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1. Introductie 

Het Nederlandse innovatiebeleid en meer in het bijzonder het Topsectorenbeleid daarbinnen 

krijgt een missiegedraven karakter.1 Dit houdt in dat in Nederland, evenals in andere landen 

en regio’s, steeds meer maatschappelijke uitdagingen naast sleuteltechnologieën uitgangs-

punt zijn in zowel innovatie als (een deel van het) wetenschaps- en onderzoeksbeleid. De 

meerjarige agenda’s van de topsectoren richten zich voor de komende strategieperiode 2018-

2021 op de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. In het najaar van 2017 

vond daarom op verzoek van EZK en OCW een inventarisatie plaats van sleuteltechnologieën 

(Key Enabling Technologies; hierna KETs) waar Nederland wetenschappelijke sterktes op kent.2 

Van KETs wordt verwacht dat ze een essentiële rol spelen bij het oplossen van maatschappe-

lijke uitdagingen. 

Bij deze inventarisatie werd vastgesteld dat ‘sleutelmethodologieën’ (Key Enabling Methodo-

logies; hierna KEMs) een belangrijke rol spelen om de vertaalslag te maken tussen 

wetenschappelijk onderzoek en de bijdrage daarvan aan (oplossing van) maatschappelijke uit-

dagingen. KEMs zijn pas later in de Kennis en Innovatieagenda van de Creatieve Sector nader 

gedefinieerd als “[…] gevalideerde strategieën, methoden en modellen waarmee de creatieve 

professional haar werk uitvoert en impact realiseert. De KEM’s geven structuur aan het crea-

tieve proces zodat dit evidence-based en herhaalbaar is. Door KEM’s toe te passen kunnen 

creatieve professionals onder andere oplossingen realiseren die bijdragen aan het oplossen 

van maatschappelijke uitdagingen.”3  

NWO heeft Dialogic gevraagd om het belang van KEMs nader te duiden en om een inventari-

satie te maken van KEMs. Daarbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor het aanverwante 

nieuwe concept Societal Readiness Levels (SRLs) waarmee de maatschappelijke acceptatie-

graad van nieuwe technieken of onderzoeksresultaten geduid zou kunnen worden. 

Dialogic heeft, samen met de Vrije Universiteit Brussel, onderzoek gedaan naar de bruikbaar-

heid van het concept KEMs en heeft gepoogd tot een positiebepaling te komen. Daartoe is er 

literatuuronderzoek verricht, zijn er twee rondes van interviews uitgevoerd met mensen die 

zich rond Topsectoren, KETs en KEMs bewegen4, en is er systematisch gezocht naar voorbeel-

den hoe KEMs zich manifesteren in multidisciplinaire onderzoeksprojecten. 

De belangrijkste boodschappen die uit het onderzoek naar voren komen zijn de volgende: 

1. De introductie van de notie KEMs is een duidelijk signaal dat sociale en humane we-

tenschappen beter bij de ontwikkeling van KETs betrokken moeten worden. Het 

concept KEMs is vooralsnog echter niet goed bruikbaar en te exclusief verbonden 

aan (een deel van) de Nederlandse academische design community. 

                                                

1 Kamerbrief Minister en Staatssecretaris Ministerie van EZK, “Naar Missiegedreven Innovatiebeleid 
met Impact” dd. 13 juli 2018, DGBI-I&K / 18148309. 
2 NWO/TNO (2017), Memo Sleuteltechnologieën, 28 juni 2017. 
3 CLICKNL (2017), Kennis- en innovatieagenda Creatieve sector 2018-2021, p.21. 
4 Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de interviewpartners. 
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a. De analogie met KETs is misleidend. KETs en KEMs verwijzen naar wezenlijk 

andere concepten. KETs zijn een selectie van technologieën die op dit mo-

ment van strategisch belang worden geacht. KEM is vooralsnog geen 

vastomlijnend en breed geaccepteerd begrip. KEMs zijn een nog niet afgeba-

kende set van methodologieën die tijdloos zijn. SRL is een attribuut van KETs, 

niet van KEMs. 

b. Voor zover KEMs al zijn te identificeren zijn ze terug te vinden in de Social 

Sciences & Humanities (SSH)5 in de volle breedte en niet exclusief verbonden 

aan design/creatieve industrie. 

c. De analogie van Societal Readiness Level (SRL) met het gevestigde begrip 

Technology Readiness Level (TRL) is minder problematisch omdat er inhou-

delijk inderdaad parallellen zijn. Dat hangt dan wel van de nadere invulling 

van de definitie af. Met de analogie worden wel de impliciete assumpties 

overgenomen die onder het begrip TRL liggen, namelijk dat technologieont-

wikkeling strikt lineair verloopt (‘cannonball view’)6, en reductionistisch van 

aard is. Het gebruik van het concept SRL brengt zo het gevaar met zich mee 

dat de bijdrage van SSH in technologische ontwikkelprojecten wordt geredu-

ceerd tot het acceptabel maken van de ontwikkelde technologie, en dat niet-

technologische aspecten die samenhangen met het adresseren van maat-

schappelijke opgaven op een hoger aggregatieniveau over het hoofd worden 

gezien. 

2. De eigenlijke opgave om SSH een volwaardige plaats in de ontwikkeling van KETs – 

gerelateerd aan maatschappelijke opgaven - te geven is het programmeren van in-

ter- en transdisciplinair onderzoek waarin SSH volwaardig participeert en 

eigenstandige onderzoeksvragen adresseert. 

a. Een overzicht van KEMs is een inhoudsopgave van mogelijk beschikbare me-

thodologieën (in de praktijk vaak: methoden) los van actuele 

maatschappelijke vraagstukken en actuele sleuteltechnologieën en is geen 

effectief instrument om meer ruimte voor SSH in de ontwikkeling van KETs 

en te adresseren maatschappelijke vraagstukken te krijgen. 

b. Waar het om gaat is om een vorm van gelijkwaardige samenwerking tussen 

de verschillende disciplines te bewerkstelligen in missie-geörienteerde R&D-

programma’s (zoals in de kennis- en innovatieagenda’s van alle topsectoren). 

SSH kan vanaf het begin en in elke stap van de ontwikkeling van KETs een bij-

drage leveren. Die bijdrage van SSH bestaat dan uit een generieke set van 

instrumenten (methoden) en met name zienswijzen (methodologieën) die in 

een traditionele technologische oriëntatie op R&D-projecten niet of minder 

worden toegepast. 

c. Voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking tussen technische weten-

schappen en SSH in R&D-projecten die zijn gekoppeld aan maatschappelijke 

opgaven (zoals de ontwikkeling van KETs) zijn schaars. Meestal is de 

                                                

5 Strikt genomen behoren de rechtswetenschappen daar niet toe, maar waar we de term SSH gebrui-
ken bedoelen we SSH en rechten. Industrieel ontwerpen neemt een bijzondere plaats in. Het is een 
technische wetenschap maar ze valt in het paper vooral in het SRL-spoor. 
6 Rip, A. and Kemp, R. (1996) `Technological Change’. In: Rayner S., Malone E.L. (1998) Human Choice 
and Climate Change. An International Assessment, Vol. 2, Washington D. C.: Batelle Press,., p.330. 
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verdeling scheef en ontbreekt of de maatschappelijke of de technologische 

component grotendeels. Is er sprake van een gelijkwaardigere verdeling dan 

worden de twee componenten merendeels los van elkaar verder ontwikkeld. 

De samenwerking is beperkt tot het geïsoleerd toepassen van methodes (als 

kant en klare ‘tools’) van de andere discipline. In overwegend technologische 

onderzoekstrajecten zijn slechts eigenstandige onderzoeksopgaven voor de 

SSH opgenomen, die het ook voor SSH-onderzoekers aantrekkelijk maakt om 

deel te nemen in dergelijke trajecten. 

d. De meest succesvolle voorbeelden van samenwerking in een Nederlandse 

context zijn te vinden in het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord 

Innoveren (NWO-MVI).7 Het gaat hier echter om een niche binnen het ge-

hele NWO en Topsectoren-onderzoek die zich expliciet op de ethische en 

maatschappelijke aspecten van technologieontwikkelingen richt.  

e. De ervaringen die de afgelopen jaren in het NWO-MVI programma zijn opge-

daan zouden in de mainstream van het Topsectoren-onderzoek naar KETs 

mee moeten worden genomen. Kunst is vooral SSH-onderzoek niet als “end 

of pipe” onderzoek c.q. verplicht nummer mee te nemen in een overwegend 

technologisch georiënteerd onderzoek, maar een eigenstandige en volwas-

sen plek te geven in onderzoeksvoorstellen en consortia. Dat zal in de eerste 

plaats vorm moeten worden gegeven via eisen in de programmering en wijze 

waarop het veld zichzelf organiseert. 

