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Samenvatting	
 

Het  belang  van  wetenschap  en  technologie  voor  het  oplossen  van  complexe 

maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld klimaatproblematiek, verlies van biodiversiteit, 

verspreiding van antibioticaresistentie) wordt  tegenwoordig vaak  ingezien. De mate waarin 

en de manier waarop wetenschap en  technologieontwikkeling gestuurd dienen  te worden 

om  bij  te  dragen  aan  het  oplossen  van  dergelijke  complexe  vraagstukken,  is  echter  wel 

controversieel onderwerp. Monodisciplinair onderzoek (onderzoek dat door wetenschappers 

uit  één  vakgebied  wordt  uitgevoerd),  biedt  regelmatig  niet  de  oplossing  voor  complexe 

maatschappelijke problemen. Dergelijk onderzoek doet namelijk te beperkt recht aan sociale, 

politieke, economische, culturele en ethische aspecten die hiermee samenhangen. Voor het 

realiseren van innovatief onderzoek dat maatschappelijke behoeften als uitgangspunt heeft, 

is dan ook  een meer  responsief wetenschapssysteem nodig. Dit  kan worden bereikt door 

meer  verschillende  soorten  partijen  (actoren,  zoals  beleidsmakers,  vakspecialisten  en  de 

burgermaatschappij) te betrekken in besluitvorming over de wetenschappelijke agenda en in 

het bijsturen van het onderzoek. Onderzoek waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines 

en relevante partijen van buiten de wetenschap samenwerken in de ontwikkeling van kennis 

wordt ‘transdisciplinair’ onderzoek genoemd. 

 

In Nederland (net als  in veel andere westerse  landen) streeft men er steeds vaker naar om 

onderzoek  transdisciplinair  te  organiseren.  Grootschalige  onderzoeksconsortia  worden 

opgezet waarbij kennisproductie  innovatiever  is en meer  is afgestemd op maatschappelijke 

problematiek.  Deze  consortia  zijn  publiek‐privaat  van  aard  en  hebben  naast  een 

academische,  ook  een maatschappelijke  doelstelling  of  ‘missie’.  Het  onderzoek  van  deze 

consortia moet niet alleen bijdragen aan één of meer wetenschappelijke vakgebieden; een 

maatschappelijk  vraagstuk  moet  centraal  staan  en  het  onderzoek  moet  aantoonbaar 

bijdragen  aan  de  oplossing  hiervan.  Vanuit  de  literatuur  is momenteel  nog maar  weinig 

bekend over de dynamiek van deze onderzoeksconsortia. Vooral over hoe en wat er mee‐ en 

tegenwerkt  bij  het  bereiken  van  de  maatschappelijke  doelstelling  is  momenteel  weinig 

bekend.  

 

Het  doel  van  dit  proefschrift  is  om meer  inzicht  te  krijgen  in  de  dynamiek  van  dergelijke 

innovatieve  onderzoeksconsortia,  vooral met  het  oog  op  factoren  die  bijdragen  aan  het 

realiseren van de maatschappelijke missie, of die dit juist in de weg staan. Hiertoe beschrijf ik 

in dit proefschrift een longitudinaal uitgevoerde studie voor één zo’n innovatief consortium: 

het  Ecogenomics  Consortium  (EC).  Ecogenomics  is  een  nieuw  onderzoeksgebied  waarbij 

moleculaire  onderzoeksmethoden  (kennis  op micro‐niveau,  over  de  bouwstenen  van  het 

leven) worden toegepast om complexe ecologische processen, mechanismen en structuren
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 beter  te  begrijpen.  Het  EC was  een  groot  onderzoeksverband  dat  bestond  van  2004  tot 

medio 2010. Het publiek‐private samenwerkingsverband bestond uit 16 partnerinstellingen, 

en  had  (met  een  budget  van  €22 miljoen  euro)  als  doel  om met  de  nieuwste moleculair 

biologische  technieken  zowel  academisch  als  maatschappelijk  impact  te  hebben  op  het 

gebied van bodem. Voor de betrokken academische disciplines  (vooral ecologie en milieu‐

microbiologie)  was  de  moleculaire  aanpak  zeer  vernieuwend.  Praktisch,  vanuit  de 

bodemwereld, was het biologische perspectief zeer innovatief en veelbelovend. 

 

Getalenteerde, internationaal in hoog aanzien staande academici waren betrokken in het EC. 

