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Introductie

Digitale technologie is te belangrijk om aan de experts over te laten, om te 
omgeven met mystificatie en geheime code, om een imago te geven van 
‘moeilijk, alleen voor slimme mensen’. Dieptepunt waren optredens van digita-
le experts in het tv-programma De Wereld Draait Door, waarbij Matthijs van 
Nieuwkerk de gast al introduceert met woorden als: ‘Leg uit, deze materie is 
zo moeilijk dat ik je nu al kwijt ben.’ Hoewel het zijn presentatiestijl is, en hij 
ook bijna de studio uitrent als er een slang of hagedis wordt getoond, is het 
schadelijk en imagobevestigend om digitale techniek als ‘moeilijk’ te framen.

Onze wereld wordt niet altijd beter door technologie; journalisten, weten-
schappers en politici wijzen met grote regelmaat op de uitwassen. Er zijn helaas 
te veel voorbeelden van ongewenste IT-toepassingen die: mensen beperken 
en uitsluiten, privacy schenden, machtsposities geven aan (big) techbedrijven, 
onze maatschappij veranderen op een ongewenste manier en zelfs democrati-
sche processen ondermijnen. Gelukkig dat de journalisten, wetenschappers en 
politici de urgentie duiden, aangeven wat er fout is of fout kan gaan.

Er zijn ook voorzichtige stappen om het anders te doen, om het beter te 
maken. Maar veel pogingen zijn quickfixes, stoplappen, en pleisters die digita-
le experts op hacks en gaatjes in ons bestaande digitale ecosysteem plakken. 
Nadenken over hoe het anders kan, hoe het anders moet, is niet hetzelfde als 
het kritische reflecteren op de bestaande systemen. Zoals Marleen Stikker 
(directeur en oprichter van onderzoeksinstituut Waag) zegt (Stikker, 2019): er 
moet een gereedschapskist komen en we moeten aan de slag om op een 
verantwoorde manier onze IT systemen structureel te repareren. 

Maar hoe? 
Ik doe een oproep om het vraagstuk van verantwoorde IT-systemen te 

brengen bij de ontwerpers van digitale systemen, de software-ingenieurs, 
programmeurs, data-analisten, productontwikkelaars, webdesigners, 
front-end-ontwikkelaars en back-end-ontwikkelaars. Zij zijn de makers van de 
systemen, zij ontwerpen, implementeren en onderhouden de systemen. 

Hoe je IT-systemen moet bouwen is in technische handboeken te vinden. 
Hoe je dat op een verantwoorde manier doet niet. Daarmee blijven de IT-
systemen voor de experts en blijven de mensen die de systemen gebruiken 
buitengesloten. 

Er zijn weinig of geen praktische handreikingen voor de ontwerpers die 
het goede willen doen maar IT-systemen bouwen die een ongewenste 
werking kunnen hebben. Wel zijn er ethische frameworks die de gewenste 
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setting beschrijven waarin de digitale (IT-) systemen zouden moeten functio-
neren. Denk aan: transparant, inclusief, niet-discriminerend, verantwoording 
afleggend, gewenst zijn, vertrouwen wekken. Deze ethische richtlijnen komen 
nu boven op de technische specificaties waaraan een ontwerper in eerste in-
stantie moet voldoen. Daarbij zijn er steeds meer wettelijke eisen die probe-
ren richting te geven aan een gewenste digitaliseringspraktijk, en die 
ongewenste situaties proberen te verbieden. Hoe kun je voorkomen dat jouw 
IT-systeem bij de slechte voorbeelden komt? Hoe kun je het stemmetje in je 
achterhoofd om het goede te doen, omzetten in mooie IT-systemen die ver-
antwoord zijn en van waarde zijn in de maatschappij? Zonder wetten te over-
treden of de economische waarde van de (IT-)producten te verminderen?

Dit boek beschrijft de context waarin een IT-ontwerper functioneert, zowel 
technisch als economisch. Daartoe kijk ik achterom, naar de ontwikkelingen 
van digitalisering en I(C)T-technieken in de afgelopen veertig jaar. Hieruit con-
cludeer ik dat onze IT-systemen bestaan uit een complex geheel van op elkaar 
gebouwde technieken, IT-structuren en functionaliteit. Het heeft een enorme 
push doorleefd, met complexe innovaties en nieuwe digitale functies die diep 
doordringen in het dagelijks leven van mensen. Maar hier en daar hangt het 
ook met plakband aan elkaar, de functies en de technieken passen niet (meer) 
op elkaar. Wat eerder een passende structuur was, is niet passend voor 
nieuwe digitale functies; maar die worden wel met de oude structuren 
gebouwd, voortbouwend op wat er al was. 

Het bewustzijn dat de huidige IT-systemen niet voor iedereen goed werken, 
de kritische reflectie die is ontstaan, heeft mijn drive om ‘iets’ te doen getrig-
gerd. Hoe beïnvloedt de wens om ethische en verantwoorde IT-systemen te 
maken het werk van de IT-ontwerper? Wat kunnen we anders doen? De wens 
om verantwoord te gaan werken is een volwassenheidsproces voor de IT-
sector, een ontdekking van wat verantwoordelijkheid is en hoe die te nemen. 

Dit boek is niet het antwoord, maar wel een verkenning hoe we dichter bij 
handreikingen kunnen komen voor IT-ontwikkelaars om verantwoorde syste-
men te bouwen. Dat begint met woorden die dichter bij de IT-ontwikkelaars 
staan dan de ethische en wettelijke richtlijnen. 

Met de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam samen 
heb ik een onderzoeksgroep kunnen bouwen die dit vraagstuk de komende 
jaren zal adresseren. Wij verkennen die stap vooruit: hoe geven we de sys-
teemontwikkelaars en mensen in de praktijk praktische ondersteuning om 
verantwoorde IT-systemen te maken? Een digitale samenleving vraagt om een 
nieuwe manier van het ontwikkelen van software, van verantwoord digitaal 
ontwikkelen en ontwerpen en van een nieuwe kijk op datamanagement.
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Hoofdstuk 1 beschrijft de vier grote technische innovaties die computer-
systemen zo diep in onze samenleving hebben doen doordringen: de schaal-
bare computerkracht, de realtime communicatiemogelijkheden over afstand 
via het internet, de beschikbaarheid van data en de komst van kunstmatige 
intelligentie. Ook bespreekt dit hoofdstuk toekomstige hardwareontwikkelin-
gen die we nu kunnen voorzien op het gebied van kwantumcomputing, DNA 
computing en fotonica.

Hoofdstuk 2 beschrijft de veranderende rol van digitale systemen in de 
samenleving. In het begin waren er ondersteuning en automatisering van 
(saaie) menselijke activiteit, nu zijn er veel meer mogelijkheden voor commu-
nicatie, beslissingsondersteuning en zelfs geautomatiseerde creatie. Er is 
naast de fysieke nu ook een virtuele wereld. De geautomatiseerde functies 
die worden ontwikkeld, zijn mogelijk door de innovaties in computertechnolo-
gie, maar deze ontwikkelingen lopen niet gelijk op.

In hoofdstuk 3 bespreek ik wat een digitale toepassing niet verantwoord 
kan maken. Dit kan een bedoelde intentie zijn:  een digitale toepassing die 
gemaakt is om data van mensen te ontfutselen of die groepen bevoorrecht of 
uitsluit. Vaker kan automatisering van een menselijke functie een onbedoeld 
effect hebben, of een digitale toepassing wordt heel anders gebruikt dan 
bedoeld. In een andere culturele of politieke context is de waardering anders 
en wordt het gebruik van een digitale toepassing onverantwoord.

Voor de IT-experts is er nu een extra opdracht om de ongewenste situa-
ties te corrigeren in de huidige IT-systemen en om toekomstige ongewenste 
situaties te voorkomen. Daarvoor hebben ze de beschikking over de bestaan-
de IT-systemen en -structuren, maar ook over nieuwe IT-functionaliteit met de 
lerende en creërende geautomatiseerde systemen en datagedreven werkwij-
zen. Hebben we voldoende handvaten met de nieuwe technologie in combi-
natie met de ethische richtlijnen en wetgeving?

Onbedoelde effecten zijn grotendeels gebaseerd op het gebrek aan 
inzicht in de kansen en de effecten van de krachtige IT-innovaties die beschik-
baar zijn gekomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de economische verdienmodellen 
waarmee de IT-systemen worden ontworpen en hoofdstuk 5 bespreekt de 
druk die daarmee ontstaat op het ontwerp en onderhoud van IT-systemen. 
Met de razendsnelle ontwikkeling in IT-technologie is de economische context 
en de daaruit komende druk op het ontwikkelproces bepalend voor het han-
delingsperspectief van de IT-experts. Er is een ratrace ontstaan in de markt 
van digitale producten, waar gebruikers producten snel adopteren en net zo 
snel weer loslaten. Er is een last van steeds groter en zwaarder wordende 
bestaande IT-systemen die moeten worden onderhouden. De wendbaarheid 
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van de IT-infrastructuur staat onder druk. De opkomst van cloudomgevingen 
hebben de wendbaarheid kunnen verhogen, maar geeft weer afhankelijkheid 
van de aanbieders van de diensten. Ook wordt efficiëntie in het IT-systeem 
nagestreefd, zonder de gevolgen daarvan te overzien. 

Deze situatie is herkenbaar voor de IT-experts, maar misschien niet voor 
de mensen die de systemen gebruiken en zich afvragen of het niet anders kan.

Realisme over ons digitaal ecosysteem is een startpunt voor het bespre-
ken van verantwoorde IT-systemen. De systemen hebben een ongekende 
groei doorgemaakt in opslagcapaciteit, rekenkracht en bereik. De digitale 
functies zijn spectaculair uitgebreid, van automatisering van simpele hande-
lingen tot de huidige creatietoepassingen en beslissingsondersteuning. Het 
overzicht hoe dit in goede banen te leiden is er niet. 

Hoofdstuk 6 formuleert (nieuwe) begrippen om woorden te geven aan wat 
een IT-systeem verantwoord kan maken, die IT-ontwikkelaars ontwerpkeuzes 
kunnen geven. De kern daarin is mensgericht ontwerpen, vanuit de realisatie 
dat er naast een fysieke wereld voor mensen ook een digitale wereld bestaat. 
Deze digitale wereld moet toekomstbestendig worden onderhouden met IT-
technologie, net zoals we verantwoord moeten omgaan met onze fysieke 
aarde. De digitale wereld moet comfortabel zijn, comfortabel aanvoelen voor 
mensen, de menselijke maat moet daaraan bijdragen. En onderliggend willen 
we de systemen zo inrichten dat de digitale integriteit van mensen wordt 
behouden.

Met deze begrippen zijn we echter nog niet bij handreikingen om morgen 
mee aan de slag te gaan.

Hoofdstuk 7 gaat verder in op de rol van IT-experts bij het verantwoord 
maken van bestaande systemen, gebruikmakend van richtlijnen die voortko-
men uit deze begrippen. Dat doen we door een aantal randvoorwaarden ter 
discussie te stellen. Waarom doen we een IT-project eigenlijk, hoe gaan we 
om met ethische en wettelijke richtlijnen? Kunnen we de definitie van de kwa-
liteit van een IT-systeem aanpassen, of de wiskundige modellen aanpassen? 
En hoe dan? Als we met de begrippen uit hoofdstuk 6 rondom comfort en 
menselijke maat kijken naar het ontwerp van de digitale toepassingen, dan 
willen we misschien het ontwerp aanpassen met nieuwe technologie die 
bestaat, maar die nog mondjesmaat kan worden toegepast. Voortbouwen op 
bestaande systemen – binnen bestaande economische modellen – vraagt om 
een aanpassing, niet om vervanging van de bestaande IT-systemen. 

Hoofdstuk 8 geeft een handreiking aan datamanagers om te komen naar 
verantwoord datamanagement. Het bevat checks met afwegingen over het 
datavraagstuk, de datakwaliteit en het datamanagement. 
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Hoofdstuk 9 kijkt naar vervangingsopties in het IT-ecosysteem, die verant-
woorde systemen mogelijk maken, maar ook ten koste gaan van de huidige 
verdienmodellen. De technieken die worden besproken zijn vooral gericht op 
digitale integriteit en digitaal comfort voor de gebruikers. 

Hoofdstuk 10 beschrijft afsluitend onderdelen voor een geïntegreerde ke-
tenaanpak op nationaal niveau om bedrijven en organisaties in staat te stellen 
hun IT-systemen om te buigen tot verantwoord systemen. Daarin benoem ik 
investeringen om bestaande IT systemen kwalitatief te verhogen, en wend-
baar te maken. Tevens pleit ik ervoor om een Europese of Nederlandse cl-
oud-IT-infrastructuur te realiseren die verantwoorde toepassingen faciliteren 
en bedrijven nieuwe economische waarde geven. Tot slot kunnen we de 
Nederlandse ontwerpkracht inzetten om wereldleider te worden in goede IT-
ontwerpen die verantwoord zijn.

Hoofdstuk 1 t/m 5 geven een breed publiek inzicht hoe IT-systemen zijn 
gebouwd en ingericht en wat ze niet verantwoord maakt. Hierin staan voor 
IT-specialisten geen nieuwe technische innovaties of details over hoe slimme 
oplossingen in bestaande IT-systemen zijn te realiseren. Het is meer een rea-
litycheck dat de innovaties in IT-systemen technisch gezien niet gelijk zijn op-
gegaan met de functionele digitale toepassingen die er zijn gekomen en die 
niet passen bij de manier waarop ze worden gebruikt. Begrip voor de ont-
staansgeschiedenis van IT-systemen geeft een breed publiek hopelijk een rea-
listische kijk op waarom IT-systemen zijn zoals ze zijn. De huidige roep om 
verantwoorde systemen, met wetgeving en ethische normen, gaat een aantal 
uitwassen wel beperken. Het is echter niet de weg vooruit voor de IT-
specialisten, voor hen is het slechts extra werk. De frameworks, manifesten 
en gedragscodes oriënteren zich op beleid. We hebben ook een vertaling 
nodig naar de werkwijzen van IT-specialisten. 

Ik hoop dat hoofdstuk 6 t/m 9 voldoende inspiratie bieden aan IT-
specialisten om richting te geven aan de ontwikkelteams, om woorden te 
geven aan de wil om verantwoorde systemen in te richten, de ethische kaders 
te vertalen naar de praktijk. Er is nog veel onderzoek en praktijkervaring nodig 
om te komen tot een nieuwe werkwijze met handreikingen voor de IT-
ontwikkelteams. Daarmee kunnen zij met de mensen die de IT-systemen ge-
bruiken, in samenwerking en met wederzijds begrip, werken aan verantwoorde 
systemen. Laten we niet stilzitten, maar aan de slag gaan. 
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Hoofdstuk 1 Veertig jaar software- en hardware 
ontwikkeling

Computers zijn in nagenoeg elk bedrijfsproces aanwezig, of het nu een maak-
industrie is (die producten maakt) of de dienstenindustrie (die diensten aan-
biedt, zoals mediabedrijven, hypotheekverstrekkers, banken, scholen, 
enzovoorts). De afhankelijkheid van computers is zowel zichtbaar als onzicht-
baar: deuren openen en sluiten computergestuurd, ventilatiesystemen 
werken erop, onze hypermoderne fiets openen we met een app, en de route-
beschrijving heeft de wegwijzers grotendeels vervangen. Dat laatste merkte ik 
toen ik met de motor door Nederland ging rijden, ik kon niet op mijn telefoon 
kijken en was afhankelijk van de wegwijzers. Oei, wat een zoektocht werd dat 
motorritje opeens. 

Ooit waren er geen computers voor iedereen
Het is 1 september 1981 en ik zit in het gebouw van de Universiteit van 
Amsterdam, in de Roetersstraat in Amsterdam, mijn studie wiskunde is be-
gonnen. Als 18-jarige, net verhuisd naar een studentenflat in de Weesperstraat 
vlak bij de universiteit, ben ik er helemaal klaar voor. We krijgen informatica 
van professor Van Emde Boas; algebra van professor Lenstra en topologie 
van professor Paalman de Miranda. 

Informatica zal als aparte opleiding in 1982 starten, dus professor Van 
Emde Boas is blij met enkele tientallen eerstejaarswiskundestudenten. Al 
gauw mogen we aan de ‘computer’, op vrijdag code inleveren en op maandag 
de uitkomst weer ophalen. Programmacode voerden we in met ponskaarten, 
één regel code per kaart, dat werd al gauw een flink pak. Gelukkig konden we 
al snel werken op een werkstation van een mainframeomgeving, met groene 
letters en een ingewikkelde commandostructuur.

Mijn generatie is opgegroeid, en heeft gestudeerd in een tijd dat compu-
ters nog niet beschikbaar waren voor het algemene publiek. Ook hadden we 
geen mobiele telefoon, laat staan een smartphone, en de syllabi waren hand-
geschreven of met een traditionele typmachine getypt. We leverden onze 
rapporten handgeschreven in. 

De enorme ontwikkelingen die computertechnologie en informatica 
hebben doorgemaakt omspannen maar een periode van veertig jaar tijd. Dat 
maakt dat ik het schrijven van een boek over verantwoorde IT-systemen kan 
doen vanuit een ervaring dat we het ooit zonder computers hebben gedaan. 
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We waren toen ook gelukkig, verliefd, gehaast, nieuwsgierig en gezellig. Het 
duurde alleen even voordat een wetenschappelijk artikel in een envelop uit 
een bibliotheek in de usa was verstuurd en in mijn brievenbus aankwam, dus 
was ik heel selectief in welke artikelen ik aanvroeg.1

Mijn scriptie heb ik in 1987 geschreven met het tekstprogramma 
WordPerfect op een Olivetti MD24-personal computer met 5.25 inch floppy-
disks. In mijn studietijd kreeg ik dus de beschikking over een eigen personal 
computer. Tijdens mijn promotie (1989-1993) heb ik vanuit Philadelphia, waar 
ik het onderzoek deels uitvoerde, mijn eerste e-mails verstuurd. Om de digita-
le revolutie te duiden en verantwoorde IT-systemen te bespreken, beginnen 
we daarom met deze veertig jaar die ik zelf heb meegemaakt, om te zien waar 
we nu staan en welke ontwikkelingen ons hebben gebracht waar we nu zijn.

Bouwen op een bestaande technische infrastructuur 
In de doorlopen industriële revoluties gebruikt de mens eerst mechanische 
systemen om het menselijke vermogen te vervangen en om deze systemen 
vervolgens te schalen. Sinds de derde industriële revolutie (automatisering) 
worden fabrieksmachines, verwarmingsketels of auto’s voorzien van een digi-
tale component die de mechanische uitvoering automatiseert. Digitale net-
werken maakten het mogelijk dat in de industrie op afstand werd gewerkt. 
Internet maakte het mogelijk om data van buiten te koppelen aan de techni-
sche processen in de fabriek. Industrie 4.0 is een ontwikkeling in de maakin-
dustrie. Hier wordt dat gecombineerd met internet of things. Vrijwel alle 
systemen en infrastructuur hebben in de afgelopen jaren een digitale compo-
nent gekregen waarmee de technische installaties als hybride systemen 

1 Foto’s gedownload van https://www.tomshardware.fr/ (ponsmachine), https://www.eevblog.
com/forum/chat/tektronix-4051-how-did-it-work (mainframe werkstation) https://www.
historybit.it/timeline/olivetti-m24/ (Olivetti MD24).

Figuur 1 Ponskaartmachine, werkstation van een mainframe en 

Olivetti MD24-personal computer (van links naar rechts).1

https://www.tomshardware.fr/
https://www.eevblog.com/forum/chat/tektronix-4051-how-did-it-work
https://www.eevblog.com/forum/chat/tektronix-4051-how-did-it-work
https://www.historybit.it/timeline/olivetti-m24/
https://www.historybit.it/timeline/olivetti-m24/
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functioneren (mechanisch en digitaal). Digitale technologie is een snelgroeien-
de en belangrijke factor in de samenleving geworden.

Internet en digitale systemen
De uitrol van het internet vond plaats in de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw. De eerste open internetverbinding in Europa is geïnstalleerd bij 
het Centrum Wiskunde & Informatica (cwi) en online gegaan op 17 november 
1988. Begin jaren negentig zijn de eerste e-mails verzonden via de telefoon-
verbindingen. 2

Het web (www) was eerst bedoeld voor academische uitwisseling, en pu-
bliceerde vooral informatie. Sinds 1993 is het world wide web (www) open 
voor het grote publiek. Het internet gaf gebruikers al snel de mogelijkheid om 
met elkaar te communiceren (sociale media), zaken te visualiseren en per-
soonlijke opties in te stellen. Iedereen kon eigen informatie ophalen en delen. 
Nu wordt internet ook wel het intelligente web genoemd, met slimme zoekop-
ties, aanbevelingen en semantische onderdelen. Ook worden apparaten aan 
het internet gekoppeld (internet of things) en komen er nieuwe businessmo-
dellen: de platformeconomie.

2 Gedownload van https://newwave.tech/blog/industrie-4-0 zie ook https://historiek.net/
industriele-revolutie-samenvatting-oorzaken-gevolgen/78430. 

Figuur 2 De industriële revoluties geduid in tijd.2

https://newwave.tech/blog/industrie-4-0
https://historiek.net/industriele-revolutie-samenvatting-oorzaken-gevolgen/78430
https://historiek.net/industriele-revolutie-samenvatting-oorzaken-gevolgen/78430


16 NANDA PIERSMA

Exponentiële schaling
Een belangrijk aspect van digitalisering die een nauwe relatie heeft met de 
computerinfrastructuur is de schaal van digitale activiteiten, het feit dat digita-
le functies en door miljoenen gebruikers tegelijkertijd kunnen worden ge-
bruikt. 3

Door de exponentiële groei van computerkracht in combinatie met inter-
net is het mogelijk om een digitale toepassing wereldwijd en individueel ge-
personaliseerd aan te bieden. Een ‘mechanische’ dienst heeft meestal een 
beperkte gebruiksgroep en wordt in een fysieke vorm naar de gebruiker ge-
bracht. Denk aan boeken die in fysieke vorm een-op-een naar de locatie van 
de lezer worden vervoerd, waar een e-book direct beschikbaar is via een 
download en gelezen kan worden op een apparaat – in een vorm die de ge-
bruiker zelf bepaalt. Het boek bestaat niet fysiek, alleen digitaal.

3 TNO-presentatie 2019.

Figuur 3 De ontwikkeling van het internet.3
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Een fysiotherapeut blijft zelf de activiteit uitvoeren om de dienst in geld te 
kunnen omzetten, een revalidatieapp wordt ontwikkeld door een team van 
medici, designers en softwareontwikkelaars en daarna in de markt gezet. De 
app verdient bij elke nieuwe gebruiker geld (door de download of via een 
abonnement) zonder dat de medici, designers of de softwareontwikkelaars 
daar nog veel tijd aan besteden. Deze opschaling heeft zich laten zien in de 
verhalen van slimme techneuten in garages die in korte tijd miljonair werden. 
Maar Facebook, Apple en andere partijen in Silicon Valley hebben ook zeker 
rijke investeerders nodig gehad om zo te groeien4.

Dezelfde slimme techneuten hadden deze kans niet vóór de jaren negen-
tig van de vorige eeuw, toen waren een grote investering in computer-
kracht en zeker het ontbreken van internet (voor de communicatie naar de 
consumenten) nog de beperkende factoren.

Data is het nieuwe goud
Waar eerdere industriële revoluties gingen over mechanisering, massapro-
ductie en automatisering (revolutie 1, 2 en 3), is de netwerkontwikkeling (in-
ternet, revolutie 4) volledig datagedreven. Data worden gebruikt om kennis en 
inzicht te krijgen. Onderdeel daarvan is het overbrengen van data van de ene 
plek naar de andere. 

Machtsstructuren in de eerdere revoluties gingen om bezit van grondstof-
fen, infrastructuur en materialen. De landbouwrevolutie kende grondbezit, de 
mercantiele revolutie vaartuigen, en de industriële revolutie fossiele brandstof. 
Nu merken we een tekort aan computerchips. Maar ook data zijn net zo be-
langrijk voor industrie 4.0 als de (fossiele) brandstof dat was voor de industrië-
le revolutie. Data zijn het nieuwe goud wordt wel gezegd, of, ‘de nieuwe olie’5. 

Dataverwerving is geautomatiseerd, via sensoren, apparatuur en software. 
Data lakes worden gebouwd met informatie in datacontainers, die aan elkaar 
worden gekoppeld en geanalyseerd om meer informatie te vergaren.

Bij datagedreven werken, bouwen we voort op het bestaande systeem van 
de klantenbestanden van dienstenaanbieders. Waar eerst adres- , bestel- en 
onderhoudsgeschiedenis kon worden geregistreerd, is het nu mogelijk om 
nauwkeurige gebruiksdata van de aangeboden dienst te bewaren en met 
elkaar te combineren.

4 In (Lee, 2018) beschrijft Kai Fu Lee niet alleen de techpartijen in de vs, maar geeft hij ook aan hoe 
China nu deze partijen heeft ingehaald. 

5 The Economist. 6th May 2017. The world’s most valuable resource is no longer oil, but data. 
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-
longer-oil-but-data. 

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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De ICT-platforms hebben geleid tot een explosie aan data, de bijbehoren-
de data-analyses, en producten en diensten die gebruikmaken van deze data. 

De veelgebruikte en meest zichtbare toepassingsvorm voor verzamelde 
data is een gepersonaliseerd dienstenaanbod, ofwel de advertenties. Als je 
meer weet van potentiële klanten dan kun je een gericht aanbod doen. Maar 
op de achtergrond worden data gebruikt om aanbevelingen te doen en 
helpen ze om betere beslissingen te nemen. Ook supplychaintoepassingen 
(de juiste producten op de juiste plaats op het juiste moment) zijn enorm 
gebaat bij het gebruik van gebruiksdata. 

Kennis is macht, door het koppelen van databestanden met verschillende 
informatie over dezelfde individuen is er een surveillancekapitalisme ontstaan 
die IT-toepassingen oplevert gericht op persoonsgebonden verleiding, over-
tuiging en sturing, tot aan politieke disruptieve situaties toe (Zuboff, 2019). In 
hoofdstuk 7 en 9 ga ik in op de wetgeving rondom (het gebruik van) de data, 
waarom de wetgeving achter digitale innovatie aan loopt en niet in staat is om 
ongewenste toepassingen bij te sturen.

De grote innovaties van digitale systemen hebben de volgende onderlig-
gende kenmerken die datagedreven werken mogelijk hebben gemaakt:

1. schaalbare computercapaciteit (in opslag en bewerking);
2. realtime communicatiemogelijkheden over afstanden (internet);
3. beschikbaarheid en gebruik van data.

Hardware en software 
IT-systemen zijn in de smalste zin gebaseerd op hardware en software, ofwel 
een computerarchitectuur (hardware) waarop we instructies programmeren 
(software). 

De chips, bestaande uit transistoren die met koperverbindingen zijn gekop-
peld, zijn de bouwstenen van de hardware, een geïntegreerd circuit waar de 
rekeneenheden en het geheugen van een computer zitten. In 1971 waren er 
nog in totaal een paar duizend chips aanwezig (Intel Corp.), momenteel worden 
er jaarlijks 1.150 miljard chips gemaakt door de reguliere chipindustrie met me-
gabedrijven als Intel, Samsung, tsmc en Micron. In Nederland is ASML de natio-
nale trots op dit gebied, zij bouwen de machines die chips maken. Met name de 
voortgang van nanotechnologie maakte de chips kleiner en krachtiger. 

In figuur 4 zien we exponentiële toename van de kracht van de compu-
ters. Het aantal bewerkingen die per seconde door een computersysteem 
van $  1.000 kan worden uitgevoerd wordt weergegeven over de tijd. 
Computers zijn exponentieel én goedkoper én sneller geworden. Ze kunnen 
nu net zoveel bewerkingen per seconde aan als het brein van een muis, en de 
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voorspelling is dat ze binnen tien jaar de snelheid van het menselijke brein 
kunnen evenaren.6

Een bedrijf heeft IT-apparatuur in het bezit, de IT-bezittingen, zoals com-
puters, servers, routers, scanners, printers, modems, hubs, en allerlei appara-
ten met een functie voor internet of things (IoT). Daarnaast hebben bedrijven 
ook software bezittingen, de verzameling van softwareapplicaties die binnen 
de organisatie worden gebruikt en ondersteund (door de IT-afdeling). 
Software bezitten vraagt om softwarelicentiemanagement, om de software te 
managen en om aan vereisten van de softwarelicenties te blijven voldoen. 

Cloudsystemen
Met de introductie van cloudsystemen is er geen noodzaak om zelf te investe-
ren in de hardware van computers, we kunnen opslag en rekenkracht inkopen 

6 Figuur uit (Kurzweil, 2016), p. 67.

Figuur 4 Voortgang van computerhardwareontwikkeling.6
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bij een cloudprovider. Mijn Olivetti-personal computer had geen harde schijf, 
en 128 kB intern geheugen. Elk bedrijf moet steeds meer investeren in hard-
ware (computers) en veel bedrijven lopen toch weer aan tegen capaciteitspro-
blemen, die soms maar af en toe voorkomen. In een cloudomgeving kan elke 
gebruiker op- en afschalen naar behoefte, waardoor men bijna onbeperkt 
opslagruimte en intern geheugen verkrijgt en alleen voor gebruik betaalt. 

Met het woord ‘cloud’ is er een perceptie ontstaan dat de cloud zich in de 
lucht bevindt, boven ons, zoiets als satellieten. We zouden het beter ‘mud’ 
kunnen noemen, want de cloud is een groot gebouw dat op de grond staat, 
ergens in de polder, vol met computerservers, kabels en koelmechanismes. 
Het bewustzijn dat de cloud energie verbruikt en het landschap aantast is pas 
recent actueel geworden. 

Programmeertalen
Er zijn duizenden programmeertalen. Over de jaren zijn er veel bij gekomen 
en weer in ongebruikt geraakt. Het idee van programmeertalen is dat de pro-
grammeur met logische instructies de computers kan aansturen. We maken 
onderscheid tussen hogere programmeertalen die eenvoudige, voor mensen 
intuïtieve instructievormen hebben, en computercode die 0 in 1 verandert of 
omgekeerd. Computers met de huidige chips hebben nog altijd instructie 
nodig via machinecode, de hogere programmeertalen worden via vertaalsys-
temen (compilers) omgezet naar deze instructies. Waar computersystemen 
eerst een heel weekeinde nodig hadden om de code van mijn ponskaarten in 
te lezen en door te rekenen, kan dit met de huidige computerkracht vaak 
bijna realtime. 

Afhankelijk van de te ontwikkelen applicatie in een specifiek domein is de 
ene programmeertaal geschikter dan de ander. Zo is er software voor webde-
sign, software voor data-analyse, software voor artificiële intelligentie (AI). 
General-purpose software is vaak minder geschikt voor specifieke 
toepassingen.

In figuur 5 zie je een beperkt aantal van de programmeertalen die in de 
loop der tijd zijn ontwikkeld. Wat opvalt is dat talen vaak voortkomen uit 
eerdere talen. Ze bouwen daarop voort als verbetering.

Software-assetmanagement en uitgefaseerde softwarelicenties geven 
prikkels om softwaretoepassingen te updaten. Nog steeds zijn vaak vitale 
functies in bedrijven geprogrammeerd in oudere programmeertalen die in 
onbruik zijn geraakt, ook bij ontwikkeling van nieuwe toepassingen, zoge-
noemde legacy-talen. Slechts weinig mensen kunnen nog onderhoud of 
beheer uitvoeren. 
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Onze bestaande IT-assets en software-assets bestaan uit het decennialang 
proberen om de dynamische bedrijfsomgevingen te ondersteunen met IT-
systemen. 7

Vanaf de jaren negentig werden data steeds meer gebruikt, eerst in be-
drijfssystemen (sap, Oracle), toen in inhoudelijke datacontainers (Microsoft 
Office) naar de huidige datalakes met exabytes8 aan data waar de IT-systemen 
aan zijn gekoppeld. De analyse van deze data heeft geleid tot een grote ont-
wikkeling van software voor datamanagement, maar ook voor data-analyse 
via machine learning en lerende algoritmen.

Algoritmen (beslisregels en kunstmatige intelligentie)
Een algoritme is eindige reeks instructies (regels) om geautomatiseerd vanuit 
een begintoestand naar een uitkomst te komen. Rule-based systemen zijn 

7 Van Silvio Peroni, gedownload van https://comp-think.github.io/2020-2021/slides/04- 
Programming languages.html#/4 

8 Een exabyte = 1.000 miljoen GB

Figuur 5 de ontwikkeling van (een deel van de) programmeertalen.7 

https://www.unibo.it/sitoweb/silvio.peroni/en
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algoritmen die geautomatiseerde beslisregels doorlopen naar een uitkomst, 
via een zogenoemde ‘beslisboom’. Veel beslissingsprocessen zijn gebaseerd 
op beslisregels (als-dansituaties). Zelfs een vliegtuig kan automatisch landen 
aangestuurd door algoritmen die geheel uit beslisregels zijn opgebouwd.

De digitale toepassingen ondergaan grote wijzingen wanneer rule-based 
systemen vervangen worden door lerende algoritmen die leren van histori-
sche datasets. Hiermee wordt het werkveld bedoeld van kunstmatige intelli-
gentie, ook wel artificiële intelligentie (AI). Hoe het algoritme tot een beslissing 
komt wordt dan een black box, het gebruikt (historische) data om bij gegeven 
inputdata een meest voorgekomen uitkomst te bepalen. Een bekend voor-
beeld is Amazon die software-ingenieurs zocht en een kunstmatig intelligent 
algoritme gebruikte voor de beste kandidaten. Omdat er nauwelijks vrouwen 
in die functie bij Amazon werkten, gaf het algoritme aan dat alleen mannelijke 
kandidaten geschikt zijn. Een rule-based systeem daarentegen doorloopt een 
lijst met kenmerken (Leeftijd< x jaar? Diploma ja of nee? Ervaring ja of nee?) 
om via een beslisboom tot een uitkomst te komen. De kwaliteit van de data is 
dus essentieel voor de goede werking van AI. 

AI: Sofietje leert een tram
Sofietje van 18 maanden oud is voor het eerst in Amsterdam, een grote 
stad waar trams rijden. Dat had ze nog nooit gezien. Ze zit op de arm van 
haar mamma en staart naar de tram die rinkelend langsrijdt. Dat is een 
tram zegt haar mamma. Sofietje kirt, probeert het woord uit: ‘Trammm…’. 
Ze kijkt om zich heen naar nog een tram. Ze wijst naar een vrachtwagen en 
zegt: ‘Trammm.’ ‘Nee,’ zegt haar moeder, ‘dat is geen tram.’ De rest van de 
dag blijft Sofietje wijzen naar trams, bussen, vrachtwagens en nijlpaarden 
en olifanten (in Artis) en iedere keer vraagt ze haar moeder of het een tram 
is. Aan het einde van de dag zit Sofietje in de kinderbuggy te slapen, volle-
dig getraind in het herkennen van een tram. Ze is ‘natuurlijk intelligent’. 

Kunstmatige intelligentie, ofwel AI, is een kunstmatige versie van Sofie, ook in 
staat om (eenvoudige) beslissingen te nemen na een zorgvuldige training. De 
mystificatie van de techniek, en de hoge verwachtingen, maken dat we AI niet 
zien op het niveau van een klein meisje. Dat komt doordat Sofietje in haar 
eentje is en na een paar uur wel even wil slapen. Kunstmatige intelligentie 
daarentegen is nooit moe en kan op wereldwijde schaal worden ingezet; het 
bestaat uit miljoenen Sofietjes, 24/7 aan het werk om trams aan te wijzen. 
Elke camera met AI-beeldherkenning in de wereld kan trams herkennen als er 
eenmalig een training heeft plaatsgevonden. De kracht van AI zit dus in de 
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mogelijke schaalgrootte, meer dan in de ‘intelligentie’. De inzet van AI-
technologie is in het eerste decennium van deze eeuw exponentieel gestegen 
toen de computerkracht groot genoeg was om commercieel functioneel te 
zijn. De eerst stappen in deze ontwikkeling werden echter al in 1943 gelegd.

Daarmee hebben we de vier voornaamste drivers van digitale ontwikkeling 
in de afgelopen veertig jaar besproken:

1. schaalbare computercapaciteit (in opslag en bewerking); 
2. realtime communicatiemogelijkheden over afstanden (internet);
3. beschikbaarheid en gebruik van data;
4. de inzet van kunstmatige intelligentie. 

De combinatie van de beschikbaarheid van computercapaciteit en van data 
die op afstand zijn te benaderen, maakt de digitalisering zo krachtig. We 
hebben 24/7 de beschikking over miljoenen Sofietjes die op afstand een 
‘slimme’ taak uitvoeren. 

AI wordt geduid als een van de belangrijke sleuteltechnologieën van deze 
tijd (Elsevier, 2018). Het woord ‘sleuteltechnologie’ is een duiding van techno-
logie die voor een nieuwe revolutionaire innovatie zou kunnen zorgen, of die 
in ieder geval grote ontwikkelingen teweeg kan brengen. 

Embedded systemen
Waar we fysieke apparatuur gebruiken met ingebedde computersystemen 
spreken we van ‘embedded systems’. Een telefoon had eerst alleen een com-
municatiefunctie, werd toen draagbaar (mobiel), en kreeg daarna een inge-
bouwde computer (smart). Daarmee is de smartphone een voorbeeld van 
een embedded system. Niet dat we nog veel bellen met de smartphone, mis-
schien is het eerder een draagbare computer waarmee je ook kunt bellen. De 
Tesla-auto wordt opgebouwd uit meerdere embedded systemen, waarmee 
het een voertuig is dat grotendeels computergestuurd opereert.

Embedded systemen zijn apparaten met een bepaalde functie die onder-
steund wordt door een computerarchitectuur in de apparatuur zelf. Een 
slimme camera is een camera met daarin digitale technologie, computer-
kracht om de camerabeelden te analyseren en de resultaten te communice-
ren. Niet langer worden de data verzameld door sensoren op de apparatuur 
en verstuurd naar computers die elders staan. Door de data op het apparaat 
zelf direct te analyseren en de data zelf meteen weg te gooien, kan privacy 
worden bewaakt: alleen de resultaten zonder persoonlijke gegevens worden 
gecommuniceerd.
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Robots
Robots zijn geprogrammeerde technische installaties die zonder menselijke 
nabijheid functies kunnen uitvoeren. Ze kunnen op afstand worden bestuurd 
en geprogrammeerd door mensen. Robots vervangen menselijke activiteit in 
fysieke omgevingen, bijvoorbeeld als een robot schroefjes in een technisch 
systeem draait. Een zorgrobot communiceert met mensen, voor vermaak, 
sociale functies of voor toezicht. Ook dan vervangt de robot mensen of men-
selijke activiteit.

Robots hoeven geen embedded systeem te zijn (met een eigen compu-
terarchitectuur), het zijn dan slechts apparaten die instructies uitvoeren. Een 
simpele robot kan via een computer elders instructies realtime uitvoeren 
(links, rechts, omhoog, enzovoorts). Geavanceerde robots hebben embedded 
eigenschappen om ook data ter plekke te verzamelen en daarop te reageren 
met acties. Zo kan een robot camera’s hebben die de afstand tot een object 
bepalen. Wanneer de robot (te) dicht in de buurt komt, stopt de robot of 
maakt deze een beweging om het object te omzeilen. Interessant actueel on-
derzoek gebruikt ook AI-algoritmen om de robots aan te sturen. De operator 
geeft aan dat de robot naar links moet, AI-technologie bepaalt hoe precies, op 
een wijze die op waarschijnlijkheid berust. 

Hybride mens-computersystemen 
Fysieke apparaten worden hybride, met een app die via internet extra digitale 
functies aan de gebruikers geeft. Veel apparaten die we gebruiken zijn al 
hierop gebaseerd, vaak luxeproducten, zoals de slimme deurbel die je op 
afstand gebruikt, je smartwatch, je Fitbit, een Van Moof-fiets of een Tesla-auto. 
Hardware kopen we aan, deze zijn steeds vaker voorzien van een smart 
dienst. De interactie tussen fysieke apparatuur en mensen wordt steeds gere-
aliseerd met apps op een smartphone. 

Smart systemen kunnen zijn verbonden met internet, maar eigenlijk hoeft 
dat niet. In Zuboff (2020) wordt een smarthomesysteem beschreven waarmee 
een woning wordt ondersteund met digitale systemen die niet via het internet 
zijn verbonden. Nu lijkt dat ondenkbaar, bij het ontwerpen van systemen 
wordt automatisch een internetconnectie toegevoegd, met apps voor gebrui-
kers en een datamonitorfunctie voor de fabrikant of dienstverlener. De ge-
bruiker kan naast de apparatuur staan, of elders op de wereld, als er maar 
een internetverbinding is.

Er zijn heel veel apps met dit soort functies, zoals voor het bedienen en 
monitoren van verbruik van licht, geluid, de voordeur, de verwarming, de 
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wasmachine en andere elektrische apparatuur, of voor het monitoren van 
sportactiviteiten, slaapactiviteit, voor voeding, gewicht, enzovoorts.

Zo keek ik naar een nieuwe koelkast met het argument dat nieuwere koel-
kasten minder stroom verbruiken. Op de website van Coolblue waren diverse 
energiezuinige modellen te koop die zouden passen in mijn keukenopstelling. 
Allemaal hadden ze een smart functie. In de uitleg staat ‘Compatibel met 
Smartphone/apps: een slimme koelkast bedien je op afstand met een app op je te-
lefoon. Zo verlaag je alvast de temperatuur wanneer je in de supermarkt staat en 
nieuwe boodschappen haalt. In sommige modellen zitten camera’s, zodat je in de 
supermarkt ziet wat er in de koelkast ligt.’ Tja, ik heb geen koelkast met camera 
uitgekozen, maar de koelkastbediening op afstand was geen keuze, die functie 
hadden alle moderne koelkasten die op de website werden aangeboden. 
Daarvoor moet ik wel mijn koelkast op de wifi thuis aansluiten en dat heb ik 
tot op vandaag nog niet gedaan. Ik heb wel een boodschappenapp waarmee 
ik digitaal boodschappenlijstjes kan maken en deze ook kan delen met gezins-
leden en vrienden.

