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STURING VAN WETENSCHAP EN 
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Sedert de wederopbouw van de jaren vijftig wordt technologische ontwikkeling ervaren 
als stuwende kracht achter onze welvaart en als zodanig door overheden sterk gestimuleerd. 
De recente discussie over de 'nieuwe economie' (gedomineerd door de informatietechnolo
gie) is daar een voorbeeld van. Maar daarnaast wordt breed erkend dat technologie niet 
autonoom is en de samenleving meer pogingen moet doen tot bijsturen, aanpassen en 
eventueel afremmen op basis van maatschappelijke criteria. De instrumenten voor deze 
maatschappelijke sturing waren aanvankelijk weinig ontwikkeld. Allereerst was dit het 
gevolg van het feit dat de overheden een historisch gegroeide belangstelling hebben voor 
met name stimulerende instrumenten. Aan de andere kant maakt de discussie over sturing 
van wetenschap en technologie deel uit van een meer algemene discussie over het func
tioneren van de democratie in een technologische samenleving. Maar de interesse in 
maatschappelijke sturing neemt sinds eind jaren tachtig toe, en sedertdien zijn er in vele 
westerse landen ervaringen mee opgedaan. 

Een terugblik op de ervaringen met sturing en een blik op de pogingen om in 
Nederland het publieke debat over wetenschap en technologie te verstevigen. 

Technologie: oplossing of probleem? 

Niemand - zelfs niet de meest briljante wetenschapper van onze tijd - weet werkelijk waarheen de 

wetenschap bezig is ons mee te slepen. We zitten in een trein, die met toenemende snelheid over een 

spoor rijdt met een onbekend aantal wissels, die elk naar onbekende bestemmingen voeren. In'de 

bestuurderscabine is geen enkele deskundige en misschien worden de wissels wel bediend door demo

nen. Bijna de gehele samenleving zit in de volgwagen en kijkt achteruit... 

Dit schreef in 1965 de Amerikaanse wetenschapper Ralph Lapp in zijn vrij onbekende 
boek The New Priesthood.' Sindsdien is er vrijwel geen jaar voorbijgegaan of er verscheen 
een opvallend boek waarin niet de wetenschap maar vooral de technologie als bedreigend 
en te autonoom werd afgeschilderd. Sinds die periode kennen we een hausse aan aan
dacht voor 'kritische' wetenschappers die de universiteiten hebben verrijkt met cursussen 
Wetenschap & Samenleving en met wetenschapswinkels waar achterstandsgroepen 
onderzoek konden laten uitvoeren. 

Anderen daarentegen hebben een meer optimistische kijk op de rol van wetenschap en 
technologie, onder wie de meeste regeringsleiders, zoals blijkt uit de vaak herhaalde ver-

'Prof.ir. E.J. Tuininga is hoogleraar maatschappelijke a.specten van de natuurwetenschappen aan de Faculteit 
der Exacte Wetenschappen VU, De Boelclaan 1081,1081 HV Amsterdam. 

1. R.E. Lapp., The New Pricstlwüd {New York iggs)-
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klaring van de ministers van Wetenschapsbeleid van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): 'De bijdrage van wetenschap en technologie aan 
de oplossing van de problemen van de hedendaagse maatschappij, aan de ontplooiing van 
de volkshuishoudingen van de landen en van de wereldeconomie, is een sleutelelement 
geweest en zal nog in belang toenemen.'- Uit dit soort citaten blijkt dat er dertig jaar gele
den twee tegengestelde visies bestonden over de plaats die de technologie inneemt of zou 
moeten innemen in onze maatschappij. Hierdoor is de discussie over de rol van weten
schap en technologie in de samenleving in een stroomversnelling geraakt. In dergelijke 
discussies, bijvoorbeeld over de milieuproblematiek of genetische manipulatie, komt 
vaak de vraag naar voren of de mensheid met behulp van haar toegepaste wetenschappen 
niet te ver gaat met de ingreep in de gevoelige evenwichten in de natuur. 

In studies over de twee mogelijke grote crises in de wereld - gebrek aan energie en voedsel 
- duikt steeds weer de technologie op als oplossing, maar evenzeer als grote probleem
veroorzaker, In de jaren zestig analyseerden sociologen de 'nieuwe priesters' van Lapp en 
woedde de technocratiediscussie. Zelfs in de wereld van de internationale politiek werd 
de delicate ontwapeningsdiplomatie tussen Oost en West de afgelopen veertig jaar vaak 
gedomineerd door nadruk op ontwikkeling van grootschalige technologieën (bijvoor
beeld de kruisraket en het Star Wars project). 

Technologie, doel of middel? 
'De geïndustrialiseerde samenleving heeft de wetenschap als religie, de technologie als 
tempel en de efficiency als dogma.'-' Uit deze uitspraak spreekt de twijfel die de laatste 
dertig jaar is gegroeid over de positieve rol van de wetenschap en technologie in de 
samenleving. Leek de eerder aangehaalde uitspraak van Lapp de rol van zondebok nog 
aan de wetenschap geven, nu valt de technologie deze twijfelachtige eer te beurt. Soms 
wordt de technologie zelf in die rol gedrukt, maar meestal wordt erkend dat het de 
manier is waarop de mens van de technologie gebruik maakt en deze ontwerpt. 

Twijfel over bepaalde toepassingen van technologie heeft er altijd wel bestaan, maar de 
laatste jaren wordt die twijfel veel algemener. Met name onder wetenschappers en tech
nologen zelf begint de onrust toe te nemen, zoals blijkt uit recente discussies over onder 
mee over het broeikaseffect en het genetisch onderzoek. Met grote regelmaat publiceren 
bekende wetenschappers verklaringen die lijken op de Mount Carmel Declaration van 
1974 waarin werd gesteld dat 'de technologische ontwikkelingen nu zo wijd vertakt en 
met elkaar verstrengeld zijn, zo verreikend in hun onverwachte resultaten, zo ernstig in 
de omvang van de onherstelbare veranderingen die ze teweegbrengen, dat ze een bedrei
ging vormen voor het voortbestaan van de mensheid.'** 