Daarnaast namen er partners uit de industrie en bodemintermediairen aan het EC deel. Ook 

maakten  sociaal  wetenschappelijke  onderzoeksprojecten  onderdeel  van  het  EC  uit.  Het 

Netherlands  Genomics  Initiative  (NGI),  het  aanstuurorgaan  van  het  consortium,  was 

toegewijd aan academische excellentie en aan maatschappelijke relevantie. Kortom: het EC 

had alle kaarten  in handen om een succesvol,  innovatief onderzoeksprogramma te worden: 

academisch excellent en maatschappelijk relevant. In dit onderzoek kreeg ik de kans om het 

programma  real‐time  te  volgen.  Zo  kon  gedetailleerd  inzicht  worden  verkregen  in  de 

dynamiek  van  dit  soort  innovatieve  onderzoeksprogramma’s,  rond  een  in  opkomst  zijnde 

(emergente) wetenschap en technologie, met een maatschappelijke missie. Dergelijk inzicht 

is  relevant  voor  het  opzetten,  organiseren  en  evalueren  van  dit  soort  innovatieve 

programma’s in de toekomst.  

 

Onderzoeksopzet 

De volgende hoofdvraag werd voor dit promotieonderzoek geformuleerd: 

 

Hoe  kunnen  nationale,  grootschalige,  interdisciplinaire  onderzoeksprogramma’s  omtrent 

emergente wetenschap en technologie, aanhaken bij toekomstige gebruikers, beleidsmakers 

en  het  publiek,  teneinde  –  naast  wetenschappelijke  excellentie  –  ook  maatschappelijke 

inbedding van hun onderzoek te bereiken?  

 

Om  deze  vraag  te  kunnen  beantwoorden,  werden  er  vier  specifieke  doelstellingen 

geformuleerd  die  als  leidraad  dienden  voor  het  formuleren  van  de  onderzoeks‐  en 

studievragen:  

1. Het  begrijpen  van  de  wetenschappelijke  en  maatschappelijke  belofte  van 

ecogenomics 

2. Het verkennen van de interactie tussen gebruikers en producenten van ecogenomics 

technologie, en de impact hiervan op het Ecogenomics Consortium 

3. Het anticiperen op bredere maatschappelijke kansen en zorgen met betrekking tot 

ecogenomics 
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4. Het reflecteren op de dynamiek van het Ecogenomics Consortium,  in het bijzonder 

met het oog op het  realiseren, naast wetenschappelijke excellentie, van de missie 

van maatschappelijke inbedding van het onderzoek 

 

Deze  vragen worden  achtereenvolgens behandeld  in  een  zestal  studies  (beschreven  in de 

hoofdstukken  5  t/m  10).  Dit  promotieonderzoek  had  in  haar  geheel  een  integrerend  en 

verbindend karakter. Het  leverde  inzichten voor twee andere PhD projecten die binnen het 

EC  raamwerk werden  uitgevoerd  (Bos  en  Roelofsen),  bijvoorbeeld  op  het  gebied  van  de 

wetenschappelijke en maatschappelijke belofte  van ecogenomics  (hoofdstuk 5). Daarnaast 

werden  er  inzichten  verworven door het  inhoudelijk  en organisatorisch bijdragen  aan het 

onderzoek  van  de  andere  twee  projecten  (bijvoorbeeld  in  het  opzetten,  organiseren  en 

evalueren  van  een  constructive  technology  assessment  (CTA)  proces  met  Roelofsen 

(hoofdstukken  6  en  7)  en  van  een  adolescentenstudie  met  Bos  (hoofdstuk  9),  en  het 

monitoren  van  deze  processen).  Ook  werden  er,  ter  verbreding  van  het  inzicht,  twee 

aanvullende  studies  uitgevoerd  om  het  bredere  publieke  perspectief  op  bodem(utilisatie) 

(hoofdstuk  8)  en  de  langere  termijn  implicaties  van  het  onderzoek  van  het  EC  en  de 

werkwijze  binnen  het  consortium  (hoofdstuk  10),  inzichtelijk  te  krijgen.  Deze 

dakpanstructuur maakte het mogelijk om het EC gedurende haar hele looptijd te volgen. De 

onderhavige  studie  zelf  is  hierdoor  interdisciplinair  van  aard.  Inzichten  uit  de 

natuurwetenschappen;  Science,  Technology  and  Society  studies  (STS)  en 

wetenschapscommunicatie worden gecombineerd.  