Bij de recentste digitale toepassingen monitoren externe partijen met 
onder andere camerabeelden en sensoren integraal alle activiteiten in huis, 
inclusief de stemming van de bewoners, waarbij met algoritmen het levenspa-
troon en de dagelijkse activiteiten kunnen worden ondersteund. Wat eerst 
het ‘huis van de toekomst’ leek, is nu actueel, afhankelijk van de bereidheid 
van de bewoner om de apps en de technische systemen te gebruiken. 

We hebben dus een keuze hoever we willen gaan met de digitale functies 
die bij onze apparaten worden geleverd. De volgende stap is dat al onze pro-
ducten alleen maar werken als ze gekoppeld zijn internet, dat er geen keuze 
meer is. Er zijn auto’s die via internet gekoppeld moeten zijn aan een Google-
omgeving, en die niet rijden als je de internetverbinding verbreekt. 
Onwaarschijnlijk? Wantrouwende mensen kunnen stellen dat de digitale 
dienst niet bedoeld is als dienst voor de gebruiker, maar een manier om data 
te verzamelen over het gebruik van de apparaten. Via de internetverbinding 
op de fysieke apparaten kunnen de bedrijven meer te weten komen over de 
gebruiker (met het unieke IP-adres), waardoor profilering kan plaatsvinden. 

Christian Janse van Universal Robots stelt: ‘Tijdens de vijfde industriële re-
volutie zal de traditionele scheiding tussen mens en technologie langzaamaan 
wegvallen. Daar waar we in de traditionele robotwereld vooral productiestra-
ten zien waar robots eenvoudige activiteiten uitvoeren zonder tussenkomst 
van mensen, wordt dit in Industrie 5.0 een echte samenwerking tussen mens 
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en machine. De mens zorgt voor creativiteit en proactiviteit, de machine voor 
de productiviteit en ondersteuning.’9

Doorontwikkelen van hardware
Verdere ontwikkeling in het vergroten van de reken- en opslagcapaciteit van 
hardware beweegt zich momenteel in drie richtingen.
 
Fotonica 
De elektrische systemen in een chip zijn gebaseerd op bits die de waarde 0 of 
1 kunnen aannemen. Fysiek zijn de bits feitelijk een transistor (onderdeel van 
een elektronische schakeling) die aan- of uitgezet wordt en die aan andere bits 
verbonden zijn met koperdraden. In fotonische chips zijn de koperverbindin-
gen uit de elektronische chips vervangen door een technologie met laserlicht. 
Daarmee wordt de snelheid van informatieoverdracht tussen de bits veel 
hoger. Niet alleen op het niveau van chips wordt ingezet op laserlicht, Lidar is 
een instrument dat afstanden en snelheden van objecten kan berekenen door 
het gebruik van laserstralen. Zo heeft de HvA, samen met de Gemeente 
Amsterdam en het bedrijf Fietskoerier een Lidarinstallatie op de fietsen van 
Fietskoerier gezet om te zien welke lantaarnpalen niet functioneren. 

Nederland zet vol in op deze technologie, vanuit de Universiteit Eindhoven 
en vanuit de overheid die in 2022 groeifondsgelden beschikbaar heeft gesteld 
om deze technologie werkend en betaalbaar te krijgen10.

Kwantumcomputer
Waar fotonica een techniek is om in elektronische chips sneller bewerkingen 
te doen en informatie door te geven is de kwantumtechnologie gebaseerd op 
een ander chipontwerp. Een qubit is een chip met zogenaamde superposi-
tie-eigenschappen, waarbij de toestand wordt weergegeven als een reeks 
complexe getallen, die veel meer waarden kunnen representeren dan 0 of 1. 
Kwantumcomputers kunnen wel 100 miljoen keer sneller zijn dan een huidige 
computer.

Kwantumcomputertechnologie bevindt zich in een race wie de eerste wer-
kende kwantumcomputer bruikbaar krijgt. De technologie gaat voor een door-
braak zorgen, bijvoorbeeld doordat de rekenkracht van een kwantum computer 
zo groot is dat sommige cryptografische beveiligingen van de elektronische 

9 https://www.visionenrobotics.nl/artikelen/industrie-5-0-brengt-human-factor-terug-in-
robotisering.

10 Zie NRC 29 juli 2022, Mark Hijink, ‘Fotonica, geboorte van een nieuwe Nederlandse techreus’.
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computersystemen snel gekraakt kunnen worden. Dit heeft aanleiding 
gegeven om ook op de bestaande computersystemen andere cryptografie-
technieken te gaan gebruiken. In Nederland is het Quantum Delta NL pro-
gramma vanuit het groeifonds gefinancierd om de kwantumtechnologie in 
Nederland werkend te krijgen. Ook Duitsland heeft een Nederlands bedrijf 
opdracht gegeven om een fotonische kwantumcomputer te bouwen11.

DNA-computing (ook wel moleculaire computing)
Ook worden als alternatief op de elektronische chips zogeheten biochips ont-
wikkeld. Deze gebruiken dna-stringprincipes, biochemische processen en mo-
leculaire hardware om een (bio)chip te maken. Vanwege de minuscule 
afmetingen is dit interessant bouwmateriaal. Net als in dna-strings in het men-
selijke lichaam kunnen in biochips heel veel gegevens snel worden benaderd. 
Ook dit vakgebied is nog in ontwikkeling en kan ook grote impact hebben op 
onze IT-systemen. 

De nieuwe systemen, met de technologie fotonica, dna- en kwantumcom-
puting kunnen alle drie de computerkracht explosief vergroten. 

Toekomstige ontwikkeling
De verwachtingen zijn hoog en er worden mooie namen gebruikt voor de 
nieuwste trends. Helaas gaat achter al deze mooie woorden vaak een sobere 
realiteit van noodzaak schuil. In 2022 en 2023 zijn de top strategische techno-
logietrends van Gartner allemaal digitale innovaties.

De Data Fabric-ontwikkeling is feitelijk een inhaalrace om het probleem 
van ontbrekende data op te lossen, of: hoe we allemaal stukjes informatie aan 
elkaar kunnen koppelen om de benodigde informatie te krijgen voor onze al-
goritmen. Privacy-enhancing computation is een noodzakelijke aanpassing aan 
systemen om de functionaliteit staande te houden onder verhoogde privacy-
wetgeving, om te zorgen dat een product of dienst niet wordt verboden. 

Ons denkframe bij het ontwikkelen van innovatie is diepgeworteld in ons 
begrip van de bestaande systemen, wij zijn zelf ook een beperking in de toe-
komstige inrichting van de systemen. McLuhan heeft hier de prachtige meta-
foor van de achteruitkijkspiegel voor: ‘We look at the present through a 
rear-view mirror. We march backwards into the future’ (McLuan, 1967). De 

11 ‘Eerste fotonische kwantumcomputer van Europa komt uit Enschede’ https://fd.nl/tech-en-
innovatie/1452966/eerste-fotonische-kwantumcomputer-van-europa-komt-uit-enschede (met 
abonneefunctie).

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1452966/eerste-fotonische-kwantumcomputer-van-europa-komt-uit-enschede
https://fd.nl/tech-en-innovatie/1452966/eerste-fotonische-kwantumcomputer-van-europa-komt-uit-enschede


28 NANDA PIERSMA

eerste auto had de vorm van een koets, met een hoge opstap en hoge lan-
taarns zodat we over de kont van het paard konden kijken en licht schijnen.12 

Door digitale technieken toe te voegen aan al bestaande technische syste-
men worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Een systeem voor het monito-
ren van het energieverbruik van een individueel huishouden bestaat uit een 

12 Gedownload van https://twitter.com/gartner_inc/status/1476601280172900357 (2022) en https://
www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2023 (2023).

Figuur 6 Top strategische technologietrends Gartner.12
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gas- of elektriciteitsmeter13die een fysieke stroom omzet in een teller (1 OMW 
omwenteling = 1 kWh).14 

In de digitale setting is de elektriciteitsmeter gekoppeld aan een apparaat 
voor dataverzameling en -verzending. Jarenlang werd de meter jaarlijks door 
mensen afgelezen, nu is er een digitale installatie gemaakt die de meterstand 

13 Gedownload van http://hans.vanpoppell.com/images/Bakeliet/ (energiemeter) https://www.izen.
eu/nl/voor-thuis/slimme-meter (slimme meter).

14 Gedownload van https://autodesignmagazine.com/en/2022/05/the-prehistory-of-the-car-on-
display-at-mauto-in-turin.

Figuur 7 De eerste auto 1886 Benz.

Figuur 8 Traditionele en slimme elektriciteitsmeters.13

http://hans.vanpoppell.com/images/Bakeliet/
https://www.izen.eu/nl/voor-thuis/slimme-meter
https://www.izen.eu/nl/voor-thuis/slimme-meter
https://autodesignmagazine.com/en/2022/05/the-prehistory-of-the-car-on-display-at-mauto-in-turin
https://autodesignmagazine.com/en/2022/05/the-prehistory-of-the-car-on-display-at-mauto-in-turin


30 NANDA PIERSMA

op afstand uitleest. Stapsgewijs zijn er dus steeds investeringen gedaan in de 
energie-infrastructuur, waarvan de meters slechts een voorbeeld zijn. Eerst 
een meter voor individueel huishoudelijk gebruik, toen een smart meter om 
de meterstand op afstand af te lezen, daarna nieuwe functionaliteit van de 
smart meter waarmee we het verbruik realtime kunnen monitoren. Wanneer 
de digitale mogelijkheden verder worden uitgebreid en vernieuwd, kunnen 
we de energiestromen ook variëren. 

Bij grotere transities kun je vaak niet voortbouwen op een bestaande in-
frastructuur. Denk bijvoorbeeld aan de ambitie van de stad Amsterdam om 
‘van het gas af te gaan’. Ook het elektrificeren van het wagenpark vraagt om 
nieuwe technische infrastructuur in de stad om de accu’s van de auto’s op te 
laden. De energietransitie vraagt niet alleen een investering in de infrastruc-
tuur van de energiestromen zelf, maar vraagt ook om verandering in de digi-
tale onderdelen van energiesystemen. 

Want voor het doorgeven van de data van de smart meter aan het ener-
giebedrijf is nu alleen een 2G-netwerk beschikbaar, een tweede generatie 
mobiele communicatienetwerk, geschikt voor korte tekstberichten. Voor 
snelle overdracht van grote bestanden (data) is het netwerk niet geschikt. Af 
en toe de meter opnemen (waarvoor het 2G-netwerk is aangelegd) is dus 
prima, maar een grotere datastroom om het energieverbruik te monitoren en 
te reguleren is niet mogelijk. Waar de toegevoegde diensten voor energieleve-
ring in rap tempo worden ontwikkeld, loopt de infrastructurele ontwikkeling 
niet mee. Het vervangen van het 2G-netwerk is ook een noodzakelijke investe-
ring voor netbeheerders.

Regelmatig worden verwachtingsbubbels doorgeprikt en komen we 
moderne versies tegen van de zogeheten Mechanical Turk, de automatische 
magische schaakmachine, die een doos bleek met een mens erin. 

Wat betreft de trends van Gartner zien we ook wel hersteltrends: De Data 
Fabric-ontwikkeling is feitelijk een inhaalrace om het probleem van ontbre-
kende data op te lossen, of: hoe we allemaal stukjes informatie aan elkaar 
kunnen koppelen om de benodigde informatie te krijgen voor onze algorit-
men. Privacy-enhancing computation (trend in 2022) of sustainable technology 
(trend in 2023) zijn noodzakelijke aanpassingen aan systemen om de functio-
naliteit staande te houden onder verhoogde privacywetgeving en duurzaam-
heidsdoelstellingen, om te zorgen dat een product of dienst niet wordt 
verboden. 

Een technologische revolutie volgt volgens Carlota Perez (Perez, 2003) 
drie stappen: eruptie, (irruption), razernij (frenzy), gevolgd door synergie 
(synergy). Daarmee wil zij aanduiden dat veel grote technische innovaties 



31SYSTEM ERROR, PLEASE RESTART

opeens uitbarsten als een vulkaan, met veel geweld voorgaande technische 
oplossingen vervangen15om uiteindelijk een definitieve plek te veroveren. 
Gartner beschrijft in de Gartner Hype Cycle een soortgelijke ontwikkeling: in-
novatie, opgeblazen verwachtingen, ontgoocheling, stabiliteit. Elk jaar geeft 
Gartner de Gartner ‘top 10 strategic technology trends report16’ uit. Daarin is 
de digitale innovatie in de industriële en menselijke omgeving de laatste jaren 
dominant: “The future will be characterized by smart devices delivering in-
creasingly insightful digital services everywhere,” says David W. Cearley, 
Distinguished VP Analyst, Gartner. “We call this the intelligent digital mesh17.” 

Wat is er nog mogelijk? Wat zal de volgende grote innovatie zijn?
Kunnen we verdergaan in interactie tussen mens en computers, en de 

mens een embedded mens maken, ook wel een hybride mens genaamd? Er 
zijn al gehoorapparaten met een Spotify- en belfunctie, we hebben experi-
menten gezien met embedded brillen (Google Glass). Zouden we in het 
lichaam computertechnologie willen implementeren? In de medische 

15 Gedownload van https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine). 
16 Zie https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2023 
17 Zie https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-

for-2019

Figuur 9 Mechanical Turk.15

https://nl.wikipedia.org/wiki/Turk_(schaakmachine)
https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2023
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wetenschap kennen we al voorbeelden, zoals de pacemaker of diabetespom-
pen. Maar een betaalchip in je hand, in plaats van de smartphone (die ikzelf 
nogal eens vergeet mee te nemen)? De technologie zou wellicht kunnen, we 
hebben duiding nodig of we het als mens moeten willen18.

Er zijn twee belangrijke aspecten van digitalisering die we zullen adresse-
ren om duiding te geven aan gewenste technologische systemen:

1. ontwerp van mensgerichte systemen;
2. verantwoorde, duurzame IT-systemen. 

We weten dat IT-systemen niet neutrale automatisering zijn, dat het effect 
wordt gevormd in een sociale, politieke, wettelijke en ethische context. We 
zullen zien dat systemen een heel andere rol kunnen spelen en doel kunnen 
krijgen, anders dan waarvoor ze ooit bedacht zijn.

18 Hier zijn al veel voorbeelden van, zie bijvoorbeeld https://www.bbc.com/news/business-61008730

https://www.bbc.com/news/business-61008730
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Hoofdstuk 2 De veranderende rol van digitale 
systemen in de samenleving

De veranderende rol van digitale systemen hangt samen met de functie van 
de toepassing. De industriële automatisering verving eerst de handen en 
voeten van menselijke arbeid met vervoersmiddelen en geautomatiseerde 
gereedschappen. Daarna is de monitorfunctie van mensen vervangen door 
sensoren en camera’s op afstand met internetverbindingen. Nu zijn we in een 
periode van ‘smart’ systems die ook de menselijke beslissingen en creatieca-
paciteit automatiseren. Daarbij is in de periode van veertig jaar de IT-
ontwikkeling veranderd van een industriële functie naar een mensgerichte 
functie. De digitale systemen worden wezenlijk anders vanaf het moment dat 
er computers voor persoonlijk gebruik kwamen. Een lading bananen op een 
internationaal containerschip is ongevoelig voor sensoren en camerabewa-
king. In bedrijfsomgevingen mogen alle data van het bedrijfsproces op main-
frames aan elkaar worden gekoppeld om het proces te optimaliseren. Maar 
de functies van digitale systemen zijn fundamenteel anders geworden toen 
mensen ze in hun persoonlijke omgeving gingen gebruiken. 

Functies van digitale systemen
De waarde en de functie van de digitale technologie is zo groot omdat het 
menselijke activiteit kan ondersteunen, vervangen, versnellen en vergroten.

In figuur 10 (zie volgende pagina) geef ik vijf functiecategorieën.
De ondersteuning van menselijke activiteit bij bijvoorbeeld repetitieve hande-
lingen in fabrieken, of bij administratieve taken, is ingebed in onze maatschap-
pij. Waar mensen veel tijd nodig zullen hebben om een archief te ordenen of 
te beheren, is dat met een computer veel makkelijker en sneller. Veel taken 
kunnen worden versneld, opgeschaald en parallel worden uitgevoerd. Digitale 
systemen zijn in staat de menselijke capaciteit in snelheid, in kracht of in af-
meting te vergroten, of kunnen zelfs kapotte menselijke functionaliteit 
herstellen.
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Figuur 11 Verlamde Fransman beweegt weer door exoskelet dat “gedachten leest”19. 

Digitale systemen hebben een functie om mensen en goederen te monitoren. 
Denk aan toezicht, surveillance, bewaking, onderhoud & reparatiefuncties. 
Ook gebruiken we technische systemen met digitale componenten voor het 

19 Gedownload van https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/10/verlamde-fransman-
beweegt-weer-door-exoskelet-dat-gedachten-leest/.

Figuur 10 Functies van digitale systemen.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/10/verlamde-fransman-beweegt-weer-door-exoskelet-dat-gedachten-leest/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/10/verlamde-fransman-beweegt-weer-door-exoskelet-dat-gedachten-leest/
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vertalen van door mensen niet waar te nemen signalen (zoals elektromagneti-
sche straling, ultrasoon geluid, temperatuur, koolmonoxide) naar door de 
mens waarneembare indicatoren. Communicatie van de gegevens voor moni-
toring is cruciaal, de gegevens worden op een andere plek verworven dan 
waar de analyse van de monitoring plaatsvindt. 

De communicatie tussen mensen, voor gegevensuitwisseling of sociale in-
teractie, is enorm veranderd door digitale toepassingen. IT-systemen heten ook 
wel ICT-systemen: systemen voor informatie- en communicatietechnologie.

De functie voor beslissingsondersteuning bestaat uit toepassingen om 
aanbevelingen te doen, keuzehulp, beslissystemen of zoekfuncties voor keu-
zemogelijkheden. Deze systemen zijn eerst algemeen ingericht en later toege-
spitst op het profiel van de gebruiker. De NS-app geeft de tijden van de 
eerstvolgende treinen in de dienstregeling. Een locatiemelder in de mobiele 
telefoon wordt gebruikt om alleen de treinen vanaf het dichtstbijzijnde station 
weer te geven, de gebruiker hoeft alleen de bestemming in te voeren. Online 
shopping-apps gebruiken alle klanteninformatie en profieldata die ze beschik-
baar hebben. Een jonge zwarte vrouw krijgt andere foto’s van dezelfde pro-
ducten dan een witte oude man, met als doel om het aanbod zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Hieronder een aantal presentaties van dezelfde 
Netflixserie Stranger Things, waarvoor met A/B testing de uitingsvorm wordt 
gekoppeld aan klantprofielen (welk plaatje spreekt jou het meeste aan?):

Figuur 12 Netflix’ gepersonaliseerde aanbevelingssysteem.20

20 Gedownload van https://vwo.com/blog/deliver-personalized-recommendations-the-amazon-
netflix-way/. 

https://vwo.com/blog/deliver-personalized-recommendations-the-amazon-netflix-way/
https://vwo.com/blog/deliver-personalized-recommendations-the-amazon-netflix-way/
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De functies van digitale technologie zijn zelfs creatief, met zogenaamde gene-
ratieve computerkunst of digitale kunst. Relatief nieuw zijn digitale systemen 
voor creatie van voor mensen gemaakte producten en diensten (ontwerp, 
creativiteit, content). Dit kunnen bots zijn die mensen te woord staan, auto-
matisch gegenereerde nieuwsitems, bijvoorbeeld met GTP-3-software21. Ook 
3D-printers die gepersonifieerde sneakers maken, de door AI gemaakte 
nieuwe Rembrandt, of door AI gegenereerde muziek. Hier wordt het creatie-
proces dat eerst alleen door mensen werd gedaan, nu gedaan door een ge-
automatiseerd systeem.

Samen kunst maken
Kunstenaar Jeroen van der Most heeft samen met mijn onderzoeksgroep 
het kunstwerk ‘Quantum Cat’ gemaakt. Interactie met het kunstwerk 
creëert met behulp van kwantumcomputing een willekeurige data stroom 
die de beweging van, en variatie in meningen representeert. Digitale katten 
reflecteren vervolgens op discussies op Nederlandse Twitter-kanalen. Een 
discussie over vrijheid van meningsuiting op Twitter kan leiden tot een ethi-
sche reflectie op het onderwerp. Tweets over de economie kan leiden tot 
een beschouwing van de keuze tussen economische doelstellingen en 
duurzaamheid. 
Het kunstwerk is gebaseerd op het begrip ‘superpositie’, waarin de toe-
stand van een elektron niet bepaald is, totdat er metingen worden gedaan 
aan het elektron. Het elektron zal bij meting een onvoorspelbare uiteinde-
lijke toestand aannemen. Kwantumcomputing technieken geven daarmee 
de meest onvoorspelbare datawaarden die er bestaan, waar traditionele 
computers bij alleen bij benadering willekeurig zijn. 
Er is een creatie methode gebruikt waarmee de Kat zich gedraagt als een 
reïncarnatie van Socrates die (licht) filosofische teksten produceert. De 
teksten van de digitale katten zijn geschreven met behulp van kunstmatige 
intelligentie (GTP-3). De teksten zijn niet door mensen gemaakt en geven 
ook niet de mening van de makers van het kunstwerk weer. 
Een interactief generatief systeem mengt de datastroom, de gemaakte 
teksten, en animatie van de katten in de uiteindelijke vorm. Door interactie 
met de toeschouwers kan het systeem een andere vorm krijgen, als een 
verbeelding van veranderende meningen.

21 https://gpt3demo.com/product/gpt-3.

https://gpt3demo.com/product/gpt-3
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Samenwerking mens en machine
Er zijn verschillende manieren om naar de samenwerking tussen mens en 
technologie te kijken (Bowles, 2018, p. 2-3):

a. Technologie als instrument ten dienste van mensen: technologie wordt 
hierbij gezien als een neutrale tool die goed of slecht gebruikt kan 
worden. Is technologie zoiets als medicijnen, in dienst van de mensen 
om iets beter te maken? Een bekende uitspraak is: ‘Guns don’t kill 
people, people kill people’ (een veelgebruikte slogan van de Amerikaans 
wapenlobby de nra). Is dat nog wel zo voor digitale systemen, gezien de 
functies die deze systemen kunnen hebben? Er gaan steeds meer 
stemmen op die zeggen dat technologie niet neutraal is22, er zijn veel 
voorbeelden waarin ingezette technologie een verschillende uitwer-
king had op diverse groepen mensen23. 

b. Technologisch determinisme gaat van de bijna tegenovergestelde ge-
dachte uit dat technologie de mens domineert. Fatalistische nieuwsbe-
richten en verontrustende rapporten voeden deze gedachte. Het 
technologisch determinisme wordt verbeeld in dystopische sciencefic-
tion, waarin robots en AI de wereld overnemen en de mens uitroeien. 
Kun je eigenlijk een niet-dystopische sciencefictionfilm over digitale 
technologie maken, zijn we daarin geïnteresseerd? Technologisch de-
terminisme ligt in ieder geval aan de basis van het wantrouwen dat 
mensen hebben in digitale systemen. 

c. De mediationtheorie gaat uit van de symbiose tussen mens en techno-
logie. Bowles geeft het voorbeeld van de mens en de viool. Een betere 
viool betekent niet automatisch dat de muziek mooier is, daar is en 
blijft een vaardige muzikant onontbeerlijk voor. Omgekeerd bepaalt de 
viool mede de kwaliteit van de muziek die de muzikant kan maken. 
Geldt dat ook voor digitale technologie? Co-existentie tussen machines 
en mensen past hierin. Co-existentie met technische systemen die de 
voor menselijke zintuigen niet waar te nemen sensaties vertalen naar 
mensentaal, passen in deze gedachte: elektromagnetische straling, 

22 Zie onder meer (Friedman et al, 2006), (Nissenbaum, 2005), (Lessig, 1999), (Rasch, 2020) of Frank 
Kresin namens de Waag, in 2015 presentatie DSI rapport, https://waag.org/nl/article/technologie-
nooit-neutraal/, Bram Klievink vanuit Centre for Bold Cities, 2020, https://www.leiden-delft-
erasmus.nl/nl/nieuws/de-ai-uitdaging-bij-de-overheid-is-dat-neutrale-systemen-niet-bestaan. 

23 Zie de verwijzingen in hoofdstuk 3, bij de bedoelde effecten. 

https://waag.org/nl/article/technologie-nooit-neutraal/
https://waag.org/nl/article/technologie-nooit-neutraal/
https://www.leiden-delft-erasmus.nl/nl/nieuws/de-ai-uitdaging-bij-de-overheid-is-dat-neutrale-systemen-niet-bestaan
https://www.leiden-delft-erasmus.nl/nl/nieuws/de-ai-uitdaging-bij-de-overheid-is-dat-neutrale-systemen-niet-bestaan
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ultrasound, temperatuur, maar ook sensaties buiten menselijke waar-
neming, zoals geluid of geur (koolmonoxidemeter). Nog steeds vind ik 
de series Star Trek en Star Wars geweldige voorbeelden waarin te zien 
is hoe technologie een nieuwe wereld soepel ondersteunt. Op de 
ruimteschepen wordt voedsel met 3D printers op menselijk comman-
do verstrekt, sensoren vinden andere ruimteschepen op grote afstand 
en mensen kunnen zelfs worden getransporteerd (‘Beam me up, 
Scotty’). 

De cocreatie van digitale technologie en mensen, waarbij de technologie een 
aanvulling is op de menselijke capaciteiten, is de optimistische kijk op techno-
logie. Er zijn functies waarbij technologie wordt gebruikt om mensen te mani-
puleren, gebruikmakend van verleiding of verslavingsgevoeligheid, of om 
beslissingen voor te schrijven. Dit zouden mensen ook kunnen doen, en dat 
hebben mensen ook gedaan met andere mensen. Door het exponentieel 
groeiende gebruik van digitale technologie wordt de mens nu overspoeld 
door de verleidingen, en beginnen we ons zorgen te maken over de zelfbe-
schikkingscapaciteit van sommige personen. 

Computers lijken steeds meer op mensen
Nu computersystemen ook scheppende kwaliteiten lijken te hebben, is de 
vraag of computers creatief kunnen zijn. Met daar al snel aan gekoppeld de 
vraag of computers een bewustzijn kunnen hebben. Muzikanten, artiesten, 
schilders en schrijvers wordt vaak gevraagd naar hun inspiratiebronnen. Is 
daarmee een mens niet zelf een computerachtig wezen dat reeds bestaande 
patronen combineert en hergebruikt? De vraag is dus eerder of de mens wel 
creatief is, in staat om volledig nieuwe kunst te maken? Ach de vergelijking is 
al eerder gemaakt, we gebruiken de metaforen die bij onze tijd passen. Nu is 
dat de metafoor of de mens een computerbrein heeft (Vroon en Draaisman, 
1985).

Wat betreft de capaciteit van een digitaal systeem om beslissingen te 
nemen, vanuit een bewustzijn en met inschattingsvermogen, dat is op dit 
moment niet mogelijk. Computerbeslissingen werken met een afwegingssys-
teem (gebaseerd op beslisregels) of met een kunstmatig intelligent systeem 
dat patronen leert uit eerdere voorbeelden. Daarmee volgen de computer-
systemen de menselijke manier van afwegen. Een computersysteem maakt 
slechts geautomatiseerde denkstappen, die óf voorgeprogrammeerd zijn óf 
gebaseerd zijn op eerdere soortgelijke situaties. 
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Mensen vertrouwen computersystemen soms blind, accepteren de uit-
komst van een computersysteem zonder transparantie van de geprogram-
meerde software te eisen. Robots worden omarmd als vriendjes, zoals 
knuffels of huisdieren. Aan de andere kant is er een praktijk dat mensen 
robots, bots en digitale systemen agressief behandelen, uitschelden, discrimi-
neren, slaan, enzovoorts24. De systemen zijn niet menselijk, dus hoeven ze 
niet te worden ontzien. Ben je aansprakelijk voor het gebruik van technologie 
voor kwalijke zaken, of alleen voor de kwalijke zaak zelf? Kun je worden ver-
volgd voor het mishandelen van technologie? Mensen schelden bots uit, of 
schoppen robots. Moet je dat verbieden? En wat is daar een gepaste straf 
voor? Ook robots die te veel op mensen lijken worden niet altijd 
geaccepteerd.25 

Als we naar de symbiose tussen mens en technologie kijken, en technolo-
gie als een waardevolle toevoeging van menselijke capaciteit zien, moeten we 
het dan ook beschermen tegen de foute intenties die mensen ermee hebben 
en tegen het agressief gebruik van mensen? Hoe we digitale technologie ont-
werpen, gebruiken en de samenwerking ermee aangaan, is bepalend voor het 
vertrouwen in technologie; zowel van de gebruikers van de technologie, als 
van de ontwikkelaars. 

De platformeconomie
Het internet heeft enorme impact gehad op de economie: online shoppen, 
muziek streamen, in vrijwel elke branche is er een nieuw businessmodel 
gekomen waarbij de reallife transacties zijn vervangen door online transacties 
(zonder mensen die de transactie tot stand brengen). Dit geeft enorme 
schaalgrootte en efficiency voor de aanbieder van de dienst, maar vraagt IT-
investeringen. Er zijn diverse IT-bedrijven in de markt gekomen die een dienst 
in een branche aanbieden zonder dat ze de producten zelf in bezit hebben: 
een taxidienst zonder taxi’s (Uber), een hoteldienst zonder bedden (Airbnb), 
financiële transacties zonder bank (Adyen). Ook zijn er ICT-platforms gekomen 
voor de bestaande bedrijven (zoals een ov-chipkaart, deelauto’s die je online 
kunt aanvragen en betalen). Hier wordt het bestaande bedrijf dat ook eigen 
materiaal heeft via een online platform versterkt. 

24 https://webwereld.nl/nieuws/algemeen/5-recente-voorbeelden-van-geweld-tegen-robots- 
3772306/. 

25 ‘Een sociale robot zit weer in de problemen. Reden: hij lijkt te veel op de mens. Hoe werkt dat? 
Lufthansa test de humanoïde robot Pepper op de luchthaven van München.’ (FD, juli 2021).

https://webwereld.nl/nieuws/algemeen/5-recente-voorbeelden-van-geweld-tegen-robots-3772306/
https://webwereld.nl/nieuws/algemeen/5-recente-voorbeelden-van-geweld-tegen-robots-3772306/
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Een online platform heeft het vermogen voor anderen om gebruik te 
maken van het platform, maar wel op de voorwaarden van het platform (Dijck, 
Poel, de Waal, 2016). 

Er zijn al flink wat bedrijven omgevallen die een digitale variant in de markt 
zagen verschijnen: warenhuizen en winkels zijn vervangen door online shops 
waardoor V&D, Free Record Shop, videotheken en reiswinkels verdwenen, en 
boekwinkels en kledingzaken zich aan het heruitvinden zijn tot belevings-
omgeving. 

Sociale media
De rol van digitale systemen veranderde enorm door de sociale media en di-
gitale platforms waar individuen met elkaar kunnen communiceren. Deze rol 
is mogelijk gemaakt door de mix van wijdverspreid computerbezit, de koppe-
ling met internet en door opschaling van computercapaciteit.

Het doel van de communicatie op sociale media is onder andere informa-
tie-uitwisseling, sociale interactie via het uitwisselen van ervaringen en menin-
gen, of oproepen voor acties. 

Er ontstaat identiteitsvorming door groepen te beginnen van gelijkgezin-
den (‘wij zijn Ajax’) of in negatieve zin voor het ‘framen’ van mensen (Wappies, 
‘corrupte bende’). Daarmee kan sociale cohesie worden versterkt, men vindt 
gelijkgestemden die men vervolgens ontmoet in de fysieke wereld. In de prak-
tische zin gebruiken we sociale media ook om acties aan te kondigen of 
mensen in actie te zetten (denk aan boerenacties, gele hesjes). We zien dat de 
sociale media bij uitstek inspelen op de ongelijkheidsfunctie, mensen vinden 
dat ze anders worden behandeld (minder goed) dan anderen en delen dat op 
sociale media, vaak uit machteloosheid. Dat is natuurlijk een logische reactie 
op identiteitsvorming, via sociale media is dat heel toegankelijk voor grote 
groepen. 

De virtuele omgeving maakt het bereik mogelijk naar grote groepen (vlog-
gers, sociale media celebrity’s), het is eenvoudig te gebruiken door iedereen, 
en lijkt daarmee inclusief. 

Als we over de functie van digitale technologie praten, dan is het effect van 
sociale media groots. De meest gebruikte socialemediaplatforms in 2022 zijn 
Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube en Twitter. Soms komt er 
een nieuw platform bij (Telegram, Signal, BeReal, Clubhouse) maar niet elk 
socialemediaplatform spreekt een groot publiek aan of is blijvend. 

De traditionele media en de politiek drijven op sociale media voor de tren-
ding topics, en lijken zo een beeld te geven van het sentiment van de samen-
leving. Bedrijven creëren imago’s met sociale mediacampagnes, en 
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combineren digitale platforms met sociale media. Het is nu mogelijk om onaf-
hankelijk van de traditionele media een publiek te creëren via sociale media. 
Nieuwe artiesten worden bekend via YouTube, TikTokfilmpjes worden opeens 
onderwijsmateriaal, en nieuwsvergaring verloopt via Facebookberichten.

Fysieke en virtuele functies gaan samenwerken
Hoe interacteert de digitale wereld met de fysieke wereld, hoe komen we van 
een fysieke omgeving via data naar een aanbeveling? 

In het ‘Smart Asset Management Lab’ van de HvA is een opstelling gemaakt 
van de digitale keten voor het onderhoud van fysieke installaties.

Figuur 13 Keten van digitale ondersteuning fysieke processen.26

De rol van sensoren is om metingen te doen van de fysieke wereld en deze 
om te zetten in data die geanalyseerd kunnen worden en omgezet kunnen 
worden in (betere) beslissingen. De etl staat voor ‘extract, transform en 
load’,  en is een data-integratieproces waarbij de data vanuit ruwe data (uit 
sensoren) worden omgezet in (voor de computer) leesbare data. Een andere 
activiteit is om de data om te vormen in voor mensen leesbare informatie 
(dashboarden, business intelligentie (BI)). De algoritmen zetten de data om in 
acties. 

Een nieuwe ontwikkeling bestaat uit verschillende vormen van digitale 
kopieën van de fysieke wereld. 

26 Copyright Jurjen Helmus, Smart Asset Management Lab, Hogeschool van Amsterdam.
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Dat kan zijn virtual reality, een digitale weergave van een fysieke omgeving. 
De technologie maakt het mogelijk om met virtualrealitybrillen een 
3D-beleving te krijgen van een omgeving waar je niet bent. Toepassingen van 
VR-technologie zijn bijvoorbeeld: vakantiebestemmingen virtueel aan mensen 
laten zien, lesmateriaal (ervaren hoe het is om een containerschip op de 
oceaan te besturen), gameomgevingen (zombie schieten). 

Augmented reality wordt gebruikt om een omgeving te beleven waarbij 
digitale (dus geen fysiek aanwezige) elementen zijn toegevoegd. Je kijkt dan 
naar een fysieke omgeving, maar ziet daar digitaal toegevoegde elementen. 
Het spel Pokémon Go is een populair voorbeeld, daar liep jong en oud stad 
en land voor af om virtuele wezens, de Pokémons, te vangen. Augmented 
reality in een industriële omgeving kan nieuwe elementen aan een bestaande 
omgeving toevoegen om te zien of het past, bijvoorbeeld een nog niet ge-
plaatst kozijn in een muur van een gebouw. 

Digital twins zijn gebaseerd op data die een fysieke omgeving digitaal 
weergeven, als een digitale kopie van de fysieke omgeving. Het voornaamste 
doel van digital twins is om te testen hoe een ingreep in de fysieke omgeving 
eruit kan zien en of de ingreep positief uitwerkt. Denk aan het plaatsen van 
lantaarnpalen in een straat, worden dan de juiste straatonderdelen verlicht? 
Het is kostbaar om de lantaarnpalen fysiek te plaatsen, de digital twin is een 
prachtige testruimte om de eerste tests te doen.

De overtreffende trap die nu opgang doet is Metaverse, een virtuele ge-
deelde ruimte waar belevingsopties zijn en mogelijkheden voor sociale inter-
actie. Deze omgeving is verrijkt met augmented reality en virtual reality. Er is 
een op blockchaintechnologie gebaseerde toegang en digitaal betalingssys-
teem waarmee mensen zich in de virtuele ruimte kunnen bewegen en activi-
teiten/ervaringen kunnen kopen. De ruimte zelf kan een digitale twin zijn van 
een bestaande fysieke ruimte, maar kan ook een fantasiewereld zijn zoals 
bekend uit de computergames. Enkele initiatiefnemers zijn Facebook (Meta), 
de makers van de computergames Fortnight, LEGO en Nintendo.27

27 Zie bijvoorbeeld: https://allesovercrypto.nl/blog/metaverse-complete-uitleg-beginners 

https://allesovercrypto.nl/blog/metaverse-complete-uitleg-beginners
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Hoofdstuk 3 Wat maakt een digitaal systeem niet 
verantwoord?

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de digitale systemen niet verantwoord 
kunnen zijn, bedoeld en onbedoeld, waardoor ze mensen schaden en nadeli-
ge gevolgen hebben voor de hele maatschappij. De gebruikers veroorzaken 
dat ook zelf door hoe ze de digitale systemen gebruiken. We kijken naar de 
context waarin de systemen zijn ontwikkeld, gevolgd door een periode van 
gebruik waarin de context verandert. Dit kan gaan over de sociale, de ethi-
sche of de culturele context. Ook de politieke context verandert gedurende 
de jaren, en daarmee de manier waarop we naar IT-systemen kijken. 

Dit maakt de duiding van verantwoorde of niet verantwoorde IT-systemen 
zo lastig. We hebben te maken met verschillende belangen, verschillende uit-
gangspunten en culturele omgevingen en zelfs verschillende (interpretaties 
van) menselijke waarden. Met het verstrijken van de tijd gaan we anders kijken 
naar een IT-systeem, wordt eenzelfde IT-systeem in een latere fase voor 
andere doelen gebruikt dan waar het voor gemaakt was. Dat betekent dat de 
toenmalige context opnieuw getoetst moet worden aan de huidige context bij 
het voortbouwen. 

In dit hoofdstuk zal ik een flink aantal dimensies beschrijven waarmee de 
wensen en eisen aan IT-toepassingen en IT-systemen in het jaar 2022 
opnieuw bekeken kunnen worden. 

Niet-verantwoorde doelstellingen
Ik vind dat een apparaat in principe zo lang mogelijk zou moeten meegaan. 
Bewust de levensduur van apparatuur verkorten is niet verantwoord. Een 
IPad die steeds zwaardere applicaties krijgt waardoor je de apps niet meer 
kunt gebruiken: het is niet duurzaam en voor de gebruikers heel frustrerend. 
Je kunt een Ipad namelijk ook niet aanpassen met extra geheugen. En waarom 
moeten we elke twee jaar een nieuwe smartphone kopen?

Er zijn ook veel digitale toepassingen die inspelen op emoties van mensen. 
Zowel in de toepassing als in het ontwerp worden mensen beïnvloed, verleid, 
misleid en gemanipuleerd. Digitale systemen worden nu veel bestudeerd om 
de achterliggende sturingsmechanismes te begrijpen. Het gaat daarbij om het 
overtuigen (persuasion), sturen (nudging), persoonlijke aanbiedingen (hyper-
nudging, persoonlijke aanbiedingen gebaseerd op profilering) of algoritmisch 
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onderscheidende behandeling/beslissing door profilering (bijvoorbeeld algo-
rithmic pricing, sollicitaties, hypotheekaanvragen, enzovoorts). 

Zo zijn er systemen bedoeld om mensen veel advertenties te laten zien en 
die daarom proberen mensen zo lang mogelijk online te houden. De apps zijn 
met verslavingstriggers geschreven om mensen te verleiden. Dat is niet 
verantwoord. 

Hoe past deze ontwikkeling op de functionaliteit van de digitale systemen?
Als de functie van het systeem ‘aanbevelen’ is, en het achterliggende 

stuurmechanisme ‘overtuigen’ of ‘sturen’, dan kan er een dark pattern ont-
staan: bewust misleidende software.

Er zijn digitale toepassingen die voornamelijk bedoeld zijn om persoonlijke 
data te vergaren, waarmee profielen kunnen worden gemaakt om te verko-
pen aan adverteerders. Vaak ontbreekt transparantie voor de gebruiker dat 
er data worden verzameld. De geleverde diensten zijn vaak mager. Voor het 
verstrekken van je locatie op elk tijdstip van de dag, heeft je telefoon een 
gratis app met het weerbericht op de specifieke locatie. Alsof het weer heel 
anders is in Amsterdam-Oost ten opzichte van Amsterdam-Oost een stukje 
verderop, waarom moet ik mijn exacte locatie invoeren om een weerapp te 
kunnen gebruiken? Het achterliggende motief van datavergaring geeft mij een 
ongemakkelijk gevoel over wat er met die data gebeurt en wie daar toegang 
toe krijgt. 

