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6.2 Marc Steen, Louis Neven, Ton Meijknecht

OVeR het geLOOF 
VaN eeN iNgeNieuR

k ben Marc en ik mag de ik-persoon 
spelen in dit essay. Ik ben opgeleid als 
industrieel ontwerper aan de TU Delft 
en ik werk sinds 1995 als onderzoeker 
en ontwerper in de hightechsector. Ik 
heb gewerkt bij Philips, en KPN Research 
en werk momenteel bij TNO Informatie- 
en Communicatietechnologie. Ik werk 
in projecten waarin we de behoeften en 
wensen van eindgebruikers onderzoe-
ken en producten voor hen ontwikkelen. 
Mijn specialisme is het uitvoeren van 
‘human-centred design’ [ISO, 1999]: 
ontwerpen in samenwerking met toe-

komstige eindgebruikers. Ik speel weliswaar een 
hoofdrol, maar de tekst is gezamenlijk ontwik-
keld tijdens gesprekken met mijn medeauteurs1. 
Ons essay gaat over geloof en technologie. Dat is 
een veel te breed onderwerp, en daarom spitsen 
we ons verhaal toe op het geloof in technologie 
van één ingenieur, van mijzelf. “Je hebt het dan toch 
zeker niet over echt ‘Geloof ’, maar over ‘geloof ’ met een 
kleine letter”, kregen we vaak als commentaar. Dat 
vind ik prima. Dat past ook beter bij de bood-
schap van dit essay. Ik wil namelijk laten zien dat 
ik het moeilijk vind om te spreken over wat mij 
drijft als ingenieur: over mijn geloof als ingenieur.

geLOOF iN teChNOLOgie
Als ik met een bepaalde blik rondom me kijk 

in onze hightechsamenleving zie ik op allerlei 
plaatsen een geloof in technologie. Bijvoorbeeld 
de geloofsartikelen die de missionarissen van de 
ICT uitdragen in hun reclameboodschappen. 
Nokia belooft ons ‘Connecting People’: een ge-
meenschap van mensen die aan elkaar verbonden 
zijn via hun mobieltjes. Vodafone spoort ons aan 
tot carpe diem met ‘Make the most of now’: je 
moet ieder moment optimaal benutten, zowel 
voor werk als voor ontspanning. En KPN moe-
digt ons aan met ‘Sluit je aan’ op een technisch 
netwerk en op een sociaal netwerk. Het geloof 
dat wordt verkondigd is een geloof in een won-
derbaarlijke combinatie van individualiteit en 
collectiviteit, van aan elkaar verbonden indivi-
duen, en van een combinatie van hier-en-nu en 
overal-en-altijd: ‘Connected anywhere, anytime, 
anyhow’. Het geloof is gebaseerd op maakbaar-
heid en vooruitgang dankzij wetenschap en tech-
nologie — een geloof dat we kunnen terugvoeren 
op de utopie ‘The New Atlantis’ van Francis Ba-
con uit 1627. Dat verhaal bevat een soort blauw-
druk voor onze huidige, hightechsamenleving.

Naast deze geloofsartikelen doen de hoge-
priesters van de ICT ons ook in praktische zin 
voor hoe we moeten leven. Steve Jobs, van Apple, 

1 De drie auteurs hebben op 25 april 2007 te Delft een gesprek gevoerd; de eerste auteur heeft hiervan een audio-opna-
me gemaakt, daarna een transcript gemaakt en dit bewerkt tot de weergegeven tekst in overleg met de medeauteurs.
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vierde — ‘celebreerde’ — onlangs de introductie 
van de iPhone2. Hij stond daar als een priester 
voor een grote groep gelovigen en ging ons voor 
in de consumptie van de iPhone. Bij iedere ont-
hulling van weer een spectaculaire ‘feature’ juich-
ten de gelovigen. En de Nederlandse kranten 
brachten de marktintroductie in de VS op de 
voorpagina’s.

Figuur 1 Steve Jobs: “It’s an iPod, a phone and an internet device. 
And these are not three seperate devices. Are you getting it?”

