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Voor Gundel & Alfred

De komende decennia wordt het tijdperk van degenen die bruggen  

tussen ideeën, projecten en mensen slaan, die het oude en het nieuwe  

met elkaar koppelen. 

(Rotmans & Verheijden, 2021) 

In onze nieuwe wereld van exponentiële verandering is geen enkele 

ontwerpoplossing perfect, is geen enkele oplossing permanent, en is 

samenwerking de kernmethode en realiteit van design. Dus de mythe van 

individueel auteurschap en discrete objecten is precies dat: een mythe.

(Mau, 2020) 
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9Introductie

De wereld om ons heen verandert. Mens, techniek en natuur zijn constant in 

beweging. Dat is inherent aan het leven. Elke tijd kent nu eenmaal veranderingen. 

Maar er zijn tijden waarin die veranderingen steeds sneller lijken te gaan. 

Het Antropoceen en maatschappelijke transities

In tijden waarin alles lijkt te bewegen, ontstaat er verwarring, omdat overtuigingen 

over ‘hoe de dingen horen’ niet meer kloppen. De huidige tijd is zo’n tijd. 

Bestaande instituties zoals overheden, bedrijven en hogescholen voelen dat ook 

en beseffen dat ze hun manier van werken en zakendoen fundamenteel moeten 

veranderen. Niet zomaar, maar met een kwantumsprong, net als in de tweede 

industriële revolutie. In die tweede industriële revolutie, vanaf rond 1870, gingen 

we ook anders samenwerken en zakendoen, gedreven door de mogelijkheden van 

de machines in het productieproces en door de wil van mensen om hun materiële 

levenssituaties te verbeteren door te werken. We vertrouwden op de (verbeeldings)

kracht en verantwoordelijkheid van het individu, de markt, en later de massaproductie 

en de consumptiemaatschappij. Deze manier van samenwerken en leven heeft 

gezorgd voor welvaart, maar ook voor problemen (Mazzucato, 2018). Deze leidde 

namelijk tot een grote ecologische voetafdruk en impact op de aarde. 

Het tijdperk waarin de invloed van de mens overal op aarde aanwezig is, wordt  

wel het Antropoceen genoemd, dat volgens sommigen teruggaat tot de oudste 

menselijke beschaving en het begin van de landbouw (ca. 4500 v.C.). Het begrip is 

opgebouwd uit het Griekse anthropos, dat ‘mens’ betekent, en het achtervoegsel 

-ceen, dat vaker gebruikt wordt in namen van geologische tijdvakken (Steffen e.a., 

2011). Het Antropoceen is een tijdvak waarin de mens eerst als groep en dan als 

individu zijn of haar doelen vooropstelt, ten koste van de gemeenschap en de 

natuur. De klimaatverandering , het verlies van biodiversiteit en de groeiende 

inkomstenongelijkheid zijn drie schrijnende indicatoren dat het Antropoceen  

zijn grenzen bereikt heeft (of daar al lang overheen is gegaan). Dit zijn geen 

doemscenario’s, maar feiten die blijken uit taalrijke wetenschappelijke rapporten 

(b.v. IPCC, 2022; IPBES, 2019; Piketty, 2014). Daarom moeten we veranderen en een 

kwantumsprong maken in de manier waarop we denken, handelen en organiseren. 



10 De transitiekunde gaat ervan uit dat het hierbij gaat om een kwantumsprong in  

de maatschappelijke systemen. Daarbij wordt gesteld dat er aan die sprong altijd 

een voorontwikkelingsfase voorafgaat, waarin de ontwikkelingen nog niet 

zichtbaar zijn voor het grote publiek. Daarna komt er een kantelperiode, waarbij 

minstens 25% van de bevolking overtuigd raakt van de noodzaak van 

vernieuwingen. Daarna volgt de doorontwikkelingsfase, waarin de veranderingen 

steeds sneller gaan en zich in de maatschappij stabiliseren in de vorm van een 

nieuwe manier van denken, handelen en organiseren. Rotmans en Verheijden 

(2021) hebben deze fases in de transitie naar een duurzaam systeem in een grafiek 

weergegeven (zie figuur 1). Op de curve staat de status quo weergegeven van de 

verschillende transities in Nederland, op bijvoorbeeld het gebied van energie, zorg, 

grondstoffen, financiën en democratie. 

Figuur 1: De fases in de transities naar duurzame sociaal-maatschappelijke systemen. 

De sterren geven de situatie aan van de verschillende transities in Nederland.  

Overgenomen uit: Rotmans & Verheijden, 2021, p. 197.

De rol van Artificial Intelligence 

Ik besef dat ik in de vorige paragraaf de situatie vanuit een Europees perspectief 

heb beschreven. De wereld op het zuidelijk halfrond zal andere verhalen hebben, 

omdat de meeste landen daar niet al meer dan 70 jaar lang vrijheid en welvaart 

hebben gekend, zoals wij Europeanen. Deze zuidelijke landen hebben in de 

afgelopen decennia duidelijk gemaakt dat we ons als westerlingen wel wat meer 

bescheiden mogen opstellen. We moeten inderdaad onze eigen rol en behoeften  

Verschillende fases van de transities

Duurzaam 
Systeem

Tijd

  Democratie
  Ruimte
  Grondstoffen
  Circulair
  Financieel
  Voedsel
  Sociaal
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  Onderwijs
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Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase

Kantelperiode

Voorontwikkeling

Kantelfase

Versnelling

Stabilisatie



11in evenwicht brengen met die van andere mensen en die van de natuur, maar ook 

met de eigenschappen van opkomende intelligente technische systemen, zoals 

Artificial Intelligence (AI). De houding, kennis en kunde van de ontwerper heeft 

hierin een bijzondere plek. Vooral techniekgerichte ontwerpers hebben de kans  

(en uitdaging) om de kwantumsprong en transitie naar meer duurzame en 

inclusieve samenlevingen te ondersteunen en versnellen. 

Onze job is het om het Anthropoceen zo kort en dun mogelijk te maken. 

(Haraway, 2016)  

In mijn optiek zullen vooral Artificial Intelligence (deep learning en machine 

learning en verdere ontwikkelingen en toepassingen van AI), zogenaamde 

immersive technologies (virtual, augmented en mixed reality) en blockchain  

de komende jaren ons leven beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om deze 

technologieën meer nadrukkelijk te plaatsen in en te gebruiken voor de 

duurzaamheidtransities. Mogelijkheden met AI, zoals het vormen van 

zwermintelligentie (de gedeelde collectieve intelligentie in netwerken en grote 

groepen) en het representeren van niet-menselijke stakeholders, zoals de natuur, 

zijn kansen die ontwerpers kunnen gebruiken om duurzaamheidstransities te 

ondersteunen en te maken tot ‘slimme’ transities. Als ik het heb over ‘ontwerpen 

voor slimme duurzaamheidstransities’, doel ik op een focus op het samen 

ontwikkelen van deze mogelijkheden. Een onderdeel hiervan is het bouwen aan 

alternatieven voor de bestaande digitale platformen en algoritmes van grote 

tech-aanbieders, die de maatschappij een ‘algoritmische norm opdringen’ (aldus 

Klaus Krippendorff tijdens het symposium RSD 2021), die vooral profijt voor hén 

oplevert. Hierop zal ik in het hoofdstuk ‘Cybersocial’ dieper ingaan. 

Post-humanistisch ontwerp en Cybersocial Design 

Ik schrijf deze rede vanuit een geprivilegieerde positie, als een witte, 

hoogopgeleide en heteroseksuele cisgender vrouw in de tweede helft van haar 

leven. Ik schrijf deze rede als een politiciloog en socioloog die een geschiedenis 

heeft van samenwerking met ontwerpers en ontwerpend onderzoek. Dit is mijn 

visie, gebaseerd op dertig jaar reflectie in werkpraktijk en onderzoek, op zoek  

naar nieuwe vormen van samenwerken, kennis delen en ontwerpen. De visie is 

bedoeld om anderen te inspireren, de dialoog aan te gaan over andere visies,  

en om handvatten te geven die aanzetten tot spannend, verantwoord en 

toekomstgericht ontwerp, ontwerpend onderzoek en ontwerponderwijs. 

Wanneer ik ‘wij’ en ‘ons’ zeg refereer ik in deze rede aan de Europese mens,  



12 omdat ik die het beste ken. Ik besef dat dat in zichzelf een verdoezeling is van 

verschillen. Immers is de situatie van een witte werkeloze man in de vijftig heel 

anders dan die van een non-binaire jongvolwassene, een gekleurde vrouw in de 

dertig, of die van mij. We delen echter de cultuur en maatschappelijke context in 

een Europa dat wettelijke kaders neerzet voor de toekomst. Dat is het perspectief 

dat ik inneem wanneer ik zeg ‘wij’. Echter, op weg naar de kwantumsprong wil ik in 

het vervolg van deze rede het besef van ‘wij’ ook openen voor perspectieven van 

entiteiten uit de natuur (zoals dieren) en technieken zoals AI. Omdat wij hun 

belangen en eigenheden mee moeten nemen bij het ontwerpen. Dit denken vanuit 

netwerken van menselijke en niet-menselijke stakeholders als basis voor ontwerp, 

wordt ook post-humanistisch ontwerp genoemd (Forlano, 2017; Wakkaray, 2021). 