Minder spectaculair dan zulke macrorisico's, maar even verontrustend lijken de neven
effecten of bijverschijnselen van de technologie waar het individu dagelijks mee te maken 
heeft. We doelen hierbij op verschijnselen als vervreemding, concentratie van macht en 
rijkdom en vooral op een groeiende afhankelijkheid van bepaalde technologieën (zoals 
Internet of televisie). Dit soort twijfels en aarzelingen is inmiddels te wijdverbreid en te 
diepgaand om ze nog af te kunnen doen met relativerende opmerkingen zoals de bekende 
verwijzing naar de angst en het onbegrip voor de eerste trein. De neveneffecten of de risi-

2. OESO, Science, Growth iitul Society - A New Perspective (Pmjs 1971). 
3. 1. Schwarz, Overskill (Boston 1971). 
4. Mount Carmel 15eclaration 1974 als geciteerd in I.S. Mayer, Debating Iccltnologics; 11 methodological contri

bution (Tilburg 1997). 
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co's van de technologische ontwikkeling op macro- en microniveau maken de westerse 
samenleving steeds kwetsbaarder. Leek vroeger de belangrijke vraag te zijn 'is wat wenselijk 
is ook technologisch mogelijk', nu wordt veel belangrijker de vraag 'is wat technologisch 
mogelijk is ook wenselijk?' 

Wanneer we op zoek gaan naar antwoorden moeten we erkennen dat de technologie in het 
licht van bepaalde doelstellingen fantastische prestaties kan leveren. Maar in een complexe 
samenleving met vele doelstellingen leidt de technologie tot onverwachte neveneffecten, die 
we met nog meer technologie bestrijden. Hierdoor ontstaan verschillende dilemma's. 
Allereerst wijzen systeemanalisten erop dat in complexe systemen problemen nu en hier 
oplossen altijd nieuwe problemen straks en elders zal opleveren. Daarnaast dringt het 
beeld van de tovenaarsleerling zich op: de mens heeft de technologie dan wel ontwikkeld, 
maar het begint erop te lijken dat de doorhollende spiraal van wetenschap, technologie 
en efficiency een eigen leven gaat leiden en ons de mogelijkheid tot kiezen ontneemt. Zit 
de mensheid in een niet-meer-te-besturen spooktrein, zoals Lapp suggereerde, of hebben 
ŵ e zelf krachten ontwikkeld die niet meer te besturen zijn? 

Wie beheerst? 
Of er discussie bestaat over sturing is afhankelijk van de prioriteiten die een samenleving 
of een bedrijf heeft. Investeren in wetenschap past vaak in de lange-termijnstrategie van 
een organisatie. Uitgangspunt is dat dit investeren in een toekomstige generatie nieuwe 
ideeën zal opleveren (ook in de alfawetenschappen). De inzet van technologie heeft daar
entegen in onze maatschappij allerlei vragen opgeroepen met betrekking tot de bijsturing 
en beheersing ervan. Beheersing is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de nadelen die 
aan de toepassing verbonden blijken, het uiteindelijk niet gaan winnen van de verwachte 
voordelen. Vooral op het vlak van industriële en organisatietechnologie, maar ook ten aan
zien van het individuele gebruik kan een onvoldoende beheersing tot problemen leiden. 

Deze problemen uiten zich ondere andere in onveiligheid en lage satisfactie van werk
nemers in een technisch systeem en in risico's voor omwonenden in de omgeving, en 
raken uiteindelijk het welzijn van individuen in de gehele maatschappij. Pogingen tot 
substantiële vermindering van dergelijke nadelen van de technologie leveren tot op 
heden nog geen duidelijk succes op. Een bredere beheersing van de technologie vanuit de 
samenleving is dan ook de laatste jaren een terugkerend thema van discussie, zeker sinds 
de opkomst van Internet en ontwikkelingen rond genetische manipulatie. Deze discussies 
leiden tot aanpassingen in de ontwikkeling van technologie. 

In het recente proefschrift van Koelega wordt ingegaan op de moeizame pogingen om 
met name de technologie te beheersen.' Hij spreekt over structurele beperkingen die het 
moeilijk maken om een technologische ontwikkeling bij te sturen. Aan de ene kant gaat 
het om factoren die te maken hebben met de context rondom de technologie, aan de 
andere om factoren die de aard van het ontwikkelingsproces betreffen. Deze complexe 
problematiek heeft geleid tot een nieuwe richting in de wetenschapsstudies, die wel de 
technologiedynamica wordt genoemd. Het werk is uiteraard gelieerd aan de weten-
schapsdynamica (zoals onder meer gedoceerd aan de UvA), maar ook aan de bedrijfseco
nomie waar innovatiestudies een apart onderwerp (en in Utrecht een afstudeerrichting) 
is geworden. 

5. D.G.A. van Koelega, Niet alles van waarde is vervangbaar ( Kampen 2000). 
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Als we spreken over de noodzaak van het bijsturen of beheersen van technologische ver
anderingen, moet nader worden ingegaan op de achterliggende vragen (aldus Koelega): 
- wat is de inherente dynamiek van een technologische ontwikkeling; 
- hoe beïnvloedt de omgeving deze dynamiek; 
- op basis van welke interne en externe criteria worden keuzes gemaakt; 
- hoe vindt de diffusie plaats van de resultaten en met welke terugkoppelingen gaat dat 

gepaard.* 

Het is op basis van deze inzichten dat er vragen worden gesteld over maatschappelijke 
criteria die bij dit soort processen een rol kunnen of moeten gaan spelen. Nu al is er een 
tendens bij researchmanagers de kwaliteit niet meer alleen af te meten aan eigen weten
schappelijke criteria, maar ook afnemersbelangen erbij te betrekken.^ Nog één stap ver
der en men spreekt over een 'stakeholder' benadering van het besluitvormingsproces in 
researchprogramma's." 
Maar dan nog blijft de vraag met welke criteria die maatschappelijke sturing moet wor

den geoperationaliseerd en vooral wie hierbij moeten worden betrokken. Helaas blijken 
zeer veel discussies op dit gebied niet op dergelijke vragen gericht, maar zich meer toe te 
spitsen op het nut of de effectiviteit van allerlei (deels interne) beheersmaatregelen. Dit is 
allereerst het gevolg van het feit dat de neveneffecten van de technologie zich meestal op 
bepaalde gebieden aandienen (milieu, privacy of arbeidsomstandigheden) en dat men 
van daaruit zoekt naar instrumenten om die neveneffecten te bestrijden. Daarnaast zijn 
bovengenoemde meer fundamentele vragen over 'wie stuurt wat en wie' en 'aan welke 
criteria wordt de bijsturing van de technologie getoetst' slechts een onderdeel van veel 
algemenere vragen over de rol van de overheid in een verzorgingsstaat, over de democra
tische besluitvorming en over de grenzen aan de groei. 