 

Het begrijpen van de wetenschappelijke en maatschappelijke belofte van ecogenomics 

Moleculair  biologische  technieken  (bijvoorbeeld  ‘ecogenomics’,  ‘metagenomics’, 

‘transcriptomics’)  zijn  in  ecologisch  en  microbiologisch  onderzoek  sterk  in  opkomst.  Het 

veelvuldig toevoegen van het woordje “omics” in onderzoek maakt het voor buitenstaanders 

echter  erg  ingewikkeld  om  te  begrijpen  wat  er  onderzocht  wordt,  op  welke  manier  dit 

gebeurt,  en  welke  wetenschappelijke  en  maatschappelijke  doelen  er  (kunnen)  worden 

nagestreefd.  Zelfs  tussen  verschillende  wetenschappelijke  disciplines  bestaan  er  soms 

verschillende zienswijzen voor wat met welke “omics” bedoeld wordt. In Hoofdstuk 5 wordt 

ecogenomics op basis van een brede  literatuurstudie uitgelegd,  in het bijzonder voor niet‐

specialisten  van moleculaire  onderzoeksmethoden.  Ecogenomics  kan  binnen  én  buiten  de 

wetenschap namelijk zeer relevante  inzichten opleveren. Een belangrijk onderscheid dat bij 

ecogenomics gemaakt dient te worden,  is tussen de modelorganisme‐benadering (MOE) en 

metagenomics.  MOE  gebruikt  kennis  van  de  genen  van  specifieke,  ecologisch  relevante 

model  organismen  om  meer  te  weten  te  komen  over  de  omgeving  waarin  zij  leven. 

Metagenomics  gebruikt  over  het  algemeen  geen modelorganisme‐benadering, maar  kijkt 

vooral  op  microbiologisch  niveau  naar  wat  er  in  de  (bodem)omgeving  voorkomt.  Beide 

benaderingen  maken  gebruik  van  moleculaire  kennis,  en  beide  benaderingen  leiden  in 

potentie  tot  radicaal  nieuwe  inzichten  over  de  omgeving  (bijvoorbeeld  over  balans  en 
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onbalans  in  ecosystemen).  Dit  doen  zij  echter  wel  op  verschillende manieren.  Bepaalde 

maatschappelijke  beloften  hangen  vervolgens meer  direct  samen met  het  ene  type  van 

ecogenomics dan met het andere type. Ecogenomics an sich lijkt een erg breed begrip. 

In  Hoofdstuk  6  wordt  de  maatschappelijke  belofte  van  ecogenomics,  specifiek  voor  de 

bodem en toegespitst op het EC, verder verkend. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat er, 

na de bovengenoemde literatuurstudie, interviews met ecogenomics onderzoekers uit het EC 

werden  gehouden  en  een  workshop  werd  georganiseerd.  De  EC  partners  werden 

gestimuleerd om kansen (en de maatschappelijke implicaties daarvan) van ecogenomics voor 

de maatschappij, concreet te benoemen. Ook vroegen we ze om aan te geven wie mogelijk 

de  gebruikers  van  ecogenomics  tools  zouden  zijn.  Zes  verschillende  soorten  toepassingen 

werden geïdentificeerd:  

1. detectie van ziekteverwekkers 

2. meten van het ziektewerend vermogen van bodems,  

3. meten van de stressrespons van modelorganismen,  

4. meten van het bioremediatie‐vermogen van bodems,  

5. bepalen van de bodemgezondheid, en  

6. het vinden van nieuwe (micro)organismen en functies.  

 

Ook  werden  vier  toepassingsgebieden  voorgesteld:  landbouw,  bodemverontreiniging, 

natuurbescherming  en  –ontwikkeling,  en  (duurzame)  bodemkwaliteit.  De  toekomstige 

gebruikers  van  ecogenomics  zijn  volgens  de  EC‐partners  onder  andere:  beleidsmakers, 

adviseurs,  saneerders,  boeren  en  ook  het  brede  publiek.  Ecogenomics  zou  een  volkomen 

nieuwe  invulling  kunnen  geven  aan  de  beeldvorming  bij  ‘bodemgezondheid’.  Dit  kan 

betekenen dat ecogenomics  in de  toekomst  zal  resulteren  in nieuwe  richtlijnen op EU‐ en 

nationaal niveau, die wellicht strikter zijn. Herhaaldelijk articuleerden de EC partners dat ze 

niet  streefden  naar  doelen  van  genetische  modificatie.  Enkelen  vreesden  voor 

maatschappelijke weerstand tegen ecogenomics door misvattingen hieromtrent. 

 

De  interviews  en  vooral  de  interactieve  workshop  die  werden  uitgevoerd  gedurende  dit 

onderzoek  werden  waardevol  gevonden  door  de  EC‐partners  om  meer  concreet  na  te 

denken over de maatschappelijke belofte van ecogenomics, en boden mogelijkheden voor 

het articuleren deze beloften.  