Fysieke apparaten krijgen een digitale component, met een beperkte 
functie voor de gebruiker. De digitale component heeft namelijk vaak voorna-
melijk een data-verzamelfunctie. Dat zou niet zonder toestemming van de 
gebruiker moeten kunnen. Helemaal niet als het fysieke apparaat niet meer 
werkt zonder hybride component die data verzamelt.

Het schenden van privacy, door data zonder toestemming te delen, of 
door gegevens te vragen die niet relevant zijn, dat is niet verantwoord.

Het beperken van de bewegingsvrijheid van groepen ten gunste van 
anderen, of het onthouden van hetzelfde niveau van diensten: het gebeurt 
ook bij of met gebruik van digitale toepassingen. Zo zijn er boeken vol ge-
schreven met voorbeelden van niet-verantwoorde toepassingen, van syste-
men die niet werken.

Het boek Evil Online (Cocking, Van der Hoven, 2018). laat zien hoe mensen 
criminele activiteiten uitvoeren door online platforms te bouwen en digitale 
activiteiten te ondernemen. Dat betreft het inbreken, oneigenlijk toegang 
krijgen tot computersystemen, verwijderen van data, het kapot maken van 
algoritmen.
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In The Black Box Society (Pasquale, 2015) beschrijft Frank Pasquale hoe al-
goritmen stiekem worden ingezet om geld en informatie te controleren. 

Soshana Zuboff beschrijft in het boek The Age of Surveillance Capitalism 
(Zuboff, 2019) over data surveillance, het ongeremd verzamelen van persoon-
lijke gegevens via digitale technologie en de gevolgen daarvan.

Al eerder schreef Cathy O’Neill het boek Weapons of Math Destruction 
(O’Neill, 2016) waarin ze laat zien hoe het gebruik van algoritmen mensen be-
nadeelt, discrimineert en uitsluit.

In de Atlas of AI (Crawford, 2021) geeft Kathy Crawford nog een nieuwe di-
mensie aan, de digitale systemen worden gebouwd met goedkope arbeid 
door mensen in arme landen, bijvoorbeeld bij het classificeren van trainings-
data en bij het verkrijgen van grondstoffen voor computeronderdelen, zoals 
lithium. 

Mark Coeckelbergh beschrijft in zijn boek The Political Philosophy of AI 
(Coeckelbergh, 2022) de politieke dimensies voor de inzet van AI. Hij identifi-
ceert vijf dimensies die de politieke context vormen waarin AI ontwerpen een 
rol spelen: 

• vrijheid, manipulatie, uitbuiting, slavernij;
• gelijkheid, recht, racisme, seksisme, andere vormen van bias en 

discriminatie;
• democratie, expertise, participatie, totale regimes;
• macht, discipline, surveillance, zelfbeschikking;
• dieren, milieu, klimaatverandering in relatie tot post-humanisme en 

trans-humanisme.
Bij veel van de voorbeelden denk ik: dat zou je moeten verbieden. Met wetge-
ving worden inderdaad een aantal niet-verantwoorde doelstellingen van be-
drijven voorkomen. Maar wetgeving is lastig. 

De Dienst Wegverkeer (RDW) geeft aan enorm te worstelen met de Tesla-
auto’s die op de Nederlandse weg rijden. Bij de introductie van elk nieuw 
model wordt de auto door de RDW gekeurd en die geeft toestemming om in 
Nederland te mogen rijden. Als de software in de Tesla-auto updates krijgt, de 
Tesla heeft veel computergestuurde functies, dan moet de keuring mogelijk 
opnieuw. Wachten op een apk is niet relevant, de Tesla is feitelijk een nieuw te 
keuren auto geworden na een aantal updates. 

Jaap-Henk Hoepman (Hoepman, 2021) geeft in ‘Privacy is Hard’ voorbeel-
den van de worsteling om privacy te bewaren in digitale systemen. Hij stelt dat 
het wel degelijk mogelijk is om privacy design strategieën toe te passen (de 
ondertitel is niet voor niets: ‘and seven other myths’).
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Onbedoelde effecten 
De niet-verantwoorde doelstellingen van de inzet van digitale technologie 
kunnen waarschijnlijk alleen met wetgeving worden tegengegaan (waarover 
meer in hoofdstuk 7). Echter, ook onbedoeld worden IT-systemen niet verant-
woord. Ongewenste techniektoepassingen zijn soms het gevolg van onnaden-
kende toepassing van bestaande technieken uit een andere context; dat kan 
gebeuren uit winstbejag, door druk op snelle IT-ontwikkeling of vanwege het 
aantrekkelijke innovatieve karakter van de technische oplossingen. Smart 
systems zijn ‘hot’ en economisch van grote waarde. Bestaandewerkende func-
ties worden vervangen door een digitaal ondersteund alternatief, ook als dit 
niet nuttig of gewenst is. 

Het gebeurt meestal niet per se expres of bewust, bij de ontwikkeling van 
nieuwe digitale producten kunnen de wettelijke en ethische richtlijnen zijn 
gevolgd. De wettelijke richtlijnen geven nog te veel vrijheid waardoor er 
onethische toepassingen in de markt kunnen komen bedoeld of onbedoeld. 
Toepassing blijken te discrimineren, uit te sluiten, verkeerd gebruikt te worden 
en onder kritiek te komen. 

Bij het ontwerp van digitale systemen kun je onbedoelde effecten hebben 
waarvan we er drie onderscheiden:

1. Repurpose van technologie, je ontwikkelt een systeem met een doel, 
maar het wordt anders gebruikt en doorontwikkeld (Bowles, 2018, p. 
138).

2. Unintended consequences, het doel van het systeem heeft bijeffecten/
neveneffecten die niet konden worden overzien in het ontwerp.

3. Externalities (things we overlooked), de context levert problemen op 
maar ook ongelijk gebruik, en hacking.

Uitsluiting bijvoorbeeld, hoeft niet bewust door de digitale toepassing plaats 
te vinden, het effect kan ook worden veroorzaakt door gebruiksmogelijkhe-
den van een digitale toepassing. 

 Een voorbeeld in Nederland tijdens de coronapandemie van 2020-2022. 
Om de verspreiding van het virus te beperken is in hoog tempo een coro-
na-app ontwikkeld waarmee je kunt laten zien dat je een vaccinatie hebt 
gehad. De coronacheckapp gaf mensen toegang tot bijvoorbeeld horeca, 
theaters of sportscholen, en de mogelijkheid om te reizen, tijdens de 
periode van overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus. De 
app is in ontwerp verantwoord opgezet, privacy wordt gewaarborgd, de app 
werkt op elk soort apparaat, is makkelijk te gebruiken en is veilig tegen 
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hackers. In de media was er controverse of je toegang mag weigeren aan 
mensen die niet gevaccineerd zijn, niet over de werking van de corona-app. 
Nauwelijks besproken is dat er een groep mensen afziet van theater- en 
horecabezoek omdat ze niet kunnen omgaan met de vaccinatiebewijzen. 
Deze mensen zagen af van hun activiteiten en bleven thuis. Niet eerlijk? Er 
zijn best veel mensen zonder smartphone, of zonder DigiD, of die de app 
niet kunnen downloaden, of die hun gegevens niet kunnen ophalen via in-
ternet. Er zijn best veel beperkingen die klein lijken, maar voor groepen 
mensen groot zijn. Behalve de corona-app was er ook de mogelijkheid om 
een geprinte versie te gebruiken, dat stond op de websites als je erbij kon, 
in de media was hiervoor geen aandacht. De openbare bibliotheken 
hebben dit opgepakt, ze zijn aan het werk gegaan om mensen te helpen 
om een geprinte versie van de coronacheck te bemachtigen. De app 
samen met de mogelijkheden om een geprinte versie te gebruiken zijn 
beide afhankelijk van de mogelijkheden van mensen om de systemen te 
gebruiken. 

De functie van digitale toepassingen berust in hoge mate op veronderstellin-
gen over de mogelijkheden van de gebruikers. Bewustzijn over de mogelijkhe-
den en de beperkingen van IT en de toepassingen, kan ongewenste effecten 
voorkómen. Digitale inclusie is een kwaliteitskenmerk van een IT-toepassing. 
Het is teleurstellend, ontmoedigend en frustrerend als een nieuw gelanceer-
de digitale toepassing onder vuur komt te liggen doordat bijvoorbeeld 
mensen met een speciale behoefte de toepassing niet kunnen gebruiken. Als 
dit in de media wordt opgepikt ontstaat er imagoschade die het product 
kapot en onverkoopbaar kan maken. In 2022 is er veel te doen over de soft-
ware Proctorio die gebruikt wordt om studenten te controleren bij het maken 
van tentamens vanuit huis. VU masterstudent Robin Pocornie heeft een klacht 
ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens omdat de software 
mensen met een donkere huid niet herkent28. 

In de praktijk kun je nooit aan alles denken en een toepassing werkend 
krijgen voor echt iedereen. Het was waarschijnlijk onbedoeld dat de software 
van Proctorio blijkt te discrimineren op huidskleur. Maar was het niet te voor-
komen voor de makers van Proctorio? De lange gebruikersvoorwaarden bij 
een product, met alle waarschuwingen voor onkundig gebruik: ik snap het 

28 Zie bijvoorbeeld https://www.scienceguide.nl/2022/10/vu-had-moeten-verzekeren-dat-proctoring 
software-niet-zou-discrimineren/ 

https://www.scienceguide.nl/2022/10/vu-had-moeten-verzekeren-dat-proctoringsoftware-niet-zou-discrimineren/
https://www.scienceguide.nl/2022/10/vu-had-moeten-verzekeren-dat-proctoringsoftware-niet-zou-discrimineren/
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ook wel. Maar niet of onvoldoende nadenken over kwaliteit en gebruik is niet 
meer mogelijk. 

Voor internationaal opererende bedrijven is een gemeenschappelijke IT-
infrastructuur – met gestandaardiseerde hardware, software en internetpro-
tocollen voor de bedrijfsfuncties – een noodzakelijke voorwaarde. Jarenlang is 
er gewerkt aan het op elkaar afstemmen van computersystemen en standaar-
disering. Het onbedoelde effect is dat de bedrijven, doordat ze allemaal de-
zelfde systemen gebruiken, afhankelijk worden van dominante techbedrijven. 
Er is haast geen keuze meer, zonder hiervan gebruik te maken kun je geen 
zakendoen in de keten. 

Naast alle wow en how van de innovatie van de IT-systemen, is er ook een 
schaduwzijde.

Effecten veroorzaakt door gebruikers
Bij onbewust onverantwoord gebruik worden geen IT-systemen gebouwd met 
‘slechte’ doelstellingen, maar wordt een bestaand IT-systeem gebruikt voor 
niet verantwoorde doelen. Nu kan natuurlijk elk apparaat of instrument altijd 
gebruikt worden waarvoor het niet bedoeld is. Een hamer is bedoeld om spij-
kers in te slaan, niet het hoofd van een medemens. Wat IT-systemen anders 
maakt dan een hamer is de schaal die maakt dat miljoenen mensen tegelijker-
tijd een digitale tool online gebruiken en dat de activiteit 24/7 in werking is.

De criminele vorm van onverantwoord gebruik van de digitale systemen is 
hacking (ongeautoriseerd toegang krijgen tot digitale systemen), phishing (per-
soonlijke gegevens aftroggelen) of spoofing (‘foppen’ wat betreft identiteit). 
Mensen gebruiken de digitale systemen om mensen geld af te troggelen, 
identiteitsfraude te plegen of om oneigenlijke toegang tot privégegevens te 
krijgen. Phishing mails worden aan miljoenen mensen tegelijktijd verstuurd. 
Stel dat er 0,01 % van de ontvangers in de slechte bedoelingen trapt, dat zijn 
dan nog tienduizenden mensen die hun gegevens afstaan. Dat is wat anders 
dan een babbeltruc aan de voordeur, met een 0,01 % kans moet je deze min-
stens 100 keer uitvoeren voor één succes. 

Iedereen krijgt wel een keer soortgelijke berichten, ze worden steeds 
moeilijker te onderscheiden van gewenste berichten29:

29 De getoonde telefoonnummers zijn afgeschermd, mogelijk dat er nummers van onschuldigen 
zijn misbruikt. 
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Figuur 14 Phishingberichten.30

Het darkweb is een deel van het internet waar mensen anoniem en vaak afge-
schermd van de rest van de onlinewereld met elkaar in contact kunnen komen 
voor activiteiten die je niet met iedereen wilt delen. Dat trekt natuurlijk crimi-
neel gedrag aan: het aanbieden van drugs, wapens, (kinder)porno, terreuracti-
viteiten. We willen eigenlijk niet weten wat er allemaal verhandeld wordt. Er zijn 
afgesloten delen van het internet die niet ontworpen zijn voor criminele activi-
teiten, maar om anoniem op internet met elkaar te kunnen communiceren. 
Dat kan in bepaalde landen of regio’s gewenst zijn, als vrijheid en veiligheid niet 
kunnen worden gegarandeerd. Wanneer regeringen worden afgezet, is de 
voormalig verzetsbeweging opeens regulier; en de reguliere regeringspartij 
misschien van de ene op de andere dag verboden. Een onlinewereld waar je 
zonder gevaar voor je leven kunt communiceren, lijkt niet meer dan logisch.

Anonimiteit is ook een motivatie om ongezouten meningen te plaatsen op 
sociale media, tot aan bedreigingen toe. Je identiteit is echter wel te achterha-
len door de beheerder van het sociale platform, via een uniek IP-adres, dus 
echt anoniem ben je niet. Om echt anoniem te zijn moet je veel doen, waar-
onder het verhullen van je IP-adres. 

30 Foto’s auteursrecht Nanda Piersma.
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Er zijn partijen die geautomatiseerd berichten op sociale platforms zetten, 
zogenoemde bots. De eerste groep studenten die deelnam aan de nieuwe 
minor Data Science hebben we gevraagd om Twitterberichten te analyseren, 
uit te rekenen hoe vaak het woord ‘ijsje’ in Twitterberichten was verschenen 
en dit te vergelijken met de gemiddelde dagtemperatuur. Dit was een oefe-
ning om een data-analyse te programmeren. Op vrijdag hadden we een pre-
sentatie van de resultaten. De meeste groepen kwamen tot bijna 70.000 keer 
dat er een tweet over ijsjes was verschenen in de aangegeven periode. Er was 
echter één groep die wist dat het maar 59 keer was, zij hadden een automa-
tisch bericht (een bot) geprogrammeerd die elke 5 minuten een bericht met 
het woord ‘ijsje’ op Twitter plaatste. In een kleine week tijd dus 12 (berichten 
per minuut) × 60 (minuten in een uur) × 24 (uur per dag) × 4 (dagen uit de 
analyse) = 69.120 berichten. Dit was meteen een voorbeeld van nepnieuws. 
De andere groepen kwamen tot de verkeerde conclusie omdat ze werden 
misleid door de grappenmakers. We hebben er vreselijk om gelachen, want er 
stond hier niets op het spel. 

Beïnvloeding door het plaatsen van specifieke content, minder onschuldig 
dan het misleiden van de medestudenten, wordt nu wel erkend als een pro-
bleem op sociale media. Het betreft nepnieuws en trollen, en mensen die 
bewust onjuiste berichten plaatsen. Het ontwricht niet alleen hiërarchische of 
centraal geregeerde staten, ook democratisch georganiseerde regeringen 
– in bijvoorbeeld West-Europa – kunnen moeilijk omgaan met deze mogelijk-
heden van digitale systemen. Er is nog geen regie of ingrijpmechanisme.

Schermtijd
Ongewenst gebruik van IT-systemen heeft wat mij betreft ook te maken met 
de tijd die wij achter beeldschermen doorbrengen, de schermtijd wordt per 
jaar hoger. Als je in de metro zit en je kijkt om je heen, dan lijkt het of iedereen 
op zijn telefoon kijkt. Vooral jongeren hebben dit snel geadopteerd, ze worden 
ook wel de Looking down generation genoemd. 

De sociale cohesie en interactie in real life wordt vervangen door virtuele 
interactie. Is dat, behalve een feit, ook wenselijk? Of is het een mateloos ou-
derwetse gedachte om live contact hoger te waarderen dan virtueel contact? 
Met de aankomende Metaverse-toepassingen zal er een nieuwe push komen 
om elkaar eerder virtueel dan fysiek te ontmoeten.

Maar ook in de fysieke wereld zijn beeldschermen dominant aanwezig. We 
schuiven geduldig aan bij artsen, baliemedewerkers of hypotheekadviseurs 
die voor een computerscherm zitten. We kijken naar mensen die naar een 
computerscherm kijken, niet naar ons.
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Figuur 15 Looking down generation.31

Figuur 16 Mensen kijken naar beeldschermen in plaats van naar elkaar.32

31 Gedownload van https://www.vice.com/en/article/wd4ev5/phones-are-better-than-people
32 Gedownload van https://www.schiphol.nl/nl/op-schiphol/diensten/transferbalie;  

https://icthealth.nl/nieuws/verdere-uitrol-digitale-huisartsenpost-spreekuur-nl;  
https://jeroenhypotheekadvies.nl/wel-of-geen-hypotheekadviseur/ ;  
https://makelaardijbultena.nl/index.php/2021/03/26/als-eerste-op-de-hoogte-van-een-huis/;  
http://dag-rob.blogspot.com/2016/; https://www.hornbach.nl/profiservice/eigen-kassa-en-
servicebalie/; 

https://www.vice.com/en/article/wd4ev5/phones-are-better-than-people
https://www.schiphol.nl/nl/op-schiphol/diensten/transferbalie
https://icthealth.nl/nieuws/verdere-uitrol-digitale-huisartsenpost-spreekuur-nl
https://jeroenhypotheekadvies.nl/wel-of-geen-hypotheekadviseur/
https://makelaardijbultena.nl/index.php/2021/03/26/als-eerste-op-de-hoogte-van-een-huis/
http://dag-rob.blogspot.com/2016/
https://www.hornbach.nl/profiservice/eigen-kassa-en-servicebalie/
https://www.hornbach.nl/profiservice/eigen-kassa-en-servicebalie/
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Sociale media zijn voor veel mensen dominante communicatiekanalen in hun 
sociale omgeving. Sociale media zijn het beste voorbeeld van zowel gewenst 
als ongewenst gebruik van digitale platforms. Het is geweldig dat we online op 
elk moment in contact kunnen komen met elkaar over grote afstand. Sociale 
media hebben een deel van onze sociale context vervangen, en resulteren in 
ander gedrag. Daar zijn wel kanttekeningen over te maken, vanuit mijn erva-
ring van veertig jaar geleden zonder computers. Vier gedragsveranderingen in 
onze sociale context door het gebruik van sociale media wil ik nader 
uitwerken.

1. Ervaring delen
Met filmpjes of foto’s kunnen we ervaringen delen van mooie persoonlijke 
momenten, van openbare evenementen waar men aanwezig is, zelfs van on-
gelukken of geweldsincidenten, die we filmen en delen. Toeschouwers van in-
cidenten kunnen actie ondernemen (hulp bieden, hulp halen), daar is de actie 
filmen aan toegevoegd. De meerwaarde van het filmen is bewijs verzamelen 
als het een strafrechtelijke zaak betreft33, soms is het ook een manier voor de 
toeschouwers om met de situatie om te kunnen gaan (Wolfers, Utz, 2022), om 
deze te verwerken. Ook slachtoffers proberen waar mogelijk incidenten te 
filmen en zelfs daders maken gebruik van sociale media om hun acties vast te 
leggen en te delen (voorbeeld Newchurch shooting). Vanuit de wens om een 
ervaring te delen wordt een groot publiek bereikt door het gebruik van digita-
le tools. Maar is er wel iemand die hulp inschakelt, of zijn we alleen aan het 
filmen en delen? 

2. Uitbesteding of inertie. 
Het delen van een situatie in de hoop dat iemand (anders) actie onderneemt. 
Of inertie: het delen van een situatie die actie vereist, zonder dat de actie 
wordt uitgevoerd (de lift is stuk, er is geplast in de portiek, de stoeptegels 
liggen los, er is een auto in de sloot gereden, de deur staat nog open, de vuil-
nisbak is weer vol, help die vrouw die daar wordt lastiggevallen). Hier wordt 
een ervaring gedeeld, waar er eigenlijk een actie moet worden ondernomen 
om het probleem op te lossen. Dat kan de melder vaak zelf doen (pak een 
dweil, doe de deur dicht, help het slachtoffer) of de melder kan de juiste in-
stantie inlichten die het probleem kan oplossen (liftmonteur, politie). 

33 https://www.witness.org/ richt zich op het vergaren van bewijsmateriaal

https://www.witness.org/


53SYSTEM ERROR, PLEASE RESTART

3. Meningen, ook als ze er niet toe doen. 
Volgens mij wordt er te vaak op berichten over ervaringen gereageerd (reply) 
met een mening. De reputatie van sommige sociale media is slecht door de 
extreme meningen (Bigley, Leonhardt, 2018), tot en met persoonlijke beledi-
gingen en bedreigingen van personen. Maar er zijn ook veel berichten met 
meningen op ervaringen en uitbestedingsmeldingen waar actie zou moeten 
worden ondernomen (‘goh wat vervelend die stoeptegel, de gemeente moet 
eens minder met kades bezig zijn en meer met de stoepen’). Het commentaar 
is vaak niet onderbouwd met feiten en heeft geen oplossend gehalte. Leg die 
tegel zelf even recht of bel om het onderhoud te melden! 

4. Technische oplossingen als vervanging van sociale afspraken. 
Het gebruik van sociale media om acties uit te besteden kunnen we doortrek-
ken naar de roep om technische oplossingen voor allerlei sociale 
vraagstukken. 

De verdwenen pakjes in mijn appartementencomplex
Er verdwijnen pakjes uit de algemene ruimtes van mijn appartementen-
complex, op de sociale media komt een oproep ‘we hebben een bewa-
kingscamera nodig’. Dat gaat wat mij betreft echt niet helpen. De technische 
installatie kan een diefstal registreren, maar niet voorkomen. Ook een 
vervolg geven aan een geregistreerde diefstal zal door mensen moeten 
worden ondernomen. Tenzij we de camera koppelen aan een geautomati-
seerd wapen die de dief neerschiet, maar dat zal iedereen te extreem 
vinden.
Deze roep om camera’s in privédomeinen op sociale media wordt ingege-
ven door aanhoudende reclames van aanbieders van bewakingscamera’s 
en smart deuropeners voor particulieren (Verisure). De aanbieder van de 
technische installatie heeft een winstoogmerk en speelt in op de emotie 
van de klanten. Camera’s filmen echter niet alleen ongewenste situaties, 
maar ook alle andere situaties, ze dringen diep door in het privédomein 
van mensen. Bewakingscamera’s zijn exclusief voor handhaving en niet 
gewenst in privédomeinen. Met privacywetgeving wordt getracht dit onder-
scheid werkbaar te maken.
Als we verantwoorde digitale systemen willen in een sociale context, dan 
moeten we nadenken over het doel voordat een technische oplossing 
wordt overwogen.
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Het probleem in mijn appartementencomplex bestaat uit verdwenen 
pakjes in algemene ruimtes. Nadenkend over de oplossing is de sociale 
context belangrijker dan de techniek. Kennelijk worden pakjes niet aan 
mensen overhandigd maar in een algemene ruimte gelegd. De mensen 
zijn niet thuis als de bezorger de pakjes aanbiedt, mensen laten de bezor-
ger de pakjes in de ruimte neerleggen. Is dat te voorkomen? Met de digitale 
tool Track and Trace, kun je zien wanneer het pakje aankomt en via 
WhatsApp of andere platformtools kun je buren vragen het pakje aan te 
nemen. Daarmee is dit probleem opgelost, geen camera’s nodig. Het vraagt 
wel een sociaal contract met alle buren in het complex om pakjes aan te 
pakken en bezorgers geen pakjes voor buren in de algemene ruimtes te 
laten plaatsen. 

We hebben als samenleving een meestal onbeschreven sociaal contract, over 
hoe we met elkaar omgaan, een zogeheten wordless pledge (Bowles, 2018, p. 
119). Ook hebben we reason en kennis als basis van sociale contracten waar 
mensen aansprakelijk voor worden gesteld. De sociale inrichting van de maat-
schappij, met haar hiërarchische structuren, landelijke regerings- en organisa-
tievormen, is ook gebaseerd op macht en bezit. Vertrouwen in de partijen als 
de overheid, artsen of wetenschappers is gebaseerd op een goed gebruik van 
privileges door deze partijen. Denk aan een kennisvoorsprong; gebruik van 
bezittingen zoals wapens, medicijnen of technologie; en een groter hande-
lingsperspectief van deze partijen zoals handhaving en verdediging. Het zijn 
sociale afspraken. Rechtvaardigheid bij het inzetten van machtsmiddelen en 
het afleggen van verantwoording over de acties – zoals bewaakt door recht-
banken en controleorganen in een fysieke wereld – laten de sociale contrac-
ten rondom maatschappij-inrichting werken. 

Al met al is het gedrag van mensen ook met het gebruik van technologie 
soms niet fraai. Anonimiteit op de sociale platforms doorbreekt belangrijke 
sociale contracten, mensen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
hun online uitingen. Met het grote bereik van (anonieme) boodschappen ver-
stoort dit het sociale systeem waarin we functioneren. 

Zijn de digitale systemen hier verantwoordelijk voor? Moeten we de IT-
architectuur of de software anders inrichten zodat we de sociale contracten 
kunnen handhaven?

Het aanstellen van ‘admin’- identiteiten op online platforms, de eis dat IT-
partijen (Twitter, Facebook, Instagram) als politiemacht optreden voor discri-
minerende uitingen op hun platforms: het is gebaseerd op de menselijke 
gedachte dat de digitale wereld hetzelfde kan worden beheerd als de fysieke 
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wereld en haar sociale contract. Binnen organisaties worden steeds vaker 
protocollen opgesteld voor het gebruik van sociale media. Echter, in de digita-
le wereld zijn zelfs de basisprincipes van de sociale contracten nog in ontwik-
keling: wie heeft de macht, wat is bezit, welk handelingsperspectief heeft de 
machthebber? En hoe worden rechtvaardigheid en verantwoording 
ingericht? 

Natuurlijk zijn er ook mensen die de gebruikte computersystemen bespe-
len, en creatieve oplossingen vinden voor situaties die hen betreffen. Kijk eens 
naar de volgende foto, genomen in een straat in Amsterdam. De auto staat 
geparkeerd in een buurt waar parkeerbeheer met camera’s op rondrijdende 
auto’s de kentekens scant om te controleren of er parkeergeld is betaald. 
Deze eigenaar krijgt op deze manier geen bekeuring.

Figuur 17 De camera's van parkeerbeheer kunnen het kenteken van deze auto niet scannen.34

34 Foto auteursrecht Nanda Piersma.
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Effecten in de context van IT-systemen
Culturele context
De opvatting van gewenste of ongewenste effecten is cultureel bepaald. Zoals 
de één vlees eten normaal vindt, en de ander vegetarisch is of veganistisch 
eet, zo hebben verschillende mensen ook in de digitale context andere cultu-
rele waarden en afwegingen. De voornaamste culturen rondom digitale 
context zijn grofweg te verdelen in drie duidingen:

1. Aziatisch, het collectief staat voorop, de bijdrage aan de maatschappij. 
Dat betekent dat de mensen zich richten op hun bijdrage tot het col-
lectief. Een sociaal contract rondom gedrag mag gemonitord en ge-
handhaafd worden met alle digitale tools die beschikbaar zijn. De 
overheid is bepalend.

2. Amerikaans, de ‘equal opportunity’ en kapitalistische gedachte geven 
veel vrijheid aan de ontwikkelaars van digitale technologie, om een 
markt en marktwaarde te vinden voor hun producten en diensten. De 
overheid is terughoudend en toetst marginaal.

3. Europees, het individu staat voorop en heeft recht op privacy en inte-
griteit. Digitale tools worden alleen ingezet als deze de rechten van het 
individu niet schenden. De overheid is voorschrijvend en handhavend.

Ook binnen elke grote stroming zelf is al veel discussie over verantwoorde en 
niet verantwoorde IT toepassingen. Dit zijn mensen die vanuit eenzelfde cul-
tureel besef naar een digitaal systeem kijken en toch een heel andere opvat-
ting hebben over de wenselijkheid en de gevolgen van het gebruik van digitale 
systemen. 

Interessant is dat eenzelfde digitale technologie wereldwijd in alle culturen 
wordt gebruikt. Sterker nog, Big Tech-producten leunen zwaar op de ‘one size 
fits all’-gedachte, waarbij vaak alleen de taal van de digitale tool wordt aange-
past. En daar hebben we nu mee te maken, in wetgeving, bruikbaarheid en 
beleving. 

Voorbeeld Moral Machine (Awad et al, 2018) 
In dit experiment is een zogenaamde ‘Moral Machine’ ontwikkeld, een 
online experimenteel platform om morele dilemma’s te adresseren 
rondom zelfrijdende auto’s. Dit platform heeft 40 miljoen beslissingen in 
10 talen van miljoenen mensen uit 233 landen en gebieden verzameld. De 
vraag welke groepen er gespaard moet worden als een zelfrijdende auto 
crasht geeft de volgende (geclusterde) antwoorden:
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Figuur 18 Het moreelkompasexperiment.

De auteurs vonden drie geografische clusters die opmerkelijke verschillen 
laten zien in hun beslissingen. Mensen uit zuidelijke gebieden sparen 
eerder mensen met een hogere status en vrouwen; mensen uit oostelijke 
gebieden eerder voetgangers, wetshandhavers en mensen in het alge-
meen. Mensen uit westerse gebieden hadden een voorkeur voor inaction 
(geen keuze), met op kleine afstand grotere groepen of jongeren of gezon-
dere mensen. 

Dit geeft culturele verschillen weer die vaak onuitgesproken zijn, maar wel als 
drivers ook onder digitale toepassingen een rol spelen. Een voorbeeld is dat 
we in Nederland geen probleem hebben met naakt (we zijn niet zo preuts) 
maar wel met wapens en geweld. In Amerika is dat precies andersom. Dat 
merk je bij het beleid over inhoudelijke aanpassing van bijvoorbeeld Facebook. 

Ook wie een tool gebruikt of wie een tool ontwikkelt, doet dit vanuit de 
eigen culturele opvattingen. Westerse managers die IT-taken hebben uitbe-
steed naar India klagen over het gebrek aan tegenspraak door de Indiase 
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werknemers. Nooit wordt gezegd dat iets niet kan, of niet op tijd af kan zijn. Bij 
de oplevering blijkt pas dat code niet kan worden geleverd, of niet van vol-
doende kwaliteit is. De Nederlands manier van aansturen van IT-projecten 
houdt geen rekening met de culturele achtergrond van de mensen in het 
project.

Het wereldwijd standaardiseren van digitale functies en de bijbehorende 
systemen levert ook culturele mismatches op. Ieder internationaal bedrijf is 
bekend met internationale regelgeving en met verschillende culturele behoef-
tes en gebruiken. De onderliggende waarden van een land en de verschillen 
worden al sinds jaar en dag beschreven door Geert Hofstede (Hofstede, 
1980). Daarin is aanpassing aan de gebruiken en de omgangsvormen in een 
land een belangrijke pijler voor succesvol ondernemen. 

Voorbeeld Domino’s Pizza
Domino’s Pizza is in de zomer van 2022 vertrokken uit Italië. De smaakbele-
ving van de Italianen van hun nationale trots ‘de pizza’ kon niet worden ge-
evenaard door de Amerikaanse thuisbezorger van pizza’s, die snel thuis 
werden bezorgd, maar andere (mindere) smaken hebben.35

Het gedrag van mensen als gevolg van de aanwezige digitale producten 
bestaat niet alleen uit het wel of niet aanschaffen en gebruiken van een digita-
le dienst. Doordat mensen weten dat er veel data over hen wordt verzameld 
kunnen mensen zich anders gaan gedragen: voorzichtiger, wegblijvend bij 
sommige locaties, veiligheid opzoeken of minder geneigd om te experimente-
ren. Dit effect heeft chilling (Rathenau, 2021), een Engels woord dat ernstig 
verontrust of angstig betekent. 

Politieke context 
De politieke context bestaat uit de maatschappelijke vraagstukken en hoe die 
worden aangepakt vanuit de landelijke en wereldwijde overheden. Het gaat 
over sociale en economische overheidsmaatregelen waarover in democrati-
sche regimes inspraak via verkiezingen is geregeld. Digitalisering raakt alle 
maatregelen, meestal in de uitvoering. Globalisering is een inherent onder-
deel van digitale systemen. Hoe de politieke context kan veranderen en een 
andere kijk kan geven op IT-systemen illustreer ik met de dimensie duurzaam-
heid, al vijftig jaar een aandachtspunt in de politiek.

35 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/domino-s-blijft-niet-overeind-naast-pizzabakkers 
-van-eigen-bodem-en-vertrekt-uit-italie~bed73203/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/domino-s-blijft-niet-overeind-naast-pizzabakkers-van-eigen-bodem-en-vertrekt-uit-italie~bed73203/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/domino-s-blijft-niet-overeind-naast-pizzabakkers-van-eigen-bodem-en-vertrekt-uit-italie~bed73203/
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Al in 1972, vóór de opkomst van computers voor consumenten, is het 
rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome uitgekomen (Meadows et 
al., 1972). Daarin wordt gesteld dat de groei van de industriële productie naar 
schatting ergens tussen 2010 en 2020 zijn maximum zal bereiken. Het aan-
houdende streven naar economische groei zal leiden tot toenemende milieu-
vervuiling, een gebrek aan grondstoffen, een gebrek aan voedsel, en 
klimaatverandering. 

Ruben Jacobs (Jacobs, 2022) schetst het volgende beeld van de duurzaam-
heidsgedachte in West-Europa (Nederland) de afgelopen vijftig jaar. De naoor-
logse periode 1945-1973 wordt ook wel aangeduid als jaren van gezonde 
groei. Elke inwoner in de naoorlogse opbouw kreeg het beter, kreeg toegang 
tot eigen vervoer (auto), een koelkast en tv, onderwijs en gezondheidszorg. 
Ook gaan de meeste Nederlanders vanaf dan jaarlijks naar het buitenland op 
vakantie. De industriële productie en de huishoudelijke activiteit zijn echter 
volledig gebaseerd op fossiele grondstoffen. In 1973 kwam de gewaarwording 
dat de grondstoffen eindig zijn en dat de milieueffecten de schaduwzijde van 
de economische voorspoed vormen. In 1973 was daar de eerste oliecrisis, 
een tweede in 1979. Een zware economische crisis volgde, en de aanbevelin-
gen in het rapport Grenzen aan de groei verdwenen op de achtergrond, alle 
aandacht ging uit naar het herstel van onze economie. 

Pas in 1987 geven de Verenigde Naties een vervolg aan Grenzen aan de 
groei, met het rapport Our Common Future (Brundtland, 1987), geschreven 
door Gro Harlem Brundtland. Daarin staat geen woord over de opkomende 
digitale technologie en welke rol deze zou kunnen spelen, wel is er bewustzijn 
dat er data nodig zijn om de situatie te monitoren. De jaren tussen 1990 en 
2000 waren ‘een decennium van zorgeloosheid, decadentie en weinig heroïek. Het 
was het tijdperk van privatisering, marktwerking en schaalvergroting. […] 
Economische groei en materiële vooruitgang is diep doorgedrongen in ons collec-
tieve bewustzijn’ (Jacobs, 2022). In 1989 valt de Berlijnse Muur en kan ook Oost-
Europa gaan deelnemen aan het kapitalistische systeem met marktwerking. 

In het tijdperk 1980-2020 vindt de digitale revolutie plaats. In de jaren 
tachtig krijgen mensen de beschikking over personal computers, in de jaren 
negentig over internet, begin deze eeuw ontstaan sociale media en worden 
data steeds verder ingezet om onze industriële processen te optimaliseren. 
De ontwikkeling van digitale systemen past precies in het economischegroei-
denken van die jaren. Ook de marktwerking, globalisering en opschaling 
hebben grote invloed op de ontwikkeling van digitale toepassingen: ze komen 
veelal van partijen die in de industrie van de private Big Tech opkomen en de 
digitale toepassingen opschalen naar wereldwijde standaarden. Vanuit de 
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globaliseringsgedachte wordt ook wordt ook de softwareontwikkeling vaker 
uitbesteed naar lagelonenlanden als India, Pakistan of Polen. Het maken van 
software wordt gezien als een productieproces.

In 2015 formuleren de VN de agenda tot 2030 met de Sustainable 
Development Goals (sdg, (Vn, 2015)). Dit betreft een breder wereldwijd per-
spectief voor het bestrijden van armoede, toegang tot betaalbare en duurza-
me energie, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid en herstel van 
ecosystemen. Hier worden de milieuschade van de economische groei 
opnieuw op de kaart gezet. Er komt een tegenbeweging voor de economi-
schegroeigedachte. Mensen geven in een internationale studie uit 2018 aan 
dat als er een keuze moet worden gemaakt zij eerder kiezen voor milieube-
houd dan voor economische groei (Drews, Antal, van den Bergh, 2018).

Begin jaren twintig van deze eeuw zet de gedachte van deglobalisering in. 
Dat komt door het besef van kwetsbaarheid als gevolg van afhankelijkheid van 
andere landen. Dat speelt op door de globale spanningen: in de EU verlaat 
Groot-Brittannië de Europese Unie, in het Midden-Oosten zijn spanningen, in 
de Verenigde Staten vallen Trump-aanhangers binnen in het parlement, in 
Afghanistan nemen de taliban de regering over, Rusland valt de Oekraïne 
binnen, China dreigt Taiwan aan te vallen (opsomming uit 2022). Grondstoffen 
zijn niet beschikbaar en industriële productie stagneert. Daarbij is de COVID-
19-pandemie disruptief voor de economie in alle landen. 

De politieke context van softwarebeheerders en softwareontwikkelaars 
bestaat uit het gedachtegoed dat er economische groei en materiële vooruit-
gang moet worden gemaakt. 

Dit gedachtegoed staat onder druk door een aantal ontwikkelingen:
• Duurzaamheid en het uitputten van de aarde heeft al vijftig jaar aan-

dacht via spraakmakende rapporten, maar wordt ingehaald door de 
politieke realiteit van energietekorten en kortetermijnoplossingen voor 
economische crises. Mede door de huidige klimaatproblemen is duur-
zaamheid weer een actueel thema. Circulaire economische modellen 
worden getest en onderzocht. De milieugedachte wordt opgepakt 
door klimaatactivisten. Ook dierenrechten worden op de kaart gezet, 
de grootschalige vee-industrie lijkt onhoudbaar. Digitale systemen 
worden onderzocht, ze zijn gebouwd op fossiele energie, en blijken 
heel veel grondstoffen en energie te gebruiken. Batterijen zijn geba-
seerd op lithium, datacenters moeten worden gekoeld, hebben veel 
opslag- en rekencapaciteit nodig en gebruiken dus ontzettend veel 
stroom. Data- en rekencapaciteit lijken onbeperkt beschikbaar in de 
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cloudomgevingen. Het is namelijk het verdienmodel van de eigenaren 
van de servers, meer gebruik is meer inkomsten.

• Gelijkheid, recht, racisme en seksisme worden aangekaart en krijgen 
veel aandacht in grote bewegingen zoals MeToo of Black Lives Matter. 
Sociale media op digitale platforms spelen een grote rol in de opscha-
ling van deze bewegingen. Mensen kunnen elkaar vinden en aanspo-
ren. Het betreft tekens een onderwerp in de fysieke wereld die een 
digitaal platform heeft waar de beweging wereldwijd op groeit. 

• Macht en tegenkracht, zelfbeschikking en menselijke waardigheid 
worden tegen de meetlat van economische groei gehouden. Er zijn 
grote multinationals en partijen binnen Big Tech die het meest lijken te 
profiteren van de economische groeimodellen. De datamacht als 
gevolg van de datasurveillancetechnieken is zo groot dat de marktwer-
king is verstoord. De beschikbare gelden van Big Tech voor technische 
innovatie overstijgen de investeringen in alle universiteiten van de 
wereld bij elkaar. Elke start-up die in de weg zit van Big Tech wordt op-
gekocht, of gaat ten onder.

• Digitale systemen blijken te discrimineren, manipuleren, uit te buiten 
en uit te sluiten. Ze blijken te kunnen worden ingezet om democratie 
te ondermijnen en mensen van vrijheid en zelfbeschikking te beroven. 
Dit is (meestal) niet eens doelbewust, uit criminele motieven, maar een 
bijwerking van de economische motieven.

Het kan duurzamer
De IT-systemen gebruiken vooral fossiele energie, en met de opschaling van 
de computercapaciteit gebruiken ze steeds meer (fossiele) energie.

De applicaties zijn ingericht volgens een ‘one size fits all’-situatie aan de 
gebruiker aan te bieden. De standaardisatie van de systemen, waarbij allerlei 
functies zijn toegevoegd die slechts weinig zullen worden gebruikt, maken di-
gitale toepassingen topzwaar. 

Voorbeeld De letter ‘a’
Wanneer we een Microsoftapplicatie gebruiken, alleen om de letter ‘a’ op te slaan:

Kladblok 1kB

Exceldocument 9 kB

Worddocument 12 kB

PowerPointdocument 32 kB

Publisherdocument 89 kB
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We zijn ons niet bewust van onze digitale footprint. Servers hebben gemid-
deld 5.12 kWh aan energie nodig om 1 GB een jaar lang te bewaren. De ge-
middelde CO2-uitstoot per kWh is 442 gram. Dat betekent dat een 
Worddocument met alleen de letter ‘a’ alleen al 0.027 gram per jaar aan CO2-
uitstoot geeft en 0,06 Wh (= 0,00006 kWh) aan elektriciteit kost.