Beheersinstrumenten 
Zoekt men naar instrumenten voor beheersing dan zal men zich allereerst de eerder
genoemde achterliggende vragen moeten stellen, namelijk wie gaat er beheersen en met 
welke doelstellingen gebeurt dit. Het gaat ons in dit artikel vooral om een overzicht van 
de instrumenten voor de maatschappelijke beheersing van de technologie zelf De discus
sie hierover is in wezen een afgeleide van de discussie over de maatschappelijke beheer
sing van vele complexe ontwikkelingen in de maatschappij. 

De optimalisatiecriteria voor de ontwikkeling, verspreiding en beheersing van de tech
nologie zijn primair technisch-economisch van aard en gericht op efficiency. Omdat vrijwel 
alle technologie, ook als deze niet door het bedrijfsleven wordt ontwikkeld, zich uiteindelijk 
op de markt moet waarmaken zijn de optimalisatiecriteria (in theorie althans) gelijk aan de 
investeringscriteria binnen ondernemingen, dat wil zeggen vooral gericht op rentabiliteit en 
continuïteit. Langzamerhand echter gaan voor vele overheden ook de nationale belangen 
meetellen, zodat bijvoorbeeld voor bewapeningstechnologie, ruimtevaart en luchtvaart ook 
criteria voor selectie en stimulering gaan meetellen buiten het marktmechanisme om. Over 
het algemeen kan men echter stellen dat de overheid op het terrein van de technologieont
wikkeling vooral gericht is op veel stimuleren en enigszins reguleren. 

6. E. Lawless, Technology and social shock (New York 1977). 
7. Ph.A. Roussel ed., Third generation R&D (Cambridge, Mass. 1991). 
8. I. van der Weijden en I. Ruitenberg, 'Het stakeholders model in gezondheidsonderzoek', Tijdschrift voor 

Wetenschap, Technologie en Samenleving, (2000) 2, p. 44-49. 
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Het gaat hierbij om drie verschillende soorten van stimulering: 

a. Reactieve instrumenten 
Als reactie op bepaalde neveneffecten (vooral veiligheid en milieu) ontwikkelde de overheid 
allerlei reguleringen om te zorgen dat deze neveneffecten geminimaliseerd worden (hinder
wet, veiligheidswetgeving, milieuwetgeving). Ook voorstellen voor een privacyregelgeving 
en de instelling van medisch-ethische commissies vallen hieronder. De kritiek op overhe
den (waaronder de Eu) is veelal dat dit soort regelgeving sterk naijlt bij de praktijk, iets 
wat met de huidige onstuimige groei van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
extra opvalt. 

b. Participerende instrumenten 
Om de technologische ontwikkeling te richten op maatschappelijke prioriteiten is 
samenwerking van de overheid met belangengroepen essentieel. Men kan daarbij denken 
aan de samenwerking van overheid met 
- het bedrijfsleven, zoals historisch al gebeurt op het gebied van luchtvaart, kernenergie 

en meer recent milieutechnologie en de biotechnologie; 
- de wetenschappers, zoals ook historisch is gegroeid in de vorm van adviesraden die 

met gerenommeerde wetenschappers worden bemand. Meer recent worden ook meer 
kritische wetenschappers toegelaten in raden en commissies die technologische ont
wikkelingen beoordelen (Gezondheidsraad, Rathenau Instituut); 

- de bevolking. De deelneming van de burgers aan de besluitvorming is iets van meer 
recente datum. In de laatste twintig jaar heeft zowel nationaal als internationaal de 
'participatieve besluitvorming' rondom wetenschap en technologie een hoge vlucht 
genomen, zoals blijkt uit de opkomst van allerlei instituten op dit gebied (waaronder 
het Rathenau Instituut). 

c. Anticiperende instrumenten 
De ervaringen met technologische onwikkeling hebben ertoe geleid dat organisaties in 
hun planning al rekening houden met de eventuele neveneffecten. In planning en strate
gische beleidsvoering vormt de technologiecomponent een steeds belangrijker element. 
De laatste twintig jaar ontstond ook het technologisch verkennen als aparte vorm van 
toekomstkunde. Van nog recentere datum is de aandacht voor 'Technology Assessment' 
(TA) of Technologie Effect Rapportage. Ook zijn er steeds meer instellingen die de tech
nologie-ontwikkeling in het algemeen (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) of voor 
een sector (bijvoorbeeld Scenario studies in Gezondheidszorg) bestuderen ten behoeve 
van beleid of strategie. 

Technology Assessment 
Dit instrument is ontwikkeld om vroegtijdig in te spelen op neveneffecten van de tech
nologische ontwikkeling en is in de Verenigde Staten al aan de orde geweest aan het eind 
van de jaren zestig. Sinds begin jaren tachtig is er ook in Nederland veel aandacht voor 
gekomen, hetgeen heeft geleid tot de instelling van het Rathenau Instituut (voorheen 
Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, NOTA). Het gaat bij 
dit Technologisch Aspecten Onderzoek om het zo vroeg mogelijk onderkennen van de 
(maatschappelijke) risico's van een technologische ontwikkeling en daarover heldere 
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informatie verschaffen aan beleidsvormers (bij overheid of industrie). Voor de overheid 
leidt dit primair tot regulerende activiteiten (van bijsturen tot stoppen van de ontwikke
ling). Daarnaast onderkent men ook de anticiperende en innovatieve mogelijkheden van 
TA; in het licht van toekomstige maatschappelijke behoeften worden technologische ont
wikkelingen geoptimaliseerd en geselecteerd. 

