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Momenteel heerst er een steer van: Tech
nologie moet. Het kabinet stelt een groat 
vertrouwen in de dynamiek van de markt
sector. De christen-democratie zou echter 
de idee van de vermaatschappelijking 
moeten toepassen in het techno!ogiebe
!etd. Balkenende schrutt in het kader van 
een serie over technologiebeleid. Eerder 
verschenen artikelen van prof. dr. A G. M 
van Me/sen, prof. dr. L.B.M Mennes en 
drs. PJ Vas. 

Technologische ontwikkeling is de laatste 
1aren een steeds belangrijker thema ge
worden in de publieke discussies. Bij tech
nologie gaat het om het doelgericht toe
passen van wetenschappelijke kennis om 
praktische problemen op te lassen. 1 Tech
nologie is dus niet iets exclusiefs van deze 
tijd 2 Maar toch zijn er enkele karaktenstle
ken van de huidige technologische ont
Wikkeling die wijzen op een trendbreuk. 
Tal van vernieuwingen hebben grote 
maatschappelijke gevolgen en in de ver
schillende bijdragen aan de artikelenserie 
in Christen Democratische Verkenningen 
is daarop ingegaan 3 

Om welke karakteristieken gaat het? 
De snelheid waarmee de ene ontwikke
ling de andere opvolgt, is opzienba
rend. Produkten in de high-tech sfeer 
ziJn snel verouderd, kennis moet steeds 
worden bijgespijkerd, investeringsbe-
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leid krijgt een ander karakter. De risico's 
- ook in financiele zin - nemen toe. 

2 De veelomvattendheid van de innova
ties is nagenoeg overal zichtbaar. lnfor
matie-, bio- en medische technologie, 
nieuwe materialen, robottisering doen 
hun invloed gelden op tal van sectoren: 
landbouw, industrie en dienstensector. 
In dit kader zij ook gewezen op de 
toenemende internationale verweven
heid van technologische ontwikkelin
gen. 

3 De innovaties hebben niet aileen een 
breed bereik, maar hebben bovendien 
een diepgaande invloed op de organi
satie van produktieprocessen (kwanti
teit en kwaliteit van het werk), de aard 
van de produkten en de voorwaarden 

Mr drs J P Balkenende (1956) IS stafmedewerker soc1aal
econom1sch en frnanc1eel bele1d van het Wetenschappel11k 
lnst1tuut voor het CDA H11 rs l1d van de gemeenteraad van 
Amstelveer1 

1 E J Turn1nga. M. Chamalaun, 'Samenleven met Techno
logle', Samenleving en technologie (Amsterdam 1979) 9. 
A Pacey, De cultuur van techno/ogre (Drachten 1986) 4 
e v , WIJSt op de bredere context van technologie. In de 
·technolog1sche praktiJk' IS een cultureel, een organisato
rrsch en een techn1sch aspect te ondersche1den 

2 Z1e brJV H Baudet Eon vertrouwde were/d Honderd 1aar 
lfl!lovat1e 1n Nederland, Amsterdam 1986 

3 A G.M van Melsen 'Deontw1kkel1ngvandetechnologle 
CDV 2187. 61-69, L.B M Mennes. 'Technolog1e en ont
Wikkelrng CDV 3187, 89-95. P J. Vos, 'Technolog1e. ar
beld en organ1sat1e·. CDV 4/87 129-139 Z1e verder M 
Godet 0 Ruyssen, De oude wereld en de !lieu we teehno
logwen Luxemburg 1982 
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die nodig zijn om te kunnen innoveren 
(het gezamenlijk bekostigen van basis
research bijvoorbeeld). 

4 De complexiteit van produkten en pro
duktieprocessen wordt ontegenzeglijk 
groter. Deze complexiteit manifesteert 
zich onder meer bij de produktontwik
keling, het scholingsniveau en organi
satievraagstu kken. 

De technologische ontwikkeling leidt tot 
nieuwe vormen van samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoeksinstituten, on
dernemingen, branche-organisaties, over
heden etc. In dit verband wordt van 'net
werken' gesproken. 4 

AI metal is de technologische ontwikke
lmg in een stroomversnelling geraakt. 
Toch is het niet deze stroomversnelling 
geweest, die de technologie in het middel
punt van de publieke discussie heeft ge
bracht. Wat dit laatste betreft, ligt het meer 
voor de hand om oog te hebben voor een 
tweetal - onderling samenhangende -
vraagstukken namelijk enerzijds het maat
schappelijk patroon van de jaren zestig en 
zeventig in Europa en in Nederland en 
anderzijds de verhouding Europa-Ver
enigde Staten-Japan. 

De problemen van de Europese Ge
meenschap komen met name tot uitdruk
king in het niet optimaal benutten van de 
mogelijkheden van de technologie in de 
mondiale concurrentieverhoudmgen. 
Daardoor is in economisch opzicht ach
terstand opgelopen op de Verenigde Sta
ten en Japan. Deze achterstand kan tot 
diverse probleemvelden worden herleid 
niet een Europese markt maar tal van 
deelmarkten met eigen normen en stan
daarden; het verkeerd richten van over
heidsuitgaven (eenzijdige hulp aan zwak
ke sectoren dan wei steun aan !outer grote 
ondernemingen); het onbenut Iaten van 
(privaat) risicokapitaal en in plaats daar
van een sterke fixatie op overheidssubsi
dies; een grote afstand tussen universitei
ten en bedrijfsleven en tenslotte juridische 
barrieres, zoals belasting-, pensioen- en 
arbeidswetgeving die de mobiliteit van 
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mensen belemmeren. 5 Deze situatie heeft 
ook Nederland niet onberoerd gelaten. 
Sterker, de situatie is in ons land nog ver
slechterd door een eenzijdig op sociale en 
te weinig op industriele vernieuwing ge
richt beleid in de jaren zeventig 6 Daar
door verzwakte het draagvlak voor collec
tieve voorzieningen. 

