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3.1 Inleiding 

Onze materiële omgeving gaat zich steeds directer bemoeien met ons dagelijks leven. Invloed van 

dingen op mensen is er altijd geweest: van sloten die ruimtes ontoegankelijk maken tot verkeers-

drempels die automobilisten laten afremmen waar dat veiliger is. Maar recente technologische 

ontwikkelingen maken een veel subtielere en vergaande vorm van beïnvloeding mogelijk. Nieuwe 

technologieën als ambient intelligence en persuasive technology belichamen een versmelting van 

inzichten uit de gedragswetenschappen met geavanceerde mogelijkheden uit de 

informatietechnologie. De miniaturisering van elektronische apparatuur en de steeds betere 

mogelijkheden om apparaten draadloos met elkaar te laten communiceren hebben geleid tot het 

ontwerp van intelligente omgevingen, ook wel aangeduid als smart environments. Deze 

omgevingen registreren wat er om hen heen gebeurt, en kunnen daar op een intelligente manier op 

reageren. De technologie die hier aan het werk is, is veelal onzichtbaar en is bovendien nauwgezet 

afgestemd op menselijke cognitieve processen. Vandaar de naam ambient intelligence: 

‘omgevingsintelligentie’.  

 

De voorbeelden van ambient intelligence spreken tot de verbeelding. In de ouderenzorg, 

bijvoorbeeld, kan een intelligente omgeving belangrijke diensten bewijzen. Detectoren kunnen 

alarm slaan wanneer iemand uit bed valt, of op een ongewoon tijdstip probeert het huis te verlaten. 

De muren kunnen letterlijk oren krijgen, door te reageren op bepaalde geluiden uit de kamer, zoals 

een roep om hulp of een vertwijfelde vraag waar iemands sleutels gebleven zijn (cf. Schuurman et 

al. 2007). Toiletten kunnen urine en ontlasting automatisch onderzoeken om 

gezondheidsproblemen snel te signaleren. En het zogenoemde Life Shirt System is een intelligent 

vest dat allerlei lichaamsfuncties meet en deze gegevens verzamelt om door te sturen naar 

zorginstellingen (Wehrens 2007). Maar ook buiten de zorg zijn vele toepassingen denkbaar. Koel-

kasten kunnen met behulp van zogeheten RFID-chips (Radio Frequency IDentification) in 

producten – goedkope chips waarvan de inhoud draadloos kan worden uitgelezen – herkennen 

welke voedingsmiddelen ze herbergen en welke vaak gebruikt worden, zodat ze mensen kunnen 

helpen met het maken van een boodschappenlijstje. Ze kunnen zelfs feedback geven op 

eetgewoonten en menusuggesties doen. Ter bescherming van de openbare orde worden nu al 

camera’s ontwikkeld die afwijkend gedrag automatisch signaleren, zodat snel opgetreden kan 

worden bij ongeregeldheden. Met behulp van mobiele telefoons met een Global Positioning System 

kunnen ouders hun kinderen opsporen als ze verdwaald zijn of niet op tijd thuis komen. En de 

apparatuur in een huis kan reageren op de aanwezigheid en zelfs op de stemming van personen in 
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het huis, door bijvoorbeeld de intensiteit van de verlichting aan te passen, telefoonoproepen wel of 

niet door te laten, of koffie te zetten wanneer iemand wakker wordt. 

 

De impact van zulke intelligente omgevingen wordt nog groter wanneer de interactie met gebruikers 

expliciet wordt ontworpen vanuit inzichten uit de gedragswetenschappen. Dat gebeurt momenteel 

onder de noemer van persuasive technology – ‘overtuigende technologie’, die menselijk gedrag op 

subtiele wijzen beïnvloedt. Aan de universiteit van Stanford is een ‘Persuasive Technology Lab’ 

gevestigd, onder leiding van B.J. Fogg, en in Nederland werken Philips en de TU Eindhoven samen 

op dit gebied. Een aantal voorbeelden. De Persuasive Mirror is een spiegel die ontwikkeld is om 

iemands beeltenis te vervormen op basis van gegevens over diens leefstijl en gedrag van de 

afgelopen tijd, als visuele feedback op de gezondheidsrisico’s van je manier van leven. De 

Hygiene-Guard is een ander voorbeeld: een attenderingssysteem voor kindertoiletten dat kinderen 

er op effectieve wijze aan herinnert hun handen te wassen na het toiletgebruik. Overigens bestaan 

er ook vele voorbeelden van persuasive technology die niet gerelateerd zijn aan ambient 

intelligence, maar wel gericht zijn op gedragsbeïnvloeding door middel van overtuiging, zoals 

computergames die spelers proberen te interesseren voor het Amerikaanse leger, of websites die 

proberen mensen te overtuigen om te stoppen met roken. De EconoMeter, die feedback geeft op 

brandstofverbruik in de auto in relatie tot iemands rijgedrag, is een ander bekend voorbeeld.  

 

Deze technologische ontwikkelingen roepen vele ethische en maatschappelijke vragen op, die veel 

verder gaan dan de gebruikelijke discussies rondom veiligheidsrisico’s, betrouwbaarheid en 

privacy-implicaties. Er ontstaan hier namelijk geheel nieuwe interacties tussen mens en 

technologie, waarin het mogelijk wordt om op maat toegesneden gedragsbeïnvloeding te realiseren, 

die ook nog eens onzichtbaar en onbewust kan blijven. En de wenselijkheid daarvan is niet altijd 

vanzelfsprekend. Als mensen achter hun rug om beïnvloed worden door technologie, wie bepaalt 

dan bijvoorbeeld welke vormen van beïnvloeding aanvaardbaar zijn en welke niet? Hoe kunnen we 

mensen nog verantwoordelijk houden voor hun handelen als dat handelen mede toe te schrijven is 

aan de technologie die het heeft beïnvloed? Is er democratisch toezicht mogelijk op de ontwikkeling 

en het gebruik van dergelijke technologie? En hebben mensen nog de mogelijkheid zich aan deze 

beïnvloeding te onttrekken?  

 

De beantwoording van deze vragen is complex, omdat er een verschuiving in onze symbolische 

orde optreedt. In termen van de inleiding bij deze studie: ambient intelligence en persuasive tech-

nology kunnen ons plaatsen voor ‘ultra-ontembare’ problemen, vragen en dilemma’s, omdat deze 

ontwikkelingen vraagtekens plaatsen bij de termen waarmee we dit soort vragen doorgaans beant-

woorden. In dit geval hebben deze vraagtekens betrekking op de grens tussen mens en 

technologie. Door de nauwe verbindingen die hier ontstaan tussen mensen en technologieën, 

vervaagt namelijk de grens tussen beide. In plaats van gebruikt te worden als een middel voor een 

doel, vormt technologie hier een nauwelijks opgemerkte omgeving die zich actief bemoeit met 

menselijk gedrag. Dat betekent dat ‘actorschap’ – het vermogen om te handelen – niet meer 

uitsluitend in menselijke termen begrepen kan worden, maar een kwestie wordt van mens-

techniekverbindingen. 

  

Een dergelijke verschuiving heeft verstrekkende implicaties, want het onderscheid tussen mens en 

ding ligt aan de basis van ons wereldbeeld. Immers: mensen hebben bedoelingen en de vrijheid om 
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deze te verwerkelijken; dingen worden doorgaans beschouwd als levenloze instrumenten die door 

mensen voor bepaalde doelen gebruikt kunnen worden. Wanneer dingen ook iets gaan ‘doen’, 

betekent dat een uitdaging voor de categorieën waarmee wij over zaken als vrijheid en 

verantwoordelijkheid denken. Over de vraag hoe we deze uitdaging aan kunnen gaan, gaat dit 

hoofdstuk.  
 
 

3.2 Beloftes en bedreigingen 

Ambient intelligence geldt als de meest recente fase in de evolutie van computers (Wehrens 2007), 

en hangt samen met de steeds verdergaande miniaturisering van elektronica, de mogelijkheid tot 

draadloze communicatie tussen apparaten, en de steeds intelligentere interacties tussen computers 

en hun omgeving. Ambient intelligence is een combinatie van ubiquitous computing met intelligente 

gebruiksinterfaces (Brey 2007). De term ‘ubiquitous computing’ is in 1991 door Mark Weiser 

gemunt en duidt op een toekomstbeeld van alomtegenwoordige informatie- en communica-

tietechnologie, die onzichtbaar op de achtergrond van ons bestaan functioneert (Weiser 1991; Bohn 

et al. 2004). Daarbij gaat het niet zozeer om losse apparaten als de thermostaat en de elektroni-

sche klok, maar om een geïntegreerd netwerk waarin allerlei apparaten met elkaar communiceren. 

Ambient intelligence – een term die overigens door Philips is geïntroduceerd, maar die net als ‘Lu-

xaflex’ inmiddels niet meer functioneert als merknaam maar eer der als generieke naam – telt bij 

deze alomtegenwoordigheid nog de intelligentie op van gebruiksinterfaces die op geavanceerde 

manieren kunnen reageren op hun omgeving, bijvoorbeeld door spraak en gebaren te herkennen of 

patronen in iemands gedrag (Aarts & Marzano 2003; Aarts et al. 2001). Daardoor kunnen 

bijvoorbeeld de telefoon en de deurbel automatisch gaan rinkelen als er iemand naar de voordeur 

toe loopt, en kan automatisch het licht in de hal en bij de voordeur aangaan; de deur kan zelfs 

automatisch opengaan als het systeem een persoon herkent die toegang heeft tot het huis. De 

plaatsen waar ambient intelligence aanwezig is, worden vaak aangeduid als smart homes of smart 

environments.  
 
 
Ambient intelligence  
 

Ambient intelligence is geen sciencefiction, maar een reële werkelijkheid die zich steeds verder zal 

uitbreiden. We zijn al gewend aan schuifdeuren van winkels die automatisch opengaan als we 

binnenwandelen, detectiesystemen die in de gaten houden of er ergens brand is en automatisch 

ongeregeldheden melden, en auto’s die uit zichzelf het antiblokkeersysteem inschakelen wanneer 

de wielen dreigen te gaan slippen. De stap naar meer omvattende intelligente omgevingen is nog 

maar klein. Kenmerkend voor zulke omgevingen is de interactiviteit ervan, in combinatie met hun 

gehele of gedeeltelijke onzichtbaarheid. Intelligente omgevingen bestaan niet uit een voorraad 

apparaten die naar believen ingeschakeld kunnen worden, maar uit een voortdurend communi-

cerend netwerk van apparaten dat permanent in contact staat met de omgeving en daar ook actief 

en op eigen initiatief op reageert. Het contact met de omgeving kan gevormd worden door micro-

foons, camera’s, infraroodsensoren of bijvoorbeeld lezers die draadloos RFID-chips kunnen 

uitlezen. RFID-chips zijn zeer goedkope elektronische ‘labels’ die zonder eigen stroomvoorziening 

hun inhoud kunnen prijsgeven aan een uitleesapparaat, zoals een kassa of een detector bij de 

ingang van een trein- of metrostation, en die bijvoorbeeld op de verpakking van 



Rathenau Instituut – TechnologyAssessment 51 

supermarktproducten kunnen worden aangebracht, op identiteitsbewijzen of identificatiepasjes, of 

onderhuids bij huisdieren zodat ze geïdentificeerd kunnen worden als ze zijn weggelopen. 