In het vervolg van dit position paper gaan we in de paragrafen 2 en 3 achtereenvolgens in op 

de twee begrippenparen KETs/KEMs en TRLs/SRLs /KETs. Dit lijken sterk analoge begrippen, 

maar zijn het geenszins. Het is een naar ons idee gemankeerde poging om de SSH een plek te 

geven in technologische onderzoeksprogramma’s, maar gedacht vanuit een visie op technolo-

gieontwikkeling – en toepassing waarin technologie dominant is. In de paragraaf 4 besteden 

we aandacht aan wat we zien als de eigenlijke vraag, namelijk het realiseren van samenwer-

king tussen verschillende disciplines (inclusief de SSH) in interdisciplinaire of transdisciplinaire 

use-inspired basic R&D. In paragraaf 5 geven we aan dat dergelijk onderzoek in de Nederlandse 

context relatief zeldzaam is, alhoewel er zeker goede voorbeelden van zijn. Enkele van die 

voorbeelden zullen hier ook de revue passeren. We sluiten af met een epiloog. 

  

                                                

7 https://www.nwo-mvi.nl  

https://www.nwo-mvi.nl/
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2. Key Enabling Methodologies (KEMs) en Key Enabling Technologies 

(KETs) 

Om toepassingen te ontwikkelen uit of met (sleutel)technologieën spelen bepaalde methodo-

logieën een essentiële rol. Het gaat hier bijvoorbeeld om simulatie- en modelleringsmethodes 

(computational fluid dynamics; crowd simulation), software-ontwikkelingsmethodes 

(Scrum/Extreme programming; Rational Unified Process), systeemtheorie (cybernetica) en 

product design methodes (participatory design). Met een analogie naar de KETs spreekt de 

NWO/TNO-memo hier over Key Enabling Methodologies (KEMs).  

In de Memo worden enkele voorbeelden gegeven van het belang van de maatschappelijke 

dimensie (SRL) in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën (TRL).  

Text box 1. Voorbeelden van Key Enabling Methodologies (TNO, 2017) 

Het begrip KEMs wordt in de Memo zelf verder niet gedefinieerd. In de Kennis en In-

novatieagenda (KIA) van de Creatieve Sector worden KEMs – vanuit het gezichtspunt 

van creatieve professionals – wel verder beschreven. In de KIA worden KEMs gedefi-

nieerd als: 

“[…] gevalideerde strategieën, methoden en modellen waarmee de creatieve professional 

haar werk uitvoert en impact realiseert. De KEM’s geven structuur aan het creatieve proces 

zodat dit evidence-based en herhaalbaar is. Door KEM’s toe te passen kunnen creatieve pro-

fessionals onder andere oplossingen realiseren die bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen.”8 

Door KEM’s toe te passen kunnen creatieve professionals volgens CLICKNL ‘ingrijpen, veroor-

zaken en in beweging krijgen’ en zo onder andere oplossingen realiseren die bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke uitdagingen.9 Noch het gebruik noch de (door)ontwikkeling 

van KEMs lijken echter exclusief voorbehouden aan creatieve professionals. Relevante onder-

zoeksgroepen en instituten die bijdragen aan de kennisbasis onder KEMs zijn te vinden in de 

alfa-, gamma- en bètahoek.10 Om SRL-niveaus te bepalen is inzicht nodig in sociale, politieke 

en economische factoren en filosofische, ethische en ontwerpvraagstukken. Daarvoor is inter-

disciplinair onderzoek nodig door een groot aantal vakgebieden waarvoor Nederland, 

verspreid over verschillende universiteiten, over relevante wetenschappelijke sterktes 

                                                

8 CLICKNL (2017), Kennis en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2018-2021, TKI CLICKNL/Top-
sector Creatieve Industrie, Eindhoven, p.21. 
9 Ibid. 
10 CLICKNL (2017), op.cit. p.36. 

Coöperatief en autonoom rijden vraagt om een combinatie van technologische doorbraken op basis 

van de sleuteltechnologieën (sensoren en actuatoren, fotonica, big data), software, modelleren en een 

belangrijke bijdrage van de gedragswetenschappen.  

Gezonde, gepersonaliseerde voeding: om tot duurzame gedragsverandering te komen is een veel beter 

inzicht in de fundamentele determinanten van menselijk gedrag en consumptie nodig – big data en 

apps kunnen dat nu ondersteunen. 
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beschikt.11 Het onderscheidende kenmerk van Key Enabling Methodologies is dus niet dat ze 

afkomstig zijn van een bepaald soort discipline maar, in analogie met de definitie van Key Ena-

bling Technologies, dat ze een breed toepassingsgebied hebben. 

Key Enabling Technologies (KETs) spelen een belangrijke rol in het Europese en Nederlandse 

wetenschaps- en innovatiebeleid.12 Het onderscheidende kenmerk van KETs (ook wel aange-

duid als sleuteltechnologieën) is dat ze een breed toepassingsgebied hebben in innovaties en 

sectoren. Daarnaast maken ze baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mo-

gelijk. Sleuteltechnologieën leveren zo in potentie een grote bijdrage aan de economie door 

nieuwe bedrijvigheid en markten te scheppen, de concurrentiekracht te vergroten en de ba-

nengroei te versterken. 13  Ze worden ook geacht essentieel te zijn bij het oplossen van 

uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen (‘grand societal challenges’).14 

  

                                                

11 TNO (2017). op.cit., p.7 
12 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en  
13 High Level bijeenkomst Sleutel technologieën, 11 mei 2017. 
14 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges  

http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
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3. Technological Readiness Level (TRL) en Societal Readiness Level (SRL) 

KETs zijn vanaf het begin verknoopt met het begrip ‘Technological Readiness Level’ (TRL). 15  

Dit is een bekende schaal om de ‘technische volwassenheid’ van een technologisch product te 

meten. 16 Bij de introductie van KETs is de TRL-schaal met name gebruikt om meer ruimte in 

onderzoeksfinanciering te vragen voor toegepast onderzoek – de hogere TRL-schalen. 

Tabel 1. Schaal voor Technological Readiness Level (TRL) 

# TRL-level Description 

1 Concept Evaluation The translation of scientific research into applied research. This is 
mostly exploration of a technology’s basic properties. 

2 Technology Evaluation The study of how technologies could be applied in the market. This is 
the point where the project’s direction takes form. 

3 Proof-of-Concept Research At this phase, active R&D begins and a technological solution is devel-
oped. This stage looks at the critical function of the technology and 
asks, “what is required for this technology to meet the application’s re-
quirements?”. 

4 Early-Stage Prototype Develop-
ment 

The integration and testing of basic components in a laboratory envi-
ronment. This can be done multiple times during technology 
development to ensure that the technology is progressing toward its 
desired purpose. 

5 Late-Stage Prototype Develop-
ment 

The integration and testing of basic components in a simulated environ-
ment. This is done following lab testing and usually involves accessing 
better testing equipment to identify potential issues. 

6 Simulated Environment Pilot Upon completion of the technology’s design, final testing can com-
mence. This will provide data critical to the commercialization phase 
where the technology is applied. 

7 Operational Environment 
Demonstration 

Using the prototype in an operational environment to understand how it 
performs in non-simulated testing. Further development may be required 
to address performance issues. 

8 Final Testing and Evaluation Upon further testing, the technology has proven itself to be successful 
under normal operating conditions. 

9 Successful Deployment The application of a technology, in its final form, in real-life conditions. 

 

Volgens de definitie van de High Level Group on KETs wordt het gehele traject van basisonder-

zoek (‘idea’) tot aan maatschappelijke acceptatie (‘market’) gedekt.17  Dit laatste is op basis 

van de expliciete aanname dat technologische systemen die hun werking in de praktijk hebben 

aangetoond automatisch hun weg vinden naar de markt en naar de samenleving.18  

                                                

15 European Commission. 2009. “COM 512: Preparing for our future: Developing a common strategy 
for key enabling technologies in the EU” 
16 De TRL-schaal is ook formeel beschreven als ISO-standaard: ISO 16290:2013 
(https://www.iso.org/standard/56064.html).  Voor een uitgebreide beschrijving zie bijvoorbeeld: ESA 
(2008) Technology Readiness Levels Handbook for Space Applications. Parijs: ESA; EARTO (2014). The 
TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool, EARTO Recommendations. Brussel: EARTO.  
17 High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2011). Final Report. June 2011.  
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/1/translations/en/renditions/native  
18 “[…] products arising from the demonstration phase will have been correctly specified, they will nat-
urally find an optimal usage value which will in turn lead to a relevant demonstration. The return on 

https://www.iso.org/standard/56064.html
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Dit is een zeer ruimte interpretatie van het meetinstrument zoals het oorspronkelijk is gedefi-

nieerd voor NASA, en later is geformaliseerd door ISO.19  De TRL-schaal is gericht op een 

specifieke toepassing – componenten van space system hardware – en meet een specifieke 

dimensie – de rijpheid (‘maturity’) van een technologie op een gegeven tijdstip. De schaal is 

dus beperkt tot de ontwikkeling van de technische functionaliteit van hardware binnen een 

specifiek project.  

