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Waar ben ik van? 
We leven in een wereld die snel en ingrijpend verandert. Dat stelt eisen aan ons 
aanpassingsvermogen. Maar dat aanpassingsvermogen heeft  richting nodig. ‘How 
can I go forward when I don’t know which way I am facing?’ zong John Lennon al. 

Dat maakt de vraag ‘Waar ben ik van?’ ongelofelijk belangrijk, in de betekenis van: 
Wat maakt mij zo bijzonder dat ik er mijn bestaansrecht aan kan ontlenen?  Ruim tien 
jaar geleden riep Nicholas Carr: “IT doesn’t matter.” IT was als water uit de kraan. 
Het moest er altijd zijn, het moest goed genoeg zijn en het moest goedkoop zijn. 
Maar IT kon niet meer bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. 
We hebben het hem jaren nageroepen. 

In de praktijk vonden we IT wel degelijk van groot belang voor de organisatie. IT moest 
betrouwbaar zijn, effi  ciënt en eff ectief. IT was vooral een afb reukrisico, al met al nog 
heel erg in het verlengde van Carr. 

Van informatiemanagement en It worden 
ineens hele andere dingen verwacht

De laatste jaren zorgen technologie, informatisering en social media voor grote 
schokgolven van verandering. De technology push, de information push en de social 
push veranderen de wereld ingrijpend en ontwrichten de ene markt na de andere. 
Van informatiemanagement en IT worden ineens hele andere dingen verwacht. Ze 
moeten bijdragen aan de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de organisatie. 

Die opdracht vraagt om richting. Waar moeten die wendbaarheid en die innovatie 
eigenlijk aan bijdragen? Precies dat maakt dat iedere organisatie zich een heel be
langrijke vraag moet stellen. De vraag: waar zijn we eigenlijk van? Past het oude 
antwoord nog wel in de nieuwe tijd? Ondernemingen die de afgelopen jaren die 
vraag niet goed hebben beantwoord, zijn op indrukwekkende wijze ingestort en 
gemarginaliseerd. Denk aan Kodak, aan Nokia, aan de Encyclopedia Britannica, 
maar ook aan uitgevers, boekwinkels, iedereen in de muziekindustrie, fotowinkels, 
de vastgoedbranche en winkelcentra. 

De veranderingen in de wereld komen uit de informatie en ithoek. Technologie, 
informatie en social media dwingen iedere organisatie zichzelf opnieuw te positioneren. 
Waar zijn we van? Niet één keer, maar voortdurend. Waar zijn we van? Wat betekenen 
veranderingen als 3Dprinting, big data, internet of things, cloud en de crowd voor 
de positie van de organisatie? Waar zijn we van? Kunnen we met het antwoord op die 
vraag de dilemma’s van vandaag oplossen en geeft  het antwoord op die vraag voldoende 
richting voor de toekomst? Waar zijn we van?

Alleen informatiemanagement en IT kunnen de organisatie dwingen een goed 
 antwoord te geven op die vraag. Dáár zijn informatiemanagement en IT van. Door 
de Raad van Bestuur van inzichten te voorzien, door ze te vertellen wat er allemaal 
gebeurt en wat dat voor consequenties heeft  voor de organisatie. Daar zijn informatie
management en IT van. En door richting en principes voor te stellen, die het de 
Raad van Bestuur mogelijk maken om aan te geven waar de organisatie van is. Daar 
zijn informatiemanagement en IT van.
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Gedragsbeïnvloeding
Hij is dan ook erg geïnteresseerd in gedragsbeïn
vloedende technologie. “Meestal zet je die op een 
positief bedoelde manier in. Bijvoorbeeld door 
patiënten inzicht te geven in de aan hun lichaam 
gemeten waarden, waardoor je ze beter kunt moti
veren om trouw te blijven aan hun therapie. ICT 
speelt dan de rol van ecoach. Mensen kunnen in 
dat geval ook zelf kiezen of ze dit willen of niet. 
Ethisch vinden wij dat volledig verantwoord, maar 
soms heeft  het ongewenste neveneff ecten. Stel dat 
je zo’n ehealth toepassing combineert met video
consulten. De patiënt zit thuis achter zijn eigen 
computer, waardoor de arts ineens een inkijkje 
heeft  in het privéleven van die patiënt. Dat kan 
nieuwe inzichten opleveren, die enerzijds misschien 
wel heel nuttig zijn, maar die de patiënt anderzijds 
misschien ook wel wil verbergen. Stel dat het gaat 
om iemand met COPD en zijn of haar partner lukt 
het maar niet om te stoppen met roken. Natuurlijk 
snapt de patiënt dat dit slecht is voor zijn gezond
heid, dat hoeft  de arts echt niet te vertellen. Maar 
wat vertel je als arts dan wel? Dat zijn lastige 
 discussies.”