Even gekeken naar mijn eigen cloudgebruik: Mijn OneDrive heeft 5 GB en 
SURFdrive 64 GB. Dat is voor mij alleen al 156 kg CO2-uitstoot per jaar, gelijk 
aan 1.300 km rijden met een benzineauto. Alleen aan cloudopslag van docu-
menten en foto’s! Een e-mail is gemiddeld 75 kb groot. Een gemiddelde 
mailbox (en ook de mijne) heeft 17.000 mailtjes waarvan de meeste jarenlang 
worden bewaard. Dat betekent dat elke e-mailgebruiker jaarlijks 2,8 kg CO2-
uitstoot veroorzaakt met alleen bewaarde e-mails. Dat staat gelijk aan nog 
eens 24 km autorijden met een benzineauto. 

GB KWh Gram

E-mail Geheugen Elektriciteit CO2

1 442

1 5,12 2263,04

1 0,000075 0,000384 0,169728

17.000 1,275 6,528 2885,376

Cloudopslag 69 353 156150

Figuur 19 Rekensom van mijn persoonlijke CO2 uitstoot.

Door het gebruik van een cloud kunnen we alle digitale producten bewaren, 
onze e-mails, onze documenten, onze foto’s. Er worden veel dezelfde docu-
menten bewaard, zoals alle versies van een rapport, van versie 0.1 t/m 2.3, 
ook als het een groot Worddocument is. Van een dagje met vrienden op pad 
maken we met zijn allen honderden foto’s die we allemaal delen en individu-
eel bewaren in onze eigen cloud omgeving. De beperking van opslagruimte is 
opgeheven, dus er is geen noodzaak om met beperkte opslagruimte om te 
gaan. We bouwen grote persoonlijke digitale archieven. Als er een afweging is 
tussen met de auto naar het werk of ons fotoarchief minimaliseren, welke 
triggers heb je dan nodig? We voelen de kosten van autogebruik direct in 
onze portemonnee, terwijl een (te) groot fotoarchief in de cloud weinig kost 
en soms zelfs gratis is. 

Kate Raworth (Raworth, 2017) heeft het concept van de donuteconomie 
geïntroduceerd, die het behoud van de natuurlijke grondstoffen in het 
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economisch model heeft opgenomen (het ecologisch plafond). Dit model 
geeft een sociaal fundament en een ecologisch plafond aan economische ac-
tiviteit. Het nadenken over activiteiten die door het ecologisch plafond gaan, 
zoals uitputting van de aarde, aantasting van de ozonlaag, verzuring van 
oceanen, klimaatverandering, staat in nauwe relatie tot de oproep van vijftig 
jaar geleden door de Club van Rome. Maar ook de kritische reflectie op de 
sociale en maatschappelijke impact van digitale toepassingen heeft een 
directe relatie met het sociaal fundament dat Kate Raworth introduceert.

Figuur 20 De donut.36

 
De vertaling van de ecologische impact van computergebruik vindt nog mond-
jesmaat plaats. Nadenken over verantwoorde IT-systemen past volledig in het 
economische model van de donuteconomie, met de sociale bodem, de ecolo-
gische plafonds en de veilige en rechtvaardige ruimte voor mensen. De sociale 
bodem en de veilige en rechtvaardige ruimte voor mensen is niet alleen fysiek, 
maar ook in de virtuele wereld een issue. 

36 Gedownload van https://groenehub.org/donut-deals/.
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Afhankelijkheid van techpartijen
Huidige bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van eerder aangekochte en 
geïmplementeerde systemen en infrastructuren, zoals van sas, Microsoft, ibm, 
Amazon, Google, of Cisco. Dat zijn de Big Tech-partijen die bij de opkomst van 
digitale systemen de architectuur hebben opgezet en wereldwijd opge-
schaald. Zij lijken nu ook de enige partijen die fundamentele aanpassingen in 
de architectuur kunnen uitvoeren, andere kleinschalige partijen zullen zich 
altijd moeten verhouden tot hun architectuur. Dat zagen we in Nederland 
opnieuw bij de covidbesmettingapp die waarschuwde als je in de buurt bent 
geweest bij een persoon die een covidbesmetting geregistreerd had bij de 
ggd. Deze app kon alleen maar werken als de gebruiker akkoord ging met de 
voorwaarden van Google of Apple, die het platform leverden voor de app. 

Het gebruik van digitale producten voor online communicatie explodeert 
als gevolg van thuiswerken tijdens de lockdowns in de coronapandemie. Nu 
blijken er slechts drie partijen te zijn die online overlegtools goed werkend 
kunnen aanbieden: Zoom (Zoom Video Communications) Google Meet 
(Google) en Teams (Microsoft). Er lijkt geen keuze, elke werkgever gaat deze 
tools gebruiken. Er zijn wel minder bekende alternatieven, zoals Jitsi37.

Niet voor niets zijn de cloudomgevingen gemaakt door deze Big Tech-
partijen. Met de migratie van onafhankelijk beheerde servers van individuele 
bedrijven en instellingen naar cloudomgevingen hebben deze zich nog afhan-
kelijker gemaakt van dezelfde Big Tech-partijen. Niet alleen de software, maar 
ook de hardware is daarmee niet meer in eigendom van de bedrijven die ons 
de diensten verlenen en producten verkopen.

In een rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, 2021) uit 2021 
wordt gesproken over ziekenhuizen die volledig afhankelijk zijn van de ICT-
systemen, ze kunnen niet zonder. Daarmee is de macht over de ziekenhuis-
functie in handen van de ICT-eigenaar. 

De macht van de cloudproviders is groot. We kunnen verwachten dat 
steeds meer aangeboden functies zullen worden beëindigd en vervangen 
door (duurder) betaalde varianten. Meer en meer zullen ook kosten voor 
updates, new releases van software om de cloudomgeving te gebruiken, geld 
gaan kosten of vervangen worden door abonnementsvormen. De eerste 
voorbeelden zijn nu zichtbaar. Zo stopt Microsoft met de ingebouwde data-
lekpreventiesoftware wip (Windows Information Protection), deze wordt ver-
vangen de abonnementsdienst Microsoft Purview Data Loss Prevention (dlp)38. 

37 https://meet.jit.si/.
38 https://www.agconnect.nl/artikel/microsoft-stopt-met-gratis-ingebouwde-datalekpreventie
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Het business model van Microsoft is omgezet van de verkoop van software 
naar de verkoop van softwaregebruik.

Mensen moeten (te) hard werken voor IT-systemen 
Door de standaardisering van de digitale toepassingen wereldwijd zijn we 
gewend om Engelstalige termen te gebruiken. We hebben het over cloud, 
files, drives en maps, uploaden en downloaden, streamen, browsen, web-ba-
sed, (Apple) ID, message, e-mail, en artificial intelligence. 

Mensen werken hard om IT-systemen werkend te krijgen en te houden. 
Om het platform op te zetten en te onderhouden, zijn systeembeheerders, 
systeemontwerpers, data-analisten, en softwarespecialisten nodig die veel tijd 
achter beeldschermen bezig zijn. Gebruikers met toegang tot het sap-platform 
kunnen de data inzien en binnen de toegewezen rechten ook de data invoe-
ren en wijzigen. Het onderliggende systeem van het platform is wereldwijd 
hetzelfde, of je nu in Zuid-Afrika, Brazilië of België woont, maar er zijn wel cur-
sussen nodig om de gestandaardiseerde platformfunctie te begrijpen en te 
kunnen gebruiken.

Er is een hoog kennisniveau vereist om computers te kunnen gebruiken. 
Tegelijkertijd worden op steeds meer werkplekken beeldschermen en digitale 
toepassingen geïntroduceerd. Het kan heel handig zijn om mensen zelf 
toegang te geven tot een roosterprogramma, waardoor ze zelf de door hen 
gewenste roosteruren kunnen aangeven. Het roosterprogramma werd voor-
heen bediend en ingericht door gespecialiseerde roostermakers. Het effect 
van het zelf plannen door de medewerkers in plaats van de planners leverde 
heel veel telefoontjes op naar de ICT-helpdesk van het bedrijf, met vragen 
waar op het toetsenbord de any key-toets zat (het systeem gaf aan dat het 
planprogramma kon worden afgesloten door een willekeurige toets in te 
drukken: ‘to exit press any key’).

Niet alleen ontstaat er een tweedeling in techsavvy en digibeten, we con-
fronteren steeds meer mensen op de werkvloer, in het dagelijks leven of thuis 
met computerinterfaces die zijn ontwikkeld door en voor specialisten. 

Zelfs in het simpele gebruik van een digitaal systeem worden mensen aan 
het werk gezet. Denk aan het invullen van je gegevens, keer op keer, in digitale 
formulieren. We vragen zelfs aan mensen om te bewijzen dat ze geen robot 
zijn door taken uit te voeren die kennelijk niet door robots kunnen worden 
uitgevoerd:
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Figuur 21 Classificatietaak als identificatie van het mens-zijn.39

In figuur 21 wordt identificatie van het mens-zijn vastgesteld door het identifi-
ceren van de straatborden in een foto. Dat lijkt heel sterk op de werkzaamhe-
den die we moeten doen om een dataset te bouwen waarop een algoritme 
voor kunstmatige intelligentie wordt getraind. Zijn wij hier nu onszelf als mens 
aan het identificeren, of zijn we een trainingsset van het bedrijf aan het 
labelen? Het bedrijf geeft ons toegang tot een digitaal platform als we de 
juiste vakjes hebben aangeklikt, dus kennelijk weten ze al wat de juiste vakjes 
zijn. Dan kan een getraind algoritme dit waarschijnlijk ook, hoe kunnen we 
echt zeker weten dat een mens dit werk uitvoert?

Het hoort ook bij een bredere trend: outsourcing to the customer. Waarom 
als bedrijf doen wat je de klant ook zelf kunt laten doen? Zeker in een tijd waar 
arbeidskosten zo hoog zijn. Zie bijvoorbeeld de tankstations of kassa’s in 
supermarkten.

39 Gedownload van https://github.com/google/recaptcha/issues/164.
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Conclusie
We zullen in de komende hoofdstukken laten zien dat de IT-systemen voort-
bouwen op oude infrastructuur en op bestaande werkwijzen. We hebben als 
IT-ontwerpers te maken met de vele hoofdbrekers om de systemen op deze 
wijze te blijven doorontwikkelen. Dat zal een gebruiker natuurlijk worst zijn, als 
het maar werkt. Ook zijn de gebruikers meegegroeid met de mogelijkheden en 
met de ongemakken. Veel lossen we met kunst en vliegwerk op. We gaan toch 
niet weer met de hand rapporten schrijven of een wegenkaart gebruiken!

Realisering: Wordt onverantwoorde software alleen met kwade intentie 
ontworpen en ontwikkeld, of zijn het ook onbedoelde effecten? Hoe kunnen 
we deze identificeren en voorkomen?

Een softwareontwikkelaar of ondernemer met een idee voor een nieuwe 
digitale toepassing heeft over het algemeen geen slechte intenties, wil niemand 
discrimineren of van diens vrijheid beroven. Waar het dan misgaat in de ont-
wikkeling en uitwerking van een idee is dus een combinatie van factoren:

• voortbouwen op economisch gedachtegoed; 
• voortbouwen op bestaande technische systemen; 
• gebruik van bestaande organisatievormen en werkprocessen;
• menselijke beperkingen in visie en denkkracht;
• wetgeving die niet in staat is de digitale ontwikkeling te reguleren;
• culturele mismatches in een globaliserende standaardisatie van digitale 

toepassingen.
Je zult maar starten met een hbo-ICT-opleiding en informaticus willen worden. 
Dan wil je leren programmeren en IT-systemen inrichten. Blijken die systemen 
allerlei nadelen te hebben waar je op kunt worden aangekeken. We hebben 
het niet in de gaten gehad, maar met vriendelijke doelstellingen als ‘internet 
for all’, en ‘personalised services’ zijn we waar we nu zijn. 

De komende hoofdstukken beschrijven het ontwerpproces van IT-
systemen, en de gevolgen van de economische context waarin die systemen 
worden ontwikkeld. We zijn op zoek naar nieuwe ontwerpprincipes voor pro-
grammeurs, systeemontwikkelaars en producteigenaren, die kunnen leiden 
tot verantwoorde IT-systemen.

Dit betreft nieuwe systemen die gebouwd worden, en bestaande syste-
men die worden onderhouden en worden doorontwikkeld. Waar veel aan-
dacht gaat naar transparantie van systemen, datamacht, en digitale systemen 
die mensen discrimineren en overheersen, wil ik vooral pleiten voor een rea-
listische kijk op onze systemen. Ze zijn echt nog in ontwikkeling. Zelfs de Big 
Tech-partijen zullen (moeten) toegeven dat hun systemen niet allemaal state 
of the art zijn. 
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Hoofdstuk 4 Economische verdienmodellen van 
IT-systemen

De economische context van de IT-systemen is gericht op verdienvermogen 
van de aanbieders van de systemen en de toepassingen, de digitale diensten. 
Natuurlijk betalen we voor de hardware en de software waaruit de systemen 
bestaan. De economische waarde wordt echter steeds vaker bepaald door de 
dienst, wat de toepassing doet. Het business model van grote software pro-
ducenten als Microsoft is veranderd van de verkoop van software naar het 
gebruik van software. 

Korte lifecycles van producten als businessmodel
Omdat de digitale technologie snel innoveert, zijn de apparaten snel verou-
derd. Niet hardware slijt, maar software wordt oud en onbruikbaar.

Een hybride televisietoestel geeft de mogelijkheid om internet te gebrui-
ken via de tv. Zo kun je YouTube op de Samsung-televisie afspelen via een 
app. Deze app wordt helaas voor een beperkte tijd onderhouden door de 
Samsung, de app zal daarna geen updates krijgen. Het gevolg is dat binnen 
afzienbare tijd de YouTube-app op de Samsung-tv niet meer werkt. Wil je 
deze functie blijven gebruiken, dan moet je een nieuwe televisie kopen ver 
voordat het apparaat fysiek opgebruikt is. 

Tuners en receivers zijn nu verbonden met internet, met op het apparaat 
de software voor webbrowsers en internettechnologie die op dat moment 
actueel is. Komt er een update van de technologie, dan zul je een nieuw appa-
raat moeten kopen om simpelweg internet te blijven gebruiken. Dus de app 
op je mobiel waarmee je muziek kunt laten afspelen op je receiver werkt 
alleen met geluidsapparatuur met de actuele technologie. 

Dit staat natuurlijk ook in verband met de standaardisatieprincipes van 
wereldwijd uitgerolde digitale functies die je met de apparatuur aangeboden 
krijgt. Ook de steeds grotere beschikbare computerkracht maakt zwaardere 
software mogelijk. Helaas gaat de hardware niet in hetzelfde tempo mee, 
deze wordt heel traag of zelfs onbruikbaar. De veronderstelde levensduur van 
apparaten komt niet overeen met de dynamische ontwikkelingen van digitale 
technologie. Niet het apparaat slijt, de software stelt steeds meer eisen aan 
de hardware, en juist die is niet aan te passen. Uitzonderingen daarop zijn 
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bijvoorbeeld de Fairphone, die ontworpen is vanuit een duurzaamheidsge-
dachte40.

Dit hebben we eerder meegemaakt met videorecorders. In de jaren zeven-
tig kwamen er drie systemen op de markt voor consumenten, Betamax van 
Sony, V2000 van Philips en Vhs van jVc. De systemen bestonden naast elkaar, en 
je moest kiezen welk systeem je aankocht. Vervolgens moest je videobanden 
van de juiste soort aankopen. Eerst legden Betamax en V2000 het loodje, vanaf 
2007 werden videorecorders steeds meer vervangen door dvd-recorders. 

We bouwen voor digitale diensten ook voort op twee bestaande syste-
men: Apple en Android. Beide systemen hebben veel consumenten aan zich 
gebonden. De systemen zijn nog vol in ontwikkeling zodat zelfs binnen een-
zelfde systeem snelle veroudering van de apparatuur plaatsvindt en consu-
menten nieuwe apparatuur moeten aanschaffen. Het zal nog jaren duren 
voordat er nieuwe systemen komen die de Apple- en Android-technologie zal 
vervangen. Een beweging om interoperabiliteit te eisen van de Apple- en 
Android-aanbieders zullen het consumenten makkelijker maken om van sys-
teemsoort te wisselen, de digitale apps en toepassingen kunnen dan op beide 
systemen worden gebruikt. 

Cloudactiviteit als businessmodel
Clouds zijn computerservers, meestal in het bezit van private partijen. 
Wereldwijd zijn de grootste cloudservers aws, Azure, gcp (Google Cloud plat-
form). De Europese markt heeft nationale cloudaanbieders zoals Deutsche 
Telekom, oVh, Scaleway, Orange en een aantal nationale telecombedrijven. Het 
aandeel van de Big Tech-aanbieders groeit (66% in 2022, tegen 50% in 2019)41.

In Nederland zijn de grootste clouds: aws (van Amazon), Azure (van 
Microsoft) en Google Platform (van Google).

We zien steeds dezelfde namen: Amazon was een logistiek bedrijf met een 
online webshop, dat steeds meer het businessmodel baseerde op data. Om 
die data op te slaan, kocht het bedrijf zelf dataservers aan, hetgeen geresul-
teerd heeft in een volledige businessunit die clouddiensten aanbiedt. Deze 
businessunit is nu een van de grootste aanbieders ter wereld. 

Google is groot geworden in zoekmachines op internetbrowsers. Azure is 
van Microsoft, een bedrijf dat groot geworden is met operating systemen en 
softwarepakketten zoals MS Office. Ook Oracle biedt clouddiensten en 
omgevingen. 

40 Zie https://www.fairphone.com/
41 Zie https://holori.com/cloud-market-2022.
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Wat wil Europa en wat wil Nederland met de hardware, de servers, de 
cloud? Het lijkt erop dat we in toenemende mate de hardware inhuren en zelf 
inzetten op het leveren van diensten op deze servers, zodat we met een groot 
bereik en innovatief de digitaliseringstransitie kunnen uitvoeren. Zouden we 
iets dergelijks ook aandurven met bijvoorbeeld onze autosnelwegen? Dat er 
een groot Amerikaans of Chinees bedrijf zegt: maak je niet druk, wij bouwen 
en onderhouden de wegen wel, en jullie mogen er tegen betaling overheen 
rijden42. We zien dat in Afrika al ’Chinese wegen’ zijn aangelegd. 

‘As a service’ als businessmodel
De cloudomgevingen worden beheerd door gespecialiseerde partijen. Zij 
bieden steeds meer diensten aan om de gebruikers van de cloud, en van IT-
systemen in het algemeen, te ontzorgen. Het is gebaseerd op de gedachte van 
het ontzorgen van (IT-afdelingen van) organisaties. De aangeboden toepassin-
gen zijn in hoge mate geautomatiseerd en vereisen weinig tot geen menselijke 
inspanning om te worden uitgevoerd. De toepassingen zijn gebaseerd op stan-
daardisatie en een makkelijke overdracht naar een nieuwe toepassingscontext 
of nieuwe technische infrastructuur. De diensten kunnen worden ingekocht 
naar behoefte en eenvoudig worden op- of afgeschaald. Dit is een businessmo-
del dat steeds weer nieuwe functies en toepassingen kent. De bekendste dien-
sten zijn iaas: infrastructuur zoals clouds; saas: software; paas: platform; maar 
bijna het hele alfabet is al gebruikt. Wat te denken van xaas: anything as a service?

Datasurveillance als businessmodel
Data verzamelen met sensoren en apps is voortgekomen uit het adagium 
‘meten is weten’. Het levert enorme meerwaarde op in vrijwel alle bedrijfspro-
cessen. Vrachtkwaliteit op containerschepen kan worden gemeten om de 
vracht in goede conditie te laten aankomen op locatie. We kunnen met kunst-
matige intelligentie schattingen maken wanneer technische componenten 
van een lantaarnpaal naar waarschijnlijkheid stukgaan, en efficiënt preventief 
onderhoud uitvoeren. We kunnen meten welke kennisachterstand studenten 
hebben door digitale toetsing aan te bieden, met data-analyse kunnen we 
sterke en zwakke thema’s individueel bepalen. 

De dataverwerving vindt plaats via sensoren op producten en installaties, 
via de software die de processen aanstuurt, of software waarmee digitale 
functies worden aangeboden. 

42 Zie oo:k Ook in de cloud voelen we de dominantie van big tech, column José van Dijck in Het 
Financieel Dagblad, 23 september 2022.
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Bijna alle apparatuur en geleverde functies gaan gepaard met dataverwer-
vingsactiviteiten. De data van een technische dienst worden opgeslagen door de 
leverancier van de hardware of de software, en wordt daarmee onderdeel van 
het businessmodel. Het product wordt aantrekkelijker door de digitale functies.

Voorbeeld Wifigebruik in gebouwen (Cisco-software)
Een instelling of bedrijf biedt een wifinetwerk aan waarop mensen kunnen 
inloggen als ze in een gebouw zijn. Er zijn wifispots die het technisch moge-
lijk maken om binnen een straal van een aantal meter via radiofrequentie 
in 2G of 5G internettoegang te verkrijgen. Na een connectieverzoek vanuit 
een telefoon of laptop worden gegevens opgeslagen in het softwaresys-
teem dat het wifinetwerk aanstuurt. De software om deze netwerken aan 
te sturen komt van Cisco. Via een platform beschikbaar gesteld van de con-
necties die met de wifispots worden gemaakt. De datasets zijn op het plat-
form van Cisco gezet en kunnen door Cisco aan bijvoorbeeld beheerders 
van het gebouw na inlog in een overzicht worden getoond. 
Er is dus een contract over de fysieke apparatuur en een contract over digi-
tale dienst bij het gebruik van de apparatuur afgesloten. Van wie zijn de 
data? In de contracten worden eisen gesteld dat de data niet aan anderen 
mogen worden gegeven. Het is zelfs zo dat de contractant zelf ook geen 
inzicht krijgt in de data zonder duidelijke contractafspraken. 

Voorbeeld Vliegtuigonderhoudsdata (Boeing)
Het onderhoud van vliegtuigen wordt ondersteund met zeer gedetailleer-
de data. De complexe technische vliegtuigenontwerpen zijn voorzien van 
veel onderdelen die data genereren. Boeing heeft een platform met onder-
houdsdata van de vliegtuigen beschikbaar gesteld aan de luchtvaartmaat-
schappijen waaraan de vliegtuigen worden verkocht. Zij beschikken 
daarmee over de data van alle Boeing-vliegtuigen, ongeacht de maatschap-
pij. Daarmee kunnen zij hun ontwerpen verbeteren en houden ze ook hun 
technologische voorsprong. Boeing ondersteunt het onderhoud door de 
luchtvaartmaatschappijen met een softwareplatform waarop het onder-
houdsteam van de maatschappijen de data kan inzien. Daarvoor is wel een 
duur abonnement op het softwareplatform nodig. Naast het businessmo-
del van vliegtuigverkoop is Boeing een tweede businessmodel begonnen 
met abonnementsvormen voor inzicht in eigen data.

Merk op dat we het nog niet hebben over de persoonsgegevens van mensen, 
maar over datasurveillance als businessmodel voor technische diensten. Wat 
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zou er toch als motivatie achter de smart functie van mijn koelkast zitten, is 
het onderhoud of de extra dienst? Denkt de fabrikant dat koelkasten zonder 
een smart functie straks niet meer aantrekkelijk zijn voor mensen om te 
kopen (‘hoe weet ik dan of ik nog melk heb?’). 

De smart Oral B-tandenborstel van Braun
De smart tandenborstel vind ik bijzonder. De tandenborstel kan worden 
gekoppeld aan een app waarin je het poetsgedrag kunt zien en verbeteren.
De verpakking van de Oral B Smart 4 (4100S) van Braun zegt: ‘Intelligente 
coaching: geeft u onmiddellijk advies en helpt om uw voortuitgang te 
volgen op de app.’ Uit nieuwsgierigheid de Oral B-app maar eens gedown-
load. De app geeft aan dat het bedrijf met de slimme tandenborstel inzicht 
geeft in de poetstijd, de dekkingsgraad en de poetsdruk. Met deze gege-
vens krijg je een poetscijfer, een gemiddelde score van je gegevens van de 
laatste drie maanden en de score van de afgelopen week. Om hier te 
komen, moest ik eerst de volgende gegevens aanleveren:

Figuur 22 De smart functies van de Oral B-tandenborstel43.

43 Foto’s genomen uit de Oral B tandenpoetsapp, zie https://www.oralb.nl/nl-nl/categorie-producten/ 
tandenpoetsapp-oral-b-app.
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Voor de mensen die de app al gebruiken, het is dat ik erover begin, maar je 
hebt de toestemming waarschijnlijk ongelezen of zonder nadenken 
gegeven. Of misschien wel even gedacht, waarom moeten ze mijn leeftijd 
weten? Wordt mijn locatie echt niet bepaald? Ja, ja, zal wel, maar ik heb 
toch niets te verbergen rondom mijn poetsgedrag. Waar je misschien nog 
niet aan gedacht hebt, is dat de app registreert hoe laat je je tanden poetst. 
Daarmee kun je dagpatronen bepalen, en bijvoorbeeld zien of je structu-
reel te laat naar bed gaat, te weinig slaapt, of juist te veel. 
Het lijkt erop dat Oral B van Braun met de juiste motivatie (verkopen van 
vernieuwde tandenborstels) en met een aantal voorzorgen rondom 
privacy, een app heeft ingericht. Wat mij hier opvalt is dat er een (niet ver-
plichte) optie is om gebruikersgegevens te verstrekken die met Google 
Firebase kan worden geanalyseerd. Google Firebase is een platform dat 
‘backend as a service’ aanbiedt om dynamische webapps en mobiele apps 
te bouwen. Dit is een derde vorm van datasurveillance als businessmodel, 
Google levert het technische platform om data te verwerken. Ook het 
gebruik van de Blue Tooth Low Energy-verbinding (ble) met een Android-
telefoon is bestaande technologie van anderen faciliteren om data te com-
municeren. De locatie van de mobiele telefoon MOET worden aangezet om 
verbinding met deze technologie te kunnen maken. We moeten onze 
locatie delen. Aan wie eigenlijk, de dienstleverancier Braun, of de leveran-
cier van de ble-technologie op een Android (wie is dat eigenlijk)? Het blijkt 
Google te zijn!

De voorwaarden zijn dusdanig ingewikkeld dat het proces rondom dataver-
werving niet duidelijk is. Alle apps geven data aan de gebruiker van de app, 
aan de eigenaar van de app en vaak ook aan de fabrikant van het product. Er 
is een toenemende zorg van mensen over de hoeveelheid data die van hen 
wordt verzameld.
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Hoofdstuk 5 Druk op IT-ontwikkeling

Het economische model dat onder vrijwel alle IT-systemen en hun ontwikke-
ling ligt is nog gebaseerd op het kapitalistische gedachtengoed: er moet (veel) 
geld mee verdiend worden, en er moeten zo min mogelijk kosten worden 
gemaakt bij het ontwikkelen. Zowel de bedrijfssystemen als de mensgerichte 
systemen zijn nog volop in ontwikkeling, en nieuwe software en hardware bui-
telen over elkaar heen. Dat betekent dat er constant nieuwe versies en 
nieuwe producten op de markt komen. 

Een digitale toepassing of apparatuur komt direct in deze ratrace terecht 
en zal al snel te ‘weinig’ kunnen. Apparatuur zal niet meer kunnen communi-
ceren met nieuwe digitale toepassingen die meer computercapaciteit vragen. 
Een toepassing ondersteunt een nieuw internetplatform of een webbrowser 
niet of blijkt een snel verouderende gebruikersinteractievorm te gebruiken. 
Hoewel de digitale functie hetzelfde blijft, moet de toepassing toch vernieuwd 
worden omdat de platforms veranderen, of de gebruikersvorm of het appa-
raat waarop de toepassing staat. Denk aan de slimme deurbel die met een 
app op de telefoon kan worden benaderd. Als de smartphone een update 
krijgt dan moet de app vervangen of aangepast worden om te blijven werken. 
Of er komt een heel nieuwe interactievorm zoals Siri, die gesproken tekst ge-
bruikt in plaats van ingetypte commando’s. Opnieuw zal de software grote 
veranderingen moeten ondergaan om de deur nog te kunnen bedienen.

Na een beschrijving van de economische context van softwareontwikke-
ling gaan we in dit hoofdstuk dieper in op het ontwikkelproces zelf.

 
Softwareontwikkeling
Software engineering is de technische uitdrukking voor het ontwikkelen van 
software. Dit wordt onderverdeeld in het ontwikkelen van een backend (in-
richting van de software-eenheden en de onderlinge verbindingen, met de 
analysetools en algoritmen) en een frontend (interactieonderdelen met de 
gebruikers).

De werkwijze voor de inrichting van het proces van softwareontwikkeling is 
de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. 

Traditionele softwareontwikkeling is het zogenaamde watervalmodel, 
waarbij de volledige systemen en de code van de software binnen de soft-
waregroep worden ontwikkeld om vervolgens te worden getest en geïmple-
menteerd in de organisatie. Watervalprojectaanpak kenmerkt zich door een 
duidelijke doelbepaling en een stappenplan. De doelbepaling staat in een 
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functioneel ontwerp en een systeemontwerp. De stappen daarheen en de 
kwaliteitsbewaking worden gemanaged volgens management frameworks 
zoals itil, PRINCE2, of iso-standaarden.

Een projectaanpak die ervan uitgaat dat het eindresultaat nog niet vanaf 
het begin scherp te duiden is en die werkt in kortcyclische verbeteringen, is 
aan te duiden met agile, waaronder de scrum-, lean- en XP-werkwijzen vallen.

Zo’n team ontwikkelt, test en implementeert de software in opeenvolgen-
de sprints. Deze sprints bestaan uit de ontwikkeling, maar ook uit een nieuwe 
geteste implementatie van een klein stukje van de software, voortbouwend 
op de resultaten (gerealiseerde software) van de voorgaande sprints. 

Het is een toepassingsgerichte werkwijze gebaseerd op cocreatie. De 
scrummethodiek is strak, met een (dagelijkse) teammeeting met een vaste 
vorm en tijd, waarbij de huidige voortgang van het softwareproject wordt be-
sproken in het hele team van IT-afdelingen, dus ook de mensen verantwoor-
delijk voor het in stand houden van de bestaande software. 

De scrummethodiek werkt met een producteigenaar en een zogenoemde 
scrummaster (die de het proces van softwareontwikkeling faciliteert en bege-
leidt). Daarnaast is er een scrumontwikkelteam, waarin verschillende rollen 
zijn benoemd. 

DEVOPS (development operations) is een uitdrukking voor een praktijk die 
tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev, ontwikkelen nieuwe software) en 
softwareoperaties (Ops, onderhoud van bestaande software) samen te 
brengen. Deze werkwijze is ook van toepassing op algoritme ontwikkeling 
(AIOPS) of data-activiteiten (DATAOPS), de OPS bestaat uit de organisatieon-
derdelen die de bestaande operaties onderhouden, en DEV, AI of DATA staat 
voor ontwikkelingen en innovaties.

De DEVOPS-methode sluit goed aan op de huidige dynamische omgeving 
waarin een digitale toepassing in hoog tempo wordt ontwikkeld. Wel dreigt er 
een enorme versplintering plaats te vinden, zelfs binnen eenzelfde bedrijf. 
Het is een enorme taak om de softwaresystemen te managen en te ontwikke-
len. Er zijn mede door deze werkwijze veel veranderingen te zien waarin de 
IT-teams zich organiseren. 

IT-management 
IT-management bestaat uit de activiteiten om de bestaande IT-assets en de 
software assets (correct) te laten werken. IT-management bestaat uit alle pro-
cedures, instrumenten en procedures die de organisatie in staat stellen de 
IT-onderdelen aan te sturen, te monitoren en te administreren.
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IT-management wordt door Contender Solutions44 onderverdeeld in:
• IT-assetmanagement (itam). Dit bestaat uit de aanschaf, het gebruik en 

de aansturing van IT-assets in een organisatie. Het doel is om met mi-
nimale uitgaven een maximale end-of-life waarde van de IT-systemen 
te realiseren. Nieuwe businessmodellen omvatten allerlei functies die 
worden geleased in plaats van aangekocht, zoals printers, scanners, en 
IoT-apparatuur. De IT-assets van een bedrijf worden teruggeschroefd, 
wat minder onderhoud, vervangingsdruk en beveiliging vereist. 

• IT-securitymanagement. De kwetsbaarheden van digitalisering, en zeker 
in het bedrijfsleven, zijn actueel en krijgen gelukkig veel aandacht onder 
de term ‘cybersecurity’. Het doel van IT-securitymanagement is om de 
organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen. Dat omhelst niet 
alleen technische beveiligingsprotocollen, zoals het niet open laten 
staan van poorten van de computers, maar ook bewustzijn en veiligheid 
van mensen die met de systemen werken, met protocollen als tweeweg-
verificatie en passwordbeveiliging. Tot slot is de managementbenade-
ring van businessintelligence ook onderdeel van cybermanagement. Dit 
omhelst het inrichten van de data-architectuur zodat hoogsensitieve 
data duidelijk in beeld zijn en goed beveiligd kunnen worden.

• IT-servicemanagement (itsm). Dit omvat alle activiteiten om de functie 
van de IT-systemen werkend te krijgen en te houden. Het doel is om 
de tijd dat de functie werkt te maximaliseren, met hoge klanttevreden-
heid en met controle over de kosten. Er zijn op dit moment meer dan 
honderdvijftig itsm-softwaretools op de markt, die een organisatie (ge-
automatiseerd) kunnen helpen met IT-servicemanagement. 

De voornaamste economische driver in de ontwikkeling is kostenminimalisa-
tie. Dat heeft geleid tot een hoge efficiëntiegraad in softwareontwikkeling. 
Mijn punt is dat de manier van IT-ontwikkeling leidt tot bedoelde en onbe-
doelde effecten van digitale producten die we aanduiden als niet verant-
woord. Willen we verantwoorde IT-systemen bouwen, of bestaande 
IT-systemen verantwoord maken, dan zullen we moeten kijken hoe we de 
manier van IT-ontwikkeling kunnen aanpassen. 

De last van onderhoud van systemen: operations
IT-systemen zijn apart ontwikkeld en later aan elkaar gekoppeld, zonder dat 
de code op elkaar is afgestemd. Bedrijven hebben laag op laag gestapeld om 
tot een digitale dienst te komen. 

44 https://blog.contendersolutions.com/5-it-management-best-practices-for-success-2021
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Een voorbeeld is een weergave van het framework voor urban computing, 
datagedreven diensten in een stedelijke omgeving. 

Figuur 23 General framework voor datagedreven diensten in een 

stedelijke omgeving (Zheng, Capra, Wolfson, Yang, 2014).

Vanuit de sensoren naar datacontainers zijn er softwarelagen voor datama-
nagement en data-analyses waarop weer nieuwe softwarelagen zijn gebouwd 
voor digitale diensten. 

Code kan vaak niet centraal worden aangepast. Bij een verandering zul je 
in elk van de gekoppelde systemen apart de software moeten aanpassen. Dat 
maakt dat de softwareaanpassingen de vereiste aanpassingen aan de 
business processen vertragen. 
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De oude systeemontwerpen zijn te vaak niet vervangen, er is genoeg 
ruimte in de cloud om ze te handhaven, dus blijven we ze voor veel functies 
gebruiken. Daarmee is een grote legacy softwarearchitectuur ontstaan. 

Beroemd in de jaren negentig was het softwarebedrijf Baan, ook bekend 
als de ‘spaghettikoning’. In de jaren negentig was het een succesvol alternatief 
voor Oracle en PeopleSoft (Amerikaanse bedrijven). Het bedrijf was als geen 
ander in staat om IT-projecten uit te voeren die voortbouwen op de bestaan-
de IT-assets en software assets. Tijdens de IT-bubbel in de jaren negentig en 
de jaren nul van deze eeuw werden softwarebedrijven naar de beurs ge-
bracht. De koersen vlogen omhoog. Uurtarieven van softwareprogrammeurs 
gingen vaak drie keer over de kop met tussenpersonen en softwareadviseurs 
die onderling uitbesteden. Waar de programmeur voor 40 euro per uur aan 
het werk was, betaalde de opdrachtgever soms wel 150 euro per uur (in de 
tijd waren het nog guldens). 

Waarom had Baan de bijnaam ‘spaghettikoning’? Er waren zoveel verschil-
lende partijen aan het werk aan de IT-systemen, dat de programmeercode 
explodeerde door al die verschillende uitbreidingen die op korte termijn 
moesten worden uitgevoerd, de systeemarchitectuur leek op een bord 
spaghetti.

Nieuwe start-ups in de platformeconomie worden gevormd door techpar-
tijen met nieuwe businessmodellen, denk aan Uber, Adyen, Airbnb. Ook par-
tijen als Picnic zijn vanuit niets begonnen en kunnen daarmee een nieuwe 
IT- en data-architectuur uitrollen. De enorme taak om voort te bouwen op 
een bestaand IT-systeem met een oude architectuur hebben zij niet.

Grotere bedrijven die langer bestaan, hebben veel meer systemen voor 
de klantgegevens, de HR-gegevens van de medewerkers, de salarisadminis-
tratie, de financiële betaling en boeking, de logistiek en techniek. De markt 
vraagt niet om te investeren in een bestaand systeem, er is een grote druk om 
te ontwikkelen, te innoveren en nieuwe functies aan te bieden aan klanten, 
nieuwe technieken te omarmen. Het dilemma voor bedrijven is hoe om te 
gaan met de bestaande IT-systemen in relatie tot de exponentiële ontwikke-
lingen rondom datagedreven werken en digitale functies, die om veel investe-
ringen vragen. Om de concurrentiepositie te versterken, krijgen de innovaties 
voorrang.

Voorbeeld Banksystemen 
Banken hebben al lange tijd software om overschrijvingen te doen, van re-
kening a naar rekening b. Die software is veilig en robuust, niets aan veran-
deren maar. De monitoring van data komt er nu bij, net als de analyses op 
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die data. Zo beginnen banken nu met software voor fraudedetectie, geba-
seerd op kunstmatige intelligentie, die de overschrijvingen analyseert en 
uitzonderingen opspoort. Deze fraudedetectiesoftware is onafhankelijk 
van de software voor de overschrijvingen, kan op een andere computerar-
chitectuur draaien en in een andere softwaretaal zijn geschreven. De soft-
ware voor overschrijvingen wordt niet gemigreerd naar nieuwe 
computerarchitectuur of een andere programmeertaal. Dit is het principe 
aangeduid met ‘if it ain’t broke, don’t fix it’. Robuuste systemen zijn moeilijk 
te bouwen en kunnen beter zo lang mogelijk in stand worden gehouden. 
De druk op onderhoud en koppeling van de systemen wordt wel steeds 
groter. 

De omgeving van de digitale dienst verandert ook snel. De uitvoeringsinstan-
ties van overheidsdiensten worstelen met veranderende wetgeving die in ge-
automatiseerde systemen is verwerkt. Als de wetgeving verandert, 
bijvoorbeeld omdat een privacymaatregel stelt dat de migratieachtergrond 
niet meer mag worden bewaard, dan moet dit worden verwerkt in de compu-
tersystemen. Met systemen bestaande uit legacy software voor activiteiten 
die lang bestaan, zoals het koppelen van adresgegevens aan bankrekeningen; 
en uit nieuwe systemen, bijvoorbeeld voor het bepalen van toeslagen, is de 
kans groot dat dit twee heel verschillende softwareomgevingen zullen zijn. 
Het gevolg is dat het een flinke klus is om de migratieachtergrond te vinden in 
de datacontainers waarvan de verschillende systemen gebruikmaken. 

Als beslisregels – die het voornaamste onderdeel zijn van het geautomati-
seerde systeem – veranderen, dan zal er heel nieuwe software moeten worden 
geschreven. Projecten met de naam ‘weerbaar’, als aanduiding van een soft-
waresysteem, zijn een poging om software zo op te stellen dat er minder werk 
zal zijn bij veranderingen. Met de snelle IT-ontwikkelingen van de hardware en 
de fragmentatie van softwarefuncties is dit een enorme uitdaging.

De overheid heeft binnen uitvoeringsorganisaties van beleidsmaatregelen 
een programma ‘wendbare overheid’.45 Sommigen zien digitalisering als een 
manier om als overheidsinstantie wendbaar te worden.46 Anderen stellen dat 
juist de digitalisering de wendbaarheid in de weg zit (Visser et al, 2017). 
Wanneer de wetgeving of regelgeving meermaals wordt aangepast en de soft-
ware met aanpassingen daar uitvoering aan geeft (zogenoemde patches) dan 

45 https://wendbare-overheid.nl/.
46 https://www.gemeentennl.nl/digitaal/arne-keuning-upstream-de-digitale-gemeente-is-

wendbaarder/.
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worden de stabiliteit van het IT-systeem, de functionaliteit en toepasbaarheid, 
de robuustheid en de veiligheid, steeds moeilijker te managen. 

De vraag waarom IT-projecten voor de overheid altijd zo duur zijn en lange 
tijd in beslag nemen, zit in de beperkte wendbaarheid van IT-architecturen en 
in de beperkte kennis bij de medewerkers. Opnieuw beginnen is geen optie, 
de burgers hebben recht op een overheid die haar diensten garandeert. 
Aanpassingen blijven doen, voelt voor de systeemontwikkelaars aan als ‘door-
modderen’. Het is een duivels dilemma. 

Ook bedrijven lopen hiertegenaan. Zelfs als je met enorme investeringen 
een wendbaar IT-systeem kunt realiseren, dan zijn jouw systemen vaak ge-
koppeld aan minder geavanceerde systemen van andere partijen in de busi-
nessketen. Een ketenaanpak is nodig, maar heel moeilijk te realiseren.

