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De zes actiepunten van Responsible Research & 
Innovation: 

• betrokkenheid van onderzoekers, industrie, 
beleidsmakers en burgers 

• gendergelijkheid, zowel in HR als in inhoud van 
onderzoek 

• wetenschapsonderwijs om toekomstige generaties te 
wapenen 

• open access, transparantie en toegankelijkheid van 
onderzoek 

• ethiek: respecteren van rechten en ethische en 
integriteitsstandaarden 

• bestuur: verantwoordelijkheid van beleidsmakers voor 
alle bovenstaande 
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RRI 

Responsible research and innovation is an 
approach that anticipates and assesses potential 
implications and societal expectations with 
regard to research and innovation, with the aim 
to foster the design of inclusive and sustainable 
research and innovation. 
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RRI 

• Responsible Research and Innovation (RRI) implies that societal 
actors (researchers, citizens, policy makers, business, third sector 
organisations, etc.) work together during the whole research and 
innovation process in order to better align both the process and its 
outcomes with the values, needs and expectations of society. 
 

• In practice, RRI is implemented as a package that includes multi-
actor and public engagement in research and innovation, enabling 
easier access to scientific results, the take up of gender and ethics 
in the research and innovation content and process, and formal and 
informal science education. 
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Historiek van KVAB 

• Oprichting door Maria Theresia in 1772 met brede rol 
• Vele taken overgenomen door overheid en specifieke organen:  

– voeren van eigen onderzoek ->uniefs, SOCs, bedrijven 
– financiering onderzoek->FWO, (IWT), EU, ERC 
– beleidsadviezen->VRWI, Strategische Adviesraden, ministeries… 

• De KVAB is een multidisciplinair genootschap van en forum voor 
vooraanstaande wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. 

• 4 klassen: KNW, KMW, KK, KTW/CAWET  
Jonge Academie 
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Rol van Academie->opportuniteiten  

• Promotie van maatschappelijk verantwoord onderzoek en 
ontwikkeling  

• Moreel gezag, hoge standaarden, zorgzaamheid 
• Onafhankelijk en ongebondenheid van politiek, bedrijfswereld, 

lobbygroepen,  
• Verantwoordelijkheid : ethiek 
• Respect voor onderzoek : integriteit  
• Kwaliteit, bredere visie op de maatschappij, de wereld en het 

onderzoek.  
• Op middellange en lange termijn denken.  
• Onze taak is niet om het directe beleid te beoordelen, of te 

adviseren.  
• Niet zelf produceren van kennis of kunst en evenmin 

financieren van deze productie.  
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Taken van KVAB 

• Ze erkent en bekroont excellente bijdragen aan wetenschap en 
cultuur.   

• Ze ondersteunt en stimuleert kwaliteitsvol wetenschappelijk 
onderzoek.  

• Ze faciliteert de deelname van Vlaamse wetenschappers aan 
nationale en internationale samenwerkingsverbanden en draagt 
bij aan de uitstraling van de Vlaamse wetenschap.  

• Ze draagt bij tot een wetenschappelijk onderbouwd debat over 
actuele maatschappelijke problemen en tot de ontwikkeling van 
beleidsvisies hierover.  

• Ze reflecteert over wetenschap en cultuur en het 
maatschappelijk belang ervan.  

• Ze draagt bij aan de Vlaamse culturele aanwezigheid te Brussel 
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Concrete acties 

• Maatschappelijk debat over belangrijke thema’s : 
Standpunten & Denkersprogramma  

• Onderzoekswereld: VCWI 

• Welvaart stimuleren: STEM promotie 

• Jonge Academie (beleid, interdisciplinariteit, 
wetenschapscommunicatie) 

• Samenleving: Wetenschapscommunicatie, citizen 
science, stimuleren van wetenschappelijke 
geletterdheid, open access, 
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Recente activiteiten :   
2 Denkersprogramma’s per jaar 
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2016: The Doctoral Space revisited 
 
2016: Klimaatverandering en water 
 
2015: Kunst & geld 
 
2015: The end of postwar — Het einde van de na-oorlogse geschiedenis 
 
2015: Spin-offs — Innovative Entrepreneurship via Spin-offs of Knowledge Centres 
 
2014: F2KS — Is Vlaanderen op weg naar  
een innovatiegedreven kennismaatschappij? 
 
2014: Blended learing  
 
2013:  Jeugdwerkloosheid  



Recente activiteiten :   
8 Standpunten per jaar 

– Chemische weg naar een  
CO2-neutrale wereld 

– Professoraat anno 2016 

– STEM leerkracht 

– Talige diversiteit in het Vlaamse onderwijs 

– Energiezuinig (ver)bouwen 

– Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

– Innovatief ondernemerschap via spin-offs van 
kenniscentra 

– Reflecties over terrorisme 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
corporate social responsiveness 

• corporate self-regulation integrated into a business model.  
• CSR policy functions as a self-regulatory mechanism whereby a business 

monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, 
ethical standards and international norms.  

• In some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance 
and engages in "actions that appear to further some social good, beyond 
the interests of the firm and that which is required by law.” 