In dit geval is het nog zo dat een patiënt er zelf 
voor kan kiezen of hij al dan niet gebruik wil maken 
van econsults, of dat hij toch liever naar het 
zieken huis komt voor een facetoface gesprek. 
Maar het komt soms ook voor dat mensen het niet 
weten dat ze onderwerp zijn van gedragsbeïnvloe
ding. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een experiment 
van Facebook. Bij een groep Britse gebruikers werden 
tijdelijk de positieve berichten weggefi lterd om te 
onderzoeken of het zien van uitsluitend negatieve 
berichten hun stemming beïnvloedde. “Waar vooral 
veel om te doen was,” aldus Verbeek, “was het feit dat 
mensen ongewild onderdeel werden van een 
 experiment. Ze konden er niet zelf voor kiezen. 
Dat betekent dat je vooraf heel goed moet nadenken 
over onderwerpen waar je de keus van mensen 
 beperkt of op zijn minst beïnvloedt. En je moet 
ook helder zijn op welke manier je hun keus of 
 gedrag beïnvloedt.”
Hoe ver technologie kan gaan bij gedragsbeïn
vloeding, blijkt uit het voorbeeld dat hij geeft  van 

een patiënt met de ziekte van Parkinson die enorm 
opknapte van zogenaamde deep brain stimulation 
(dbs), een methode waarbij een elektrode wordt 
geplaatst in het hoofd om de symptomen van 
 Parkinson te verminderen. “Bij deze patiënt veranderde 
echter ook het gedrag. Zijn remmingen vielen weg. 
Hij knoopte een relatie aan met een andere vrouw, 
kocht voor haar een tweede huis en een vakantiehuis 
in het buitenland. Hij schaft e meerdere auto’s aan, 
raakte betrokken bij verkeersongevallen en zijn 
rijbewijs werd ingenomen. De man had geen inzicht 
in zijn eigen gedragsverandering, tot het moment 
dat de dbs werd uitgeschakeld. Maar op dat moment 
keerden zijn Parkinsonsymptomen zo hevig terug 
dat hij volledig bedlegerig en afh ankelijk werd. Hij 
stond voor een duivels dilemma: een bedlegerig 
leven met alle Parkinsonsymptomen, of een 
 ongeremd leven waarbij hij zichzelf voortdurend 
in de problemen bracht en waarbij zijn omgeving 
hem haast niet meer herkende. Je kunt je in dit geval 
afvragen: in hoeverre heeft  deze man een vrije 
keus? En wie is de authentieke persoon die de keuzes 
maakt?”

Praktische tool
Om ontwikkelaars van dit soort nieuwe technologie 
vooraf beter te laten stilstaan bij mogelijke negatieve 
neveneff ecten, ontwikkelen Verbeek en zijn team 
de komende jaren de al genoemde theorie. “Het 
staat voor ons buiten kijf dat het een heel praktische 
theorie moet worden, een leidraad die ontwerpers 
van nieuwe technologie naast hun werk kunnen 
leggen. Het moet echt een tool worden.”
Dat is het grootste verschil met het werk van Verbeek 
tot nu toe. “Ik heb al veel over de ethische lading 
van techniek gepubliceerd. En die kennis dringt 
ook wel door tot ontwerpers bij grote bedrijven, 
zoals bijvoorbeeld Philips en Océ. De ontwerpers 
daar hebben ethiek wel in hun mindset zitten. 
Maar het is toch allemaal nog vrij abstract. Je kunt 
het nog niet makkelijk vastpakken. De theorie die 
wij nu ontwikkelen moet daarom heel concreet 
worden. Als we erin slagen er een tool van te maken, 
dan zijn we ervan overtuigd dat ethiek veel vaker 
en beter wordt meegenomen in de ontwikkeling 
van nieuwe technologie.”

Van data naar betekenis (deel 4)
 

Peter-Paul Verbeek: “ICT wordt een middel 
om gedrag te beïnvloeden”

Advies aan ICT-managers
hoewel Peter-Paul Verbeek zich vooral richt op ontwerpers van nieuwe technologische snufjes, heeft 

hij ook wel een boodschap aan degenen die technologie toepasbaar moeten maken in hun organisatie. 

“Wat ik zie is dat organisaties bij de selectie van bijvoorbeeld nieuwe software voornamelijk kijken 

naar de functionaliteit. Beslissers, en zeker de verantwoordelijken namens de it-afdeling, letten vaak 

nauwelijks op wat die software doet met de manier waarop mensen werken en met elkaar omgaan. 

Neem als voorbeeld een applicatie om tijd te schrijven, zodat het voor medewerkers nog makkelijker 

wordt om hun uren te registreren. Voordat je zo’n applicatie implementeert zou je moeten stilstaan bij 

de vraag: wat doet het met medewerkers als ze zich voortdurend moeten verantwoorden? Worden 

ze daar wel productiever van?”

De beste ideeën ontstaan immers juist vaak als je even wat kunt lummelen, en daardoor tijd hebt om 

te refl ecteren op wat je doet en hoe dat slimmer kan. In een tijdschrijfsysteem kun je deze tijd niet 

verantwoorden, waardoor mensen druk voelen om ieder moment van de dag productief te zijn. 

“Sta vooraf wat meer stil bij de mediatie van een technologie, want dan snap je beter de voors en 

tegens die medewerkers in hun werk gaan ervaren en kun je vooraf maatregelen nemen om eventuele 

weerstanden weg te nemen”, adviseert Verbeek. “Je zult zien dat de acceptatie dan veel sneller verloopt.”