Humanistisch denken gaat ervan uit dat de mens (en daarbij wordt de witte 

heteroseksuele man als model gebruikt) objectief naar zijn omgeving kan kijken en 

deze kan inrichten volgens menselijke waarden. Post-humanistisch ontwerp geeft 

deze centrale kennispositie van de mens op, zonder de menselijke waarden 

helemaal los te laten. Hoe deze houding er concreet uit kan zien, zal ik in het 

hoofdstuk ‘We-sign’ beschrijven. 

Mijn perspectief van post-humanistisch ontwerp bepaalt de naam van het lectoraat 

dat ik de aanstaande vijf jaar samen met anderen vorm wil geven: lectoraat 

Cybersocial Design. Cybersocial Design is Social Design, dus ontwerpen samen  

met een breed netwerk van menselijke en niet-menselijke stakeholders, gericht  

op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe interacties en digitale 

platformen. De naam Cybersocial is geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse 

filosofe en wetenschapster Donna Haraway (1985; 1991, 2016) die al in 1985 de 

cyborg formuleerde als een wezen dat het afwijzen van grenzen tussen mens,  

dier en machine representeert. De schilderes Lynn Randolph heeft deze cyborg 

prachtig in beeld gebracht (zie afbeelding 1). Voor mij is dit een metaforisch 

perspectief dat nieuwe mogelijkheden en uitdagingen opent voor ontwerp.  

Deze kansen en uitdagingen zullen centraal staan in de volgende hoofdstukken.
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Afbeelding 1: Cyborg, zoals Haraway haar bedacht en Randolph haar in beeld heeft 

gebracht. ©Lynn Randolph (1989).

De context ontwerpen voor slimme  
duurzaamheidstransities

Je merkt het al. Dit verhaal wordt complex. Complexiteit, het gegeven dat alles 

met alles samen lijkt te hangen en dat er verschillende situationele perspectieven 

zijn van waaruit je ernaar kunt kijken, is een onderdeel van de huidige tijd.  

Deze complexiteit voelt als een chaos, maar die kunnen we alleen maar omarmen 

(Rotmans & Verheijden, 2021). Zoals gezegd levert zij namelijk kansen, maar  

ook veel onzekerheden op voor ontwerpers. Het betekent bijvoorbeeld dat zij 

steeds vaker de veiligheid van ‘contextueel ontwerpen’ los moeten laten. Het 

ontwerpen ‘in context’ bestaat voor de huidige interactie of digitale ontwerper  

en ontwikkelaar meestal uit het uitvoeren van een opdracht voor het bedenken  

en maken van objecten en producten voor bestaande organisaties zoals bedrijven 

en overheden. Handig, want die organisaties bepalen de context- en succescriteria 

van het ontwerp. Zij bepalen welke mensen met een toekomstige interface of 

digitaal platform zullen werken en welke gebruikers een nuttige en prettige 

ervaring zullen moeten hebben ermee. Een contextueel ontwerp is belangrijk  

voor het digitaliseren binnen het huidige maatschappelijke systeem, maar draagt 

onvoldoende bij aan de noodzakelijke duurzaamheidstransformaties, dus aan de 

veranderingen die nodig zijn voor transities. Contextueel ontwerp gebeurt meestal 

nog op een niet-duurzame wijze (b.v. in commerciële bedrijven worden sociale en 

ecologische kosten niet meegenomen), en financiële winst of de bestaande 

institutionele mogelijkheden zijn leidend voor de organisatie. 



14 ‘Wat UX Designers als de beste doen, is merken bouwen en potentiële klanten 

converteren naar betalende klanten’, is bij voorbeeld te lezen in ‘The State of UX 

2022’ (UX Collective, 2022). Het is begrijpelijk om je in de post-COVID-tijd terug te 

trekken op het eigen vakgebied, maar het gestelde maakt wel de (zelf)beperking 

van contextueel ontwerpen pijnlijk duidelijk. Om bij te dragen aan transities 

moeten ontwerpers vaker de sprong wagen naar het ‘ontwerpen van contexten’. 

Dat betekent dat ze concepten bedenken en prototypes bouwen voor interactie  

en platformen waarmee nieuwe netwerken van organisaties en anderen (zoals 

burgers, innovatieve start-ups en vertegenwoordigers van natuurbelangen)  

kunnen samenwerken, voor een meer duurzame en inclusieve samenleving.

Sommige ontwerpbureaus doen dit al, maar hun bijdrage wordt nog onvoldoende 

gezien. Uit gesprekken met de ontwerpers van die bureaus blijkt ook dat ze 

ertegenaan lopen dat organisaties hen inhuren voor bepaalde stappen in het 

transitieproces en maar dat ze zelden een langer durend transitieproces mogen 

begeleiden. Daarmee blijft hun rol beperkt. Vandaar dat mijn visie ook een pleidooi 

is om de positieve bijdrage van ontwerp aan transities en maatschappelijke en 

technologische transformaties beter te begrijpen en hoger te waarderen: 

ontwerpers kunnen transities versnellen en slimmer maken! Slimmer door het 

faciliteren van het transitieproces vanuit ontwerp en door het ontwerpen van 

digitale (smart) contexten en platformen voor nieuwe vormen van samenwerking.

Over welke maatschappelijke transities heb ik het nu eigenlijk? De transitiekunde 

heeft goed in kaart gebracht welke transities nu gaande zijn. Het zijn tien 

systeemtransities, te weten gericht op nieuwe energievormen, anders omgaan  

met grondstoffen, circulaire economie en een andere kijk op landbouw/voedsel,  

de ruimtelijke ordening, het financiële systeem, het onderwijssysteem, het 

zorgsysteem, de democratie en het sociale domein (Rotmans & Verheijden, 2021). 

Aan deze transities dragen ontwerpers bij met een nieuwe houding, rol en werkwijze.

Even concreet: casus 1 
De wijk als biotoop

‘De wijk als biotoop’ is een gezamenlijk onderzoeksproject van stichting Bioto, 

gemeente Rotterdam en het lectoraat Cybersocial Design. 

Bioto heeft een dataplatform ontwikkeld met kenmerken van planten, zoals  

in welke omstandigheden de betreffende planten het best gedijen (zoals  

temperatuur en vochtigheid van de grond, en luchtdruk, licht en stikstof in  

de lucht), welke insecten zij lokken, welke plaagdieren zij afstoten en met 

welke planten zij goed samenleven. De database koppelt deze gegevens aan  

elkaar, wat inzicht geeft in goede combinaties van planten. Het doel is om 

mensen een goed geïnformeerde keuze te laten maken voor planten bij het 

meer biodivers maken van hun omgeving. 

Tussen februari en mei 2022 heeft het project een pilot gedraaid in de wijk 

Oud-Mathenesse, een stenige wijk aan de rand van Rotterdam. Samen met 

bewoners uit de wijk en studenten (van de CMI minor Interface en User 

Experience Design en de Master Design van het Piet Zwart Institute) wordt het 

bewustzijn over biodiversiteit vergroot en worden kansen voor de wijk in kaart 

gebracht. Dit gebeurt door middel van co-design samen met bewoners in de 

wijk. Het doel is om behoeften van mensen in hun omgeving (zoals groenere  

tuinen of balkons), samen te brengen met de behoeften van de natuur (meer 

biodiversiteit), en technologische middelen zoals de Bioto platform en haar 

interfaces. Zo hebben studenten een app ontwikkeld om de database makkelijk 

te kunnen gebruiken en is er vanuit de wijk een interactieve plattegrond 

gemaakt met kansplekken voor vergroening. In de toekomst zal dit project in 

meer wijken plaatsvinden, met de hoop dat de gemeente met de datafeedback 

uit de wijken via het Bioto-platform, ook steeds meer inzicht kan krijgen in de 

status en kansen van biodiversiteit in de stad.  

Afbeelding 2: Bewoners bij de co-design tafel met kansplekken voor biodiversiteit in de wijk 

(ontwerp HR & Bioto).
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16 Bij ontwerpend onderzoek zoals toegepast in casus 1, werken ontwerpers samen 

met dynamische netwerken van (in dit geval) burgers, de gemeente, een stichting, 

een dataplatform en data over behoeften van planten en dieren. Deze vorm van 

ontwerpen kan in combinatie met het toepassen van technologie leiden tot nieuwe 

duurzame contexten, zoals in casus 1 tot een meer biodiverse wijk. 

Een dergelijk project kan echter ook het inzicht opleveren dat het netwerk nog  

niet sterk genoeg is of dat de afstand tussen de belangen van de mensen en de 

belangen van dieren/planten in deze wijk nog te groot is. Zo botst vaak de 

behoefte van mensen aan veiligheid en gemak met de behoefte van plant en dier 

aan minder ingerichte (en door de bewoners als rommelig en onderhoudsintensief 

ervaren) ruimtes met meer biodiversiteit. In dat geval is het niet een nutteloos 

project geweest, maar kunnen de ontwerpen en de kennis die eruit naar voren  

zijn gekomen, worden gedeeld en gebruikt in andere wijken. 

Ontwerponderzoek dat werkt met levende systemen en technologieën zoals 

lerende AI is nooit perfect en helemaal af, omdat samenlevingen en technologieën 

steeds blijven ontwikkelen. Vandaar dat ik, als ik in het vervolg praat over 

ontwerp-‘oplossingen’, altijd tijdelijke oplossingen bedoel, of tussenstappen in  

een proces naar meer duurzaamheid.

