
Een technologicbeleid dat de mens centraal stelt client probleem

gestuurd te zijn. Eerst moeten tt.:chnologische en niet-technologi

sche oplossingen voor problemen tegen elkaar afgewogen worden. 

Maatschappelijke dfecten van de technologie moeten zo snel mo

gelijk opgespoord worden. Daarbij dienen ook burgers betrokken 

te worden naast bedrijven, R&O-instellingen en verschillende over

heidsdepartementen. Dit schrijft drs N.H. Maisch in een reactie op 

het artikel "Nieuwe wegen in technologiebeleid" van prof. dr. J.].J. 

van Dijck. (in CDV 6/93) 
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(hijvoorheeld telematica), Landhouw, 

Natuurbeheer en Vi,scrij (bijvoorbeeld 

n1estverwcrking), Ontwikkeling"amcn

werking (aangcpaste technologic voor 

ontwikkelingslandcn) en Onderwijs en 

Wctenschappen \ wetenschapshcleidl 

hebben allcmaal hun cigen redenen om 

zich bczig te houden met technologie

ontwikkcling. 

Nodig is ecn hetere coi:irdinatie van de 

activitciten van verschillcnde dcpartc

menten. Het idee van netwerken, dar 

Van Oijck wei propageert voor hedrij

ven en Research en Development-insti

tutcn (R&D!, zou ook binnen de 

overheid de coiirdinatic kunnen verbe

teren. Waarom zouden amhtenaren 

van. zcg, VROI\1, O&W en EZ nict 

kunnen 'amenwerken aan bijvoorbeeld 

cen subsidieregeling voor milicutech

nologic-ontwikkeling voor het midden

en kleinbedrijt' VROM heeft de mi

lieu-cxperti,e, 0& W heeft weten

schapsbeleidservaring en contacten 

met de univcrsiteiten, en EZ kent 

het midden- en klcinbedrijf Her zal 

allicht efficienter en ovcrzichtelijker 

zijn dan wannecr aile drie ministe

ries ecn regcling ontwikkelen die 

ongeveer dczcl f de doe lste IIi ng 

heeft 

Aanbod en vraag 
[en tweede probleem met Van IJijck's 

vi,ie is hct volgende Hij verhreedt 

wcliswaar de di.,cussie over tcchnologie 

van puur cconomisch, waarin over 

technologie gesproken wordt alsof het 

ccn zwarte doos i'>. naar techno-ccono

misch. Hct voordeel daarvan is dar de 

technologie zclf ook gcstuurd kan en 

moct worden, waarhij ovcrhcdcn, be

drijven en maatschappelijke organisa

ties betrokkcn zijn in een 'associatieve 

orde' Maar vervolgcns laat hij her daar-

bij. Aldus hlijft hij hangen in de aan

bodkant van technologie in het econo

mische '>ysteem. Dit hangt samen met 

het feit dat in zijn 'a.,.,ociatieve orde' 

gccn plaats ingeruimd is voor burgers. 

Een technologichclcid, dat mijm in

zicns beter aansluit bij chri<,tcn-dcmo

cratische uitgangspunten richt zich niet 

aileen op de aanhodkant. Zo'n techno

logiebeleid haalt juist ook de vraagkant 

hoven tafcl, via gerichte vraagarticula

tie, dus systematisch onderzoek naar 

maatschappelijke behocften. Hovcndicn 

stimuleert dit beleid af,temmcn van in

vesteringcn op deze vraag. De aanhod

kant omspant de innovaticketen van 

wetemchappclijk onderzoek tot ver

koop van eindprodukt. De vraagkant is 

gedifferentieerd, vragcrs kunnen consu

menten, ovcrheden of bedrijven zijn. 

Vraagarticulatic is bijvoorbeeld wat in 

het EC-programma TIDE gcbeurt, waar 

technologie-ontwikkeling voor gehan

dicaptcn en ouderen gesuhsidiecrd 

wordt. 