•  CSR aims to embrace responsibility for corporate actions and to 
encourage a positive impact on the environment and stakeholders 
including consumers, employees, investors, communities, and others. 

• People, planet, profit, prosperity 
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ROSE Relevance of Science Education 
International comparative project 15 year old population March 2010 
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• Children in most countries agree strongly that science and 
technology are important for society 

• Students in most countries see more benefits than harmful 
effects in science, but  In Japan, the scepticism towards 
science is considerable 

•  Many young people, mainly girls, and also in rich countries, 
think that they can personally make a difference! More 
pessimism in some (English speaking) countries 

•  Many boys  have a very strong belief that science and 
technology can solve nearly all kinds of problems, while 
girls  are more skeptical (and realistic?) 



Recente activiteiten: Lezingen 

• Da Vinci lezing: Luise Fresco “Duurzame 
voedselproductie” 31/5/2016 

 

• Lentecyclus 2016: “Gezondheid, gedrag en 
geluk: De G3 die er echt toe doet”   3 
namiddagsymposia 
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Recente activiteiten: VCWI 

• Opgericht in 2013 voorzitter prof. em. André Van Steirteghem  
• Overkoepelend orgaan van 16 aangesloten universiteiten en 

onderzoeksinstellingen 
• Secretariaat in KVAB Bert Seghers 
• Onderzoekt vermeende inbreuken op wetenschappelijke integriteit 

en brengt daarover een tweede advies uit, indien door één der 
partijen gewenst. 

• Promotie van wetenschappelijke integriteit : onbesproken 
wetenschappelijk gedrag cruciaal voor geloofwaardig onderzoek. 

• Vertegenwoordigd in ENRIO (European Network of Research 
Integrity Offices) 

• Comite ́ van Toezicht, op organisatorisch vlak, prof. em. Jacques 
Willems, voorzitter 
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Recente activiteiten: 
wetenschapscommunicatie 

Onderscheidingen wetenschapscommunicatie jaarlijks uitgereikt aan 
verdienstelijke onderzoekers sinds 2013  
• onderzoekers aanzetten tot wetenschapscommunicatie 
• motiveren en danken van onderzoekers die al aan 

wetenschapscommunicatie doen bovenop hun sowieso al erg drukke 
agenda 

• de kwaliteit van wetenschapscommunicatie door onderzoekers 
bevorderen 

• Wetenschapscommunicatie laten integreren in de normale werking 
van universiteiten en onderzoeksinstellingen en binnen de normale 
loopbaanontwikkeling van de onderzoeker. 

• het ondersteunen van associaties en stakeholders om kennis uit te 
wisselen over de beste praktijken van wetenschapscommunicatie 
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Recente activiteiten: Internationaal 

• EASAC (European Academies Science Advisory 
Council), bijdragen KVAB tot draft versies voor 
twee studies over “Circulaire Economie”: 
– Priorities for critical materials for a circular 

economy 

– Indicators for a circular economy 

• EASAC bijdragen KVAB tot Smart villages 
project 
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Engineering ambitions for society  
 US National Academy of Engineering NAE 

• 21 Century’s Grand challenges for engineering  
–   Make solar energy affordable 

– Provide energy from fusion 

– Develop carbon sequestration methods 

– Manage the nitrogen cycle 

– Provide access to clean water 

– Restore and improve urban infrastructure 

– Advance health informatics 

– Engineer better medicines 

– Reverse-engineer the brain 

– Prevent nuclear terror 

– Secure cyberspace 

– Enhance virtual reality 

– Advance personalized learning 

– Engineer the tools for scientific discovery 

• How Engineers Can Make A World of Difference 
• Videos on the 4 themes : sustainability, health, security, joy of living.  
• Grand Challenges Scholars program stemmed from the NAE’s curricular and extra-curricular program designed to 

prepare students to work on problems whose solutions could dramatically improve quality of life around the 
world.  program employs a number of components, including: research experience, an interdisciplinary curriculum 
(referred to as Engineering +), entrepreneurship, a global dimension, and service learning. 

• National Academy of Engineering (NAE) selects in 2011 14 students for graduating as NAE Grand Challenges Scholars 
• 41 Grand Challenges Scholars have programs either operating or in development in the United States. 
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Uitdagingen voor KVAB in RRI 

• Concreet, specifiek werken 
• Zwaartepunt niet bij regels en structuren, maar 
• door het stimuleren van‘Good practices’  misbruiken 

vermijden, reduceren, kwaliteit verbeteren 
– Reproduceerbaarheid van onderzoek (cfr artikel van P. Marynen 

in Karakter 55 replicatiecrisis) minder onnuttig onderzoek & 
geldverspilling 

– open access naar data, metingen, software, .. --->grotere impact  

• Impact en aandacht  in media niet alleen voor 
fraudegevallen, maar met positieve boodschappen! 
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Besluiten : RRI & KVAB 

• RRI staat centraal in KVAB 

• Veel activiteiten hierrond 

• Vaak onderkend 

• Meer aandacht 
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