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Rens van der Vorst, technofilosoof, maakt mensen bewust

Tinder? Ook maar bedacht
door nerd met dateprobleem
Checkt u ook eerst Buienradar voordat u zelf buiten kijkt of het regent? U
bent zeker niet de enige. Techniek verandert ons gedrag en ons leven en
daarvan wil technofilosoof Rens van der Vorst, docent bij Fontys
Hogescholen Eindhoven, ons bewust maken.

‘F

LIZETTE VAN NEER

ilosoof is geen beschermde titel, technofilosoof ook niet.
Ik heb een jaar of acht
geleden besloten: ik
ben dat. Maar het is net als ‘coach’ of
‘des vaderlands’. Een filosoof is iemand die ergens dieper over nadenkt,
nou dat ben je al snel. Dus ja. Zo ben
ik begonnen.”
Van der Vorst is ook spreker en net
zo goed stand-upcomedian – wat ook
een van zijn ambities is – en schrijver.
Twee veelgelezen boeken staan er op
zijn naam: Appen is het nieuwe roken
(2017) en Waarom je altijd wilt winnen
van je navigatiesysteem (2020).
De titel van zijn jongste boek duidt
precies waar het de snelle denker en
prater Van der Vorst om te doen is.
,,De kern van Waarom je altijd wilt
winnen van je navigatiesysteem is, dat
als ik dadelijk terugrijd naar mijn
woonplaats Breda, mijn navigatiesysteem zegt ‘Je bent om 12.23 uur in
Breda’. Dan denk ik, dat zullen we nog

wel eens zien, misschien kan ik er
12.21 uur van maken, terwijl dat totaal
niet belangrijk is. Iets in mij, dat al in
mij zat, wordt dan naar boven gehaald
door technologie.”
Daarover later meer. Eerst maar
eens kijken in hoeverre technologie in
ons leven een rol speelt. Van der Vorst
kan rijkelijk putten uit voorbeelden
want wie zich er bewust van is, en dat
word je vanzelf in gesprek met hem,
ontdekt dat techniek overal is. En daar
hoef je geen techneut voor te zijn.

Nepnieuws

,,Als ik tien, vijftien jaar geleden iets
vertelde over mijn werk in de ict, wat
ik hiervoor deed, haakten mensen af.
Nu denken ze, ja wacht even, ik heb
ook een relatie met technologie. Ik
heb ook een smartphone, ik vraag me
ook wel eens af hoe het zit met cameratoezicht, of wat is dat met al die
elektrische scooters hier in de wijk,
hoe zit het met nepnieuws, Facebook.
Iedereen heeft zoveel met technologie
te maken dat eigenlijk het verhaal dat
ik vertel bij iedereen resoneert.”

Maar technologie heeft vaak ook een
onverwacht effect op ons dagelijkse
leven en daar zijn we ons niet altijd
bewust van, zo schetst Van der Vorst.
Neem e-mail. ,,Pakweg 25 jaar geleden
was het credo: e-mail maakt het leven
makkelijker. Je hoeft geen brief meer
te typen en op de post te gooien. Nou,
dat gaat je een hoop tijd opleveren. Inmiddels kom ik niemand meer tegen
die zegt: ‘E-mail, dat levert me een
hoop tijd op. Dat is toch zo lekker, ik
heb een middag in de week extra vrij
vanwege e-mail.’ Nee. Iedereen zegt:
‘Het kost me alleen maar tijd’. Dat zijn
de onverwachte effecten van technologie.”
,,Ik laat mijn studenten altijd een
filmpje zien over hoe de afgelopen
dertig jaar er veel technologie over
ons heen is gespoeld. Van internet tot
e-mail, van Facebook tot Tinder en
dan laat ik zien wie dat ontworpen
heeft. Dat zijn gewone, witte, nerdyachtige mannen en die mannen hebben hun probleem opgelost. Die mannen deden het niet goed aan de bar,
dus die hadden Tinder. Die hielden
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niet zo van echt praten, dus die maakten Whatsapp of Facebook. Ze hebben
hún probleem opgelost, maar daarmee hebben ze ook compleet veranderd hoe wij ons tot elkaar verhouden
en ook, wie wij zijn.”