 

Het concept van ambient intelligence wordt op diverse manieren uitgewerkt. De Information Society 

Technologies Advisory Group (ISTAG) – het belangrijkste adviesorgaan van de Europese 

Commissie voor beleid op het gebied van ICT – richt zich nadrukkelijk op het gebruiksvriendelijke 

karakter van ambient intelligence. Ambient intelligence geeft gebruikers meer invloed, voorkomt in-

gewikkelde interacties met technologie, en maakt efficiëntere dienstverlening mogelijk (ISTAG 

2001, p.1). Daarbij maakt de istag een onderscheid tussen het ‘omgevingskarakter’ (‘ambient’) en 

het intelligente karakter van de technologie. Het ‘ambient’ karakter ervan wordt dan primair 

geassocieerd met technologische systemen, die zich zo veel mogelijk op de achtergrond moeten 

bevinden om gebruiksvriendelijkheid te creëren, terwijl het intelligente karakter van de technologie 

wordt geassocieerd met de gebruiker en juist op de voorgrond moet staan ten behoeve van 

gebruiksvriendelijkheid.  

 

De benadering die door Aarts en Marzano is uitgewerkt – en die daarmee de benadering van 

Philips kenschetst – denkt juist geheel vanuit de intelligentie van ambient intelligence (Aarts & 

Marzano 2003; cf. Schuurman et al. 2007). ‘Omgevingsintelligentie’ wordt daarbij niet zozeer in 

technologische maar vooral in sociale termen begrepen. Het gaat er niet uitsluitend om dat een 

technologisch systeem een vorm van artificiële intelligentie bezit, maar vooral dat deze intelligentie 

een vorm van sociale intelligentie moet zijn: ambient intelligence wordt hier expliciet begrepen 

vanuit intelligente interacties met gebruikers. Aarts en Marzano onderscheiden daarbij vijf lagen, die 

op elkaar voortbouwen. 

 

Ten eerste is er de laag van inbedding: ambient intelligence is ingebed in de omgeving, zowel in 

fysiek opzicht – verwerkt in muren, kleding, verpakkingen – als in sociale zin: er is op ‘natuurlijke’ 

wijze mee te communiceren, bijvoorbeeld door middel van beweging of spraak. Vervolgens is deze 

technologie omgevingsbewust: ze reageert op wat eromheen gebeurt, door beweging te 

detecteren, RFID-chips uit te lezen, spraak te herkennen, enzovoort. Winkels kunnen bijvoorbeeld 

het betalings- en bevoorradingssysteem verregaand automatiseren wanneer alle producten van 

RFID-chips zijn voorzien die door de kassa automatisch worden uitgelezen. De derde laag is die 

van personalisatie. Ambient intelligence kan een persoonsprofiel opstellen of binnenhalen, 

waardoor op de persoon toegesneden interacties met de technologie kunnen ontstaan, zoals een 

koelkast die zich een beeld vormt van iemands voedingspatroon en vervolgens suggesties doet 

voor het boodschappenlijstje, al dan niet met dieetadviezen. Ten vierde heeft deze technologie een 

vermogen tot aanpassing; ze detecteert haar omgeving niet alleen, maar past zich daar ook in 

gepersonaliseerde vorm op aan. De intelligente koelkast uit het voorbeeld zou bijvoorbeeld zeer wel 

in staat kunnen zijn om de menusuggesties af te stemmen op de tijd van het jaar. De vijfde en 

laatste laag in ambient intelligence is die van anticipatie. Deze technologie kan niet alleen reageren 

op haar omgeving, maar ook ‘vooruit denken’, zoals een auto die kan anticiperen op de 

bewegingen van andere weggebruikers, en zijn snelheid automatisch kan aanpassen als andere 

weggebruikers plotseling remmen, versnellen of van rijstrook wisselen. 
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Persuasive technology  
 

Persuasive technology voegt aan deze mogelijkheden nog een extra stap toe. Hier worden 

intelligente systemen en omgevingen expliciet ingezet om menselijk gedrag te beïnvloeden, door 

mensen te overtuigen op een bepaalde manier te handelen. Waar het concept van ambient 

intelligence in sterke mate denkt vanuit de gebruiker, zodat intelligente interacties uiteindelijk in 

dienst staan van het bieden van nieuwe en betere functionaliteit van technologie, benadert 

persuasive technology de sociale intelligentie van technologie vanuit de omgeving van gebruikers 

en de invloed die daarvan uit kan gaan. 

  

De kunst van het overtuigen is al millennia oud. Van de retorici en sofisten in de Griekse oudheid tot 

de spindoctors en reclamemakers van nu zijn mensen bezig geweest met het ontwikkelen van 

technieken om andere mensen te overtuigen: van bepaalde standpunten, om bepaalde 

handelingen te verrichten, of om bepaalde dingen juist niet te doen. In de twintigste eeuw is deze 

kunst van het overtuigen object geworden van gedragswetenschappelijk onderzoek: niet alleen de 

vorm van de boodschap, maar ook de kenmerken van de ontvanger worden ingezet om menselijk 

gedrag te beïnvloeden. Door deze inzichten op het gebied van gedragsbeïnvloeding te combineren 

met de specifieke mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie bieden, is een nieuwe 

ruimte ontstaan voor het ontwerpen en toepassen van technologieën die grondig ingrijpen in onze 

alledaagse activiteiten en keuzeprocessen, en zelfs in onze ethische besluitvorming (cf. Fogg 

2003).  

 

Een aantal voorbeelden – waarvan sommige overigens ook voorbeelden van ambient intelligence 

zijn – kan duidelijk maken in welke richting dit onderzoek zich beweegt. De FoodPhone is een 

specifieke toepassing van mobiele telefoons met ingebouwde camera die mensen met overgewicht 

moeten helpen om af te vallen. Door van alles wat je eet een foto te maken en deze door te sturen 

naar een centraal nummer, ontvang je gedetailleerde feedback over het aantal calorieën dat je tot 

je hebt genomen, zodat je dat kunt relateren aan je calorieverbruik door de dag heen. De Baby 

Think It Over is een pop die gebruikt kan worden in educatieprogramma’s om tienerzwanger-

schappen te voorkomen: de pop geeft een realistisch beeld van de hoeveelheid zorg en aandacht 

die een pasgeboren baby zowel overdag als ’s nachts nodig heeft, en probeert zo van binnenuit de 

motivatie op te wekken om niet te jong zwanger te worden. De al genoemde Persuasive Mirror 

geeft feedback op de gezondheidsimplicaties van recent gedrag door iemands spiegelbeeld te 

extrapoleren naar de toekomst.  

 

 
Maatschappelijke impact  
 

Dat de maatschappelijke impact van ambient intelligence en persuasive technology groot zal zijn, 

lijkt ondertussen niemand te betwijfelen. De ISTAG heeft al in 2001 een uitvoerige studie verricht 

naar ambient intelligence, waarna het een kernthema is geworden voor EU-financiering (Brey 

2007). Mede door deze stevige financiële injectie is het gebied snel groeiende. Applicaties waar-

voor aandacht is, richten zich vooral op de thuissituatie (‘smart homes’) en op de zorg. Zo 

onderzoekt de Rathenau-studie Ambient intelligence: Toekomst van de zorg of zorg van de 

toekomst? (Schuurman et al, 2007) op welke manier ambient intelligence een rol zou kunnen gaan 

spelen in de praktijk van de zorg, en hoe hier adequaat op ingespeeld kan worden. 
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Zoals bij de meeste technologieën bestaan er zowel utopische als dystopische beelden van de 

toekomst die ermee gepaard zouden kunnen gaan (Casert 2004). Dit geldt evenzeer voor de maat-

schappelijke impact van ambient intelligence en persuasive technology. Aan de ene kant leven er 

grootse verwachtingen van de betekenis van ambient intelligence voor de kwaliteit van ons leven. 

De belofte is dat de technologie zichzelf naar de achtergrond verplaatst waardoor de mens weer 

centraal komt te staan. Door haar interactieve karakter zouden we nu bovendien eindelijk een 

technologie in handen hebben die zich aanpast aan de mens, in plaats van dat de mens zich aan 

de technologie moet aanpassen. De mooie toepassingen lijken ondertussen voor het oprapen te lig-

gen. Camera’s die automatisch de veiligheid in de openbare ruimte bewaken. Automatische 

toediening van medicatie in ziekenhuizen. Technologieën die ons helpen bij het vinden van een 

gezonde levensstijl. Veiligheidsvoorzieningen in huis waardoor oudere mensen langer thuis kunnen 

blijven wonen. Mits goed geprogrammeerd, beloven deze technologieën ons een heerlijke nieuwe 

wereld. 

  

Aan de andere kan bestaat er vrees voor het bedreigende karakter van deze technologie. Juist door 

haar interactieve karakter verzamelen ambient intelligence-technologieën bijvoorbeeld veel 

informatie over gebruikers, en daarmee komt onze privacy op nieuwe manieren in gevaar. 

Bovendien nemen deze technologieën verantwoordelijkheden op zich die tot nu toe tot het domein 

van mensen behoorden, en dat gebeurt niet vanzelfsprekend op een veilige en betrouwbare 

manier. Dit zijn echter aspecten die aan vrijwel iedere nieuwe technologie kleven. Fundamenteler, 

en specifieker voor ambient intelligence en persuasive technology, is de vraag wat er gebeurt met 

onze vrijheid en onze verantwoordelijkheid. Als onze omgeving op intelligente manieren op ons 

gaat reageren en beslissingen voor ons gaat nemen, gaan mensen dan niet steeds meer de 

controle over hun eigen leven verliezen? Kunnen we nog wel zelf verantwoordelijkheid nemen en 

verantwoordelijk worden gehouden voor onze daden? Zijn er nog vluchtwegen uit dergelijke 

sturende omgevingen? En wat gebeurt er als persuasive technology onze morele overwegingen 

doelbewust gaat beïnvloeden? Is het wel wenselijk als technologie ons gaat opvoeden? En wie 

draagt er dan zorg voor de inhoud van deze opvoeding? 