 

Het  verkennen  van  de  interactie  tussen  gebruikers  en  producenten  van  ecogenomics 

technologie, en de impact hiervan op het Ecogenomics Consortium 

Om  de  interactie  tussen  toekomstige  gebruikers  en  producenten  van  ecogenomics  te 

verkennen, deze uit te diepen en om te zien hoe dit binnen het EC werd opgepakt, werd een 

Constructive  Technology  Assessment  (CTA)  proces  opgezet.  CTA  is  een  methode  om 

‘maatschappelijk  bewustzijn’  vroegtijdig  in  technologie‐ontwikkeling  te  introduceren. Door 

interactie met verschillende actoren van binnen en buiten het technologisch veld vroegtijdig 



Samenvatting 
 

 

237 

te  organiseren  en  (doorlopend)  te  faciliteren,  kan  de  ontwikkeling  van  wetenschap  en 

technologie  worden  bijgestuurd.  Transdisciplinariteit  krijgt  zo  op  het  niveau  van 

onderzoeksprogramma’s  concreet  vorm.  CTA  biedt  de  mogelijkheid  om  onderzoek  en 

technologieontwikkeling  af  te  stemmen  met  de  wensen,  behoeften  en  noden  van  een 

bredere  groep  stakeholders  (bijvoorbeeld  wetenschappers,  partijen  uit  de  industrie, 

beleidsmakers,  en  het  brede  publiek).  Het  CTA  proces  dat  werd  opgezet,  uitgevoerd  en 

geëvalueerd in het EC bestond uit vier (in elkaar hakende) fasen:  

1. het  verkennen  van  kennis  van‐  en  ideeën  over  ecogenomics  door  partijen  uit  de 

praktijk (gebruik makend van interviews en literatuurstudie),  

2. het  verzamelen  van  visies  van  onderzoekers  over  mogelijke  ecogenomics 

toepassingen, kansen en gerelateerde maatschappelijke  implicaties  (interviews, en 

een workshop),  

3. het verzamelen van visies van potentiële toekomstige gebruikers van ecogenomics 

over  kansen  voor‐ en  kanttekeningen bij  toekomstige ecogenomics  technologieën 

(focus groepen), en  

4. integratie van de visies (in een tweetal dialoogbijeenkomsten): waar zijn matches en 

mismatches  tussen  ecogenomics  onderzoek,  en  behoeften  vanuit  de  praktijk  en 

maatschappij?  

 

Hoewel in Hoofdstuk 7 de afzonderlijke stappen van deze constructieve benadering aan bod 

komen,  is  het  van  belang  om  te  beseffen  dat  het  CTA  proces  eigenlijk  al  begint  in  de 

Hoofdstukken  5  en  6.  De  literatuurstudie  en  een  verkenning  van  de  inzichten  van 

technologie‐producenten  (de  EC‐partners)  op  de  technologie‐in‐wording  zijn  namelijk 

onderdeel van de 1e en 2e fase van het CTA proces.  

 

CTA bleek zeer geschikt voor het verkennen van  interactie  tussen  (toekomstige) gebruikers 

en producenten van ecogenomics  technologie. Dit  is opvallend, omdat ecogenomics nog  in 

een zeer vroeg stadium van ontwikkeling is. Concrete toepassingen zijn daarom nog niet voor 

handen en  voor bijsturen  van de ontwikkeling  is  in  theorie nog  veel  ruimte. De  visies  van 

technologie‐ontwikkelaars,  zoals  beschreven  in  Hoofdstuk  6  en  samengevat  onder  de 

voorgaande  paragraaf,  boden  voldoende  context  voor  het  identificeren  van  mogelijke 

toekomstige gebruikers, en voor het bediscussiëren van ecogenomics met de gebruikers (3e 

fase van CTA).  

 

Hoewel  vele  potentiële  gebruikers  de  ecogenomics  benadering  positief  waardeerden, 

werden er ook een aantal kanttekeningen geplaatst. Deze hadden met name betrekking op 

de  inpasbaarheid  van  ecogenomics  binnen  de  huidige, meer  fysisch  en  chemisch  gerichte 

bodem(beleids)praktijk. De gebruikers gaven ook voorbeelden van zaken waar ecogenomics 

zich  in  eerste  instantie  op  zou  kunnen  richten  om  implementatie  in  de  toekomst  te 

vergemakkelijken.  Voorbeelden  hiervan  zijn  het  uitvoeren  van  (pilot)studies  naar  de 
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biologische  beschikbaarheid  van  verontreinigingen,  en  het  ontwikkelen  van  instrumenten 

voor het verbeteren van gewassenteelt.  