Design in de echte wereld leeft met de wetenschap dat dingen nooit perfect 

zullen zijn. (Young, 2008) 

Cybersocial Design gaat ervan uit dat de technologie zich ontwikkelt in een  

proces van co-evolutie met de mens en de menselijke samenleving. Het betreft  

dus een ontwikkeling waarin de technologie en de samenleving elkaar wederzijds 

beïnvloeden. Het begrip co-evolutie betreft hier de manier waarop onze gewoontes 

en praktijken veranderen, beïnvloed door ontwikkelingen in de technologie, en  

vice versa. Dorst (2019) gebruikt het voorbeeld van de ontwikkeling van 

communicatie via mobiele telefoons en hoe die onze cultuur en de sociale 

verhoudingen heeft beïnvloed. Om te kunnen begrijpen hoe deze veranderingen 

plaatsvinden en eventueel beïnvloed kunnen worden, is er niet alleen kennis van 

individuen en groepen in de maatschappij nodig, maar ook van de werking van 

systemen. De transitiekunde volgend ga ik ervan uit dat ‘systemen’ collectieve  

en geïnstitutionaliseerde samenhangen zijn, die gedreven worden door een 

gemeenschappelijk doel. Deze systemen (ik ga er later op in welke systemen ik 

concreet bedoel) zijn complex. Het is niet meteen duidelijk wat hun belangrijkste 

waarden, structuren en cultuur zijn. Om het nog ingewikkelder te maken: de 

systemen zijn ook open, dus niet op zichzelf staan. Dat betekent dat veranderingen 



17in het ene systeem gevolgen hebben voor een ander systeem. Dat is precies wat 

er op dit moment gebeurt: als bijvoorbeeld ons landbouwsysteem steeds meer  

een intensieve monocultuur wordt, heeft dat negatieve consequenties voor de 

biodiversiteit: gewassen worden dan kwetsbaarder voor plagen, plantenziekten  

en natuurrampen.

Gelukkig hebben systemen een aantal eigenschappen die een ontwerper kan 

gebruiken: ze neigen tot zelfsturing, laten zogenaamde emergenties (dat zijn 

opkomende nieuwe ideeën en actoren die hiermee iets willen) binnen het systeem 

ontstaan, en ze profiteren van diversiteit. Een passende ontwerpstrategie is dan 

om deze opkomende alternatieven te versterken en/of versnellen door met diverse 

stakeholders samen te werken, gemeenschappelijke visies te ontwikkelen en 

opgaven te definiëren, en dan met behulp van hands-on piloting en prototyping 

van mogelijke nieuwe systeemonderdelen, diensten of technologieën aan de slag 

te gaan (Ceschin, 2014; Irwin, 2019). Deze manier van ontwerpen wordt ook wel 

genoemd ‘emergent engagement’ (Ruttonsha, 2017), wat zoveel betekent als 

‘betrokkenheid bij opkomende mogelijkheden’. Hoewel veranderprocessen in 

systemen niet gecontroleerd kunnen worden, kan zelforganisaties bij de inrichting 

van transities door ontwerp gevoed en mogelijk gemaakt worden (Dewberry & 

Johnson, 2010).

In het geval van zo’n grote onderneming als het ontwerpen van nieuwe contexten 

die ons uit het Antropoceen helpen, is het goed om wat meer in te zoomen op  

de methode. Gaziulusoy en Öztekin (2019) hebben hiervoor het kader van het 

zogenaamde ‘ontwerp voor duurzaamheidtransities’ (Engels: ‘Design for 

Sustainability Transitions’, DfST) geschetst. DfST en ook het zogenaamde 

‘Transition Design’ ontstonden tussen 2005 en 2012 als gevolg van een aantal 

proefschriften en activiteiten van designscholen, zoals die van de Carnegie  

Mellon Universiteit. Cyclisch reflecteren, herkaderen, testen en ‘leren in actie’ zijn 

de belangrijke onderdelen van DfST en Transition Design (Öztekin & Gaziulusoy, 

2020). Design onderscheidt zich hierbij van andere praktijken zoals van 

kwalitatieve methoden in de sociale wetenschappen of zelfs Design Thinking,  

door haar zogenoemde ontwerpwijsheid, wat een integratie inhoudt van logica, 

observatie, reflectie, verbeelding, actie en productie, oftewel maken (Nelson & 

Stolterman, 2014).

Zoals gezegd werkt DfST met interventies en samenwerking tussen de ontwerper 

en andere menselijke en niet-menselijke stakeholders. Ze is actiegericht en maakt 

gebruik van iteratie en samenwerking. Daarbij worden in het proces artefacten 

ontworpen, dan wel is de uitkomst van het proces een concept of doorontwikkeling 

van bijvoorbeeld een interactie, een product-dienstcombinatie of een 

socio-technisch systeem. Verder ontstaan in het proces vaak nieuwe 



18 referentiekaders en waarnemingen bij de stakeholders. Irwin (2019) noemt deze 

manier van werken ook wel ‘systeemacupunctuur’; terwijl in de Chinese acupunctuur 

het systeem (het menselijk lichaam) versterkt wordt, dient systeemacupunctuur voor 

het ‘prik bij prik’ ontwikkelen van nieuwe en afbreken van oude systemen.

Transition Design brengt ook het idee van ‘cosmopolitem localismus’ in (Irwin e.a., 

2020). Alle oplossingen zijn volgens dit idee plaats- en contextgebonden, maar 

moeten tegelijkertijd verbonden worden met globale netwerken om kennis- en 

technologie-uitwisseling te bevorderen. Stappen naar grotere transities worden 

gemaakt door het zoeken naar opkomende mogelijkheden (emergenties) in lokale 

probleemcontexten (waar zaadjes voor verandering altijd aanwezig zijn), het 

vergroten van lokaal ontwikkelde oplossingen en het globaal verbinden van de 

contextuele oplossingen. 

Deze systeem-acupunctuur op micro-, meso- en macroniveau van maatschappijen 

(Geels, 2011) zal de verhoudingen tussen natuur, mens en technologie in de richting 

van meer duurzame systemen veranderen. Ontwerpers kunnen hierin een grote 

bijdrage leveren! Het gebruik van DfST en Transition Design gericht op het 

ontwerpen van slimme transities vraagt om een fundamenteel nieuwe houding  

van de ontwerper, een nieuw ontwerpteam, experimenteerruimtes en bijkomende 

kennis en vaardigheden. 

Cybersocial Design sluit aan bij deze ontwikkeling van DfST en Transition Design. Hierbij 

zal het zich richten op drie dimensies van ‘samen ontwerpen’, die ik We-sign, De-complex 

en Cybersocial noem. Deze drie dimensies van het ontwerpen van contexten voor 

slimme duurzaamheidstransities zijn afhankelijk van elkaar en versterken elkaar  

(zie figuur 2). Ik zal deze dimensies in de volgende hoofdstukken verkennen. 

Figuur 2: De drie dimensies van Cybersocial Design.

We-signDe-complex

Cybersocial
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We-sign

Het is al duidelijk geworden dat we om bij te kunnen dragen aan duurzaamheids-

transities ons denken over de centrale rol van het menselijke individu – dat in de 

humanistische traditie vaak ook nog gelijk gesteld wordt met de witte, westerse, 

heteroseksuele man – in evenwicht moeten brengen met belangen van andere 

menselijke (anderen, collectieven) en niet-menselijke (natuur, techniek) 

stake holders. Het idee van het onafhankelijke, creatieve en invloedrijke individu 

werd ook versterkt door het zogenaamde neoliberale denken, dat sinds de jaren 

tachtig van de vorige eeuw populair is in Europa. Hiervan moeten we afscheid 

nemen, en dat geldt ook voor de ontwerper. We moeten samen ontwerpen.  

Ik noem dat We-sign. Een commitment aan We-sign vraagt om het fundamentele 

bewustzijn dat een ontwerper niet alleen ontwerpt, maar altijd in netwerken met 

technologie, natuur en maatschappelijke stakeholders. Co-design is dus de norm. 

In dit hoofdstuk zal ik de houding, rollen en ruimtes beschrijven die ontwerpers 

voor We-sign nodig hebben. 

1 



22 Human-Centered, User-Centered en  
More-than-Human-Centered Design 

In de introductie had ik het over ontwerpen in netwerken van mensen en 

niet-menselijke entiteiten. Om te ontwerpen in netwerken, moeten de twee  

eerder heersende ontwerpbenaderingen van ‘Human-Centered Design (HCD)  

en ‘User-Centered Design’ (UCD) verbreed, of beter ‘gedecentreerd’, worden. 

Immers functioneren netwerken niet vanuit één centrum, maar vanuit verschillende 

knooppunten. HCD en UCD. missen de vereiste multi-stakeholderaanpak, hebben  

te weinig zicht op de consequenties van het ontwerp voor systemen en vergeten 

de mensen in het productieproces. Dat wordt heel duidelijk als je kijkt naar grote 

techbedrijven als Google, Amazon en Airbnb, die een UCD-aanpak hebben, maar  

het welzijn van hun eigen medewerkers vergeten en de effecten van hun ontwerpen 

en techniek op de natuur als externe kosten behandelen (Katz, 2005). 

