themasessies hebben 
we beroep gedaan op een groot aantal mensen. 
Wij danken Ingeborg Meijer, Wiebe Bijker, 
Geert Munnichs, Jelte Timmer, Gerben Klein Baltink, 
Menno van Veen, Jos de Jonge, Ira van Keulen,  
Frans Brom, Pierre Hupperts en Virgil Rerimassie  
voor hun inzet als sessieleder in de Wereldcafé’s.

Zonder assistent-sessieleiders en rapporteurs waren 
de sessies lang niet zo soepel verlopen als nu.  
We danken hiervoor de (oud-)leden van de Nationale 
Denktank en onze Rathenau collega’s, die in grote 
getalen beschikbaar waren. 

Tot slot danken wij minister Bussemaker en staats-
secretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, minister Kamp van Economische Zaken 
en Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf van 
de stuurgroep Nationale Wetenschaps agenda, voor 
het in ons gestelde vertrouwen in de organisatie en 
uitvoering van deze conferentie.
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Bijlagen
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Bijlage 1:  Organisatie van  
de conferentie

De conferentie ‘Wetenschap en maatschappij in 
gesprek’ is georganiseerd door het Rathenau Instituut. 
De volgende medewerkers van het Rathenau Instituut 
zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij de 
organisatie van de conferentie: 

Projectteam en auteurs:
Algehele	projectleiding:
Melanie Peters

Projectcoördinatie	inhoudelijk:
Laurens Hessels
Annick de Vries

Methode ontwerp:
Hade Dorst
Leonie van Drooge
Rinie van Est

Overig:
Sessieleiding:
Frans Brom
Jos de Jonge
Ira van Keulen
Geert Munnichs
Virgil Rerimassie
Jelte Timmer

Sessie rapportage:
Jasper Deuten
Stans van Egmond 
Sarah Eskens
Anna van de Haar
Marjolijn Heerings
Lionne Koens
Elizabeth Koier
Iris Korthagen
Pol Maclaine Pont
Pascal Messer
Wout Scholten
Jan van Steen
Arnoud van Waes
Anne van Wijngaarden

De volgende personen van buiten het Rathenau 
Instituut zijn betrokken bij de conferentie:

Projectcoördinatie	organisatorisch:
Linda Glebbeek

Projectondersteuning:
Max ten Velden

Methode ontwerp:
Marien Baerveldt (Hosted Beings)
Joost den Boon (Hosted Beings)

Sessieleiding:
Wiebe Bijker
Pierre Hupperts
Gerben Klein Baltink
Ingeborg Meijer
Menno van Veen

Assistent sessieleiding (De Nationale DenkTank):
Azadeh Achbari
Eva Alisic
Mark Beumer
Benjamin de Boer
Maartje van den Broek
Eva Deinum
Cassandra Hensen
Laura de Landgraaf
Marloes van Noorloos
Joost van Putten
Marijn ten Thij
Perijne Vellekoop

Sessie rapportage:
Sara Vermeulen
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Bijlage 2:  Goals, challenges  
en perspectieven

De Sustainable Development Goals van de 
Verenigde	Naties	zijn	de	volgende:
1. End poverty
2.  Empower girls and women and achieve gender 

equality
3.  Provide quality education and lifelong learning
4. Ensure healthy lives
5. Ensure food security and good nutrition
6. Achieve universal access to water and sanitation
7. Secure sustainable energy
8.  Create jobs, sustainable livelihoods and  

equitable growth
9. Manage natural resource assets sustainably
10. Ensure good governance and effective institutions
11. Ensure stable and peaceful societies
12.  Create a global enabling environment and 

catalyse long term finance

De Societal Challenges van de Europese Unie  
zijn	de	volgende:
1. Health, demographic change and wellbeing;
2.  Food security, sustainable agriculture and  

forestry, marine and maritime and inland  
water research, and the Bioeconomy;

3. Secure, clean and efficient energy;
4. Smart, green and integrated transport;
5.  Climate action, environment, resource  

efficiency and raw materials;
6.  Europe in a changing world – inclusive,  

innovative and reflective societies;
7.  Secure societies – protecting freedom and  

security of Europe and its citizens.

Voor	2015	zijn	de	burgerperspectieven	van	het	
Sociaal en Cultureel Planbureau de volgende:
1. Samenleven en normen en waarden
2. Gezondheids- en ouderenzorg
3. Immigratie en integratie
4. Inkomen en economie
5. Politiek en bestuur
6. Werkgelegenheid
7. Criminaliteit en veiligheid
8. Internationaal / Nederland in de wereld
9. Onderwijs, innovatie, kunst en cultuur
10. Sociaal stelsel
11. Verkeer en fysieke leefomgeving
12. Natuur en milieu
13. Jeugd en gezin
14. Vrijheden
15. Nederlandse tradities
16. Overig
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Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke 
meningsvorming over wetenschap en technologie. 
Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie 
en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert 
het over maatschappelijke effecten van nieuwe techno-
logieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en 
dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

www.rathenau.nl