 

In de 4e fase werden dialoogbijeenkomsten georganiseerd waarin technologie‐ontwikkelaars, 

beleidsmakers, commerciële partijen en  intermediaire organisaties gezamenlijk raakvlakken 

en mismatches verkenden tussen toepassingen van ecogenomics onderzoek en behoeften uit 

de  praktijk.  Praktijkkansen  voor  ecogenomics  op  de  relatief  korte  termijn  waren  onder 

andere:  ziektewerend  vermogen  van  bodems,  nutriëntenhuishouding,  prioritering  van 

ecosysteemdiensten, ondersteunen van huidig en opkomend beleid en diepe ondergrond. 

 

Het onderzoek toont aan dat CTA, als het tijdig en zorgvuldig wordt  ingezet, reflexief  leren 

van  technologieontwikkelaars en de brede groep stakeholders daaromheen kan  faciliteren. 

Op drie niveaus kan CTA impact hebben:  

1. CTA  kan  bijdragen  aan  kennistoename  bij  de  deelnemers  aan  het  proces  (op 

content‐niveau),  

2. CTA  kan  resulteren  in  het  ontwikkelen  van  nieuwe  inzichten,  houdingen  en 

meningen  ten  aanzien  van  problemen  en  behoeften  die  er  bestaan,  en  hoe  die 

behandeld zouden moeten worden (het reflecteren op de eigen aanpak, routines en 

aannames).  

3. CTA  kan,  idealiter,  resulteren  in  concrete  acties.  Bijvoorbeeld  doordat  nieuwe, 

breedgedragen  onderwerpen  op  onderzoeksagenda’s  komen,  of  doordat  zich 

nieuwe samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld tussen technologie‐producenten en 

gebruikers) vormen.  

 

Het CTA proces dat voor het EC werd opgezet, was succesvol voor elk van deze drie ‘impact‐

dimensies’. Maatschappelijke actoren die deelnamen konden ecogenomics onderzoek beter 

plaatsen.  Onderzoekers  leerden  over  vraagstukken  die  in  de  praktijk  leven,  en  pasten 

bijvoorbeeld hun woordkeuze aan op het  jargon van de professionals. Daarnaast gingen de 

onderzoekers  meer  maatschappelijk‐kritisch  kijken  naar  de  eigen  onderzoeksopzet.  Ze 

stelden vraagtekens bij de keuze van specifieke modelorganismen, en zagen bijvoorbeeld  in 

dat  er  een  groot  praktisch  belang  is  bij  het  leggen  van  verbanden  tussen  de  eigen 

bevindingen en de humane gezondheid. Voorbeelden van concrete acties werden gevonden 

in  vervolg‐onderzoeksinitiatieven  (onderwerpen  als  ecosysteemdiensten  kwamen  op  de 

onderzoeksagenda),  en  op  gebieden  van  samenwerking.  Het  initialiseren  van  actie  leek 

echter ook enigszins tegengewerkt te worden door randvoorwaarden aan de organisatie en 

uitvoer  van  het  onderzoeksprogramma  zelf  (de  institutionele  context,  in  meer  detail 

besproken in Hoofdstuk 10 en bij de vierde onderzoeksdoelstelling). 
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Het  anticiperen  op  bredere  maatschappelijke  kansen  en  zorgen  met  betrekking  tot 

ecogenomics 

Bij de vorige doelstelling  lieten we zien dat het mogelijk  is om, met behulp van CTA,  in een 

zeer  vroeg  stadium  van  technologie‐ontwikkeling  al  interactie  te  realiseren  tussen 

onderzoekers en  (bodem)professionals. Echter, ook het bredere publiek, waarbij de kennis 

van  bodem  en  bodemgebruik  beperkter  is,  bleek  vroegtijdig  op  een  zinvolle  manier  te 

kunnen worden betrokken. In de Hoofdstukken 8 en 9 wordt besproken hoe dit, door middel 

van  een  zestal  burgerfocusgroepen  in  Amsterdam  en  in  Den  Bosch,  en  met  een 

huiswerkopdracht onder tientallen VWO‐5 scholieren in Nederland, werd gedaan.  

 

Uit de burgerfocusgroepen bleek dat het publiek bij bodem snel denkt aan de onderwerpen 

‘bodemverontreiniging’  en  (in  mindere  mate)  aan  ‘bouwwerkzaamheden’  en 

‘toekomstmogelijkheden’  (CO2‐opslag,  geothermische  energie).  In  alle  focusgroepen  kwam 

naar voren dat er bij het publiek twee potentieel tegenstrijdige perspectieven op bodem en 

bodemgebruik bestaan. Het eerste perspectief benadrukt het belang van een  ‘maagdelijke’ 

bodem en de kwetsbaarheid van ecologische  cycli.  Ingrepen  in de bodem, waaronder ook 

duurzame benutting  van de bodem wordt  geschaard  (bijvoorbeeld CO2 opslag),  zijn  in dit 

perspectief potentieel problematisch. Het tweede perspectief benadrukt dat er balans moet 

zijn  tussen  de  bodem  en  humane  activiteiten.  Van  hieruit  is  duurzaam  bodemgebruik  in 

principe veel minder problematisch, of zelfs wenselijk. Bij  technologieontwikkeling voor de 

bodem,  bijvoorbeeld  ecogenomics,  is  het  van  belang  om  er  rekening mee  te  houden  dat 

beide perspectieven bij het publiek bestaan, om stagnatie van  innovatie  in de  toekomst  te 

voorkomen. 