Door hun focus op de mens als gebruiker, verbergen UCD-benaderingen ook dat 

technologie zoals b.v. AI zelf besluiten neemt en vormbaar is – wat slaat op de eerder 

genoemde co-evolutie. Deze benaderingen dragen daarmee bij aan ‘blackboxing’ van 

technologie, wat wil zeggen dat het niet transparant is wat die technologie eigenlijk 

doet. Mensen denken daardoor vaak dat technologie een feit is waarmee ze maar 

moeten leven (of waartegen ze moeten vechten), in plaats van technologie te zien 

als iets wat samen met mensen en anderen te ontwikkelen is. Coulton en Lindley 

(2019) gebruiken het voorbeeld van de telefoon: terwijl bij een analoge telefoon de 

gebruiker en de functie van bellen duidelijk centraal staan, kan een mobiele telefoon 

door zijn digitale basis en het feit dat deze constant data uitwisselt met andere 

entiteiten (bedrijven, clouds, overheden, andere mensen etc.) niet meer als 

human-centered gezien worden.

Figuur 3: We-sign als een more-than-human-centered benadering van design. 
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23Coulton en Lindley argumenteren daarom dat we een kader van More-than-

Human-Centered Design (MHCD) nodig hebben (zie ook figuur 3). In dat denkkader 

werkt de ontwerper vanuit verschillende perspectieven tegelijkertijd: meerdere 

menselijke standpunten, het perspectief van natuur (bijvoorbeeld door regeneratief 

ontwerp waarbij ontwerp actief bijdraagt aan de vernieuwing van ecologische 

systemen, zie  Cole [2012] en Wahl [2016]) en het oogpunt van de eigenheden van 

technologieën. Voorbeelden van het laatste vind je in het Connected Everyday Lab 

van TU Delft (‘Thing-Centered Design’).

Het nieuwe ontwerpteam

We-sign als ‘ontwerpen in samenwerking met en tussen opkomende nieuwe netwerken 

met menselijke en niet-menselijke entiteiten en voor slimme duurzaamheidstransities’ 

vraagt om zo’n MHCD- ofwel post-humanistisch denkkader voor ontwerp. Hierbij staat 

niet langer de individuele ontwerper centraal maar het ontwerpteam en krijgt het 

ontwerpteam nieuwe rollen, waarop de ontwerper voorbereid moet zijn. Co-creatie  

(de uitbreiding van het ontwerpteam met niet-ontwerpers vanuit de opkomende 

netwerken) is nodig om de pluraliteit van maatschappelijke perspectieven een plek te 

geven en onderhandelingen over waarden tussen maatschappelijke actoren mogelijk 

te maken. Dat heeft als doel om ingeslepen machtsstructuren in de bestaande 

systemen, die duurzaamheidstransities hinderen, te destabiliseren en om transities  

te versnellen door het faciliteren van participatieprocessen.

De Britse Design Council is een invloedrijke stichting die al 20 jaar het gebruik  

van ontwerp bij het beantwoorden van sociale vraagstukken bevordert en zich als 

denktank ontwikkelt (Hillgren e.a., 2011). De Design Council heeft in 2021 een studie 

gepubliceerd waarin ze vier rollen onderscheiden voor ontwerpers in ontwerpteams 

die zich richten op duurzaamheidstransities: 1. de systeemdenker; 2. de leider en 

verteller; 3. de verbinder en facilitator; 4. de ontwerper en maker; zie figuur 4. 

Over de systeemdenker heb ik het al gehad. Dat is iemand die systemen zoals die  

in de introductie van dit boek aan de orde kwamen, kan beschouwen en begrijpen.  

Een systeemdenker ziet welke stakeholders op welk maatschappelijk niveau 

betrokken moeten worden bij het project, en probeert te voorspellen welke 

langetermijnconsequenties ontwerpbesluiten hebben voor systemen. Mijn 

benadering vanuit transitiedenken en DfST is maar een van de perspectieven die  

je hiervoor kunt gebruiken. Belangrijk is echter dat systeemdenkers de vaardigheid 

hebben om in en uit te zoomen tussen individuen, netwerken, instituties (zoals 

gemeenten en grote bedrijven) en grotere systemen (bijvoorbeeld het voedsel-

systeem). Voor hbo-studenten moeten nog veel meer tools en hulpmiddelen 

ontworpen worden om het ontwikkelen van deze vaardigheid te ondersteunen.
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Figuur 4: De vier rollen die vanaf het begin in een ontwerpteam dat werkt aan duurzaam-

heidstransities, aanwezig moeten zijn. Overgenomen uit: Design Council, 2021, p. 44.

De rol van leider en verteller is in het ontwerpteam vaak goed belegd bij ‘change 

agents’, die ook met minstens één been in bestaande organisaties of stakeholders-

groepen staan. Van hen wordt gevraagd om mensen vanuit het oude systeem  

te overtuigen en mee te nemen in het nieuwe denken. De ontwerper of het 

ontwerper(team) in een transitieproject moet erop letten dat er stakeholders  

in het ontwerpteam ‘change agents’ zitten, dat ze zich committeren aan het 

opbouwen van iets nieuws en dat ze dat kunnen vertalen naar hun achterban.  

In mijn ervaring zijn communicatiedeskundigen goede ‘change agents’.  

Belangrijk is alleen dat ze voldoende invloed hebben op hun achterban. 

De rol van verbinder en vooral facilitator ligt een beetje tussen communicatie  

en ontwerp in. Aguirre e.a. (2017) onderscheiden drie dimensies in het faciliteren  

van veranderprocessen: 1. verschillende perspectieven en een empathische 

houding aanmoedigen; 2. deelnemers betrekken bij ervaringen; 3. creativiteit 

versterken door abductief (in nieuwe denkbeelden) en lateraal (betekenis van  

het ene veld naar een ander veld brengen) denken. Het is essentieel dat  

facilitators deze dimensies al in de eerste fase van de samenwerking inbrengen,  

als verschillende stakeholders bijvoorbeeld nog zoeken naar wat een technologie 

überhaupt voor hen kan betekenen. Hierbij is het ontwerpen en maken van 
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25zogenaamde ‘generatieve tools’ (Sanders & Stappers, 2012) nuttig. Dat zijn 

artefacten of tools die het co-designteam helpen om samen behoeften en 

wenselijke toekomsten te verkennen door samen te maken. Omdat het ‘maken’ 

daarmee ook onderdeel is van de facilitatorrol, is de grens tussen de rol van 

facilitator en die van maker (de vierde rol) niet een harde. De ene rol gaat  

eigenlijk in de andere over, en ze versterken elkaar. Ik ga in het hoofdstuk 

‘De-complex’ dieper in op hoe ontwerpers deze makers rol kunnen invullen.

Voor de rol van ontwerper en maker is het belangrijk dat de persoon die deze 

vervult, de kracht van ontwerp ten opzichte van andere werkwijzen en disciplines 

kent en die kracht op het juiste moment weet te gebruiken. In de introductie heb 

ik al beschreven waar ik deze kracht gebaseerd op Transition Design en DfST in zie: 

in het herhaaldelijk kunnen herkaderen van de probleemstelling en de ruimte voor 

oplossingen, in het pragmatisch kunnen inschatten van welk ontwerpconcept op 

een gegeven moment binnen het stakeholdernetwerk het beste is, in het kunnen 

bouwen van en itereren met prototypes om de toekomst middels het ontwerp 

tastbaar en deelbaar te maken, en in het cyclisch reflecteren en het leren in actie, 

dus het experimenteren in levensechte contexten (dus niet op school, maar in het 

veld waar de oplossing straks terechtkomt).

Om de rollen van verbinder/facilitator en ontwerper/maker te kunnen invullen, 

moeten ontwerpers meer dan ooit empathie kunnen ontwikkelen voor mensen  

en niet-mensen. Dat is een complexe competentie, die Smeenk verder heeft 

uitgewerkt in haar proefschrift (2019). Empathie wordt hier gedefinieerd als het 

kunnen meevoelen en begrijpen van de (emotionele) situatie van andere mensen. 

Dit is iets dat je kunt leren. Een belangrijke vraag voor toekomstig onderzoek is of  

en hoe empathie in het geval van niet-menselijke stakeholders zoals dieren, de 

Noordzee of zelfs digital humans (door AI aangedreven maar levensecht ervaren 

personen) ontwikkeld kan worden, en hoe ontwerpers deze kunnen gebruiken. 

Empathie is een de ratio-overstijgend element dat helpt om samen tot 

ontwerpoplossingen te komen. Ontwerpers gebruiken hun empathie nu onder 

meer om complexe onderwerpen en toekomsten te verbeelden. De toepassing  

van de competentie empathie bij het ontwerpen van nieuwe contexten is zo 

belangrijk dat ik er een apart hoofdstuk aan wijdt: De-complex. 

Het ontwerpproces met diverse stakeholders

Het zal je al opgevallen zijn dat ik het heb over stakeholders, wanneer ik over de 

menselijke en niet-menselijke entiteiten in een transitienetwerk en ontwerpproject 

praat. Ik gebruik dit begrip omdat ik het woord acteur dat het hebben van 

keuzevrijheid impliceert voor niet-menselijke objecten te ver vind gaan.  