In het tamelijk anti-industrie en anti-tech
nologie gerichte klimaat in Nederland is 
onder meer een keer gebracht door het 
rapport Plaats en Toekomst van de Neder
/andse lndustrie van de Wetenschappelij
ke Raad voor het Regeringsbeleid en de 
rapporten van de commissie-Wagner. Op 
Europese schaal wordt gepoogd door 
middel van diverse stimuleri ngsfondsen 
en technische standaardisatieregelingen 
de binnen-Europese samenwerking voor
uit te stuwen. 

Met deze schets is een aanduiding ge
geven van enkele fundamentele vraag
stukken die spelen op het terrein van tech
nologische ontwikkeling: 
- de aard van de technologische ontwik

keling (wenselijkheden, het vraagstuk 
van de 'stu ring', toepassingsmogelijk
heden); 

- de verantwoordelijkheden van aile 
partijen die biJ het proces van techno
logische vernieuwing betrokken zijn en 
de wijze waarop met die verantwoor
delijkheden wordt omgegaan; 

- de verhouding tussen nationaal en 
Eu ropees tech nolog iebeleid; 
het belang van Europa. 

4 Netwerken ZrJn dynamrsche samenwerkrngspatronen van 
personen of organrsatres met het oog op een bepaald doe I 
of een bepaald onderwerp Een voorbeeld rs het tech nolo· 
grsche samenwerkrngsverband MCC van tal van onder· 
11emrngen rn Austrn. Texas Voor de netwerk·gedachte 111 

de socraal-culturele steer zr1 verweze11 naar J Nauta. Th 
Schuyt (red) Zorg en zorgclooshetd Ill de Verentgde 
Staten. Utrecht 1986 

5 "Europe"s Technology Gap·. The Economtsl (24 novem 
ber 1984) 99·11 0 Zre ook WRR. De onvoltootde Europcse 
mtegratte. "s-Gravenhage 1986 

6 Over de verhoudrng tussen technologrsche en rndustrrele 
vernreuwrng. maatschappelijke omgevrng en socraal-or· 
ganrsatorrsche aspecten ZIJ verwezen naar de CDV-br1dra· 
ge van Vos o c Zre ook C J Zwart. "lnnovatre Een 
menselrJk vraagstuk". NRC-Handelsblad. 30 Januarr 1985 
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Technologtebeletd 

In Nederland heelt de discussie over het 
technologiebeleid een sterke impuls ge
kregen door het rapport van de Organisa
tte van Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) van juni 1986, zij uit 
daarin lundamentele kritiek op de lrag
mentarische wijze waarop de bevordering 
van nieuwe technologieen in Nederland 
plaatsvindt en op de onvoldoende linan
ciele tnspanningen ten behoeve van on
derzoek en ontwikkeling. Voorts zij gewe
zen op het recent uitgebrachte rapport 
van de commissie-Dekker. Deze rappor
ten, de toenemende intensiteit - natio
naal en internationaal - van discussies 
rondom het technologiebeleid en de gra
ter wordende betekenis van de technolo
gte in de samenleving stellen ook de poli
ltek voor de vraag welke richting zij op dit 
terrein wil volgen. 

Momenteel heerst er een steer van 
'technologte moet' in verband met econo
mtsche noodzakelijkheden en vandaar 
dat de verbinding tussen 'markt' en 'tech
nologie' snel is gelegd. Oat geldt ook voor 
het huidige kabinet. Minister De Korte 
merkte op dat de rode draad van het 
technologiebeleid 1s: 'de orientatie op de 
dynam1ek en eisen van de marktsector' 7 

In deze stellingname weerspiegelt zich de 
benadering van de aanbodeconomie. 
Toch omvat het toekomstdenken over de 
technologische ontwikkeling meer. Ten 
diepste gaat het om het lunctioneren van 
de samenleving en de wijze waarop de 
technolog1e daarbiJ een rol speelt. In die 
zin kunnen christen-democratische be
leidsopvattingen ook nooit stoppen btJ 
- in de eenzijdighe1d liberaal aandoen
de - 'dynamiek en eisen van de markt
sector'. 

Over de christen-democratische orien
talies bij vraagstukken rondom technolo
Qie en technologiebeleid handel! dit artl
kel. 

Nieuw aandachtsgebied 
Over de techniek is in katholieke en protes
tantse kring veel gezegd en geschreven. 
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Katholiek noch protestants 
den ken ziet een wezenlijke 
rol voor de overheid in 
technologie. 

Dit laatste geldt echter in beduidend min
dere mate voor de politiek, waar men zich 
gedurende lange tijd op de achtergrond 
hield. Voor een belangrijk deel kan deze 
situatie worden toegeschreven aan de ka
tholieke en protestantse staatsopvattin
gen. Zowel de subsidiariteit als de soeve
reiniteit in eigen kring zijn geen maat
schappijbenaderingen die aan de staat 
een wezenlijke rol toekennen op het ge
bied van de techniek. Deze zaken beho
ren ten principale tot het werkterrein van 
ondernemingen, bedrijlstakken, sociale 
partners en de wetenschap. Ook de maat
schappelijke gevolgen van de veranderin
gen in de techniek hebben de christen
democratische gemoederen vele jaren 
niet verhit. Mede hierdoor heelt een meer 
princtpiele stellingname lange tijd ontbro
ken. In de jaren zestig en zeventig neemt 
de belangstelling voor technologische 
vraagstukken toe, zij het dat de principiele 
orientaties wat verwijderd raken van de 
authentieke christen-democratische wor
tels. Zo bevat de ARP-brochure Technolo
gische ontwikkeling en werkgelegenheid 
(1970) de conclusie: 'De technologische 
ontwikkeling maakt sociaal-economische 
planning op het niveau van de centrale 