[en bcleid gericht op vraagarticulatic 

hecft de volgcnde kenmerken 

I. identificeer een maatschappelijke 

doelgroep (bijvoorbeeld gehandi

capten. vrouwen, onge,chooldcn); 

2. inventari'>eer hehocftcn. Het CDA 

propageert een participaticvc sa

mcnlcving.1 Daarin past voor deze 

taak het he,tc ccn platform, waarin 

naast mensen uit ovcrheden. bedrij

vcn en R&D-instellingen ook men 

sen uit de doelgroep en uit andere 

betrokken grocpcri ngen participe

ren; 

3. formuleer criteria gcricht op behoef

tenbcvrcdiging voor financicring 

van technologie-ontwikkeling; 

4. betrek ook mensen uit de doelgroep 

bij testen en evaluatic van de tech

nologische oplossing 
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(bij voorbee ld te lematica ), Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij (bij voorbee ld 

mestverwerking), Ontw ikkelingssamen

werking (aangepaste technolog ie voor 

ontwikkelingslanden) en Onderwijs en 

Wetenschappen (weten schapsbeleid) 

hebben allemaal hun e igen redenen om 

z ich bezig te houden met techno logi e

ontw ikkeling. 

Nod ig is een betere coörd in atie va n de 

ac tivite iten va n ve rschill ende depa rte

menten. H et idee va n netwerken , dat 

Van Dijck we l propageert voor bedrij

ven en Research en Development-i nsti

tuten (R&D ), zou ook binn en de 

overhe id de coördinatie kunnen ve rbe

teren . Waarom zouden ambtenaren 

va n, zeg, VROM , O&W en EZ niet 

kunnen samenwerken aan bijvoo rbeeld 

een su bsidi eregeling voor mili eutech

nolog ie-o ntwikke lin g voo r het midden

en klei nbedrijf? VROM heeft de mi

lieu -experti se, 0& W hee ft weten

sc haps bel e id se rva ring e n contacten 

met de uni ve rsite iten , e n EZ kent 

h et midd en- e n kl e inb ed ri jf. H e t zal 

alli c ht eff ic ië nter e n ove rz ichte lijker 

zi jn dan wa nneer a ll e dri e ministe

ri es ee n rege lin g ontwikke le n di e 

o ngevee r de ze lfd e doe lste llin g 

heeft. 

Aanbod en vraag 
Een tweede probleem met Van Dijck's 

visie is het vo lge nde. Hij verbreedt 

weli swaar de discuss ie over technologie 

van puur eco nomi sch , waarin over 

technologie gesproken wordt alsof het 

een zwarte doos is, naa r techno-econo

mi sch. Het voordee l daarva n is dat de 

technologie ze lf ook gestuurd ka n en 

moet worden, waarb ij overheden , be

drijven en maatschappelijke organisa

t ies bet rokke n z ijn in een 'assoc iatieve 

orde'. Maar ve rvol gens laat hij het daar-

bij. Aldus blijft hij hangen in de aa n

bodkant va n technolog ie in het econo

mi sche sys teem. D it hangt same n met 

het feit dat in z ijn 'associatieve orde' 

gee n plaats in geru imd is voor burgers. 

Een technologiebel e id , dat mijns in

z iens be te r aans luit bij chri sten-demo

c rati sche uitgangspunten richt z ich nie t 

all ee n op de aanbodkant. Zo'n techno

logiebele id haalt juist ook de vraagkant 

bove n tafe l, via ge richte vraaga rticula

ti e , dus sys temati sch onderzoek naar 

maatschappelijke behoefte n. Bovendien 

stimulee rt dit beleid afstemmen va n in

veste rin gen op deze vraag. D e aanbod

kant omspant de inn ovatieketen va n 

wetenschappelijk onderzoek tot ve r

koop va n e indprodukt. De vraagkant is 

ged ifferentieerd , vragers kunnen con su

menten , overheden of bedrijven zijn. 

Vraagarticulati e is bijvoorbee ld wat in 

het EG-programma TIDE gebeurt , waar 

technologie-ontwikkeling voor gehan

di ca pten en ouderen gesubsidieerd 

wordt . 

Een bel ei d gericht op vraagarticulatie 

hee ft de vo lgende kenmerken: 

ident ificeer een maatschappelijke 

doe lg roep (bij voorbeeld gehand i

capten , vrouwen, ongeschoo lden ); 

2. inve ntari seer behoeften. H e t CDA 

propageert een participati eve sa

menl eving.1 Daarin past voor deze 

taak het beste een platform , waarin 

naast mensen uit overheden, bedrij

ven en R&D -in ste llin gen ook men 

se n uit de doe lgroep en uit andere 

betrokken g roe peringe n participe -

ren; 

3. formu leer criteria ge richt op behoe f

tenbevred igi ng voor financierin g 

va n techno logie-ontwikkeling; 

