
Inaugural speech René Kemp on November 12, 4-5PM, Aula, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht 

 

In his inaugural speech "Steps into the right direction: innovation for sustainable development” Prof 

René Kemp will present the research he will work on as professor of Innovation and Sustainable 

Development at ICIS and professorial fellow at UNU-MERIT:  
1. How is sustainable development understood by different actors and what activities are being 

pursued under this name by companies, governments and citizens?  
2. What are the results of sustainability activities?  
3. Does sustainable development require fundamental changes in systems of productions and 

consumption (transitions)?  
4. What are the possibilities for managing transitions? How to make sure that such attempts are 

not misguided or futile?   
5. How to translate sustainable development into something meaningful for government, business 

and citizens?  
 
The speech will be in Dutch and is preceded by the inaugural speech of Harro van Lente on 
needs and sustainable development.  
   
In zijn oratie "Stapjes in de goede richting: innovatie voor duurzame ontwikkeling" vertelt Prof 

René Kemp wat innovatie en duurzame ontwikkeling met elkaar te maken hebben en waarom 

innovatie voor duurzame ontwikkeling volgens hem een betere term is dan duurzame 

innovaties. In zijn visie kan duurzame ontwikkeling alleen via gerichte stappen bereikt worden: 

stapjes in de goede richting. Maar wat is de goede richting, en welke stappen zijn goed?  
Deze zeer algemene vragen zullen worden geanalyseerd aan de hand van meer specifieke 

vragen zoals: 
1. Wat doen bedrijven, en burgers en overheden in naam van duurzame ontwikkeling?  
2. Wat leveren die inspanningen op in termen van duurzame ontwikkeling, draagt het bij 

tot ontkoppeling, is er sprake van afwentelingen?  
3. Vergt duurzame ontwikkeling transities, dwz fundementale veranderingen in produktie 

en consumptie: moeten we overstappen op  andere energiebronnen, andere vormen van 

mobiliteit, huisvesting, landgebruik en voeding?  
4. Hoe verlopen transitieprocessen en wat zijn de mogelijkheden voor sturing?  
5. Hoe maak je duurzame ontwikkeling een werkbaar begrip voor actoren (overheid, 

bedrijven, burgers)?  
  
 