7 Begeletdende bnet d.d 2 september 1986 aan de voorztt· 
ter van de Tweede Kamer m b.t lnstelltng Tttdelttke Ad· 
vtescommtsste Uttbouw Technologtebeletd. Staatscou· 
rant. (5 september 1986) 5 
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overheid noodzakelijk ' - een Stelling die 
in het socialistische gedachtengoed niet 
zou misstaan - .s De brochure Gerede 
Twljfel (197 4) van de wetenschappelijke 
bureaus van de drie christelijke partijen 
gaat eveneens in op de technologische 
ontwikkeling. De toonzetting van dat rap
port (bijvoorbeeld het idee van een 'kring
loopeconomie') doet echter denken aan 
het 'Club van Rome-achtige' dlscussiekli
maat van d1e jaren. De principiele stelling
namen binnen de christen-democratie 
over de technologische ontwikkeling krij
gen een impuls door het rapport Gesprei
de Verantwoordelijkheid (1978) en het 
Program van Uitgangspunten. In eerstge
noemd rapport wordt geconstateerd dat in 
korte tijd voor velen het gezicht van de 
technologie veranderde van 'neutraal be
hulpzaam' tot 'bedreigend onbestuurlijk'. 
Het inzicht groeit dat technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn 
- technologie is cultuurvormend en een 
uiting van de cultuur - en voorts is de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
aanmerkelijk toegenomen (regulering, 
aankoop, eigen organisatie). 

Gespreide Verantwoordelljkheid kop
pelt enkele belangrijke inhoudelijke vraag
stukken - bijvoorbeeld kwaliteit en kwan
titeit van arbeid, aspecten van fundamen
teel en toegepast onderzoek - aan princi
piele noties omtrent de verantwoordelijk
heidsverdeling tussen overheid en 
particuliere sector en dit alles binnen een 
normatief kader. Daarmee heeft het een 
omslag in het gedachtenklimaat bewerk
stelligd die van grote invloed is op het 
christen-democratisch denken random 
technologische vraagstukken. 

In dat spoor past ook de benadering 
van het Program van Uitgangspunten ten 
aanzien van technologische ontwikke
llng9 Daarbij gaat het vooral om een twee
ledige benadering. Aan de ene kant wijdt 
het fundamentele passages aan weten
schap en techniek: sociaal-ecologisch ver
antwoord gebru ik, een voorwaarden-
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scheppende rol van de overheid, neerko
mend op het signaleren van nieuwe ont
wikkelingen; het bevorderen van maat
schappelijke discussies over risico's en 
het verbieden van bepaalde ontwikkelin
gen op gronden van algemeen belang, en 
- overeenkomstig de lijn van gespreide 
verantwoordelijkheid - de ontwikkeling 
van (beroeps)codes door wetenschappe
lijke onderzoekers zelf. Aan de andere 
kant komt de toepassing van de techniek 
aan de orde bij de organisatie en de orien
tatie van het sociaal-economisch Ieven. In 
dat kader kiest het Program van Uitgangs
punten voor een zodanige aanwendjng 
van de techniek dat een bijdrage wordt 
geleverd aan de ontwikkeling van een sa
menleving waarin gespreide verantwoor
deliJkheid groeit binnen een raamwerk van 
solidariteit en rentmeesterschap. Orienta
ties die in het Program van Uitgangspun
ten een rol spelen zijn 
- fundamentele gelijkwaardigheid van 

mensen; 
- bescherming van het milieu; 
- aandacht voor de positie van ontwik-

keli ngslanden; 
- internationale arbeidsverdeling: 
- maatschappelijk zinvolle produkt1e; 
- meer herkenbare vormen van solidari-

teit; 
- maatschappelijke offers naar draag

kracht; 
- goede arbeidsomstandigheden; 
- optimale betrokkenheid van werkne-

mers (organisaties). 
Dit type benadering heeft een nadere uit
werking gekregen in het CDA-rapport 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschapplj'. Daarin komt de technolo
gische ontwikkeling niet expliciet aan de 
orde. Maar de mens- en maatschappijvisie 
van dit rapport kan van grote betekenis 

8 Not1t1e van een werkgroep van het College van Adv1es der 
ARP, Techno/oglsche ontw1kkelmg en werkgelegenhe1d. 
(Januall 1970) 39 

9 Program van U1tgangspunten van het Ch11sten Democra
tlsch Appel. artt. 53 e v. en artt 29 e.v. 1nclus1ef de 
toelicht1ng 
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T echnolog1ebele1d 

ZIJn voor de verdere gedachtenontwikke
l~ng b1nnen de christen-democratie over 
het technologisch toekomstperspectief en 
de verantwoordelijkheid van de politiek 
Zoals bekend behelst die mens- en maat
schappijvisie enerzijds een scherpere af
bakening van de taken van de overheid 
(n1et zozeer 'minder' overheid, maar pri
mair een 'andere' overheid) en anderzijds 
een appel op het maatschappel1jk mid
denveld (commerciele en non-profitinstitu
ties tussen overheid en burger) om de 
eigen verantwoordelijkheden metterdaad 
op te pakken. 