 

In  Hoofdstuk  9  wordt  een  verkenning  van  de  houding  naar  ecogenomics  onder  VWO5‐

scholieren beschreven. Aan de scholieren werd gevraagd om op zoek te gaan naar informatie 

over ecogenomics, en om op basis hiervan te beargumenteren wat zij van deze technologie 

vonden. Ook moesten  ze  een  advies  aan  de  overheid  geven  over  het  al  dan  niet  verder 

stimuleren van ecogenomics onderzoek. Het overgrote merendeel van de  scholieren bleek 

(zeer) positief tegenover de ontwikkeling van ecogenomics  te staan. Dit hing vooral samen 

met de kansen die ecogenomics biedt voor het milieu en voor de volksgezondheid. Daarnaast 

waarschuwden meerdere scholieren dat ecogenomics niet wenselijk  is, als hierbij sprake  is 

van  genetische modificatie. Deze  zorg werd door  technologieontwikkelaars, beschreven  in 

Hoofdstuk 6, dus terecht verwacht.  

 

De Hoofdstukken 8 en 9  illustreren dat publieke  verkenning bij een  complexe, emergente 

wetenschap en technologie als ecogenomics in een vroeg stadium mogelijk is en dat dit kan 

leiden tot zinvolle inzichten voor anticipatie in de verdere ontwikkeling van de technologie. 
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Het reflecteren op de dynamiek van het Ecogenomics Consortium, in het bijzonder met het 

oog  op  het  realiseren,  naast  wetenschappelijke  excellentie,  van  de  missie  van 

maatschappelijke inbedding van het onderzoek 

In  Hoofdstuk  10  wordt,  met  behulp  van  de  inzichten  die  in  de  overige  studies  van  dit 

proefschrift  zijn verkregen, gereflecteerd op de dynamiek van het EC  in  tijd en  in  context. 

Omdat modellen en kaders voor het beschrijven van onderzoeksprogramma‐dynamiek  ten 

tijde  van  het  onderzoek  niet  voor  handen  waren,  werd  gezocht  naar  een  alternatief. 

Voorwaarden voor dit alternatief waren dat het: 

1. succes‐  en  faalfactoren  van  innovatieve  onderzoeksprogramma’s  gedurende  een 

langere periode (enkele jaren) moest kunnen beschrijven,  

2. ruimte moest bieden voor de verschillende  rollen van  individuen en  instituten, en 

voor economische, politieke en culturele factoren,  

3. aspecten moest kunnen weergeven die te maken hebben met onderlinge relaties en 

(machts)verhoudingen, en  

4. de dynamiek van onderzoeksprogramma’s en de dynamiek van (gebeurtenissen op) 

andere niveaus moest kunnen weergeven.  

 

Een instrument dat dit inzicht kon bieden komt uit de innovatiewetenschap: het dynamische 

multi‐level perspectief (MLP) van Geels. 

 

Met  behulp  van  het MLP werden  in  Hoofdstuk  10  gebeurtenissen  in‐  en  rondom  het  EC 

beschreven. Hierbij werden 5 fasen onderscheiden: de periode voorafgaand aan het ontstaan 

van het EC, gebeurtenissen in de periode 2003 en 2004 (rondom de start), de periode 2004‐

2005 (projecten komen op gang), de periode 2006‐2007 (rond en na de mid‐term review van 

het EC), en de periode 2008‐2009 (rond het einde van het programma). Beknopt samengevat 

kan  gesteld  worden  dat,  in  de  eerste  fasen  van  het  EC,  de  invulling  van  de 

onderzoeksagenda’s  vooral  geïnspireerd werd door de  vele  kansen  van  ecogenomics  voor 

diverse  (fundamenteel)  wetenschappelijke  vraagstukken.  Met  moleculaire 

onderzoeksmethoden  zijn  bijvoorbeeld  nieuwe  organismen  en  relaties  te  vinden  die 

essentieel  zijn  voor het begrijpen  van ecologische processen. Ook  kunnen organismen die 

ecologisch relevant worden geacht, in meer detail worden bestudeerd.  

