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Technologiedebat vandaag:

Technopessimisme Techno-optimisme

Beeld: PCMag / ZDF / Giphy @jochanantweets



Foto: Shutterstock

Technorealisme als 
juiste midden ts. 
doemdenken & 
naief optimisme
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Bron: TheFunTheory.com



“First we shape our buildings, than our buildings shape us”
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D. Combs, DSWeekblad, maart 2018

@jochanantweets



Ethiek

Wat moet ik doen?

Hoe moet ik handelen?

@jochanantweets

Technologie 

≠ neutraal

Technologie

Invloed op menselijk 

gedrag en handelen



Overzicht

• Een nieuw machinetijdperk

• De ethiek van techniek

• Nood aan verbeelding



Een nieuwe machinetijdperk
14Foto: Associated Press



1e Industriële 
Revolutie

• Stoommachine

• Textielproductie

• IJzerproductie

• Massaproductie

2de Industriële revolutie 

• Staalproductie

• Stoomboten en -

treinen

• Telegraaf

• Elektriciteit

• verbrandingsmotor

@jochanantweets
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1e Machinetijdperk: machines 

met spierkracht



Beeld: iStock /Giphy

2de  Machinetijdperk: 

denkende machines

Slimme apparaten Slimme robots Slimme software

(AI)



Bron: Madlap
@jochanantweets
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Klassieke robotica



Bron: Domino’s / Jibo Inc. / Moley Robotics / Giphy
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Nieuwe robotgeneratie:

• flexibel

• interactief

• deel van team/gezin
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Grens 

tussen 

mens en 

robot 

vervaagt

Bron: Vessel News / The Mirror UKBron: Vessel News / The Mirror UK

Grens tussen mens 

en robot vervaagt

@jochanantweets



Van mens die met 

machine omgaat…

Image: Shutterstock @jochanantweets



Animation: Waymo Cobot IMEC-Claxon project - Audi Brussel

… naar machine die met 

mens leert omgaan.

@jochanantweets



voordelen

❑ comfort

❑ productiviteit / nieuwe markten

❑ duurzaamheid

❑ empowerment

❑ …
Foto: Jibo Inc.



@jochanantweets
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De ethiek van techniek



The ethics of things
(Verbeek, 2014)

Technologie als verlengstuk 

van morele overtuiging

goed = verkeersregels volgen
@jochanantweets



Photo: Shutterstock
goed = je ticket betalen



goed = je afval opruimen

Nudging 

technologie

Animation: Efteling/Giphy



Photo: iStock

Photo: iStock
Photo: Waymo Press

Autonome tech => van nudging naar judging

Judging 

tech



Realiteit?

Een kwestie van ethiek
@jochanantweetsSource: Future of Life Institute



Afbeelding: MIT / Iyad Rahwan

Wat moet 

de zelf-

rijdende

wagen 

doen?



Invloed technologie op arbeidsmarkt
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Bron: McKinsey Global Institute Workforce Skills Model

-14%

-15 %

+8%

+55%

+12%

@jochanantweets



Bron: The Guardian / Wired

Ray Dalio

Welke taken laten we aan de mens?



Welke automatisering willen we?
Een les van Aristoteles 

@jochanantweets

Poèsis: doel handeling = resultaat Praxis: doel handeling = handeling zelf

poetsen spelen

banden vervangen sporten

vuilnis ophalen coachingsgesprek voeren

muren verven acteren

medicatie voorschrijven ziekenbezoek

fruit plukken koken voor anderen



uitdagingen

❑ morele verantwoordelijkheid

❑ toekomst van werk

❑ intrinsieke waarde van menselijke 
handelingen onder druk

❑ druk op privacy

Foto: Wikipedia



Beeld: K.M. Möller, Ericsson

Morele verbeelding



Morele verbeelding in innovatie

@jochanantweets

Wie zijn de betrokken 

partijen in onze innovatie?

Wat zijn mogelijke impacts

van onze innovatie?

Welke waarden worden 

bevorderd en uitgedaagd?



Beeld: Google I/O 2018 

Opkomst
digitaal
welzijn



✓ Mensenlevens boven materiële 

schade

✓ Non-discriminatie in  

dilemmasituaties

✓ Geen ‘opoffering’ van niet 

betrokken personen

✓ Ethische ‘zwarte doos’

✓ …

Duits Fed. Ministerie van transport

Foto: Shutterstock @jochanantweets

Ethische regulering



Mensgericht design

Source: Semcon



Hoe meer 
technologie, 
hoe meer nood aan 
menselijk
perspectief

Onderwijs =  

mensvorming
Beeld: De Witlofcompanie



Wat maakt ons 
mens?

“De mens is een met 
rede en spraak 
begiftigd dier”

- Aristoteles, 4E v. Chr.



Wat maakt ons 
mens?

“Ik denk, dus ik ben” 
- René Descartes, 17e E



Bron: Google I/O



Wat maakt ons 
mens?

“Menselijke conditie is 
een uniek 
levensverhaal dat zich 
ontplooit in interactie 
met anderen”

- Hannah Arendt, 1958



Wat maakt ons 
mens?

“Wat de mens uniek 
maakt, is zijn vermogen 
tot samenwerking
vanuit verbeelding”

- Yuval N. Harari, 2015



Mens > Machine

❑ Vermogen tot creativiteit 

❑ Vermogen tot samenwerking

❑ Vermogen tot zelfontplooiing

❑ Vermogen tot empathie en 
ethiek

Verbeelding gevraagd!
Beeld: De Witlofcompanie



❑ Creatieve verbeelding om nieuwe verhalen
en oplossingen te bedenken
(STEM & STEAM!)

❑ Morele verbeelding voor inlevingsvermogen
en empathie met anderen

❑ Spirituele verbeelding voor zelfontplooiing
en vertrouwen in hoopvolle toekomst

Onderwijs: mensvorming 

in het robottijdperk
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‘Hoe meer rekenkracht, hoe 

meer nood aan menselijke 

verbeeldingskracht.’