Zowel de nieuwe rolopvatting ten aan
zien van de overheid als de vergroting van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
kunnen uitmonden in een proces van 'ver
maatschappelijking'. Deze lijn van den
ken, die voortbouwt op authentieke katho
lieke en protestantse mens- en maat
schappiJopvattingen, krijgt binnen de 
christen-democratie de laatste tijd weer 
een steeds sterkere verankering. Het noe
men van voorbeelden is dan ook betrek
kelljk eenvoudig: de rol van de woning
bouwcorporaties op het terrein van volks
huisvestlng, de herziening van de struc
tuur van de volksgezondheid, de over
dracht van de werknemersverzekeringen 
aan sociale partners. De christen-democra
tie staat voor de opgave om bij de verdere 
ontwikkeling van deze conceptie eveneens 
de effecten daarvan op het terrein van het 
technologiebeleid aan te geven. 

In dat verband is het van belang om met 
name aandacht te schenken aan de ver
binding tussen principiele beleidsorienta
tles en hetfeitelijk te voeren beleid. Soms is 
die verbinding ver te zoeken. Ook binnen 
andere Europese Ianden stoelt het beleid 
vaak eenzijdig op de belangen van de 
marktsector en de internationale concur
rentieverhoudingen, terwijl normatieve 
stellingnamen soms in de Iucht blijven 
hangen. 10 In die situatie lijkt verandering te 
moeten komen, althans wanneer we de 
technologische en SOCiale innovatie Willen 
integreren, als we de maatschappelijke 
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betekenis van de nieuwe technologieen 
willen vergroten en als we de technologi
sche ontwikkeling een - in aile opzich
ten - 'houdbare' ontwikkeling willen Iaten 
zijn. 

Hieruit blijkt dat technologie niet als een 
op zichzelf staand onderwerp mag wor
den beschouwd, maar in het perspectief 
moet worden geplaatst van de samen
hang tussen economie, cultuur en politiek. 
Pacey merkt op: 'Hopen op een techni
sche oplossing die niet tevens sociale en 
culturele maatregelen inhoudt is een illusie 
najagen' .11 

Vermaatschappelijking 
Vermaatschappelijking is een proces van 
intensivering van verantwoordelijkheden 
op beleidsmatig, organisatorisch en finan
cieel gebied door de (georganiseerde) sa
menlevtng binnen bepaalde maatschap
pelijke randvoorwaarden. Deze princi
piele notie vloeit voort uit de eerder ge
schetste christen-democratise he mens- en 
maatschappijvisie en biedt een tegen
wicht tegen het maakbaarheids- of stu
ringsdenken van de jaren zestig en zeven
ttg. Een denken dat sterk op overheidsre
gulering en -bemiddeling was gericht. Een 
fundamenteel bezwaar dat tegen het 
maakbaarheidsdenken kan worden inge
bracht heeft betrekking op de eenzijdige 
fixatie op een actor (de overheid) en/of een 
discipline (het politieke deel van het be
staan). Als we nu de feitelijke ontwikkelin
gen random de technologische innovatie 
bezien - een snelle, complexe, veel om
vattende en verreikende technologische 

10. D1t neemt evenwel niet weg dat ook kan worden gecon
stateerd dat b1nnen de chr~sten-democra!le 1n Europa 
meer en meer gepoogd word! om vanu1t de e1gen pr~ncl
pes antwoorden te v1nden op n1euwe vragen random 
wetenschappelljke en technolog1sche ontw1kkel1ngen 
Een Interessante b11drage 1n dat kader IS een art1kel van 
de Du1tse bondsm1n1ster He1nz R1esenhuber. 'Neue Ak
zente 1n der Forschungs- und Technologlepolltlk·. Son
de Neue Chnstlich-Oemokratlsche Politik, Jrg 17. nr 
1/84 

11 Pacey, op cit.. 10. Wat betreft deze 'samenhangbenade
ring' ZIJ voorts verwezen naar Wetenschappelitk lnst1tuut 
voor het CDA. Werkloosheid en de crisis 1n onze samen
levlng, 's-Gravenhage 1984. 
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ontwikkeling, in een internationale context, 
en met nieuwe eisen op het gebied van 
maatschappelijke flexibiliteit -, dan lijkt 
het maakbaarheidsdenken van de verzor
gingsstaat een inadequaat antwoord om 
in te spelen op de uitdagingen van mor
gen. Ook uit tal van toekomststudies blijkt 
dat de dynamiek van de technologische 
ontwikkeling gebaat is bij sociale vernieu
wing, maatschappelijke flexibiliteit en het 
oppakken van verantwoordelijkheden 
(met name door de ontwikkeling van net
werkstructuren).12 In dat perspectief kan 
nu de lijn van vermaatschappelijking wor
den geplaatst. Een aantal van de in de 
eerste paragraaf genoemde probleemvel
den van Europa kan worden terugge
bracht tot het onvoldoende onderkennen 
van de noodzaak van vermaatschappelij
king. 

Vermaatschappelijking kan niet op een 
lijn gesteld worden met 'meer markt'. ZiJ 
veronderstelt veeleer een breed gedragen 
verantwoordelijkheid, die recht doet aan 
de in paragraaf 2 genoemde sociaal-eco
logische orientaties. 