Het hoogste niveau (TRL-9) verwijst naar een set van geïntegreerde componenten (een ‘sys-

tem’) die in een specifieke praktijk (an operational environment, i.e. space flight) werkt. Er is 

daarbij sprake van een harde knip tussen TRL-6 en TRL-7. In het oorspronkelijk model (zoals 

toegepast door het Amerikaanse Ministerie van Defensie) moet een technologie minimaal 

TRL-7 hebben bereikt voordat ze in aanmerking komt om eventueel te worden aangekocht 

door het Ministerie (US DoD).20 De TRL-schaal is echter nooit bedoeld om het laatste stuk van 

het traject (van technologie naar samenleving) te meten. De schaal stopt bij ‘proven techno-

logy’ en zegt niets over de eventuele maatschappelijke inbedding van de technologie. De 

‘societal readiness’ van een technologie is iets wezenlijk anders dan de ‘technological readi-

ness’. Dit is een aparte dimensie die een aparte meetschaal vereist. Technologieontwikkeling 

alleen langs de TRL-meetlat leggen zou tot een te sterke technologische oriëntatie leiden. Dit 

is ook de kritiek die soms op de huidige invulling van het onderzoek binnen Topsectoren wordt 

gegeven (zie text box 2 hieronder). 

Text box 2. Technologische oplossingen versus maatschappelijke transities (PBL, 2018)21 

                                                

investment of this stage is therefore de-facto guaranteed” (HLG|KET, 2011, p.29. Quoted in: Heder 
(2017: p.13). 
19 Heder, M. (2017), "From NASA to EU: the evolution of the TRL scale in Public Sector Innovation", in: 
The Innovation Journal,  Vol. 22, p. 1–23. 
20 Onder TRL-7 zijn er “[..] too many risks and unknowns for handover [from the Science & Technology 
Organization to the Weapon System Program Manager van US DoD”. TRL8-9 worden door US DoD 
aangeraden, TRL-7 is het absolute minimum (zie Schinasi, K. V. et al. (1999), Best Practices - Better 
Management of Technology Development Can Improve Weapon System Outcomes, Washington, Gen-
eral Accounting Office). 
21 De textbox is gebaseerd op: Planbureau voor de Leefomgeving (2018), Nederland duurzaam ver-
nieuwen. Balans van de Leefomgeving 2018, Den Haag, PBL, p. 137-138 en Krom, M. de & Muilwijk, H. 
(2018), Perspectieven op duurzaam voedsel. Pluriformiteit in debat en balans, Den Haag, PBL. 

In het huidige voedselbeleid stelt de Nederlandse overheid bijvoorbeeld veel vertrouwen in technologische 

oplossingen die moeten komen van de Topsector Agri & Food (zoals precisielandbouw). Met het gebruik 

van nieuwe technologie kan inderdaad nog veel milieuwinst worden behaald. In de praktijk betekent de 

technologische focus echter ook dat oplossingen die buiten het dominante voedselsysteem vallen - zoals 

het terugdringen van de consumptie van dierlijke producten of het opzetten van regionale waardeketens 

die producenten en consumenten directer met elkaar in contact brengen - minder aandacht krijgen van de 

overheid. Technologische innovatie is belangrijk, maar kan er niet alleen voor zorgen dat het voedselsys-

teem op termijn aan de duurzaamheidseisen voldoet. Hiervoor is een systeemverandering nodig. Juist bij 

dit soort transities kunnen sociale en geesteswetenschappen een belangrijke bijdrage leveren. 
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De lacune wat betreft de maatschappelijke inbedding zou kunnen worden ingevuld door het 

begrip ‘Societal Readiness Level’ (SRL). Met het begrip ‘Society Readiness Level’, dat recent 

door het Deense Innovatiefonds is geïntroduceerd, kan worden geduid in hoeverre een te im-

plementeren technologie zal aansluiten bij een maatschappelijke vraag of verwachting. 22 Het 

SRL-niveau bepaalt in belangrijke mate of een transitie ingezet door gebruik van een techno-

logie kan slagen. Hoe lager het SRL-niveau, hoe groter de afstand tot de maatschappij en hoe 

lager de kans dat de transitie die is ingezet door het gebruik van de technologie kan slagen.23 

Tabel 2. Schaal voor Societal Readiness Level (SRL) 

SRL level Description 

1 identifying problem and identifying societal readiness  

2 formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readi-

ness; identifying relevant stakeholders for the project.  

3 initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders  

4 problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate proposed im-

pact and societal readiness    

5 proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area  

6 solution(s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakehold-

ers to gain initial feedback on potential impact  

7 refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with 

relevant stakeholders  

8 proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified   

9 actual project solution(s) proven in relevant environment   

 

Het is evident dat de SRL-schaal direct is gebaseerd op de TRL-schaal. Daardoor worden impli-

ciet ook de aannames overgenomen waarop de oorspronkelijke TRL-schaal is gebaseerd, 

namelijk dat: 

1. de ontwikkeling van een technologie lineair verloopt (met de uitzondering dat tech-

nologieën worden ‘terugverwezen’ zolang ze TRL-7 niet halen); 

2. de ontwikkeling van een technologie – van component tot subcomponent tot sys-

teem – reductionistisch kan worden beschreven (componenten kunnen dus zonder 

kennis van het systeem-als-geheel worden ontworpen); 

3. de ontwikkeling is gericht op een specifieke technologische functionaliteit (in casu: 

‘flight readiness’) in een specifieke operationale omgeving (‘space flight’); 

4. de ontwikkeling is gericht op hardware (voor software en voor diensten is de TRL-

schaal veel minder goed geschikt).24 

                                                

22 Innovation Fund Denmark (2017), Societal Readiness Levels (SRL) defined according to Innovation 
Fund Denmark. 
23 TNO (2017), Memo Sleuteltechnologieën, 28 mei 2017. 
24 Heder, M. (2017). Op.cit. p.14. 
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De laatste twee aannames zijn losgelaten in de definitie in de EU-beleidsdocumenten.25 De 

TRL-schaal wordt daar in generieke zin toegepast op alle (sleutel)technologieën, los van een 

specifieke context. De eerste aanname roept de vraag op hoe de SRL- ten opzichte van de TRL-

schaal kan worden gepositioneerd. In de strikte lineaire interpretatie volgt het ‘maatschappe-

lijke ontwikkelproces’ pas ná het ‘technologische ontwikkelproces’ (zoals beschreven in TRL) 

– en wordt het technologische ontwikkelproces op zijn beurt voorafgegaan door een ‘weten-

schappelijk ontwikkelproces’ (‘Scientific Readiness’; SciRL) 

Figuur 1. Stappen in het ontwikkelingsproces van een technologie (lineair model) 

In dit geval gaat de analogie van SRL met TRL echter niet meer op. Het is namelijk onwaar-

schijnlijk dat de stappen in het ‘sociale ontwikkelproces’ er grosso modo net zo uitzien als de 

stappen in het ‘technologische ontwikkelproces’. Het oorspronkelijke Deense model – dat ver-

der nergens verder is uitgewerkt – gaat daarom waarschijnlijk uit van een parallele 

ontwikkeling van het maatschappelijke en technologische spoor. Met andere woorden, in de 

ontwikkeling van een technologie (zoals van een sleuteltechnologie) zou vanaf het begin ook 

al rekening moeten worden gehouden met de maatschappelijke dimensie. In de geest van het 

oorspronkelijke TRL-model zou de technologie dan pas in de maatschappij moeten worden 

toegelaten als ze zowel TRL-7 als SRL-7 heeft gehaald. 

                                                

25 Ibid. 

‘SciRL’

TRL

Societal readiness

Technological readiness

‘Scientific readiness’

SRL1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Figuur 2. Stappen in het ontwikkelingsproces van een technologie (parellel model) 

Zoals eerder aangegeven spelen SSH in het algemeen en KEMs in het bijzonder een essentiële 

rol bij de ontwikkeling van maatschappelijke toepassingen uit of met (sleutel)technologieën 

(NWO/TNO, 2017). Deze rol kan nu nader worden beschreven: het gaat om het verder bren-

gen van een technologie naar een hoger SRL-niveau. Nota bene, dit veronderstelt dan dus 

wel een lineair ontwikkelingsproces waarin de technologie stukje bij beetje wordt ontworpen. 