In schril contrast met deze helden staat het 
voetvolk: de onderzoekers en ontwerpers in de 
ICT-sector. Zij zijn de monniken die het hand-
werk doen, de nerds. Zij worden niet gezien als 
helden en zij worden genegeerd. Het is ook rela-
tief gemakkelijk om te gniffelen om hen: hoe ze 
zich verstoppen achter hun computerschermen, 
hoe ze het liefst erin zouden verdwijnen. Hoe ze 
friemelen aan hun gadgets, hoe sociaal onhandig 
ze zijn.

eeN geSPRek 
Met eeN iNgeNieuR
Ik hoor bij dat voetvolk. En ik wil vertellen 

over wat ik doe, over wat mij drijft — met als 
doel meer te begrijpen van het geloof van één in-
genieur. Louis Neven, onderzoeker in het vakge-
bied Science and Technology Studies, en Ton 
Meijknecht, geschiedkundige, theoloog en stu-
dentenpastor in Delft, helpen mij daarbij tijdens 
een driegesprek.

Louis Neven: Vertel eens over een project waar-
aan je nu werkt. Liefst een project dat veel voor je 
betekent.
Marc Steen: Ik werk in een project waarin we 
twee nieuwe telecommunicatieproducten ont-
wikkelen. We proberen om dat samen met toe-
komstige eindgebruikers te doen. Het ene pro-
duct ontwerpen we voor wijkagenten en nood -
hulpagenten. Het andere product ontwerpen we 
voor mantelzorgers die zorgen voor hun partner 
of ouder die dementie heeft en thuis woont. In 
beide projecten vinden we de huidige situatie 
voor verbetering vatbaar. Wij vinden dat die po-
litieagenten onvoldoende samenwerken en daar-
om hebben we samen met enkele politieagenten 
een telecomproduct ontworpen om hen te hel-
pen beter te communiceren en samen te werken. 
En we vinden dat veel mantelzorgers vaak zwaar 
belast worden met hun zorgtaak. Daarom ont-
wikkelen we samen met enkele mantelzorgers 
een telecomproduct dat hen kan helpen hun ta-
ken met anderen te delen.
Louis Neven: Als ik dat zo hoor, dan krijg ik de 
indruk dat je de wereld kunt verbeteren, en wilt 
verbeteren. Je wilt mensen helpen.
Ton Meijknegt: Daarover kunnen we straks ver-
der praten. Ik wil straks ook meer horen over dat 
project. Nu wil ik je vragen om wat verder terug 
te gaan in je eigen geschiedenis. Kun je vertellen 
waarom je techniek bent gaan studeren?
Marc Steen: Ik heb industrieel ontwerpen gestu-
deerd. Ik heb ook over natuurkunde gedacht en 
over biologie. Biologie viel af omdat ik daarbij 
een koeienoog moest opensnijden, dat vond ik 
eng. En bij natuurkunde leek de wiskunde mij te 
moeilijk. Ik heb voor industrieel ontwerpen ge-
kozen, omdat dat ook creatief is. En het heeft te 
maken met mensen, met eindgebruikers van pro-
ducten en met de mensen met wie je samenwerkt 
in projecten. Ik heb dus gekozen voor techniek 
èn voor een creatieve studie èn voor een menswe-
tenschappelijke studie.
Ton Meijknegt: Mag ik je vragen eens wat verder 
terug te blikken?