Dit impliceert tweeerlei: (1) een op ver
maatschappelijking toegesneden ge
dragsverhouding van de bij de besluitvor
ming betrokken partijen (werkgevers en 
werknemers, aanbieders van en vragers 
naar onderzoek, consumentenorganisa
ties etc.) en (2) een overheidsbeleid dat 
kaders schept en ruimte biedt voor ver
maatschappelijking (dus zelfbeperking op 
het gebied van regulering, marktinterven
tie en financiele bemoeienis, maar ook 
- door middel van het vaststellen van 
randvoorwaarden - mgrijpen waar de sa
menleving zelf tekort schiet). FeiteliJk IS dat 
een keuze voor het zelf-regulerend vermo
gen van de samenleving binnen normatie
ve kaders. In de artikelenserie in dit blad 
liggen al tal van aanknopingspunten voor 
deze benadering besloten 
- Prof. Van Melsen stelt dat water 1n de 

natuur verborgen l1gt wei door de 
mens ontdekt, maar niet geschapen 
kan wordenn Dit veronderstelt erken-
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ninq van een zekere autonomie van de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en de erkenning van de 
academische vrijheid van de onder
zoeker. Fundamenteel onderzoek kan 
zich wei op bepaalde gebieden bege
ven - en in zoverre kan er sprake zijn 
van het enigszins richting geven door 
de overheid - , maar dit neemt de 
eigen verantwoordelijkheidsbeleving 
van de onderzoeker niet weg. Het ver
antwoordelijkheidsvraagstuk komt 
overigens in een ander perspectief te 
staan wanneer wetenschappelijke 
kennis wordt omgezet in praktische 
toepassingen. 

- Prof. Mennes constateert dat de over
dracht van tech nologie vooral tot stand 
komt tussen ondernemingen in ver
schillende Ianden. Vooral transnatio
nale ondernemingen spelen een be
langrijke rol. 14 Ook hier geldt weer dat 
de verantwoordelijkheidsbeleving van 
de betrokken ondernemingen, en de 
wijze waarop ontwikkelingslanden 
daarop inspelen, van buitengewoon 
belang zijn voor het verband tussen 
technologie en ontwikkeling. 

- De vakbondseconoom Vos wijst erop 
dat - ook in de toekomst - de relaties 
tussen mensen in de bedrijven een van 
de belangriJkste omgevingsfactoren 
vormen van de technologische ontwik
keling. Daaruit vloeit in feite voort dat 
de vakbeweging - mits zij 'enige at
stand neemt van het klassieke vak
bondsmodel' - onmisbaar is in het 
proces van vermaatschappelijkinq. 15 

Naast deze stellingnamen kunnen ook 
praktische voorbeelden worden vermeld 
die wiJzen op onder meer verantwoord 
automatiseren op menselijke maat, waar
bij aandacht wordt besteed aan sociaal 

12 A T olfler De derde golf. Utrecht/ Antwerpen 1983. T. 
Huppes Een meuw ambachtelijk elan. Den Haag. fe
bruarl 1985 

13 Van Melsen. op Cit 63 e.v 
14 Mennes op c1t 92 
15. Vos. op c1t .. 137 

Chr1sten Democrat1sche Verkennmgen 6187 

Vi 

01 

L 
Sl 

S] 

-

-



beleid, kwaliteit van de arbeid, inspraak 
van de gebruikers en invloed van perso
neelsvertegenwoordigingen.16 

Vermaatschappelijking betekent dus 
onder andere: 
- ontwikkeling van beroeps- en ge

dragscodes door de georganiseerde 
samenleving zelf (ten aanzien van we
tenschappelijk onderzoek, onderne
mingsbeleid etc.); 

- 'inclusief' denken bij besluitvormings
processen (bijvoorbeeld vooraf reke
ning houden met milieu-effecten 17 , 

maar ook een meer integrale en sa
menhangende aanpak van scholing, 
investeringen, werkgelegenheid, so
ciale aspecten e.d.); 

- versterking van maatschappelijke insti
tuties (meer autonomie voor universi
teiten en onderzoeksinstituten, onder
steuning van kennisoverdracht door 
branche-organisaties van het midden
en kleinbedrijf) en een betere onderlin
ge samenwerking, ook op internatio
naal niveau (gezamenlijke research, 
netwerken etc.); 

- het bevorderen van zelf-corrigerende 
krachten in de samenleving (bijvoor
beeld door erkenning en ondersteu
ning van countervailing powers, tech
nology assessment etc.). 

Uit het voorgaande blijkt dat vermaat
schappelijking een kwalitatief ander per
spectief is dan bijvoorbeeld een terugtred 

De overheid als 
aanspreekpuntvoor 
ondernemend Nederland: 
de verzorgingsstaat in een 
nieuw jasje. 
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van de overheid of versterking van de 
markt. 

Dit element nu is van groot belang bij de 
verdere ontwikkeling van het technologie
beleid. De overheid zou op basis van het 
bovenstaande het niet tot haar taak moe
ten rekenen om een centraal 'aanspreek
punt (te worden) van ondernemend Ne
derland' (ministerie van Economische Za
ken)18, maar zij dient veeleer de voorwaar
den te scheppen voor een proces van 
vermaatschappelijking. Wij richten ons nu 
op de rol van de Nederlandse overheid. 

De nationale overheid 
In het huidige technologiedebat valt het op 
dater een vrij sterke fixatie is op de organi
satie van het beleid in de Verenigde Staten 
en Japan, terwijl daarnaast een sterke 
aandrang op meer overheidsbekostiging 
van onderzoek en ontwikkeling waar
neembaar is, vooral omdat die bekosti
ging in 'andere Ianden' veel sneller is ge
stegen.19 

Wanneer we de door sommigen toege
dachte en de hiervoor geschetste rol van 
het ministerie van Economische Zaken 
koppelen aan die aandrang om 'meer 
geld', dan begint zich een nieuw beeld 
van de verzorgingsstaat te ontvouwen. 
Deze keer geen directe zorg voor de bur
gers of voor 'uitzichtloze' economische 
sectoren, maar zorg voor technologische 
ontwikkeling van de ondernemingen. Het 
is zonneklaar dat ons land zich momenteel 
in een fase van technologische herstructu
rering bevindt en dat stelt nieuwe eisen 
aan het overheidsoptreden. 