4. betrek ook mensen uit de doe lgroep 

bij testen en eva luatie van de tech

nologi sche op lossing 
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Een derge lijk be le id zou het mogelijk 

maken dat bijvoorbeeld technologie di e 

nie t zo spannend is als hoge definitie 

te levisie (HDTV), maar die wel aan een 

maatschappe lijke behoe fte vo ldoet, 

mee r ka ns krijgt op verwerkelijking. Te 

denken va lt aan de gesproken krant , 

waarmee Trouw als eerste kwam, en die 

nu ook navolging gaat vinden bij ande

re kranten. Of aan tel ewerkfacilite iten 

waarmee gehandi capten meer kans 

zouden kunnen krijgen op de arbeids

markt. Voor bedrijven mi ssch ien ni e t 

zo aantrekkelijk, omdat e r geen koop

krachtige vraag lijkt te zij n, maar voor 

· de overheid en voor christen-democra

ten wel, o mdat he t een deeloplossin g 

kan zijn voor sociale problemen. 

In dit verband is het pl e idooi interes

trialisee rde landen. In het CDA worden 

eve nwel medi sch-ethi sche di scuss ies 

ni et voor ni ets al jaren gevoerd. 

Medi sche technologieën hebben nie t te 

ondersc hatten voo rdel en, e n kunnen 

veel leed voorkomen of ve rhe lpen , 

maar brengen tege lijker tijd moeilijke 

ethische kwesties mee , inzake de be

sc hermwaardi gheid va n menselijk le

ve n. H et is dan ook goed dat po litici , 

medische en e thische deskundigen en 

gewone mensen zich erover bui ge n. 

Beschouwen we de 'harde' techn o logie, 

waar Van Dijck het over heeft; dan zien 

we dat het nadenken over potentië le 

maatschappelijke effec ten (negatief of 

positi e f) vee l minder va nze lfspreke nd 

is. Zo is een di scussie over ISDN .,. 
(I11tegrated Services Oigital Network), waari n 

sa nt dat prof. dr. ir. H .H . Christen-dernocra
va n den Kroo nenberg o n-

via glasvezels tel ev isie- , 

radio- , te lefoon- en data

communi ca tie a ll emaal te

ge l ijk over hetzelfde 

ne twerk verstuurd kunnen 

wo rden, nog nauwe lijks 

publi eke lijk gevoerd 3 En 

dat terw ij l er wel dege lijk 

ri sico's aan kl eve n, bij

voorbeeld va n monopoli

sering van 

in format ieverspre iding om 

maar ee n mogelijk effect 

langs hield om als ingeni-

eurs te streven naar 

maatschappelij k aa nvaarde 

technologie 2 Hij gaf aan 

tegen bove ngro ndse aan

leg va n de Betuwelijn te 

z ijn , nu de bevolking 

vraagt om onderg rondse 

aanleg. Verder pl e itte hij 

ervoor dat inge ni eurs er bij 

het kabinet op zouden 

tisch technologiebe

leid haalt de 

vraagkrant boven 

tafel, via 

systematisch 

onderzoek naar 

maatschappelijke 

aandringen te gaan experi
behoeften . 

te noemen. Ook is nog 

niet echt duide lijk w ie er voordeel va n mente ren met ni e t-bove ngro ndse aan-

leg , als ee n g rote re tech no logisch e 

uitdag ing , die bovendi en wèl maat 

schappelijk aa nvaa rd zou zijn. 

Ethiek: zo gek nog niet 
Een derde probleem is dat Van Dijck 

uit het oog verli est dat technologie ni et 

automatisch he il zaam is voor de samen

leving. Hij geeft daarbij een sneer naa r 

'voo rbarig-ethische react ies' op techno

log ie , waar men in Nederland meer aan 

zou lijden dan in andere hooggeïndus-

hee ft , en w ie nadee l (zoa ls mogelijk de 

dagbladen). Van 'voorbari g-ethi sche re

ac ties' is in di t voorbeeld dus n iet vee l 

te merken. 

In dit ve rband is de adviesaa nvraag van 

de minister va n Onderwijs en 

Wetenschappen inzake het opzetten van 

platforms voor ethische vragen rond on

derzoek en onderzoekstoepassingen een 

interessante ontwikkeling. Blijkbaar is er 

ook binnen de overhe id behoefte aan 

meer ethische reflectie op technol ogie4 
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Een ander tcchnologiebelcid client 

