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duurzaamheid, menselijk welzijn en rechtvaar-
digheid. Ook sociaal-liberale waarden als keu-
zevrijheid, privacy en kansengelijkheid kunnen 
meegenomen worden in het ontwerpproces.
Neem als voorbeeld de autogordel. Er zijn syste-
men ontworpen waarbij het min of meer onmoge-
lijk is in te stappen zonder de gordel te gebruiken, 
of waarbij de auto niet start als de gordel niet 
gebruikt wordt. Men kan echter ook kiezen voor 
systemen die de keuzevrijheid van de gebruiker 
meer in stand houden; bijvoorbeeld met piepjes 
die je eraan herinneren dat je de autogordel nog 
niet omgedaan hebt. 
Privacy wordt als waarde steeds vaker meegeno-
men in het ontwerp van met name ict-systemen, 
zoals websites, databasesystemen of het elektro-
nisch patiëntendossier. Vanuit de ethiek wordt 
traditioneel ‘geïnformeerde toestemming’ (infor-
med consent) benadrukt als het om privacy gaat: 
gegevens mogen alleen gebruikt of gedeeld wor-
den met toestemming van de gebruiker. We kun-
nen privacy echter ook opvatten als het recht zelf 
actief te bepalen wat er met je gegevens gebeurt. 
Die verdergaande opvatting van privacy leidt tot 
andere technische keuzes en systemen. Het gaat 
er dus niet alleen om of privacy meegenomen 
wordt, maar ook welke opvatting van privacy.

Kansengelijkheid komt naar voren in wat inclusive 
design wordt genoemd; een vorm van ontwerpen 
waarbij ernaar gestreefd wordt om technieken voor 
iedereen toegankelijk te maken. Traditioneel lag 
de nadruk daarbij op het wegnemen van drempels 
voor mensen met een handicap – denk aan de toe-
gankelijkheid van (openbare) gebouwen. In de loop 
der tijd is meer nadruk komen te liggen op andere 
groepen; zo zijn traditionele blikopeners vaak niet 
meer goed te gebruiken door ouderen met minder 
kracht in hun handen. Naast fysieke toegankelijk-
heid kunnen we ook denken aan toegang tot het 
democratisch proces; bijvoorbeeld het gebruik van 
stemcomputers (dat is soms lastig voor bepaalde 
groepen), maar ook online deliberatiesystemen. 
Hierbij bepaalt het technisch ontwerp niet alleen 
hoe makkelijk mensen kunnen bijdragen, maar 
ook hoeveel aandacht diverse soorten bijdragen in 
het debat krijgen. Moet ieders bijdrage evenveel 
nadruk krijgen, of willen we standpunten van min-
derheden nadrukkelijker een plek geven?

echniek roept regelmatig ethi-
sche vragen op. Wie is (moreel) 
verantwoordelijk als een zelfrij-
dende auto een dodelijk ongeluk 
veroorzaakt? Mogen we onbe-
mande drones inzetten om moge-

lijke terroristen uit te schakelen? Hoe zit het met 
de privacy op internet?
Vaak worden deze vragen pas gesteld nadat een 
techniek al ontworpen is. Zo hield de Eerste 
Kamer de verplichte uitrol van slimme energie-
meters tegen vanwege zorgen over privacy. En 
in 2007 oordeelde de rechter dat het gebruik van 
stemcomputers onrechtmatig was; ze waren op 
afstand elektronisch ‘af te luisteren’, waardoor het 
stemgeheim niet gewaarborgd was. Bovendien 
liet het toenmalige ontwerp niet toe dat de stem-
men handmatig herteld werden. Hierdoor was 
geen onafhankelijke controle op de verkiezings-
uitslag mogelijk.
In beide gevallen hadden de morele en juridi-
sche bezwaren voorkomen kunnen worden door 
een beter ontwerp van de betreffende techniek. 
Slimme energiemeters kunnen zo ontworpen 
worden dat privacygevoelige informatie, bijvoor-
beeld over dagelijks gebruik, wel gedeeld wordt 
met de gebruiker maar niet met de energieleve-
rancier. Stemcomputers kunnen zo ontworpen 
worden dat ze niet (of nauwelijks) elektronisch af-
luisterbaar zijn op afstand, en dat bij iedere elek-
tronische stem een formulier uitgeprint wordt 
voor een handmatige hertelling. 