2 Zie www.apple.com en www.youtube.com/watch?v=ScJMBhgb790
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Marc Steen: Als er vroeger grofvuil was, dan zocht 
ik op straat naar elektrische apparaten. Die haal-
de ik uit elkaar. Ik nam de printplaten mee naar 
huis en legde die onder mijn bed. Voor het geval 
ik daarvan ooit iets moois zou kunnen bouwen. 
En ik herinner me een keer dat ik met Lego zat 
te spelen. Die scharniertjes kun je voor driekwart 
buigen, niet helemaal rond. Dan stoppen ze. 
Maar ik drukte ze door. Klang! Dat is er één. En 
toen nog één. En zo heb ik er een stuk of twintig 
gedaan. Totdat mijn vader of moeder — ik weet 
niet meer wie van de twee — binnenkwam en 
geschrokken vroeg: “Wat doe je nou?!”
Ton Meijknegt: Dat ‘leek’ misschien destructief 
onderzoek. Maar misschien was je nieuwsgierig. 
Ik denk dat het ook gaat over ‘macht’.
Marc Steen: Dat woord macht geeft mij een on-
gemakkelijk gevoel. Alsof ik erop uit zou zijn om 
macht uit te oefenen.
Louis Neven: Misschien vind je dat ‘beheersing’ 
beter bij je past. Het woord macht suggereert dat 
je erop uit bent en dat je die macht wilt gebrui-
ken. Of misbruiken. Terwijl beheersing, dat kan 
ontstaan door spelen. Met Lego bijvoorbeeld. Je 
begint met een paar blokjes en daarmee bouw je 
een kip. En vijf jaar later bouw je huisjes en laser-
kanonnen. Al doende heb je een beheersing over 
die blokjes ontwikkeld.
Marc Steen: Ik zou wat ik deed met die printpla-
ten en scharnieren ook het ontwikkelen van ‘kun-
digheid’ willen noemen. En kundigheid kan dan 
leiden tot beheersing. Maar ik wil nog wat verder 
vertellen over mijn project. Het product dat we 
hebben gemaakt voor die politieagenten is be-
doeld om op een bepaalde, constructieve manier 
in te gaan tegen hun huidige manier van werken. 
Momenteel werken die wijkagenten en noodhul-
pers soms langs elkaar heen. En in de politieorga-
nisatie wordt ook steeds meer top-down aange-
stuurd. Wij willen daar enigszins tegenin gaan en 
politieagenten op de werkvloer, en op straat meer 
zelfsturend laten werken, en meer laten samen-
werken. Ons telecomproduct is een systeem dat 
suggesties geeft op de mobiele telefoons van 
agenten om met elkaar samen te werken. Bijvoor-
beeld: Als noodhulper A de oproep krijgt om 
naar een bepaald adres te gaan, dan krijgt hij bij-