16. St1cht1ng Grote Broer. Automat1senng op mensei!Jke 
maat. Amersfoort!Leuven 1985. 

17. Z1e biJV. R. Donckels ea. (red). MJ!Jeu en ondernemer· 
schap. Zoetermeer/Brussel 1987 

18. Aldus m1n1ster De Korte b11 de 1nstallatie van de Comm1s· 
s1e Dekker. Staatscourant. 3 november 1986. D1t beeld 
komt ook op biJ een mterv1ew met de d~recteur Algemeen 
Technolog1ebele1d van het M1n1stene van Econom1sche 
Zaken in lngemeursJnformatJe. 19 december 1986 

19. Vgl. Beleidsoverz1cht Technolog1e 198611987. Kamer· 
stuk 19704.nr 2. 6·8. "High-Technology survey: Japan 
and the Un1ted States· The Econom1st. 23 augustus 
1986 
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Nrettemin staan wij nu - vooral met het 
oog op de jaren negentig - op een twee
sprong de ene lijn is die van de vermaat
schappelijking, de andere is die van een 
hernieuwde staatsinvloed, de verzor
gingsstaat in een ander jasje. De chrrsten
democratie zal haar posrtie in deze moe
ten bepalen en voor die positiekeuze biedt 
de conceptie van de verzorgingsmaat
schappij voldoende houvast. Uit het voor
gaande blijkt reeds dat binnen de christen
democratie de lijn van de vermaatschap
pelijking centraal staat. Zo bezien zal de 
technologische innovatie primair tege
moet getreden moeten worden met een 
versterking van de organisatie en een 
krachtige opbouw van netwerken en niet 
in de eerste plaats met een aandrang op 
steeds meer overheidsbekostiging van bij
voorbeeld onderzoek. 

Bij de beleidsvoering in Nederland zal 
men zich terdege bewust moeten zijn van 
twee uiterst relevante omstandigheden 
1 technologische ontwikkeling is primair 

een door (internationale) economische 
ontwikkelingen gestuurd marktgebeu
ren dat zich afspeelt binnen een sociale 
context; 

2 technologie raakt meer en meer verwe
ven met processen van mternationalise
ring (zie verder). 

Naast principiele noties zijn er dus enkele 
feitelijke omstandigheden die - zeker op 
langere termijn - nopen tot bescheiden
heid met betrekking tot het voeren van een 
nationaal technologiebeleid. Toch blijft 
ook in Nederland de overheid een onmis
bare rol spelen en het behartigen van 
'wezenlijke overheidstaken' behoort even
zeertot de conceptie van een verzorgings
maatschappij. Welke principiele accenten 
moeten in het overheidsbeleid tot uitdruk
king komen? 
1 Het voeren van een op vermaatschap

pelijking toegespitst beleid, zodanig dat 
de hiervoor geschetste verantwoorde
lijkheidsbeleving metterdaad kan groei
en. Oat veronderstelt een tweesporige 
aanpak: het scheppen van beleidsmati-
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ge en financrele ruimte voor onder meer 
ondernemingen, instituten en universi
teiten (minder regulering, minder gede
tailleerde financiele bemoeienis en on
dersteuning van die activiteiten die het 
proces van vermaatschappelijkmg kun
nen bevorderen (zie paragraaf 3). 

2 Waarborgen van 'vloeren' in het be
staan, dat wil zeggen opkomen voor 
slachtoffers van technologische ontwik
keling, zorgen dat diverse maatschap
pelijke waarden - bijvoorbeeld culture
le identiteiten - de kans krijgen om aan 
de vernieuwing van de technologie biJ 
te dragen en het vaststellen van bepaal
de grenzen die niet overschreden mo
gen worden (bijvoorbeeld de rechten 
van de werknemer, of ethische normen 
op het terrein van de bio- of medische 
technologie). 

3 Het door middel van eigen activiteiten 
bijdragen aan een adequate maat
schappelijke infrastructuur, waarin de 
technologische ontwikkelingen opti
maal en op een verantwoorde manier 
kunnen gedijen (zorg voor goed onder
wijs20, privacywetgeving, de ontwikke
ling van op de wezenlijke overheidsta
ken toegesneden juridische en bestuur
lijke kaders). Bij de ontwikkeling van 
een dergelijke infrastructuur behoort 
- waar mogelijk en nodig in samenwer
king met de particuliere sector of de 
Europese overheid - ook het onder
steunen van ontwikkelingen die niet via 
het reguliere marktproces gerealiseerd 
kunnen worden of van ontwikkelingen 
die pas in een veellater stadium rende
ment opleveren. Het laatste betekent 
onder meer dat overheidssteun bij (be
paalde onderdelen van) het fundamen
teel onderzoek niet gemist zal kunnen 
worden. 

De hier geschetste beleidsorientaties, die 
primair een algemeen voorwaarden
scheppend karakter hebben, kunnen bij-

20 In deze zrn ook prof Pannenborg (Phrlrps). ·Technologre
belerd steunt op onderWIJS. Trouw. 31 maart 1987 
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dragen aan het proces van vermaat
schappelijking, met inachtneming van de 
buitengewoon belangrijke internationale 
component van de vraagstukken rondom 
technologische innovatie. Wei zullen de 
contouren van deze beleidsorientaties na
der uitgewerkt moeten worden. Het is ver
heugend dat van diverse zijden binnen het 
CDA is aangedrongen om in het kader van 
het toekomstdenken nadrukkelijk aan
dacht te besteden aan de technologische 
ontwikkeling. 