De dertigjarige ervaring met TA heeft internationaal tot veel uitwisseling van ideeën 
geleid; technologie is grenzeloos en elk land ziet identieke dilemma's en risico's op zich 
afkomen. Er zijn ook enkele interessante studies op dit gebied verschenen, waaronder die 
van Smits en Leyten uit 1991.' Zij laten eerst kort de verschillende fases van de TA-ont
wikkeling zien sinds 1965 (het jaar dat Lapp zijn waarschuwing plaatste), tot een vol
wassen institutie in vele westerse hoofdsteden. Daarna doen zij een poging om de 
TA-gedachte meer te integreren in het technologiebeleid van overheden, waardoor zowel 
het participatieve als het anticiperende aspect ervan een meer volwaardige plaats zou 
kunnen krijgen. Zover lijkt het nog niet; ook het Rathenau Instituut in Den Haag is 
slechts deels geïntegreerd in het overheidsbeleid rondom wetenschap en technologie.'" 
Leest men de latere jaarverslagen van het Instituut dan ziet men allereerst een groeiende 
betrokkenheid bij de Haagse politieke debatten. Daarnaast valt een toenemende interesse 
op voor participatieve instrumenten en zelfs voor zogenoemde publieke debatten over 
bepaalde toepassingen. 

Overigens moet men zich afvragen of weerstand tegen technologie altijd als negatief 
moet worden ervaren." Vooral in een tijd dat men dweept met concepten als 'learning by 
doing' en 'de lerende organisatie' lijkt weerstand een onlosmakelijk deel van het maat
schappelijk aanpassingsproces bij de introductie van nieuwe technologieën. Van weerstand 
valt iets te leren, soms met veel pijn, soms ook wordt het product of de technologie erdoor 
versterkt. Weerstand is ook een onderdeel van zoek- en leerprocessen van organisaties. 

In de innovatieliteratuur leest men steeds meer dat het proces van technologiediffusie 
een darwiniaans karakter krijgt: variatie en selectie zijn aan de orde van de dag evenals 
weerstand vanuit de bestaande situatie of markt. Het is dan ook verbazend dat de meeste 
overheden nog steeds denken in termen van voorlichtingscampagnes voor nieuwe zaken 
als genetisch gemanipuleerd voedsel, windenergie en kloneren, in plaats van dat ze cre
atief pogen om te gaan met de (mogelijke) maatschappelijke weerstand. Weerstand moet 
niet uitdagen om de fout van introductie van de kernenergie (in de jaren zeventig) te 
herhalen en veel voorlichting te gaan bedrijven. Weerstand kan juist een interessant 
begin zijn van een debat met de samenleving over de (on)mogelijkheden van betreffende 
technologie. 

Participatitus - een Hollandse ziekte? 
De laatste jaren doet men weleens wat lacherig over ons Nederlandse poldermodel, de op 
consensus gebaseerde procedure die veel van onze besluitvorming kenmerkt. In negatieve 
zin wordt er dan verwezen naar het eindeloos uitstelgedrag rondom ingrijpende beslui
ten waarbij telkens nieuwe commissie in het leven worden geroepen om nota's aan de 
stapel toe te voegen. Maar er zijn ook meer positieve visies op deze schijnbare stroperig-

9. R. Smits en ]. Leyten, Technology Assessment: waakhond of speurhond? (Zeist 1991). 
10. Rathenau histituut, Tien jaar nota-Rathenau Instituut (Den Haag 1996); Kennisbenutting en politieke 

keuze (Den Haag 1998); laarverslag 1998 ( Den Haag 1999). 
u. F. Biesboer, 'Weerstand tegen technologie is niet zo negatief', Zcno 93/2 (1997) 21-23. 
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held; het heeft iets van de Japanse managementaanpak: praten tot allen het eens zijn. 
Meestal - zeggen de voorstanders - win je daarmee aan draag\'lak en is de uitvoering van 
een maatregel of de invoering van een besluit veel makkelijker. Het past wellicht ook 
beter bij onze cultuur om naar gezamenlijke oplossingen te streven, hoewel er zeker 
voorbeelden zijn te noemen waarbij het consensusgedrag tot bizarre situaties heeft geleid 
(HSL-tunnel en Betuwelijn). 

Nu is in wezen inspraak niet echt nieuw; eind jaren zestig werd er al mee begonnen in 
het beleid inzake de ruimtelijke ordening. In de jaren zeventig volgde de inpassing in het 
milieubeleid, waarbij met name de Milieu Effect Rapportage inspraak een juridische 
basis gaf Begin jaren tachtig kwam het zelfs tot een 'brede maatschappelijke discussie 
over (kern)energie', waarvoor nota bene de kerken de eerste stoot gaven. In die tijd kwam 
het beeld van Lapp weer terug, want de Wereldraad van Kerken startte haar campagne voor 
burgerbetrokkenheid bij kernenergie-ontwikkeling met een tijdschrift met 'The Nuclear 
Priesthood' op de kaft.'' Nederland leek te ontwaken want sindsdien is verbreding van de 
besluitvorming overal een belangrijk aspect geworden. Buiten de wetenschap-en-techno-
logiediscussies zijn de volgende activiteiten daarvan het beste voorbeeld: 
- democratisering van overheidsbeleid; 'de inspraak als assepoester van de democratie'.'^ 

In de bestuurskunde onderkent men kennelijk golven van periodes waarin toenemend 
overheidsgezag en planning worden afgewisseld door periodes met participatieve 
accenten (om de twaalf jaar?); 

- interactieve besluitvorming, een nieuwe procesmatige aanpak van met name het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat bij tracéprocedures; hiervoor was zelfs een aparte afdeling, 
Infra-Lab, opgericht die deze procedures begeleidde; 

- een 'transactionele overheid', die communicatieprocessen veel meer ziet vanuit het 
ontvangersperspectief'"* waarbij opvalt dat deze benadering weer vooral voortkomt uit 
het ministerie van VROM; 

- lokale initiatieven zoals onder meer Forum-Amsterdam dat in 1995-96 poogde de burgers 
te betrekken bij de debatten over de Noord-Zuid lijn. Er zijn ook meer beroepsmatige 
inspraakadviseurs (die vaak spreken over 'inspraak als de zuurstof van de openbaarheid') 
en ook er is veel discussie in de bestuurskunde over de (in)effectiviteit van deze pogingen; 

- het instrumentarium voor bredere besluitvorming wordt steeds verbeterd; elektronische 
hulpmiddelen als 'electronic boardroom' en 'group decision instruments' zijn daar 
voorbeelden van. 

Men kan zich afvragen of en wanneer er weer een aantal magere jaren aankomen voor de 
participatiegedachte. Voorlopig lijkt Nederland zich wel te voelen in een golf van burger
betrokkenheid, maar in tijden van economische tegenslag kan de 'no-nonsense' gedachte 
wel weer terugkomen. 