In CLICKNL (2017) is een typologie gegeven van KEMs. Ook hier geldt een disclaimer: de inde-

ling is vanuit het specifieke perspectief van de creatieve professional opgesteld. Maar voor 

zover KEMs al zijn te identificeren zijn ze terug te vinden in SSH in de volle breedte en niet 

exclusief verbonden aan design/creatieve industrie. Ter illustratie hebben we de typologie van 

CLICKNL in Bijlage 2 opgenomen (Tabel 3), en gekoppeld aan de SRL-niveaus van Tabel 2. Echter, 

dit gaat voorbij aan ons principiële bezwaar om SRLs een afgeleide te laten zijn van TRLs en 

ook ons eveneens principiële bezwaar om over technologie en de toepassing ervan te denken 

in termen van readiness. Veeleer zou – en dit is in diverse vakgebieden bepleit variërend van 

technology assessment, techniekgeschiedenis en sociologie (of meer specifiek de Social Con-

struction of Technology benadering) alsook de evolutionaire of heterodoxe economie en ook 

in diverse design-benaderingen – juist de maatschappelijke opgave en de behoefte van 

(eind)gebruikers het startpunt en niet de sluitpost van de ontwikkelopgave of -probleem moe-

ten worden gezien waarbij technologie mogelijk een rol kan spelen bij de oplossing ervan.26 

                                                

26 Zie voor overzichten onder andere Rip, A., Miso, Th.J., Schot, J. (1995). Managing Technology in So-
ciety. The approach of Constructive Technology Assessment. London: Pinter; Rip, A. and Kemp, R. 
(1996) `Technological Change’. In: Rayner S., Malone E.L. (1998) Human Choice and Climate Change. 
An International Assessment, Vol. 2, Washington D. C: Batelle Press; Geels, F. W. (2002) Technological 
transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case study. Re-
search Policy Vol. 31(8-9), pp.1257-1273; Geels, F.W. (2005). Technological Transitions and Systems 
Innovations. A Co-Evolutionary and Socio-Technical Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publish-
ing. 

TRL

SRL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Dit vereist in de eerste plaats een meer gelijkwaardige samenwerking tussen uiteenlopende 

wetenschappelijke disciplines in missie=georiënteerde R&D.  

4. Samenwerking tussen disciplines in missie-georiënteerde R&D 

De gelaagde structuur van wetenschappelijke disciplines 

Wetenschappelijke disciplines hebben allemaal een eigen specifieke praktijk, dat wil zeggen 

“[a] deliberate and coherent set of activities intended to achieve something.”27 Deze praktijk 

combineert een wijze van zien, denken en handelen. Een praktijk heeft een hiërarchische 

structuur. Op het bovenste niveau staan waarden die in de discipline centraal staan. Aan deze 

waarden worden specifieke principes (ook wel aangeduid als methodologieën) ontleend. Een 

niveau lager liggen de technieken (aangeduid als methoden) en op het laagste niveau acties. 

Een methodologie geeft de onderbouwing – rechtvaardiging – voor het gebruik van een me-

thode. De geïsoleerde toepassing in of het technologische of het maatschappelijke 

ontwikkelproces [I] verwijst naar het niveau van methodes, de geïntegreerde toepassing naar 

het niveau van methodologieën [II].  

 

Figuur 3. The gelaagde structuur van de praktijk (‘practice’) van een wetenschappelijke discipline (Dorst, 

2018)28 

De keuze voor specifieke waarden en principes in een discipline staat vaak vast en wordt als 

vanzelfsprekend beschouwd. Daarmee wordt impliciet ook een keuze gemaakt voor het ge-

bruik van een specifieke set van methoden en een specifiek repertoire van acties. 

Wetenschappers die in een bepaalde discipline zijn opgeleid worden daardoor ‘geframed’ in 

de praktijk van hun discipline. Buitenstaanders zullen net zo goed de andere discipline ‘fra-

men’.29 

                                                

27 Dorst, K. (2015). Frame Innovation. Boston MA: The MIT Press 
28 Dorst, K. (2018). Mixing Practices to Create Transdisciplinary Innovation: A Design-Based Approach. 
Technology Innovation Management Review 8(8), 60-65. 
29 Een voorbeeld van dit soort ‘framing’ door buitenstaanders is dat ontwerpers vaak worden inge-
huurd voor hun acties (“beautity artefacts”) of hun methodes (“buy-in users”) maar meestal niet 

Values
(‘why?’)

Principles
(‘why?’)

Methods & tools 
(‘how?’)

Actions
(‘what?’)

Frame

Practice
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De bias naar bepaalde specifieke methodes en acties heeft een belangrijk voordeel: ze leidt 

tot specialisatie en is dus een kracht van de discipline. Die kracht zit niet alleen in de (voortdu-

rende) doorontwikkeling van de methodes en instrumenten maar ook en vooral in het feit dat 

de wetenschappers deze methoden en instrumenten ‘in de (hun) praktijk’ toepassen.  

De kernboodschap is dat de praktijk van elke wetenschappelijke discipline zijn eigen specifieke 

sterktes en zwaktes heeft, waardoor het meer - of minder - geschikt is om een bepaald type 

van problemen aan te pakken. Een discipline zal zich typisch richten op het soort problemen 

waarvoor zij over de juiste instrumenten beschikt om actie te ondernemen - en zij zal impliciet 

elk probleem opnieuw in kaart brengen in termen van de problemen die zij gewend is aan te 

pakken. Alleen als de standaardset van acties of de standaard set van tools en methoden niet 

zal werken, zullen de bovenliggende lagen in de praktijk - de methodologieën en waarden - in 

twijfel worden getrokken.30 Het is onze overtuiging dat juist in de combinatie van disciplines 

van essentieel belang is voor R&D ten behoeve van (oplossing van) maatschappelijke uitdagin-

gen. Sterker nog, SSH zou veel vaker dan tot nu toe het geval en op een gelijkwaardiger voet 

deel moeten uitmaken van inter- of transdisciplinair onderzoek.  

De noodzaak voor interdisciplinariteit in use-inspired basic research 

De arbeidsverdeling tussen monodisciplines werkt prima zolang de problemen singulier van 

aard zijn. Elke discipline bestudeert, bouwt of plant en ontwerpt de dingen waarin het gespe-

cialiseerd is. De verdeling werkt echter niet meer bij complexe maatschappelijke problemen 

(bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van verduurzaming, gezond ouder worden of smart 

cities en de maatschappelijke transities die hiervoro op velerlei vlak voor nodig zijn). Dit komt 

omdat dergelijke problemen inherent meerzijdig ('multifaceted') zijn, vanuit verschillende in-

valshoeken moeten worden aangevlogen, en dus de betrokkenheid van verschillende 

disciplines vereist. Dat is juist bij zogenaamd use-inspired basic research (zie box hieronder) 

van essentieel belang, de onderzoekscategorie die ons inziens typische door NWO voor Top-

sectoren zou moeten worden geprogrammeerd als het gaat om meer missiegedreven R&D 

programma’s. 

                                                

vanwege hun higher-level methodologieën (bijvoorbeeld het vermogen om methodes te  ‘re-framen’) 
Liedtka, J. and Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth. New York: Columbia University Press. 
30 Ter illustratie is in Tabel 4 in Bijlage 2 een lijst van voorbeelden van KEMs gegeven, met een onder-
scheid tussen values, methodologies en methods. Dit zijn voorbeelden die voornamelijk afkomstig zijn 
uit de praktijk van de creatieve professional. Ze zijn dus vooral gericht op designproblemen maar ze 
zijn breder toepasbaar in technologische ontwikkeltrajecten. Echter, elke discipline beschikt over ei-
gen sets values, methodologies en methods. We willen met nadruk voorkomen dat KEMs uitsluitend 
met Design en de creatieve industrie worden geassocieerd. We zijn van mening dat binnen alle disci-
plines binnen de SSH, alsmede rechten en ook binnen de science en engineering (waartoe overigens 
ook design wordt gerekend) KEMs aanwezig zijn.   
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Text box 3. Stoke’s typologie van wetenschappelijk onderzoek: use-inspired basic research (bekend als 

Pasteur’s kwadrant)31  

 

Juist voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen (‘grand societal challen-

ges’) wordt de inzet van KETs van essentieel belang geacht. 32  Dat betekent dat ook de 

ontwikkeling van KETs – dat wil zeggen het parallel verhogen van het TRL en SRL-niveau – vanaf 

het begin de betrokkenheid van SSH (en de inzet van KEMs) vereist. 

Die betrokkenheid kan op twee niveaus plaatsvinden (zie Figuur 4). Ten eerste apart in het 

maatschappelijke (SRL) proces [I]. Ten tweede in het proces waarin de afstemming tussen het 

technologische en maatschappelijke proces wordt geregeld [II]. 

