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EWI-FOCUS  
Responsible Research and Innovation (RRI) 

dinsdag 6 september 2016 

 

 

Dames en heren, 

Beste wetenschappers,  

Geachte leden van de Academie,  

 

We leven in een fantastisch tijdperk.  

Een fantastisch tijdperk, dankzij de razendsnelle technologische 
ontwikkelingen.  

En vooral dankzij de versmelting van verschillende technologieën, 
de zogenaamde convergentie tussen nano, bio, informatie en 
cognitieve technologie. 

Het potentieel van dit dynamische kwartet om de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken is enorm.  

U merkt het, voor u staat een techno-optimist. Maar niet één van 
de naïeve soort. 
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De kansen die de nieuwe technologische ontwikkelingen bieden zijn 
enorm, maar de uitdagingen waarvoor ze ons stellen evenzeer. 

Want willen we de regie van de technologische ontwikkelingen in 
min of meerdere mate behouden, dan is er nood aan een adequate 
ethische en maatschappelijke inbedding van de technologie.  

We worden allen uitgedaagd tijdig de morele en juridische kaders 
te trekken waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaats grijpen. 

Want technologie wordt immers dag na dag compacter, slimmer en 
persoonlijker. En raakt zo steeds meer aan fundamentele rechten.  

Denk aan het recht op privacy, maar evenzeer, door de toenemende 
versmelting tussen mens en machine aan lichamelijke integriteit.  

Precies daarom is het onderwerp dat ons hier vandaag bij elkaar 
brengt zo belangrijk: responsible research and innovation. Met de 
nadruk op de eerste R, responsible. 

Het trekken van de morele en juridische kaders dient te gebeuren 
in dialoog.   

Responsible research and innovation  streeft er daarom naar om 
zoveel mogelijk maatschappelijke partners (burgers, onderzoekers, 
bedrijven, beleid) bij elkaar te brengen en samen te laten werken 
tijdens onderzoeks- en innovatieprocessen,  

om zo te kunnen inspelen op grote maatschappelijke uitdagingen.  

En dat is geen Vlaamse aangelegenheid, maar een Europese. 

De belangrijkste sleutels van Responsible Research and Innovation  
- ethiek, gendergelijkheid, open acces, betrokkenheid van het 
publiek, het wetenschapsonderwijs en governace  - zijn sector-
overschrijdende kwesties in het "Horizon 2020"-kaderprogramma 
van de Europese Commissie. 



3 
 

Zoals jullie weten organiseert het Departement EWI onder de 
noemer “EWI-focus” beleidssessies en colloquia die voor iedereen 
toegankelijk zijn, gericht op onze stakeholders.  

 

Deze 22ste EWI-Focus is een primeur : voor de eerste keer werkt het 
Departement voor de organisatie samen met andere partners.  

Voor deze editie hebben we de krachten gebundeld met de KVAB, 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, en met de Koning Boudewijnstichting, vanwege hun 
grote affiniteit en betrokkenheid met het RRI-verhaal.  

Samen brengen we stakeholders bij elkaar, en samen kijken hoe we 
verder kunnen werken aan een toekomstig Vlaams beleid rond 
Responsible Research and Innovation.   

We hebben een boeiend en gevuld programma voor u.  

De drie Europese RRI projecten waarin Vlaamse partners deelnemen 
zijn hier vertegenwoordigd.  

In de voormiddag luisteren we naar keynotes, en in de namiddag 
gaan maar liefst vier parallelle break out sessies door.  

We bijten de spits af met Philippe Galiay van de Europese 
Commissie, die ons meer zal leren over de Europese focus op RRI.  

Prof Jeroen van den Hoven van de Technische Universiteit Delft zal 
zich op innovatie in de industrie concentreren.  

Professor Conny Aerts leert onze meer over het gender element in 
ruimtewetenschappen.  

Na de koffiepauze legt  Prof Joos Vandewalle ons uit wat de 
betekenis van RRI voor de Koninklijke Vlaamse Academie is.  

Anne Snick van VITO zal het hebben over het versterken van 
innovatieve beleidsstructuren. 
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René Custers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie heeft 
het over RRI in het basisonderzoek van de VIB. 

Gerrit Rauws van mede-organisator Koning Boudewijnstichting 
stelt het project RRI-tools voor.  

Tegen dan begint vast en zeker uw maag te protesteren en bent u 
aan de lunch toe, die hier in de marmerzaal plaatsvindt.  

Na de middag luisteren we naar Professor Ine van Hoyweghen van 
de Jonge Academie, en daarna zijn er vier break-out sessies 
voorzien: 

• RRI -tools,  
• RRI in de circulaire economie,  
• een voorstelling van het ENRRICH project,  
• en een sessie over RRI in de wetenschappelijke praktijk.  

Na een korte rapportering vinden we elkaar hier terug, en zal 
professor Jacques Willems, ondervoorzitter van de Academie, 
concluderen.  

Vanwege het Departement bedank ik zeer graag de KVAB en de KBS 
voor de uitstekende samenwerking in de aanloop van dit 
evenement.  

Bedankt ook allen om hier zo talrijk aanwezig te zijn,  

Ik wens jullie een boeiende dag !  

 

 

Johan Hansens,  
Secretaris-generaal departement EWI 

 