26 Er is een belangrijke maatschappelijke discussie gaande over hoeveel agency (dus 

eigen, vrij vermogen om besluiten te nemen) we aan niet-menselijke entiteiten toe 

kunnen kennen. Dat is een filosofische en ethische vraag. Ik ben geen deskundige 

op dit gebied en volg het gesprek van experts en maatschappelijke partijen 

hierover met grote interesse. Met het begrip stakeholders markeer ik intussen dat 

ook niet-menselijke entiteiten invloed in netwerken en eigen perspectieven (vanuit 

behoeften en eigenschappen) hebben, die ontwerpteams mee moeten nemen in 

hun ontwerpprojecten voor duurzaamheidstransities. Hoe ziet zo’n project er dan 

uit? Ik heb in casus 1 al een voorbeeld gegeven. In casus 2 gebruik ik een veel 

groter en langlopend project uit het verleden als voorbeeld om deze vraag 

(gedeeltelijk) te beantwoorden. 

Even concreet: casus 2 
Future-proof retail

Van 2018 t/m 2020 heb ik als ontwerponderzoeker het grote project ‘Future-

proof retail’ geleid. Doel van het project was om onafhankelijke winkeliers  

(met 0 tot 10 medewerkers) te ondersteunen bij het innoveren. Deze groep  

van ondernemers heeft onvoldoende financiële middelen en te weinig actuele 

kennis om te innoveren, en dreigt hierdoor te verdwijnen. Tegelijkertijd hebben 

deze ondernemers grote sociale waarde en spelen ze een grote rol in de 

onderscheidenheid van binnensteden en dorpen. Bovendien gebruiken ze 60% 

van het vastgoed in Nederlandse binnensteden, dat anders vaak leegstaat.  

Het probleem is echter dat zij door gebrek aan tijd en motivatie niet de nodige 

kennis over innovatie opdoen en samenwerking daarin nauwelijks ontstaat.  

Voor dit probleem wilden gemeenten, brancheorganisaties, retailers en retail 

188 medewerkers samen met onderzoekers en ontwerpers een ‘oplossing’ 

vinden. Stakeholders gingen rond de tafel zitten. Daarbij schoven ook 

technologieproviders en experts in circulaire economie aan, als representanten 

van de niet-menselijke belangen. Deze ‘coalition of the willing’ heeft samen  

met ontwerpers en ontwerponderzoekers gewerkt aan toekomstvisies.  

Er kwamen verschillende concepten uit, waarvan prototypes werden gemaakt  

en testen gedaan. Denk bij voorbeeld aan een lab waarbij een winkelstraat 

omgedoopt wordt tot ‘Circulair Kwartier’ en alle ondernemers in die straat  

hun bedrijfsvoering of productaanbod meer circulair maken. Of aan een lab 

waar laagdrempelige technologieën door ondernemers en medewerkers op de 

winkelvloer getest worden en nieuwe toepassingen ontstaan. Dat is gedaan in 

veertien gemeenten, in inmiddels al 22 winkelstraatlabs, die elk drie maanden 

stonden. Uiteindelijk kwam er een methode uit waarmee winkelgebieden zelf 

labs kunnen starten en samen kunnen leren, gericht op verschillende  
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onderwerpen. Deze methode is door de onderzoekers samen met de 

stakeholders, ingebed in het onderwijsaanbod van brancheorganisaties en 

hogescholen. Hierdoor is een nieuw ecosysteem voor leren in de retail 

ontstaan, dat nu (bijna twee jaar na afronding van het project) nog steeds 

groeit (zie voor meer informatie: Overdiek & Geerts, 2021).

Natuurlijk is niet elk ontwerpproject zo groot als ‘Future-proof retail’ (FPR).  

Maar de casus maakt concreet hoe ‘slim ontwerpen voor transities’ idealiter over 

het gehele transitieproces heen kan worden ingericht. Er zijn meestal drie fases  

in een gemeenschappelijk leerproces, dat (als referentie aan leerprocessen die 

Scharmer in 2019 heeft beschreven) een U-vorm heeft (voor het onderzoek,  

zie De Lille & Overdiek, 2021). Zie figuur 5 voor deze fases. In de eerste fase leren 

de leden van het projectteam samen het bestaande systeem (of deelsysteem 

waarin ze bezig zijn) begrijpen. Daarvoor maken ze gebruik van empathie.  

Ze brengen samen het systeem in kaart. Aan de hand daarvan kijken ze of ze  

nog andere personen of organisaties nodig hebben en erbij moeten betrekken  

om echt iets te kunnen veranderen in het systeem. Vervolgens gaan ze op 

toekomstverkenning. Zonder een gedeelde visie van wat eigenlijk ‘het probleem’  

is, komen ze immers niet verder. Herkaderen van het probleem met alle betrokken 

stakeholders op een creatieve en toekomstgerichte manier is hierbij nodig. 

Figuur 5: De drie hoofdfases van een multi-stakeholder ontwerpproject gericht op  

transitie Overgenomen uit: De Lille & Overdiek, 2021, p. 188. Illustratie: Jesse Skolnik.

Systemen innoveren met labs 
 
De Lille, C. & Overdiek, A. 2021 ©

BESTAAND SYSTEEM

NIEUW SYSTEEM

Nieuw ecosysteem 
schetsen + prototypen

Lokale labs

Begrijpen van 
bestaand systeem

Lokaal  
experimenteren

Impact maken voor  
een nieuw systeem

Systeem in kaart brengen

Stakeholders identificeren 
+ betrokken maken

Procedures bepalen + testen

1 2 3

1 2 3

1 2 3 Reflecteren + evalueren

Toekomstvisies ontwikkelen



28 Vanuit de gemeenschappelijk geformuleerde wenselijke toekomsten gaat het 

projectteam de tweede fase in: het lokaal experimenteren. Hiervoor vertalen ze de 

toekomsten naar een gemeenschappelijke ontwerpopgave. Ze bedenken concepten, 

maken prototypes en experimenteren in een bestaande praktijkomgeving. Binnen 

het FPR-project is dit in verschillende winkelstraatlabs tegelijkertijd gedaan, maar in 

principe is een lab waar dat samen met lokale stakeholders gebeurt, voldoende. 

Belangrijk is om zo dicht mogelijk bij de toekomstige gebruikers te zijn in deze fase. 

Na meerdere iteraties vindt het projectteam meestal een of meerdere oplossingen 

die werken. 

Dan gaat de derde fase in: die van ‘impact maken voor een nieuw systeem’. Die fase 

begint met reflectie en evaluatie. Hoe kan de geteste oplossing geïmplementeerd, 

dan wel verspreid of opgeschaald worden? En welke randvoorwaarden zijn daarvoor 

nodig? Bij het FPR-project werd bijvoorbeeld duidelijk dat data-oplossingen alleen 

werken als retailmedewerkers bepaalde vaardigheden hebben, daarom zijn er naast 

de technologische middelen ook trainingstools ontworpen voor verschillende types 

medewerker. Daarna is er met de stakeholders uit de eerste fase gekeken hoe de 

gevonden oplossingen duurzaam zouden kunnen worden aangeboden. Wie gaat de 

tools hosten, promoten en naar de gebruikers brengen? Wie gaat de labs op den 

duur organiseren? Samen met de stakeholder is deze nieuwe context uitgetekend,  

met een product-dienstcombinatie, waarin retailers laagdrempelig en duurzaam 

gebruik kunnen maken van de nieuwe context. 

De derde fase heeft vaak weer een eigen ontwerpvraag: hoe kunnen stakeholders de 

ontworpen oplossing met elkaar breder aanbieden? Hiervoor zijn nieuwe manieren 

van samenwerken en nieuwe rollen nodig. Ook hiervoor worden concepten bedacht 

en prototypes gemaakt, die de stakeholders testen en uiteindelijk (als ze geluk 

hebben) implementeren. Deze derde fase is (in tegenstelling tot de eerste en tweede 

fase) nog nauwelijks onderzocht. In het al genoemde rapport van de Design Council 

(2021) maakt deze fase niet eens deel uit van de design-procesaanpak. Maar als 

voorbeeld kan dienen het Engelse Nesta (een andere invloedrijke stichting op het gebied 

van innovatie), dat als laatste van de zes stappen van zijn sociaal-innovatieproces (SIP) 

heeft opgenomen: ‘onderhouden’, ‘opschalen’ en ‘systeem veranderen’. Dit zijn allemaal 

stappen die horen bij de derde fase van het model in figuur 5. 

