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Bijlage nr. 7: Valorisatie-addendum 

Hoewel het proefschrift een sterk discursief karakter heeft, ligt in het verlengde van de 
onderzoeksresultaten en de gevoerde discussies een dubbel valorisatie-potentieel: maatschappelijk en 
economisch. 
 
Ter verduidelijking:  
“Valorisatie is een proces van meerwaardecreatie van wetenschappelijk kennis en expertise buiten het 
wetenschappelijke veld. Een maatschappelijke valorisatie ontstaat wanneer de gecreëerde meerwaarde 
zich richt op of voordoet binnen een gemeenschap van niet-academische belanghebbenden (van ‘het 
brede publiek’ tot zeer specifieke groepen van stakeholders).”11  
 
Het is belangrijk in dat verband te wijzen op het feit dat de studie van de sociale ordening zoals 
uitgewerkt in het proefschrift naast een fundamentele analyse ook ruimte biedt voor een zeer 
pragmatisch vervolg. Het opdelen van de samenleving in kleinere leefgemeenschappen om 
systeemoorlogen te voorkomen, kan het voorwerp uitmaken van een beleidsplan en ligt niet alleen in 
handen van een politieke elite maar zal grotendeels vorm moeten krijgen bij de uitvoering van wat 
Gramsci de ‘organische intellectuelen’ noemt: dat zijn de bestuurders, de onderwijzers, de clerici en 
dies meer. Het proefschrift treedt daarmee in de sporen van Boutellier en richt zich met het idee van 
een verbeterde sociale ordening ook uitdrukkelijk op deze doelgroep.  

Een ander punt wat van belang is voor het verzilveren van de maatschappelijke meerwaarde, 
vloeit voort uit de eigenheid van de studie zelf. Het is een toekomstverkenning. Om een goede 
toekomstverkenning te maken, heeft men niet alleen het overleg van academische experts nodig. In het 
proefschrift werd zelfs gewezen op het belang van overleg met niet-experts om goede voorspellingen te 
kunnen maken. Het proefschrift richt zich om die reden ook op deze doelgroep van niet academische 
belanghebbende omdat dit de maatschappelijke valorisatie aantoonbaar ten goede kan komen.  

De dashboardsamenleving zoals voorgesteld in het proefschrift, vertrekt vanuit een 
uitgesproken ethisch engagement. De bewakers van de staat, zijn niet enkel de filosofen (zoals letterlijk 
uitgewerkt in één van de meest bekende en invloedrijkste dialogen van Plato: de Staat). Integendeel, de 
bewakers van de dashboardsamenleving zijn de burgers die zichzelf ‘bewaken’. De besturingsfilosofie 
van een dashboardsamenleving is immers een ego-opticon: een technologisch hulpinstrument waarbij 
burgers zichzelf surveilleren in de vorm van een digitale spiegel. Het is bij de uitrol van een ego-opticon 
besturingsfilosofie dat de maatschappelijke meerwaarde het grootst is omdat het iedere burger in staat 
stelt zichzelf te toetsen op de geprefereerde waarden en normen. Het is een getrapte surveillance waarbij 
wordt getracht een verticale en horizontale dimensie van moraliteit met elkaar te verbinden. Dit werd 
een diagonale moraliteit genoemd. Daar ligt ook de kracht van de dissertatie. Het proefschrift bevat als 
het ware de blauwdruk voor zo een triangulatie.  

De doelrationaliteit is duidelijk. De waarde-rationaliteit echter, behoort tot de 
levensbeschouwing van burgers. De maatschappij zal zichzelf op dat vlak een spiegel moeten 
voorhouden. Het proefschrift zet aan tot collectieve kritische reflecties en mondt uit in enkele belangrijke 
vraagstukken en morele dilemma’s. De meerwaarde die daarmee wordt gecreëerd uit zich in het maken 
van een ‘pas op de plaats’; het uiteindelijke resultaat kan een waardevolle  contemplatie zijn die ijverige 
sociale ingenieurs kan behoeden om zich niet te vergalopperen in een aantal technologische 
ontwikkelingen waarvan het resultaat diametraal staat op de uiteindelijke doelrationaliteit: een 
verbetering van de sociale ordening. Het proefschrift wees op het gevaar van de omslag, waardoor de 
ontwikkeling van artificiële intelligentie binnen de krijtlijnen van een dashboardsamenleving zich 
evengoed kunnen uitstorten als een plaag over de wereld. Het is duidelijk dat het belang van deze 
vaststellingen zich ook uitstrekt tot het brede publiek (zie definitie maatschappelijke valorisatie, ut 
supra).  