 

De aloude discussie tussen vooruitgangsgeloof en vervreemdingsangst, die technologische 

ontwikkelingen altijd al begeleid heeft, krijgt hier dus een nieuwe gestalte: vervreemdt technologie 

ons van onszelf en overheerst ze ons, of schept technologie de voorwaarden voor een betere 

wereld? Bij geen van beide kampen wil ik mij hier aansluiten. Ik zal niet zoeken naar een oordeel 

over deze technologie, maar de aandacht primair richten op het stellen van een aantal cruciale 

vragen van waaruit de maatschappelijke impact van ambient intelligence en persuasive technology 

beter begrepen kan worden. Aansluitend bij de in de inleiding van deze studie ontwikkelde notie 

van ultraontembare problemen wil ik onderzoeken op welke manier deze technologieën een nieuwe 

categorie ethische en maatschappelijke problemen oproepen, en daarbij verschuivingen 

teweegbrengen in onze symbolische orde. Daarbij staan de volgende thema’s centraal:  
 
 

1. Vrijheid en de plaats van de moraal  

Een eerste thematiek die hier relevant is, heeft betrekking op menselijke vrijheid. Mensen 

beïnvloeden door middel van technologie roept veel weerstanden op, zeker wanneer dat achter 

onze rug om gebeurt. Belanden we niet in een technocratie wanneer we door apparaten 
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worden gestuurd in plaats van door democratisch vastgestelde wetten? En wat blijft er over van 

onze vrijheid, als we niet meer altijd zelf kunnen kiezen aan welke vormen van beïnvloeding we 

worden blootgesteld? Ontstaat er niet een vorm van ‘instantmoraliteit’ en morele luiheid als we 

ons geweten delegeren aan persuasieve technologieën en intelligente omgevingen? Waar zit 

de moraliteit eigenlijk nog, als ook technologieën de taak krijgen ons op te voeden?  

 

 

2. Verantwoordelijkheid  

Een tweede categorie vragen betreft verantwoordelijkheid. Als menselijke handelingen zo sterk 

verweven raken met technologie, waar kan verantwoordelijkheid dan nog gelokaliseerd 

worden? In hoeverre zijn mensen nog verantwoordelijk voor hun handelen als dat mede 

geïnduceerd is door de technologie in hun omgeving? Wie kan aansprakelijk worden gesteld of 

ter verantwoording worden geroepen als er iets misgaat? Moeten we het hele begrip ver-

antwoordelijkheid overboord gooien als mensen niet meer geheel autonoom zijn in hun 

handelen? Of kan er onderscheid gemaakt worden tussen de verantwoordelijkheden van 

ontwerpers, gebruikers en de technologie zelf?  
 
 

3. De grens tussen mens en technologie  

Aan deze eerste twee thema’s gaat feitelijk een ander thema vooraf, dat specifiek betrekking 

heeft op de uitdaging die ambient intelligence en persuasive technology vormen voor onze 

symbolische orde. Door hun actieve bemoeienis met het dagelijks leven van mensen en door 

hun intelligente interactie met ons doen en laten, wordt het steeds moeilijker om te 

onderscheiden in hoeverre handelingen toegeschreven moeten worden aan mensen of aan de 

technologie in kwestie. Allerlei eigenschappen die doorgaans uitsluitend aan mensen 

gekoppeld worden, zoals intentionaliteit en het vermogen om te handelen, blijken nu ook op 

technologie van toepassing, of in elk geval op verbindingen tussen mensen en technologie. Om 

de implicaties van deze technologieën voor vrijheid en verantwoordelijkheid te onderzoeken, is 

het dan ook van belang om in het nu volgende allereerst deze vervagende grens tussen mens 

en technologie te onderzoeken.  
 

 

3.3 De grens tussen mens en technologie 

Ambient intelligence en persuasive technology vormen een uitdaging voor onze dominante culturele 

beelden over de verschillen en relaties tussen mensen en technologie, of beter: tussen mens en 

ding. Enerzijds reageren technologische omgevingen op mensen met een vorm van intelligentie die 

doorgaans alleen aan mensen wordt toegeschreven; anderzijds hebben deze technologieën een 

dermate diepgaande invloed op menselijk handelen dat de vraag opdoemt wie of wat hier nu 

uiteindelijk de ‘actor’ is. Waar mensen doorgaans als actief en intentioneel worden gezien, terwijl 

dingen levenloos en daarom ook initiatiefloos zijn, lijken we hier te maken te hebben met een 

categorie ‘dingen’ die deze grens overschrijdt. Deze technologieën nemen immers beslissingen, 

reageren op hun omgeving, en bemoeien zich intensief met ons gedrag. Hierdoor komen niet alleen 

de gangbare opvattingen over dingen als levenloze objecten op losse schroeven te staan, maar ook 

de dominante opvattingen over de mens, en over ethiek als een specifiek menselijke activiteit. 
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Immers: als onze handelingen en beslissingen mede tot stand komen door interventies van 

technologieën, zijn wij het dan nog wel die handelen en beslissen?  

 

De ‘grens van de mens’ lijkt hier op een andere manier in het geding te zijn dan bij de overige 

convergerende technologieën die in deze bundel worden besproken. Ambient intelligence en 

persuasive technology veranderen mensen niet op organisch niveau, maar gaan intieme 

verbindingen aan met de manier waarop ze zich tot de wereld verhouden – met hun ervaringen en 

interpretaties, hun intenties en handelingen. Om dit verschil te analyseren is het behulpzaam aan te 

sluiten bij het onderscheid dat Peter Sloterdijk in zijn omstreden lezing ‘Regels voor het 

mensenpark’ (1999) heeft gemaakt tussen het ‘temmen’ en het ‘telen’ van de mens. Waar de 

humanistische traditie, aldus Sloterdijk, de mens steeds heeft geprobeerd te temmen – beschaving 

bij te brengen met behulp van teksten – richten de nieuwste ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 

biotechnologie zich op het ‘telen’ van de mens (Sloterdijk 1999).  

 

Sloterdijk wil met dit onderscheid laten zien dat het humanistische project van het opvoeden van de 

mens met behulp van overtuigende teksten achterhaald is, omdat de mens tegenwoordig op 

technologische – en dus: posthumanistische – wijze gestalte krijgt. We hebben al vele middelen in 

handen om expliciet vorm te geven aan ons nageslacht, en in plaats van ons geheel afzijdig te 

houden van deze middelen, zouden we onder ogen moeten zien dat we ze nu eenmaal hebben en 

ze dan ook op een goede manier moeten inzetten. Ambient intelligence en persuasive technology 

bieden echter een geheel nieuw perspectief op dit onderscheid tussen het temmen van de 

‘geestelijke’ mens en het telen van de ‘materiële’ mens.  

 

Sloterdijk associeert de activiteit van het temmen uitsluitend met een humanisme dat de mens wil 

ontbestialiseren, en dat overwonnen wordt in de posthumanistische activiteit van het telen. Maar 

ambient intelligence en persuasive technology laten zien dat er ook niet-humanistische vormen van 

temmen bestaan. Het ‘temmen’ is nog springlevend, alleen gebeurt het met behulp van technologie, 

en belichaamt het een andere vorm van posthumanisme dan het ‘telen’.3
 
De ‘temmende’ werking 

van ambient intelligence en persuasive technology schuilt dan primair in hun inmenging in de 

menselijke intentionaliteit: ze bemoeien zich met de bedoelingen van mensen om op bepaalde 

manieren te handelen, en de rol die hun geweten daarin speelt. Wie zijn leefstijl aanpast omdat een 

Persuasive Mirror hem herhaaldelijk heeft voorgehouden wat de gevolgen kunnen zijn van 

doorgaan op het oude spoor, neemt geen volledig autonoom besluit, maar laat zich opvoeden door 

technologie. Menselijke bedoelingen raken hier verweven met die van technologie. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht absurd om technologie in verband te brengen met 

intentionaliteit. Intenties vereisen immers een bewustzijn, en dat bezitten voorwerpen nu eenmaal 

niet. Toch is het niet onzinnig om aan technologische artefacten een zeker vermogen toe te kennen 

om ‘intenties’ te vormen. Technologieën stellen mensen immers niet alleen in staat om handelingen 

te verrichten en ervaringen te hebben die zonder die technologie niet of nauwelijks mogelijk zouden 

zijn, maar geven ook vorm aan de manier waarop mensen handelen en de werkelijkheid ervaren 

(Verbeek 2005). Ze zijn geen neutrale instrumenten of intermediairs, maar actieve mediators, 
 
 
3
 Deze gedachte is uitvoeriger uitgewerkt in Verbeek 2006a.  
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bemiddelaars van relaties tussen mensen en werkelijkheid. Dat geldt al voor ‘low-tech’-artefacten 

als verkeersdrempels, die mede bepalen hoe hard we rijden. Maar dat geldt in nog sterkere mate 

en op een heel specifieke manier voor ‘high-tech’-artefacten als intelligente omgevingen en 

persuasieve informatietechnologie. De invloed die van deze laatste groep technologieën uitgaat is 

namelijk op maat gesneden, gebaseerd op inzichten uit de gedragswetenschappen, en interactief. 

 

Deze actieve rol van technologie impliceert niet dat technologieën intenties zouden hebben zoals 

mensen die hebben – ze kunnen immers niet doelbewust iets ‘doen’. Maar hun gebrek aan be-

wustzijn neemt niet weg dat technologieën intenties kunnen hebben in de oorspronkelijke en 

letterlijke betekenis van het Latijnse woord ‘intendere’, dat ‘richting geven’ betekent: technologieën 

geven richting aan iemands handelen, of iemands bewustzijn. Vanuit deze optiek dient de 

intentionaliteit van technologieën gezocht te worden in hun ‘richtende’ of ‘sturende’ rol in het 

handelen en de ervaring van mensen. Technologische mediatie kan dan gezien worden als een 

specifieke, materiële vorm van intentionaliteit. Door de relatie tussen mens en werkelijkheid te 

bemiddelen, geven technologieën richting aan de handelingen en ervaringen van mensen. En 

ambient intelligence doet dat op een specifieke manier, door op kunstmatig intelligente wijze te 

interacteren met gebruikers.  

 

Wat betekent deze rol van ambient intelligence en persuasive technology in menselijke 

intentionaliteit? Worden mensen op deze manier een verlengstuk van technologie? De belofte van 

gebruiksgemak en bevrijding van lastige taken lijkt hier om te slaan in een bedreiging van onze 

vrijheid en verantwoordelijkheid. Toch hoeft dat niet per definitie zo te zijn – en daar liggen precies 

de spannende ethische vragen en aangrijpingspunten voor politieke besluitvorming en beleid. 

Mensen zijn namelijk niet volledig uitgeleverd aan deze technologieën. De ‘materiële intentionaliteit’ 

van ambient intelligence en persuasive technology kan namelijk niet bestaan zonder de 

intentionaliteit van mensen, in de gebruikelijke zin van het woord. Enerzijds kunnen deze 

technologieën hun invloed alleen doen gelden binnen de context van specifieke praktijken waarin 

mensen er gebruik van maken en waarin ze deze technologieën inpassen in hun bestaan – ‘op 

zichzelf’ zijn ze niets, en heeft het niet eens zin om van een technologie te spreken. Anderzijds zijn 

deze technologieën altijd ontworpen, waarbij dit ontwerp altijd de neerslag vormt van menselijke 

intenties.  