Inspelen op negatieve
menselijke eigenschappen

De mensen die die techniek maken,
zijn er volgens de technofilosoof heel
erg goed in om in te spelen op bepaalde, vaak negatieve menselijke eigenschappen – zoals onze behoefte
aan controle – en uit te vergroten.
Maar dat geldt volgens Van der Vorst
ook voor ‘neutrale’ technologie.
Opnieuw een voorbeeld: betaalapp
Tikkie.,,Vroeger maakte je een gezamenlijke pot of moest je iemands
bankrekeningnummer vragen om zelf
het verschuldigde bedrag over te kunnen maken. Tikkie is makkelijker,
maar Tikkie verandert van alles.
Want: hoe doe ik dat precies met delen, wat is eerlijk, stuur ik een Tikkie
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van de effecten van technologie

voor een kopje koffie voor 2 euro,
wanneer wel, wanneer niet, dat verandert ook allemaal. Tikkie verandert
hoe je je tot elkaar verhoudt. Als jij
een gierig persoon bent, heb je ineens
een gave tool om dat uit te kunnen
venten, dat soort aspecten. Voor wie is
het gunstig of juist niet, terwijl het
neutraal is ontworpen.”
Technologie verandert je gedrag, of
je nou wilt of niet, dat is niet per se
goed of kwaad, maar de impact is er.
Dat wil Van der Vorst ons duidelijk
maken. Een nieuwe technologie heeft
namelijk een doel, maar hoe weet je
zeker dat je dat doel ermee bereikt?
Met dat vraagstuk houdt Van der
Vorst zich samen met zijn studenten
bezig.

Meer een romanticus

,,Mijn missie is: zo veel mogelijk mensen leren om zichzelf af te vragen
‘wanneer maakt technologie de wereld beter’ en ‘wat is nou precies beter?’ Daar is geen goed of slecht antwoord op, maar het is belangrijk voor
jezelf om met die vraag bezig te zijn.
En dan met name voor onze studenten, want zij maken ook echt technologie. Ik zeg hen ook altijd: ‘Je moet
goed begrijpen dat als jij technologie
implementeert, programmeert, uitvindt of codeert, je eigenlijk mensen
aan het veranderen bent.’ Dat is essentieel.”

Ceptcha, de
internettest
die meer inspeelt op
menselijke
kwaliteiten
dan de robottaakjes
van Captcha.

Het gaat volgens Van der Vorst niet
om de techniek zelf, maar dat mensen
moeten begrijpen dat techniek een
ander uitgangspunt heeft. Dat vraagt
om uitleg.
,,Techniek heeft een ander ‘karakter’, een binaire basis met 1 of 0, goed
of fout, links of rechts, zwart of wit.
Terwijl wij mensen nou juist goed
zijn in de nuance, grijstinten. Wij
snappen uitzonderingen. Een engineer ziet de wereld als een verzameling problemen en die moeten opgelost. Maar ik probeer vaak uit te leggen dat je toch niet alle problemen
hoeft op te lossen!’’
,,Ik ben meer een romanticus. Want
sommige problemen kunnen we toch
omarmen? Is a problem worth solving?
is een heel belangrijke vraag. Moeten
we dit wel oplossen, en waarom dan
en weet je zeker dat dit een oplossing
is? Hoe weet je dat? Een engineer zegt
dan: ‘Technologie is een oplossing om
iets effectiever, efficiënter te laten
verlopen’, maar dat zijn geen waarden
op zichzelf.”
Van der Vorst schetst wederom een
voor velen herkenbaar voorbeeld. Je
zit op een terras, maar de ober of serveerster die je bestelling moet opnemen, is vervangen door een QR-code
op je tafel. ,,Efficiënt en effectief,
toch? Maar is een terraservaring nou
juist niet bedoeld om ineffectief te
zijn en even te vragen wat voor bier er
op de tap zit? Kan dat nou niet anders?”