“Maatschappelijk valorisatie is niet een zaak van ‘one size fits all’. Er zijn verschillende 
verschijningsvormen, bv. wetenschapscommunicatie, bijdrage aan het maatschappelijke debat, 

                                                  

11 https://www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/maatschappelijke-valorisatie.htm 
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beleidsadvisering en –vorming en organisatieondersteuning, participatief onderzoek, maatschappelijke 
dienstverlening.”12 
 Er werd een portaalsite opgericht www.dashboardsamenleving.nl waar het de bedoeling is de 
verschillende verschijningsvormen van maatschappelijke valorisatie zoals hierboven genoemd, een 
plaats te geven. Eén van de ideeën is om een onderzoeksinstituut op te richten met een eigen online 
tijdschrift en nieuwsbrieven waarmee het werkveld regelmatig op de hoogte kan worden gehouden van 
nieuwe maatschappelijk relevante ontwikkelingen.  
 
Het proefschrift is deels tot stand gekomen door onderzoek aan een hogeschool, in samenwerking met 
verschillende universiteiten en onderzoekers. Twee opmerkingen zijn in dat verband belangrijk in het 
kader van het maatschappelijke valorisatie-potentieel:  

Ten eerste is in samenspraak met de opleidingshoofden van het University College Leuven 
Limburg (UCLL) beslist dat de dissertatie ook een plaats zal krijgen in het curriculum-aanbod.13 Het zal 
dus met zekerheid gedoceerd worden in de opleidingen van sociaal werk en sociale re-
adaptatiewetenschappen. Verder is de auteur door dr. Anne Groenen (verantwoordelijke voor het 
expertisecentrum Resilient People, University College Leuven Limburg), gevraagd om zijn expertise in 
te zetten bij toekomstige onderzoeksopdrachten en lopende calls met een maatschappelijke relevantie. 
Een mogelijk terrein van verdere exploratie ligt bij het programmeren van voorspelsoftware die 
geïntegreerd zou kunnen worden als onderdeel van risicotaxatie-instrumenten. Zie ook de bespreking 
in het proefschrift op het einde van §4.3) 

Ten tweede is het lopende validatie-onderzoek in samenwerking met de Universiteit Gent en 
ImecID-lab in verband met stemanalyse en spraaktechnologie in hulp-verleningsgesprekken 
vermeldenswaardig.14 Het doel van het onderzoek is om via menselijke interviews en transcripties van 
emotionele gesprekken, een computer te leren verborgen emoties te herkennen in een gespreksvoering 
door middel van stemanalyse (zie empirische studie nr. 2, op het einde van §4.3). De stem heeft een 
bepaalde trilling, toonhoogte en tijdens sterke negatieve of positieve emoties gebruiken mensen de stem 
anders (bijvoorbeeld langere rustpauzes tussen zinnen). Het betreft een zelflerend systeem waarbij de 
beoordeling door de computer steeds beter kan worden naarmate de verzamelde kwalitatieve data uit 
de menselijke interviews en bijhorende beoordelingen in kwaliteit en kwantiteit toeneemt en op een 
juiste manier kan worden aangeleverd. Op dit moment zijn er verschillende organisaties geïnteresseerd 
in het ontwikkelen van deze tool in het kader van bijvoorbeeld hulpverleningsgesprekken. Indien het 
computersysteem als tweede beoordelaar van menselijke emoties op basis van stemanalyse op punt 
staat, kunnen verschillende  toepassingen worden ontwikkeld.  
 
Indien de toepassingen een economische meerwaarde opleveren, stimuleren de uitgevoerde en 
besproken onderzoeken binnen het proefschrift dus ook een economisch valorisatie-potentieel. Een 
tweede beoordelaar in de vorm van spraaktechnologie is niet alleen interessant voor non-profit 
organisaties en zorgverleners, ook commerciële organisaties zoals callcenters zouden het interessant 
vinden om tijdens gesprekken te horen of een potentiële klant voldoende enthousiast is om een product 
te kopen.  

Een mogelijk incentive voor bijkomende economische valorisatie kan gevonden worden bij het 
onderzoek naar het gebruik en de wenselijkheid van technologie in huurhuizen (zie empirische studie 
nr. 4). In het proefschrift werden een aantal verdienmodellen besproken die het (commerciële) gebruik 
van gerichte informatie-uitwisseling met behulp van technologie in een stroomversnelling kan brengen 
(zie § 5.2.1, onder het kopje ‘Gewenste sociale uitkomst onder druk van businessmodellen en macht’). 
Bovendien bleek uit de bevragingen dat er voor bepaalde noden en behoeften nu reeds een nog niet 
aangeboorde markt bestaat (zie resultaatbespreking empirische studie nr. 4).  
 