 

Dit samenspel van de intenties van mensen en de ‘materiële intentionaliteit’ van technologieën 

bepaalt de technologisch bemiddelde intentionaliteit die uiteindelijk tot stand komt, en die daardoor 

een hybride karakter heeft: gedeeltelijk menselijk en gedeel telijk niet-menselijk. De subjecten die 

handelen en beslissingen nemen, zijn nooit zuiver menselijk, maar veeleer een complex amalgaam 

van mens en technologie. Zuiniger rijgedrag door een EconoMeter en ander eetgedrag door het 

gebruik van de FoodPhone kunnen niet begrepen worden als zuiver menselijk handelen, maar 

evenmin als volledig technologisch gestuurd gedrag. Het zijn feitelijk handelingen van mens-

technologieverbindingen, waarin mens en technologie elkaar vormgeven. Zonder deze 

technologieën zouden mensen nooit op dezelfde manier handelen – of zou er zelfs geen 

keuzesituatie bestaan – terwijl de technologieën die hierin betrokken zijn tegelijkertijd geen 

determinerende invloed hebben. Morele besluitvorming blijkt een gezamenlijke aangelegenheid van 

mensen en technologieën te kunnen zijn.  
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Ambient intelligence en persuasive technology zorgen dus voor een grensvervaging tussen mens 

en technologie. Om te laten zien hoe dat gebeurt, is het nodig om ‘posthumanisme’ niet zozeer op 

te vatten als een poging om voorbij te komen aan het humane, aan de homo sapiens, maar aan het 

humanisme als een specifieke benadering van de mens, die de mens verabsoluteert tot autonoom 

subject en daarmee onvoldoende recht doet aan de verwevenheid van menselijke intenties en 

praktijken met technologieën. In onze technologische cultuur is duidelijk geworden dat onze 

humanitas niet alleen vorm krijgt door de invloed van ideeën op ons denken of van interventies in 

onze biologische constitutie, maar ook door arrangementen van de materiële werkelijkheid waarin 

wij leven. Wie en wat de mens is, krijgt niet alleen gestalte door fysieke aanpassingen van het 

menselijk lichaam, maar ook door de invloed van techniek op het menselijk denken, ervaren en 

handelen.  

  

Dat heeft grote ethische implicaties voor de ethiek. Vanuit bovenstaande visie ontspringt de 

menselijke moraal niet uitsluitend aan een bewustzijn dat in een lichamelijk omhulsel is geplaatst, 

maar tevens en vooral aan de praktische activiteiten waar mensen als lichamelijke en bewuste 

wezens in betrokken zijn en waarin technologieën een bemiddelende rol spelen. Met een parafrase 

op Kant: ethiek zonder subjecten is blind, maar zonder objecten is zij leeg. Door technologie 

beïnvloed gedrag is niet amoreel, maar is bij uitstek de plaats waar moraliteit zich in onze 

technologische cultuur bevindt. Ethiek en beleid ten aanzien van ambient intelligence en persuasive 

technology zullen zich dan ook moeten richten op de moraal en de politiek van deze nieuwe vorm 

van temmen. Hoe geven deze nieuwe technologieën op nieuwe wijzen vorm aan menselijke 

bedoelingen, overtuigingen en praktijken, en hoe kunnen daar adequate ethische en politieke 

vragen over worden gesteld?  

 

Om deze vragen te beantwoorden is het nodig om twee aspecten te onderscheiden in de manier 

waarop ambient intelligence en persuasive technology de mens ‘temmen’. Enerzijds dient on-

derzocht te worden op welke manier hier de menselijke vrijheid op het spel staat. Wat betekenen 

deze nieuwe vormen van technologische beïnvloeding voor de vrijheid die mensen hebben om zelf 

beslissingen te nemen en hun bestaan in te richten? En hoe kan de menselijke vrijheid in relatie tot 

deze technologieën begrepen worden? Anderzijds is het nodig om te analyseren hoe de menselijke 

verantwoordelijkheid hier in het geding is. Op welke manier kunnen mensen nog verantwoordelijk 

worden gehouden voor hun handelen als dat mede beïnvloed is door technologie? En hoe kan er 

op een verantwoordelijke en democratisch verantwoorde wijze vorm gegeven worden aan deze 

nieuwe technologieën?  

 
 

3.4 Vrijheid en de plaats van de moraal 

 
Vrijheid  
 

Ambient intelligence en persuasive technology hebben een ambivalente verhouding tot menselijke 

vrijheid. Terwijl ze in veel gevallen ontworpen zijn om vrijheid te creëren, omdat ze op de ach-

tergrond van ons bestaan allerlei taken van ons overnemen, vormen ze ook een bedreiging voor 

onze vrijheid, omdat ze ons beïnvloeden en sturen. Een systeem dat automatisch medicijnen ver-

strekt in een ziekenhuis, al dan niet op basis van geautomatiseerde metingen van lichaamsfuncties, 
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biedt verpleegkundigen en artsen minder ruimte dan een protocol. En een badkamerspiegel die 

iemand voortdurend blijft confronteren met een grauw en verouderd gezicht na een bourgondische 

avond met vrienden, zal in veel gevallen na verloop van tijd leiden tot een gedragsverandering die 

anders niet was opgetreden. 

 

Er zijn veel gevallen denkbaar waar deze vrijheidsbeperking weinig controversieel is, zoals een 

systeem dat de deur ’s nachts automatisch op slot houdt voor dementerende ouderen, of dat assi-

stentie inroept wanneer het detecteert dat iemand uit bed is gevallen, ook al zou deze persoon 

misschien in staat zijn het probleem zelf op te lossen. Ook iemand die door de FoodPhone wordt 

beïnvloed tot een gezonder eetgedrag zal daar weinig problemen mee hebben, want hij of zij heeft 

er expliciet voor gekozen zich aan deze beïnvloeding bloot te stellen. Maar in andere gevallen is de 

wenselijkheid van vrijheidsbeperking minder vanzelfsprekend. 

  

Automatische snelheidsbegrenzing is daarvan een goed voorbeeld. Door met behulp van gps-

technologie vast te stellen waar een voertuig zich bevindt en vervolgens de snelheid te begrenzen 

tot wat maximaal toegestaan is, dwingt dit systeem mensen om iets te doen wat op zich weinig 

controversieel is, namelijk zich te houden aan de wet. Maar de manier waarop dat gebeurt stuit van 

vele zijden op weerstand, omdat mensen hier niet meer in vrijheid kunnen kiezen om zich aan de 

wet te houden, maar er als slaven van de techniek toe gedwongen worden. Zeker wanneer 

ongemerkt en op de achtergrond van ons bestaan persuasieve technologieën een steeds grotere 

invloed op ons krijgen, ontstaat de vraag of we nog wel in staat zijn om in vrijheid te kiezen wat we 

willen doen en hoe we ons leven willen inrichten. Hier lijkt een Big Brother-scenario werkelijkheid te 

worden dat tot dusver alleen in dystopische romans is beschreven.  
  
 
Moraal  
 

Dit scenario wordt nog ongemakkelijker wanneer omgevingstechnologie zich daarbovenop met 

onze moraal gaat bezighouden – en dat is vaak het geval bij persuasive technology. Wanneer 

technologie onze morele keuzes gaat beïnvloeden, lijkt immers in feite het morele karakter van ons 

handelen te verdwijnen. Een menselijke handeling die wordt verricht onder invloed van technologie 

zal eerder gekwalificeerd worden als gestuurd gedrag dan als morele handeling. En dat roept 

weerstand op.  

 

De weerstand tegen ‘moraliserende’ technologieën wordt doorgaans ondersteund met twee soorten 

argumenten. Ten eerste is er de vrees dat de menselijke keuzevrijheid in gevaar komt, waardoor de 

democratie zou afglijden tot technocratie (Achterhuis 1998, pp. 28-31). Wanneer alle mensen 

namelijk gestuurd worden door technologie, dan verandert de samenleving in een technocratisch 

complex waarin morele problemen worden opgelost door gedragsbeïnvloedende apparaten in 

plaats van moreel verantwoordelijke mensen. Ten tweede is er het argument van immoraliteit of 

amoraliteit. Handelingen die niet voortkomen uit de menselijke vrije wil, maar geïnduceerd worden 

door technologie, kunnen niet als ‘moreel’ worden gezien. Integendeel, gedragssturende 

technologie lokt een vorm van morele luiheid uit, die een serieuze bedreiging kan vormen voor het 

morele gehalte van de maatschappij.  
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Deze huiver is begrijpelijk. Als het gaat om morele beslissingen en de morele kwaliteit van 

handelingen biedt persuasive technology immers feitelijk een vorm van ‘instant moraliteit’: mensen 

delegeren morele beslissingen aan technologie zodat ze ze zelf niet meer hoeven te nemen. In 

termen van de Amerikaanse techniekfilosoof Albert Borgmann is hier sprake van een soort 

‘commodificatie’ van de moraal. Naar de mening van Borgmann is commodificatie het voornaamste 

kenmerk van onze technologische cultuur: zaken waarvoor aanvankelijk moeite moest worden 

gedaan om ze te verkrijgen, zijn nu met een druk op de knop beschikbaar (Borgmann 1984). Waar 

mensen vroeger naar de put moesten lopen om water te halen, en zich dus veel moeite moesten 

getroosten, maar ondertussen wel betrokken waren op de omgeving en, bijvoorbeeld, de mensen 

die ze ontmoetten bij de put, draaien ze nu simpelweg de kraan open. En waar vroeger hout 

gesprokkeld of gehakt moest worden en het stoken van de haard een intensief karwei was, draaien 

we nu gewoon de thermostaat wat hoger als we het warm willen hebben. Warmte en water zijn 

commodities geworden: consumptiegoederen, op afroep beschikbaar gesteld door technologie. 

  

Nog los van de vraag of deze diagnose van Borgmann in alle gevallen adequaat is (cf. Verbeek 

2005) rijst hier wel de vraag of Persuasive Technologies niet een nieuwe stap zetten in dit proces  

van commodificatie. Het vermogen tot morele reflectie, dat toch niet het geringste menselijke 

vermogen is, lijkt hier ingeruild te worden voor een vrijwillige blootstelling aan beïnvloeding door 

technologie. Als de geest gewillig is, maar het vlees zwak, kiezen mensen er hier voor om niet 

alleen het vlees te laten beïnvloeden, maar ook de geest. Een deel van ons geweten wordt hier 

doelbewust in de materiële omgeving geplaatst – en die omgeving vormt daarmee niet alleen de 

achtergrond van ons bestaan, maar voedt ons ook expliciet op. 

  

Ook hier doemt in alle hevigheid het dystopische beeld op van een door technologie gedicteerde 

samenleving die mensen tot slaven van apparaten maakt. In technologie gestolde moraliteit was er 

altijd al – zoals de voorbeelden van het deurslot en de verkeersdrempel hebben duidelijk gemaakt – 

maar deze technologie is geraffineerder. Enerzijds is ze vaak onontkoombaar, omdat ze zich op de 

achtergrond van ons bestaan bevindt, en anderzijds stuurt ze niet direct ons handelen, maar 

bemoeit ze zich subtiel met onze intenties. Deze technologie neemt niet alleen verantwoordelijkhe-

den van ons over, zoals veel eerdere vormen van gedragsbeïnvloedende technologie, maar voedt 

ons ook op. Is dat wel in alle gevallen wenselijk?  
 