Het lastige aan de derde fase is dat geprobeerd wordt om een alternatief 

functionerend deelsysteem ‘in te bouwen’ in een bestaand systeem. Dat roept 

altijd veel weerstand op. Het is goed om ook in het achterhoofd te houden dat 

ontwerpteams meestal met budgetten en implementatiemogelijkheden werken  

die verbonden zijn aan bestuurstermijnen van overheden. Bij een wisseling van 

bestuur veranderen vaak stakeholders, speerpunten en budgetten, wat zulke 

vernieuwingen heel kwetsbaar maakt (Julier & Kimbell, 2019).   
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Echte verandering gebeurt in het langzame, ingewikkelde en politieke werk  

van implementatie. (Julier & Kimbell, 2019)

Studenten en docentonderzoekers zijn beperkt in te zetten bij ontwerponderzoeken, 

doordat zij alleen in de onderwijsperiodes beschikbaar zijn. Het is dus een uitdaging 

om bij grote multi-stakeholderprojecten zoals het FPR-project de bemensing rond  

te krijgen. Daar komt bij dat niet voor alle ontwerpvragen een even grote 

stakeholdergroep en brede expertise nodig zijn, sommige ontwerpvragen kan het 

ontwerpteam alleen of zelf een individuele ontwerper aanpakken. Gelukkig zijn er 

tools die de betrokkenheid van de verschillende ontwerponderzoekers bij zo’n groot 

project in kaart brengen en met elkaar afstemmen. Een handig tool is bijvoorbeeld 

de Winterhouse Social Design Pathways matrix (Irwin e.a., 2020). De ingevulde 

matrix in figuur 6 laat zien hoe onderzoekers en studenten binnen het FPR-project 

naar mate van hun beschikbaarheid en de benodigde expertise samen een  

‘contextcreërend’ ontwerponderzoek hebben gedaan. 

Figuur 6: De Winterhouse Social Design Pathways matrix ingevuld voor het FPR-project. 
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30 Het lab als open experimenteerruimte

Als je het voorgaande goed hebt gelezen, dan begrijp je dat een ontwerper een 

project als het FPR-project nooit alleen kan doen. In afstemming met anderen kan 

een ontwerper wel alleen een interventie doen, of alleen een deelsysteem innoveren. 

In projecten op het ‘hoogste’ niveau, (rechts boven in figuur 6) is het doel van 

ontwerpteams om in co-design met stakeholders van het bestaande systeem 

(retail sector stakeholders bij FPR) een context duurzaam te transformeren, door 

bijvoorbeeld te zorgen voor nieuwe praktijken in het systeem, een nieuwe leercultuur 

of aanpassingen in de wetgeving die een nieuw systeem mogelijk moeten maken. 

Maar onafhankelijk van het niveau en afhankelijk van de eigen expertise, betrekt  

de ontwerper tijdens het gehele ontwerpproces stakeholders met verschillende 

achtergronden bij het project. Vaak zijn dat deskundigen vanuit de overheid 

(gemeente, provincie) en uit de industrie (bedrijven, brancheorganisaties), of 

burgers. Een samenwerking tussen onderzoekers, overheid en het private 

bedrijfsleven heet een triple-helix-samenwerking. Maar ook burgers kunnen  

samen met onderzoekers en overheid triple-helix-initiatieven starten. Als burgers  

als toekomstige gebruikers van oplossingen bij een onderzoek van onderzoekers, 

overheid en bedrijfsleven zijn betrokken, is er sprake van een quadruple-helix-

samenwerking. Omdat bij duurzaamheidstransities altijd ook rekening gehouden 

wordt met belangen van de natuur, is er zelfs sprake van een quintuple-helix. 

Feitelijk leidt de praktijk de veranderingen die plaatsvinden, en afgestudeerde 

ontwerpers werken tegenwoordig in velden waarop ze niet adequaat 

voorbereid zijn. (Sanders, 2017)

We-sign heeft experimenteerruimtes nodig. die het mogelijk maken om in een 

quintuple-helix samen te werken en vanuit verschillend perspectief in co-creatie 

samen te ontwerpen. Co-creatie betekent dat alle stakeholders zo gelijkwaardig 

mogelijk hun kennis en ervaring inbrengen. In de afgelopen tien jaar zijn in  

Europa veel zogenaamde ‘living labs’ (Overdiek & Genova, 2022) opgezet, die die 

experimenteerruimte bieden. Hogescholen hebben intussen ook labs. In labs wordt 

meestal op de een of ander manier geëxperimenteerd, maar niet alles wat ‘lab’ 

heet is een open en quintuple-helix-experimenteerruimte. En dat hoeft ook niet. 

Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van veilige datasystemen met datasets van 

bedrijven zijn meer gesloten labs nodig. Gesloten betekent hier dat het ontwerpteam 

data en resultaten niet deelt met anderen, terwijl dat bij een open lab wel gebeurt. 

Jones (2018) heeft een goed overzicht gemaakt van de maten waarin labs gesloten 

of meer open kunnen zijn. Hij laat ook zien hoe verschillende soorten labs op elkaar 

kunnen aansluiten en van elkaar kunnen leren. Daarom verwijs ik naar zijn overzicht 



31en ga ik daar verder niet op in. Als een ontwerpteam contexten wil ontwerpen  

voor slimme duurzaamheidtransities, dan heeft het in ieder geval living labs in  

een quadrupel-helix nodig. Hoe een living lab het best kan worden ingericht, is ook 

afhankelijk van de eigenschappen en de context van de technologieën. Zo hebben 

Maaike Harbers (lector Artificial Intelligence & Society, Hogeschool Rotterdam) en  

ik (Harbers & Overdiek, 2022) gekeken hoe een ‘design-driven’ living lab voor het 

ontwikkelen van verantwoorde AI eruit zou kunnen zien.  

Even concreet: casus 3 
Een lab voor Responsible Applied AI

Hogeschool Rotterdam is samen met Hogeschool Utrecht en Hogeschool  

van Amsterdam een samenwerking aangegaan om een grootschalig 

expertisenetwerk op te bouwen rondom de ontwikkeling van maatschappelijk 

verantwoorde toepassingen van AI ofwel Responsible Applied AI (RAAI). 

Dit expertisenetwerk heet het SPRONG Responsible Applied AI. Hoe zou een 

lab waarbij We-sign centraal staat, eruit kunnen zien? Hiervoor werden op  

basis van de literatuur eigenschappen van en vereisten voor RAAI opgesteld. 

Daarnaast werden de bekende vormen van living labs die in de ‘Human 

Computer Interaction’ worden gebruikt, getypeerd. Vervolgens werd gekeken 

welke living labs voldoen aan de opgestelde vereisten. Daarbij werd duidelijk 

dat een living lab een ‘Innovation Space’ nodig heeft, waarin creatief 

samenwerken tussen het beroepenveld, de gemeente, studenten en 

onderzoekers gefaciliteerd wordt. Vanuit het gegeven dat AI-toepassingen 

eigenlijk nooit af zijn en steeds door ontwikkelen, werd geconcludeerd dat  

ook een ‘Online Innovation Space’ nodig is, waar doorlopende reflectie op  

de effecten van de AI-toepassingen plaatsvindt. Deze Online Innovation  

Space moet de betrokkenheid creëren van een stakeholdergemeenschap, om 

voor langere tijd te kunnen blijven samenwerken en kennis te ontwikkelen. 

Bovendien moet voor het prototypen in een levensechte context een 

samenhang gefaciliteerd worden, waarbij onderzoekers en studenten de werking 

van RAAI ‘in vivo’ (op straat, in het bedrijf) kunnen begeleiden en testen. 

Afsluitend

Samenvattend kan gezegd worden dat We-sign een vorm van co-design in de 

quadruple- en quintuple-helix is, waarbij het ontwerpteam bestaat uit menselijke  

en niet-menselijke stakeholders. In het team moeten minstens vier nieuwe rollen 

vervuld worden. De ontwerpers moeten zich ook bewust zijn van het proces dat 



32 het typische transitieproject doorloopt. Uiteraard is in werkelijkheid geen project 

alleen ‘typisch’. Het vraagt design-intuïtie en leiderschap om interventies zo goed 

mogelijk aan te passen aan de randvoorwaarden, tijdelijkheid en opkomende 

mogelijkheden in een project. Bovendien moeten ontwerpers ook de ruimte (tijd en 

fysieke ruimte) krijgen om in open multi-stakeholder labs (living labs) met echte 

netwerken en levensechte experimenten te werken, om zo ervaring met en intuïtie 

bij het werken met netwerken te kunnen ontwikkelen. Op deze manier kunnen 

ontwerpers samen met menselijke en niet-menselijke stakeholders opkomende 

kansen voor duurzaamheidstransities in systemen herkennen, gebruiken en 

versterken. Ontwerpstudenten kunnen in deze living labs bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken en tegelijkertijd leren in complexe 

contexten. 

Nu ik heb uitgelegd wat We-sign betekent, kan ik doorgaan naar de tweede 

dimensie van ‘samen ontwerpen’. Deze dimensie noem ik ‘De-complex’. 
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De-complex

In het hoofdstuk over We-sign heb ik de houding, rollen en ruimtes beschreven die 

voor ‘ontwerpen voor slimme transities’ nodig zijn. Het onderhavige hoofdstuk, 

over De-complex, zal gaan over hoe de ontwerper het We-signproces met 

menselijke en niet-menselijke stakeholders kan faciliteren. 

2 



36 Futures Literacy en grensobjecten

Er is al uitgebreid gesproken over de enorme complexiteit waarmee het (bijdragen 

aan het) veranderen van systemen gepaard gaat. De regel van ‘het simpel houden’ 

is dan ook geen passend antwoord op deze complexiteit. De complexiteit moet juist 

worden omarmd en hierbij biedt de ontwerpdiscipline (samen met de kunsten) een 

voordeel: het werken met en maken van visualisaties, artefacten en prototypes voor 

toekomstige objecten en producten, die de toekomst voor het ontwerpteam tastbaar 

kunnen maken. Deze disciplines ontwikkelen hiermee de zogenaamde ‘Futures 

Literacy’ (Poli, 2021) bij mensen. Dat is het vermogen om ons diverse en meerdere 

toekomsten voor te stellen en toekomsten te gebruiken als lenzen waardoor we 

opnieuw naar het heden kijken. Tegenwoordig vinden veel mensen het ontzettend 

moeilijk om zich mogelijke toekomsten voor te stellen. En omdat het hier en nu zo 

verwarrend is, en het economisch overleven juist verbonden lijkt aan dat hier en nu, 

hebben veel mensen (ook bij bedrijven en overheden) weerstand tegen concreet 

speculeren over de toekomst. Echter is het samenwerken aan wenselijke toekomsten 

enorm belangrijk om transities op gang te brengen. 