We kunnen nadenken over hoe we de systemen wendbaar kunnen maken, 
makkelijker aan te passen aan nieuwe hardwareomgevingen. 

Efficiëntie keuzes in IT-ontwikkeling
Een combinatie van uitbesteden en veelvuldige uitbreidingen van bestaande 
IT-systemen maakt het IT-management complex. Al snel ontstaan er tal van 
managementfuncties die het overzicht moeten houden. Beslissingen over IT-
systeemontwikkelingen worden steeds hoger in de organisaties gelegd, weg 
van de engineers en programmeurs die de systemen inrichten en 
onderhouden. 

Het uitbesteden werd internationaal: vanuit Europa, Amerika en China 
naar Polen, India en andere landen waar het uurtarief veel lager is. Daarmee 
werd een belangrijke verbinding tussen de kennis van het bedrijfsproces en 
de IT-systemen doorbroken. 

De ingehuurde IT-bedrijven zijn niet alleen bezig met ontwikkeling, maar in 
toenemende mate met advisering rondom IT- en datamanagement. De op-
drachtgevers van softwaresystemen, in het bijzonder overheden, zijn gaan 
werken met aanbestedingsprocedures. Aanbesteding van projecten is een 
manier waarop de opdrachtgevers controle proberen te houden op een 
transparant aankoopproces van softwareproducten. Het is wettelijk verplicht 
om meer partijen te vragen om een offerte voor een software-ontwikkelop-
dracht. Dat heeft behalve veel offertedruk voor techpartijen ook geleid tot een 
versplintering van opdrachtnemers en softwareproducten die binnen een or-
ganisatie actief zijn. Het IT-management is een stuk complexer geworden. 
DEVOPS-teams van de techbedrijven moet duidelijk maken wat de precieze 
ontwikkeling is die zij kunnen doen binnen het aanbesteden project, met een 
scherpe prijsstelling. Ook wordt hen gevraagd hoe de samenwerking met 
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teams uit de bestaande operationsgroepen wordt vormgegeven. Een langjari-
ge relatie tussen opdrachtgevers en een techbedrijf is daarmee een zeld-
zaamheid geworden, waardoor doorontwikkeling van bestaande producten 
minder goed mogelijk is. De druk op softwareontwikkeling is hiermee groter 
geworden. 

De tijdsdruk op de ontwikkeling van IT-systemen en digitale toepassingen 
door het voortbouwen op de bestaande businesspraktijk met korte lifecycles 
leidt ook tot hergebruik van software, van algoritmen, van data, en van ge-
trainde algoritmen. Er is online een actieve community die uitwisselt, bijvoor-
beeld op GitHub, of op persoonlijke of bedrijfsplatforms waar software, data 
en algoritmen beschikbaar worden gesteld. Ook analytische omgevingen 
kunnen worden gebruikt: breng jouw data naar een platform en gebruik voor-
geprogrammeerde functies om de data te analyseren. Vaak wordt beperkte 
functionaliteit beschikbaar gesteld, en moet je betalen voor uitgebreidere 
functionaliteit en analyse.

 
Opensourcesoftware
Als de licenties het toelaten, kan software worden hergebruikt of samen met 
andere IT’ers worden doorontwikkeld. GitHub47 is een internetplatform waar 
83 miljoen softwareontwerpers code beschikbaar stellen. Gebruikers van het 
platform kunnen code testen, verbeteren of code toevoegen. De code op 
GitHub kan openbaar zijn of achter een inlogfunctie worden geplaatst. Het 
platform faciliteert snelle softwareontwikkeling, want de meeste standaard-
procedures en functies die je wilt gebruiken in software is al ergens anders 
een keer in code vertaald: sorteren, mengen (mergen) of opzoeken van data, 
data-analyses, herkenning van tekst, beeld of geluid, optimalisatiemethoden, 
enzovoorts. De kreet ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ is allang vervangen 
door de gedachte ‘waarom zelf doen als het elders al beter is gedaan’. Niet de 
code is het businessmodel, maar eerder de softwaresystemen en de data, en 
natuurlijk de hardware waar de computers op draaien en de 
internetverbindingen. 

Het hergebruik van software, IT-toepassingen en data heeft ook een eco-
nomische kant: door beschikbare software te hergebruiken in een andere 
context, wordt de tijdsdruk op softwareontwikkeling minder. 

De toepassing kan vreemde, onverwachte effecten hebben in een andere 
context. Op LinkedIn maken mensen hier grapjes over:

47 Zie https://github.com.
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Figuur 24 Voorgetrainde algoritmen voor beeldherkenning kunnen onverwacht uitpakken.48

In het algemeen behoren digitale toepassingen in elke specifieke context te 
worden getoetst op wenselijkheid en doelmatigheid. Maar toch, wie let er nu 
eigenlijk op de doelmatigheid van de (hergebruikte) software? In de waan van 
de dag speelt vaak de ‘omdat het kan’-mentaliteit een rol. Softwaresystemen 
worden snel in elkaar gezet en op de markt gebracht, voortbouwend op de 
bestaande computerarchitectuur en data-infrastructuur. We zijn momenteel 
gek op toepassingen van algoritmen voor cameraherkenning. 

Zo hebben we bijvoorbeeld camerabeelden om het aantal bezoekers aan 
een winkel te tellen, camerabeelden om de emotie van een koper bij het zelf 
scannen van de prijs van producten in de supermarkt te analyseren, 
enzovoorts.

De wereldwijde uitrol van digitale toepassingen is vaak gebaseerd op 
 standaardisatie, de ‘one size fits all’-gedachte. Daarmee kunnen miljoenen 

48 LinkedIn, bijvoorbeeld gedeeld door Ádám Lászlop, Chief Advisor - Strategy and Innovation at 
Deutsche Bahn, Berlin; Dr. Nirmala P, Assistant Professor (Senior Grade 1), Krishnagiri, Tamil 
Nadu, India; dr. Zsombor Benyovszky-Szűcs, Head of Legal Department at Veszprém-Balaton, 
Hungary.
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gebruikers worden bereikt met software die slechts op één plek hoeft te 
worden ontwikkeld en onderhouden.

Producenten van digitale systemen met gestandaardiseerde functies ver-
dienen hun geld door de systemen wereldwijd uit te rollen. WhatsApp, 
Telegram of FaceTime hebben miljoenen of miljarden gebruikers. 

De ontwikkeling van software begint met een basisfunctionaliteit waaraan 
steeds nieuwe functies worden toegevoegd. Zo heeft Microsoft Office bijvoor-
beeld eerst alleen een functie voor Engelse taalcorrectie, daarna ook Duits, 
Frans, Nederlands, en uiteindelijk ook Fries en Swahili. De toepassing begint 
als bètaversie (een testversie) via het internet te gebruiken met een webbrow-
ser. Al snel komt er een appversie, een desktopversie, een serverversie. 
Daarna worden steeds meer functies toegevoegd. 

Door de standaardisatie en het gebruik van internet kunnen updates 
(noodzakelijke aanpassingen aan de software, het onderhoud van de pro-
grammeercode) wereldwijd worden uitgerold. Daarvoor hoeft niemand in de 
persoonlijke systemen van de gebruiker aanpassingen te doen. Het gevolg is 
dat softwaresystemen steeds zwaarder worden, met veel opties en functies. 

Bekijk eens een startscherm voor een sap-platform, software voor bedrijf-
stoepassingen die gegevens op één platform verzamelt en verwerkt. Dit zijn 
financiële gegevens, personeelsgegevens, klantgegevens, gegevens over 
inkoop, voorraad; het kan vrijwel elke bedrijfsfunctie in data volgen en laten 
zien. Trots worden nieuwe functies op het platform aangekondigd, de zoge-
noemde nieuwe releases (met uitgebreide informatie)49.

Standaardisatie van software lijkt in contrast te staan met de gewenste 
personalisatie van digitale functies. Een personalisatie die precies aansluit op 
de persoonlijke behoefte. De personalisatie van digitale toepassingen is 
echter grotendeels gebaseerd op data die je zelf invoert: locatie, naam, con-
tacten, gewenste taal en functies. Het softwaresysteem is nog steeds hetzelf-
de voor elke gebruiker, je personaliseert de functie zelf met jouw gegevens. 

Gebruikersinterface en design krijgen te weinig aandacht
Er is een onderschatting van het belang van interactieontwerp, oftewel het 
design van het IT-systeem. Hoe communiceren we met onze digitale toepas-
singen, of eerder, hoe communiceert het systeem met ons? Waar de intenties 
en verantwoorde doelstellingen van de IT-systemen strak geregisseerd 
kunnen zijn, kunnen die toch een onverantwoorde vorm krijgen.

49 zie bijvoorbeeld https://community.sap.com › topics › s4hana-cloud › product-releases).
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De gebruikersinteractie is belangrijk voor het succes van het systeem. 
Designers bepalen de bruikbaarheid van technologie. De industriële syste-
men uit de jaren vijftig gericht op automatisering van menselijke arbeid in fa-
brieken, zijn heel anders dan de huidige systemen die wereldwijd door 
individuen worden gebruikt. Technisch gezien kunnen mens-machine-interac-
tiesystemen gebruikmaken van alle menselijke zintuigen, zoals beeld, geluid, 
tast, smaak, tot aan brain-computer interfaces. Digitale systemen kunnen de 
menselijke zintuigen omzetten in data die door de computer leesbaar zijn. 
Omgekeerd worden de resultaten in voor mensen begrijpelijke vormen terug-
gegeven, met tekst, een figuur of een geluid. 

Spectaculaire presentaties van Apple in de jaren negentig en nul tot nu 
van nieuwe gebruikersinterfaces in de IPad, IPhone en de Apple-computers 
zijn legendarisch50, deze intuïtieve interfaces maakten gebruik van figuren en 
vingerswipe- en clickinteractiebewegingen, waar eerdere systemen alleen in-
teracteerden met ingetypte en getoonde tekst. Al snel hebben de Android-
systemen deze intuïtieve gebruikersinterfaces van Apple vertaald naar hun 
systemen. Apps die zijn gebaseerd op swipen en clicken zijn gebruikersinter-
faces waar we nu in alle systemen aan gewend zijn. Sofietje van twee zat in 
het tijdschrift Libelle van mijn moeder te kijken. Bij elke foto probeerde ze de 
volgende foto te swipen, tot groot plezier van mijn moeder. De revolutionaire 
ontwerpen van Apple met intuïtieve-interactiemodellen zijn een voorbeeld 
van de rol die design speelt bij de bruikbaarheid van digitale systemen. 

In de fysieke wereld zijn we bereid om voor een ingang om gebouwen 
heen te lopen, en via dranghekken naar de attracties van de Efteling te 
worden geleid. Ook digitaal zijn we als gebruikers behoorlijk meegaand. Niet 
alleen hebben we voor elke beperkte digitale functie een andere app, die niet 
met een andere app kan communiceren, we accepteren ook onmogelijke in-
vulschermen, en we geven zonder nadenken onze data aan iedereen die 
erom vraagt. 

Wat moeten we denken van de volgende reclameposter die ik tegenkwam 
op een pilaar in Amsterdam-West en een briefje op mijn voordeur? Je hebt 
een QR scanner nodig om te weten waar de reclameposter over gaat. Het 
blijkt te zijn van Nxt Museum in Amsterdam-Noord, de link werkt overigens 
niet meer. Hoe vaak scan jij een QR-code? Mijn voordeur stond lange tijd open 
door een anoniem briefje, ook de bereidheid om een gehoor te geven aan dit 
verzoek bleek groot.

 

50 https://www.apple.com/apple-events
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Figuur 25 Reclameposter daagt uit, maar heeft QR-scanner nodig.  

Een briefje op de deur is net zo vaag.51

In hoofdstuk 2 beschreef ik de functies van digitale systemen. Een systeem is 
te gebruiken als vervanging van, of toevoeging aan, menselijke capaciteiten; 
het heeft een monitorfunctie of een communicatiefunctie, geeft beslissingson-
dersteuning en kan een creatiefunctie hebben als kunstmatige vervanging 
van menselijke creativiteit. De systemen zijn als vriendjes en hulpjes aanwezig 
in ons leven, nemen ons veel werk en taken uit handen en geven ongekende 
mogelijkheden.

We weten al dat een IT-systeem ons gedrag beïnvloedt en allerlei onvoor-
ziene effecten heeft, maar hoe komt het dat er ongewenste effecten zijn? Is 
het de bereidheid van mensen om instructies te volgen, of de kracht van de 
functies van de IT-systemen, ondanks de ongemakken in het gebruik?

Bedenk dat ik veertig jaar geleden mijn huiswerk op papier uitschreef, terwijl 
de jongste generatie eerder kan typen dan een pen vasthouden. We zijn steeds 
meer gewend aan, maar ook afhankelijk van, het gebruik van de digitale onder-
steuning. Zoals Claudia de Breij in de oudejaarsconference van 2016 beschreef, 
we zijn de route al bij de eerste bocht kwijt als de routeplanner niet aanstaat. 
Mijn vader had een zeis en een handmaaier om het gras te maaien, nu zoemt 
de grasmaaierrobot over het gazon terwijl wij met vrienden op een terras zitten. 

51 Foto’s auteursrecht Nanda Piersma.
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Conclusie
We hebben hier een aantal dilemma’s besproken, die ontstaan door de druk 
op de ontwikkeling van softwaresystemen in een snel veranderende infra-
structuur met technische innovaties. 

• Doorbouwen op aparte systemen of interoperabiliteit en wendbaar-
heid van bestaande IT-systemen. 

• Aanbesteden en uitbesteden of langetermijnsamenwerkingen met het 
gevaar van afhankelijkheid. 

• Transfer van bestaande software naar een nieuwe context, en het 
gebruik van open source software, versus controle op onbedoelde ef-
fecten in de software.

• Standaardisatie voor schaalgrootte versus grotere bruikbaarheid, 
menselijke maat.

We moeten ons afvragen of we nog wel moeten blijven voortbouwen op de 
bestaande systemen. We realiseren ons steeds meer dat IT-systemen nog 
volop in ontwikkeling zijn, en dat ze ondanks alle innovatie soms nog beperkte 
functies of ongewenste gevolgen voor gebruikers hebben. Daarom is het be-
langrijk als alle betrokkenen begrijpen hoe de systemen werken en waar het 
niet goed gaat, zodat we samen kunnen ingrijpen. Zelfs de bewustwording dat 
we kunnen bijsturen, dat het anders kan, is nog niet alom doorgedrongen. 

De economische context en de druk op de efficiëntie in de ontwikkeling 
van IT-systemen leiden tot een bestaande praktijk die we hier ter discussie 
willen stellen. Maar wat kunnen doen als systeemontwikkelaars? In het histo-
risch perspectief van de afgelopen veertig jaar zien we een exponentiële 
toename van computerkracht, de introductie van internet, cloud, lerende al-
goritmen en embedded systemen. 

De komst van de nieuwe generatie IT-systemen is niet gelijk opgegaan met 
een overdenking welke impact de extra computercapaciteit en de eigen-
schappen van de nieuwe IT-systemen hebben, en hoe we deze het beste 
kunnen gebruiken. 

Als we de eerste generatie IT-systemen uit het begin van de jaren tachtig ver-
gelijken met de huidige IT-systemen, dan zijn de verschillen groot:
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1e generatie IT-systemen Huidige generatie IT-systemen

• Geen internet
• Eigen servers per bedrijf
• Gebruikersinterface met tekst
• Algemene programmeertalen
• On board compilers en processors
• Rule-based algoritmen

 > Internet
 > Cloud
 > Multisenses gebruikersinterfaces
 > Dedicated talen
 > Cloud en distributed computing
 > Lerende algoritmen

Figuur 26 Verschil huidige IT-systemen ten opzichte van de eerste generatie.

De opzet van de systemen blijft voortbouwen op de tijd dat we per bedrijf 
eigen servers hadden. Data worden niet gedeeld of gecentraliseerd, maar 
worden in oneindig veel kopieën opgeslagen. De computersystemen waren in 
het bezit van individuele bedrijven. De klantgegevens van de mensen werden 
in elk van die systemen opgeslagen, voor het individuele bedrijf. 

De manier van invoer van de klantgegevens is veranderd. Zo gingen we 
van telefonisch contact met datatypistes die de data in het systeem invoer-
den, naar web-based contactformulieren waarop mensen zelf hun contactge-
gevens in het systeem kunnen invoeren, en chatbots voor klantvragen. De 
gedachte achter klantgegevens is hetzelfde gebleven. Nog steeds moet een 
klant dezelfde gegevens invoeren voor elk bedrijf waar deze een product of 
dienst afneemt. De discussie over verantwoorde en juridische kaders voor di-
gitale technologie houdt zich bezig met de discussie welke gegevens het 
bedrijf mag vragen, leeftijd, sekse, of gezinssamenstelling, niet met de gedach-
te dat de gegevens steeds opnieuw worden ingevoerd en opgeslagen. Het 
gaat mij niet alleen over welke gegevens worden opgeslagen, maar ook over 
het feit dat we in elk bedrijf een eigen klantenbestand met alle gegevens van 
elke klant blijven voeden.

Het doorontwikkelen van een bestaand IT-systeem heeft als (negatief) 
effect dat de softwarearchitectuur vaak niet klopt met de huidige eisen en 
functionaliteit van de toepassingen. Een onderscheid tussen ongemakken 
(zoals invoer via toetsenborden) of structuurmismatches (onnodige kopieën 
van dezelfde data-eenheden). De ongemakken kunnen worden opgelost met 
doorontwikkeling, structuurfouten vragen om heroverweging of een nieuwe 
opzet van IT-systemen. 



88 NANDA PIERSMA

Hoofdstuk 6 Drivers voor het ontwerp van 
verantwoorde IT-systemen

Voor de ontwikkeling van verantwoorde IT-systemen zullen we de bestaande 
gedachtenframes en economische doelstellingen moeten veranderen. Door 
op een andere manier te kijken naar IT-ontwikkeling, softwaredevelopment en 
computerarchitectuur kunnen we bijsturen. We zullen blijven bouwen op de 
bestaande IT-infrastructuur, met dezelfde mensen en bedrijven, met dezelfde 
werkprocessen voor ontwikkeling en onderhoud. Met bewustzijn van de ef-
fecten en rekening houdend met de huidige mogelijkheden van de bestaande 
systemen kunnen we alternatieven identificeren. De doelstellingen van digita-
le toepassingen zullen we opnieuw en anders moeten duiden, vanuit mense-
lijke waarden, en niet vanuit economische motieven alleen. Dat betekent 
vanzelf dat we de manier van ontwikkelen en ontwerpen zullen aanpassen. 
Ook de maatschappelijke context wordt daarin meegenomen. 

Als IT-ontwerper zullen we zowel de mogelijkheden van de bestaande IT-
infrastructuur moeten begrijpen, als verder nadenken over het doel van de 
nieuwe toepassingen die we gaan bouwen. We zullen ook de context moeten 
duiden om een verantwoorde vorm van digitale systemen te realiseren. De rol 
van design en de manier waarop we werken, zullen een belangrijke rol spelen. 
Goed nadenken over hoe de toepassingen naar de mensen worden gebracht, 
en in welke vorm. Goed nadenken hoe de toepassing tot stand komt, wie 
werkt eraan en hoe? Realisme ligt ten grondslag aan verantwoorde IT-
systemen. Niet elke doelgroep zal opeens wel worden bediend met een ver-
antwoord systeem. Dat betreft bijvoorbeeld groepen die minder 
computervaardig zijn: 30% van de Nederlanders is digibeet, 10% laaggelet-
terd52, hoe kunnen digitale systemen deze mensen (goed) bedienen? We 
kunnen zeker een stap zetten om beter aan te sluiten bij de belevingswereld 
en vaardigheden van mensen. 

‘Technologie overkomt ons niet zomaar. Het is aan ons allemaal – ontwik-
kelaars, journalisten, redacteuren, kunstenaars, academici, regelgevers en 
burgers – om vorm te geven aan de technologieën die onze democratie 
beïnvloeden.’ Natali Helberger, hoogleraar UvA, een van de oprichters van het 
Lab AI media and democracy

52 Uitspraak van Maarten Steinbuch in podcast de Dataloog, aflevering Jij en AI, deel 2.
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Daarvoor zullen we beter moeten duiden wat we verstaan onder ‘verant-
woord’. Mijn zoektocht heeft een aantal kernbegrippen opgeleverd die enigs-
zins afwijken van de bestaande ethische en wettelijke kaders, te weten: 

• digitale integriteit; 
• menselijke maat;
• digitaal comfort;
• futureproof.

Deze begrippen gaan over mensen die digitale systemen gebruiken. We gaan 
dus in op de mensgerichte systemen, niet de fabrieksomgeving. Met ethische 
en wettelijke kaders proberen we te bereiken dat de digitale ondersteuning 
van mensen werkt, zonder negatieve bijeffecten. Het geven van regels, richtlij-
nen en kaders levert voor systeemontwikkelaars extra werk op, met een ad-
ministratie van checks of aan de voorwaarden is voldaan. Mijn begrippen zijn 
bedoeld als duidingen van de menselijke waarden van waaruit de software 
wordt ontwikkeld. Ze leiden tot een andere werkwijze, niet met checks achter-
af, maar met afwegingskaders tijdens het ontwikkelen. Mijn stelling is dat met 
het gebruik van de afwegingskaders er makkelijker zal worden voldaan aan de 
wettelijke en ethische voorwaarden.

Digitale integriteit
Lichamelijke integriteit is een juridisch principe dat de onschendbaarheid van 
het menselijk lichaam omvat. Het betekent dat iedere persoon zelf beslist wat 
er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke han-
delingen worden uitgevoerd.

Als we dat vertalen naar de digitale omgeving, dan betekent digitale inte-
griteit dat ieder persoon zelf beslist wat er wel of niet met persoonlijke data 
gebeurt, wie de data op welke wijze verzamelt (via sensoren, camera’s, trac-
king, cookies, logs digitale activiteiten) en welke handelingen (analyse, combi-
neren, delen, verhandelen) ermee worden uitgevoerd. Elk individu zou alleen 
met toestemming data aan anderen moeten kunnen overdragen, bij volle be-
wustzijn en met overzicht van de consequenties. 

Dat betekent nogal wat. Momenteel is alleen privacy een juridische driver 
om ongewenste data-activiteiten te beperken, en hanteren mensen principes 
van dataminimalisatie. Persoonlijke data worden echter structureel gebruikt 
als ruilwaarde voor digitale functies. De ‘gratis’ digitale functies worden inder-
daad niet betaald met geld, maar met data. Toestemming vragen om de data 
op te slaan en te gebruiken, lijkt een juridisch afdoende model om digitale in-
tegriteit (de persoon beslist zelf) te garanderen, maar net als lichamelijke inte-
griteit is niet iedereen weerbaar genoeg of in staat om zelf te beslissen. De 
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technische complexiteit van de digitale systemen maken dit nog lastiger. De 
economische driver maakt dat techbedrijven de toestemming vertalen in on-
mogelijk complexe en uitgebreide toestemmingsvoorwaarden.

Wanneer je met data dezelfde informatie over een persoon kunt krijgen 
als met lichamelijk onderzoek, dan wordt de nieuwe dimensie van integriteit 
pas echt duidelijk. 

De abortuswet in de VS en de menstruatieapps
Met de invoering van de wetgeving in de VS die abortus niet meer wettelijk 
toestaat, is de menstruatieapp Cyclus Kalender in een heel nieuw daglicht 
komen te staan. Vrouwen voeren data in deze apps in over hun menstrua-
tie- en ovulatiecyclus (zoals temperatuur en datum), maar ook over hun 
dagelijkse activiteit, seksuele activiteit en humeur. Een menstruatie- of ovu-
latieapp is dus eigenlijk een soort dagboek dat je bijhoudt.
Door deze data te analyseren kan worden vastgesteld wanneer een vrouw 
vruchtbaar is, zwanger is of een abortus heeft gehad. Met de nieuwe wet-
geving uit 2022 in de VS die het ‘recht op abortus’ ongedaan heeft gemaakt, 
is het mogelijk dat een vrouw die een abortus heeft ondergaan in bepaalde 
staten van de VS voor de rechter kan worden gebracht. Er is direct een 
praktijk ontstaan waarin mensen een ‘aanmeldbonus’ krijgen als ze aange-
ven dat een vrouw volgens hen een abortus heeft ondergaan. De data van 
de menstruatieapp kan gebruikt worden als bewijsmateriaal in de rechts-
zaak tegen die vrouw, naast data over online zoekgedrag (abortus), locatie-
gegevens (abortuskliniek), aankoopgedrag (abortuspil), enzovoorts. Het 
juridische systeem van de VS is vooral bezig met welke data rechtsgeldig 
zijn, niet met de digitale integriteit, welke gegevens zouden mogen worden 
uitgewisseld en worden gebruikt zonder de toestemming van de persoon 
in kwestie. 
Traditionele vormen van wetgeving beperken de mogelijkheden om een 
abortus te ondergaan, zoals de Poolse abortuswetgeving die is ingericht op 
het voorkomen dat vrouwen een abortus kunnen uitvoeren, ze kunnen 
niet terecht in de officiële klinieken. Er ontstaat een praktijk waarin vrouwen 
die mogelijk een abortus hebben ondergaan –  in een kliniek of op een 
andere wijze – worden vervolgd. Het gebruik van data over de activiteiten 
en lichamelijke data die worden verzameld, is een zorgwekkende schen-
ding van integriteit, zowel de lichamelijk als digitaal.
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Waar peer pressure, macht en dwang lichamelijke integriteit in de weg staan, zo 
zijn er dus ook toepassingen nu al actief die digitale integriteit onder druk 
zetten:

 - Het gebruik van data om activiteiten van personen te monitoren en 
zelfs als bewijsmateriaal in rechtszaken te laten dienen, zonder toe-
stemming van de persoon.

 - Onthouden van diensten die een grote waarde hebben in het dagelijk-
se leven zonder het afstaan van data (communicatieplatforms, fysieke 
apparaten).

Onderliggend zijn er: 
 - gebrek aan transparantie, en data-ontfutselpraktijken;
 - ontoegankelijke voorwaarden voor gebruik van onlinediensten (bij-

voorbeeld Meta ofwel Facebook, en andere Big Tech-partijen);
 - geen informed consent van personen voor dataverzameling en delen 

van data bij een specifiek doel, maar toestemming voor dataverzame-
ling en delen om een digitale dienst te gebruiken (die misschien een 
heel ander doel heeft).

Hoe bewaken we digitale integriteit?
Juridische wetgeving dicht steeds meer gaten, vooral rondom data-ontfut-

selpraktijken. Ook algoritmen (bewerkingshandelingen op data) worden 
verder gemonitord. Registers waarin de werking en de opzet van algoritmen 
openbaar beschikbaar worden gemaakt geven meer transparantie over digi-
tale activiteiten. 

De combinatie van data en algoritmen kan een giftige mix zijn waarin dis-
criminatie en het schenden van digitale integriteit plaatsvindt. Het is ook be-
langrijk om de business drivers om dit te doen mee te nemen. Is het 
winstoogmerk, machtsoogmerk, of vanuit een maatschappelijke doelstelling? 

De meeste ontwikkelaars van digitale producten willen het goede doen, 
binnen de kaders van goed burgerschap blijven en de juiste doelstellingen 
bewaken. Alleen hackers en perverse partijen (businessmodellen) gebruiken 
bewust digitale producten met een bedoelde foute doelstellingen. Waar de 
IT-context mee te maken heeft is een ongekende opschaling van data- en al-
goritmegebruik die heeft geleid tot massale schending van de digitale integri-
teit zonder dat dit een de doelstelling was. Het doel van de digitale toepassing 
was een economisch (winstmaximalisatie), de schending van digitale integri-
teit werd daarbij voor lief genomen.



92 NANDA PIERSMA

Laten we eens kijken naar het begrip ‘digitale integriteit’ vanuit de econo-
mische context uit hoofdstuk 4. Een korte lifecycle van een product is wellicht 
goed, dan kunnen de nieuwe digitale toepassingen toewerken naar digitale 
integriteit. De cloudomgevingen hebben als nadeel dat het businessmodel 
van de cloudaanbieder bestaat uit het opslaan van zo veel mogelijk data, of 
het nu persoonlijk is of niet. Ook het analyseren van de data, en datasurveil-
lance-businessmodellen zijn nauw verbonden met de krachtige serveromge-
vingen in de cloud. De as-a-service-modellen dragen daar nog verder aan bij 
met datasurveillance, met alle mogelijke aan schendingen van digitale integri-
teit. Dus bedoeld of onbedoeld is het datagedreven onderdeel van de econo-
mische doelstelling vaak de oorzaak van digitale integriteitschending. Bij de 
druk die op IT-ontwikkeling, besproken in hoofdstuk 5, komt er wellicht een 
nieuwe kijk op het onderhouden van de bestaande systemen als je digitale 
integriteit wilt behouden of gaan realiseren. Met digitale integriteit als waarde 
bij het doorontwikkelen van de systemen zullen andere keuzes worden 
gemaakt, ook in het ontwerp, in de keuze om uit te besteden of om software-
code te gebruiken in een andere context. 

Hoe we dit gaan uitwerken, zullen we verkennen in latere hoofdstukken. 
Voor IT-ontwikkelaars is een startpunt het stellen van de vraag: hoe zit het 
met de digitale integriteit van de gebruikers van de toepassing?

Menselijke maat als ontwerpconcept
Naast de digitale integriteit als concept van verantwoorde IT-systemen is de 
menselijke maat een tweede ontwerpconcept. In hoofdstuk 4 bespraken we 
de effecten van economisch motief van softwareontwikkeling, in hoofdstuk 5 
de effecten van het ontwikkelen van IT-systemen. De vraag komt op of de 
computers er voor de mensen zijn of de mensen voor de computers. De on-
dersteuning van de menselijke behoeftes, als doelstelling voor het ontwerp 
van IT-systemen, gaat helpen bij het bouwen van alternatieven.

Het is interessant om te constateren dat IT-systemen gepersonaliseerde 
functies kunnen leveren en dat we toch een vervreemding ervaren als gevolg 
van de digitalisering.

Voorbeeld bibliotheekdiensten
Ik sprak een goede vriendin die in de openbare bibliotheek werkte. Daar 
heeft de automatisering geleid tot de mogelijkheid om boeken in te leveren 
via een luik dat de boeken scant en automatisch inneemt. Er is geen biblio-
theekmedewerker meer nodig. Veel mensen vonden dit jammer, ze vertel-
den vaak bij het inleveren van het boek hoe fijn ze het lezen ervan vonden. 
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Een moment van persoonlijk contact. De inlevermachine praat niet terug. 
Een techneut zou zeggen: daar kunnen we een IT-functie voor bouwen, 
bijvoorbeeld een chatbotrobot die tegen de persoon praat en dingen zegt 
als: ‘Was zeker spannend dit boek, wist je al snel wie het gedaan had?’ (bij 
een thriller), of bij een streekroman en een lezer die boven de zeventig jaar 
is: ‘Toch herkenbaar die omgeving, je zou er heimwee van krijgen.’ Slimme 
AI-algoritmen kunnen gepersonaliseerde teksten maken. Misschien is de 
echte innovatie wel dat mensen de boeken ook bij een medewerker 
kunnen inleveren en een praatje kunnen maken. 

De menselijke maat kan zijn dat we geen personaliseerde automatisering ge-
bruiken. De omgeving van mensen wordt geautomatiseerd vanuit het princi-
pe van efficiëntie, dat zijn economische en logistieke processen. De menselijke 
maat gaat over sociale processen, zoals welbevinden en connectie maken. 

Bij de State of the Region in 2018 sprak Toni Griffin van Harvard Graduate 
School of Design in Cambridge usa over de Just City Index. Zij onderzoekt hoe 
stedelijk ontwerp en planning bijdraagt aan de voorwaarden voor rechtvaar-
digheid in steden, buurten en het publieke domein. Haar conclusie was ont-
nuchterend, er was op geen enkele score van de Just City Index iets veranderd 
in de Amerikaanse steden. Zij stelt dat we als designers en planners de 
waarden moeten meenemen in het ontwerpproces.

Figuur 27 The Just City Index.53

53 Gedownload van https://www.designforthejustcity.org/.
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De menselijke maat opzoeken bij softwareontwikkeling gaat vaak niet over ef-
ficiëntie en accurate systemen. Zo gaat ook de geautomatiseerde spraak van 
de robot bij de ontvangst van boeken niet over de juiste teksten produceren, 
die aansluiten bij het boek dat de lener komt terugbrengen. Het zou moeten 
gaan over de boodschap die de lener wil ontvangen. De bibliotheekmedewer-
ker zou misschien weten dat de persoon voor het eerst met een rollator liep, 
en daarover beginnen. Niet de technologiepush als ontwerpcriterium, maar 
de wenselijke functionaliteit.

Het is een ergernis van velen: de digitale toepassing doet net niet wat je 
wilt. Het oefenprogramma voor rekensommetjes in het onderwijs werkt alleen 
voor rekensommen onder de honderd, of alleen voor optellen en niet voor 
aftrekken. Het heeft wel oefeningen met tafels, maar geen vermenigvuldi-
gingssommen. Of de programma’s zijn slechts in één taal beschikbaar, 
hebben een onmogelijk design en werken niet voor slechtzienden. Veel erger-
nissen komen voort uit een slecht design. De programmatuur zou zonder 
enige moeite kunnen worden uitgebreid. 

Door het (wereldwijde) gebruik zijn veel IT-systemen alleen Engelstalig be-
schikbaar. De woorden waarmee het systeem communiceert zijn ook univer-
seel, ze geven geen blijk van culturele sensitiviteit. Soms ook is een afbeelding 
beter dan een woord, of wil je audio gebruiken, er zijn veel verschillende com-
municatievormen mogelijk. 

Er zijn dus meer dimensies waarin aanpassingen kunnen plaatsvinden: in 
functionaliteit, in ontwerp (design), in communicatievorm en in culturele 
sensitiviteit. Daarbij is er een verschil tussen instellingen beheren en functio-
naliteit beheren. In de opensourcecommunity worden aanpassingen in functi-
onaliteit van IT-systemen mogelijk en gestimuleerd. De economische driver 
van IT-systemen van korte lifecycles van producten en gestandaardiseerde 
toepassingen met beperkte functie, worden hierdoor aangetast.

Mogen we van de productontwikkelaar doorontwikkelde producten eisen 
met steeds meer functionaliteit? We kunnen de tools ook voorzien van een 
‘expertmodus’ waarin de gebruiker zelf de functionaliteit kan aanpassen. Daar 
mag dan best meer geld voor gevraagd worden, zodat het businessmodel 
overeind blijft. Er zijn volgens mij winstgevende nieuwe businessmodellen te 
verzinnen met aanpasbare functionaliteit. Als bedrijven dit al geprobeerd 
hebben uit economische motieven, en bedacht hebben dat dit niet ‘genoeg’ 
oplevert, er is ook een verantwoord motief waarmee aanpasbare producten 
futureproof en kwalitatief beter zijn.

Ontwikkelaars van een IT-toepassing zouden samen het handelingsper-
spectief van de gebruikers kunnen bespreken. Er zijn veel keuzes over wat 
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instelbaar is en welke functionaliteitsuitbreidingen kunnen worden toege-
staan voor gebruikers. Ook veel uitingsvormen zijn maar keuzes, gebaseerd 
op de belevingswereld van de ontwikkelaars en de context van de omgeving. 
De softwareontwikkelaar, de businessdevelopmentafdeling, de marketingom-
geving en de designafdeling zullen de systeemontwerpeisen los van elkaar 
uitwerken. Daarbij wordt het gebruikersperspectief gefragmenteerd bena-
derd, waardoor er veel potentie voor productwaarde wordt gemist. Daarbij 
wordt de handelingsvaardigheid van de gebruikers onderschat en te weinig 
benut.

Verantwoorde IT-systemen zijn duurzaam wat betreft energiegebruik, 
maar ook gaan ze langere tijd mee. Daarvoor moet de digitale toepassing 
kunnen migreren naar nieuwe infrastructuur, denk bijvoorbeeld aan je huidige 
geluidssysteem dat ook blijft werken in je nieuwe auto. Het kunnen aanpas-
sen van functionaliteit verlengt ook de levensduur van het product. Beperkte 
functionaliteit en duurzaamheid bijten elkaar. Aan de andere kant krijgen vaak 
bedrijfsmatige IT-systemen heel veel opties en instellingen mee, waardoor de 
systemen topzwaar worden en energie vreten. Een slim systeem neemt niet 
alle instellingen mee in de software, maar geeft een gebruiker de mogelijkheid 
om een specifieke instelling te downloaden indien gewenst. Dat maakt de sys-
temen energiezuiniger en flexibel.

Mijn stelling is dat we de ontwikkelaars moeten trainen in de mogelijkhe-
den van digitale systemen, passend bij het diverse digitale niveau van de ge-
bruiker. Een basis is om de systemen ‘as is’ te gebruiken, een verder digitaal 
geschoolde gebruiker leert een systeem aan te kunnen passen. Een IT’er leert 
om systemen uit te bouwen voor optimale ondersteuning van elke gebrui-
kersdoelgroep, met verschillende niveaus van instelbaarheid.

Simpele aanpassingen kunnen bestaan uit het wijzigen van constanten, 
zoals alleen sommen onder de honderd, de maximumsnelheid van een 
e-bike, enzovoorts. Meer functionele wijzigingen kunnen zijn een softwarewij-
ziging zodat de cameraherkenningssystemen van een Tesla auto ook gebruikt 
worden om kapotte wegdekdelen te lokaliseren en door te geven aan wegbe-
heerders, of dat expert gebruikers een robot kunnen herprogrammeren om 
niet alleen te bewegen op vloeroppervlakken, maar ook om trap te kunnen 
lopen.

De constantenaanpassing is een voorbeeld van low coding, zoals sommen 
onder de honderd vervangen door sommen onder de tweehonderd. Er zijn 
veel meer voorbeelden waarin de gebruikers de code kunnen aanpassen 
zonder meteen te moeten kunnen programmeren.
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De menselijke maat als ontwerpwaarde heeft daarmee meer dimensies, 
van sociale wenselijkheid, tot aansluiting bij de behoefte en kunde van de ge-
bruikers van de toepassing. Voor de softwareontwikkelbedrijven zal de men-
selijke maat kunnen worden gebruikt als richtinggevend voor een kwalitatief 
hoogstaand product waarvoor een businessmodel kan worden ontwikkeld.

Digitaal comfort als ontwerpconcept
Comfort is een vorm van welbevinden; mensen die zich vertrouwd en veilig 
voelen. In een comfortabele omgeving kunnen mensen zichzelf zijn, en ont-
spannen. Een digitale omgeving zou ook comfortabel moeten zijn. 

Figuur 28 Digitaalcomfortmodel.

Door te kijken naar kwetsbare situaties kun je een beeld krijgen van de drivers 
die mensen nodig hebben om zich comfortabel te voelen. Een voorbeeld van 
een kwetsbare omgeving is een ziekenhuisbed. Een analyse van het comfort 
van een ziekenhuispatiënt (Sanders, 2017) heb ik vertaald naar het comfort 
van een individu in de digitale omgeving. 

Iemand kan zich comfortabel voelen in de fysieke plek (zoals een zieken-
huisbed) als er geen zorgen zijn over privacy of veiligheid, en als er controle is 
over de eigen handelingen in de persoonlijke ruimte. In die comfortabele 
ruimte heeft een individu controle over wie in de persoonlijke ruimte mogen 
komen en wat ze daar mogen doen. Dat kan één op één vertaald worden 
naar een virtuele ruimte. Ofwel, wie kan er bij mijn gegevens, bij mijn data? 
Digitale integriteit gaat over het betreden van de persoonlijke digitale ruimte. 
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Werkend vanuit de persoonlijke digitale ruimte is vervolgens de vraag welke 
toegang er is tot informatie, contacten, activiteiten. Tot slot is er de vraag hoe 
je vanuit de persoonlijke ruimte toegang krijgt tot de wereld buiten, wat je 
daarvoor moet doen. De menselijke maat is hier belangrijk. Als digitale syste-
men slecht ontworpen zijn, dan kunnen de mensen wel zien wat een IT-
toepassing kan, maar ze kunnen de systemen niet gebruiken. Dat is hetzelfde 
als een bord met eten buiten het bereik van een ziekenhuispatiënt neerzet-
ten. Ze kunnen niet uit bed, en kunnen alleen maar toezien hoe het eten koud 
wordt.

Het ‘gemaksdenken’ is alom vertegenwoordigd in de digitale toepassingen, 
dat maakt de adaptatie ook zo groot. Heel veel toepassingen zijn gewoon 
handig, gratis en vervullen een functie in het dagelijkse leven. Gemak als ont-
werpvorm is iets anders dan comfort. Bij gemak gaat het alleen over de 
waarde van de functionaliteit die wordt aangeboden. De voorwaarde voor het 
gebruik, en het ongemak dat kan ontstaan door sociale context, wordt daarin 
niet meegenomen. Een gratis routeplanner is handig, maar kan een onge-
makkelijk gevoel geven over de vraag of er geen privacy wordt geschonden 
met datasurveillanceactiviteiten die zijn mee geprogrammeerd. De app is bo-
vendien alleen beschikbaar in het Engels of heeft te kleine letters. Te vaak 
worden mensen niet bediend langs de vier genoemde dimensies van comfort: 
de persoonlijke ruimte, controle, toegang naar buiten en de passende ont-
werpvorm. Dat maakt dat digitaal comfort als ontwerpconcept van de mens-
gerichte systemen zeer relevant is. 