12. World Council of Churches, Nuclear Issue of Journal Anticipation' (Geneve 1979). 
13. J.H.I, van den Heuvel en M.S. de Vries, 'Inspraak; de asseposter van de democratie', in: K. Van Kersbergen 

en LM. Pröpper red.. Publiek debat en democratie (Den Haag 1995). 
14. G. Bartels, '̂ V. Nelissen en H. Ruelle, De transactionele overheid (Kluwer 1998). 
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De ondraaglijke lichtheid van het debat over technologie 
Met een rede onder deze bloemrijke titel aanvaardde de directeur van het Rathenau 
Instituut een leerstoel over Technology Assessment aan de universiteit van Utrecht.'^ 
Politiek en media enerzijds en technologie anderzijds interesseren zich niet echt voor 
elkaar, stelde zij, dus wil het maatschappelijke debat hierover niet op gang komen. Ze 
heeft er duidelijk een actiepunt van gemaakt, want sindsdien heeft haar instituut 
publieksdebatten georganiseerd over natuurontwikkeling (1997) en biomedische onder
werpen als kloneren en vervangingsgeneeskunde (1998). 

Het jaarverslag 1998 suggereert dat het accent bij Rathenau meer komt te liggen op 'een 
gestructureerde dialoog' over wetenschap en techniek. Zo komt men dicht bij de stake-
holders-benadering hierboven vermeld. Uit een tussenevaluatie (1998) van het aan het 
Rathenau gelieerde Platform voor Wetenschap en Ethiek blijkt wel dat het verbreden van 
besluitvorming geen eenvoudige taak is. Men spreekt van een 'zoektocht naar de betekenis 
en de vormgeving van het maatschappelijk debat rondom wetenschap en techniek'. Deze 
analyse is primair een reflectie op de ervaringen van dit Platform en wil een bijdrage 
geven aan het 'debat over het debat'. In dit opzicht staan zij in een goede traditie, want de 
laatste twintig jaar is er rondom wetenschap en techniek een enorm arsenaal aan partici
patieve instrumenten bij gekomen. In Nederland zijn daarover meerdere proefschriften 
verschenen. Recent verscheen een interessant Engels overzichtsartikel waarop bijgaand 
overzicht op is gebaseerd (tabel i).'^ Voor wie gedegen literatuur zoekt over de voorge
schiedenis van dit onderwerp is dit een rijke bron van informatie. Interessant is vooral de 
poging te komen tot een evaluatie van de verschillende publieke participatiemethodes. 
Men verdeelt de evaluatie in 'acceptatie criteria' en 'proces criteria' en sluit in dat opzicht 
aardig aan bij wat in Nederland wordt gepropageerd als 'procesmanagement'.''' 

Van communicatie naar dialoog 
Wat opvalt in de laatste jaren is dat de wetenschap-en-techniekgemeenschap begint in te 
zien dat communicatie niet eenzijdig moet blijven. Oorspronkelijk bestond bij nog teveel 
mensen de gedachte dat goede voorlichting over de zegeningen van wetenschap en tech
niek de maatschappij wel zou overtuigen van het nut ervan. Nog steeds trouwens is er 
een heilig geloof in activiteiten als open dagen en de jaarlijkse Wetenschap en Techniek 
Week. Niet alleen de universiteiten, maar ook grote researchinstellingen maken nog 
steeds dankbaar gebruik van voorlichting en PR om hun activiteiten te promoten. Met de 
afnemende budgetten is echter de interesse gegroeid om zichzelf niet primair te profile
ren, maar veeleer beter te 'marketen' En dat betekent uitgaan van de behoefte van de 
afnemers en belanghebbenden en niet van je eigen-wijsheid. Zo onstond een groeiende 
vraag naar meer interactie met het publiek, waarbij de media een belangrijke rol kunnen 
spelen (zie bijvoorbeeld het succes van de jaarlijkse Wetenschapsquiz op de tv en in de 
kranten). 

Maar ook in hun relatie met hun primaire opdrachtgevers gaan wetenschappers zich 
meer vragen stellen, vandaar de aandacht voor een betere 'client-customer' relatie, ook 
wel het 'users-perspective' genoemd. Vooral wetenschappers die voor overheden de 
zogenoemde beleids-relevante studies doen, hebben zich gerealiseerd dat afstemming tussen 
hen en hun 'users', de beleidsmakers, van cruciaal belang is. Verwant aan de eerder-
15. J. van Eyndhoven, De ondragelijke lichtheid van het debat. Rathenau Instituut (Den Haag 1995). 
16. G. Rowe and L.J. Frewer, Public Participation Methods in Science, Technology and Human Values, Vol 25 no 

1. 3-29. 
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Tabel i. Enkele bestaande participatiemethoden 

Participatie-methode Soort participanten Tijdschaal/duur Ka rakteristieken/ 
mechanismen 

Voorbeelden/ 
referenties 

Referenda Potentieel iedere burger; 
reëel een belangrijk deel 
ervan 

Publieke hoorzittingen/ Geïnteresseerde burgers 
Debatten/panels een geselecteerd aantal, 

luisteren naar 
Presentaties van experts 
en beleidsmakers 

Publieke opinie 
onderzoeken 

Regelgeving via 
onderhandeling 
en mediatie. 

Consensus-
conferentie 

Scenario- vvokshops 

Burgerlijke advies
commissie 

Focus groep 

Grote steekproeven 
(meestal minstens 
looo) uit bevolking 

Kleine groep 
vertegenwoordigers 
van belanghebbenden, 
incl. bursters 

Meestal lo tot 16 
burgers (met weinig 
kennis over onderwerp) 

door stuurgroep 
geselecteerd 

Stem uitbrengen op 

gegeven moment. 

Kunnen weken/ 
maanden duren, 
maar ook beperkt tot 
een Korte periode 
van dagen 

Incidenteel onderzoek 
dat beperkte tijd 
in beslag neemt 
van respondent 

Onduidelijk. Meestal 
duidelijke periode 
afgesproken. 