Ontwerpers zullen de creativiteit van anderen faciliteren en hen provoceren  

om kritisch en creatief na te denken over de toekomst. (Sanders, 2017)

De alledaagse taal is een heel beperkt middel om Futures Literacy te bereiken  

Met taal kun je alleen een chronologische beschrijving geven (eerst dit, dan dat). 

En voor duidelijke communicatie met taal is een vereiste dat stakeholders dezelfde 

woorden gebruiken en aan deze woorden dezelfde betekenis geven. Nu is het 

meestal zo dat mensen een taal spreken die bij hun (professionele) gemeenschap 

hoort. Ambtenarentaal, ondernemerstaal, of de lokale ‘slang’ van bepaalde 

leeftijdsgroepen zijn hier voorbeelden van. Vandaar dat taal vaak te weinig  

kan bijdragen aan samen de complexiteit omarmen. Artefacten zoals beelden  

en verhalen en objecten daarentegen zijn esthetisch en kennen niet per se een 

chronologie, waardoor ze meer complexiteit kunnen bevatten. Door beelden, 

verhalen, artefacten en objecten kunnen grenzen tussen verschillende groepen 

mensen en niet-mensen in het ontwerpteam overbrugd worden. Dan werken ze  

als zogenoemde ‘grensobjecten’ (Star, 2010). Artefacten of objecten functioneren 

als grensobjecten als ze door alle deelnemers in de samenwerking op hun eigen 

manier geïnterpreteerd kunnen worden. Vandaar dat samenwerking middels  

een grensobject ook zonder een formele consensus over een eenduidige  

definitie plaats kan vinden. Bovendien zouden ook belangen van niet-menselijke 

stakeholders gerepresenteerd kunnen worden met artefacten of objecten. 

Zodoende maakt ontwerp het samenwerken minder complex: De-complex.  



37Ik gebruik het voorvoegsel ‘De-‘ hier zoals het ook wordt gebruikt in het woord 

de-escaleren (iets minder hevig maken). De-complex staat dus voor ‘minder complex’. 

Uiteraard verwijst ’De-‘ tegelijkertijd ook naar de eerste lettergreep van design.

Afbeelding 3: De Kamu chatbot en daarboven het doel van het ontwerpteam om met 

behulp van de chatbot 100% van de aanvragen te beantwoorden. @Inland Design.  
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Even concreet: casus 4 
Kamu chatbot 

Het ontwerpproces waarin de Kamu chatbot ontwikkeld werd, is een goed 

voorbeeld van het ontwerpen van en participatief werken met grensobjecten 

en het representeren van de behoeften van technologie. De Finse 

immigratiedienst (Migri) is samen met Inland Design in 2017 gestart met  

een project dat haar dienstverlening moest transformeren naar een meer 

responsief en inclusief systeem. Als grootse ontwerpopgave werd het 

verhogen van de reactiesnelheid van de dienst gezien. Die reactiesnelheid 

lag op 21%, wat betekent dat maar 21% van de telefonische oproepen van 

immigranten beantwoord kon worden binnen een bepaalde tijd. Dit werd als  

te weinig ervaren en daarom ontstond het idee om de veel gestelde vragen 

door een lerende chatbot (geautomatiseerde gesprekspartner) te laten 

beantwoorden, om ruimte te maken voor persoonlijke beantwoording van  

de overige oproepen. Dit werd de Kamu chatbot. Kamu betekent ‘vriend’  

in het Fins en kenmerkt de intentie van het ontwerpteam om een ‘ding’ te 

ontwerpen dat zou zorgen voor comfort en vertrouwen. In co-design met de 

klantendienst werd gewerkt aan persoonlijkheidsvereisten voor de chatbot. 

Het gemeenschappelijke beeld van de chatbot vriend met mogelijke 

eigenschappen werd het grensobject. Met behulp hiervan werden onder 

andere co-designsessies met verschillende groepen van immigranten 

georganiseerd en werd uiteindelijk een persoonlijkheid voor de chatbot 

gecreëerd. Verder werd in de richtlijnen voor het maken van de scripts voor  

de chatbot rekening gehouden met de doelgroep, de organisatie en de 

persoonlijkheid van de chatbot maar ook met de technische beperkingen  

van de chatbotsoftware. Het project was zo succesvol dat de reactiesnelheid 

na implementatie 70% hoger lag (Miessner, 2019).

De toekomst verbeelden door te schetsen en te maken

Ontwerpers kunnen nog verder verkennen hoe ze de creativiteit van elke 

belanghebbende in hun team kunnen faciliteren, maar ook hoe ze niet-menselijke 

belanghebbenden passend kunnen representeren. Ze moeten leren hoe ze 

procesbegeleiders kunnen worden die anderen in staat stellen hypothesen  

over de toekomstige manieren van leven en werken uit te drukken en te testen. 

Participatief ontwerp als co-designaanpak waarin wordt geprobeerd alle 

belanghebbenden actief te betrekken, zal aangevuld moeten worden met nieuwe 

generatieve maaktools (Sanders & Stappers, 2012), ook voor niet-menselijke 



39stakeholders, bijvoorbeeld door het maken van persona’s voor dieren, planten of 

ecosystemen (Tomitsch e.a., 2021). Schetsen en maken van prototypes zijn de twee 

centrale vaardigheden van de participatief werkende ontwerper. 

Volgens Mau (2020) verbindt het schetsen creativiteit met concepten; dit kan niet 

alleen de ontwerper, maar het gehele co-designteam toepassen. Schetsen omarmt 

het falen, door uitproberen en het weer overdoen: dat is echt leren! Schetsen gaat 

niet over details, maar over ideeën en verhoudingen, kwantiteit boven kwaliteit. 

Het gereedschap voor een schets bestaat niet alleen uit pen en papier, maar ook 

uit houten blokken, marshmallows, gevonden voorwerpen enzovoort. Zo ontstaan 

prototypes met materiaal dat voorhanden is. Mogelijke en wenselijke toekomsten 

krijgen stap voor stap vorm, en moeten niet in een keer bedacht worden. Dat is 

niet alleen voor het ontwerpresultaat aan het eind van het project belangrijk, maar 

zeker ook voor het proces waarin ontwerpers samenwerken met stakeholders en 

gebruikers van de toekomstige oplossingen.

Een van de nieuwe aspecten van design is het visualiseren van het onzichtbare 

– in het bijzonder de computerrealiteiten die verborgen zijn onder de 

oppervlakte van dingen. (Mau, 2020)

Prototypes fungeren niet alleen als representaties van toekomstige objecten.  

Het zijn ook hulpmiddelen voor het verkennen, uitdrukken en testen van 

hypothesen over toekomstige manieren van leven. Gericht op het begrijpen van  

de dagelijkse praktijk, stellen ze co-designers in staat om cognitief afstand te 

nemen van vertrouwde routines, vormen van interactie en machtsverhoudingen 

en vragen te stellen bij fundamenteel gevestigde interpretaties van situaties en 

deze te heroverwegen. Hulpmiddelen zoals schetsen, artefacten en prototypes 

maken worden gebruikt tijdens het gehele transitieproces, maar vooral in de eerste 

hoofdfase van een multi-stakeholder ontwerpproject (zie figuur 5) om waarden, 

betekenis en wenselijke toekomsten te verkennen. 

Even concreet: casus 5 
Scaling Futures Literacy

Onderzoeker Justien Marseille van Kenniscentrum Creating 010 ontwierp 

samen met collega’s een procesmethode waarmee groepen (studenten, 

afdelingen, multi-stakeholder samenwerkingen) concrete ideeën kunnen 

ontwikkelen over mogelijke, alternatieve en wenselijke duurzame toekomsten. 
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Het proces waarbij mensen stap voor stap en met elkaar kennis en 

verbeeldingskracht ontwikkelen is intussen via meerdere prototypes getest  

en is uitgewerkt naar een minimal viable product. Dit product is een hybride 

werkvorm waar op een speelse manier – er is een ingebouwd wedstrijdelement 

-  een gemeenschappelijke ‘leerreis’ kan plaatsvinden. De nog te ontwikkelen 

handleiding voor begeleiders maakt het designteams mogelijk om alternatieve 

toekomsten te ontwikkelen en terloops futures literacy skills op te doen.

Op dit moment is Justien samen met het lectoraat bezig met de voorbereiding 

van een haalbaarheidsstudie, die dit tool via een online platform breed 

toegankelijk moet maken.

