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Innovatie als 
moreel concept 
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In de eenentwintigste eeuw gaat het bij innovatie niet meer als 

vanzelfsprekend over 'harder, sneller, meer, leuker en makkelij

ker'. Het gaat steeds vaker over Veihger, transparanter, duurza» 

mer, rechtvaardiger'. De toekomst vraagt om nieuwe technologie 

die ons in staat stelt aan meer van onze maatschappelijke en mo

rele verplichtingen te voldoen. Op die manier wordt innovatie een 

instrument voor morele én economische vooruitgang. Dat is een 

nieuwe manier van kijken naar innovatie: innovatie als een moreel 

concept. 

We zien ons vaak geplaatst voor een keuze tussen meerdere 

verantwoordelijkheden, verphchtingen of publieke waarden - in 

ons persoonlijk leven en in het publieke domein. Het morele di

lemma is hiervan een schoolvoorbeeld. Zo kunnen we ons bijvoor

beeld gesteld zien voor een keuze tussen miUeu en duurzaamheid 

enerzijds en economische groei en werkgelegenheid anderzijds. Of 

tussen efficiency enerzijds en veiligheid op het spoor of in de haven 

anderzijds. Of tussen nationale veiUgheid en privacy op het inter

net. De keuze voor het een sluit het ander uit. Het is óf, óf Maar 

innovatie zou juist gericht moeten zijn op én, én. 

West^Duitsland werd in het laatste kwart van de vorige eeuw 

gekenmerkt door politieke spanning tussen de Groenen en een 

gevestigde politieke orde. De spanning tussen waarden als duur

zaamheid en economische gToei werd in de politieke verhoudingen 

manifest. Omdat deze spanning maatschappelijk zeer prominent 

was en niet te ontkennen viel, vormde ze een directe aanleiding 

om te innoveren in de vorm van de ontwikkeling van duurzame 
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technologie. Innovatie betekende hier dat de wereld met behulp 

van technologie zo werd veranderd dat kiezen tussen twee belang

rijke waarden niet langer nodig was. Duurzaamheid en groei gaan 

nu samen. Duitsland is nu marktleider in Europa - en misschien 

wel in de wereld - op het gebied van sustainable technology. Inno

vatie loste een prominent maatschappelijk dilemma op. 

Een ander voorbeeld. Europa werd in de laatste decennia van de 

vorige eeuw voor gek versleten door de VS, omdat er in de EU-zone 

zoveel belang werd gehecht aan privacy- en gegevensbescherming. 

Nu er een samenloop is van 'big data' en post-9-ll-securitydenken 

en iedereen langzamerhand begint te begrijpen wat de vérstrek

kende rol van ICT in de eenentwintigste eeuw is, is er inmiddels 

ook buiten Europa veel belangstelling voor in Europa ontwikkelde 

Privacy Respecting Technologies en Privacy Enhancing Technolo

gies. Die waren niet in Europa ontwikkeld zonder de spanning tus

sen nieuwe iCT-functionaHteit en de erkenning van het belang van 

respect voor de persoonlijke levenssfeer. Verantwoorde innovaties 

veranderen de wereld op zodanige wijze dat we aan meer verplich

tingen kunnen voldoen - economische groei en duurzaamheid, pri

vacy en nationale veiligheid - dan voorheen. 

Op deze wijze opgevat is innovatie niet alleen een economische 

motor of een nice to have, maar ook een morele verplichting. Want 

als je vandaag de mogelijkheid hebt om door innovatie de wereld 

zo te veranderen dat je morgen een dilemma kunt vermijden of 

aan meer verphchtingen kunt voldoen dan vandaag, dan heb je 

vandaag de morele plicht om te innoveren. Althans om dat te pro

beren, want er is geen garantie dat het altijd lukt. 

Als we innovatie primair vanuit morele en maatschappelijke 

vraagstukken zouden benaderen, dan zouden we in een vroeg sta

dium van innovatie en ontwikkeling een beter beeld hebben van 

het programma van morele en maatschappelijke eisen en dan zou

den we ook grote economische missers en maatschappelijke de

bacles kunnen voorkomen. In de discussie rond het elektronisch 

patiëntendossier (epd) en de slimme elektriciteitsmeter, die allebei 
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strandden op een privacybezwaar in de Eerste Kamer, is vanaf het 

eerste begin onvoldoende rekening gehouden met maatschappe

lijke en morele bezwaren en overwegingen. Een écht slimme meter 

en een slim epd waren zo ontworpen dat deze tegenwerpingen van

uit privacygezichtspunt in het ontwerp zouden zijn meegenomen. 

Een geheel nieuwe wereld - en een global market - van verant

woorde innovaties ligt aan de voeten van ondernemers als we ook 

leren ontwerpen en ontwikkelen voor morele en maatschappelijke 

vraagstukken en vroegtijdig leren denken over programma's van 

morele eisen, zoals welzijn, transpairantie, gelijkheid, democratie, 

privacy en duurzaamheid. 