Het draait om data

,,Een andere intrinsieke eigenschap
van technologie is dat alles steeds
meer draait om data. Terwijl je niet
kunt meten wat echt waardevol is. In
coronatijd zijn er meer diploma’s uitgereikt bij Fontys en was er minder
sprake van uitval van studenten.
Daarnaar redenerend zou je bijna
zeggen: was het altijd maar corona.
Maar als je zou vragen of studenten
gelukkiger waren, hebben ze meer geleerd, meer gelachen, zich meer ont-

wikkeld als mens? Dat alles kon je
niet meten.”
,,Het risico is dat je je gaat fixeren op
datgene dat je kunt meten, maar hetgeen dat je kunt meten, is bijna altijd
iets waar het niet echt om draait. Dat
zijn intrinsieke eigenschappen van
technologie. Dat is niet erg, maar je
moet begrijpen hoe het in elkaar
steekt zodat je weet hoe je je ertoe
moet verhouden en hoe je echt betere
technologie kunt bouwen. Dat het
echt een positieve impact heeft en dat
is onze missie, impact on society.”
Van der Vorst, zijn collega’s en studenten bij Fontys hebben daarom een
instrument (tool) ontwikkeld die engineers helpt de impact van hun
technologie of innovatie in te schatten. De zogenoemde Tict: Technology

‘Als je uitvindt of
programmeert, ben
je eigenlijk mensen
aan het veranderen.
Dat is essentieel’
Impact Cycle Tool is gratis en is online in te vullen op tict.io. Het werkt
als volgt: ,,Je gooit er simpel gezegd
‘jouw’ technologie in, vervolgens
krijg je allerlei provocerende vragen
en door die te beantwoorden krijg je
inzicht in je ontwerp. De tool wordt
al wereldwijd gebruikt. Op die manier verbeteren we het onderwijs en
we hopen dat er betere producten
worden gecreëerd.”
En dat humor daarin een goed middel kan zijn, wil Van der Vorst samen
met zijn studenten aantonen. ,,Ken je
een captcha? Dat is een test die je vaak
tegenkomt op internet om te bewijzen dat je geen robot bent door een
woord na te typen of hokjes aan te
vinken met verkeerslichten. Maar dat

is ontzettend beledigend. Jij bent een
mens, hebt je misschien zelfs voortgeplant en dan moet je aan een robot
bewijzen dat je geen robot bent door
robotdingetjes te doen! Mag je dan
niet gewoon bewijzen dat je een
mens bent? Door iets te doen wat een
beroep doet op jouw diepmenselijke
kwaliteiten in plaats van vinkjes zetten.”
Het antwoord daarop is de onlangs
door hen gelanceerde webservice
ceptcha.com, dat wereldwijd door
websites kan worden gebruikt. De
missie: Captcha wereldwijd vervangen door Ceptcha. Van der Vorst:
,,Deze test schotelt jou bijvoorbeeld
een grap voor en jij moet de punchline
selecteren. ‘Wat is de voornaam van
E.T.? Messi of Jodela’. Dat kan een
computer nooit. Die heeft geen humor.”

Wees een digitale gremlin

En wij? Kunnen wij zelf als argeloze
gebruikers dan iets doen? Zeker wel,
volgens Van der Vorst. In ieder van
ons schuilt namelijk ‘een digitale
gremlin’, niet toevallig ook het onderwerp van Van der Vorsts nieuwe
boek. ,,Digitale gremlins gaan op zoek
naar manieren om technologieën
handig te blijven gebruiken, op een
iets andere manier, waardoor ze het
soms ook een beetje saboteren maar
het wel beter voelt. Vergelijk het met
het eten van nepgehakt. Je snapt dat
je daarmee maar een kleine bijdrage
levert aan de milieuproblematiek,
maar het voelt wel goed. Je bent actief
bezig en als veel mensen het doen, is
het wel degelijk impactvol.’’
,,Digitale gremlins zoeken dat soort
elementen in technologie. Manieren
om actief in verzet te komen, zonder
dat je verstand van technologie hoeft
te hebben. Bijvoorbeeld door een
marker mee te nemen naar het terras.
Maak je een klein blokje zwart en de
QR-code doet het niet meer. Als heel
veel mensen dat doen, zijn we daar
binnenkort ook vanaf.”

