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ABSTRACT  
 
Het concept Responsible Research and Innovation (RRI) heeft de afgelopen tien jaar veel aandacht gekregen in 
Europa. Het vertolkt de ambitie om onderzoeks- en innovatieprocessen beter aan te laten sluiten bij 
maatschappelijke waarden en vraagstukken doormiddel van (1) inclusie van maatschappelijke perspectieven in 
onderzoek en technologische ontwikkeling, (2) aandacht voor maatschappelijke, ethische en ecologische effecten 
van wetenschap en technologieontwikkeling, en (3) flexibiliteit om onderzoeks- en innovatieprocessen bij te 
sturen wanneer nodig. Alhoewel de theorie van RRI breed bestudeerd en bediscussieerd is, zijn er nog veel 
vragen rondom de vertaling van het concept naar de “modderige” praktijk. Het doel van dit boek is om daar nu 
licht op te werpen. Het boek presenteert een aantal (reflexieve) studies naar actiegericht werk dat werd 
uitgevoerd binnen een Europees RRI project over het betrekken van maatschappelijke actoren bij vraagstukken 
rondom nanotechnologie. De analyses resulteren in lessen die relevant zijn voor het vormgeven van 
participatieve processen, het gesprek tussen actoren over de betekenis van RRI zelf en nieuwe rollen voor 
actoren die werkzaam zijn op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving.  
 
 
 
 
 
 
	