 
Bemiddeling  
 

De gedragsbeïnvloedende werking van ambient intelligence en persuasive technology kan gezien 

worden als een radicalisering van een invloed die technologie altijd al heeft. In de techniekfilosofie 

is de notie van technische mediatie of bemiddeling uitgewerkt om aan te duiden dat technologie die 

gebruikt wordt, altijd mede vorm geeft aan de ervaringen en praktijken van mensen. Vanuit deze 

optiek beïnvloedt technologie mensen per definitie, doordat ze altijd relaties creëert tussen 

gebruikers en hun omgeving. Wanneer een technologie gebruikt wordt, organiseert ze een 

specifieke gebruikscontext, en nodigt uit tot bepaalde handelingen en ervaringen terwijl andere 

worden ontmoedigd en onmogelijk gemaakt. Zo is een auto niet simpelweg een middel om van A 

naar B te gaan, maar organiseert deze ook een manier van reizen, een bepaalde verhouding 

tussen wonen en werken, en zelfs de inrichting van steden. Een mobiele telefoon is niet alleen een 

handig instrument om elkaar te spreken zonder vast te zitten aan een draad, maar geeft ook vorm 
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aan het contact dat mensen met elkaar hebben en de manier waarop zij communiceren. Alle 

technologieën spelen dus een bemiddelende rol in menselijke handelingen en ervaringen.  

 

Voor ambient intelligence en persuasive technology heeft deze bemiddeling een heel specifiek 

karakter. De beslissing hoe hard we rijden en daarmee hoeveel risico we nemen om anderen te 

schaden, wordt weliswaar altijd bemiddeld: door de inrichting van de weg, het vermogen van de 

motor en de eventuele aanwezigheid van flitspalen. Maar de invloed van een intelligente omgeving 

zoals een automatisch snelheidsbeïnvloedingssysteem reikt een stuk verder. Deze invloed is 

immers nagenoeg onontkoombaar en intrinsiek verbonden met de omgeving waarin je je bevindt. 

De vrijheid die je als bestuurder hebt in een auto die met dit systeem is uitgerust, is aanmerkelijk 

ingeperkt, en ook nog eens subtiel gekoppeld aan de materiële omgeving waarin een bestuurder 

zich bevindt. Het rijgedrag van zo’n bestuurder is daarmee niet alleen de resultante van eigen 

intenties, maar ook van de sturende rol van de begrenzer, en de detecterende rol van de omgeving. 

Bij veel toepassingen van ambient intelligence is het bovendien niet altijd duidelijk wie precies ‘de 

gebruiker’ is. In de zorg, bijvoorbeeld, spelen deze technologieën een rol in het handelen van 

patiënten, bezoekers, artsen, verpleegkundigen, enzovoort. Juist omdat deze technologieën zich op 

de achtergrond van ons bestaan bevinden, worden ze vaak niet expliciet ‘gebruikt’ – ze doen 

eenvoudigweg hun werk. Ambient intelligence en persuasive technology gaan letterlijk en figuurlijk 

netwerkverbindingen met mensen aan: mensen worden verbonden met computernetwerken, en 

daardoor ontstaan er ook andersoortige netwerken van betrekkingen tussen mensen en hun 

materiële omgeving van waaruit hun handelen vorm krijgt.  

 

Dat betekent echter nog niet dat deze technologieën per definitie alle vrijheid wegnemen. Bij de 

keuze om eerder op te schakelen naar een hogere versnelling omdat de EconoMeter dat sug-

gereert, of bij de keuze om te gaan kijken in de kamer van een bewoner van een verpleeghuis 

omdat het detectiesysteem een mogelijke val uit bed aangeeft, wordt menselijk gedrag niet 

gedetermineerd door technologie, maar zijn mensen nog steeds in staat om te reflecteren op hun 

gedrag en er beslissingen over te nemen. Wel is er een duidelijke invloed, en wordt er in elk geval 

een onontkoombare keuzesituatie georganiseerd die er zonder deze technologie niet zou zijn. Het 

dilemma ten aanzien van de vraag hoe hard te rijden zou zonder de organiserende rol van 

technologie hierin niet op deze manier bestaan. Technologie kan, met andere woorden, niet worden 

weg gedefinieerd uit ons dagelijks leven. Mensen bezitten geen soevereiniteit ten opzichte van 

technologie.  

 

Deze conclusie kan op twee manieren worden opgevat. De eerste is dat technologische 

bemiddeling en gedragsbeïnvloedende technologie de menselijke vrijheid uitsluiten of op zijn best 

sterk inperken, en daarmee ook losstaan van de ethiek. Als mensen niet meer in vrijheid kunnen 

kiezen om op bepaalde manieren te handelen, dan zijn die handelingen geen uitkomst van morele 

besluitvorming, maar simpelweg gestuurd gedrag. Er is echter een tweede benadering mogelijk van 

deze stand van zaken, en die is vruchtbaarder voor zowel de ethiek als voor beleidspraktijken. Op 

basis van het werk van Foucault (1984; 1985) is het mogelijk om vrijheid niet zozeer te begrijpen als 

de volstrekte afwezigheid van invloeden ‘van buitenaf’, maar juist als het menselijk vermogen om 

zich uiteen te zetten met deze invloeden. En juist in de verhouding tot die invloeden zit de ruimte 

voor ethiek, en daarmee ook voor beleid.  
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Menselijke handelingen vinden altijd plaats in een weerbarstige werkelijkheid, en om deze reden 

kan absolute vrijheid alleen worden bereikt door de werkelijkheid te ontkennen en daarmee de 

mogelijkheid om te handelen überhaupt op te geven. Vrijheid is vanuit een foucaultiaans perspectief 

niet de afwezigheid van bemiddeling en beïnvloeding, maar juist de verhouding daartoe. Ze is de 

existentiële ruimte die mensen hebben om hun bestaan te verwerkelijken, in interactie met de 

wereld waarin dat gebeurt. Mensen verhouden zich tot hun eigen bestaan, en tot de manieren 

waarop dat bestaan mede wordt vormgegeven door de materiële omgeving waarin het zich 

afspeelt. Deze materiële gesitueerdheid van het menselijk bestaan schept specifieke vormen van 

vrijheid, in plaats van deze te belemmeren. Vrijheid bestaat in de mogelijkheden die voor mensen 

worden geopend om een verhouding te vinden tot de werkelijkheid waaraan zij gebonden zijn.  

 

Deze herdefinitie van vrijheid laat zien dat vrijheid en technologie niet op gespannen voet met 

elkaar staan, maar dat technologieën juist op specifieke manieren bijdragen aan het constitueren 

van vrijheid, door de materiële omgeving te vormen waarbinnen het menselijk bestaan zich afspeelt 

en vorm krijgt. Wanneer mensen verbindingen aangaan met technologieën, vormen deze 

verbindingen de plaatsen waar vrijheid gelokaliseerd moet worden. Naast intentionaliteit – zoals 

uiteengezet in de vorige paragraaf – is ook vrijheid dus een hybride aangelegenheid, verdeeld over 

mensen en artefacten. 

  

Vanuit deze benadering is een al te grote weerstand tegen een ‘moraliserende’ materiële omgeving 

niet bijzonder vruchtbaar. Strijd over de vraag of dergelijke gedragsbeïnvloedende technologie 

überhaupt wel wenselijk is, is dan feitelijk een achterhoedegevecht. Ook ethisch handelen vindt 

plaats in interactie met de invloed die van technologie uitgaat, en niet in afzondering daarvan. Het is 

vrijwel onmogelijk om een moreel relevante situatie te bedenken waarin technologie geen rol speelt. 

En we zouden het kind met het badwater weggooien wanneer we daaruit zouden concluderen dat 

er geen ruimte voor moraliteit en morele oordeelsvorming bestaat in situaties waarin technologieën 

een rol spelen. Ook zónder snelheidsbegrenzers worden de handelingen van chauffeurs 

voortdurend bemiddeld. Zolang auto’s met gemak de geldende snelheidslimiet ruimschoots kunnen 

overschrijden en de wegen zo breed en de bochten zo smal zijn dat ze hard rijden optimaal 

faciliteren, worden we voortdurend uitgenodigd de ruimte onder het gaspedaal verder te verkennen. 

In de woorden van de Franse filosoof Bruno Latour: “Zonder technologische omwegen kan het 

eigenlijk menselijke niet bestaan. […] Moraliteit is niet menselijker dan technologie, in de zin dat ze 

zou ontspringen aan een reeds geconstitueerde mens die meester zou zijn over zowel zichzelf als 

het universum” (Latour 2002, vertaling PPV).  

 

Vanuit deze invulling van vrijheid zou de ethiek zich dan ook niet moeten richten op gedragsbeïn-

vloedende technologie in het algemeen, maar op de aard van specifieke vormen van beïnvloeding, 

zowel wat het ontwerp van de technologieën waarvan deze invloed uitgaat betreft, als wat de 

manier betreft waarop mensen deze beïnvloeding een plaats willen geven in hun dagelijks leven en 

in de samenleving. Niet het beïnvloeden van gedrag met technologie is immoreel, maar juist de 

weigering om op een verantwoorde manier om te gaan met deze onvermijdelijke beïnvloeding. De 

huiver die mensen vaak intuïtief ervaren ten aanzien van de invloed die technologie op ons zou 

kunnen hebben, moet niet leiden tot een machteloos streven om alle technologische beïnvloeding 

uit te bannen, maar kan juist ingezet worden om deze onvermijdelijke invloed in goede banen te 

leiden.  
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Omgaan met bemiddelde vrijheid  
 

Deze herijking van het vrijheidsbegrip in relatie tot de invloed die van ambient intelligence en 

persuasive technology uitgaat, is meer dan een theoretische exercitie. Ze vraagt om specifieke 

manieren van omgaan met deze technologieën, door ontwerpers, gebruikers en beleidsmakers. 

Ontwerpers zouden moeten anticiperen op de manier waarop deze technologieën de handelingen 

en ervaringen van gebruikers beïnvloeden, en op een verantwoorde manier vorm moeten geven 

aan de morele lading die hun ontwerpen onvermijdelijk hebben. Gebruikers – in de breedste zin van 

het woord – zouden manieren moeten vinden om zich te verhouden tot de invloed die ambient 

intelligence en persuasive technology op hun dagelijks leven hebben. En beleidsmakers zouden de 

voorwaarden moeten scheppen voor het ontstaan van verantwoorde maatschappelijke inbeddingen 

van deze technologieën. 

  

Centraal in het omgaan met ambient intelligence en persuasive technology staat het begrip 

verantwoordelijkheid. Wanneer de vrijheid van mensen in het geding is, heeft dat immers grote 

implicaties voor de manier waarop ze verantwoordelijkheid kunnen nemen en verantwoordelijk 

kunnen handelen. Alvorens ik, in de slotparagraaf van deze bijdrage, een aantal concrete 

beleidsaanbevelingen zal uitwerken voor verantwoorde praktijken van ontwerpen, gebruiken en 

inbedding van deze technologie, zal ik in het nu volgende allereerst nader ingaan op de relatie 

tussen deze technologieën en verantwoordelijkheid. 
 