Net als de menselijke maat als richtlijn, is digitaal comfort te gebruiken als 
kwaliteitscriterium voor een digitale toepassing. Bij het ontwikkelen van de IT-
toepassing zullen de economische drivers van gemaksgericht naar comfort-
gericht worden omgevormd. De economische doelstelling van datasurveillance 
van IT-toepassingen is niet meer houdbaar als de gebruikers zeggenschap 
krijgen over een persoonlijke ruimte. De vorm van de ontwerpen en de voor-
waarden in de as-a-service-industrie zullen aanpassingen moeten doorvoe-
ren. Of dat gebeurt is nog maar de vraag, we hebben het hier over de niet 
verantwoorde doelstellingen van de aanbieders. Als IT-ontwikkelaar kunnen 
we alleen de onbedoelde effecten van IT-toepassingen monitoren, en digitaal 
comfort geeft woorden om onbedoelde effecten te helpen voorkomen. Bij 
uitbesteding, bij ontwerpvraagstukken, bij hergebruik van softwarecode en 
getrainde algoritmen, bij allerlei IT-onderhoud kan het werken vanuit de ont-
werpconcepten die zijn gebaseerd op de driver van digitaal comfort leiden tot 
andere keuzes. 
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Futureproof als ontwerpconcept
Futureproof ontwerpen heeft meerdere dimensies. Natuurlijk moet de toe-
passing goed werken, daar zijn alle werkzaamheden op gericht. We noemen 
dat ‘robuust’. De technische kwaliteit omvat ook dat het systeem of product 
veilig, (multi)functioneel en interoperabel is. Deze eigenschappen geven de 
software kans op (langdurig) gebruik, adoptie. Deze mogelijkheden zijn dan 
ook onderdeel van het futureproof programmeren. 
Een tweede aspect is bruikbaarheid door een goed ontwerp. Dat is meer dan 
comfort of gemak, dat gaat over de menselijke maat van de toepassing. Is de 
toepassing niet topzwaar met opties die het gebruik ondoorzichtig maken? Is 
de toepassing onnodig gestandaardiseerd voor wereldwijd gebruik, en alleen 
beschikbaar in de Engelse taal? Kan de gebruiker de functies van de toepas-
sing (makkelijk) aanpassen?
Een derde aspect van futureproof programmeren bestaat uit het nadenken 
over afhankelijkheid en macht in de IT-keten. Te vaak wordt onnadenkend een 
Big Tech-toepassing gebruikt. Ook wordt datasurveillancetechnologie in de 
nieuwe toepassing geprogrammeerd zonder dat dit in een functioneel 
ontwerp was opgenomen. Topzware applicaties worden gebruikt omdat de 
programmeur er ervaring mee heeft, of wil krijgen. Futureproof als waarde zal 
kunnen leiden tot andere keuzes van IT-platforms, clouds, IT-dienstverleners 
of IT-ontwikkelaars. 
Ook de duurzaamheidsafweging moet worden toegevoegd in het functioneel 
en systeemontwerp. Keuzes die maken dat een systeem minder energie ver-
bruikt, maken de toepassing ook futureproof. Datamanagement heeft een 
push naar datamaximalisatie en data delen, terwijl ethische richtlijnen om da-
taminimalisatie vragen. 

De technische kwaliteit van IT-systemen kunnen we uitdrukken in wiskun-
dige modellen en kwantitatieve maten. De algoritmen en systemen worden 
ontwikkeld met optimalisatiemodellen om de beste technische kwaliteit te 
bereiken. Een goed ontwerp is meer een belevingservaring van gebruikers. 
Met checklists en certificaten geven we aan dat aan de ethische en wettelijke 
regels is voldaan. Een wiskundig model om vertrouwen of de beleving van het 
systeem te optimaliseren bestaat (nog) niet. 

Criteria en kwantitatieve maten voor verantwoord werken inbrengen in de 
modellen van softwareontwikkeling is een uitdaging. Deze gaan we aan. Het 
zal gaan leiden tot een herwaardering van kwaliteit van digitale systemen en 
meer tevreden systeemontwikkelaars. Veel van de vraagstukken kunnen we 
ook bijsturen op de bestaande systemen. Futureproof ontwerpen hoeft niet 
te betekenen dat we opnieuw moeten beginnen.
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De check voor futureproof ontwerpen heeft dus vier dimensies:
1. robuust;
2. bruikbaar ontwerp met aanpasbare functies;
3. context van IT-partners, mogelijke afhankelijkheid;
4. duurzaamheid.

Conclusie
Drivers voor het ontwerpen van verantwoorde systemen zijn bedoeld voor 
producteigenaren en systeemontwikkelaars. 

Digitale identiteit en digitale integriteit zijn begrippen overgenomen uit de 
fysieke wereld. Helaas is de wettelijke en ethische context rondom integriteit 
uit de fysieke wereld nog niet doorgedrongen tot de digitale toepassingen. 
Digitale integriteit beslaat zowel de toegang tot persoonlijke online gegevens 
als de gedragsbeïnvloeding van mensen door digitale toepassingen. De be-
grippen kunnen nu richting geven aan de verdere ontwikkeling van IT-
systemen. Het blijft natuurlijk de vraag of de digitale wereld toe kan met 
regelgeving en ethische equivalenten uit de fysieke wereld. 

De menselijke maat meenemen in het ontwikkelproces zal de kwaliteit van 
de digitale producten verhogen. De menselijke maat omvat IT-ontwerpen die 
aansluiten bij de belevingswereld van de gebruikers en bij de mogelijkheden 
van handelen in de digitale wereld door de gebruikers. De wal zal het schip 
keren, consumenten zullen kiezen voor de producten die dichter bij hun ca-
paciteiten en behoeftes zullen aansluiten. 

Digitaal comfort is meer dan digitaal gemak, het omvat verdere duiding 
van een comfortabele beleving van digitale systemen: waar kan ik heen, voel ik 
me veilig, wat kan ik (hoe) gebruiken en begrijp ik het? Door IT-toepassingen in 
te richten op comfort en niet op gemak alleen, kunnen de systemen verant-
woord(er) worden. Digitale integriteit is een voorwaarde voor het inrichten 
van systemen met digitaal comfort. 

Door systemen futureproof in te richten, ontstaan duurzame verantwoor-
de systemen die mensen en ontwerpers blij maken. Het is een ruim begrip, 
maar geeft tegenwicht aan de ‘waan van de dag’-mentaliteit die de jaren ne-
gentig heeft gekenmerkt. Het is gebaseerd op de realisatie dat IT-systemen in 
ontwikkeling zijn, en wil rekening houden met de scenario’s die we kennen bij 
de verdere uitbouw van de systemen. Dit kan richting geven aan ontwerp-
teams die recht doen aan het gevoel dat het ‘anders’ zou moeten. Futureproof 
omvat robuuste, goed bruikbare IT-systemen die duurzaam zijn en die con-
textsensitief worden ingericht. Digitaal comfort en menselijke maat zijn een 
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voorwaarde voor goed bruikbare IT-systemen. Goed bruikbaar heeft de extra 
toekomstperspectiefdimensie. 

Figuur 29 Drivers van verantwoorde IT-systemen.

Met vier ‘drivers’ zijn we er nog niet, en deze moeten we uitwerken in de prak-
tijk, in werkwijzen en in handreikingen, in het ‘hoe dan’? In de komende vier 
hoofdstukken zullen we richtingen verkennen voor de praktijk, bij het voort-
bouwen op bestaande systemen, het omgaan met data, het bouwen van 
nieuwe systemen en de landelijke (politieke) context die nodig is om de eco-
nomische omgeving van IT-ontwikkeling niet te schaden.

Het onderbuikgevoel van de deelnemers aan een IT-project of we ‘wel 
goed bezig zijn’ kunnen we vertalen naar handreikingen om digitale toepas-
singen te beoordelen en te bouwen. We bespreken de tools en werkwijzen 
die we kunnen inzetten, gebaseerd op werkwoorden in drie categorieën: 

1.  begrijpen, wegen, uitleggen (niet: bekritiseerden, aanklagen);
2.  bijsturen, richten, proberen;
3.  vernieuwen, vervangen, transformeren.
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Hoofdstuk 7 Bestaande IT-systemen verantwoord 
maken

Het haar boek Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren) (Stikker, 2019) 
was een openbaring voor mij. Zij beschrijft daarin haar ervaringen als (mede-)
oprichter van de Digitale Stad, waarmee er internet voor iedereen in 
Amsterdam kwam. Ik besefte dat zij ook zonder computers is opgegroeid. Zij 
heeft daadwerkelijk een Digitale Stad gebouwd vanuit haar toenmalige kennis 
en organisatievermogen. Met idealisme en de doelstellingen vanuit menselij-
ke waarden. Daarna ging het in handen van anderen toch de verkeerde kant 
op met het internet, ze beschrijft de oorzaken en de technische context in 
haar boek. Maar ze stopt niet bij de beschrijving van wat er misging. Veel 
andere boeken zijn slechts een aanklacht dat het misgaat, met veel voorbeel-
den waar het misgaat. Het valt mij op dat deze boeken vrijwel allemaal voor-
beelden bevatten uit de VS, waar ook de Big Tech-partijen groot zijn geworden. 
Marleen Stikker beschrijft een non-profitomgeving in Nederland, in mijn ge-
boortestad Amsterdam zelfs. Vanuit haar rol als initiatiefnemer geeft ze nu 
weer de weg vooruit. Ze geeft aan dat we er iets aan kunnen doen, we kunnen 
het repareren, laten we dat doen!

Doelstelling wegen, zeg eens nee
Als IT-ontwikkelaar hoor je een volwaardig partner te zijn bij de beoordeling 
van de wenselijkheid van een IT-toepassing, bij de doelstelling van de toepas-
sing en bij de functionele- en systeemontwerpen. Daarbij ga je al snel praten 
voor de gebruiker in plaats van met de gebruiker. Niet altijd hebben de 
mensen (hetzelfde) inzicht in de wenselijkheid van een IT-toepassing. 

Volgens Nassim Nicolas Taleb heeft de menselijke geest te maken met de 
zogenoemde triplet of opacity, ofwel het driespan van vertroebelingen (Taleb, 
2007):

1. de illusie van begrijpen;
2. retrospectieve vervorming;
3. overwaardering van feiten.

Taleb gebruikte dit voor het duiden van de maatschappij in de geschiedenis 
en bij de wereldgebeurtenissen. Evenzo zijn deze vertroebelingen zeer 
actueel voor het gebruik van digitale systemen. Vaak denken mensen on-
terecht dat ze een digitaal ontwerp of een digitale functie begrijpen. Marleen 
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Stikker spreekt van de ijsberg, waarbij slechts een klein topje van de ijsberg 
boven water steekt en zichtbaar is, terwijl er een enorme ijsberg onder water 
niet zichtbaar is. Zij pleit voor de public stack, een manier om zichtbaarheid te 
geven van de werking van een IT-systeem. Ik vraag me af of dat nodig is, we 
hoeven ook niet te weten hoe een bloedanalyse precies in zijn werk gaat als we 
een bloedonderzoek laten doen. Hoe systemen werken, wordt in de ethische 
context aangeduid met transparantie en accountability. De ethische context 
stelt dat duidelijk moet zijn hoe het systeem werkt, en het systeem moet ver-
antwoording kunnen afleggen over de uitkomst van het systeem. Door in het 
ontwerp de keuzes te maken waarbij digitale integriteit en digitaal comfort als 
uitgangspunt worden genomen, ben je niet bezig met verantwoording maar 
met digitaal welbevinden en kwaliteitsindicatoren, vanuit het handelingsper-
spectief van de gebruiker.

Dat er een retrospectieve vervorming is van digitale systemen raakt aan het 
adoptievermogen van de gebruikers. Een mobiele telefoon heet nog steeds 
een telefoon, terwijl het meer een handcomputer is waarmee je ook spraak-
communicatie kunt uitvoeren (het telefoongesprek). Terugkijkend was de 
mobiele telefoon vanaf de introductie al een uitingsvorm van een digitale tech-
nologie. Hoe belangrijk is het dat we mobiele telefoons als telefoon zien, en 
niet als handcomputer?

Wanneer een project aanvangt, of zelfs wanneer we verkennen welke pro-
jecten waardevol zijn, is een verkenning van de verantwoorde keuzemogelijk-
heden bij de ontwerpvraagstukken relevant. Complexe transitievraagstukken 
maken gebruik van vier dimensies54:

1. Perspectief van (de deelnemers aan) het vraagstuk. Denk aan oplossin-
gen voor de lange termijn of korte termijn, de specifieke doelgroepen die 
mensen willen bereiken, niveaus waarop het vraagstuk kan worden be-
antwoord (regionaal, landelijk of internationaal), of het organisatieniveau.

2. Organisatie. Hoe is het op het moment geregeld? Wie zijn erbij betrok-
ken, welke rol heeft eenieder? Welke oplossingen bestaan er al en met 
welk perspectief?

3. Doelen. Wat willen we bereiken, wat is er na de inspanning wat er nu 
niet is?

4. Instrumentarium, welke middelen zijn er om het vraagstuk aan te 
pakken en hoe zijn de middelen en instrumenten verdeeld over de 
deelnemers aan het vraagstuk?

54 Gebaseerd op het wiel van Loorbach over transitiebeleid, zie (Rotmans, 2005, .p.62) en (Biesbroek 
et al, 2014).
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Voor IT-systemen zijn deze vier dimensies voor IT-systeemontwikkeling ver-
taald in een functioneel ontwerp (wat moet de toepassing doen), een sys-
teemontwerp (hoe wordt dit gebouwd) en een projectplan.

In een functioneel ontwerp wordt beschreven wat de toepassing moet 
doen, welke eigenschappen deze heeft. Het systeemontwerp beschrijft hoe 
de toepassing werkt, hoe deze moet worden gebouwd. Daarin staan ook de 
te maken hardware- en softwarekeuzes. Het projectplan beschrijft de werkwij-
ze en de tijdlijn, hoe we tot het eindproduct komen. 

Er is een overwaardering van feiten bij de beoordeling van digitale en 
technische systemen. Het adresseren van alleen de feitelijke functionaliteit 
doet geen recht aan de emotionele impact van een technologie. Als er came-
rasurveillance wordt gebruikt en mensen voelen zich bekeken, niet comforta-
bel, dan helpt het niet om dit af te doen met de melding dat de gezichten 
worden geblurd. 

Vanaf de tekentafel, kun je het functioneel en systeemontwerp aanpassen. 
Of het hele project afblazen als je het niet verantwoord vindt. Vaak worden de 
bouwers van het systeem, de software-ingenieurs bij een project betrokken 
als het functioneel en systeemontwerp en het projectplan klaar zijn.

Terughoudendheid bij het ontwikkelen van digitale tools, zeker als ze 
doorbouwen op bekende toepassingen (in andere sectoren) zou gewenst zijn. 
Pascal Wiggers, HvA lector Responsible AI heeft uitgesproken dat we AI 
zouden moeten gebruiken vanuit de gedachte dat AI in essentie niet te ver-
trouwen is. Alleen met grote voorzichtigheid kunnen we AI inzetten. 

Een ontwerpvraag zou dus moeten beginnen met de vraag: moeten we dit 
wel doen?

‘Niet omdat het kan, maar omdat het moet’

Dat geeft een eenvoudige checklist voor softwareontwerpers:

1. Wat is het probleem dat het systeem aanpakt en oplost?
2. Bestaan er al alternatieve oplossingen die het probleem oplossen?
3.  Wat zijn andere functies/toepassingen waarvoor de oplossing kan 

worden gebruikt?
4.  Hoe draagt de oplossing bij aan het digitale comfort van de gebruikers?
5. Wat is de menselijke maat voor de gebruikers en kun je die organiseren?
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Merk op dat deze vragen ook aan andere groepen gesteld kunnen worden, 
die andere antwoorden zullen geven (passend bij hun rol in het ontwikkelpro-
ces). Dat kan een verdere verrijking zijn van het ethisch ontwerp. 

Ik geef een voorbeeld over fietstellers waar ik dagelijks langs rijdt. Ik zie de 
camera en ik vraag me af waarom die er hangt, of er geen alternatieven zijn. Ik 
ben zelfs gestopt, heb de uitleg gelezen, de fietsteller gefotografeerd en de 
QR code gescand voor meer informatie (waarover ik me in hoofdstuk 5 nog 
afvroeg wie zomaar QR codes scant). Met het doorlopen van de checklist 
kreeg ik woorden bij mijn vraag of dit nu de beste, meest verantwoorde, tech-
nologie is om fietsen te tellen.

Voorbeeld Fietstellers met slimme beeldcamera’s 
1.  Deze teller is bedoeld om het aantal passerende fietsen op een bepaald 

stukje van het fietspad te tellen, mogelijk op een specifiek moment van 
de dag. Dat is een legitiem doel.

2.  Dit gebeurt al veel langer, met tellussen (sensoren) die in het wegdek 
worden geplaatst, of over het wegdek gespannen. Slimme camera’s 
lijken alleen een alternatieve techniek.

3.  Als er camerabeeld is van het fietspad (worden de beelden opgesla-
gen?), dan kunnen we ook zien wie er rijdt (profilering), hebben ze een 
telefoon vast, houden ze hun handen wel aan het stuur (handhaving), 
welk voertuig gebruiken ze (e-bike, brommer, fiets, step?), wat is de on-
derhoudsstaat van het fietspad? Er zijn veel andere toepassingen van 
de technische set-up mogelijk, hoe dat onder controle is te houden, is 
onduidelijk.

4.  Mensen zullen veelal de camera negeren. Echter, de toepassing komt 
in de persoonlijke ruimte van mensen door hun beeld te registreren en 
de data mogelijk op te slaan. Dit kan mensen minder comfortabel 
maken en dat is ongewenst.

5.  Het handelingsperspectief van fietsers is minimaal. Ze moeten maar 
geloven dat de beelden alleen voor het tellen van fietsen wordt ge-
bruikt. De transparantie ontbreekt en dat is ongewenst. 

Conclusie: onderdeel 2, 3, 4 en 5 van de overwegingen vallen negatief uit. Ik 
zou afraden om de toepassing in deze vorm te gebruiken.
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Figuur 30 Fietsteller met een ‘slimme’ camera.55

Het kan een eenvoudige checklist zijn, de afweging is nog steeds complex. Als 
je vier van de vijf criteria met ‘nee’ beantwoordt dan is het wellicht duidelijk. 
De checklist is geen beslissingstool (dan zouden we deze wellicht zelfs kunnen 
automatiseren), maar een gesprekstool. 

Voorbeeld: Routeplanner
Kearns en Roth laten in hun boek The ethical algorithm (Kearns, Roth, 
2020, p. 107) zien dat routeplanners zoals Waze, Google Maps en TomTom 
zoeken naar de beste/snelste weg voor het individu. Dit kan ten koste gaan 
van de snelheid voor het totaal aan wegverkeer. De routeplanners worden 
steeds slimmer, Waze is gebaseerd op de data die medegebruikers van de 
app produceren. Als er een ongeluk is gebeurd, of een pechgeval, waar-
door een file ontstaat, dan leidt de routeplanner de auto via een andere 
route. Echter, dat doet elke routeplanner die in een auto aanstaat. 
Wiskundig kun je berekenen dat de overall rijtijd van de groep auto’s hoger 
is door deze strategie, dan wanneer een wiskundig equilibrium wordt ge-
bruikt. Daarin wordt een percentage van auto’s omgeleid en blijven andere 
auto’s dezelfde weg vervolgen.
Het probleem dat het voorgestelde systeem (de routeplanner) aanpakt is 
van waarde. De checklist wordt moeiteloos langsgelopen met ‘oké’, dus als 

55 Foto auteursrecht Nanda Piersma.
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softwareontwikkelaar wil je aan de slag. De manier waarop de routeplan-
ner uitwerkt in een netwerk van wegen met meer gebruikers is hier het 
vraagstuk. Er is hier een belang waarin de reistijd van een individuele auto 
afhankelijk is van collectieve acties van een groep. Dat kan niet binnen het 
bestaande systeem van individuele digitale functies worden opgelost.

Als we nieuwe toepassingen bouwen op een bestaand systeem dan kunnen 
de ontwikkelaars een grotere verantwoordelijkheid nemen. De overweging 
‘can we, should we’ stelt dat het voorgestelde ontwerp misschien haalbaar is, 
maar niet wenselijk, om te voorkomen dat we ongelijkheid, onderscheid en 
machtsposities creëren of in stand houden. Belangrijke factoren bij het intro-
duceren van een digitale schil op een bestaande dienst zijn gebruiksdata en 
de schaal waarop data worden verzameld, waarmee diepgaande kennis van 
de gebruikers wordt verkregen. Wanneer we voortbouwen op (drivers van) 
bestaande systemen of een compleet nieuw systeem ontwerpen dan kunnen 
we de mogelijke verantwoordelijkheid in beeld proberen te brengen, om mis-
standen te voorkomen. Maar het is onvermijdelijk dat we onbedoeld opnieuw 
ongelijkheid ontwerpen. 

Als de weging van een IT-project vooraf aangeeft dat de doelstellingen ver-
antwoord (kunnen) zijn, dan kan een scan van de context inzicht geven in de 
mogelijke onbedoelde effecten. 

Voorafgaand aan het ontwerp van een digitaal systeem kun je een scena-
rioanalyse doen om te proberen onbedoelde effecten in kaart te brengen, 
bijvoorbeeld met the futures wheel exercise (Glenn, Gordon, 2009). Deze oefe-
ning brengt het probleem en de consequenties van een toekomstige ontwik-
keling in beeld voor alle gebruikers en stakeholders.

Helaas wordt voor het ontwikkelen van digitale toepassingen het argu-
ment gebruikt: ‘omdat het kan’ of ‘als ik het niet doe, dan doet iemand anders 
het wel’. Als er twijfels zijn of een IT-toepassing doelstellingen heeft die niet 
verantwoord zijn, ook al staat wetgeving het toe, dan kan de IT-ontwikkelaar 
ook nee zeggen: ‘System says yes, system developer says no.’ Er is momenteel 
werk genoeg, en er is genoeg geld te verdienen met IT-toepassingen die wel 
aandacht hebben voor de ethische drivers.

IT-systemen waarderen in een ethische en wettelijke context
Hoe om te gaan met de kritische reflecties van de bestaande digitale toepas-
singen? Ze geven richting aan de weging of een toepassing zou moeten 
worden gemaakt. Door ander gebruik van code of ontwerp – voor andere 
stakeholders, toepassingen en doelstellingen  – kan een gewenst ontwerp 
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ongewenst worden. Dat is moeilijk te voorkomen. Als ontwikkelteam kun je de 
context in kaart brengen. Er zijn drie dimensies van context waarderen om 
verantwoorde digitale systemen te kunnen bouwen: wetgeving, manifesten 
en gedragscodes.

De aVg (Algemene Verordening Gegevensbescherming) valt onder de juri-
dische kaders en zegt dat er geen data mogen worden gedeeld waarin priva-
cygegevens staan zonder toestemming van de betrokkene. Ook mogen er 
geen data worden gedeeld waaruit persoonlijke gegevens kunnen worden af-
geleid. De Big Tech-methode van informed consent door het gebruik van een 
gratis dienst is juridisch houdbaar, maar staat ethisch onder druk.

Op terreinen waarvoor (nog) geen juridische kaders bestaan of waar die 
onvoldoende bruikbaar zijn, kunnen ethische richtlijnen verdergaan. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het doorverkopen van gegevens, kan het sterk 
van de context afhangen of dit moreel aanvaardbaar is (Vallor, 2016).

Ook op het terrein van privacy, dataficatie (al het gedrag van burgers vast-
leggen in gegevens) en datasurveillance  (surveillance op basis van gegevens) 
liggen ethische uitdagingen. Deze morele regels kunnen ook eenvoudig op 
het hergebruik van gegevens worden toegepast (NL Digitaal, 2019).

Dit geeft de ontwikkelaars van digitale toepassingen behoorlijke beperkin-
gen, ook voor ethisch goed ingestoken projecten en onderzoeken. Ethische 
checks en checks of de wet wordt geschonden bij IT-gerelateerd onderzoek 
zijn best lastig. Bijvoorbeeld, moeten alle ouders van leerlingen een toestem-
mingsformulier tekenen als leerlingen meedoen aan een onderzoek naar de 
meerwaarde van het gebruik van een IPad bij rekenonderwijs? Het is ontzet-
tend lastig om van alle ouders toestemming te krijgen, en het onderzoek met 
een deelgroep uitvoeren is vaak niet mogelijk. Wat als de resultaten anoniem 
worden verwerkt, maar we kunnen wel aan de veranderingen in de cijfers 
over een tijdsperiode een aantal leerlingen identificeren? Voldoen we dan nog 
aan de Europese General Data Protection Regulation (gdpr) of aVg? In veel ge-
vallen is het pseudonimiseren (identiteitskenmerken vervangen door codes) 
niet voldoende. Als de identiteit te achterhalen is via de data analyse dan 
spreken we van ‘data tracking’ van persoonsidentiteit. Dat kan alleen in een 
volledig afgeschermde omgeving, en voor het bovenstaande voorbeeld alleen 
met toestemming van elk kind en elke ouder. 

De bestaande wetgeving is voornamelijk bedoeld voor het reguleren van de 
handel in persoonlijke data, het is verboden om te handelen in persoonsgege-
vens zonder dat de persoon daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 
Producten gebaseerd op de persoonlijke data, zoals veel getrainde AI-algoritmen, 
of aanbevelingssystemen, mogen wel worden verhandeld. Zo kan het zijn dat we 
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gezichtsherkenningssoftware gebruiken om toegang te krijgen tot een gebouw, 
gebaseerd op een algoritme dat is getraind op arrestatiefoto’s uit de usa (Voor-
beeld uit (Crawford, 2021)). De dataset met de foto’s mag niet worden gedeeld 
onder de privacywet. Dat betekent ook dat de trainingsdata van de herkennings-
software een black box worden, we weten niet waarom het algoritme bepaalde 
mensen wel, en anderen niet herkend. Dit is in conflict met de noodzaak van 
transparantie van de algoritmen, de manier waarop ze zijn getraind. 

Een tweede effect van het verbod op het verhandelen van data met per-
soonsgegevens is dat marktpartijen andere activiteiten ontwikkelen om de data 
alsnog in handen te krijgen. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens banken 
gewaarschuwd om geen financiële data van haar klanten te gebruiken om ge-
personaliseerde aanbiedingen te sturen56. Het bankgeheim is ook van toepas-
sing op data, of het nu geaggregeerde en geanonimiseerde data of de complete 
financiële activiteit van een klant betreft. Het gevolg is dat sommige marktpartij-
en de bankgegevens aan de klant zelf zijn gaan vragen, met kleine beloningen 
als tegenprestatie (zoals 3 euro korting op de volgende pizzabestelling). 

Kathalijne Buitenweg (Buitenweg, 2020) stelt voor om de privacywet aan te 
scherpen naar verbod op handel in en mét persoonsgegevens. Daarmee 
worden ook toepassingen en diensten die op de persoonsgegevens geba-
seerd zijn verboden. In hetzelfde jaar is door de EU de Data Act aangenomen 
waarin staat wie waarde kan creëren uit data en onder welke voorwaarden. 
Deze gaat nog niet zover als Buitenweg in haar boek voorstelt. 

Dataregulering bestaat dus al wat langer. De aVg is de Nederlandse wetge-
ving in aansluiting met de Europese General Data Protection Regulation (gdpr) 
uit 2016. Europees is er sinds 2022 ook de Digital Services Act (wetgeving om 
e-commerceactiviteiten te reguleren rondom illegale inhoud, transparante 
advertenties en desinformatie), de Digital Markets Act (wetgeving om te voor-
komen dat grote marktpartijen hun macht misbruiken en om nieuwe spelers 
op de markt een kans te geven) en de AI Act57 (wetgeving die AI-toepassingen 
in drie risicocategorieën indeelt, te weten: onacceptabele risico’s, hoge risico’s 
en overig. De toepassingen in de categorie onacceptabele risico’s worden ver-
boden, de hoogrisicocategorie heeft strakke voorwaarden voor toepassing). 

Samen geven ze invulling aan het zogenoemde Digital Compass dat de EU 
in 2021 heeft opgesteld als richtlijn voor 2030. De visie is dat regels een 
bouwlaag vormen tussen technologie en democratie. 

56 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/banken-mogen-betaalgegevens-niet-zomaar-
gebruiken-voor-reclame.

57 https://artificialintelligenceact.eu/
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Figuur 31 Digital Compass.58

Wetgeving wordt daarmee gezien als een manier om ongewenst gebruik van 
digitale toepassingen en data te reguleren. Daarmee wordt de laag technolo-
gie alleen gereguleerd, en niet gefaciliteerd om verantwoorde systemen te 
bouwen. Ook zagen we al dat wetgeving invoeren en uitvoeren in het digitale 
domein nieuwe uitdagingen geeft. Wetgeving in de virtuele wereld is echt 
anders dan in de fysieke wereld.

Zo moet je eigenaarschap en aansprakelijkheid kunnen bepalen. Een 
technisch ontwerp heeft een eigenaar, of een opdrachtgever. De code daar-
entegen kan open source zijn, dus voor algemeen gebruik én met de moge-
lijkheid en toestemming om de code te veranderen, aan te passen en elders 
toe te passen. Doelstelling is dat iedereen van het opensourceontwerp leert 
en er eigenaar van kan zijn. Juridisch is dit lastig te duiden.

Het is ook lastig om het product/de toepassing zelf te reguleren, na (een 
aantal) updates is het product/de toepassing zo veranderd dat er feitelijke 
sprake is van een nieuw product of een nieuwe toepassing, zoals we al zagen 
voor de Tesla-auto’s op de Nederlands wegen. 

58 Gedownload van https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade
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Controleren op verantwoorde softwaredevelopment is nog niet goed uit-
gedacht. Het is nu gebruikelijk om een digitaal ontwerp zonder regulering te 
bouwen, en deze voor de uitrol in de markt te laten certificeren. Daarmee 
loop je altijd achter de feiten aan. Het product bestaat, maar mag niet worden 
gebruikt. Dus wetgeving helpt om onverantwoorde doelstellingen tegen te 
gaan, maar zal de ontwerpers die een verantwoord systeem willen bouwen 
niet helpen.

Manifesten met ethische richtlijnen
Voor data zijn er richtinggevende manifesten zoals de principes van FAIR59, 
waarbij de afkorting staat voor Findability (vindbaar), Accessibility (toeganke-
lijk), Interoperability (uitwisselbaar), en Reuse of digital assets (hergebruik van 
data). Dit zijn nogal technische principes waar data aan moeten voldoen. De 
gemeente Amsterdam was een van de eerste gemeenten in Nederland die 
een manifest hebben opgesteld over het omgaan met data en technologie, 
het Tada Manifest.60

 

Figuur 32 Tada-principes gemeente Amsterdam.

59 Zie go-fair.org/fair-principles.
60 Zie https://tada.city/.
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Dit manifest heeft richting gegeven en bijgedragen aan de gedragscodes 
en de strategische agenda’s voor digitale toepassingen voor veel gemeentes, 
provincies en centrale overheidsinstanties. 

Algoritmeregisters
Ook transparantie over de werking van AI-algoritmen is best een klus. Voor 
rule-based systemen kunnen de beslisregels worden uitgelegd op papier. 
Voor zelflerende systemen is dit niet mogelijk. Je zou een beschrijving kunnen 
geven van de data waarop het algoritme is getraind. Vaker echter worden de 
nauwkeurigheidskenmerken (correctheidspercentage op testdata) van de AI 
als transparantiekenmerken gebruikt. Dat een algoritme het in 92% van de 
gevallen goed heeft op de testdata, betekent nog niet dat je daarmee begrijpt 
hoe het algoritme tot een uitkomst komt. Transparantie geeft vertrouwen, 
een goede kwaliteit ook. Beide moet je kunnen communiceren naar de 
gebruiker.

Algoritmeregisters geven aan welke algoritmen worden gebruikt. Hiermee 
is er transparantie over het inzetten van algoritmen, wanneer een algoritme is 
gebruikt om een uitkomst vast te stellen. Er wordt nog nagedacht over welke 
informatie is vereist voor algoritmen in het register. Dit kan een heel juridisch 
en administratief omvangrijk bureaucratisch register worden. De gedachte 
van een register is ook een typisch overheidsinstrument, maar het vastleggen 
van details en certificeren van goedgekeurde situaties of eenheden past niet 
goed bij digitale ontwikkelingen, die fluïde zijn en constant worden aangepast. 
Amsterdam heeft ook hier het voortouw genomen. In lijn met de Tada-
principes heeft de gemeente een algoritmeregister ingezet op transparantie 
van de processen waarbij algoritmen worden gebruikt. Zelfs met deze insteek 
is de bureaucratische inrichting een enorme uitdaging.

Manifesten en gepubliceerde ethische kaders worden meestal opgezet 
voor beleidsontwikkeling en kunnen voeding geven aan wetgeving. 

Gedragscodes
Gedragscodes zijn gericht op doelgroepen die in de uitvoering werken, die de 
digitale producten in dit geval ontwikkelen. 

De acm heeft in 2018 een gedragscode opgesteld voor software-ingeni-
eurs, genaamd acm Code of Ethics and Professional Conduct61 met daarin de 
volgende principes:

61 https://www.acm.org/code-of-ethics.
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Figuur 33 acm code of conduct.

Handreikingen voor verantwoord ontwerp voor 
softwareontwikkelaars
Als we besluiten om de toepassing te gaan ontwerpen, dan is vooraf naden-
ken over een verantwoord eindproduct een goed idee, maar de stappen om 
daar te komen zijn niet met een enkele handreiking te geven. We constateer-
den al dat de definitie van wat een verantwoorde digitale toepassing is bijna 
niet te geven is. Die definitie verandert in de context van toepassing, is cultu-
reel bepaald en verandert over tijd.

Ik stel voor om de werkwijze van de ontwikkelaars te verrijken met een 
ethisch ontwerp. Een ethisch ontwerp gaat uit van het ontwikkelen van toe-
passingen vanuit waarden. Ethische kaders worden in de academische wereld 
uitgebreid voorgesteld. Maar hoe programmeer je zo dat data bijdragen aan 
menselijke waarden en ‘nooit het laatste woord’ hebben? 

Het ethisch ontwerp is een vertaling van de wetgeving, manifesten en ge-
dragsregels naar de ontwikkelpraktijk van de software-ingenieur. Het is meer 
een werkwijze, een plan van aanpak dan een beschrijving van het eindpro-
duct. De vertaling van ethische kaders naar een ethisch ontwerp zie je niet 
vaak uitgewerkt. Door de vragen te beantwoorden kan een ethisch ontwerp 
worden opgesteld, gelijk een datamanagementplan. Een verantwoord IT-
project bestaat daarmee uit een functioneel ontwerp, een systeemontwerp, 
een plan van aanpak en een ethisch ontwerp.
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Een aantal voorbeelden van ethische ontwerpmethodieken
Voor het ethisch ontwerp is een Open Ethics Canvas62 ontwikkeld door Nikita 
Lukianetsm, Alice Pavalolu en Vlad Nekrutenko. Daarin staan de vragen en 
overwegingen om een mensgerichte digitale toepassing te ontwikkelen. Een 
ethisch ontwerp in dit canvas is dus geen checklist waaraan je kunt voldoen, 
maar een lijst ontwerpvragen die helpen bij het ontwikkelen van een verant-
woorde digitale toepassing. 
 

Figuur 34 Het Open Ethics Canvas.

62 Zie https://openethics.ai/canvas.
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De culturele context van het IT-project waarderen en wegen is nog helemaal 
niet gebruikelijk. In de functionele voorwaarden staan eisen als de communi-
catietaal, de doelgroep of de benodigde gebruikersvoorwaarden. Ongewenste 
effecten (onbedoeld of als gevolg van ongewenst gebruik) voortkomend uit 
culturele verschillen in de beoogde gebruiksomgevingen worden eigenlijk 
nooit meegenomen. Toch kunnen we met het ethisch ontwerp wel een aantal 
situaties afvangen. Door het hanteren van ontwerpeisen als menselijke maat, 
digitaal comfort en digitale integriteit kan het ontwerp worden uitgedacht in 
meerdere culturele contexten. Dat geeft meestal een beter ontwerp voor alle 
gebruikers. In het Open Ethics Canvas kunnen de vragen rondom waarden en 
belangen, en het impactassessment worden uitgebreid met culturele 
contextduiders. 

Andere handreikingen zijn:
De Ethische Data Assistent (deda) van de Universiteit Utrecht, is een heel 

goed uitgewerkte vragenlijst om de juiste vragen te stellen rondom datapro-
jecten die in ontwikkeling zijn.63

 Het Framework for Ethical Decision Making64 van het Markkula Center of 
Applied Ethics is een generieke manier voor het nemen van ethische beslis-
singen. De vragen die de makers ervan meegeven zijn gebaseerd op verschil-
lende lenzen van ethisch beslissen: de ‘rechten van de mens’-lens, de 
wettelijke lens, de gebruik lens (‘hoe zal dit product impact hebben op de 
mens’), de ‘algeheel goed’-lens, de waarde-lens (welk mens maakt deze actie 
mij), de zorgrelatielens (‘zou je moeder trots op je zijn’). Deze vragen zijn zeker 
relevant voor softwareontwikkeling, en geven verrassende inzichten in de 
keuzes die je als ontwikkelaar maakt en zult gaan maken.

Gogoll en collega’s (Gogoll et al, 2021) stellen voor om een ‘Ethical 
Deliberation’ te implementeren in de softwareontwikkelteams: hierbij wordt in 
de ontwerpfase een ethisch ontwerp gemaakt van waarden, de sociale ver-
wachtingen, het juridische kader en de culturele context. Bij het ontwikkelpro-
ces is het ethische ontwerp vervolgens in elke stap een gespreksonderwerp 
(‘deliberation’). Dat vraagt om een agile werkwijze, zij noemen dit daarom de 
edap-methodologie (Ethical Deliberation in Agile Processes). 

63 https://dataschool.nl/en/deda.
64 https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/a-framework-for-ethical-decision-making/.
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Figuur 35 edap-methodologie.

De achtergrond van het werken met een ethisch ontwerp bij IT-ontwikkeling is 
uitgewerkt in het boek Future Ethics (Bowles, 2018)65. Zie een meer technische 
uitwerking in het boek Ethics, Technology, and Engineering: An Introduction (Van 
der Poel, Royakkers, 2021). Het boek Moral design and technology (Wernaart, 
2022) heeft een methodiek genaamd ‘moral design proces’ uitgewerkt, gericht 
op het verantwoord ontwerpen van technologie.

De drivers van verantwoorde systemen uit hoofdstuk 6 zijn inrichtingsaf-
wegingen voor IT-ontwerpen. Mijn doel is om dichter bij het IT-ontwerpproces 
te komen, gegeven de economische doelstellingen en de druk op IT-
ontwikkeling. Een afweging voor de menselijke maat van een IT-toepassing zal 
kunnen zijn om (beperkt) toegang te geven tot de code van een app. Dit sluit 
aan bij ‘de gebruikersmogelijkheden tot handelen’ en is een technische afwe-
ging, geen ethisch kader. 

Ethisch ontwerp is niet alleen voor software engineers
Zonder dat we de technieken in het softwareontwikkelproces kennen, kunnen 
we een ethisch ontwerp bespreken met de toekomstige gebruikers en 

65 met name in hoofdstuk 2 staan praktische manieren om een ethisch ontwerp uit te voeren.



116 NANDA PIERSMA

eigenaren van het te ontwikkelen product. Een ethisch ontwerp omvat name-
lijk ook het doordenken van het doel van de toepassing en het (ethisch) 
gebruik door de doelgroep. Het nadenken over het doel van de toepassing 
zou met alle stakeholders kunnen worden uitgevoerd. Zo zou de gemeente 
Amsterdam kunnen werken aan een PUBLIEKE ethische code met de inwo-
ners: de vraag wat wel en niet toegestaan zou moeten zijn op digitaal gebied. 
Wel of niet AI voor werving inzetten, wel of niet beeldherkenningssoftware 
voor vuilnis op straat, wel of niet AI voor overlastmeldingen, wel of niet AI voor 
handhaving? Waarom bespreken alleen gemeenteambtenaren en adviseurs 
deze vraagstukken? De Hogeschool Rotterdam heeft een spel voor ethische 
dilemma’s ontwikkeld ‘Make me think’66, een serious boardgame. Daarbij gaan 
deelnemers aan de hand van ethische dilemma’s van professionals over tech-
nologie met elkaar in gesprek over hun standpunten en de achterliggende 
motieven. Hiermee kunnen allerlei groepen meepraten over ethische dilem-
ma’s rondom het gebruik van technologie.

Herdefiniëren van kwaliteit van IT-systemen en modellen
Een digitaal product wordt kwalitatief gemodelleerd op economisch-techni-
sche criteria:

 - Robuustheid – het werkt (correct) en is optimaal ingesteld op precisie 
en snelheid;

 - Veiligheid – geen dataleks, hackmogelijkheden, enzovoorts;
 - Bruikbaarheid – het werkt voor de doelgroep, overal en met elk device.

De economische doelstelling is om tegen zo min mogelijke kosten een 
product met maximaal verdienvermogen in de markt te zetten, of een product 
dat bijdraagt aan een proces dat economisch winstgevend is.

We bouwen voort op een oud systeem. Niet alleen de technische infra-
structuur, ook de doelstelling van ontwikkelingsprocessen en de werkwijze 
zijn oude systemen. In het economisch procesdenken wordt geoptimaliseerd 
op traditionele economische kenmerken, onder de voorwaarden van techni-
sche eisen en het wettig en ethisch gebruik. 