                                                

31 Stokes, D.E. (1997), Pasteur’s quadrant. Basic science and Technological Innovation, Brookings Insti-
tution Press, Washington D.C. 
32 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges  

Stoke's typologie is een kritiek op de (nog steeds invloedrijke) lineaire kijk op de wetenschap. Deze visie gaat 

ervan uit dat fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd zonder praktische doeleinden of gebruik in gedach-

ten. De aanname is dat de resultaten van fundamenteel onderzoek vanzelf zullen doorsijpelen (‘trickle down’) 

naar (technologische, sic!) toepassingen en uiteindelijk naar de maatschappij. 

In termen van Stokes' typologie verwijst het onderzoek naar complexe maatschappelijke problemen naar het 

hybride type 'use-inspired basic research' - dat Stokes het 'Pasteurkwadrant' heeft genoemd. In dit kwadrant 

zijn gebruiksoverwegingen belangrijk (puur toegepast onderzoek: het 'Edison kwadrant'), maar vallen ze sa-

men met een zoektocht naar fundamenteel begrip (puur basisonderzoek: het 'Bohr kwadrant'). 

Topsectoronderzoeksprogramma's zijn typische voorbeelden van use-inspired basic research, en vallen dus in 

het Pasteur-kwadrant.  
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Figuur 4. Positie methodologieën in het ontwikkelingsproces van een technologie (parellel model) 

Het onderscheid is van belang omdat ze betrekking heeft op verschillende niveaus, en leidt tot 

een geheel andere samenwerking tussen de verschillende soorten disciplines.  
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Text box 4. Typen van samenwerking binnen onderzoeksprogramma’s in opeenlopende mate van inte-

gratie33  

 

Bij [I] wordt een methode direct ‘geleend’ van een andere discipline, dus zonder de context 

van bovenliggende niveaus van deze discipline. Dat betekent dat de methode simpelweg als 

‘tool’ (of truc) wordt ingezet, zonder dat de vraag gesteld wordt welke waarden men met de 

inzet van de methode wil nastreven, en volgens welke principes.34Als die methode bovendien 

niet door wetenschappers uit de originele discipline wordt gebruikt, ontbreekt daarnaast nog 

de praktijkervaring die nodig is om de methode toe te passen op de wijze waarvoor ze is 

                                                

33 Stember, M. (1991). Advancing the social sciences through the interdisciplinary enterprise. The So-
cial Science Journal 28:1-14; Stock, P. and Burton, R.J.F. (2011). Defining Terms for Integrated (Multi-
Inter-Trans-Disciplinary) Sustainability Research. Sustainability 3:1090-1113; Van der Bijl-Brouwer, M. 
(2018). Transdisciplinary Innovation – what is it? https://futures.uts.edu.au/blog/2018/02/15/trans-
disciplinary-innovation-design 
34 Dorst. K. (2018). Op.cit., p.62. 

Multi-disciplinarity occurs when the solution to a problem makes it necessary “[to] obtain information 

from two or more sciences or sectors of knowledge without the disciplines drawn on thereby being 

changed or enriched”1. An example is when an engineer, designer, marketeer, and UX expert come to-

gether to develop a product, using the perspectives and knowledge of each of these practices. The 

individual practitioners do not change or become enriched by this collaboration. Each discipline will still 

work side by side within each own implicit values and principles, applying their standard set of methods 

and actions. 

Cross-disciplinarity is what happens when the goals and concepts of one discipline are imposed on an-

other discipline. This is the usual modus operandi in industrial R&D projects, generally with the practice 

of business ‘imposed’ on the other participating disciplines. ‘Design thinking’ is an interesting trend be-

cause of the reversal of the hierarchy but it is often still leads to cross-disciplinary collaboration, where 

Design is ‘imposed’ on business. The ‘receiving’ discipline might be enriched through this interaction (or 

just confused), but the ‘sending’ discipline does not change (i.e., it does not rethink its principles/method-

ologies, let alone its values). 

Inter-disciplinarity is “[where] cooperation among various disciplines or heterogeneous sectors in the 

same science lead to actual interactions, to a certain reciprocity of exchanges resulting in mutual enrich-

ment”. For interdisciplinary collaboration, it is necessary to translate the in-depth knowledge of 

monodisciplines (on actions and methods) into generic, abstract methodologies that can be understood 

from the perspective (frame) of other monodisciplines. This requires time and space for reflection. Such 

time and space is often lacking in industrial R&D but should be present in (pure and user-inspired) basic 

research. In this spirit, universities are increasingly establishing thematic, interdisciplinary research insti-

tutes. 

Transdisciplinarity takes this integration of disciplines a step further. It is a holistic approach. It is not just 

about interactions between specialised fields, but about placing these interactions in a total system with 

a social purpose. An additional requirement compared to the previous levels is that the integration also 

takes place at the level of individual scientists: they must be able to switch between different practices. 

Transdisciplinarity therefore mainly refers to education (i.e., study programmes). 

https://futures.uts.edu.au/blog/2018/02/15/transdisciplinary-innovation-design
https://futures.uts.edu.au/blog/2018/02/15/transdisciplinary-innovation-design


Dialogic innovatie ● interactie 20 

ontworpen. In termen van typen samenwerking in het ontwikkelproject is er dan sprake van 

multi-disciplinariteit of hooguit van cross-disciplinariteit. 

Bij [II] wordt het technologische en maatschappelijke spoor per afzonderlijk TRL/SRL-niveau 

op elkaar afgestemd voordat de stap naar het volgende niveau kan worden gemaakt. Een der-

gelijke nauwe afstemming tussen disciplines uit de verschillende sporen vereist inter-

disciplinariteit. Voor interdisciplinaire samenwerking is het noodzakelijk om de diepgaande 

en doorleefde kennis van monodisciplines (over specifieke acties en methoden) eerst te ver-

talen naar generieke, abstracte methodologieën en vervolgens weer naar de specifieke 

methoden en acties van de ontvangende monodisciplines voordat ze begrepen kunnen wor-

den vanuit het perspectief (frame) van deze andere monodisciplines. Dit vereist tijd en ruimte 

voor reflectie.35 Dergelijke tijd en ruimte ontbreekt echter vaak in industriële R&D-projecten 

maar kan wel worden verondersteld aanwezig te zijn in use-inspired basic research zoals dat 

in het kader van de KIA’s binnen de Topsectoren wordt uitgevoerd (zie hiervoor, Text box 3). 

Volgens dezelfde gedachtengang richten universiteiten in Nederland en daarbuiten ook steeds 

vaker thematische, interdisciplinaire onderzoeksinstituten op.36 Niettemin zijn de voorbeel-

den van interdisciplinaire samenwerking in use-inspired basic research nog relatief dungezaaid 

zoals we in volgende paragraaf aan de orde stellen. 

 

Figuur 5. Schematische weergave typen van samenwerking tussen disciplines naar niveau van uitwisse-

ling  

  

                                                

35 Transdisciplinariteit gaat een stap verder in deze integratie van disciplines. Het is een holistische 
benadering. Het gaat niet alleen om interacties tussen gespecialiseerde vakgebieden maar “about pla-
cing these interactions in a total system with a social purpose. In truly transdisciplinary efforts, vertical 
coordination) will occur across all levels of the practices of the disciplines (values, principles, methods, 
actions) involved.” Zie Max-Neef, M.A. (2005), Foundations of transdisciplinarity, in: Ecological Eco-
nomics, Vol. 53, p. 8.  
36 Voorbeelden in Nederland zijn Copernicus Institute of Sustainable Development and Future Deltas 
(UU), onderzoeksinitiatieven zoals Delft Energy Initiative en Delft Global Initiative (TUD), en Sarphati 
Amsterdam, of  DRIFT (EUR).  