voorbeeld de tip: Bel eens met wijkagent B, want 
die was onlangs op dat adres voor iets vergelijk-
baars. Een systeem zoekt in de database naar ver-
gelijkbare meldingen en kan zo die suggestie au-
tomatisch overnemen.
Louis Neven: Jij kunt transistors en printplaten 
beheersen. En daarmee kun je het werk van de 
politie, of het leven van mantelzorgers beïnvloe-
den. Technieksociologen kijken er zo tegenaan: 
in een product dat ontworpen wordt, wordt een 
visie op de wereld gematerialiseerd. Jij, als ont-
werper, maakt een representatie van de gebruiker 
in diens context [Akrich, 1995], maar het pro-
bleem is dat de gebruikers van de technologie die 
je aan het maken bent natuurlijk nog niet bestaan. 
Hoe kun je dan weten wie die gebruikers zijn, 
wat zij willen, wat goed voor hen is? Waar haal je 
dat vandaan? Je kunt natuurlijk op allerlei manie-
ren informatie over die gebruiker verzamelen. Ik 
denk dat als je als ingenieur gelooft in je techno-
logie, als je de wil hebt om dingen te maken en 
daarmee mensen te helpen, als je de overtuiging 
hebt ‘goede’ technologie te willen maken, dan 
heeft die geloofsdimensie invloed op hoe je na-
denkt over de gebruiker en hoe je vorm geeft aan 
de technologie. Maar goed, dat is dus zoals ik het 
zie.
Marc Steen: Het klinkt plausibel. Maar op de een 
of andere manier vind ik het toch lastig om daar-
over te praten. Ik ben ingenieur en praat toch 
liever over techniek, merk ik. Laat ik nog wat ver-
tellen over dat andere telecomproduct dat we 
ontwerpen. Dat maken we voor mantelzorgers. 
Sommige mantelzorgers ervaren het zorgen voor 
diegene met dementie als emotioneel en licha-
melijk zeer zwaar. Ze komen vaak in een sociaal 
isolement terecht en staan er vaak helemaal al-
leen voor. Zo’n mantelzorger durft niet altijd om 
hulp te vragen. En anderen zouden misschien wel 
willen helpen, maar weten bijvoorbeeld niet dat 
ze zouden kunnen helpen, of niet hoe ze kunnen 
helpen. Of ze durven geen hulp aan te bieden. 
Mantelzorgers kunnen op zo’n manier helemaal 
opbranden. Het telecomproduct is een website, 
ook voor mobiele telefoons, met daarop een soort 
prikbord en een agenda waarop mensen ‘hulp ge-
vraagd’ en ‘hulp aangeboden’ kunnen melden, en 
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daarna aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De 
ene persoon krijgt een berichtje dat een ander 
persoon kan komen helpen.
Louis Neven: Jullie willen stimuleren dat mensen 
elkaar meer gaan helpen.
Marc Steen: Ja, dat klopt. Maar toen ik over dat 
product laatst vertelde, reageerde iemand zo: Met 
jullie product ontmoedig je dat mensen elkaar 
opbellen en met elkaar spreken. Dat is natuurlijk 
helemaal niet onze bedoeling. Als een bepaalde 
groep mensen elkaar al opbelt en dingen af-
spreekt, hebben ze ons product niet nodig. Dat is 
juist bedoeld voor groepen die dat onvoldoende 
doen. Dan kan ons product ze stimuleren om wel 
te bellen.
Louis Neven: De redenering ‘techniek ontmoe-
digt een sociaal proces’ wordt vaak gehanteerd. 
Los van of dat daadwerkelijk zo is, heb je het dan 
feitelijk over het ‘script’ van de technologie. Het 
gaat dan om welke handelingsmogelijkheden de 
technologie toestaat of verbiedt, aanmoedigt of 
ontmoedigt. En op dit punt kan, mijns inziens, de 
geloofsdimensie van het beroep van ingenieur 
een rol gaan spelen. Als het zo is dat er in het 
beroep van ingenieur allerlei (quasi)religieuze 
elementen verborgen liggen, dan is het zeer aan-
nemelijk dat deze noties ook invloed hebben op 
en ‘verwerkt’ worden in de ontwerpen die ingeni-
eurs maken. Enfin. Ik wil nog graag één vraag 
stellen: Waarom wil jìj ontwerpen? Bijvoorbeeld 
een iPod. Je kunt ook zeggen: “Fijn als anderen 
een iPod ontwerpen, ik koop hem wel in de win-
kel als ‘ie af is.”
Ton Meijknegt: Ja, waarom wil jìj die rol op je ne-
men om de wereld te verbeteren?
Marc Steen: Dat doet me denken aan de ‘jet test’ 
[Cooper, 1999]. Stel: Je loopt door zo’n slurf heen 
een vliegtuig in. De bemanning heet je welkom. 
Welke kant wil je dan op? Jij mag kiezen: linksaf 
naar de cockpit, of rechtsaf bij de passagiers? Dat 
is het verschil tussen een iPod willen ontwerpen 
en een iPod willen kopen. Ik kies er in veel geval-
len voor om rechtsaf te gaan zitten, als passagier. 
Ik hoef niet zo nodig aan de knoppen te zitten. 
Maar ik wil me wel bemoeien met wat er in de 
cockpit gebeurt. Dat is ook mijn rol in veel pro-
jecten. Ik ben vaak consultant, ik probeer het ont-