  

3.5 Verantwoordelijkheid 

In het verlengde van de bovenstaande analyse van de manieren waarop persuasive technology en 

ambient intelligence ons ertoe nopen ons begrip van menselijke vrijheid te herzien, wordt als van-

zelf ook ons begrip van verantwoordelijkheid problematisch. Door het grote aandeel van deze 

technologieën in onze praktijken en ervaringen rijst namelijk de vraag of wij nog wel helemaal 

verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor handelingen die technologieën hebben 

geïnduceerd. Handelt iemand verantwoordelijk wanneer hij of zij zich aan de maximumsnelheid 

houdt omdat de snelheidsbegrenzer dat afdwingt? Is iemand die de FoodPhone lange tijd gebruikt 

vanwege obesitas er zelf verantwoordelijk voor wanneer zij plotseling anorexia nervosa ontwikkelt, 

omdat ze voortdurend bezig is met de relatie tussen wat ze eet en haar gewicht? En wie is 

verantwoordelijk als een automatisch gezichtsherkenningssysteem in beveiligingscamera’s ten 

onrechte iemand aanziet voor een verdacht persoon – wat bovendien eerder blijkt te gebeuren bij 

mensen met een zwarte huidskleur en bij oudere mensen omdat de benodigde software is 

afgestemd op lichtcontrasten op een blanke huid (Introna 2005).  

 

Allereerst is het goed om hier een elementair onderscheid te maken tussen twee soorten 

verantwoordelijkheid, namelijk causale verantwoordelijkheid en morele verantwoordelijkheid. 

Iemand is verantwoordelijk in causale zin wanneer hij of zij ergens de oorzaak van is – en dat kan 

ook het geval zijn zonder dat iemand in morele zin verantwoordelijk gehouden kan worden. De 

gebeurtenis of situatie kan bijvoorbeeld onopzettelijk veroorzaakt zijn, of onder dwang. Pas 

wanneer iemand doelbewust en in vrijheid handelt, kan iemand in morele zin aansprakelijk 

gehouden worden voor zijn of haar handelen. En precies die twee vereisten liggen gecompliceerd in 
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het geval van ambient intelligence en persuasive technology, zoals duidelijk werd uit het 

voorgaande. Menselijke vrijheid en intentionaliteit zijn verweven geraakt met deze technologieën. 

Door hun invloed op menselijk handelen – oftewel: door hun bijdrage aan causale 

verantwoordelijkheid – mengen ambient intelligence en persuasive technologies zich dus tevens in 

de morele verantwoordelijkheid van mensen voor de handelingen die tot stand komen in 

wisselwerking met deze technologie.  
 

Het moge duidelijk zijn dat technologieën hier niet de uiteindelijke oorzaak zijn van wat mensen 

doen, en dat ze er evenmin in morele zin verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden en erop 

kunnen worden aangesproken. Maar hetzelfde kan gezegd worden van de mensen die omgaan 

met deze technologie, door de verwevenheid van hun vrijheid en intenties met diezelfde tech-

nologie. Want ook zij zijn niet de uiteindelijke oorzaak van een handeling. Het is juist vanuit de 

verwevenheid van mens en technologie dat hier handelingen ontstaan. Dat verantwoordelijkheid bij 

het gebruik van deze technologie gedistribueerd is over mensen en technologieën, betekent echter 

nog niet dat er geen aangrijpingspunten bestaan om op een goede manier vorm te geven aan 

verantwoordelijkheid. 
 

Om adequaat na te denken over verantwoordelijkheid in relatie tot deze technologieën, moeten we 

het aandeel van mensen en technologieën in de uiteindelijk resulterende handelingen afzonderlijk 

beschouwen, uiteraard zonder de voortdurende verwevenheid van beide daarbij uit het oog te 

verliezen. Zo worden in eerste instantie twee routes zichtbaar, waarvan de ene zich richt op het 

ontwerp van technologie, en de andere op het gebruik ervan. Gebruikers van technologie kunnen 

verantwoordelijkheid dragen voor hun aandeel in de totstandkoming van keuzes en handelingen, en 

de ontwerpers van de betreffende technologie voor hun aandeel in de uiteindelijk resulterende 

gedragsbeïnvloeding. Aan deze twee routes kan nog een derde worden toegevoegd, namelijk die 

van het inbedden van deze nieuwe technologieën in praktijken. De uiteindelijke impact van deze 

technologieën wordt immers ook bepaald door de praktijken waarin deze technologieën ingebed 

worden – waarop vooral beleidsmakers invloed uitoefenen. Door deze routes afzonderlijk te 

verkennen vanuit de vraag hoe er verantwoord vorm gegeven kan worden aan de impact van 

ambient intelligence en persuasive technology wordt het enigszins mogelijk ‘het temmen te 

temmen’, om in de metaforiek van Peter Sloterdijk te blijven. 

 
 
Verantwoordelijkheid van gebruikers 4 
 

Door te erkennen dat menselijk handelen hoe dan ook bemiddeld is, en dat technologie een van de 

bronnen van deze bemiddeling is, ontstaat de ruimte om ethiek en technologische bemiddeling met 

elkaar te verbinden. Ethiek heeft dan niet als doel ‘de mens’ te beschermen tegen eenzijdige sturing 

door ‘de techniek’, maar de technologische bemiddeling van het leven zorgvuldig te beoordelen en 

ermee te experimenteren. Mensen kunnen zich verhouden tot de invloed van technologie, en ook 

zonder deze invloed geheel te kunnen bijstellen, kunnen zij wel degelijk mede bijdragen aan de 

impact van die invloed op hun dagelijks leven. 

 
 
4
 Voor deze subparagraaf heb ik gebruikgemaakt van enkele passages uit Verbeek (2006c).  
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In termen van de Franse filosoof Foucault wordt het omgaan met technologie zo een ‘zelfpraktijk’ – 

een praktijk waarin het ‘zelf’ gestalte krijgt door zich te verhouden tot de machten en krachten die 

het proberen te vormen (O’Leary 2002, pp. 2-3). Foucault heeft de gedachte van morele 

zelfconstitutie primair uitgewerkt in het domein van de seksualiteit, door te onderzoeken op welke 

manier de seksuele passies onderwerp van ethische vormgeving kunnen worden. Dit onderzoek 

laat zich echter, zoals Dorrestijn (2004) heeft laten zien, uitstekend vertalen naar technologie. 

Willen mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de rol die technologie in hun leven speelt, 

dan moeten zij zich allereerst expliciet verhouden tot de manier waarop technologieën mede hun 

intenties en hun gedrag vormgeven. Dat vooronderstelt dat mensen inzicht hebben in het feit dat 

deze technologieën meer zijn dan interessante nieuwe snufjes. 

 

Een algemeen besef dat technologie ingrijpt in je subjectiviteit is echter niet voldoende om tot 

actieve stilering te komen. Er moet ook inzicht zijn in de specifieke wijze waarop bepaalde technolo-

gieën intenties en gedrag mede bepalen. Kenmerkend voor ambient intelligence en persuasive 

technology is bijvoorbeeld dat de technologische sturing op maat van het individu is gesneden. De 

gewetensfunctie is hier als het ware geëxternaliseerd; mensen worden voortdurend blootgesteld 

aan invloeden die hun handelen beogen bij te stellen volgens voorgeprogrammeerde richtlijnen. Er 

kunnen verschillende vormen van ‘subjectie’ worden onderscheiden. Ten eerste is er de directe 

dwang die uitgaat van bijvoorbeeld automatische snelheidsbeïnvloeding, waarbij het door middel 

van gps-technologie onmogelijk wordt om op snelwegen harder te rijden dan 120, binnen de 

bebouwde kom 50, enzovoort. Persuasive technologies gebruiken een tweede vorm van 

onderwerping, namelijk overtuigingstechnieken zoals feedback op het eigen gedrag, zoals de 

Persuasive Mirror en de FoodPhone doen. Een derde variant bestaat uit verleidende technologieën, 

die mensen niet zozeer dwingen of op cognitief niveau ertoe overhalen op bepaalde manieren te 

handelen, maar die bepaalde handelingen eenvoudigweg aantrekkelijker maken dan andere. 

 

Door expliciet te maken hoe specifieke technologieën ons leven vormgeven, ontstaat vervolgens de 

distantie die noodzakelijk is om zich te kunnen verhouden tot deze krachten. Dat schept de ruimte 

om te experimenteren met het gebruik van technologie, met een scherp oog voor de kwaliteit van 

de praktijken die daaruit voortvloeien, en vanuit het besef dat elke gebruikspraktijk ook de eigen 

subjectiviteit beïnvloedt. Een voorbeeld van een dergelijke zelfpraktijk op het gebied van ambient 

intelligence is door Steven Dorrestijn uitgewerkt vanuit een experiment met een automatisch 

snelheidsbeïnvloedings-systeem in Tilburg (Dorrestijn 2004, pp. 100-101). Dit systeem, dat de 

snelheid van voertuigen automatisch begrenst tot de maximaal toegestane snelheid op de plaats 

waar het voertuig zich bevindt, bleek uiteindelijk grote waardering te oogsten – in tegenstelling tot 

de grote weerstand die hier wellicht verwacht zou worden, omdat auto’s met dit systeem de vrijheid 

van automobilisten aanzienlijk beperken. Gebruikers ontwikkelden een rustiger rijstijl die ze erg 

gingen waarderen: jachtig rijgedrag was simpelweg geen optie meer, en dat bleek uiteindelijk voor 

de meesten eerder comfortabel dan hinderlijk (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2001). De 

gebruikers van dit automatische snelheidsbeïnvloedings-systeem hebben dus in zekere zin een 

deel van hun vermeende autonomie opgegeven – in termen van afwezigheid van factoren die hen 

pogen te sturen en te beïnvloeden – maar er een vorm van vrijheid voor teruggekregen, door zich te 

verhouden tot deze invloed en deze toe te laten hun subjectiviteit op een bepaalde manier te 

stileren. Vrijheid is hier een praktijk die mede georganiseerd wordt door de technologische 
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infrastructuur van het bestaan, en binnen die praktijk blijkt het zeer wel mogelijk mede 

verantwoordelijkheid te dragen voor de specifieke manier waarop het eigen bestaan in 

wisselwerking met technologie vorm krijgt. 

 

Een benadering in termen van zelfpraktijken dwingt ons ten slotte om na te denken welke idealen 

besloten liggen in onze omgang met technologieën en hoe wenselijk dat is. Willen we mensen zijn 

die een belangrijk deel van de ouderenzorg delegeren aan omgevingstechnologieën – waarin oude 

mensen letterlijk tegen de muur kunnen praten als ze hulp nodig hebben en de muren letterlijk oren 

hebben die kunnen opvangen of mensen vallen of verward zijn? Willen we mensen zijn die morele 

beslissingen nemen in interactie met feedback die zij van technologie ontvangen? Dergelijke vragen 

vergen een publiek moreel debat over de kwaliteit van ons leven in relatie tot de technologie die we 

gebruiken. Ethiek en technologiebeleid zouden zich hier, veel sterker dan nu gebruikelijk is, moeten 

richten op de vraag naar publieke visies op het goede leven en naar de rol die technologie daarin 

speelt.  