Multi-disciplinair Cross-disciplinair Inter-disciplinair Trans-disciplinair

Values

Principles
(methodologies)

Methods

Actions
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https://www.uu.nl/en/research/copernicus-institute-of-sustainable-development/research/research-groups/energy-and-resources
https://www.uu.nl/en/futuredeltas
https://www.tudelft.nl/en/energy/
https://www.tudelft.nl/en/global/research/
https://sarphati.amsterdam/en/
https://sarphati.amsterdam/en/
https://drift.eur.nl/
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Voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking in use-inspired basic research 

De meeste use-inspired basic research projecten zijn op dit moment nog sterk geörienteerd 

op technologische opties (TRL). Dit geldt ook voor het merendeel van het onderzoek dat bin-

nen Topsectoren plaatsvindt. Het voordeel van dit perspectief is dat het voortbouwt op het 

bestaande socio-technische regime.37 Dit is ook een nadeel: problemen en dus ook onder-

zoeksvragen worden vanuit een technologisch perspectief gedefinieerd en wellicht leidt dit er 

zelfs toe – omdat de basis uitgangspunten niet ter discussie worden gesteld – dat meer grens-

verleggend en daarmee gepaard gaande radicale innovatie uitblijft. Andersom geeft een 

oriëntatie op maatschappelijke opties (SRL) meer ruimte voor 're-framing' en radicale innova-

ties, maar is het moeilijker te implementeren in het bestaande socio-technische regime. In het 

kader van deze paper hebben we tientallen multidisciplinaire missiegerichte onderzoekspro-

gramma's in Nederland en Vlaanderen geëvalueerd. We hebben  weinig concrete voorbeelden 

van interdisciplinaire samenwerking gevonden tussen technische wetenschappen en sociale 

wetenschappen en geesteswetenschappen. Een boude conclusie wellicht is dan ook dat het 

(kennelijk nog steeds) heel moeilijk lijkt om tot samenwerking op hogere integratieniveaus te 

komen. De meest voor de hand liggende verklaring is dat bijna alle opleidingen nog steeds 

strikt monodisciplinair zijn (en dus hun studenten 'framen' in één bepaalde praktijk). Ook aca-

demische instellingen (bijvoorbeeld peer review en publicatie, onderzoeksfinanciering) zijn 

nog steeds overwegend georganiseerd langs monodisciplinaire grenzen.38 Box 5-8 in deze pa-

ragraaf bevatten enkele naar ons idee geslaagde voorbeelden van interdisciplinaire 

odnerzoeksprogramma’s of projecten die de meerwaarde aantonen van een meer gelijkwaar-

dig optrekken van science, engineering en SSH.  

 

                                                

37 Het socio-technisch regime, zoals gedefinieerd door Frank Geels (2002), omvat een web van onder-
ling verbonden actoren uit verschillende sociale groepen en gemeenschappen die allen dezelfde set 
van (ongeschreven) regels volgen. In feite gaat het om de gevestigde praktijken van een bepaald sys-
teem. In het socio-technische regime zijn zeven dimensies geïdentificeerd: (1) technologie, (2) 
gebruikerspraktijken en (3) toepassing, (4) de symbolische betekenis van technologie, (5) infrastruc-
tuur, (6) beleid en (7) technisch-wetenschappelijke kennis. Verandering vindt wel plaats op het niveau 
van het regime, maar is normaal gesproken traag en incrementeel in tegenstelling tot de radicale ver-
andering op nicheniveau. De actoren die het bestaande regime vormen, zullen er baat bij hebben om 
de gevestigde technologie in stand te houden ten koste van de nieuwe technologie ('lock-in'). 
38 Zie bijvoorbeeld: Rafols, I., Leydesdorff, L., O'Hare, A., Nightingale, P., Stirling, A. (2012), How jour-
nal rankings can suppress interdisciplinary research. A comparison between Innovation Studies and 
Business & Management, in: Research Policy, Vol. 41(7), p. 1262-1282. 
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Text box 5. Belangrijke uitgangspunten van transitiemanagement: de case Van Houtum39 

Geen van de EU-onderzoekprogramma's die door de EU zelf worden genoemd als 'best prac-

tice of integration of social sciences in Horizon 2020 projects' lijken bijvoorbeeld verder te gaan 

dan het basisniveau van multidisciplinaire samenwerking.40 Er is een duidelijke scheidslijn tus-

sen technische wetenschappen en sociale wetenschappen en geesteswetenschappen (dat wil 

zeggen projecten zijn ofwel sterk gericht op technologische opties of op maatschappelijke 

                                                

39 Verhagen, M., Roorda, C., Loorbach, D., Sanders, F., Rotmans, J. (2014), Systeeminnovator en kan-
telaar. Een radicale innovatiestrategie voor Van Houtum, Rotterdam, DRIFT/EUR. 
40 The best practices are: Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent And Responsi-
ble Understanding Of Science and Technology (NANO2ALL), Strengthening European Food Chain 
Sustainability by Quality and Procurement Policy (STRENGTH2FOOD), Inter-sectoral Health and Envi-
ronment Research for Innovation (INHERIT). 

• Systeeminnovatie in kleine, radicalestappen: streven is systeeminnovatie op de lange termijn, maar 

in de praktijk is het pragmatisch zoeken naar de volgende zet. Hiervoor is er een voortdurende af-

wisseling van visievorming op strategisch niveau; coalities en ruimte vormen op tactisch niveau; en 

leren door te experimenteren in de praktijk (operationeel niveau). 

• Benutting van windows of opportunity wanneer ontwikkelingen op landschapsniveau (zoals macro-

trends en politiek klimaat), regimeniveau (de dominante structuur, cultuur en werkwijze van de 

sector) en vernieuwende initiatieven (de ‘niches’ op microniveau) samenkomen. 

• De gedeeltelijke maakbaarheid en stuurbaarheid van onze omgeving: top-down sturing is vrijwel 

nooit mogelijk, maar beïnvloeding binnen windows of opportunity is wel degelijk mogelijk. 

• Omdat transities in korte tijd voor grote omschakelingen kunnen zorgen is het lastig om successen 

van te voren te voorspellen. Daarom worden er verschillende opties open gehoudenen is het be-

langrijk te leren over die opties. Dit geldt in het bijzonder voor de voorontwikkelingsfase van een 

transitie. 

• Koplopers hebben een belangrijke rol: aandacht voor entrepreneurs, vernieuwers, dwarsdenkers 

en friskijkers in plaats van de gebruikelijke consensusgerichte ‘polder’ modellen. 

 

Twee uiterste posities van bedrijven binnen een grootschalige transitie (Van Raak, R., 2013). 

In het specifieke geval van het ontwerp van een lange termijn innovatiestrategie voor papierfabrikant 

Van Houtum resulteerde de toepassing van de transitiemanagmentmethodiek in twee incrementele stra-

tegieën ('tissue driven': voortzetting van de bestaande focus op toiletpapier; 'grondstoffenrotonde': focus 

op recycling van vezels in de toeleveringsketen) en één radicale strategie ('toilet van de toekomst': re-

framing van het concept 'badkamerbeleving'). 

https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=nano2all
https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=strength2food
https://cordis.europa.eu/project/rcn/199730_en.html
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opties). De weinige projecten met een hoge participatie van onderzoekers uit de sociale en/of 

geesteswetenschappen lijken niet te hebben geleid tot concrete technologische artefacten of 

bedrijfsconcepten, dat wil zeggen technologische opties zijn bijna volledig afwezig. In de meer 

dan 250 'Strategisch Basisonderzoek' (SBO) projecten in Vlaanderen die we bekeken hebben, 

vinden we een vergelijkbaar patroon. 

De weinige programma's die we hebben gevonden die het basisniveau van multidisciplinariteit 

overstijgen, zijn ofwel afkomstig van cross-over programma's van de Topsector Creatieve In-

dustrie samen met een of meer andere Topsectoren, ofwel van de 'Maatschappelijk 

Verantwoordelijke Innovatie' (MVI) calls van NWO.41 

Text box 6. Langer zelfstandig blijven met dementie: project FIT 

De belangrijkste elementen van het MVI-programma zijn anticipatie (wat zouden de toekom-

stige effecten van de technologie kunnen zijn), inclusie (van alle relevante maatschappelijke 

                                                

41 https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/responsible+innovation 

Een goed voorbeeld van interdisciplinair onderzoek naar aanleiding van een cross-over programma is het FIT-

project. 1 FIT is ontstaan uit Create Health: een cross-over programma waarin de Topsectoren Creatieve Indu-

strie en Life Sciences & Health samenwerkten aan innovatie. De samenwerking resulteerde in 2015 in de 

oproep "Langer zelfstandig met dementie", waaruit FIT werd geselecteerd als één van de twee zogenaamde 

cross-over projecten. Het FIT-consortium is opgericht vanuit het onderzoekslab Digital Life Centre1 van de 

Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie) en bestaat uit een groot aantal 

partners uit de creatieve industrie en de gezondheidssector.1 

Mensen met dementie willen vaak zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis willen wonen. Er is steeds meer 

(technologische) ondersteuning beschikbaar om het wonen thuis langer mogelijk te maken. Voor iemand met 

dementie, mantelzorgers en mantelzorgers is het echter moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke 

situatie goede resultaten oplevert en om een op maat gesneden steunpakket te bepalen. FIT pakt dit aan door 

behoeften en aanbod in kaart te brengen en door een passend, gepersonaliseerd pakket van oplossingen 

samen te stellen door middel van een online keuzehulp.   Mensen met dementie stonden centraal en waren 

betrokken bij alle fasen van het project. Zij brachten hun ervaringen mee en testten de gevonden oplossingen. 