In de ontwerpfase
Het lijkt dus de moeite waard om eventuele  
morele (en juridische) bezwaren tegen nieuwe 
technieken en hun gebruik al in de ontwerpfase  
te adresseren. Dit is precies het idee achter  
‘waardenbewust ontwerpen’. Waardenbewust 
ontwerpen is ontstaan in de Verenigde Staten,  
in de eerste plaats in de informatie en communi-
catietechnologie. Ondertussen is het idee breder 
aangeslagen en zijn diverse benaderingen ont-
staan, zoals Design for Values, privacy-by-design en 
safe-by-design.
Al deze benaderingen proberen een of meerdere 
waarden vanaf het begin van het ontwerpproces 
systematisch mee te nemen. Dit kan voor ver-
schillende waarden gebeuren, zoals veiligheid, 

Bij het ontwerpen van nieuwe technologie kan je al rekening 
houden met belangrijke waarden. Zo willen we auto’s die  
zuinig én veilig zijn, en databases die onze privacy respecteren. 
Dit leidt tot keuzes in het ontwerpproces. Laten we die keuzes 
over aan technici? Of speelt de overheid hierin een rol? 

door Ibo van de Poel

Waardenbewust  
ontwerpen

T



42 betrokkenen te laten participeren in het ontwerp-
proces. Dit kan op verschillende manieren: met 
surveys of interviews, maar ook met participatie-
ve vormen van ontwerpen waarbij betrokkenen of 
gebruikers een actieve rol krijgen in het daadwer-
kelijke ontwerpproces. 
Vaak wordt gedacht dat waardenbewuste ont-
werpprocessen zo inclusief mogelijk moeten zijn, 
dus met zoveel mogelijk betrokkenen. Maar soms 
wil je bepaalde mensen er juist niet bij betrekken, 
zoals cybercriminelen bij het ontwerp van veilige-
re betaalsystemen. Anderzijds kan je sommige be-
langhebbenden er niet bij betrekken, bijvoorbeeld 
omdat ze nog niet bestaan. Veel technieken heb-
ben immers ook invloed op toekomstige genera-
ties. In die gevallen moet nagedacht worden over 
andere manieren om de waarden van niet-verte-
genwoordigde betrokkenen in te brengen in het 
ontwerpproces.

Rol van de overheid
Een tweede punt van aandacht zijn de wettelijke 
kaders. Naar mijn idee moet de overheid kaders 
scheppen voor de participatie in waardenbewuste 
ontwerpprocessen. Daarbij gaat het niet alleen 
om het betrekken van zoveel mogelijk groepen, 
maar ook om normatieve keuzes. Wat is een goede 
maatschappelijke representatie? Hoe gaan we om 
met machtige groepen en groepen die ergens niet 
bij betrokken kunnen worden? Wel moet de over-
heid hierin terughoudend zijn; nu zijn er vaak 
zeer gedetailleerde technische voorschriften voor 
technieken over veiligheid, duurzaamheid en 
privacy. Deze voorschriften staan soms innovatie-
ve oplossingen in de weg, zelfs als die innovaties 
leiden tot meer veiligheid, duurzaamheid of pri-
vacy. De overheid moet zich hier beperken tot de 
eis dat bepaalde waarden meegenomen worden in 
het ontwerpproces, en dat techniekontwikkelaars 
verantwoording afleggen over hoe ze dat gedaan 
hebben – inclusief het erbij betrekken van gebrui-
kers. Daarbij moet er een wettelijke aansprake-
lijkheid zijn als dit onvoldoende gebeurd is. Op 
die manier kan waardenbewust ontwerpen steeds 
meer gemeengoed worden.

Ibo van de Poel is hoogleraar Ethiek en Techniek aan de 

Technische Universiteit Delft.