Voorbereidende lezingen 
om burgers te informeren 
en daarna drie-daagse 
bijeenkomst 

Stemmen op één van 
beschikbare opties. 
Elke deelnemer 
evenveel invloed. 
Uitkomst adviserend 
of bindend 

Een open forum van 
meningen en 
presentaties door 
Deskundigen. 
Meestal zonder 
slotconclusies. 
Leken kunnen 
aanbevelingen doen 

Meestal via geschreven 
vragenlijsten of 
telefonische interviews. 
Gebruikt voor informatie 
verzameling 

Een beperkt aantal burgers Een beperkt aantal 
(meestal 24) geselecteerd bijeenkomsten van 
door belangengroepen een paar dagen 
van bevolking 

Kleine groep geselecteerd 
door sponsor of 
afvaardiging van 
verschillende maatschappe
lijke groeperingen 

Kleine groep van 5 tot 12 
vertegenwoordigers van 
het publiek. Meerdere 
groepen kunnen in een 
project betrokken zijn 

Gedurende langere 
tijdsspanne 

Eenmalige zitting, 
meestal tot twee uur 

Werkgroepen van 
vertegenwoordigers 
(-(-sponsor). 
Consensus gevraagd 
rondom specifieke 
vragen, (meestal een 
regelstelling) 

Lekenpanel met 
onafhankelijke moderator 
die experts ondervraagt. 
Slotbijeenkomst is 
openbaar en leidt tot 
aanbevelingen en 
persconferentie 

Vier groepen van 6 
uit overheid, bedrijfsleven, 

bevolking en techniek. 
Slotbijeenkomst is 
openbaar en leidt tot 
aanl)evelingen en 
persconferentie 

Groep bijeengebracht 
door sponsor om 
bepaalde issues te 
bespreken. Interactie 
met industrie-vertegen
woordigers 

Open discussie, 
opgenomen op video, 
en met weinig inmenging 
organisator. Bedoeld 
om meningen in kaart te 
brengen 

Biotechnologie in 
Zwitserland (1995). 
Afvaldepots in 
Zweden (1997) 

Veel voorkomend in 
VS en .'Australië. 
In NL experimenteert 
Rathenau-instituut 
hiermee (1997-99) 
en NCDO over 
duurzaamheid. 

EU Eurobarometer. 
Over imago van 
wetenschap en 
technologie. Ook 
gebruikt over kernah'al 
(VS) en ggo's in 
voedsel (VK) 

Veel in gebruik bij 
Environmental 
Protection Agency (VS) 

In Scandinavië en 
Nederland gebruikt 
rondom voedsel-
bestraling en biotech
nologie. In EU over 
nieuwe technologie 

Voorbeelden in DK 
rondom energie
besparing en door EU 
overgenomen o.m. 
voor ICT en stad
vernieuwing 

Met name in de VS, 
b.v. bij schoonmaken 
verontreinigde locaties 

Bijvoorbeeld bepalen 
voedselrisico's in UK 
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genoemde TA-ontwikkeling is dan ook een groeiende interesse in 'interactieve beleidstudies', 
waarbij wetenschappers met hun opdrachtgevers in dialoog gaan tijdens de studie. Maar 
de communicatie tussen wetenschap en beleid is moeilijk vanwege de eigen belangen en 
de sterk verschillende culturen van beleidsmakers en wetenschappelijke adviseurs; som
migen spreken dan ook over het 'two-cultures dilemma'."* In sommige beleidssectoren 
ziet men ook een sterk verschil tussen de wereld van de wetenschappelijke analyse en van 
de technologische uitvoerders; dus beleidsmakers hebben ook te maken met zeer ver
schillende adviseurs uit de wereld van weteschap en techniek Dit heeft weer geleid tot een 
interessante richting voor diegenen die de rol van kennis in beleid bestuderen, waarbij 
termen als 'interactieve besluitvorming, 'advocacy coalition frameworks' en het eerder 
genoemde 'procesmanagement' een rol spelen en dialoog tussen beleid en wetenschap 
steeds dominanter wordt dan rationaliteit. 

Nog lastiger wordt het als men hierbij ook nog andersoortige belanghebbenden wil 
gaan betrekken. Men komt dan in de wereld van de 'bottom-up approaches', waarbij ook 
in technologie-ontwikkeling meer geluisterd wordt naar de mening van mensen buiten 
het reguliere circuit: afnemers, omwonenden of maatschappelijke belangengroepen. Kort
om, wetenschapen techniek worden ook het domein van communicatiedeskundigen. Naast 
de meer onderzoeksgerichte functie van een instituut als Rathenau kan men hierbij 
denken aan verschillende debatplatforms rondom medische technologie, biotechnologie 
en vroeger rondom kernenergie. 

Nog steeds echter is massale voorlichting meestal de standaardreactie van de primaire 
belanghebbenden bij een technologie, zoals weer blijkt uit de huidige discussie over gene
tisch gemanipuleerde organismen in voedsel. Men schrikt terug van het idee een gestructu
reerde dialoog te moeten opzetten en vlucht in studies waarbij óf een paar maatschappelijke 
criteria worden meegenomen óf een criticus in de commissie wordt opgenomen als alibi. 
Ongetwijfeld werkt hieraan mee dat de ervaring met interactieve processen nog weinig 
bemoedigend is, met als meest dramatisch voorbeeld de frusterende discussies romdom 
de uitbreiding van Schiphol. 

Dat dit ook een veel breder dilemma is blijkt wel uit het spraakmakende advies van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid enkele jaren geleden om bij grote projec
ten daadwerkelijk eerst een dialoog te hebben over nut en noodzaak met alle betrokken par
tijen (soms wel 'betroffenen' genoemd!). Maar de recente ervaringen met Schiphol, 
Betuweroute, HSL en tweede Maasvlakte doen de beleidsmakers toch weer aarzelen over 
deze benadering. Ook hier weer blijkt de paradox van het poldermodel: inspraak kan 
verhinderen dat er op afzienbare tijd een uitspraak komt. 