werpproces te beïnvloeden. En ik probeer kritisch 
te reflecteren op ontwerpprocessen waarin ik zelf 
werk. Ik schrijf bijvoorbeeld een proefschrift 
waarin ik het ontwikkelen van die twee telecom-
producten ( samen met en voor politieagenten en 
samen met en voor mantelzorgers) via human-
centred design kritisch onderzoek. Ik heb daar-
over nog weinig verteld, maar ik vind zo’n proces 
boeiend, in een bepaald opzicht boeiender dan 
het resultaat, het product dat eruit komt. We 
hebben met die politieagenten een dag meegelo-
pen, we hebben verschillende keren workshops 
met ze gedaan. We hebben heel veel mantelzor-
gers geïnterviewd en workshops met ze gedaan. 
Die politieagenten en mantelzorgers konden in 
die workshops hun eigen ideeën inbrengen en het 
is dus, in een bepaald opzicht, een proces van sa-
men onderzoeken en samen ontwerpen. Als ik 
naar dat proces kijk, dan zie ik in ‘ontwerpen sa-
men met eindgebruikers’ een dubbele beweging. 
Ik wil creëren èn ik wil helpen. Human-centred 
design hinkt op die twee gedachten. Ik ga naar je 
luisteren èn ik ga iets voor je verzinnen.

eeN VeRBORgeN diMeNSie
Louis, Ton en ik hebben gepraat over kundig-

heid, beheersing en macht. Over hoe een inge-
nieur zijn of haar voorstelling van een toekom-
stige situatie via ‘scripts’ in producten stopt, en 
daarmee invloed probeert uit te oefenen op het 
leven van mensen. Over het ontwerpen van pro-
ducten in samenwerking met eindgebruikers, 
over de ambitie om tegelijkertijd te creëren en te 
helpen. Of eigenlijk spraken Ton en Louis over 
macht en over scripts.

Het zijn interessante perspectieven die leiden 
tot beter begrip, maar ik merkte dat ik als ingeni-
eur vooral over de techniek, over de concrete pro-
jecten wilde praten. Daardoor praatten we soms 
langs elkaar, hetgeen maar aangeeft dat het een 
lastige vertaalslag is om te maken.

Ik wil dus vooral vertellen over mijn projec-
ten, over de producten die we ontwerpen. Ik wil 
graag vertellen over human-centred design, en 
over mijn rol in zulke processen: hoe ik enerzijds 
anderen wil helpen en anderzijds iets wil creëren. 
Ik zie onderwerpen als macht, scripts, helpen en 
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creëren als onderdelen van een verborgen dimen-
sie van het werk van een ontwerpende ingenieur, 
als onderdelen van een geloof. Die geloofsdimen-
sie komt — althans bij mij — moeizaam ter spra-
ke. Ik ben niet gewend om zo over mijn werk te 
praten en ik hoef dat ook nooit in mijn werk. Ik 
wordt daar nooit op aangesproken: “Zeg Marc, 
vertel eens wat meer over jouw ideeën die ten grond-
slag liggen aan dit ontwerp?” Echter, ik denk dat 
het belangrijk is om daarover te spreken. En ik 
denk dat de ingenieurs dat zelf moeten leren 
doen. Ik denk dat het belangrijk is dat ontwerpers 
nadenken en spreken over ‘de plek van technologie 
in de samenleving’ (vergelijk [Winner, 1993; Rip 
et al, 1995]): over de politieke en ethische dimen-
sies van het ontwikkelen van technologie en over 
hun geloof, hun willen-helpen en willen-creëren. 
Ingenieurs zouden bij uitstek hierover kunnen 
praten vanuit hun concrete ervaringen en speci-
fieke contexten [Van de Poel e.a., 2006]. Als in-
genieurs leren om zelf op zo’n manier te spreken 
over hun werk zou dat volgens mij een waarde-
volle aanvulling zijn op wat sociaalwetenschappe-
lijke en filosofische studies vertellen òver ingeni-
eurs.

MeNSeN eN teChNOLOgie
Ingenieurs zouden interessante bijdragen 

kunnen leveren aan de discussie over de relatie 
tussen mensen en technologie. In die discussie 
kun je, zeer grofweg, drie posities onderscheiden. 
Je kunt denken vanuit een sociaal determinisme: 
dat mensen het ontwikkelen en toepassen van 
technologie kunnen bepalen — technologie is 
dan een instrument en deze positie gaat vaak sa-
men met optimisme. Of je kunt denken vanuit 
een technologisch determinisme: dat technologie 
bepalend is voor wat mensen doen — dit kan sa-
mengaan met pessimisme over technologie als 
autonoom verschijnsel dat de mens bedreigt. Een 
derde positie is die van het constructivisme of de 
‘co-constructie’ van technologie en samenleving/