daarom ook gericht te zqn op het in 

cen zo vroeg mogelijk stadium zicht

haar maken van kamcn en ri-.ico's vcr

hondcn met een technologic 111 

ontwikkeling, via instrumcnten als 

Tcchnologisch Aspcctenonderzoek 

rTAI. Dit instrument entamecrt structu

rcel hrede discussic over maatschappe

lijke elfecten van technologic, in ecn 

tasc waarin dcze nog in ontwikkeling 

en beinvlocdbaar is. Het concept van 

TA zoals onder andere gebruikt door 

de Ncderland-.e Organisatie voor 

Tcchnologisch Aspcctcnonderzoek 

(NOTA) maakt gcbruik van foresr<)ht

cxrrCitie5, waarn1ee 1nschattingcn gc-

maakt worden over potenticlc 

maatschappclirkc ellccten van een 

technologic die nog in ontwikkeling is, 

zoals ISDN. Hierbij wordt gcpul uit de 

kcnni-, van dcskundigen. Vcrder zijn 

ook workshops, waarin mcnscn uil ver

schillende relevantc maatschappclijkc 

groepcringcn ovcr·heid, 

maatschappelirkc organisatiesl met cl

kaar discus-,iercn over de vnwachte 

ontwikkclingen, belangrirkc bijdr·agcn 

aan de agenda van tcchnologiebclcid 

Een ander 

technologiebeleid 

Ecn variant op TA is i\1L

WC l-onderzock 

client gericht te zijn 

r ,\1aatschi.1ppclijkc: EHccten 

van Wetenschappclijk 

Clndcrzoek 1. Dit concept is 

ontwikkeld aan de 

llniversiteit Twcnte5, en 

!weft twce doel-.tellingen. 

Ten ccrstc in een zen vrocg 

<,tadium van tcchnologie

ontwikkeling (aan ccn uni

versiteit) inzicht krijgen in 

potcnticlc maatschappclijke 

op het in een zo 

vroeg mogelijk 

stadium zichtbaar 

maken van kansen 

. . ' en fiSICOS. 

ellectcn van technologic Dit verschilt 

in zoverre van TA, dat ,\1EWO zich 

r·icht op technologic 111 een eerder ont-

wikkelings<;tadium, die daarmee lastiger 

tc voorspellen is, maar naar vnwach

ting makkelijker be'invloedbaar, en dat 

MFWO zich aileen richt op de univer

siteit. 

De twcede doelstc:lling van ,\1FWO is 

het vergrotcn van de maatschappelijke 

vcrantwoordelijkhcid van onderzoc

kers, door informaticvcrstrekking en 

hct aandragen van in<,trumcnten om in

vlocd op ondcrzock en op nctwcrkvor

ming uit te odcnen, zoals het 

organi~cJTn van \Vork'ihop-; vvaarin ge

sproken wordt over potenticle cl kcten 

en wat eraan tc docn zou kunnen ziin. 

Natuurlirk begint hct vergroten van de 

maatscbappcl ijkc vcrantwoordcl ijkheid 

van ondcrzoekcrs in hct onderwijs. H<:t 

is dan ook van cruciaal belang dat tcch

nische <,tudcnten niet aileen tcchnische 

vakken aangcboden krijgen, maar ook 

maa tschappij -wctcnschappelijk onder

legd raken. 

Van DiJck maakt zich zorgcn over de 

instroom van tcchnische studcnten, en 

plcit daarom voor stinruli 'Studicduur 

-.tudidinanciering en prcmies zijn in dit 

vcrband manipuleerbare instrumcnten'_ 

Ten ccrste verwacht ik nict dat menscn 

die ecn studie moeten gaan kiezen en 

van plan zijn iets met talcn ol vnzor

ging tc clocn zich daardoor echt Iaten 

vcrlcidcn tot een tcchni-.chc studic. 

i\laar hovcndien dcnk ik dat maat

schappelijk vcrantwoordeliJkc ingeni

CLir<, ecn heterc reclame vormcn voor 

techni-.chc studies. 

Aan de llniversitcit Twente wordt mo

menteel een experiment uitgcvocrd, in 

de vorm van ecn omvangrijk onder

zoekprogramma 'op weg naar micro

optica' Hierin wcrken vier technische 

vakgroepen interdisciplinair aan ondcr

dclcn van optischc chips, waarmce wel

licht cen doorbraak in de optischc 

CllV 12'!1 
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Een ander techno log iebe le id di ent 