Een nieuw spanningsveld rondom wetenschap en techniek 
Sinds Casimir in 1972 beweerde dat wetenschap en techniek vrijwel autonoom leken te 
zijn geworden"^ is er een ander inzicht ontstaan: de rol van de overheid is sterk toege
nomen en de betrokkenheid van de samenleving wordt steeds serieuzer genomen. 
Natuurlijk ligt dat primair aan de sector waarvoor de betreffende wetenschap en techniek 
worden ontwikkeld. Zo is met name de defensiesector en de gezondheidszorg altijd zeer 
sterk beïnvloed door overheidsfinanciering, dus is de 'publieke' invloed daarop groot. Veel 

17. ).A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhoff en R. in 't Veld red., Procesmanagement {Amiteróam 1998). 
18. I.F.G. Bunders, Participative strategies jor science - based on innovation (.Amsterdam 1994). 
19. H.B.G. Casimir, 'De wetenschaps-technologie spiraal' in; Het toeval van de werkelijkheid (Amsterdam 1983). 
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diverser ligt dat in andere publieke sectoren waar de wetenschap en techniek dominant zijn 
zoals de transport en (kern)energie. Het minst lijkt de overheid invloed te hebben op de 
industriële ontwikkeling van wetenschap en techniek, en met name op de informatise
ring (maar bij telecom is de overheid juist weer wel dominant!). 

Er is, kortom, de laatste twintig jaar een sterk groeiende rol ontstaan voor de overheid 
bij de wetenschap-en techniekontwikkeling. Dat is sterk afhankelijk van de nationale 
beleidscultuur waar centraal-geplande economieën (Rusland, Frankrijk) een sterke over
heidsrol kennen en de Verenigde Staten betrekkelijk weinig overheidsinterventie toelaat. 
Met de opkomst van de milieuproblematiek is niet alleen de rol van de overheid ge
groeid, maar ook die van maatschappelijke organisaties. Zo kent de VS al sinds dertig 
jaar de Milieu Effect Rapportage waarbij ook een belangrijke rol aan inspraak is toe
gedacht. Hoewel het hier meestal gaat om infrastructurele ingrepen (dus sterk overheids-
gerelateerd), heeft deze procedure school gemaakt bij besluit\'ormers overal ter wereld en 
is Technology Assessment daar min of meer het vervolg op geweest. In toenemende mate 
is er dus een neiging om naast de regulerende instrumenten meer gebruik te maken van 
participerende instrumenten. 

In meer theoretische zin heeft dit geleid tot een groot aantal studies naar de beïnvloeding 
van wetenschap en techniek. Men kan tegenwoordig zelfs afstuderen op innovatiestudies, 
wetenschapsdynamica en technologie-ontwikkeling in een bepaalde sector (bijvoorbeeld 
de landbouw of de energievoorziening). Het veld van wetenschap- en technologiestudies 
is sinds Casimirs uitspraak in 1972 inderdaad drastisch uitgebreid en de participatieve 
stakeholders-aspecten hebben daar een nieuwe impuls aan gegeven. 

Wetenschap als conimunicatieprobleem 
De ontwikkelingen in wetenschap en techniek gaan in toenemende mate onze samenle
ving beïnvloeden en dat vraagt om een beter doordachte rol van maatschappelijke or
ganisaties en individuen bij deze ontwikkeling. Sommigen stellen zelfs: 'Technologie is 
politiek met andere middelen'-" en verklaren daarmee de interesse voor een meer democra
tische controle en mogelijk zelfs een maatschappelijke sturing. Daartoe zijn er de laatste 
jaren steeds meer instrumenten ontwikkeld waarbij allereerst de rol van de overheid (dus 
ook de politiek) en later de invloed van het publiek groter zijn geworden. 

Dat roept nieuwe discussie op, onder meer over wie er bepaalt dat moet worden 
gestuurd en over de instrumenten waarmee dat gebeurt. Nu de overheid zelf steeds meer 
belangen krijgt bij de technologische ontwikkelingen, spitst de discussie zich allereerst 
toe op de democratische controle van de sturing door de overheid. Naast opvallende 
grote probleemvelden in de technologie (voedselveiligheid, ICT en genetische manipu
latie) zijn er echter ook vele minder opvallende spanningsvelden tussen technologie en 
samenleving aan te wijzen. Sommige daarvan kunnen ineens acuut worden (chemisch 
af^'al), andere daarentegen zijn slechts in kleine kring discussiestof (bijvoorbeeld vriicht-
baarheidstesten, dijkverhoging, privacy rond creditcards). 

Tegelijkertijd is er de zorg dat de burger steeds minder van wetenschap en techniek 
begrijpt. In de Angelsaksische wereld spreekt men van 'science-illiteracy' en maakt men 
zich vooral zorgen over het gebrek aan inzicht in de wetenschap bij scholieren. In 
Nederland heeft Rudy Kousbroek het woord 'ongecijferdheid' bedacht als pendant voor 

20. H. Halbers, 'Technologie is politiek met andere middelen'. Tijdschrift voor Wetenschap, Techiu)logie en 
Samenleving'ils (1997) 158-161. 
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ongeletterdheid: men is kennelijk trots niets van wis- en natuurkunde te begrijpen, zo is 
zijn klacht.-' Dat men daarbij blijkbaar ook nog weinig begrip heeft voor wetenschap en 
techniek heeft ertoe geleid dat er naast het Rathenau Instituut ook een instantie kwam 
voor voorlichting over wetenschap en techniek, de Stichting We Ten te Utrecht. Hier worden 
activiteiten op het gebied van publiekscommunicatie gecoördineerd en soms ook gesub
sidieerd. Het is deze stichting die recent (eind april) naar voren werd geschoven door 
minister Hermans als intermediair in een nieuw overheidsbeleid om de wetenschap meer 
te promoten. 

Met de komst van dit expertisecentrum voor wetenschap- en technologiecommunicatie 
zijn er ook veel andere activiteiten te melden op dit gebied. Al eerder genoemd is de 
Wetenschap en Techniek Week (elk jaar in oktober), de Eureka boekenprijs en meerdere 
tv-programma's die in navolging van 'Horizon' van de BBC zijn ontstaan. Wetenschap 
begint steeds meer gepromoot te worden, zoals ook blijkt uit de glossy tijdschriften van 
universiteiten en de vele bijlagen van kranten op dit gebied. Maar de aansluiting met de 
samenleving blijft moeizaam, zoals onder meer bleek uit het lot van het nieuwe vak 
Algemene Natuurwetenschappen op de middelbare scholen. Het was juist dit vak dat als 
eerste werd geofferd toen eind 1999 de scholieren in staking gingen tegen het studiehuis. 