                                                  

12 ibidem 
13 Wat nu reeds het geval en bekrachtigd door het feit dat de UCLL, SSH 1500 exemplaren van het boek ‘puzzelstukken voor 
een nieuwe moraal’ heeft aangekocht. In de toekomst volgt een vertaling, en naar waarschijnlijk gaat de inzet daarbij eerder 
de dissertatie.  
14 Zie  
Verbeke, L., & Bamps, D. (2019). Spraaktechnologie in de hulpverlening. Leuven: UCLL. 
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Tot slot kunnen verschillende theoretische ideeën binnen het proefschrift als inspiratie dienen voor nog 
niet bestaande toepassingen. Zo werd er in februari 2020 een onderzoeksvoorstel ingediend bij IMEC 
om met behulp van leerlingen in scholen gematerialiseerde vormen van moraliteit in co-creatie met 
wetenschappers te ontwikkelen om pro-sociaal gedrag te bevorderen.15 Er liggen ook andere plannen op 
tafel. Na de Corona crisis, en wanneer de organisatie het toelaat, zal er in samenwerking met een aantal 
technologiebedrijven en hefboomfondsen, een schakeltafel worden belegd onder leiding van VKW 
Limburg.16 Het is de bedoeling om een aantal dashboard-instrumenten te ontwikkelen die met een 
ethisch verantwoordbaar verdienmodel collectief of individueel ter beschikking kunnen worden gesteld 
van burgers, bestuur of beleid. Daarbij liggen concreet twee ontwerp-trajecten op tafel.  

Bij een eerste ontwerp-traject, zouden tools kunnen worden ingezet om administratieve 
complexiteit te versimpelen. Bijvoorbeeld aanvraagdossiers van maatschappelijk kwetsbare burgers die 
recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen.  

Bij een tweede ontwerp-traject ligt de klemtoon op het ontwikkelen van tools die horen bij 
hetgeen in het proefschrift werd besproken onder §3.3.2: aanvullende realiteit (AR) bij wetgeving en 
ordehandhandhaving, in het bijzonder waar het de uitbouw van een ‘conversational law’ betreft. Het 
idee is om technologie te ontwerpen die het mogelijk maakt om (kwetsbare) burgers en juridische 
experts te helpen bij de juridische complexiteit en de daarbij horende beslissingsbomen.  

Zie voor beide trajecten ook de toelichting bij eindnoot nr. 362 in de dissertatie: “ … de toename 
van nieuwe rechten en ingewikkelde regelingen veronderstelt een bepaald kennis- en vaardigheidsniveau 
bij de mensen, voor wie deze rechten gecreëerd worden. Zoals uit ons onderzoek blijkt, is dit niveau bij 
grote groepen niet aanwezig. De eisen van een zo rechtvaardig en eerlijk mogelijk verdelingssysteem 
van (sociale) rechten, leiden tot een formele organisatie (bureaucreatie).” En deze problematiek raakt 
vooral de groepen die weinig rechten hadden of konden benutten, en dus feitelijk al een 
kennisachterstand hadden. De wet is in die zin complexer geworden dan in 19e eeuw. “Het verschil met 
vroeger ligt hem vooral in het feit, dat vele nieuwe rechten speciaal gecreëerd zijn voor groepen die 
weinig rechten hadden of konden benutten en daardoor minder als rechtzoekenden optraden.”17  

 
Tot slot wordt vermeld dat er in het kader van de besproken innovaties een aantal stukken werden 
gedeponeerd die juridisch werden vastgelegd onder de volgende SABAM registratienummers: 

- 1010-101557-3247 
- 1902-272721-7804  
- 1902-272846-5628 
- 2005-311659-9400 

Deze stukken bevatten formats om bepaalde aspecten van het morele kompas te ontwerpen en waar 
mogelijk te vermarkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

15 Het onderzoeksvoorstel ‘congealed morality creators op school’ werd ingediend in het kader van de oproep ‘Smart 
Education @ Schools – oproep 2020 door directeur Peersman en voorzitster Kathelijne Van der Haegen. Aangevraagde 
subsidie 75000 euro voor HASP-O Zepperen en het Katholieke Basisonderzoek te Borgloon (scholengemeenschap 
HeWeBo).  
16 VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie. Met schakeltafels worden ondernemers, academici en 
mogelijke financieerders met elkaar in contact gebracht om goede ideeën om te zetten in concrete realisaties met als doel 
innovatie te bevorderen en economische meerwaarde te creëren. Contactpersoon: Raf Sluismans (manager innovatie & 
internationalisering).  
17 Geciteerd uit Schuyt, Groenendijk, & Sloot, De weg naar het recht (1987), p. 380 