Europa 
De ontwikkel1ngen op technologisch ter
rein en de daarmee samenhangende 
markteffecten, hebben ontegenzeglijk een 
mondiale dimens1e. Van vele zijden 
- met name door grote ondernem1ngen, 
door de Europese instellingen, en in toe
nemende mate door afzonderlijke regerin
gen - is gewezen op structurele proble
men waar Europa mee kampt en die een 
fnuikende werking kunnen hebben op de 
toekomst van Europa. Het gaat daarbij 
vooral om de werkgelegenheidsontwikke
ling, de exploitatie van nieuwe technolo
Qieen en het kunnen handhaven van een 
draagvlak voor maatschappelijke voorzie
ningen Deze probleemgebieden nopen 
- ook voor christen-democraten - voors
hands tot een krachtig benadrukken van 
de positie van het ene Europa in de wereld 
van concurrentie, handelsstromen en de 
ontwikkeling van nieuwe produkten. 21 

Daarbij zal overigens de rol van ontwikke
lingslanden nauwlettend in het oog moe
ten worden gehouden. In die zin mag de 
eenword1ng van Europa n1et uitmonden in 
het opkloppen van Europees protectionis
me. 

De eenwording van de Europese markt 
en een kracht1ge groei van de binnen
Europese samenwerking ziJn de belang
riJkste instrumenten om de technologische 
vernieuwing vooruit te stuwen. Die samen
werking wordt momenteel geentameerd 
door de verschlllende EG-stimulerings
fondsen22 (bijvoorbeeld ESPRIT: informa-
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tie-technologie, BRITE: nieuwe technolo
gie voor tradit1onele sectoren, RACE: tele
communicatie) en door het EUREKA-pro
Ject Ondanks de onontbeerlijke Europese 
samenwerking leidt het Europees techno
logiebeleid loch tot vrij pittige discussies. 
1 Tal van ondernemingen blijken een gro

te waardering te hebben voor de Euro
pese programma's, echter vanuit het 
bedrijfsleven klinken ook geluiden dat 
hierdoor een 'verzorgingsstaat' voor 
het bedrijfsleven in het Ieven wordt ge
roepen, die ertoe leidt dat de overheid 
de 'slechte' risico's gaat afdekken. 23 

2 Sommige lidstaten - met name West
Duitsland - hebben de neiging om 
zich meer terughoudend te gaan op
stellen ten aanzien van de toedeling van 
stimuleringsmiddelen door Europa en 
geloven meer in het eigen kunnen. Het 
moeizame proces van besluitvorming 
over het (tweede) kaderprogramma 
van communautaire werkzaamheden 
op het gebied van onderzoek en tech
nologische ontwikkeling (1987-1991) 
door de Raad van Ministers is veelzeg
gend. 

3 Door het Europees Parlement wordt het 
belang van de technologische ontwik
keling als een katalysator-functie van de 
Europese eenwording nadrukkelijker 
beklemtoond. Wat is echter het langere 
termijn perspectief? Gaan de Europese 
maatregelen in het economische en we
tenschappelijke proces een structurele 
plaats innemen (zoals momenteel het 
geval is bij het EG-Iandbouwbeleid) of 
staat het huidige - in beginsel tijdelij
ke - voorwaardenscheppende karak
ter van die maatregelen voorop? En 
verder hoe dient de verhouding tussen 

21 B Salzer Europas Mehr-Wert. Bonn 1986 en Urnberto 
Colombo. Technological Innovation New Forms and 
OJmens1ons. New Geographical Balances. (keynote pre
sentatron conference Tokyo/Tsukuba. 2-6 JUnr 1985) 
Straatsburg 1985 

22 Een ilandzaam overzrcilt rs te v:nden rn de GOA-brochu
re EG-St:mulenngslondsen 

23 Aldus dr rr H L. Beckers (Research-coordrnator Shell) 
NRCHandelsblad. 6 december 1986. bl? 15 
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nationaal en Europees beleid zich te 
ontwikkelen? 

Deze vraagstukken stellen de christen-de
mocratie in Europa voor de vraag hoe de 
'technologische gemeenschap' zich in 
Europa verder kan ontwikkelen. In dat 
kader kunnen de denklijnen, die stoelen 
op de conceptie van de verzorgingsmaat
schappij, zeer wei hun nut bewijzen, ster
ker - gegeven de onmiskenbare tenden
zen in de richting van internationalise
ring - zullen de lijnen van vermaatschap
pelijking in de jaren negentig primair via 
Europa moeten worden nagestreefd. Oat 
betekent dat de activiteiten, die nu op 
Europese schaal bestaan en worden uit
gebreid, ondersteuning behoeven, vooral 
vanwege hun multiplier werking. Wei zal 
de Europese overheid terug dienen te tre
den als onderdelen van de Europese infra
structuur tot stand zijn gekomen en ade
quaat functioneren. De kracht van Europa 
behoort niet te bestaan uit het Iauter uit
breiden van middelen, bevoegdheden en 
menskracht, maar primair uit het vermo
gen om krachten te bundelen, een Euro
pese infrastructuur verder te ontwikkelen 
en om een proces van Europese vermaat
schappelijking van de grond te krijgen. 
Wanneer de Europese gremia vanuit die 
intenties omspringen met hun verantwoor
delijkheden, verdient Europa aile mogelij
ke ondersteuning. Een dergelijk Europa 
biedt ook kwalitatief een ander - en wel
licht ook vriendelijker - gezicht dan een 
Europa dat te weinig marktconform op
treedt (bijvoorbeeld op landbouwgebied) 
of dat teveel dwingend-regulerend bezig 
is (de richtlijnen-spiraal). 