gebruikers (bijv. [Oudshoorn e.a., 2003]: de stel-
ling is dan dat mensen en technologie elkaar we-
derzijds beïnvloeden, vaak op manieren die niet 
van tevoren te voorzien zijn.3 Een voorbeeld is 
sms: dat was oorspronkelijk bedoeld voor tech-
nici die aan het netwerk werken om korte be-
richtjes aan elkaar te versturen of om commerci-
ele berichten aan abonnees te versturen. Maar 
zogenaamde ‘eindgebruikers’, bijvoorbeeld tie-
ners, ontdekten dat je sms ook kunt gebruiken 
om met elkaar te kletsen. Ze zijn dan geen eind-
gebruikers, maar medeontwikkelaars. Dit toont 
aan dat ontwerpers niet alleen kunnen voorschrij-
ven wat mensen met hun product moeten doen, 
maar dat zowel ontwerpers als gebruikers op al-
lerlei creatieve manieren met technologie kunnen 
omgaan.

Echter, wanneer we gedetailleerd kijken naar 
het werk van één ontwerpende ingenieur, dan 
kunnen we het ook beschrijven als het afwisse-
lend innemen van die eerste twee posities. Op 
sommige momenten handel ik als sociaal deter-
minist: bijvoorbeeld als ik me de verschijnings-
vorm van een product voorstel. Op andere mo-
menten handel ik als technologisch determinist: 
bijvoorbeeld als ik me voorstel hoe dat product 
het gedrag van mensen kan bepalen. Je zou kun-
nen zeggen dat een ontwerpende ingenieur in die 
afwisseling het idee van ‘co-constructie’ uitvoert 
in praktische zin.

Terwijl ‘co-constructie’ meestal wordt toege-
past om de relatie tussen mensen en dingen te 
beschrìjven, moet de ontwerpende ingenieur 
hàndelen. Tijdens het proces van productontwik-
keling moet ik allerhande beslissingen nemen, 
terwijl er nog geen tastbaar product is en terwijl 
er dus ook nog geen mensen zijn die het gebrui-
ken. Daarom moet ik mijn fantasie gebruiken. Ik 
moet prescriptief te werk gaan — ik kan mijn on-
derwerp niet descriptief benaderen. Ik moet me 
een voorstelling maken van een toekomstige situ-
atie: een toekomstig product en een toekomstige 

3 Het idee van (sociaal) constructivisme en het co-constructieperspectief zijn afkomstig uit de Science and Technology 
Studies (STS). Dit vakgebied is ongeveer dertig jaar oud en kan inmiddels bogen op een grote hoeveelheid empirische 
studies die het idee van de co-constructie van technologie en samenleving ondersteunen en uitwerken.
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eindgebruiker. Tijdens dat proces moet ik mijn 
fantasie uiterst serieus nemen. Ik ben dan een 
homo ludens: ik speel en neem mijn eigen spel 
uiterst serieus. Mijn geloof is een zeker weten van 
de dingen die ik nog niet kan zien, die ik in mijn 
fantasie voor me zie.

Het geloof van een ingenieur is een geloof in 
technologie, in maakbaarheid en vooruitgang, 
een willen scheppen en een willen helpen, een 
zich een voorstelling maken van mensen en din-
gen in de toekomst. Louis, Ton en ik vinden het 
geloof van ingenieurs — de verborgen geloofsdi-
mensie in hun werk — een belangrijk onderwerp. 
De rol van technologie is groot in onze hightech-
samenleving en het zou goed zijn als ingenieurs 
leren spreken over hun geloof. Dat zou een wel-
kome bijdrage zijn aan de discussie over techno-
logie. Immers — zonder te vervallen in een van 
de soorten van determinisme — willen we stellen 
dat het geloof van ingenieurs invloed heeft op het 
tot stand komen van technologie en, via die tech-
nologie, ook invloed heeft op het doen en laten 
van mensen.
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