 

Door  de  initieel  wetenschappelijke  invulling  van  de  onderzoeksagenda,  waren 

maatschappelijke  onderwerpen  en  stakeholders  wel  relevant,  maar  niet  leidend  bij  de 

formulering van de onderzoeksdoelstellingen van het EC.  In de  jaren na de start van het EC 

werd  divers,  academisch  veelbelovend  onderzoek  uitgevoerd,  en  kon  al  vroeg  een 

substantiële  academische  impact  worden  gerealiseerd.  Ook  waren  er  maatschappelijke 

kansen,  waaronder  een  nieuw  type  van  biologische  bestrijding,  doordat  een  nieuw 

organisme werd ontdekt.  
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Ongeveer  halverwege  het  programma werd  het  EC  beoordeeld  op  haar  kwaliteit.  Hierbij 

kwam de grote disciplinaire kwaliteit van het EC naar voren, maar bleek ook dat van het EC 

meer werd verwacht met het oog op  inter‐ en transdisciplinaire doelstellingen. Halverwege 

de  duur  van  het  consortium  bleek  bijsturen  in  deze  richting  echter  complex  en 

controversieel.  Veel  onderzoek  kon  niet  eenvoudig  meer  op  het  niveau  van  de 

oorspronkelijke  vraagstelling  worden  aangepast  (bijvoorbeeld  de  4‐jaar  durende 

promotietrajecten, die al over de helft waren). Ook de gekozen onderzoeksstrategieën waren 

nog  moeilijk  te  veranderen  (de  keuze  van  het  te  gebruiken  modelorganisme,  de  bio‐

informatica  benaderwijze  van  verzamelde  data).  In  het  EC  werd  wel  aangestuurd  op 

verbetering  van  de  interdisciplinaire  samenwerking,  en  op  het  uitwerken  van 

maatschappelijk  relevante  (vooral  economisch  relevante)  onderwerpen,  maar  de 

mogelijkheden hiervoor waren beperkt.  

 

Tegen het  einde  van het  EC  leken de  kansen op  vervolgfinanciering  aanvankelijk  tegen  te 

vallen. Vanuit het NGI werden  in  eerste  instantie  vooral middelen  ter beschikking  gesteld 

voor  andere,  primair  op  wetenschappelijke  excellentie  gerichte  onderzoeksconsortia  (in 

plaats van de innovatieprogramma’s, zoals het EC). Terugkijkend kan worden geconcludeerd 

dat  ecogenomics  onderzoek,  in  verschillende  organisatievormen,  toch  doorgang  heeft 

kunnen vinden en nog altijd erg succesvol  is. Ecogenomics  is nu echter minder sterk gericht 

op het revolutionaliseren van bodemonderzoek en bodembeleid. Hoewel enkele van de met 

behulp van CTA geïdentificeerde bodemkansen nog navolging kunnen krijgen  (bijvoorbeeld 

het  verder  invulling  geven  aan  ‘ecosysteemdiensten’),  lijkt  een  aanzienlijk  deel  van  de 

maatschappelijke missie van het EC voor de bodem thans te blijven liggen.  

 

De  MLP  benadering  laat  zien  dat  in  de  organisatie  en  realisatie  van  innovatieve 

onderzoeksprogramma’s, kansen voor radicaal innovatieve aanpak worden gecreëerd. In het 

EC werd een brede groep van maatschappelijk betrokken partners de mogelijkheid geboden 

om  buiten  de  gevestigde  academische  of  professionele  kaders,  onderzoek  te  doen  dat 

maatschappelijk  ertoe  doet:  het  uitwerken  van  een  biologische  component  voor 

bodembeleid en onderzoek. Echter, tevens blijkt uit het onderzoek dat bij de organisatie van 

onderzoeksprogramma’s  tamelijk  sterk  aangestuurd wordt  op  ‘minder  gewaagde’  vormen 

van innovatie: innovatie binnen wetenschappelijke disciplines en binnen bestaande markten. 

Het ‘radicaal’ innovatieve, maatschappelijke element (een geheel nieuwe, biologische kijk bij 

bodembeleid  en  ‐praktijk)  gaat hierbij  gedeeltelijk  verloren. Dit  gebeurt, ondanks dat  een 

diverse,  bereidwillige  en maatschappelijk  betrokken  groep  technologie‐ontwikkelaars  naar 

radicale verandering streefde.  