daa rom ook ge ri ch t te zijn op he t in 

een zo vroeg mogelijk stad ium z ich t

baar maken va n kan se n e n ri sico's ver

bonden met een technologie in 

o ntwikke li ng, v ia inst rumenten als 

Technologisch Aspectenonde rzoek 

(TA ). D it instru ment entameert structu 

reel brede discussie over maatschappe

li jke effecte n va n techno logie , in een 

fase waarin deze nog in o ntw ikke ling 

e n beïnvloedbaar is. H et co ncept van 

TA , zoa ls onder andere gebruik t door 

de Nederlandse Organ isa tie voor 

Technologisch Aspecteno nderzoek 

(NOTA) maakt gebruik va n foresigilt

exercities, waa nnee in scha ttin gen ge

maakt worden over potentiële 

maatschappelijke effecten va n een 

technologie die nog in ontw ikke ling is, 

zoals ISD N. H ie rbij word t geput uit de 

kenni s va n deskundi ge n. Verder zij n 

ook workshops, waa rin mensen uit ve r

schill ende re leva nte maatschappelijke 

groeperingen ( industri e , overhe id , 

maatschappe li jke o rga ni sa ti es) met el

kaar discussiëren over de verwach te 

o n twikke linge n, be langrijke bijdrage n 

aan de agenda van technologiebeleid . 

Een ander 

technologiebeleid 

dient gericht te zijn 

op het in een zo 

vroeg mogelijk 

stadium zichtbaar 

Een variant op TA is ME

WO-o nderzoek 

(Maatschappelij ke Effecten 

van Wete nschappelij k 

Onderzoek ). Dit concept is 

ontw ikke ld aa n de 

Uni vers iteit Twente5 , en 

heeft twee doe lste llin gen 

Ten eerste in een zeer v roeg 

stad ium van techn o logie

ontw ikke lin g (aan een uni

vers ite it ) inzicht krij ge n in 

potentiële maatschappelijke 

maken van kansen 

en risico's . 

effecten van techn o logie. D it verschil t 

in zoverre va n TA, dat MEWO zic h 

ri ch t op techn o logie in een eerder o nt-

wikkelingsstadium , di e daarmee lastige r 

te voorspe llen is , maar naar ve rwac h

ting makke lijker beïnvloedbaar, en dat 

MEWO z ich alleen richt o p de univer

site it . 

De tweede doe lste lling va n MEWO is 

het ve rgro ten van de maa tschappelijke 

vera ntwoorde lijkhe id va n o nderzoe

kers , door informatieverstrekking e n 

het aandragen va n instrumenten om in

v loed op o nderzoek en o p netwerkvor

ming uit te oefenen, zoals he t 

o rga ni sere n van workshops waa rin ge

sproken wordt over potentië le e ffecte n 

en wat eraa n te doen zou kunnen zijn. 

Natuurlijk beg in t het ve rgroten va n de 

maatschappe lijke verantwoorde lijkheid 

va n onderzoekers in het onderwijs. H et 

is dan ook va n cruciaal belang dat tech

ni sche studenten nie t alleen technische 

vakke n aa ngeboden kr ijgen , maar ook 

maa tsc hap pij -wete nschappe lijk onder

legd raken. 

Van Dijck maakt z ich zorgen over de 

instroom va n techni sche stude nten , e n 

pl e it daaro m voor sti111 ril i, 'Studieduur, 

stud iefinancieri ng en premies z ijn in dit 

verband manipu leerbare instrumenten'. 

Te n eerste ve rwacht ik ni et dat mensen 

die ee n studie moete n gaan kiezen e n 

van plan z ij n iets met tale n of ve rzo r

g ing te doen z ich daardoor echt la te n 

verleiden tot ee n technische studie. 

Maar bovendien denk ik dat maat

schappelijk vera ntwoordelijke in gen i

eurs een betere rec lame vormen voor 

tech nische studies. 

Aa n de Univers ite it Twente wordt mo

menteel ee n experiment uitgevoerd, in 

de vorm va n een o mva ngrijk onder

zoekprogram ma 'op weg naar mi cro

optica'. Hierin werken vie r technische 

vakgroepen interdisc iplinair aa n onder

de len va n opt ische chips, waarmee we l

licht een doorbraak in de optische 
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te lecommunicati e dichte rbij gebracht 

kan worden. Bovendien neemt ook een 

maatschappijwete nschappelijke fa cul

te it deel in het prog ramm a. De vak

groep Filosofi e van Wetenschap en 

Techniek o nderzoekt he t al dan ni et 

ontstaan va n inte rdi sc iplinaire samen

werking binnen het prog ramma , en 

voert een begel e idend MEWO-onder

zoek uit . In dit laats te wordt getracht in 

een vroeg stadium uitspraken te doen 

over maatschappelijke ef-

gende oplossing. Bijvoorbeeld in zake 

het afvalprobleem is het mogelijk vee l 

ge ld , tijd en mensk racht te steken in 

he t o ntwikke len va n betere verbran

dingsovens, sche idings in sta ll ati es, com

posterings- en hergebruikssystemen , 

maar het is ook mogelijk te proberen 

de produktie va n afval te verm in dere n 

door via voorlichting en fi sca le of juri

di sche maatrege le n bedrijfs leven en 

consumenten aa n te zette n tot zuini ger 

omgaa n met hulpbronnen, 

feeten van mi c ro-optica . 