De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve industrie zorgde ervoor dat de huidige producten en diensten 

werden verbeterd en dat nieuwe product/dienstcombinaties en samenwerkingsverbanden werden gecreëerd 

voor betere oplossingen. De samenwerking met een lokale dienstverlener maakte het mogelijk om onder-

steuning op maat te leveren en te testen bij mensen met dementie.  

In het FIT-project zijn methodieken uit de creatieve en sociale en medische wetenschappen samengebracht 

die leiden tot een aantal verrassende nieuwe benaderingen, zoals: 

• Gebruik van 'patient journeys' om te onderzoeken welke ondersteuning mensen met dementie be-

langrijk vinden om thuis te wonen; 

• Een nieuwe methode om producten en diensten te waarderen op hun 'fit' in gedrag, fase en situa-

tie en op hun impact, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen; 

• Ontwerpprincipes en richtlijnen voor producten en diensten die mensen met dementie in staat 

stellen om langer thuis te blijven wonen. 

https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/responsible+innovation
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belanghebbenden, als 'critical responders')42 en reflectievermogen (verwijst naar de tijd en 

ruimte voor reflectie, zoals eerder vermeld onder interdisciplinariteit). De speerpunten van de 

NWO-MWI-benadering zijn:43   

• Proactief maak- of ontwerpperspectief. Ethische en maatschappelijke aspecten wor-

den van meet af aan betrokken in het ontwerpproces van een innovatie. Door zo 

vroeg mogelijk in kaart te brengen welke aspecten een rol spelen en wat de impact 

van een innovatie is op betrokken stakeholders, kan daar al tijdens het ontwerppro-

ces rekening mee worden gehouden. Zo ontstaan maatschappelijk verantwoorde 

innovaties. 

• Interdisciplinariteit. Alfa-, bèta- en gammaonderzoekers werken samen in de pro-

jecten en benaderen een vraagstuk gezamenlijk vanuit hun verschillende expertises. 

Dit garandeert een integrale aanpak. 

• Maatschappelijke relevantie en valorisatie. Alle onderzoeksprojecten worden tij-

dens het selectieproces getoetst op maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid 

van de resultaten. Bovendien heeft elk project een valorisatiepanel. In deze panels 

zitten vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en burgers die de innovaties gebruiken, er rekening mee moeten houden bij vorming 

van beleid, of er (ongewild) mee te maken krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat sta-

keholders nauw betrokken zijn bij het onderzoek, en dat onderzoeksresultaten 

geschikt zijn om werkelijk te worden geïmplementeerd. 

Deze speerpunten vertalen zich in de volgende uitgangspunten voor het ontwerp van use-

inspired basic research projecten: 

• Zodra onderzoeksprogramma's een element van implementatie bevatten, zijn zowel 

oriëntaties op technologische opties (TRL) als maatschappelijke opties (SRL) vereist; 

• Een goed evenwicht tussen beide oriëntaties is nodig, zij het met de technologie als 

middel en het maatschappelijke doel als einddoel. De eerste fase van probleemdefi-

nitie is cruciaal. Sociologen, antropologen en ontwerpers kunnen hierin een 

belangrijke rol spelen. Bovendien moeten de (veronderstelde) gebruikers van de 

technologie vanaf het allereerste begin van het onderzoek actief worden betrokken. 

• De institutionele opzet van het programma, dat wil zeggen de wijze waarop het inno-

vatieproces wordt gestructureerd, is een belangrijke dimensie op zich. Vaak wordt 

het 'maatschappelijk doel' gedefinieerd door 'specialisten' (wetenschappers) en niet 

door de gebruikers. 

• De (constante) vertaling tussen gebruikersbehoeften en technologische eisen is van 

groot belang. Dit vraagt om wetenschappers die bij voorkeur inter- of transdiscipli-

nair zijn opgeleid.44 

                                                

42 Stemerding, D. (forthcoming). From technology assessment to responsible research and innovation 
in synthetic biology. In: R. von Schomberg (ed.), Handbook – Responsible Innovation: A Global Re-
source, Edward Elgar Publishing. 
43 https://www.nwo-mvi.nl/nl/node/116  
44 Een voorbeeld van een transdisciplinaire opleiding is de Bachelor of Creative Intelligence and Inno-
vation (BCCI) aan de University of Technology Sydney. BCCI is een kopstudie: toelating vereist een 
bachelor in een monodiscipline. De studie daarna (BCCI) is transdisciplinaritair ingericht (zie 
https://www.uts.edu.au/future-students/transdisciplinary-innovation/undergraduate-

https://www.nwo-mvi.nl/nl/node/116
https://www.uts.edu.au/future-students/transdisciplinary-innovation/undergraduate-courses/creative-intelligence-and
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De ervaringen uit de MVI-projecten laat zien dat het in de praktijk moeilijk is om zich aan deze 

principes te houden. In het project 'Ending Poverty with Potatoes'45 is uiteindelijk de oriëntatie 

op technologische opties dominant en zijn de oorspronkelijke maatschappelijke opties naar 

de achtergrond geraakt (of in het beste geval opzij geschoven). De samenwerking in het pro-

ject is daarmee van inter- naar cross-disciplinair verschoven. In het project 'Digital Operation 

Room Assistant'46 werden sociale wetenschappen (in casu rechten) pas aan het einde van het 

project ingeschakeld om “de bestaande technologie sociaal aanvaardbaar te maken”. Dit is 

een veel voorkomend patroon in multidisciplinaire projecten.  

Het MVI-project om het concept ‘persuasive technology’ te gebruiken om de brandstofbespa-

ring in het vrachtwagenverkeer te verbeteren is een succesvoller voorbeeld van 

interdisciplinaire samenwerking tussen ingenieurs, sociale wetenschappers en filosofen. 

Text box 7. ‘Satisfied truck driver, better society’47 

Echte transdisciplinaire projecten zijn zeer zeldzaam. Dit komt doordat zij uitgaan van het van 

onderaf (her)bouwen van een radicaal nieuw socio-technisch systeem. Een conceptueel 

                                                

courses/creative-intelligence-and). Een ander voorbeeld van buiten de creatieve industrie is Minerva 
van het Keck Graduate Institute (een van de zeven Claremont Colleges in California). Minerva’s curri-
culum heeft een omgekeerde volgorde: eerst transdisciplinairiteit, daarna specializatie in een 
monodiscipline (zie: Kosslyn, S.M. and Nelson, B. (eds.) (2017) Introducing Building the Intentional 
University: Minerva and the Future of Higher Education. Boston, MA.: MIT Press.) 
45 https://www.nwo-mvi.nl/project/responsible-innovation-dutch-potato-breeding  
46 https://www.nwo-mvi.nl/project/dora-improves-quality-care  
47 De beschrijving is grotendeels gebaseerd op https://www.nwo-mvi.nl/project/persuasive-techno-
logy-allocation-control-and-social-values. Een vergelijkbaar project is ‘Meaningful Human Control over 
Automated Driving Systems’ (https://www.tudelft.nl/en/tpm/research/projects/bridging-the-gap-bet-
ween-new-technology-and-safety-responsibility-of-self-driving-cars). 

The project started from the idea that (semi)-automatic forms of accelerating and braking may lead to fuel 

saving but will not be successful - nor responsible - if no attention is paid to the interests of truck drivers. It 

therefore addressed the more fundamental issue how persuasive technology  can be used to optimise the 

distribution of control between driver and automated system?  

In this project potential fuel saving through automation in trucks was studied in an interdisciplinary way. Psy-

chologists looked at mechanisms of technologically mediated behavior change. Philosophers reflected on the 

ethical aspects of persuasive interventions. Engineers investigated the potential for gains in energy-efficiency 

by looking at the impact of different driver acceptance limits and gear shifting strategies on fuel saving. A main 

generic finding was that attention needs to be paid to the voluntariness and the autonomy of the driver. It 

was reported that responsible design and employment is a matter of finding the middle between ‘manipula-

tion’ and ‘convincing’. The researchers proposed various general ethical guidelines for doing so. The results of 

these studies were validated with truck drivers at the test facilities of valorisation partner DAF trucks. The 

practical results showed that there is unused potential for fuel-saving. Clearly, the inter-disciplinary collabo-

ration was mentioned as one of the success factors of the project. It contributed both in a very practical way 

into fuel saving technology and strategies, but also in a more fundamental understanding of the use of per-

suasive technology. 

https://www.uts.edu.au/future-students/transdisciplinary-innovation/undergraduate-courses/creative-intelligence-and
https://www.nwo-mvi.nl/project/responsible-innovation-dutch-potato-breeding
https://www.nwo-mvi.nl/project/dora-improves-quality-care
https://www.nwo-mvi.nl/project/persuasive-technology-allocation-control-and-social-values
https://www.nwo-mvi.nl/project/persuasive-technology-allocation-control-and-social-values
https://www.tudelft.nl/en/tpm/research/projects/bridging-the-gap-between-new-technology-and-safety-responsibility-of-self-driving-cars
https://www.tudelft.nl/en/tpm/research/projects/bridging-the-gap-between-new-technology-and-safety-responsibility-of-self-driving-cars
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voorbeeld hiervan is de introductie van de nieuwe holistische visie op de gezondheidszorg met 

een verschuiving van ziekenhuiszorg naar thuiszorg: 

Text box 8. Transitie in de gezondheidzorg: opnames verkorten naar één dag48 

 

De hier uitgelichte voorbeelden laten zien dat het mogelijk is inter- en transdisciplinaire use-

inspired basic R&D-programma’s te maken die aansluiten bij concrete maatschappelijke vraag-

stukken (maar ook dat de voorbeelden nog relatief dun gezaaid zijn). Die ervaring is ons inziens 

belangrijk nu het Topsectorenbeleid en de invulling ervan middels onder andere R&D pro-

grammering steeds meer het adresseren van concrete maatschappelijke opgaven als startpunt 

heeft.  