Eigenlijk is het ethisch ontwerp een kwalitatieve maat. In de maatschappe-
lijke context zoals beschreven in hoofdstukken 2, 3 en 4 komt er naast de 
economische kapitalistische werkelijkheid de wens van circulaire economi-
sche modellen en van concepten voor een donuteconomie. Dat geeft ook een 
nieuwe definitie van de kwaliteit van een softwaresysteem. In plaats van 
verdere uitbreiding van de randvoorwaarden, zouden we het optimalisatie-

66 https://www.makemethink.eu
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proces, de doelstelling en definitie van kwaliteit moeten aanpassen. Een her-
definitie van kwaliteit bestaat uit kwaliteit volgens de economische, technische 
kenmerken en kenmerken van verantwoorde groei van de economie, de 
donuteconomie en sdg’s. De aanpak heeft als basis een heel simpel omke-
ringsprincipe vanuit de wereld van de operations research.

Maximaliseer economische waarde onder de voorwaarden: 
• Technische kwaliteit is hoger dan minimaal gedefinieerd niveau.
• Voldoet aan wettelijke eisen van het betreffende land.
• Ethische waarden hoger dan een minimaal gedefinieerd niveau.

Zodra de maximaal te behalen economische waarde onder de randvoorwaar-
de bekend is – zeg een waarde in euro’s – draai het dan om, vind de beste 
kwaliteit binnen een marge van de minimaal te behalen economische waarde.

Maximaliseer de technische kwaliteit onder de voorwaarden:
• Economische waarde hoger dan een minimumniveau.
• Voldoet aan wettelijke eisen van het betreffende land.
• Ethische waarden hoger dan een minimaal gedefinieerd niveau.

We kunnen dan ook ethisch gezien het maximale proberen te bereiken 
binnen deze marge.

Maximaliseer de ethische waarde onder de voorwaarden:
• Economische waarde hoger dan een minimumniveau.
• Technische kwaliteit hoger dan een minimaal gedefinieerd niveau.
• Voldoet aan wettelijke eisen van het betreffende land.

In de wereld van de operations research zijn dit soort optimalisatiemodellen 
gemeengoed. Het model kan alleen worden toegepast als je de doelstelling 
en de voorwaarden in kwantitatieve gegevens kunt uitdrukken. Hoe kun je 
met een getal, of een variabele, de veiligheid van het IT-systeem laten uitdruk-
ken? Hier zouden we best eens onze gedachten over kunnen laten gaan. 
Misschien met de ‘kans op hacken’, een getal tussen de 0 en 100, of het aantal 
poorten waarmee toegang kan worden gekregen tot het IT-systeem. Leg dit 
vraagstuk maar bij de cybersecurityspecialisten neer, die komen wel met een 
antwoord. Ook sommige andere ethische waarden kunnen we op deze kwan-
titatieve manier aanpakken. 
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Een wiskundige modellering van een machinelearningmodel (bijvoorbeeld 
AI) bestaat uit een weergave van het probleem met variabelen en parameters. 
Met training zoeken we de waarden voor parameters van het model die voor 
de inputvariabelen (X-waarden) dezelfde uitkomsten (Y-waarden) geven als 
de trainingsdata. Vervolgens testen we de kwaliteit van het model met nieuwe 
data, de testdata. We willen het aantal fouten die het model maakt op de test-
data minimaliseren. De training van het model bestaat uit het minimaliseren 
van het verschil tussen de vooraf bekende Y-waarden in de trainingsdata en 
de voorspelde Y-waarden door het model.

Figuur 36 Foutberekening modelwaarden versus datawaarden.

De fout wordt per datapunt gemeten. Voor de hele trainingsdataset moeten 
we dit samenbrengen in een meeteenheid voor kwaliteit. Stel dat er twee uit-
komsten mogelijk zijn (bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag accepteren of af-
wijzen). We meten per datapunt of het model een uitkomst geeft die EP (echt 
positief), FP (fout positief), EN (echt negatief) of FN (fout negatief) is. Het aantal 
keren dat elke situatie is voorgekomen, geven we weer in een tabel: 
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Figuur 37 Kwaliteitsmaten van een trainingsproces van een AI-algoritme.

Door de uitkomst van het algoritme te vergelijken met de data, kom je op 
kwaliteitsmaten als nauwkeurigheid, precisie, en recall. Nauwkeurigheid is het 
totaal aantal correct voorspelde positieve en negatieve waarden in de trai-
ningsset. Precisie geeft aan welk percentage van de positieve waarden correct 
is voorspeld. Recall is het percentage van de positieve waarden dat wordt ge-
vonden in de juist voorspelde waarden. 

De kwaliteit van het algoritme wordt dus gemeten in termen van zo min 
mogelijk fouten maken ten opzichte van een gelabelde dataset. Ook kan de 
rekentijd, hoe snel een algoritme tot een uitkomst komt, als kwaliteitsmeting 
worden gebruikt. 

Ethische checks, om te zien of het algoritme discrimineert, zullen het pro-
bleem van niet verantwoorde toepassingen niet altijd kunnen oplossen. Als 
de trainingsset en de testset discriminerende uitkomsten hebben, dan traint 
het algoritme op het herkennen van deze situaties. Het getrainde algoritme 
zal daarom discriminerende uitkomsten blijven geven. 

Het identificeren van bias in data-analyses wordt uitgebreid beschreven in 
het boek Responsible AI (Agarwal, 2021). Het is gebaseerd op een vergelijking 
van de uitkomsten van een data-analyse (of van een getraind algoritme) met 
de kenmerken van de dataset die wordt gebruikt in de analyse (of bij de 
training). 

De kenmerken in de dataset kun je opsplitsen in onafhankelijke kenmer-
ken en kenmerken met persoonlijke, sociale of raciale kenmerken: de be-
schermde of sensitieve kenmerken. Met de beschermde kenmerken kun je 
bevoorrechte en benadeelde groepen identificeren, afhankelijk van het pro-
bleem dat je onderzoekt. 
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Bekende voorbeelden van bias in datasets kunnen worden gebruikt om 
de modellen te duiden, zoals de Amazon-zaak waarbij vrouwen met een 
grotere kans afgewezen werden door sollicitatiesoftware. In dit geval is gender 
het beschermde kenmerk en vormen de mannen de bevoorrechte groep. In 
de toeslagenaffaire hebben allochtone mensen een grotere kans om als frau-
deur te worden gelabeld. In dit geval is afkomst het beschermde kenmerk en 
vormen de niet-allochtone mensen de bevoorrechte groep. 

Met deze kenmerken kunnen kwantitatieve maten worden berekend die de 
afhankelijkheid van de uitkomsten (positief of negatief) bepalen voor de bevoor-
rechte groepen. In een eerlijke data-analyse zou de uitkomst onafhankelijk 
moeten zijn van de bevoorrechte groepen binnen de beschermde kenmerken. 

Een wiskundige formulering om het verschil in uitkomsten in de be-
schermde groepen opnemen in de doelstelling van de trainingsoptimalisatie 
is als volgt: noem de bevoorrechte groep Sa en de overige groep Sd.

We kunnen het verschil in uitkomsten voor de diverse groepen berekenen 
met kwantitatieve kenmerken, zoals 

Gelijke kans                P(VN, S=Sa) - P(VN, S=Sd) 
Voorspelde gelijkheid  P(VP, S=Sa) - P(VP, S=Sd) 
Gelijkgestelde slaagkans P(EP, S=Sa) - P(EP, S=Sd)  i = 0,1

De wiskundige formuleringen om algoritmes te trainen– aangeduid in ‘maxi-
maliseer nauwkeurigheid en precisie, minimaliseer fout van de eerste of van 
de tweede soort’ – kunnen aangevuld worden met voorwaarden die de bias in 
data en in de voorspelde beslissing onder controle willen houden. 

Max nauwkeurigheid 
Onder voorwaarde dat 
|P(VN, S=Sa) - P(VN, S=Sd)|< 0.05 
(de kans op ongelijkheid is minder dan 5%)

Door deze voorwaarden in de training op te nemen, zal het de training van 
het algoritme laten zien dat fairness (gelijkheid) en nauwkeurigheid van het 
algoritme elkaar mogelijk tegenwerken. Zonder de voorwaarde zal het algorit-
me de beschermde kenmerken gebruiken om op basis hiervan voorspellin-
gen te doen en een hogere nauwkeurigheid kunnen behalen. Wanneer deze 
een te hoge kans op ongelijkheid opleveren, dan zal het algoritme andere 
kenmerken moeten gebruiken om de doelstelling van een hogere nauwkeu-
righeid te behalen.
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Het blijft vaak lastig te achterhalen waardoor een algoritme uiteindelijk 
leidt tot discriminatie. Het kan bijvoorbeeld ook door een proxy als ‘postcode’ 
waarop het model leert dat mensen in bepaalde achterstandswijken meer 
crimineel gedrag vertonen. Het is niet altijd direct op basis van sensitieve in-
formatie. Ook kan er sprake zijn van oververtegenwoordiging van een bepaal-
de (bevoorrechte of niet-bevoorrechte) groep in de data, waardoor de 
data-analyse wordt verstoord.

Bij het vergaren of verwerken van data is het gewenst om verschillende 
bias-checks te doen, dit is een vrij technische maar noodzakelijke activiteit, zie 
bijvoorbeeld ook (Baer, 2019) en (Barocas, 2022).

In de voorwaarden kunnen ook andere ethische overwegingen worden 
meegenomen, zoals begrijpelijkheid (transparantie) van de voorspelde 
waarden, de zwaarte van een kenmerk in de voorspelling (in hoeverre 
gebruikt). 

De rol van design 
De rol van de designer bij het gebruik van digitale technologie is groter dan 
we denken. Designmethodologie dwingt bepaald gedrag af ((Bowles, 2018), p. 
36), daar moet je je ook van bewust zijn bij het ontwerp. De industriële toe-
passingen kunnen geduid worden als functiegeoriënteerd design. Voor de 
toepassingen met interactie met gebruikers spreken we over mensgericht 
design. 

De interface van een digitale toepassing is te vaak te moeilijk, onhandig of 
te onduidelijk om te gebruiken. Ontwerp is in de fysieke wereld ook vaak een 
obstakel, een spiegel die te hoog hangt, een opstapje, of een sloot waardoor 
je steeds moet omlopen.

 Voorbeeld verpleegkundige zit drie uur per dag achter een computer-
scherm
Een verloskundige in een ziekenhuis heeft als taak om een kind gezond 
geboren te laten worden en de moeder te begeleiden. Basiskenmerken 
zoals geboortegewicht, lengte en zuurstofgehalte helpen de begeleiders 
en medici om moeder en kind gezond te houden. De gegevens worden 
door de verloskundige ingevoerd in systemen, deze is daar tot wel drie van 
de acht werkuren mee bezig. Gegevens van de moeder, kenmerken van de 
net geboren baby: alles moet worden ingevoerd in de systemen van het 
ziekenhuis. Verkeerde data kunnen het leven van moeder en kind in gevaar 
brengen. Maar drie uur kijken naar een verloskundige achter een compu-
terscherm, die best wel moeite heeft met de in te vullen formulieren, dat 
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moet toch anders kunnen? De oplossing vanuit het ziekenhuis is om de 
verloskundige te trainen in de nieuwe computerinterfaces (onlineformulie-
ren) zodat het minder tijd kost. Zouden we niet beter de IT-ers en ontwer-
pers kunnen trainen om de verloskundige te ondersteunen met een betere 
invoermethode van dezelfde data? Kunnen we de verpleegkundige de data 
mondeling laten invoeren? Als Siri het kan, dan kan een ziekenhuissysteem 
dat ook, zodra de spraakherkenningsalgoritmen de Nederlandse taal her-
kennen. We zijn traditioneel gewend om data met tekst in te voeren, maar 
dat hoeft helemaal niet, we kunnen ook gesprekken omzetten in de beno-
digde data, of sensoren direct met de computersystemen koppelen, zoals 
een weegschaal. In een alternatief systeem legt de verloskundige de baby 
op de weegschaal, meet de lengte van pasgeboren baby en spreekt de 
lengte uit. De weegschaalsensor en een spraakherkenningstool zetten 
deze data in het ziekenhuissysteem. Als alle handelingen met moeder en 
kind zijn gedaan door de verloskundige, dan controleert deze de data in 
een dashboard op de juistheid van de gegevens en tikt op de groene knop 
voor bevestiging. De verloskundige maakt nog een praatje met de moeder, 
de vader of andere begeleiders en gaat op tijd naar huis.

Mijn voorstel is om elke IT-aanbesteding uit te breiden met de doelstelling dat 
het menselijk handelen (bijvoorbeeld gemeten in tijd nodig om het systeem te 
gebruiken) wordt geminimaliseerd en dat de menselijke interactie met com-
putersystemen zoveel mogelijk beperkt blijft tot het controleren en bevesti-
gen van de informatie (data). Dit is de uitwerking van de gedachte van de 
menselijke maat. Deze controle moet dan wel werkbaar zijn, en niet hetzelfde 
worden als de gebruikersvoorwaarden, te lang, ondoorzichtig en met andere 
motieven dan gebruikersperspectief.

Deze overwegingen zijn wat ik noem ‘de juiste ontwerpvorm voor de toe-
passing en de gebruiker’, dat kan met gezond verstand en actuele kennis van 
de mogelijkheden worden gerealiseerd. 

Terug naar de vraag hoe design van de digitale toepassing kan bijdragen 
aan een verantwoord product. Na het overwegen of een digitale toepassing 
moet worden ontwikkeld (should we?) komt de vraag hoe de toepassing eruit 
moet zien. De vormgeving digitaal comfort geven – waarmee vertrouwen, digi-
tale integriteit en handelingsperspectief wordt bereikt – is nog een vraagstuk.

Bowles stelt dat een designeraanpak ‘present-to-hand’ moet worden en 
niet ‘ready-at-hand’ ((Bowles, 2018), p. 36). Ready-to-hand” is onze gewoonlij-
ke omgang met dingen, waarin we vooral bezig zijn met het doel, niet met het 
ding (zoals ook mediation theory bepleit). Ik tik nu op mijn toetsenbord maar 
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denk daar verder niet over na. Veel ontwerptheorie is gericht op het verster-
ken van dit effect, met als ideaal om die ‘maar lastige’ technologie onzichtbaar 
te maken. 

Het argument van Bowles (en anderen) is, om op gezette momenten, 
bewust frictie in te bouwen, om te voorkomen dat we bijvoorbeeld gedachte-
loos informatie invullen. Dit wil je ook weer niet de hele tijd, want dan wordt 
elke handeling moeizaam. Ook Miriam Rasch (Rasch, 2020) pleit voor het 
doelbewust werken met frictie, gebruik van de digitale systemen geven soms 
een onrealistisch beeld van de werkelijkheid in de fysieke wereld. 

Bij “present-at-hand” zijn we ons bewust van objecten, dit gebeurt bijvoor-
beeld als er iets misgaat. Op het moment dat er geen letters op het scherm 
verschijnen, terwijl ik tik, word ik me bewust van het toetsenbord. Gebruikers 
worden daarin gezien als ENDS en niet als een MEANS voor de toepassing: 
ofwel ontwerp voor de mensen en niet via de mensen.

Alice Rawsthorn schreef het boek Design as an Attitude (Rawsthorn, 2018), 
waarin ze uitgangspunten van design bespreekt. De focus van design ligt vaak 
op het positieve scenario, vanuit de gedachte van wat er kan. Dit vormt ook de 
basis van de ‘how might we’-methode van Stanfords design school.67 

Human-centered design is een andere aanduiding waarmee het gebruikers-
perspectief centraal wordt gesteld bij de ontwikkeling van een toepassing. 
Value-centered design ((Bowles, 2018), p. 125) gaat nog een stap verder, hierbij 
willen we de menselijke waarden (human values) systematisch adresseren, 
ook bij technologieontwerp. Daarmee komen we dichter bij het begrip ‘digita-
le integriteit’ in het ontwerp. 

Design en creativiteit, zelfs kunstenaarschap, liggen dicht bij elkaar. Dat 
geeft vormen van exploratieve, speculatieve en provocatieve designs voor 
menig vraagstuk. Het ontwerp van IT-producten loopt achter bij de ontwer-
pen van fysieke producten. IT-systeemontwikkeling gaat te snel, ontwerp kan 
niet mee. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (Sharp, 2007) 
van Helen Sharp, is een veelgebruikt tekstboek met ontwerpmethoden voor 
mens-computerinteractie. 

Wat we nog niet hebben is een handreiking verantwoorde design voor IT-
ontwerpers. In dit boek verken ik eerst hoe een verantwoord ontwerp eruit 
zou moeten zien. Vanuit de wettelijke en ethische richtlijnen, via de door mij 
beschreven drivers van een verantwoord ontwerp, is het volgende vraagstuk 
om te komen tot handreikingen voor ontwerpers en programmeurs. Met de 
drivers uit hoofdstuk 6 hebben we nu wel een ander vocabulaire, digitale 

67 https://dschool.stanford.edu/resources/how-might-we-questions.
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integriteit en meer nog menselijke maat, digitaal comfort, en futureproof ont-
werpen zijn staan dichter bij het ontwerp en ontwikkelproces van IT dan een 
concept als ‘het respecteren van privacy’. De drivers van verantwoorde IT-
systemen zijn een noodzakelijke stap om het gat tussen ethische en wettelijke 
kaders en de praktijk van IT-ontwikkeling te dichten.

Experimenteren met verschillende vormen, designs van het product en 
verbetering op verbetering aanbrengen, is de methodiek die bekend is binnen 
de IT-ontwikkeling. Het maken van prototypes in de designomgeving staat 
gelijk aan een proof of concept in de IT-omgeving, je maakt een eerste werken-
de versie om te laten zien dat het product werkt. Daarna komen verbetersla-
gen om het product veilig te maken, robuust te maken, te implementeren in 
een bestaand bedrijfsproces. Met de druk op IT-ontwikkeling zul je vaak geen 
tijd krijgen om lang te experimenteren met verschillende ontwerpen. Maar in 
een DEVOPS-omgeving, of liever nog een edap-omgeving kun je het ontwerp 
wel in elke sprintfase meenemen en kun je wel degelijk experimenteren. 

Clynnedd Bowles heeft na het boek Future Ethics ook een vijfdaagse work-
shop ontwikkeld waarin hij responsible design sprints doet, gericht op ontwer-
pers van digitale toepassingen. 

Figuur 38 Workshop responsible design sprint.68

68 Gedownload van https://cennydd.com/writing/responsible-design-sprint-overview.
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Hoewel meer gericht op de ethische context van de IT-ontwikkeling, wordt er 
op dag 4 in een workshop aandacht besteed aan het design, met methoden 
voor value-sensitive design (Friedman et al, 2006). Op dag 5 wordt een lans 
gebroken om een verantwoord design te maken. Net als de andere verken-
ningen is nog niet duidelijk hoe een verantwoord ontwerp er nu uit zou 
moeten zien. 

Dus voor de IT-ontwikkelaar die niet door alle literatuur over design en de 
verkenningen van verantwoorde designkeuzes heen wil, is er nog weinig 
houvast. En elke keer een vijfdaagse workshop doorlopen is ook geen optie. 

De werkwijze om te komen tot verantwoorde digitale toepassingen zal dus 
een cocreatievorm gaan aannemen, waarbij producteigenaren, ontwerpers 
en softwareprogrammeurs in sprints werken en gedurende het proces het 
functioneel ontwerp en het systeemontwerp zullen verrijken met afwegingen 
om het product verantwoord te maken. 

Door value-based design te vertalen naar de drivers digitale integriteit, 
menselijke maat, digitaal comfort, en futureproof, hebben we misschien al 
wat houvast. De uitwerkingen van verantwoord design zullen op ons af blijven 
komen, en wachten op een vertaling naar handreikingen voor de IT-
ontwikkelaar. Mijn onderzoeksgroep is aan het experimenteren met een 
aantal voorbeelden.

Voorbeeld Een verantwoord websitedesign
Yuri Westplat is een ontwerper en onderzoeker van het lectoraat Responsible 
IT die werkt in de omgeving van IT-systemen. Hij wil de meest verantwoorde 
website bouwen, en het format delen met alle website-ontwerpers. 
Een verantwoord gemaakte site is toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen 
- ook voor mensen met een beperking - op zoveel mogelijk apparaten. Dit is 
mogelijk door inclusief webdesign, en het schrijven van lichte en compacte 
web-code zonder gebruik van overbodige technologieën en frameworks. 
Deze lichtgewicht web-pagina’s zijn ook duurzaam, want ze gebruiken 
weinig energie. Ze laden snel in een browser, en nemen weinig ruimte in op 
een webserver. Als neveneffect indexeren verantwoord gebouwde web-pa-
gina’s zeer goed in zoekmachines. Yuri heeft deze eisen vertaald in een in-
clusief ontwerp met maximale toegankelijkheid. Daarbij wil hij de 
CO2-uitstoot van de website minimaliseren en de website cookievrij houden. 
Achterliggende gedachte is om de verantwoorde doelstellingen die hij voor 
ogen heeft, te vertalen naar ontwerp-regels. Hier heeft hij samen met het 
team het principe toegepast van het optimaliseren van de ethische context, 
onder de voorwaarde van robuuste werking en efficiëntienormen. Dat heeft 
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geleid tot keuzes voor duurzame hosting van de website, en een verantwoord 
content managementsysteem waarmee de website wordt onderhouden. Het 
format is klaar en wordt nu getest binnen de opleiding Communication en 
Multimedia Design en zal snel openbaar beschikbaar zijn.

Tim en Alec, beide studenten van de opleiding hbo-ICT69 van de Hogeschool 
van Amsterdam hadden de opdracht in het semester Software Engineering 
om een proof of concept van een digitale toepassing te bouwen voor een op-
drachtgever, die een frontend en een backend heeft. Deze opdracht sloot aan 
op de onderzoekslijn duurzame systemen van mijn onderzoeksgroep en op 
de werkplaats RITA (Responsible IT Amsterdam) binnen deze groep, waar we 
proof of concepts van verantwoorde alternatieve toepassingen bouwen. 

Voorbeeld De mailbox cleanup tool
De digitale toepassing is een tool waarmee gebruikers van Gmail zien 
hoeveel CO2 hun mailbox uitstoot. Via filters krijgt de gebruiker suggesties 
voor mail die kan worden verwijderd, met de bijbehorende CO2-reductie. 
De ethische context hebben wij vertaald in verwachtingen van gebruikers: 
de tool moet werken, veilig zijn, mag geen data vragen van de gebruikers, 
moet gebruikersvriendelijk zijn. Daarmee werd een functioneel ontwerp 
opgesteld. Belangrijk is vertrouwen en digitaal comfort: we moeten de 
e-mails van de gebruikers in de eigen omgeving laten, de tool komt in de 
omgeving van de gebruiker, en de inhoud van e-mails en filtercriteria zijn 
alleen te zien voor de gebruiker. Het ethisch ontwerp is gebruikt als ont-
werp-eis aan de digitale toepassing.
De eerste geleverde tool was een dashboard dat de grootte van de e-mail 
per filtercategorie aangaf, en een vertaling naar de CO2-uitstoot als die 
e-mails nog een jaar zouden worden bewaard in plaats van weggegooid. 
Ook maakten Tim en Alec een scoreboard-interface waarmee gebruikers 
een wedstrijd kunnen spelen wie de meeste CO2-uitstoot voorkomt, met 
een eis dat de scores wel, maar de e-mails niet gedeeld worden.
De RITA-werkplaats heeft vervolgens binnen twee weken een Google 
Add-On  gebouwd, die Gmail-gebruikers  in de eigen Gmail-omgeving 
kunnen gebruiken. De add-on is gebouwd in appscript en bestaat uit een 
applicatie voor filteren, selecteren en verwijderen van Google-mail. Het is 
een CO2-dashboard voor Google-mail met visuele feedback.

69 Dank aan Tim Kalf en Alec Wouda voor de eerste uitwerking van de mailboxtoepassing.
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Vele vervolgstappen zijn nog nodig, het daadwerkelijk uploaden in de app-
store, uitbreiden naar andere mailprogramma’s, naar andere applicaties 
(Microsoft Office-documenten bijvoorbeeld), de code open source delen, 
nieuwe UX-designs, enzovoorts.

Maar de onderliggende ontwerpeis van het niet willen en niet kunnen inzien 
van de e-mails van de individuele gebruikers van Gmail was een mooie oefening 
in het vertalen van ethische kaders naar de ontwerppraktijk van IT-studenten. 

Mensenwerk
Het ontwikkelen van digitale systemen is mensenwerk. Het gebruik van de 
systemen gebeurt ook door mensen. Toch hebben we het gevoel dat we als 
mensen te gast zijn in de virtuele wereld, en dat we ons moeten aanpassen 
aan eisen die deze omgeving aan ons stelt. 

Niet de mens moet getraind worden om IT-systemen te begrijpen en deze 
te kunnen gebruiken, de IT-systemen moeten beter op de menselijke capaci-
teiten aansluiten. Het vertrouwen, in het bijzonder het digitale comfort van 
gebruikers wordt vergroot als de IT-systemen geen onnodige complexiteit 
hebben in de interactie met mensen. 

Het betrekken van (potentiële) gebruikers tijdens het IT-ontwerp en de IT-
ontwikkeling lijkt voor de hand te liggen. Cocreatie lijkt de manier om verant-
woorde IT systemen te bouwen. Dit vraagt wel om een zorgvuldige uitvoering. 
Het begint met de juiste taal en de juiste gespreksonderwerpen. 

Er zijn drie hoofdonderwerpen te onderscheiden:
1. Er zijn de systeemdimensies zoals functionaliteit, doelgroep, veiligheid, 

robuustheid van de IT systemen.
2. Er zijn de dimensies zoals inclusiviteit, privacy, futureproof, digitaal 

comfort, en digitale integriteit vertaald naar een product die als verant-
woord kan worden geduid.

3. Er is de dimensie van verschijningsvorm, waar de menselijke maat, de 
benodigde vaardigheden voor gebruik en beperkingen worden 
besproken.

Het benaderen van gebruikers vraagt veel tijd en te vaak worden selecte 
groepen mensen bereid gevonden om mee te doen. Veel onderzoek op het 
gebied van psychologie zijn gebaseerd op experimenten met Amerikaanse 
psychologiestudenten. Zelfs als er aandacht wordt besteed aan diversiteit van 
de gebruikersgroep dan is het aantal en het soort vragen aan deze groep te 
groot en te verschillend. 

Om onbedoelde effecten te voorkomen is cocreatie een belangrijk, maar 
slechts een gedeelte van de oplossing.
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Hoofdstuk 8 Datamanagement verantwoord 
maken

Waar IT-ontwikkelaars en onderhoudsteams nadenken over het realiseren 
van verantwoorde functies van IT-systemen, is er voor het management van 
de IT-assets ook meer duiding nodig hoe verantwoord IT-management is te 
realiseren. We bespreken in dit hoofdstuk het werk voor de datamanager.70

De aspecten van verantwoord datagebruik zoals ik deze heb onderzocht 
samen met Arjan Koning heb ik samengevat in figuur 39:

Figuur 39 Dimensies van verantwoord datagebruik 

Datavraagstuk
Traditionele datamanagementhandleidingen besteden nauwelijks aandacht 
aan het data-vraagstuk, terwijl hier juist de basis voor verantwoord datage-
bruik wordt gelegd. Welk vraagstuk gaan we op proberen te lossen? Past het 
binnen onze doelstellingen en ethische context? Kunnen de gegevens niet 
ook voor een ander, ongewenst doel worden gebruikt, en hebben ze onge-
wenste neveneffecten?

70 Dit hoofdstuk is gebaseerd op het rapport Verantwoord datamanagement (Koning, Piersma, 
2021). 
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Wenselijkheid data-analyse
Een eerste overweging is of het vraagstuk wel om een data-analyse vraagt; of 
de geplande data-analyse de passendste manier is om het vraagstuk op te 
lossen. 

De belastbaarheid van de mensen is een belangrijke ethische afweging 
voor experimenten waarbij mensen betrokken zijn.  Meestal zijn de data 
zonder toestemming van mensen verkregen, of vanuit voorwaarden die geen 
opt-outfunctie hebben (het recht om niet mee te doen aan de dataverzame-
ling). Verantwoord werken begint dus bij het op te lossen probleem. Hoe kan 
ik antwoord op de vraag krijgen? Als data nodig mochten blijken om het pro-
bleem op te lossen, welke data zijn er dan nodig? En als ik data verzamel, wat 
kan er nog meer met de data worden gedaan, willen we dat?

Voorbeeld drukte meten met camerabeelden
Bij het monitoren van drukte worden met gebruik van camerabeelden data 
verzameld waarin mensen herkenbaar in beeld staan. Met anonimiserings-
algoritmen (blurren) worden de mensen onherkenbaar, en kun je de drukte 
meten. Maar is dit wel de beste methode om de drukte te meten? Drukte 
monitoren kan ook met geluid, sensoren of een slim draaihek. De camera-
beelden kunnen ook aanwezigheid van een individu vaststellen en zelfs het 
gedrag van individuen.

Er is dus een eerste check nodig naar de juistheid (adequaat) van dataoplos-
sing en de effectiviteit van dataoplossing. 

Belastbaarheid deelnemers dataproject
De belastbaarheid van en (potentiële) de impact op de mensen is een belang-
rijke ethische afweging voor experimenten waarbij mensen betrokken zijn. 
Doen we mensen geen pijn, laten we ze geen activiteiten ondernemen die (te) 
belastend zijn of die hun integriteit schaden? Dezelfde afweging is ook van 
toepassing op het gebruik van data; het betreft van mensen vaak data 
waarvan het gebruik mogelijk onnodig is voor het vraagstuk en in extreme si-
tuaties ook belastend kan zijn.

Er worden vaak te veel datakarakteristieken verzameld. Denk aan de indi-
viduele aankoopdata in een supermarkt, waaruit persoonskenmerken kunnen 
worden afgeleid zoals leeftijd, geslacht, postcode en soms zelfs familiever-
band en opleidingsniveau. Deze data zijn niet nodig voor de transactie in de 
supermarkt, maar worden gebruikt voor data-analyses van koopgedrag. De 
klant zal dan andere aanbiedingen krijgen, voor sportsokken, of een 
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Netflix-abonnement op basis van klantprofielen. Maar ook zijn er voorbeelden 
van mensen die bijvoorbeeld een ‘blije doos’ kregen toegestuurd omdat de 
data uitwezen dat de klant zwanger was, iets wat bij de familie in kwestie nog 
niet bekend was.

Een ander voorbeeld is het moeten verstrekken van (persoons)gegevens 
om een onlinedienst te kunnen gebruiken, zoals online aankopen van tickets 
voor een evenement. Dit is feitelijk belastend, zeker als er gegevens worden 
gevraagd die niet nodig zijn voor de dienstactiviteit, maar alleen voor analyse 
of profilering.

Belangen van deelnemers aan het dataproject
De data-analyse zal een doel hebben dat verschillend kan zijn voor specifieke 
deelnemers. De inzichten die de data opleveren kunnen ook anders zijn voor 
verschillende deelnemers. Het is belangrijk om voorafgaand aan de data-ana-
lyse vast te leggen wie de analyse op welke wijze mag gebruiken.

Voorbeeld vrije studieplekken in een school
Er wordt door een school een app gebouwd om studenten te helpen een 
vrije studieplek in een (druk) schoolgebouw te vinden. Daarbij wordt ge-
bruikgemaakt van wifidata, vanuit elk access point in het gebouw wordt 
gemeten hoeveel contacten er worden gemaakt door mobiele telefoons en 
laptops. De data worden geanonimiseerd opgeslagen. De app geeft real-
time met een heat map (kleurencode) weer wat de drukte is in het gebouw 
(per verdieping, en zelfs per zone op de verdieping). De gebruiker kan aan 
de kleur zien waar het rustig is, om daar een studieplek te vinden. Het 
vraagstuk was echter waar vrije studieplekken zijn, en niet waar het druk is. 
Er wordt dus andere informatie verzameld en in de app gegeven dan het 
vraagstuk nodig heeft. De app zou voor de studenten alleen de rustige lo-
caties moeten laten oplichten, het liefst nog met een mogelijkheid om de 
beschikbare studieruimte te reserveren. Voor gebouwbeheer is het waar-
schijnlijk wel belangrijk om de drukke plekken in beeld te hebben, bijvoor-
beeld voor schoonmaak. 
Duidelijkheid over de belangen voor elke deelnemer aan het project kan 
voorkomen dat er een mismatch is tussen de dataoplossing en het vraag-
stuk, maar daarmee kan ook in een vroeg stadium andere doelen vanuit de 
data worden geïdentificeerd, in het bijzonder ongewenste doelen. Zo is de 
app in het schoolgebouw in deze vorm ook te gebruiken als handha-
vingstool om te zien of mensen op bepaalde plekken in het gebouw verblij-
ven, in het bijzonder als dat niet is toegestaan.
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Ethische Context
We leven in een samenleving waar data en AI een steeds belangrijkere rol 
spelen in relatie tot onze menselijke waarden. We realiseren ons dat normen 
en waarden afhankelijk zijn van tijd en plaats. Zo hebben we, behalve privacy-
wetgeving als aVg/gdpr, te maken met uitgedragen waarden, met de sdg’s van 
de VN, of met de gemeente Amsterdam die het Tada Manifest heeft opge-
steld. Organisaties adopteren waardenkaders en gebruiken deze om de iden-
titeit en de activiteiten van de organisatie te richten.

Elk (data)project zal moeten passen binnen de waardenkaders van de or-
ganisatie. Een check daarop lijkt overbodig, maar is dat zeker niet. Veel organi-
saties willen openheid en transparantie van hun bedrijfsprocessen, maar 
hebben een datamanagementprotocol waarbinnen data nooit toegankelijk is. 
Als duurzaamheid (klimaatbestendig werken) een waarde van de organisatie 
is, dan kunnen er vraagtekens worden gezet bij het uitvoeren van een data-
project dat nodeloos gebruikmaakt van zware cloudtoepassingen en grote 
hoeveelheden data. 

Niet alleen de waarden van een organisatie (waar staan we voor), ook de 
ethische code van het bedrijf is een context voor datavraagstukken. Albert 
Heijn/Delhaize heeft in de ethische code staan: ‘Persoonlijke gegevens van 
klanten en medewerkers mogen uitsluitend voor legitieme bedrijfsdoeleinden 
worden gebruikt, voor zover wettelijk toegestaan.’ Een dataproject zal dus 
altijd binnen de kaders van een legitiem bedrijfsdoel en binnen wettelijke 
regels moeten plaatsvinden. 

De vraagstukken die beantwoord moeten worden zijn ook altijd ingebed in 
de regelgeving en de normen en waarden van de maatschappij waarin geleefd 
wordt. De Amerikaanse wet is echt anders dan de Europese, of de Chinese. 
Met data kunnen we dus niet zomaar alles doen. 

Datakwaliteit
Als de voorwaarden voor het uitvoeren van het datavraagstuk zijn vastgesteld, 
dus de wenselijkheid van de data-analyse, de belastbaarheid door het gebruik 
van data, de belangen van de deelnemers en de ethische context van de or-
ganisatie, dan kunnen we aan het werk met de datasets zelf. Juist in het 
gebruik van datasets komen de principes van verantwoord werken met data 
tot leven. Data-integriteit en datakwaliteit zijn onderdeel van goed datage-
bruik en daarmee van verantwoord datagebruik. Denk daarbij aan kwaliteit-
schecks op ontbrekende gegevens, irrelevante afwijkende gegevens (‘outliers’ 
in data science jargon), onbetrouwbare data, enzovoorts (Baer, 2019). Met 
een bril van verantwoord datagebruik zal de kwaliteitscheck uitgebreider 
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worden, met name wat betreft het bepalen van essentiële datakarakteristie-
ken, privacy issues en bias in de dataset. We bespreken ook het energiever-
bruik van data, als onderdeel van de kwaliteit van data.

Essentieel dataniveau
Voor het datavraagstuk zijn al de belastbaarheid en de wenselijkheid van de 
data-analyse benoemd. Er is dus de overtuiging dat de data moeten worden 
verzameld en geanalyseerd en dat de juiste karakteristieken worden verza-
meld. Het instrumentarium waarmee de data worden verzameld kan behalve 
essentiële data ook andere data bevatten die noodzakelijkerwijs meekomen 
met het instrumentarium waarmee de data zijn verzameld. Maak onderscheid 
tussen een bronbestand en een dataset waar de data-analyse op wordt uitge-
voerd. Door niet-essentiële data uit het bronbestand weg te filteren in de 
dataset die wordt gebruikt voor de analyse, voorkom je mogelijk ongewenst 
datagebruik. 

Bias
In de gebruikte of te verzamelen data kan een ongewenst vooroordeel zitten 
(bias). Er zijn meer dan driehonderd verschillende soorten bias in menselijke 
gedrag (Bowles, 2018). Daarmee ontkomt een dataset meestal niet aan afwij-
kingen, scheve weergaves, vooroordelen, discriminatie, misrepresentatie en 
nog veel andere vormen van bias. Bias kan op allerlei manieren ontstaan, zelfs 
in de instellingen van de apparatuur om data te verzamelen kan een afwijking 
zitten. Het gebruik van datasets met een bias zorgt ervoor dat vooringeno-
men eigenschappen ingebed worden in de data-analyse en dus in de uitkom-
sten van de analyse. 

Privacy 
Het gebruik van privé gegevens is strikt gebonden aan het doel van het data-
vraagstuk en moet in ieder geval altijd gedaan worden met toestemming van 
de mensen die in de dataset voorkomen (informed consent). Het hergebruik 
van de gegevens om andere doelen na te streven is dan ook niet toegestaan 
(Vogel, Pelt, Koning, Piersma, 2018). Ook het vastleggen van data die tot indivi-
duen terug te leiden is, mag niet zonder toestemming. Tracking is het volgen 
van eenzelfde ID-eenheid (aangegeven met een persoonsnaam of geanonimi-
seerd) over meerdere tijdsdimensies of plaatsbepalingen, waardoor identifi-
catie kan plaatsvinden. Bij de wetgeving (aVg) zijn ook datasets met de 
mogelijkheid van persoonsidentificatie door tracking verboden. 
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Figuur 40 Definitie van ‘duurzaam’.71

Duurzaamheid
Er wordt vandaag de dag massaal data verzameld en de informatie daaruit 
wordt weer in duizenden andere databestanden gekopieerd. Datacenters ge-
bruiken veel stroom, zo hebben ze uitgebreide koelinstallaties nodig. Het 
aantal providers dat ‘groene’ energie gebruikt en die zuinigere dataverwerking 
toepassen groeit,72 maar het gebruik van energiezuinige rekencentra alleen is 
niet voldoende. Het is daarom verstandig om je af te vragen welke data je 
verzamelt, bewaart en gebruikt in termen van duurzaamheid. Het verwerken 
van data kost ook energie. Algoritmen zonder onnodige loops zullen efficiën-
ter werken en duurzamer zijn. Duurzaam is hier dus ook een kwalitatief 
meetinstrument.

Het woord ‘duurzaam’ heeft verschillende betekenissen. We bespreken 
hier duurzaamheid in termen van energiegebruik en belasting van het milieu. 
Als de data hergebruikt kunnen worden, dan is dat duurzamer dan dat de 
data weer moeten worden samengesteld. Aan de andere kant moeten de 
data dan weer bewaard worden. Simpele rekenregels zijn beschikbaar om de 
CO2-uitstoot per GB-data te berekenen.73

Verantwoord datamanagement begint daarom ook vanuit het duurzaam-
heidsaspect aan de start van een datagedreven procesaanpak: welke data 
hebben we nodig en welke niet? 

Om bij te dragen aan een langere levensduur van een dataverwerkend 
systeem zal ook inzichtelijk moeten zijn hoe het werkt. Transparantie en on-
derhoudbaarheid zijn zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

71 Zie Van Dale online: https://www.vandale.nl.
72 Zie bijvoorbeeld www.thegreenwebfoundation.org.
73 Zie bijvoorbeeld https://medium.com/stanford-magazine/carbon-and-the-cloud-d6f481b79dfe.



134 NANDA PIERSMA

Datamanagement
Het verantwoord omgaan met de datasets als onderdeel van het dataproject, 
het datamanagement, heeft zowel een technische als een managementdi-
mensie. Er zijn voor beide dimensies al veel richtlijnen en werkwijzen. De 
handreiking op dit gebied is daarom een verwijzing naar de bestaande proto-
collen met hier en daar een duiding van verantwoord gebruik van datasets. 
Technisch gezien is verantwoord datamanagement goed beschreven door de 
FAIR-principes.  De managementdimensie omvat een uitbreiding van de be-
staande managementafspraken tussen partijen.

Eigenaarschap van de data
Hardware in bezit van een partij die data verzamelt geeft automatisch eige-
naarschap van de dataset aan de eigenaar van de hardware. Een sensor die 
temperatuur meet maakt een dataset die eigendom is van de eigenaar van de 
sensor. Bij sensing devices voor persoonlijk gebruik, zoals een Fitbit-apparaat, 
die via online apps/software data opslaan in cloud-omgevingen is de soft-
wareorganisatie die de app beheert de eigenaar van de data. Afspraken met 
individuele gebruikers worden vrijwel altijd eenzijdig door de leveranciers op-
gelegd in de verkoopvoorwaarden of via het verplichte gebruik van specifieke 
apps om de data in te zien. De bezitter van het individuele Fitbit-horloge kan 
de data dan wel inzien, maar heeft door het gebruik van de app het eigenaar-
schap overgedragen aan de softwareorganisatie van de app. Daarmee wordt 
eigenaarschap van software gekoppeld aan eigenaarschap van data, in plaats 
van data eigendom via de eigenaren van de hardware. Dit principe staat 
onder druk; mag Fitbit mijn hartslagdata gebruiken voor andere doeleinden 
dan het delen van mijn sportprestaties aan mijzelf? 