Overzien we het geheel dan kan de 
Europese christen-democratie overgaan 
tot een integratie van de erkenning van de 
zelfstandige betekenis van maatschappe
lijke krachten als antwoord op de verstate
lijking, de herijking van het nationaal be
leid en de belangrijke rol van Europa. In 
diverse publikaties uit verschillende lidsta
ten blijkt, dat noties van subsidiariteit, eco
nomische noodzakelijkheden en sociale 
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omgevingsvraagstukken, de eigen rol van 
maatschappelijke verbanden etc. ruim
schoots voorhanden zijn. Op basis daar
van kan een koers worden uitgezet die 
ertoe leidt dat de Europese maatschappij, 
met haar verscheidenheid en bij gevolg 
grote potenties, voorop komt te staan. En 
in dat kader nemen de eenwording van de 
Europese markt, het optreden van de 
Europese overheid en - vooral - een 
breed gedragen proces van vermaat
schappelijking essentiele plaatsen in. 

Vermaatschappelijking: het perspec
tief voor de jaren negentig 
Het denken over de technologische ont
wikkeling heeft de laatste tien jaar - zeker 
in Nederland - een merkwaardige meta
morfose meegemaakt. Aanvankelijk be
stand er een automatiseringsvijandig kli
maat, wantrouwen in de techniek, geloof 
in maakbaarheid en sturing en een sterke 
fixatie op de overheid. Daarna heeft een 
omslag plaatsgevonden: het accent komt 
te liggen op de mogelijkheden van de 
techniek en de noodzaak van technologi
sche vernieuwing. Wat bleef was de tame
lijk grote gerichtheid op de overheid: eerst 
de overheid als corrigerende kracht op de 
gevaren van de techniek, daarna de over
heid als stimulator van de innovatie en als 
'aanspreekpunt van ondernemend Ne
derland' 24 Het fenomeen doet zich voor 
dat nieuwe technologische ontwikkelin
gen, die fundamenteel van aard zijn - zie 
de aan het begin genoemde karakteristie
ken -, tegemoet worden getreden met 
een instrumentele visie die ten principale 
overeenkomt met die van de jaren zeven
tig. Zo bezien kan de aanduiding 'een 
verzorgingsstaat voor het bedrijfsleven' 
enige juistheid niet worden ontzegd. Toch 
is het de vraag of dit spoor ook in de jaren 
negentig moet worden bewandeld. 

De vraagstukken random technologi
sche ontwikkeling zijn inmiddels zo groot-

24 Omtrent de overhe1dspol1t1ek JWA van DIJk, lnnovat1e 
en overhe!dsbeield, Amsterdam 1986. Z1e ook noot 18 
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schalig en complex geworden dat ook de 
antwoorden op een ander vlak komen te 
liggen: sorns internationaal, soms op mJ
cro-niveau, biJ onderzoekers zelf, biJ uni
versJteiten, bij het beleid van de onderne
mer, bij de verantwoordelijkheidsbelev1ng 
van werknemers en hun organisaties enz. 
Ook het tempo van aile ontwikkelingen 
stelt nieuwe organisatorische eisen. Daar 
komt nog iets anders bij. De waardering 
van de techniek ondergaat snelle veran
deringen. Zo waren er - om slechts een 
enkel voorbeeld te noemen - begin Jaren 
tachtig kritische geluiden waarneembaar 
met betrekking tot de chip-technologie. 
Nu chips in zeer veel technische appara
ten z1jn verwerkt, heeft de scepsis plaats
gemaakt voor waardenng. Vaak blijkt dat 
vraagstukken of problemen random tech
nologie niet rijzen biJ de ontdekking of de 
ontw1kkel1ng ervan, maar in de toepas
sJngssfeer. Voorspelde problemen blijken 
soms niet, dan wei pas in een later sta
dium, uit te komen (bijvoorbeeld uitstoot 
van arbeidskrachten). Voorts dienen zich 
plotseling onvoorziene vraagstukken aan 
(computerfraude, fysieke effecten voor 
zwangere vrouwen bij het beeldscherm
werk, etc.). 

De grootschaligheid, de complexiteit, 
het tempo, de wisselende waardering en 
de onvoorz1ene effecten van de technolo
Qie Iaten zich moeilijk op een eenduidige 
wijze reguleren of sturen. Het antwoord op 
de kansen, maar ook op de bedreigingen 
van de technologische innovatie kan 
slechts zeer ten dele worden gegeven 
door (nationaal) technologiebeleid van de 
overheid. Bepalend voor het proces van 
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technologische ontwikkeling zal zijn: de 
wijze waarop de samenleving in haar ge
heel omgaat met vraagstukken random 
technologische ontwikkeling. 

De opgave voor de overheid bestaat 
vooral hieruit dat zij bijdragen Ievert aan 
de versterking van een maatschappelijke 
infrastructuur, die de verantwoordelijk
heidsbeleving random technologische 
vraagstukken metterdaad verbreedt en 
verdiept. De noodzaak van een dergelijke 
infrastructuur wordt mondiaal - in weten
schappelijke, politieke en sociaal-econo
mische kring - steeds meer onderkend. 
Tussen die aanpak en de christen-demo
cratische orientaties van de aan solidariteit 
en rentmeesterschap georienteerde ver
antwoordelijkheidsbeleving bestaan be
langrijke raakvlakken. Daarmee lijkt ver
maatschappelijking een van de belangrijk
ste perspectieven voor de jaren negentig 
te worden. 25 

25 Enkele nadere aandu1dlngen van vermaatschappellj· 
k1ng ZIJn al 1n paragraaf 3 gegeven Nader toegesp1tst 
kan worden gewezen op de 1n noot 4 omschreven 
netwerken en op de voorl1ch!lngs- en vormlngsactiVItel
ten van FNV en CNV, samenwerk1ngsverbanden - zo
als 1n Twente het geval1s - tussen un1vers1te1t. onderne
mlngen en publ1eke 1nstellmgen 1nternat1onale samen
werklngsverbanden van un1vers1te1ten, bundeling van 
krachten van ondernem1ngen t b v onderzoek en ont
w1kkel1ng etc 
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