 

Om  meer  ‘gewaagde’  innovatie,  naar  maatschappelijke  doelstellingen  in  innovatieve 

onderzoeksprogramma’s, mogelijk  te maken,  lijkt  een  verandering  in  de  waardering  van 

dergelijke onderzoeksprogramma’s op een hoger niveau noodzakelijk. Dit kan zich vertalen in 
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(o.a.) de promotie van flexibiliteit binnen onderzoeksprogramma’s, het creëren van  langere 

termijn financieringszekerheid voor dit soort programma’s, en door evaluatie niet te richten 

op  minder  gewaagde  (incrementele)  innovatiedoelen  (disciplinaire  impact,  aansluiten  bij 

bestaande markten), maar op transdisciplinaire doelstellingen.  

 

Belangrijkste conclusies 

Hoe  kunnen  nationale,  grootschalige,  interdisciplinaire  onderzoeksprogramma’s  omtrent 

emergente wetenschap en technologie, aanhaken bij toekomstige gebruikers, beleidsmakers 

en  het  publiek,  teneinde  –  naast  wetenschappelijke  excellentie  –  ook  maatschappelijke 

inbedding van hun onderzoek te bereiken? 

 

Zoals uit het proefschrift blijkt, is deze hoofdvraag van het onderzoek niet eenvoudig of kort 

te beantwoorden. Ook blijkt de  (impliciete) wens  tot verbetering van de maatschappelijke 

inbedding van veelbelovend onderzoek, praktisch niet eenvoudig te bereiken. Echter, uit dit 

onderzoek komen wel diverse belangrijke conclusies naar voren, die kunnen bijdragen aan 

een verbetering van de  inbedding van emergente wetenschap en  technologie. Samengevat 

kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

 Het is, door het opzetten en uitvoeren van een CTA proces, goed mogelijk om al in 

zeer vroege stadia van wetenschap‐ en technologie‐ontwikkeling,  interactie tussen 

producenten, potentiële toekomstige gebruikers en beleidsmakers te realiseren. 

 Met CTA kan impact worden bereikt door bij te dragen aan een bredere kennisbasis 

bij de deelnemers aan het proces, door het  stimuleren van  reflectie op keuzes  in 

onderzoek,  en  door  het  creëren  van  mogelijkheden  voor  actie  (nieuwe 

samenwerkingsvormen,  nieuwe  onderwerpen  op  onderzoeksagenda’s).  Vooral  de 

stap van intentie naar actie blijkt echter wel een gecompliceerd proces. 

 Het  is  mogelijk  om,  in  zeer  vroege  fasen  van  wetenschap‐  en 

technologieontwikkeling, met het bredere publiek relevante inzichten te verwerven. 

Dit  kan  bijvoorbeeld  door  terug  te  gaan  naar  basale  elementen  (hier:  publieke 

perspectieven  over  bodem  en  bodemgebruik). Met  inzichten  die  hierbij  worden 

verkregen,  kan  worden  voorkomen  dat  ontwikkelaars  per  abuis  voorbijgaan  aan 

publieke  perspectieven,  die  toekomstige  implementatie  van  de  technologie‐in‐

wording in de weg staan. 

 Het volledig realiseren van radicaal  innovatieve, maatschappelijke doelstellingen  in 

onderzoeksprogramma’s, wordt potentieel gehinderd door: 

o Het uitstellen van de  interdisciplinaire en maatschappelijke doelen  totdat 

het onderzoek / de technologie verder ontwikkeld is.  

o Inflexibiliteit  in  onderzoeksprogramma’s,  onder  andere  door  keuzes  voor 

relatief  moeilijk  bij  te  sturen  projecten  (bijvoorbeeld  4‐jarig 

promotieonderzoek) en door allocatie van middelen. 
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o Te korte looptijd van onderzoeksprogramma’s (> 6 jaar) 

o Dominantie  van  klassieke  criteria  voor  beoordeling  van  de  kwaliteit  van 

onderzoek  (publicaties,  patenten),  bij  afwezigheid  van  andere  (nieuwe) 

manieren van ‘benchmarking’. 

o Een  eenzijdig  of  onvoldoende  gebalanceerd  bestuur,  waarbij 

wetenschappers, industriële partijen of bepaalde intermediaire groepen de 

hoofdrol hebben. 

o Matching  van  academische  onderzoeksbudgetten.  Matching  kan  de 

mogelijkheid  om  buiten  bestaande  disciplinaire  kaders  te  denken  en 

werken beperken.  

 Doordat  huidige  condities  voor  grootschalige,  inter‐  en  transdisciplinaire 

onderzoeksprogramma’s  voor  emergente  wetenschap  en  technologie  de  in  het 

vorige punt genoemde zaken onvoldoende ondervangen (soms zelfs aanmoedigen), 

lijkt een verandering op onderzoekssysteem‐niveau (transitie) nodig om voldoende 

creativiteit en onderzoeksruimte  te  realiseren voor behandeling en  inbedding van 

radicaal innovatieve, maatschappelijke doelstellingen.  