D e resultate n worden te

ruggegeve n aan de techni

sche onderzoekers. 

Vervolgens za l worden na

gegaa n in hoeverre zij be

re id en in staat z ijn actie te 

ondernemen op bas is va n 

deze informati e. 

Voor en minder gebrui k va n 

verpakkingsmaterialen. 

Of, om o p ge handicapten 

terug te komen: misschi en 

hebben die er meer aan 

dat de overhe id de tax i

kos tenvergoed ing op peil 

houd t , of dat potentiële 

werkgevers deeltijdarbeid 

toestaan , dan aan te le

werkfac iliteiten. In dit 

maatschappelijke 

problemen is 

technologie lang 

niet altijd de meest 

voor de hand 

Dergelijk o nderzoek naa r 

maatschappelij ke effecten 

liggende oplossing. 

in een vroeg stad ium va n technolog ie

ontwikkeling is gericht o p het verm in 

deren va n onzekerheden e n zou 

daarom interessa nt moeten zijn voo r 

verantwoordelij ke politici . Met zu lke 

informatie in hun achterzak kunnen ze 

betere bes li ssingen nemen over het 

subsidiëren va n technologie-ontwikke

ling. Na de invoering van technologie 

blijft echter wel 111011itori119 nodig , omdat 

het voorzie n van alle (pos iti eve en ne

gatieve ) effecten va n tevoren zeer on

waarschijnlijk is. 

Melk moet .. maar technologie 
ook? 
Een vierde en laatste probleem aan Van 

D ijck's artikel is dat door de enge focus 

op de aanbodkant van techn o logie de 

technologie een te hoge status wordt 

gegeven. Voor maatschappelijke pro

blemen is techno logie lang nie t altijd 

automati sc h de mees t voor de hand li g-
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li c ht is overi gens bovengenoemd plei

dooi van Van den Kroonenberg minder 

overtuigend . Misschien is ee n goede

renspoorlijn va n Rotterda m naar 

D uitsland he lemaal n iet nodig, en is 

vervoer per binnenschip een betere o p

loss ing. 

Overigens wil ik niet beweren dat de 

aanbodka nt va n techn ologie-ontwikke

ling he lemaa l ni et belangrijk is. Bij 

maatschappelijke prob lemen hoort na 

tuurlijk ook het behoud of de creat ie 

va n hoogwaard ige werkgelegenh e id . 

De afweging in een derge lijk probleem

gestuurd technologiebeleid ka n dus 

best deze lfde uitkomst hebbe n als in 

Van Dijck's tech no-eco nomische be

le id. De keuze is all ee n beter onder· 

bouwd , e n daarmee overtuigender. 

Van achteren naar voren 
Dus, ee n technologiebe le id dat de 
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mens centraal stelt client problecmge

stuurd te zijn, en bcgint met een open 

afwcging van technologische en niet

technologi>chc oplossingen. Als die 

technologic de beste oplossing lijkt, 

wordt vanaf een zo vroeg mogelijk sta

dium getracht maatschappelijke effec

ten op te sporen en de 

technologie-ontwikkeling op ba<,is van 

de bcvindingen hiervan bij te buigcn. 

Om dat opsporcn gocd tc kunnen doen 

is de hulp van technischc ondcrzockers 

onontbeerlijk, ondcrzoekers die in hun 

opleiding gclccrd hebben om te gaan 

met maatschappelijke effecten Bij her 

opsporcn dienen ook burger'> betrok

ken te worden, naast bedrijven. R&D-

instellingcn. en ver<,chillcndc 

overhcidsdepartemen ten. 

Drs. in eke Maisch ( 1966) is assistente in oplei

dmq l"j de vakgroep Filosofie van Wetenschap 

en Teclmiek aan de Universiteit Ttumte 

llij het schrijven van dit artikel is com

mcntaar van Prof Dr. Aric Rip en Dr. 

Wim Smit zeer waardcvol geweest. 

Daarvoor mijn dank. 
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