Wetenschappers als (non)communicatoren 
'Als je niet deel van de oplossing bent, ben je deel van het probleem' - en zo ligt veel van 
het gebrekkige imago van wetenschap en techniek aan de wetenschappers en ingenieurs 
zelf Ze missen maar al te vaak de noodzakelijke communicatieve vaardigheden. In de 
laatste tien jaar heeft men voornamelijk gedacht dat betere PR en voorlichting genoeg 
waren om het imago op te poetsen. Toch tonen publieke opiniepeilingen nog steeds wei
nig vertrouwen in wetenschap en techniek en (dus?) worden de overheidsbudgetten voor 
wetenschap en techniek zonder veel politieke tegenstand in Nederland percentagegewijs 
kleiner. Slechts de elite lijkt geïnteresseerd, getuige het groeiende aantal wetenschapsjour
nalisten, zowel bij de grote dagbladen als bij specialistische tijdschriften. Doordat ze 
meestal in een (natuur)wetenschap zijn opgeleid en later journalist zijn geworden, zijn zij 
ideale 'poortwachters' om informatie over wetenschap en techniek door te geven. 

Hierboven hebben wij betoogd dat ook wetenschappers en ingenieurs meer media-
gevoel dienen te ontwikkelen. Nog al te vaak is er een schromelijk tekort aan gevoel voor 
presentatie bij met name stafleden van universiteiten en laboratoria waar te nemen. Men 
laat het liefst de presentaties voor de buitenwereld over aan de voorlichters; slechts enkele 
topwetenschappers (als Lagendijk, Borst, Idema en Plasterk) nemen de moeite om zich in 
algemene media te uiten. Het word tijd dat wetenschappers meer aan mediatraining gaan 
doen en vooral leren wat 'populariseren' van wetenschap is. 

Tot slot 
In de laatste dertig jaar hebben we een enorme verandering gezien in het denken over het 
spanningsveld tussen wetenschap, technologie en samenleving. Lapp zag wetenschap en 
techniek in 1965 als een voortrollende trein en ook Casimir achtte nog in 1972 de weten
schap-technologiespiraal vrijwel autonoom; er was hooguit enige invloed van de indus
trie op de technologieontwikkeling. Langzamerhand accepteren steeds meer onderzoekers 
de rol van de overheid en vooral van de markt en de consument op richting en tempo van 

21. R. Kousbroek, £iijs;ei)is poppeii/iiiis (Amsterdam 1986). 
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innovaties. In de laatste jaren spreekt men in de kringen van de wetenschapssociologie 
ook wel van de 'triple helix' (industrie-overheid-wetenschap).-- Maar mijns inziens is er 
een steeds belangrijker vierde speler in deze dynamiek, te weten de maatschappij, veelal 
vertegenwoordigd door het 'maatschappelijk middenveld', de maatschappelijke organisa
ties. Ook in de internationale politiek ziet men een toenemende invloed van allerlei 
maatschappelkijke organisaties (de zogenoemde 'NGO's', die bijvoorbeeld bij de WTO in 
Seattle in 1999 veel aandacht hebben getrokken). 

In figuur 1 ziet men dan ook een trend die laat zien dat de besluitvorming van A naar B 
verschuift en in toenemende mate ook elementen tussen B en C kent. De rol van de commu
nicatiemedia is hierbij van toenemend belang, immers deze kunnen bepaalde onderwerpen 
aan de orde stellen of juist accentueren dan wel onderbelichten (denk bijvoorbeeld aan de 
rol van (medisch-) wetenschappelijke argumenten in de Bijlmer-enquête). 

Industrie 

Overheid 

Media 

Publieke organisaties 

Figuur 1 

De samenleving wordt op alle gebieden mondiger: meer kennis, meer democratie, meer 
toegang tot allerlei informatiebronnen. Dus meer burgerbetrokkenheid lijkt bij de tijd
geest te horen. Maar er zijn ook tegenkrachten die een grotere rol van participatie kun
nen belemmeren: de toenemende complexiteit, de overmaat aan informatie en vooral het 
feit dat er steeds minder tijd beschikbaar lijkt voor kritische reflectie. Toch lijkt er in de 
Nederlandse samenleving alle reden om bij de ontwikkeling van wetenschap en technolo
gie het publieke debat als een zeer belangrijk instrument te zien van maatschappelijke 
vooruitgang. Onder weteschappers groeit de belangstelling voor allerlei vormen van 
wetenschapscommunicatie om de 'buitenwereld' beter te informeren. Met name in het 
milieudebat lijkt participatie en interactiviteit te hebben geleid tot een soort 'warme golf-
stroom' van nieuwe initiatieven. 

22. L. Leydesdorff en H. Etzkowitz, 'Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government 
•Relations', Science and Public Policy 23 (1996) 273-286. 
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Ondanks al deze ervaringen met de consensusbenadering is er pas sinds het begin van de 
jaren negentig in Nederland daadwerkelijk sprake van een acceptatie van de rol van burgers 
bij besluitvorming in het algemeen. Bij de besluitvorming over "wetenschap en techniek is de 
rol van participatie groeiende, maar zij wordt voornamelijk vanuit (quasi)-
overheidsinstellingen geëntameerd. Een les uit alle eerdere debatten over complexe tech
nologieën zal daarbij moeten zijn dat het niet gaat om communicatie over wetenschap en 
techniek, maar om betrokkenheid bij de diffusie ervan. 

SUMMARY 

Controlling science and technology, 1965-2000 
Over the last 35 years ideas about the developement of science and technology have taken 
a new turn. The optimistic period of post-war reconstruction that lasted until the nine
teen sixties saw science and technology as almost autonomous phenomena and as the 
source of our wealth. This view came to be criticized in the seventies, and the social 
impact of the intertwined development of science and technology came uner scrutiny. 
Discussions about nuclear power, nuclear weapons and environmental problems induced 
the first attempts to control the development of science and technology. These attempts 
were mainly directed at minimalizing side effects, yet at the same time an increasing need 
was felt to adapt the course of scientific and technological developments to social needs. 
Governments were urged to devise mechanisms to institutionahze attempts in this direc
tion. Social groupings began to use science and technology as a means to achieve their 
own ends (e.g., alternative technology). In particular, there was a growing interest in the 
possibilities of influencing decision-making with regard to science and technology. This 
paper presents an overview of these developments and illustrates the growing involvement 
of outside parties. Multinational companies, science organisations and the universities have 
thus paid increasing attention to forms of decision making that aim to give civilians a 
more important role. 
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