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R&I is ‘Responsible’... maar waarvoor? 

  DOEL van RRI = antwoorden op grote crisissen ! 

Inzicht: Anthropoceen:  
economie verstoort planeet 

Hypothese “groei = welzijn”  
(lineair-extractief model) is weerlegd 

Klassiek R&I als motor van 
groei (via intellectuele 

eigendom) 

RRI = herstelt planetair en menselijk welzijn 

RRI als motor  
van ‘aangepast’ (circulair) 

economisch model 

FoTRRIS: “Hoe dit 
organiseren? Welk 

beleid nodig?” 



  
Premisse 1. Aarde = gesloten systeem 

There is no  
alternative planet 

(for solving the big challenges)  

1. Er gaat niets weg, er komt niets bij 
2. Entropie neemt toe 
3. Enkel zon geeft (hernieuwbare) 

orde/leven/energie (*) 

(*) Uitzondering: fossiele brandstoffen = 
miljoenen jaren opgeslagen zonne-

energie  

Image Ben Law UK  



Premisse 2. Economie = maatschappelijke functie 

  Efficiënte & duurzame  allocatie (via transacties) 

van (jaarlijks) beschikbare & 
hernieuwbare hulpmiddelen aan welzijn van allen  

(inclusief toekomstige 
generaties en andere 
soorten)  



Historisch : economie is doel op zich geworden 

  
Wetgeving en kennis steunen allocatie via extractief (groeiend) geldtype 

(reële economie =) industriële 
productie & marktmechanismen 

Mens en planeet als 
middel voor groei - 

Gender : M/V rollen 
ongelijk gewaardeerd 



Veerkracht vandaag = initiatieven voor en MET de samenleving  
(local communities – common good – smart cities – open knowledge enz) 

Hypothese: ‘Commons Oriented RRI’ voor herstel economische functie 

 



  

Duurzame 

economie 

  

 

Scenario’s 

 

Gebruik % jaarlijks 

beschikbare Resources = 

R 

 

  

 

Toewijzing door middel van   

 

Voor welzijn van % van 

wereldbevolking  

 = P 

 

P/R-Ratio = 

Regrowth 

index 

 

 
Impact op context 

 

Huidige situatie  

120 

Planet overshoot 

Monopolie van schaars designed 

(extractief) geld 

20 - Wereldwijde competitie  20/120 = 0,16 Sociale, ecologische & 

geopolitieke risico’s 

Verdere  

groei  

125 

Stijgende entropie 

Competitie & speculatie  

 voor financiële winst 

15 – kapitaals-  

accumulatie 

15/125 =  

0,12 

Lock-in  

Stijgende risico’s 

Inclusieve & 

groene  groei 

110 

Externe entropie 

 

Competitie met (patenten op) schone 

producten & diensten 

25 - 

Sociale correcties 

 

25/110 = 0,23 

Vertraagt crises,  

geen systemische oplossing 

Regrowth 

via  circulaire 

economie / 

CORRI 

 

100  

‘degrowth’ itv entropie 

 

Innovatieve financiële regels & 

gemeenschapsmunten voor 

gemeenschappelijk goed 

 

100   

Solidariteit & 

samenwerking  

 

100/100= 

1  

Baseline 

 

Toegang tot (commons based) 

resources voor vervullen van 

functies   

 

Duurzame  

Regrowth 

 

80  

Verdere  decoupling  

 

Commons-oriented RRI voor 

versterken van nieuwe economische 

paradigma’s 

105 = Incl volgende 

generaties met 

bevolkingsgroei 

105/80= 

1,31 

Regrowth 

 

Herstel ecosystemen;   welzijn  

& sociale rechtvaardigheid   

 

“CORRI” = 

integratie van  

 

Sociale & 

technologische  

innovatie  

 

Financieel-economische innovatie 

Participatief & 

collaboratief onderzoek 

Commons-oriented 

Mathematische 

modellen 

Governance 

systeembenadering 

Doel: RRI voor (groeiend) herstel economische functie 



FoTRRIS: welke infrastructuur en beleid nodig voor CORRI? 

DOEL 

- ‘Veerkrachtige’ (emergente) initiatieven verbinden (“living labs” & pioniers in bedrijven) 

- Hefbomen op hoger niveau aanreiken (integreren met specialistische kennis) 

 

METHODISCH KADER 

- Nieuw paradigma: (dynamische) systeembenadering voor ‘aanpasbaarheid’  

- (Transdisciplinaire) schakel tussen specialistische en holistische kennisactoren 

- Methodieken? Personeel? Verspreiding resultaten? Hypothese: MISC-methode 

- Getest via 5 casussen (in 5 EU landen) waaronder ‘materialenschaarste’ 

 

VOORWAARDEN 

- Ondersteuning vanuit beleid 

- Kader voor financiering van CORRI-hubs en -initiatieven 

- Criteria voor validatie van onderzoeksresultaten 

 

 



Casus: Circulaire economie – vraag van Umicore 

     

Verspreiding (via markt) 

Lineair : entropie hoog 

Consumenten  

Wegwerpen, export van ‘waste’ 

Burgers als “prosumenten” nodig!  

 Delen, repareren… en recycleren 

CORRI: Welke sociale en monetaire hefbomen ? 

Circulair : entropie lager 

(Technologie voor 
recyclage) 

Crisis: materialenschaarste Veerkracht ?  



Dank u voor uw aandacht 

anne.snick@vito.be 

http://fotrris-h2020.eu/ 