  
 
Verantwoordelijkheid van ontwerpers  
 

Het gedistribueerde karakter van verantwoordelijkheid heeft tevens implicaties voor 

verantwoordelijkheid van ontwerpers. Immers: door de manier waarop ze persuasive technology en 

ambient intelligence vormgeven, dragen ontwerpers onvermijdelijk bij aan hun invloed op het 

dagelijks leven van mensen, of ze dat nu expliciet beogen of niet. En daarbij kunnen onvoorziene 

en onbedoelde effecten optreden. De FoodPhone, bijvoorbeeld, is ongetwijfeld vanuit moreel juiste 

intenties ontworpen, gebruikt geen moreel onaanvaardbare overtuigingsmethoden, en het beoogde 

effect ervan is niet moreel onaanvaardbaar. Dit apparaat zal echter wel de relatie van mensen tot 

hun voedsel op een heel specifieke manier organiseren, evenals sociale relaties rondom voedsel. 

Wanneer overgewicht voortkomt uit een eetstoornis zou de FoodPhone deze stoornis juist kunnen 

verergeren, door een overmatige gerichtheid op iemands eetpatroon te stimuleren. Bovendien zal 

iemands sociale leven er niet eenvoudiger op worden als van alles wat gegeten wordt eerst een 

opname gemaakt moet worden waarmee het aantal calorieën berekend kan worden. En de 

EconoMeter, om een ander voorbeeld te noemen, zal er ongetwijfeld toe leiden dat zijn gebruikers 

minder brandstof verbruiken, maar kan gebruikers ook de indruk geven dat zij ‘dus’ milieuvriendelijk 

handelen door op deze manier auto te rijden – terwijl de fiets of de trein vanuit milieuoogpunt een 

betere optie zou zijn.  

 

Naast gebruikers zijn dus ook ontwerpers verantwoordelijk voor de praktijken die uiteindelijk 

ontstaan rondom persuasive technology en ambient intelligence. Er kunnen hier twee vormen van 

verantwoordelijkheid van ontwerpers worden onderscheiden. Ten eerste kunnen ontwerpers 

anticiperen op de (neven)effecten van de technologie die ze ontwerpen wanneer die technologie 

eenmaal in concept klaar is, en eventueel afzien van het ontwerp of het ontwerp bijstellen. Ten 

tweede kunnen ontwerpers op een verantwoorde manier gedragsbeïnvloedende en persuasieve 

werkingen expliciet ‘inbouwen’ in technologie. Beide vormen zijn relevant: enerzijds blijven namelijk 

bepaalde normatieve werkingen van technologieën impliciet in het ontwerp, en is het goed om deze 

te expliciteren; anderzijds draait vooral persuasieve technologie om het expliciet inschrijven van 

gedragsbeïnvloedende effecten, en is het goed om dat op een verantwoorde manier te laten 

plaatsvinden.  
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Om te kunnen anticiperen op impliciete normatieve werkingen van ambient intelligence en 

persuasive technology moet een ontwerp nooit als puur instrumenteel, maar altijd als bemiddelend 

gezien worden. De Persuasive Mirror is meer dan een instrument om mensen ervan te overtuigen 

dat ze minder moeten drinken, minder moeten roken, voldoende moeten slapen, minder hard 

moeten werken, een regelmatiger leven moeten leiden, enzovoort. Deze instrumentele visie maakt 

onzichtbaar dat deze technologie niet alleen zijn functie vervult (mensen overtuigen van de zinvol-

heid van gedragsverandering) maar daarbij tevens impliciet een normatief kader inbrengt en zijn 

omgeving op een specifieke wijze organiseert. De levensstijl van Herman Brood of Jim Morrison 

zou bijvoorbeeld sterk worden ontmoedigd door deze spiegel, terwijl het niet als een vaststaand 

gegeven kan worden beschouwd dat hun levensstijl geen waarde zou hebben, of zou moeten wor-

den uitgebannen, en al evenmin dat een puriteins leven het enig waardevolle leven is. De 

FoodPhone is een ander goed voorbeeld. Het inzetten van deze technologie in de strijd tegen 

obesitas is verantwoord zolang die strijd als waardevol wordt gezien en zolang de FoodPhone zich 

niet ontwikkelt tot bron van een nieuw schoonheidsideaal. Persuasive technology bevat 

onvermijdelijk ingebouwde normen, en deze dienen expliciet gemaakt te worden en verantwoord te 

kunnen worden. Dat kan alleen als de ontworpen technologie expliciet als bemiddelend object wordt 

benaderd, waaromheen nieuwe praktijken en nieuwe interpretaties ontstaan. Ontwerpers moeten 

hun producten leren ‘lezen’ en ‘herschrijven’.  

 

Hierbij moet aangetekend worden dat de impact van een technologie zich niet altijd eenduidig laat 

voorspellen. Sommige technologieën worden namelijk anders ‘geïnterpreteerd’ of ingebed in het 

dagelijks leven van mensen dan hun ontwerpers bedoeld hadden. Bekende voorbeelden zijn de 

schrijfmachine, die is ontworpen als een hulpmiddel bij het schrijven voor slechtzienden, en de 

telefoon, die in eerste instantie een hoorapparaat was (Ihde 1990). Ook hebben technologieën 

soms een andere uitwerking dan was voorzien, zoals de draaideur, die ontworpen is om koude 

lucht buiten te houden en mensen binnen te laten, maar ondertussen ook rolstoelgebruikers 

buitensluit. Dit betekent dat gedragsbeïnvloedende technologieën tot onbedoelde gevolgen kunnen 

leiden. De introductie van de spaarlamp, bijvoorbeeld, heeft een tegengesteld effect gehad aan wat 

bedoeld was. In plaats van tot een lager heeft deze tot een hoger energieverbruik geleid. Juist 

omdat deze lamp zo goedkoop is in het gebruik, blijkt hij mensen ertoe uit te nodigen om 

bijvoorbeeld het licht in de schuur permanent te laten branden en de gevel of de tuin te gaan 

verlichten (Slob & Verbeek 2006; Steg 1999; Weegink 1996). Dit fenomeen kan zich evengoed 

voordoen bij ambient intelligence en persuasive technology. Zoals hierboven al aangegeven: de 

FoodPhone kan leiden tot een dusdanige fixatie op het eigen gewicht dat eetstoornissen zouden 

kunnen ontstaan. Automatische gezichts- en gedragsherkenning kan leiden tot onterechte 

verdachtmaking van mensen die niet binnen de normen van de software vallen zonder dat ze de 

openbare orde daadwerkelijk verstoren. Een systeem dat alarm slaat wanneer ouderen vallen, kan 

ertoe leiden dat ze per saldo minder aandacht krijgen van hun verzorgenden.  

 

Van het anticiperen op de impact van persuasive technology en ambient intelligence is het nog 

maar een kleine stap naar het expliciet beïnvloeden of sturen van mensen – wat impliciet gebeurt in 

veel vormen van ambient intelligence en wat het expliciet beoogde doel van persuasive technology 

is. Hier is de belangrijkste kwestie ten aanzien van verantwoordelijkheid waar precies de 

verantwoordelijkheid voor zulke beïnvloedingen ligt. De invloed van sommige technologieën reikt 
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namelijk zo ver, dat het niet wenselijk lijkt om deze verantwoordelijkheid uitsluitend aan ontwerpers 

te delegeren. Van goedbedoelde ‘moraliserende’ werkingen van persuasive technology kan een 

paternalisme uitgaan of zelfs een onwenselijke inmenging in de vraag naar ‘het goede leven’. 

Wanneer roken of royaal eten ontmoedigen als onproblematisch uitgangspunt wordt 

geïmplementeerd in persuasive technology, wordt daarmee impliciet gesteld dat een langer leven 

waarin de risico’s op ziekten door roken en overgewicht worden vermeden, waardevoller is dan een 

korter leven met meer nadruk op genot. 

 

Zonder dat gebruikers zich daar wellicht goed van bewust zijn, installeren deze technologieën zo 

een visie op wat een goed leven is, terwijl visies op het goede leven in onze liberale democratie aan 

de vrijheid van de persoonlijke levenssfeer worden toevertrouwd. Als de overheid mensen middels 

wetgeving zou dwingen regelmatig te sporten en minder te roken en drinken, zou dat grote 

consternatie geven: mensen worden geacht zelf de verantwoordelijkheid voor hun levensstijl te 

kunnen dragen. Een te grote inmenging van technologie in ons dagelijks leven kan een regelrechte 

bedreiging vormen voor de uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat. Daarom is het 

zaak dat er democratische procedures ontworpen worden, die dit soort invloedrijke technologieën 

vormgeven. 

 

Een aangrijpingspunt voor een dergelijke democratisering van ontwerpprocessen vormt de methode 

van Constructive Technology Assessment (CTA). CTA is een methode om een technologie nog tij-

dens het ontwerp ervan te beoordelen, met als doel die beoordeling mee te nemen in het 

uiteindelijke ontwerp. Bij die beoordeling zijn dan niet alleen de ontwerpers zelf betrokken, maar alle 

relevante maatschappelijke groeperingen. Zo krijgen alle betrokkenen een stem in het ontwerpen 

van technologie, en wordt de impact ervan niet alleen overgelaten aan de technici die het product 

ontwikkelen. CTA is daardoor feitelijk een democratisering van het ontwerpproces (Rip & Schot, 

1995). De methode van CTA zou in deze context echter aangevuld moeten worden met het per-

spectief van technologische mediatie zoals dat hierboven is uitgewerkt. Dat betekent dat er bij het 

ontwerpen van ambient intelligence en persuasive technology kan worden geanticipeerd op hun 

invloed op hun gebruikscontext en de praktijken en ervaringen van gebruikers. 

 

Een manier om al tijdens de ontwerpfase een beeld te krijgen van deze toekomstige 

gebruikscontext, hoe triviaal het ook moge klinken, is door gebruik te maken van de verbeelding 

van een ontwerper. Een ontwerper kan, door zich een voorstelling te maken van de 

gebruiksmogelijkheden van de technologie-in-ontwerp en vandaaruit de handelingen en 

interpretaties van gebruikers te modelleren, al tijdens de ontwerpfase de bemiddelende rol van het 

product in zijn morele oordeelsvorming betrekken. Het inbrengen van deze morele 

verbeeldingskracht in Constructive Technology Assessment biedt uiteraard geen garantie dat alle 

toekomstige vormen van bemiddeling en de daarbij horende morele aspecten worden 

meegenomen. Maar deze invulling van CTA kan wel degelijk een vruchtbare manier zijn om vorm te 

geven aan de morele verantwoordelijkheid van ontwerpers, omdat hiermee zo goed mogelijk wordt 

geanticipeerd op de sociale impact van de technologie in ontwikkeling. Door, in wisselwerking met 

gebruikers en relevante betrokkenen, een ‘informed prediction’ te ontwikkelen ten aanzien van de 

toekomstige impact van een technologie, kunnen ontwerpers goed omgaan met de 

verantwoordelijkheid die zij mede dragen voor de praktijken die rondom ambient intelligence en 

persuasive technology ontstaan. 
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Verantwoordelijkheid van beleidsmakers  
 

Het ontwerp en het gebruik van een technologie zijn echter niet de enige factoren die bepalen wat 

de uiteindelijke impact van deze technologie is. Ook de vormgeving van de context waarin deze 

technologieën functioneren, speelt hier een belangrijke rol. Wanneer ambient intelligence in een 

zorginstelling wordt gebruikt, bijvoorbeeld door patiëntherkenning met behulp van RFID waaraan 

systemen van medicijnverstrekking, verzorging en behandeling worden gekoppeld, dan krijgt de 

uiteindelijke impact van deze technologie mede vorm door de specifieke manier waarop zorg-

praktijken worden ingericht. En de impact van persuasive technology hangt bijvoorbeeld in sterke 

mate af van de dwang waarmee mensen eraan blootgesteld worden: jezelf van het roken afhelpen 

door een intelligente omgeving je er voortdurend van te laten overtuigen dat het beter is de 

sigaretten te laten staan, is iets anders dan ongemerkt en achter je rug om beïnvloed worden omdat 

de overheid dat wenselijk vindt, of omdat je anders een duurdere ziektekostenverzekering moet 

afsluiten.  