Eigenaarschap van data kan via licentieafspraken met hardware- of soft-
warepartijen worden afgesproken, bijvoorbeeld licentiehouders van bedrijfs-
software (een personeelsadministratie, of wifinetwerk-gebruiksdata). Hierbij 
wordt via afspraken in de licenties met de softwareleverancier afgesproken 
wie data-eigenaar is. Dit kan per datakarakteristiek verschillen, een wifitoe-
gangspunt slaat alle connecties op tijd en plaats op, met identifiers voor de 
connecting devices. De hardwareproducent (licentiehouder) heeft slechts zicht 
op connectievolumes per zone in een gebouw, de klant heeft zicht op alle 
details van elke gemaakte connectie op elke individuele locatie in het gebouw. 

Onlinediensten van Big Tech-partijen zoals Twitter of Facebook bepalen 
dat het (gratis) gebruik van de software betekent dat een gebruiker de data 
afstaat en dat de datasets van het Big Tech-bedrijf worden gevoed met de 
data van de gebruikers van de dienst. Het gebruik van de software impliceert 
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een akkoord van de gebruiker met de voorwaarden (informed consent). Ook 
mogen deze partijen volgens hun voorwaarden koppelingen maken tussen 
verschillende functies (Fitbit-data worden gekoppeld aan Facebookgebruik, 
en aan de contactenlijst van Google-mail). Daarmee verrijken de Big Tech-
bedrijven de datasets in hun eigendom en vormen zij een datamacht die 
grote invloed heeft. 

Opslag 
De opslag van data lijkt evident, de datasets staan ofwel op een kennisdrager 
in eigen eigendom (laptop, externe harde schijf, server), ofwel op een clou-
domgeving (datacenter). Ook staan de data wel op de sensing devices (zoals 
een smart camera of een Tesla-computersysteem) of in een analyseomgeving 
(IBM Watson, R studio), meestal ook in een cloudomgeving.

Dataopslag moet aan een aantal voorwaarden voldoen om verantwoord 
genoemd te kunnen worden, te weten: veilig, duurzaam en gecontroleerd.

Data kunnen op meer manieren veilig worden opgeslagen. Niet alleen 
mag niet iedereen de data zien (wanneer het bijvoorbeeld om privé- of be-
drijfsgegevens gaat) maar ook mogen de data zonder wijzigingshistorie niet 
worden aangepast (vervuild) en daarmee onbruikbaar gemaakt worden.

Veiligheid wordt op twee manieren geïnterpreteerd:
1. Data mogen niet ongeautoriseerd toegankelijk zijn.
2. De data mogen niet kwijtraken of ongeautoriseerd gewijzigd worden.

Veiligheid staat daarmee in nauw verband met autorisatie. Er moet een functi-
onerend autorisatiesysteem zijn én de data moeten dusdanig veilig worden 
opgeslagen dat je voorkomt dat de beoogde autorisatieregels omzeild kunnen 
worden. Dit geldt tijdens het gehele proces van de dataverwerking, van bron, 
via eventuele tussenbestanden, tot de uiteindelijke dataset waaruit de conclu-
sies worden getrokken (informatie) waarop vervolgacties worden gebaseerd.

Zonder alle regels van security op te noemen, is er standaard werketiquet-
te. Denk aan wachtwoordvereisten, niet laten slingeren/delen van inloggege-
vens, het verwijderen/uitzetten van verlopen accounts, die altijd gehanteerd 
moeten worden. Voor data in de cloud en op servers met externe connectie-
mogelijkheden is cybersecurity bijzonder actueel. Elke eigenaar is gehouden 
aan het nemen van voldoende maatregelen om de data te beschermen tegen 
onrechtmatige toegang en onrechtmatig gebruik. Om de data niet kwijt te 
raken zal een back-upsysteem geregeld moeten zijn.

Onder duurzame dataopslag verstaan we behalve het energievraagstuk 
voor dataopslag ook het gegeven dat data niet onnodig (lang) worden 
bewaard of onnodig worden gedupliceerd.
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a. Kunnen mensen of algoritmen die bij de data moeten komen deze ook 
vinden en benaderen? 

b. Zijn de data opgeslagen met de juiste metadata74 (FAIR)?

Toegang
De toegang tot de data wordt geregeld in een autorisatiesysteem. Er wordt 
gebruikgemaakt van aan individuen gekoppelde gebruikersprofielen en 
(iedere) toegang wordt gemonitord. Duurzaam datamanagement op het 
gebied van toegang bestaat uit het goed uitvoeren van de bestaande datama-
nagementprotocollen. Ook een eerlijk toegankelijkheidsprotocol voor alle be-
langhebbenden is onderdeel van verantwoord datamanagement.

Archivering
Er zijn diverse, in de wet vastgestelde, regels (zoals aVg) die bepalen hoelang 
data mogen of moeten worden bewaard.

Onderzoekdata moeten minimaal tien jaar bewaard blijven na datum van 
de eerste publicatie van het onderzoek (of einde onderzoek). Tot een persoon 
herleidbare gegevens hebben echter een bewaartermijn van maximaal tien 
jaar (met een uitzondering voor persoonsgegevens uit medische dossiers, 
waarvoor maximaal vijftien jaar staat, met daarop weer de uitzondering voor 
projecten waarbij dit echt niet anders kan (longitudinaal onderzoek). De be-
schrijvingen van datasets (metadata) moeten echter langer blijven bestaan. 
FAIR Data Point75 is een metadata-functie die toegang geeft tot metadata 
volgens de FAIR-principes. Eenheden waarin de data worden opgeslagen zijn al-
gemeen aanvaarde eenheden, zie daarvoor ook de go-fair website.76

De archiveringsfase van een dataproject vraagt om een update van het essen-
tiële dataniveau (welke gegevens uit de data moeten we archiveren), van 
toegang (voor wie vervalt toegang en hergebruik), en van duurzaam-
heidschecks (hoeveel energie verbruiken de alternatieve opslagmogelijkhe-
den voor archivering). 

74 Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van een dataset beschrijven, zoals auteur, 
de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn 
opgesteld.

75 Zie https://www.go-fair.org/how-to-go-fair/fair-data-point/.
76 Zie https://www.go-fair.org/fair-principles/.
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Hergebruik
We kunnen drie verschillende vormen van hergebruik van datasets onder-
scheiden, afhankelijk van de vraag of het doel en de context bij het hergebruik 
afwijken van het doel en de context bij het oorspronkelijke gebruik van de 
gegevens:

• Data recycling – gegevens worden hergebruikt voor hetzelfde doel in 
dezelfde context (maar door een andere partij).

• Data repurposing – gegevens worden hergebruikt voor een ander doel 
dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, maar het hergebruik 
vindt wel plaats in dezelfde context.

• Data recontextualisation: de gegevens worden hergebruikt in een 
nieuwe context, anders dan de context waarin ze oorspronkelijk zijn 
verzameld.

Openbare data is een vorm van datamanagement waarbij de persoonlijke in-
formatie of bedrijfswaardegegevens worden omgevormd tot data die niet in-
dividueel traceerbaar zijn, waarbij meerdere partijen inzicht kunnen krijgen in 
de informatie uit de data van anderen. Deze datasets worden openbaar ge-
publiceerd, en mogen worden gebruikt onder verwijzing naar de eigenaar 
(soms is toestemming voor gebruik noodzakelijk). De regelgeving verschilt per 
land. In de EU is het bijvoorbeeld niet toegestaan om van staatswege gege-
vens te moeten vrijgeven aan de overheid, terwijl dat in de VS wel mogelijk is.

Open data bestaan uit openbare datasets waarbij de persoonlijke infor-
matie of bedrijfswaardegegevens worden omgevormd tot ruwe data die niet 
individueel traceerbaar zijn. Open datasets zijn openbaar en er berust geen 
auteursrecht of andere rechten van derden op. De data zijn bekostigd uit 
publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak. Deze 
datasets mogen worden gebruikt onder verwijzing naar de eigenaar (soms is 
toestemming voor gebruik noodzakelijk). De bronvermelding is hierbij eerder 
een kwaliteitstoets van de data, en geen toestemmingsmechanisme. Open 
datasets maken bij voorkeur gebruik van FAIR-principes om de vindbaarheid 
te verhogen en hergebruik te vergroten.

Bij de bespreking van het datavraagstuk is al stilgestaan bij de mogelijke 
gevaren van het gebruik van data voor andere vraagstukken en doelen of 
door andere partijen. Maar hergebruik van data en data delen is ook een best 
practice wat betreft duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van algoritmen en 
functies. Het samenvoegen van data van mri-scans van meerdere ziekenhui-
zen zal tot betere tumordetectiealgoritmen kunnen leiden, met alle gezond-
heidsvoordelen. Ook is het verzamelen van dezelfde data(kenmerken) door 
meer partijen minder duurzaam dan het opnieuw gebruiken van dezelfde 
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dataset. In academische studies zijn gedeelde datasets zelfs noodzakelijk voor 
verificatie en kwaliteitschecks van gepresenteerde modellen en resultaten. 

Openbare en open data zijn vrij te gebruiken en daarmee is de eigenaar 
juridisch niet meer verantwoordelijk voor het verantwoorde gebruik daarvan. 
Verantwoord datamanagement bij hergebruik van datasets is gericht op het 
voorkomen van ongewenst gebruik van bestaande datasets. De data-eigenaar 
is juridisch wel verantwoordelijk voor hergebruik van beschikbaar gestelde 
niet-openbare datasets. Datadeelprotocollen geven duidelijke richtlijnen over 
eigenaarschap, toegang en intellectueel eigendom van niet-openbare data. 
Ethisch gezien kan de oorspronkelijke eigenaar in beide gevallen alleen maar 
inschatten hoe de data gebruikt kunnen worden (zie checks). Voor niet-open-
bare datasets kan de eigenaar protocollen uitbreiden met afspraken over 
verantwoord datagebruik.
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CHECK DATAVRAAGSTUK 

Wenselijkheid data-analyse 

a. Wat zijn de data voor het vraagstuk dat opgelost dient te worden?
b. Is de analyse om het vraagstuk op te lossen gepast?
c. Welke alternatieven zijn er om het vraagstuk te kunnen beantwoorden (zonder 

data of met andere data)? 

Belastbaarheidscheck

a. Welke (delen van de) data zijn nodig voor de analyse van het vraagstuk?
Maak onderscheid in:
• essentieel
• mogelijk interessant/ nice to have
• onnodig/ongewenst? 

b. Is het noodzakelijk dat (al) de data worden bewaard? Is het mogelijk om data te 
verwijderen?

c. Is er een mogelijkheid om als deelnemer terug te komen op eerder gegeven 
toestemming? Kun je bij nader inzien afzien van het gebruik van de door jou ge-
leverde data?

d. Kunnen de data worden gebruikt voor ongewenste doelen?

Belangen deelnemers

a. Bepaal de gebruikers en de eigenaar van elk bestand van de data-analyse.
b. Bepaal het doel van de data-analyse voor elke deelnemer.
c. Check (samen met de betrokkenen) andere toepassingen en doelen met dezelf-

de data.

Ethische context

a. Past het datavraagstuk bij de missie en visie van de organisatie waarbinnen/
waarvoor je deze uitvoert? 

b. Hoe verhoudt de analyse zich tot de door de organisatie geadopteerde (ethi-
sche) richtlijnen, zoals Tada, social development goals of principes van de 
donuteconomie? 

c. Zijn er internationale regels en waardensystemen die invloed hebben op het 
datavraagstuk?
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CHECK DATAKWALITEIT

Essentieel dataniveau 

• Als je zelf data verzamelt, check of de meetapparatuur geen ongewenste data 
verzamelt.

• Als je zelf data verzamelt, check of de meetapparatuur geen groepen uitsluit 
(bijvoorbeeld een zwarte huid, of kleine mensen).

• Als je zelf data verzamelt, maak twee databestanden: een bronbestand met alle 
data (dus essentiële en mogelijk extra data) en maak daaruit een werkbestand 
met alleen essentiële data. 

• Als je databestanden verwerft van anderen, maak afspraken om alleen essentië-
le data te verwerven met een mogelijkheid om na overleg en met redenen 
toegang te krijgen tot het bronbestand.

Bias
 

a. Check op over-/ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen.
b. Check op afwijking in karakteristieken voor bepaalde groepen.
c. Check op ongewenste indeling op karakteristieken (Agarwal, 2021).

 

Privacy
 

a. Check in de dataset welke persoonsgegevens aanwezig zijn. 
-  Verwijder of anonimiseer onnodige persoonsdata uit de dataset (Piersma, 2021).
-  Informeer alle personen die in de dataset voorkomen met benodigde per-

soonsdata volgens het principe vragen, informeren en vastleggen.
b. Bij het gebruik van datasets met meer dimensies (bijvoorbeeld tijd-plaats): check of 

personen niet kunnen worden geïdentificeerd door tracking. 
c. Bij het gebruik van meer datasets waarin eenzelfde persoon (anoniem) voor-

komt: check of door het combineren van meer datasets persoonsidentificatie 
kan plaatsvinden.

Duurzaam 

a. Wat is het energiegebruik van dataopslag en van de data-analyse?
b. Hoe kan de dataset verder worden gebruikt om de opslag ervan te 

rechtvaardigen?
c. Wat is het beste datasetformat voor duurzaam datagebruik?
d. Wat is de noodzakelijke bewaartermijn van de dataset, en wat is het mechanis-

me van verwijdering?



141SYSTEM ERROR, PLEASE RESTART

CHECK VERANTWOORD DATAMANAGEMENT

Eigenaarschap

a. Bij datasets van anderen: wie is de eigenaar van de gebruikte dataset? 
b. Bij datasets van anderen: wat zijn de voorwaarden voor gebruik (hardware, soft-

ware, licentie)?
c. Als je zelf data verzamelt: via welke hardware- en softwarepartijen worden de 

data verzameld en beschikbaar gemaakt? Wat betekent dit voor eigenaarschap 
en datamacht? 

d. Welke juridische wetgeving (in welk land) is van toepassing op de data sets, de 
hardware voor opslag en de software voor toegang?

Opslag
 

a. Veilig, duurzaam: waar staan de data? 
b. Gecontroleerd: wie beheert de data? 
c. Zijn de metadata toegankelijk en leesbaar?

Toegang

a. Wie beheert de data (ook na afloop van het dataproject)?
b. Worden de beheerders ook opgevolgd?
c. Zijn de dataprotocollen bekend bij alle belanghebbenden van het 

datavraagstuk?
d. Is er sprake van eerlijke datatoegang voor alle belanghebbenden van het 

datavraagstuk?

Archivering

a. Wat is de bewaartermijn van de data? Vinden ook acties plaats als deze termij-
nen actie vragen, door wie?

b. Update van het essentiële dataniveau (welke gegevens uit de data moeten we 
archiveren)?

c. Update van toegang (voor wie vervalt toegang en hergebruik)?
d. Duurzaamheid: hoeveel energie verbruiken de alternatieve opslagmogelijkhe-

den voor archivering?

Hergebruik

a. Is er duidelijkheid over het vraagstuk waarvoor de data worden hergebruikt?
b. Is het mogelijk om data te verwijderen of toe te voegen, waardoor de dataset 

wordt gecompromitteerd? 
c. Is er een mogelijkheid om terug te komen op eerder gegeven toestemming van 

gebruik van de geleverde datasets?
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Hoofdstuk 9 Nieuwe verantwoorde IT-systemen

Opnieuw beginnen met cloud-/serveromgevingen of een nieuw internet is 
natuurlijk een enorme klus. Aan de andere kant is het aanpassen van de be-
staande digitale infrastructuur ook aan limieten gebonden, op een gegeven 
moment moet je fundamentele nieuwe keuzes maken. We zien dat de ethi-
sche aanpassingen aan ingerichte IT-systemen soms gewoon niet uit te 
voeren zijn met de huidige inrichting van het systeem. Veel initiatieven 
bestaan uit experimenten en showcases die laten zien dat het mogelijk is. Het 
opschalen van deze alternatieve systemen in de huidige politieke en economi-
sche werkelijkheid is niet altijd realistisch. Toch kunnen we voorbeelden en 
oplossingsrichtingen aangeven die op de huidige IT-infrastructuur kunnen 
worden toegepast.

Qiy
De Qiy77 foundation is een onafhankelijke organisatie met meer dan 40 leden 
die experimenteren met een andere organisatie van persoonlijke data, de zo-
geheten datakluis. Dit is gebaseerd op het eerdergenoemde principe dat 
mensen controle horen te hebben over hun persoonlijke data. Qiy heeft dit 
uitgewerkt in de Qiy Trust principles78. 

Daartoe heeft Qiy een andere opzet uitgewerkt waarin consumenten geen 
identiteitsdata (zoals naam, leeftijd, woonplaats) in hun profiel opnemen, 
maar alleen hun behoeftes, voorkeuren en interesses. Deze privacy by de-
sign-opzet geeft adverteerders nog steeds toegang tot interessante leads om 
hun producten aan te prijzen, zonder dat consumenten hun persoonlijke 
identiteitsdata delen.

IRMA-app
De stichting Privacy by Design79, voortgekomen uit de onderzoeksgroep van Bart 
Jacobs bij de Radboud universiteit, heeft een digitaal paspoort ontwikkeld: de 
IRMA-app. Met deze app wordt alleen doelgerichte informatie op een betrouw-
bare manier verstrekt. Voor het kopen van alcohol moet een minimale leeftijd 

77 Qiy Foundation, Qiy Foundation Eindhovenseweg 22a 5281 RA Boxtel The Netherlands.
78 https://www.qiyfoundation.org/nl/qiy-trust-principles/.
79 IRMA wordt gemaakt door de stichting Privacy by Design. Deze stichting is in 2016 voortgekomen 

uit de onderzoeksgroep Digital Security van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De stichting is 
onafhankelijk en maakt geen winst. Sinds 2019 werkt de stichting Privacy by Design samen met 
de stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
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van 18 jaar worden gecontroleerd. Daartoe moet nu een betrouwbaar fysiek 
document worden getoond zoals een paspoort of rijbewijs. Met de IRMA-app 
op de telefoon kan worden aangetoond dat de persoon 18 jaar is, zonder dat 
persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, bsn-nummer) worden getoond. De gege-
vens staan alleen op de telefoon, nergens in een cloud of op een server.

‘Vanuit gemeenten kun je zelf kenmerken zoals je naam, adres, geboorte-
datum, bsn in je IRMA-app zetten, maar ook of je bijvoorbeeld ouder dan 18 of 
65 bent. Daarnaast kun je een of meer e-mailadressen en mobiele telefoon-
nummers, na controle, toevoegen. Studenten en medewerkers in het (hoger) 
onderwijs kunnen ook hun registratie toevoegen. Medewerkers in de zorg 
kunnen zogenaamde agb-registraties toevoegen. Ook vanuit sociale media 
(LinkedIn, Twitter, Facebook) kun je gegevens laden. Hiermee kun je in veel si-
tuaties voldoende van jezelf bekendmaken80.’

IRMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die gebrui-
kers via IRMA laten inloggen: iedereen kan kenmerken uit een IRMA-app op-
vragen en bekijken, als de gebruiker toestemming geeft. Maar het is  niet 
gratis om kenmerken uit te geven. Niet iedereen kan zomaar kenmerken in 
IRMA-apps zetten; dat zou snel een rommeltje worden.

Voor die uitgifte moet betaald worden en moet een contract getekend 
worden, waarbij de uitgever zich ertoe verplicht om alleen juiste gegevens in 
de IRMA-app van de juiste persoon te zetten.

Ook kan een contract afgesloten worden voor supportgaranties (een zo-
genoemd ‘sla’, service level agreement) via SIDN, zowel door uitgevers als ont-
vangers (controleurs) van attributen. Omdat IRMA een decentraal systeem is, 
waarbij gegevens alleen op telefoons staan en rechtstreeks met websites uit-
gewisseld worden, heeft de organisatie achter IRMA relatief weinig te doen. 
Omdat die organisatie bovendien geen winst maakt, is IRMA een goedkoop 
systeem.

Solid Pod
De Solid-omgeving werd bedacht door Tim Berners-Lee81 en is gebaseerd op 
gedecentraliseerde dataopslag in zogeheten pods. Een pod kan elk soort 

80 Zie https://irma.app/ - Veel gestelde vragen en antwoorden- Welke kenmerken kan ik nu (en 
later) in de IRMA-app zetten?

81 Sir Tim Berners-Lee is professor bij Massachusetts Institute of Technology (MIT) in het Computer 
Science en AI Lab (‘CSAIL’). Tim Berners is ook de uitvinder van het web in 1989 toen hij 
werkzaam was bij CERN. Hij is medeoprichter en Chief Technology Officer van het bedrijf Inrupt 
en oprichter van het bedrijf Solid. Hij is ook de oprichter en directeur van het World Wide Web 
Consortium (W3C), de Web Foundation, en het Open Data Instituut in London.
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informatie aan, tekst, beeld of andersoortig. Elke pod staat onder controle van 
een unieke gebruiker (een individu, een organisatie of een digitale toepas-
sing), die bepaalt wie de informatie kan zien en gebruiken. De toegang en op-
slagsoftware om de gegevens te benaderen gebruiken zo veel mogelijk 
standaard, open dataformaten en Solid Pods zijn erop gericht om zo goed 
mogelijk interoperabel te zijn, onafhankelijk van specifieke systemen en soft-
ware. De data in een pod worden gelinkt aan een identiteit, niet aan een 
functie van de pod. 

Toegang tot een pod via authenticatie en autorisatiesystemen geven de 
eigenaar van de podinformatie volledig controle over wie de data kan zien en 
gebruiken. Met de Solid Pod-techniek kunnen datakluizen worden gebouwd. 
In plaats van de persoonlijke gegevens aan de systemen van aparte diensten-
bedrijven zoals banken, telefoonmaatschappijen en nutsbedrijven te geven, 
worden de gegevens op één plaats in een Solid Pod gezet. Bedrijven krijgen 
vervolgens toestemming om het e-mailadres in de pod op te halen en te ge-
bruiken voor e-mails naar de eigenaar van de pod.

‘And just as you can share your data with others, they can also share their 
data with you. This creates rich and collaborative experiences across a combi-
nation of both personal and shared data.’82

De voordelen die we in de eerdere hoofdstukken bespraken zijn duur-
zaamheid: de gegevens worden op slechts één plaats bewaard en vragen dus 
minder energie; en eenvoudiger onderhoudbaarheid, door eenmalig de gege-
vens aan te passen zijn de gegevens voor alle bedrijven up-to-date wanneer 
de gegevens worden opgevraagd.

Self-Sovereign Identity (ssi)
IRMA is een voorbeeld van een Self-Sovereign Identity tool. Al in 2018 heeft de 
Dutch Blockchain Coalition een visie aangeboden aan toenmalig staatsecreta-
ris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer waarin ssi-technologie voor 
datakluizen met blockchaintechnologie als werkend voorbeeld (use case) werd 
gepresenteerd. België heeft in 2022 de stap gezet om elke burger een per-
soonlijke datakluis te geven gebaseerd op Solid Pod-technologie. Zij stellen 
dat de patstelling moet worden doorbroken83. Het verder brengen van deze 
gedachte heeft vergaande consequenties: persoonlijke data staan alleen de-
centraal en er worden alleen kenmerken uitgewisseld die relevant zijn voor de 
dienst.

82 Quote van de website https://solidproject.org/about.
83 Vlaamse overheid neemt voortouw in aanbod persoonlijke datakluis - AG Connect, mei 2022.
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Als een verkooptransactie geen adresgegevens vereist, of zelfs geen per-
soonsgegevens, dan worden deze niet gegeven. De aankoop van een concert-
kaartje met een digitaal entreebewijs heeft alleen een e-mailadres nodig om 
de entreebewijzen te versturen, of misschien zelfs dat niet (gebruik een 
QR-code om uw entreebewijs te downloaden). Als je een inlogsysteem han-
teert dan worden er van iedere klant persoonlijke gegevens gevraagd die niet 
relevant zijn voor de dienst (zoals ticketmaster.nl deze vraagt om voornaam, 
achternaam en e-mailadres). Deze aanbieder van de dienst heeft veel tekst 
nodig om te duiden hoe ze met de data omgaan:

Figuur 41 Ticketmaster-gegevens.84

De Solid Pod-technologie, in combinatie met ssi-tools maakt het mogelijk om 
datakluizen te ontwikkelen. Het wordt een grote uitdaging om datakluizen aan 
te sluiten op de bestaande onlineplatformeconomie. Hoe dat er uit gaat zien 
is niet duidelijk, dat het er gaat komen geloof ik zeker. 

84 https://www.ticketmaster.nl/.
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Voorbeeld Datakluis voor webshops
Voor online aankopen bij webshops zou een datakluis als volgt kunnen 
worden ingezet. 
Er zijn een aantal functies die de digitale systemen voor de gebruiker 
moeten leveren: voor het online aanbieden is er de website, met aanbeve-
lingsfuncties beschikbaar; voor de aankoop is er een winkelmandjesfunctie 
en een betaalfunctie. Vervolgens is er een vervoerder of een download-
functie die de aangekochte producten levert. 
Toch worden persoonlijke gegevens gevraagd bij het inloggen op de 
website (wie ben je?), terwijl het zoeken en selecteren van een product in 
het aanbod voor de gebruiker anoniem zou kunnen. Voor het betalen is 
alleen een tussenpartij (zoals Ideal) nodig om geld over te maken, gekop-
peld aan een bestelnummer. De adresgegevens zijn alleen nodig voor de 
bezorgdienst/vervoerder.
Vanuit het gebruikersperspectief zou dus alleen de betaalprovider de 
naam en bankgegevens van het individu moeten weten en alleen de ver-
voerder de naam en het adres van het individu. De webshop heeft deze 
gegevens niet nodig. Het ordernummer is de schakel tussen deze 
providers. 
Voor de webshop is alleen het ID van de datakluis zichtbaar. De communi-
catie verloopt dus met ID van de kluis en ordernummer.
Voor het terugsturen van een product is alleen de ID-code van de kluis en 
de historie van de transactie nodig, zodat de webshop weet waar het geld 
moet worden gestorneerd. 

Figuur 42 Datakluisgebruik voor webshops.
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Er zijn al meerdere initiatieven die feitelijk opnieuw beginnen met alternatieve 
IT systemen die in ontwerp anders zijn ingericht.

Voorbeeld Platform iYYU.com 
Het platform IYYU.com is een online communicatieplatform dat geen per-
soonlijke data verzamelt of nodig heeft van de gebruikers. Wel is er een in-
logfunctie om deel te nemen aan het platform en om met andere mensen 
en instanties te communiceren. De data die de gebruiker geeft, zijn dus 
vrijwillig gegeven. In relatie tot de datakluisgedachte heeft het platform ook 
nagedacht over voorwaarden om gebruik te maken van het platform. De 
makers stellen dat een bedrijf akkoord moet gaan met de voorwaarden 
van de gebruiker, in plaats van dat de gebruiker akkoord gaat met de voor-
waarden van het platform of bedrijf. Dit is een vorm van omdenken die in 
de systeemverandering past om verantwoorde systemen te bouwen. Het is 
een uitwerking van de ontwerpconcepten van de menselijke maat (zelf 
bepalen wat de voorwaarden zijn, in plaats van zeer uitgebreide voorwaar-
den die door mensen redelijkerwijs niet aangeboden mogen worden) en 
van de betrouwbaarheid van het systeem. 

Voorbeeld Rabobank Australië 
De Rabobank Australië heeft ervoor gekozen om te beginnen met een 
nieuw online klantservicesysteem dat niet op de bestaande IT-systemen 
wordt aangesloten. Daardoor is niet elke dienst of functie meteen beschik-
baar voor de klanten. Je kunt bijvoorbeeld wel geld overmaken, maar geen 
Tikkie sturen. Dit klantensysteem is goedkoper voor de klant dan het be-
staande IT-servicesysteem. Met deze bekende economische sturingsme-
chanisme hebben klanten dus de keuze voor meer of minder functies, 
tegen andere tarieven. Voor de Rabobank is het nieuwe systeem goedko-
per in onderhoud, maar nog enige tijd duurder in de ontwikkelkosten. Dit is 
een voorbeeld van hoe we de bestaande IT-systemen kunnen vervangen 
door nieuwe verantwoorde, makkelijker te onderhouden en duurzamere 
IT-systemen. 
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Hoofdstuk 10 Ketenaanpak digitale transformatie 
in Nederland

Grote bedrijven redden het wel met de innovaties vanuit de R&D-afdelingen. 
We zien dat de Europese bedrijven in een soort ratrace komen om datage-
dreven te worden, alle bedrijfsprocessen en bedrijfsproducten op de een of 
andere manier te baseren op inzicht verkregen uit data. Het gebruik van algo-
ritmen op de data, zoals kunstmatige intelligentie, wordt gezien als innovatie, 
een moderne manier van zakendoen. 

Om dit te bereiken, worden clouddiensten en software aangekocht van de 
Big Tech-partijen. De strategie van het Nederlandse bedrijfsleven is daarmee 
volgend, het gebruikt de hardware en software, algoritmen en data van bedrij-
ven die diensten aanbieden in Nederland. Daarmee blijven we meedoen met 
het businessmodel van anderen. 

Ondertussen zien we ongewenste gevolgen van deze strategie, de data-
macht, de IT-infrastructuur van Nederland die wordt verwoest en de afhanke-
lijkheid van grote niet-Europese techpartijen. Daarnaast gebruiken we 
software die gestandaardiseerd is voor wereldwijd gebruik: Engelstalig, gering 
gebruikersgemak, geen handelingsperspectief voor de gebruiker, het gaat 
gepaard met een enorme behoefte aan training, en is arbeidsintensief. Ook 
blijkt de doelstelling van de digitale systemen geen gelukkige match van men-
selijke waarden: de systemen schenden privacy en discrimineren. Tot slot zijn 
de systemen kwalitatief niet goed genoeg. 

Een beweging in Europa om via wetgeving de ongewenste gevolgen van 
deze digitale systemen tegen te gaan zijn slecht een gedeeltelijke oplossing. 
Het lost de kwaliteitsproblemen niet op, de nadelen van de standaardisering 
blijven bestaan, en de systemen blijven vervelend om te gebruiken. Ook blijft 
de hardware in het bezit van partijen buiten de EU, en daarmee blijven de 
voorwaarden voor het gebruik van de hardware bepaald worden door 
anderen. Het is alsof we een fiets of auto kunnen kopen om ons te vervoeren, 
maar dat het complete wegennet in handen is van een commerciële partij 
buiten Europa.85 Het gebruik van het wegennet kan alleen door alle data 
rondom het vervoer af te staan, maar dan is het gebruik van de weg wel gratis. 
De keuze om niet met data te betalen is er niet, bijvoorbeeld door een 

85 Ook in de cloud voelen we de dominantie van big tech, column José van Dijck in Het Financieel 
Dagblad, 23 september 2022.
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kilometerheffing te betalen. De Nederlandse regering zal er niet aan denken 
om ons wegennet aan een commerciële partij te verkopen, maar ondertussen 
wordt wel de Nederlandse IT-infrastructuur vervangen door de clouddiensten 
van externe commerciële partijen. 

Dit is een even groot probleem als het gebruik van apps en software die 
de digitale integriteit van de gebruikers schenden en de onwerkbare interac-
tielagen die de digitale toepassingen hebben.

De IT-infrastructuren in de cloudomgevingen hebben nóg een groot pro-
bleem: ze zijn niet futureproof, niet veilig op de lange termijn. Zodra kwant-
umcomputers operationeel zijn voor bedrijfs- en persoonstoepassingen 
zullen alle huidige IT-systemen structureel moeten worden aangepast, de ge-
bruikte securityprotocollen zullen snel gekraakt worden door de kwantum-
computers. Een nieuwe disruptieve periode zal aanbreken. Nu is niet de 
introductie van kwantumcomputers iets waar we ons op moeten voorberei-
den om onze complete IT-infrastructuur te vervangen, dat is nu niet realis-
tisch. We kunnen wel vanaf nu alleen kwantumklare software ontwikkelen. Dit 
is software die niet gekraakt wordt zodra een kwantumcomputer wordt 
ingezet om de veiligheid te compromitteren. 

Mijn voorstel is dus om te investeren in een Europese IT-infrastructuur, cl-
oudomgevingen die in bezit zijn van overheden of nutsbedrijven, zoals ook 
het wegennetwerk, de energie-infrastructuur of het waternet door overheden 
zouden moeten worden beheerd. Deze urgentie wordt door meerdere partij-
en Europees al benoemd.86 Vele bedrijven worstelen met hun software, hun 
IT, de data. Ze zijn te afhankelijk van grote techpartijen die cloudomgevingen 
aanbieden die steeds meer een essentieel onderdeel worden van de bedrijfs-
assets. Het bieden van een alternatief kan het Nederlandse bedrijfsleven een 
voorloper maken van IT-systemen die verantwoord, efficiënt en robuust zijn.

De infrastructuren kunnen worden voorzien van verantwoorde en techni-
sche innovaties.

-  IT-infra is geoptimaliseerd om verantwoorde digitale producten te 
kunnen ontwikkelen: duurzaam, eerlijk en met behoud van digitale 
integriteit,

86 Zie ‘Een Europese cloud wordt steeds urgenter’ https://fd.nl/opinie/1452888/een-europese-
cloud-wordt-steeds-urgenter of:

 ‘Ook in de cloud voelen we de dominantie van big tech’ https://fd.nl/opinie/1451843/ook-in-de-
cloud-voelen-we-de-dominantie-van-big-tech 

https://fd.nl/opinie/1452888/een-europese-cloud-wordt-steeds-urgenter
https://fd.nl/opinie/1452888/een-europese-cloud-wordt-steeds-urgenter
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Fopinie%2F1451843%2Fook-in-de-cloud-voelen-we-de-dominantie-van-big-tech%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dapp%26utm_campaign%3Dearned%26utm_content%3D20220925%26utm_term%3Dapp-ios&data=05%7C01%7Cn.piersma%40hva.nl%7Ca87b0245eb254917fe1408da9f210d57%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C637997261546239345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=twrlDJwUoByN3TF9VFbTYrg3h3XU33yA0AoLVK1sOg0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Fopinie%2F1451843%2Fook-in-de-cloud-voelen-we-de-dominantie-van-big-tech%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dapp%26utm_campaign%3Dearned%26utm_content%3D20220925%26utm_term%3Dapp-ios&data=05%7C01%7Cn.piersma%40hva.nl%7Ca87b0245eb254917fe1408da9f210d57%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C637997261546239345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=twrlDJwUoByN3TF9VFbTYrg3h3XU33yA0AoLVK1sOg0%3D&reserved=0
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-  De optimalisatie van de kwaliteit van software wordt geherdefinieerd 
vanuit ook menselijke waarden, niet meer alleen vanuit precisiewaar-
den en snelheid,

-  Data-architectuur wordt vanuit dataminimalisatie en digitale integriteit 
ingericht, zoals datakluisjes voor elke Europese burger. Aan bedrijven 
wordt opgedragen om datakluizen in al hun digitale producten te 
faciliteren,

-  Digitale toepassingen worden kwalitatief verhoogd door innovatieve 
mensgerichte designs, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt ver-
hoogd en gebruikersgemak onderdeel wordt van de kwaliteit. 

-  Kwantumklaar programmeren wordt gefaciliteerd, 
-  Nieuwe chipstechnologie zoals dna-computing en fotonica als serieus 

alternatief voor de huidige computerarchitectuur wordt onderzocht.
De voorwaarden om gebruik te maken van de Europese cloudomgeving 
vragen om aanpassing van het economische model van bedrijven, maar biedt 
voordelen in prijs en futureproof innovaties. Daarmee kunnen deze produc-
ten zowel het verdienvermogen van Europese bedrijven als het maatschappe-
lijk verdienvermogen van Europese landen verhogen. 

Naast de vernieuwingen die mogelijk zijn met een Europese cloudinfra-
structuur zijn investeringen in het huidige IT-ecosysteem op drie onderwer-
pen waardevol:

1. Met overheidsinvesteringen kunnen we kleinere bedrijven helpen hun 
bestaande IT op orde te maken, om state of the art, wendbaar en ver-
antwoord te worden. In samenwerking met kennisinstellingen worden 
de methoden om dit te doen doorontwikkeld. Grotere bedrijven 
hebben zelf vaak al een IT-strategie. Door ook kleinere bedrijven aan te 
haken wordt er een gunstig vestigingsklimaat geboden aan alle keten-
partijen. Geen belastingvoordeel, maar een kennisvoorsprong om een 
groter verdienvermogen te creëren. De urgentie daarvoor wordt al 
gezien, nu is de politieke vertaling nodig naar beleid en investering. 

2. Investeren in IT-ontwerp, het design van IT-systemen. Bedrijven en 
kennisinstellingen kunnen samen werken aan betere ontwerpen voor 
mensen en bedrijven. Dit zal het digitale comfort verhogen en de kwa-
liteit van de systemen verbeteren. Ook kan dit het arbeidsprobleem 
helpen oplossen (bijvoorbeeld niet meer drie uur per dag achter een 
computerscherm gegevens invoeren). Nederland beschikt over een 
sterke creatieve en ontwerpsector (denk aan de Dutch Design Week) 
die hierbij een rol kan spelen. Verwonderen, dromen en out of the box 
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innoveren op ontwerp kan het Nederlandse bedrijfsleven een unieke 
positie geven. 

3. Organiseren van een coalition of the willing, die alternatieven, handrei-
kingen, trainingen en voorbeelden beschikbaar maken voor IT-
specialisten om verantwoorde systemen te bouwen en te 
onderhouden. Dit alles dichter bij de mensen die deze systemen 
kunnen realiseren, met werkbare instructies naast de richtlijnen, 
wetten en kaders. Er zijn mensen die nu in hun eigen omgeving en op 
hun eigen werkgebied al handreikingen hebben gemaakt. Het beschik-
baar maken van de bestaande handreikingen is actueel en zal de digi-
tale transitie in Nederland een boost geven. Deze handreikingen zijn 
een vervolg op registers, kaders en beleid, nu vertaald naar de praktijk 
van de ontwerpers. Een voorbeeld dat ik tegenkwam is een opsom-
ming van leveranciers van IT-diensten met een verantwoorde doelstel-
ling als alternatief voor de gebruikelijke Big Tech-aanbieders87, zo 
simpel kan het soms zijn.

Samen met de Europese Unie: investeren in een alternatieve Europese IT-
infrastructuur, die voor Europese bedrijven onder gunstige voorwaarden kan 
worden gebruikt. 

87 Zie https://ethical.net/resources/.

https://ethical.net/resources/
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Lectoraat Responsible IT 

Het lectoraat Responsible IT onderzoekt hoe we digitale technologie 
kunnen duiden, ontwerpen en implementeren zodat deze recht doet aan 
publieke waarden, mensgericht is, technisch goed en een bijdrage levert 
aan een toekomstbestendige maatschappij. 

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van verantwoorde digitale techno-
logie, in het bijzonder op de daarvoor benodigde methoden, werkwijzen en 
ontwerpen. Daartoe maakt zij praktische handreikingen voor ontwerpers en 
ontwikkelaars van digitale toepassingen die duiding geven aan wat verant-
woord betekent. De onderzoekers vertalen ethische en wettelijke kaders naar 
de praktijk van goede toekomstbestendige technologie ontwikkeling. Ook on-
derzoeken we inclusieve werkwijzen, waartoe zij in co-creatie met de gebrui-
kers van de digitale technieken en met de ontwerpers en ontwikkelaars, de 
kwaliteit, functionaliteit en adoptie van technologie bespreken. De onderzoe-
ken zijn praktijkgericht. Er is een werkplaats RITA (responsible IT Amsterdam) 
aangestuurd door Yuri Westplat waar voorbeelden en use cases worden uit-
gewerkt, vaak met studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het 
lectoraat werkt een groep onderzoekers onder aansturing van associate 
lector Pascal Wiggers aan verantwoorde artificiële intelligentie. De onder-
zoeksgroep werkt in nauwe samenwerking met haar partner gemeente 
Amsterdam. 



Hoe je IT-systemen bouwt, vind je 
in technische handboeken terug. 
Hoe je dat verantwoord doet, niet. 
Er zijn weinig of geen praktische 
handreikingen over verantwoord 
ontwerpen. Denk bij verantwoord 
aan transparant, inclusief en niet-

regels en ethische kaders die  IT -
 systemen reguleren en sturen.
In de afgelopen veertig jaar zijn 
computers overal in onze fysieke 
wereld gekomen en zijn we in een 
virtuele wereld actief geworden. 
Innovaties en nieuwe digitale functies 
dringen diep in ons dagelijks leven 
door. Het is een complex geheel van 
op elkaar gebouwde technieken, IT-
structuren en digitale functionaliteiten. 
Wat eerder passende digitale 
technologie was, is vaak niet meer 
geschikt voor nieuwe situaties, zeker 
waar het ondersteuning van menselijke 
activiteiten betreft. Toch wordt er 
wel op de oude structuren gebouwd, 
voortbordurend op wat er al was.

Hoe repareer je en maak je op een 
structurele manier IT-systemen 
verantwoord, voor de nieuwe 
toepassingen? Nanda Piersma doet 
een oproep om dit vraagstuk ook 
neer te leggen bij de ontwerpers 
en bouwers van digitale systemen. 
Hoe kunnen zij IT-systemen 
bouwen die verantwoord zijn en 
van waarde in de maatschappij? 
Zonder wetten te overtreden of de 
economische waarde van de (IT-)
producten te verminderen? De wens 
om verantwoord te gaan werken, 
betekent een volwassenheidsproces 
voor de IT-sector. Ook de gebruikers 
van de systemen zullen een 
bewustwording moeten ondergaan 
en verantwoordelijker gebruik gaan 
maken van de systemen.
In haar boek betoogt Nanda Piersma 
wat ‘verantwoord’ betekent in een IT-
context en hoe de (door)ontwikkeling 
van IT-systemen zodanig kan worden 
uitgevoerd zodat het ons vertrouwen 
ook verdient.
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