                                                

48 Source: N. van Meeteren (2018). Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg. Strategie Topsec-
tor LS&H (juni). 

In een multidisciplinair project over de verbetering van de zorg in ziekenhuizen zouden onderzoekers zich 

typisch richten op incrementale innovaties, zoals het herontwerp van ziekenhuisbedden (bijvoorbeeld om 

doorligwonden te voorkomen). 

In een transdisciplinair programma kunnen ontwerpers naar het systeemniveau opschuiven en radicaal 

nieuwe principes bedenken (bv. 'ontslaan van patiënten binnen één dag'). Dit impliceert de herinrichting van 

het gehele gezondheidssysteem waarbinnen ziekenhuizen functioneren, met inbegrip van verschuivingen in 

verantwoordelijkheden tussen artsen, (thuis)verpleegkundigen en patiënten en hun familieleden (juridische 

aspecten), nieuwe vormen van telemonitoring systemen (engineering), veranderingen in sociale relaties (so-

ciologie), herbalancering van verzekeringssystemen (economie), heroverweging van de waarden van genezing 

en zorg (filosofie) etcetera. 
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5. Epiloog 

We hebben in dit paper betoogd dat KETs en KEMs en TRLs en SRLs analoge en op het eerste 

gezicht aantrekkelijke begrippenparen lijken, maar dat deze essentieel verschillend zijn. Ster-

ker nog, ze dragen het gevaar in zich dat voorbij wordt gegaan aan een volwaardige inbreng 

van SSH aan missie georiënteerde R&D programma’s naast en met KETs, wat we zien als de 

eigenlijke opgave. SSH zouden dan primair als ‘add on’ of ‘end of pipe’ disciplines of kennis 

worden ingebracht zonder eigen wetenschappelijke kennisvragen in wat in wezen nog steeds 

technologische R&D-programma’s blijven. Bovendien zijn KEMs vooralsnog vooral geassoci-

eerd met de design-discipline, terwijl er voor missiegeorienteerd R&D opgaven over een breed 

front inbreng van SSH gewenst is. We zien daarom de noties van KEMs en SRLs vooral als ver-

klikkers voor de noodzaak SSH serieus te nemen bij het smeden van interdisciplinair en 

transdisciplinair onderzoek ten behoeve van maatschappelijke opgaven.49 Het is daarbij be-

langrijk voort te bouwen op de structuren en ervaringen van inter- en transdisciplinaire 

onderzoeksgroepen, consortia en projecten. Daarvan zijn er minder dan aanvankelijk gedacht, 

maar gelukkig wel steeds meer. Daartoe rekenen we niet in de laatste plaats ook de ervaringen 

die in het NWO/MVI-programma zijn opgedaan. Om dergelijk structuren meer in de breedte 

toe te passen in missiegedreven onderzoeksprojecten zal nog het nodige “omdenken” vergen 

van betrokken beleidsmakers, onderzoeksfinanciers en niet in de laatste plaats van onderzoe-

kers (die nog altijd sterk langs disciplinaire lijnen zijn opgeleid, werken en worden afgerekend). 

                                                

49 Zie ook: König,  T.  (2019).  Social  Sciences  and    Humanities    research    matters. Guidelines  on  
how  to  successfully  design, and implement, mission-oriented research programmes.  Austrian  Presi-
dency  of  the  Council of the European Union Conference on    ‘Impacts    of    Social    Sciences    and    

Humanities    for    a    European    Research   Agenda  –  Valuation  of  SSH  in  Mission-Oriented Re-
search’ organised by Centre for Social  Innovation,  Vienna.    DOI:  10.22163/fteval.2019.305 
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Bijlage 1. Lijst van interviewpartners 
 

Eerste ronde 

• Oscar van de Brink (TKI Chemie) 

• Pascal Cools (Flanders DC) 

• Eva Deckers (Philips Design) 

• Simon Delaere & Ilse Marien (Free University Brussels) 

• Marie Delbeke en Bertoud Coose (Participatiemaatschappij Vlaanderen / Cultuurinvest) 

• Kees Dorst (University of Technology Sydney) 

• Geke van Dijk (STBY) 

• Alain Heureux (The Egg – Creative Brussels) 

• Paul Hekkert (Delft University of Technology) 

• Pauline Herder (Delft University of Technology) 

• Janneke Kersen (NWO) 

• Amandus Lundqvist (Topsector HTSM) 

• Karel Luyben (Delft University of Technology) 

• Nico van Meeteren (Topsector LS&H) 

• Annick Schramme (Antwerp Management School) 

• Ernst Slot & Linda van der Fliert (Ministry of Education, Culture & Science) 

• Dirk Torfs (Flanders Make) 

Tweede ronde 

• Ceren Bagatar (Philips Design Healthcare) 

• Tania Fernandes (NIOO) 

• Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht) 

• Paul Hekkert (Delft University of Technology) 

• Janneke Kersen (NWO) 

• Dirk Stemerding (Universiteit Twente) 
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Bijlage 2. Voorbeeld KEMs (vanuit het perspectief van Design) 
 

Tabel 3. Classificatie van Key Enabling Methodologies, met voorbeelden van tools en methoden 

(CLICKNL, 2018) 

1 Methoden om richting en ontwerpdoel te bepalen: 

SLR-2 1.1 tools en methoden die helpen nieuwe werelden te verbeelden. 

SLR-2 1.2 Methoden om de huidige wereld in kaart te brengen. 

SLR-3 1.3 Methoden of technieken om een probleem of fenomeen anders te bezien. 

SLR-3 1.4 Methoden die helpen een standpunt of visie te ontwikkelen. 

2 Methoden die helpen het proces systematisch te doorlopen en stakeholders te betrekken: 

SLR-4 2.1 Methoden voor het bepalen of in kaart brengen van de mens-productinteractie. 

3 Methoden die helpen bij de uitwerking en realisatie van de oplossing: 

SLR-5 3.1 Methoden en tools voor het vormgeven van een concept of idee. 

SLR-7 3.2 Methoden en technieken voor het realiseren van het eindproduct. 

4 Methoden die ondersteunend zijn bij het testen en valideren van een idee of oplossing: 

SLR-5 4.1 Methoden om concepten al in een vroeg stadium te testen. 

SLR-6 4.2 Methoden en schalen om het directe en specifieke effect van producten te meten. 

SLR-6 4.3 Methoden waarmee we effecten op de lange termijn of maatschappelijke waarde van 
oplossingen kunnen vaststellen. 

 

Tabel 4. Nadere classificatie van KEMs, per SRL-niveau en per niveau in de praktijk van disciplines (Dia-

logic, 2019)50 

SRL value methodology method 

1     gebruik analogieën*; contrar-
ian thinking* 

2 design for debate (1.1); ethi-
cal framing* 

systeemdenken (1.2) scenario-onwikkeling (1.1); 
forecasting (1.1); context 
mapping (1.2); Thinking Sys-
tems (1.3) 

3 value-sensitive design (1.3) re-framing (1.3); design 
thinking* 

business model canvas (1.2) 

4   uxdesign (2.1); strategieën 
voor gedragsverandering 
(2.1) 

customer journey (2.1); ser-
vice blueprinting (2.1) 

5     modelleren (3.1); prototyping 
(3.1), virtuele simulaties (3.1); 
beta testing (4.1); focus 
groups (4.1) 

6   life-cycle analysis (4.3) persoonlijkheidsschalen (4.2); 
usability testing (4.2); field- en 
simulatiestudies (4.3) 

7   cradle-to-cradle (3.2) rapid manufacturing (3.2) 

8   Harvard Negotiation* BATNA* 

                                                

50 Cijfers achter methode verwijzen naar de lijst in Tabel 3, met een * naar methodes uit het curricu-
lum van Minerva (zie voetnoot 44). 
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