 

Naast het gebruik en het ontwerp bepaalt dus ook de concrete inbedding van technologie wat voor 

impact deze technologie zal hebben. Deze praktijken van inbedding worden primair gerealiseerd 

door beleidsmakers en professionals; niet op het niveau van de overheid – daarover meer in de 

slotparagraaf van deze bijdrage – maar op het concrete niveau van een zorginstelling, een verzeke-

ringsmaatschappij, een politiekorps of een winkelcentrum. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 

voor menselijke handelingen die in intelligente en persuasieve omgevingen tot stand komen, ligt 

dan ook gedeeltelijk bij hen. En om deze verantwoordelijkheid op een goede manier in te vullen is 

het belangrijk dat beleidsmakers bij de inbedding van technologie anticiperen op de resulterende 

praktijken en hun impact. Dat die praktijken en hun impact uiteindelijk in veel opzichten onvoorzien 

en onbedoeld zullen zijn, hoeft geen beletsel te vormen voor beleidsbepaling, maar kan juist als 

uitgangspunt fungeren. De inbedding van ambient intelligence en persuasive technology krijgt dan 

het karakter van een experiment waarin steeds kritisch wordt gevolgd op welke manier de inrichting 

van praktijken bijdraagt aan de uiteindelijke impact van de technologie. 
 
  

3.6 Conclusie: beleidskwesties 

 Ambient intelligence en persuasive technology zullen een steeds grotere rol gaan spelen in onze 

samenleving. Vooral de snelle opmars van draadloze communicatie tussen apparaten en van de 

RFID-chip maken het mogelijk om op korte termijn steeds meer slimme omgevingstechnologie te 

ontwikkelen en implementeren. Deze technologie zal de mens op geraffineerde wijze ‘temmen’, 

zoals de metafoor van Peter Sloterdijk treffend uitdrukt: ons handelen en zelfs ons geweten zal er in 

hoge mate door worden beïnvloed. In beleidsmatige zin is het van belang hoe dit temmen zelf 

enigszins getemd kan worden, zodat de samenleving meer greep krijgt op de potentieel zeer 

vergaande impact van deze gedragsbeïnvloedende technologieën. De bovenstaande analyse 

maakt zichtbaar dat er op drie niveaus openingen voor beleid te vinden zijn, namelijk op het niveau 

van het ontwerp van deze technologie, het gebruik ervan, en de maatschappelijke inbedding. 
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Ontwerp  
 

Ten aanzien van het ontwerp van ambient intelligence en persuasive technology is het van belang 

dat er expliciet wordt geanticipeerd op de impact van deze technologieën op hun gebruikscontext 

en op de samenleving. Dat wordt mogelijk door ontwerpprocessen niet uitsluitend te richten op de 

functionaliteit van deze technologieën, maar ook op hun bemiddelende rol in praktijken en ge-

bruikscontexten. 

 

Een belangrijk aspect van het anticiperen op mediatie is dat er zorg gedragen wordt voor het 

democratische gehalte van de impact van deze technologieën. Die impact is te vergelijken met die 

van wetgeving en bepaalt mede het handelen en de handelingsruimte van mensen. Wanneer hier 

democratische controle ontbreekt, ontstaat er een gevaar van technocratie: ontwerpers van 

technologie ontwikkelen dan een machtspositie die geen democratische legitimatie heeft. Om dat te 

voorkomen ligt een aantal routes open. Zo zouden ontwerpprocessen democratischer ingericht 

kunnen worden: naar het model van Constructive Technology Assessment zouden zo veel mogelijk 

partijen die betrokken zijn bij de uiteindelijke impact van de te ontwikkelen intelligente omgeving of 

persuasieve technologie, mee kunnen denken over het uiteindelijke ontwerp. Ook zou er aandacht 

kunnen zijn voor het inbouwen van een ‘opt-out’-mogelijkheid bij intelligente omgevingen of een 

vorm van informed consent, bij persuasieve technologie (waarbij mensen eerst toestemming 

moeten geven, op grond van uitgebreide informatie). Daardoor wordt voorkomen dat het tech-

nologisch ontwerp daadwerkelijk een determinerende invloed heeft op zijn gebruikers. 
 
Gebruik  
 

Maar niet alleen ontwerppraktijken dienen democratischer te worden. Om het democratische 

gehalte van onze samenleving te waarborgen verdienen ook gebruikers aandacht. Burgers dienen 

in een samenleving waar persuasive technology en ambient intelligence een steeds belangrijker rol 

spelen, goed toegerust te zijn voor een verantwoord gebruik van deze technologieën en in het 

bijzonder voor het omgaan met de invloed die ervan uitgaat. Mensen dienen zich in voldoende mate 

bewust te zijn en te kunnen zijn van de impliciete en expliciete beïnvloeding waaraan zij worden 

blootgesteld, zodat ze expliciet mede vorm kunnen geven aan de uiteindelijke impact van deze 

technologie op hun dagelijks leven. 

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat burgerschapsvorming in onze technologische cultuur niet kan 

volstaan met het leren omgaan met cultuurverschillen en de grondbeginselen van een liberaal-de-

mocratische samenleving, maar mensen ook moet toerusten om zich te kunnen handhaven in een 

technologische omgeving die zich steeds explicieter bemoeit met hun doen en laten. De liberaal-

democratische idealen van vrijheid, gelijkheid en zelfverwerkelijking kunnen in een wereld met 

intelligente omgevingen en persuasieve technologieën alleen gestalte krijgen wanneer mensen zich 

zo veel mogelijk in gelijke mate bewust zijn van de ruimte die zij hebben om met de invloed van 

deze technologieën om te gaan. Een op Foucault geïnspireerd vrijheidsbegrip zou in deze 

burgerschapsvorming een belangrijke rol kunnen spelen, omdat het vrijheid invult vanuit het zoeken 

naar een verhouding tot de invloed van persuasive technology en ambient intelligence, waarin 

iemands subjectiviteit op specifieke manieren gestalte krijgt. Hierdoor definiëren mensen zichzelf 

niet afzonderlijk van, of tegenover deze nieuwe technologieën, maar erkennen zij dat zij zich 

moeten definiëren in relatie tot deze nieuwe mogelijkheden. 
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Inbedding  
 

De concrete inbedding van ambient intelligence en persuasive technology in maatschappelijke 

praktijken, ten slotte, kan op vele manieren beleidsmatig worden begeleid, en de rol van de 

overheid kan hier vele gedaantes aannemen. Allereerst lijkt het nodig om wetgeving te ontwikkelen 

ten aanzien van het toekennen van verantwoordelijkheid. De verregaande invloed van ambient 

intelligence en persuasive technology op menselijk handelen en zelfs op menselijke intenties maakt 

begrippen als verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid steeds lastiger. In hoeverre kunnen gebrui-

kers verantwoordelijk en daarmee ook aansprakelijk gehouden worden voor hun handelen als dat 

beïnvloed is door technologie? En tot op welke hoogte zijn gebruikers verantwoordelijk te houden, 

en professionals en beleidsmakers die deze technologieën inbedden in praktijken? Er zou 

wetgeving moeten worden ontwikkeld waarin vastgelegd wordt op welke wijze de 

verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke impact van deze technologieën verdeeld kan worden 

tussen gebruikers, ontwerpers, beleidsmakers en professionals die deze technologieën toepassen 

in praktijken als de zorg, of verkeer en vervoer.  

 

Daarnaast is het van belang dat de overheid inzet op het faciliteren van experimenten met deze 

technologieën. Juist omdat hun uiteindelijke impact niet eenduidig te voorspellen is, kan wet-en 

regelgeving alleen ontstaan vanuit leerprocessen in de praktijk. In deze experimenten zouden dan 

niet alleen veiligheids- en privacyaspecten een rol moeten spelen, maar vooral ook de impact van 

ambient intelligence en persuasive technology op de kwaliteit van praktijken: in de zorg, in het 

openbare leven, in winkels, in huis, enzovoort. Ambient intelligence maakt een verregaande 

automatisering van vele handelingen mogelijk, en dat verdraagt zich niet per definitie met de 

kwaliteit van praktijken, bijvoorbeeld in de zorg. 

  

Het ontwikkelen van een keurmerk of een andere vorm van kwaliteitswaarborg waarbij expliciet 

aandacht is voor de impact van deze technologie in haar gebruikscontext zou een interessante 

mogelijkheid kunnen zijn. Wat doet deze technologie met het welzijn van patiënten in 

zorginstellingen? Kan er een opt-out-mogelijkheid voor gebruikers worden gerealiseerd? Kunnen 

gebruikers expliciet instemmen met de invloeden waaraan zij blootgesteld worden door persuasive 

technology? Ook is aandacht nodig voor de professionals die deze technologieën opnemen in 

praktijken en zo bijdragen aan hun uiteindelijke impact. In beroepscodes in de zorg zou bijvoorbeeld 

expliciet ruimte gemaakt kunnen worden voor het omgaan met deze technologieën. 

 

Door ambient intelligence en persuasive technology op een zorgvuldige manier te ontwerpen, te 

gebruiken en in te bedden lijkt de angst voor een Big Brother-scenario onnodig. Feitelijk wordt hier 

een invloed van technologie op menselijke ervaringen en praktijken zichtbaar die er altijd al is 

geweest. Onze materiële wereld heeft zich altijd al impliciet met ons bemoeid, en gaat dat nu 

steeds explicieter doen. Maar juist omdat deze invloed hier zo duidelijk zichtbaar wordt, kan ze nu 

ook inzet van discussie worden. Het is van groot belang dat die discussie er komt, en dat ze verder 

komt dan de gebruikelijke zorgen over veiligheid, betrouwbaarheid en privacy, want niets minder 

dan de kwaliteit van het leven is hier in het geding. Ethiek is een zaak van mensen én van dingen – 

en het wordt tijd dat die dingen nu de plaats krijgen die ze toekomt. 
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