Moeilijke keuzes
Waardenbewust ontwerp heeft ook beperkingen. 
Zo conflicteren waarden vaak bij het ontwerp van 
technieken. Het is vaak niet mogelijk een ontwerp 
te maken dat op alle waarden optimaal presteert. 
Lichtere auto’s zijn duurzamer omdat ze minder 
energie gebruiken, maar zijn minder geschikt om 
(zware) veiligheidssystemen in te bouwen. Soms 
leidt dit tot moeilijke keuzes; soms is een compro-
mis of, nog beter, een innovatief ontwerp moge-
lijk dat met alle waarden rekening houdt.
Daarbij veranderen waarden in de loop der tijd. 
Dit is vooral belangrijk omdat bepaalde techniek 
lang meegaat. Zo is de maatschappelijke opvat-
ting over aanvaardbare vormen van gaswinning 
in Groningen verschoven ten opzichte van enkele 
decennia geleden.
Ten slotte kan techniek die waardenbewust 
ontworpen is net als andere technieken gevol-
gen hebben die onbedoeld en ongewenst zijn. 
Zuinigere vliegtuigmotoren leiden tot lagere 
brandstofkosten, en daarmee tot lagere prijzen 
voor vliegtickets. Hierdoor gaan mogelijk meer 
mensen reizen met het vliegtuig, waardoor de 
oorspronkelijke milieuwinst verloren gaat.

Wie bepaalt?
Een belangrijke vraag bij waardenbewust ont-
werpen is: wie maakt de keuzes tijdens het ont-
werpproces? Welke waarden nemen we mee, hoe 
vatten we die waarden op, hoe vertalen we ze in 
technische ontwerpeisen, welk relatief belang 
kennen we toe aan de verschillende waarden?
Sommige mensen vrezen misschien dat met 
waardenbewust ontwerpen in toenemende mate 
keuzes over waarden gemaakt worden door inge-
nieurs, en dat dit tot een nieuw soort technocra-
tie leidt. Om dit te voorkomen zijn twee dingen 
nodig. In de eerste plaats is het belangrijk om 

Technologische innovatie heeft ingrijpende gevolgen  

voor belangrijke onderdelen van onze samenleving.  

Een korte blik in de toekomst van de financiële sector  

en van oorlogvoering.
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Bewapende 
drones en  
killer robots

Dit komt doordat, in tegenstelling tot andere 
wapensystemen, het onderzoek naar en de ont-
wikkeling van bewapende militaire robots vrij 
transparant en toegankelijk zijn. De roboticatech-
nologie is relatief eenvoudig te kopiëren en de be-
nodigde apparatuur is te koop en niet al te duur. 
Eind 2011 is een Amerikaans onbemand Stealth-
vliegtuig, dat tot 2009 geheim was, vrijwel in-
tact in handen gevallen van Iran. Iran weigerde 
het terug te geven en kondigde aan de Stealth-
technologie en -software te gaan kopiëren. In 
2012 hebben Hezbollah-militanten een drone van 
Iraanse makelij op Israël afgestuurd. De inzet 
van drones door het Amerikaanse leger heeft een 
boemerangeffect.

DE EERSTE TEKENEN van een internationale wa-
penwedloop op militaire roboticatechnologie 
zijn al zichtbaar. Eind 2001 hadden de Verenigde 
Staten maar tien onbemande vliegtuigen – drones 
– in Afghanistan. Inmiddels zijn er tienduizenden 
Amerikaanse drones actief. De publieke roep om 
het aantal gedode, gewonde en getraumatiseerde 
militairen tot een minimum te beperken heeft 
daaraan bijgedragen. Over de hele wereld wordt 
veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
bewapende militaire robots: in Groot-Brittannië, 
Canada, China, Zuid-Korea, Rusland, Israël en 
Singapore. De proliferatie naar andere landen, 
door de overdracht van roboticatechnologie, ma-
teriaal en kennis, is bijna onontkoombaar.

‘ Het is belangrijk 
om betrokkenen te  
laten participeren  
in het ontwerpproces’

door Lambèr Royakkers

Met nieuwe technologie kunnen vijanden op afstand uitgeschakeld 
worden, in sommige gevallen zelfs zonder de afweging van een mens 
om wel of niet te vuren. Om de menselijke maat erin te houden moeten 
nieuwe internationale afspraken worden gemaakt.