In de tweede hoofdfase van een transitieproject (zie figuur 5) kunnen zowel speciaal 

vormgegeven artefacten en objecten als hypothesen die het ontwerpteam heeft 

ontwikkeld over mogelijke oplossingen, concreet worden getest onder relevante 

stakeholders. De Fairphone-casus is nog steeds een indrukwekkend voorbeeld 

hiervoor. Het idee om mobiele telefoons zonder schaarse mineralen te maken, bestond 

al lang. Maar pas toen PR-expert Peter van der Mark en ontwerper Bas van Abel in 

2009 een ‘dummy’ van een dergelijke mobiele telefoon maakten en daar de naam 

Fairphone aan verbonden, werd het idee voor de relevante stakeholders uit de 

productieketen, overheden, start-ups en consumenten pas echt zichtbaar en duidelijk. 

Zij vonden elkaar in het idee om dit product daadwerkelijk te ontwikkelen, te bouwen, 

op de markt te brengen en te gebruiken. Strikt genomen was de Fairphone een 

speculatief artefact (zie hierna meer over het speculatief ontwerp). In de dynamiek 

tussen de bovengenoemde stakeholders werkte het als een grensobject. Zij konden 

zich ineens voorstellen dat het produceren van een mobiele telefoon zonder schaarse 

materialen mogelijk zou zijn, en verschillende gemeenschappen en professionele 

culturen met verschillende ‘talen’ kwamen bij elkaar rondom dit concrete doel. Een 

ontwerpartefact kan deze functie dus hebben, waarbij esthetische (schoonheid) en 

speelse eigenschappen het artefact bijzonder krachtig maken. 

Ik wil in het kader van schetsen en maken nog twee methoden in het bijzonder  

naar voren halen, omdat ze veel potentie hebben maar nog niet breed in het hoger 

onderwijs worden geleerd en toegepast: ‘cultural probes’ en speculatief ontwerp. 

De methode van de cultural probes is een methodiek om data te verzamelen  

over het leven, de waarden, de cultuur en gedachten van mensen, die gericht is  

op inspirerende ontwerpconcepten en oplossingen. Cultural probes zijn meestal 

artefacten (kaarten, ansichtkaarten, dagboeken enz.) waarmee deelnemers 

gebeurtenissen, gevoelens of interacties kunnen vastleggen (Gaver e.a., 1999). 

De methode van het speculatief ontwerp (Dunne & Raby, 2013) wordt vooral gebruikt 



41voor het loskomen van vaste beelden over de toekomst en om grensobjecten te 

ontwerpen. Het is een ontwerpmethode die grote maatschappelijke uitdagingen 

(zoals duurzaamheidstransities) oppakt, door het creëren van alternatieve 

toekomstbeelden, compleet met producenten en diensten die bij deze toekomsten 

zouden kunnen horen. Speculatief ontwerp maakt toekomsten niet alleen denkbaar, 

maar ook ervaarbaar. Hierop wil ik in de volgende paragraaf dieper ingaan.

Ervaringsprototypes en pop-up ruimtes

De methode van speculatief ontwerp maakt duidelijk dat de kracht van artefacten  

en objecten (zie voor het verschil daartussen: Wakkaray, 2021) ligt in het feit dat 

alternatieve toekomsten niet alleen denkbaar, maar ook ervaarbaar te maken zijn. 

Mensen kunnen deze ‘objecten uit de toekomst’ aanraken en ze kunnen er met 

elkaar over praten. Zo worden alternatieve toekomsten meer werkelijk. Er is 

overigens nooit maar één mogelijke toekomst! Volgens Garduño García en 

Gaziulusoy (2021) is dit besef enorm belangrijk voor duurzaamheidstransities, omdat 

toekomsten anders door experts ‘vastgeschroefd’ worden. Toekomstonderzoek in de 

vorm van het herkennen van trends en het maken van scenario’s is overigens niet 

nieuw. Alleen schieten de formats die tot nu toe worden gebruikt om transitiescenario’s 

te communiceren (tekst, illustraties en video’s) tekort. Daarom is er een nieuw 

onderzoeksveld ontstaan met de naam ‘experiential futures’, dat breder is dan 

speculatief ontwerp en experience design verbindt met toekomstonderzoek. Candy 

(2010, p. 107) definieert experience design als ontwerp van alles, onafhankelijk van 

het medium, wat menselijke ervaring als expliciet resultaat heeft en betrokkenheid 

van mensen bij het maken als expliciet doel. Hij stelt dat ervaringen niet stoppen als 

ze afgelopen zijn, maar door mensen meegenomen worden in toekomstige ervaringen. 

Vandaar dat echte lessen geleerd kunnen worden uit gesimuleerde ervaringen ofwel 

ervaringsprototypes. Hierbij is het gebruik van zogenoemde immersive technologies 

zoals virtual eality bijzonder interessant. Ervaringsprototypes kunnen daarmee als 

doel hebben ‘echte’ herinneringen van gesimuleerde events te creëren, zodat 

alternatieve toekomsten ervaren kunnen worden en iedereen erover mee kan praten. 

 

Wanneer we design voor alle zintuigen orkestreren, brengen we ideeën tot 

leven en raken we mensen diep. (Mau, 2020) 

 

In het kader van onderzoek heb ik al eens geëxperimenteerd met tijdelijke ruimtes 

(pop-up ruimtes) die zelf werkten als ervaringsprototype (Overdiek 2017, 2018). 

Pop-up ruimtes trekken mensen aan omdat ze afsteken bij hun omgeving en tijdelijk 

zijn en daarmee de ‘fear of missing out’ oproepen. Hierdoor maken ze mensen 



42 nieuwsgierig en zetten aan tot bezoek. Een ontwerpprincipe van pop-up ruimtes is ook 

dat ze immersive moeten zijn, dus een ervaring creëren via meerdere zintuigen. Dat kan 

goed gecombineerd worden met immersive technologies zoals mixed reality, augmented 

reality of virtual reality. Voor onderzoek naar toekomstig gebruik of naar de verandering 

van houding of gedrag naar aanleiding van een (virtuele) tijdelijke ervaring, kunnen 

pop-up ruimtes dan ook goed toegepast worden (Overdiek & Warnaby, 2020).  

Afbeelding 4: MYOMY Future Store als tijdelijke ervaringsruimte op 'The Hague Designfestival'.

Even concreet: casus 6 
MYoMY Future Store

In 2018 heb ik samen met studenten van Industrial Design Engineering en  

User Experience Design van De Haagse Hogeschool de MYoMY Future Store 

ontwikkeld. De opdrachtgever daarvoor was het duurzame Nederlandse 

tassenmerk MYoMY bags. Dit merk investeert veel in de eerlijke samenwerking 

met producenten in India en Bangladesh, in circulaire methoden voor het 

gebruik van grondstoffen en in duurzame transport- en distributiemiddelen.  

Het product was echter nog steeds (gewoon) een modieuze tas. Dus klanten 

konden het verschil (dat deze tas duurzaam is gemaakt) niet zien en ervaren. 

Vandaar dat MYoMY ons vroeg om een ervaringsprototype te concepten en 

testen, die dat verschil wel zouden laten ervaren. In twee onderwijsperiodes 

werd een pop-up store ontworpen, gebouwd en getest, in hechte samenwerking 

met de opdrachtgever en andere stakeholders. Het resultaat was een circulaire  

constructie, met als centrum een kleine co-creatieruimte. Bij de ingang werd de  
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bezoeker van de ruimte via displays van tassen en korte ‘prompts’ (teksten die

aanzetten tot actie) opgeroepen om een quiz rondom duurzame tassen te doen. 

De ‘buitenmuren’ bestonden uit vier presentatiepanelen waarop mock-ups 

(modellen) van materialen, plattegronden en objecten uitnodigden om in het 

productieproces te duiken en vragen hierover te beantwoorden. De ‘rondgang’ 

eindigde in het midden waar bezoekers via een ipad konden reageren op  

looiers en naaisters die ze zagen op een scherm, en waar zij feedback konden 

achterlaten op een virtuele boom. Tijdens het ‘The Hague Designfestival 2018’ 

werd de pop-up ruimte drie dagen getest met ongeveer 300 bezoekers. 

Interviews, maar ook de achtergelaten feedback gaven aan dat mensen de 

pop-up een heel leerrijke ervaring vonden (ze zouden hem aanbevelen aan 

anderen) en dat ze in toekomst bij het winkelen meer wilden letten op informatie 

over productie en transport van producten. MYoMY heeft intussen elementen 

van de pop-up store gebruikt in zijn eigen (tijdelijke) winkels.

Ervaringsprototypes die het ervaren van experiential futures mogelijk maken,  

zijn effectieve middelen om stakeholders te betrekken en te ondersteunen bij  

het begrijpen van toekomsten en het er actief aan bijdragen. Vaak werken deze 

prototypes met ‘storytelling’, dus ze hebben een verhaal, dat de toekomst concreet 

maakt. Een toekomst kan, zoals bij MYoMY, dichtbij zijn of verder weg, bijvoorbeeld 

over vijftig jaar. Ervaringsprototypes worden ondersteund door objecten en 

technologieën die gedeeltelijk bekend voelen, hun alledaagse karakter benadrukken 

en emotionele reacties oproepen, die mensen in staat stellen toekomsten te voelen 

en te speculeren over hoe toekomsten eruit zouden kunnen zien. Hierbij is het voor 

ontwerpstudenten ook belangrijk om te leren hoe ze voor de aparte zintuigen 

kunnen ontwerpen en dan synthetiseren (dus met elkaar in verband brengen). 

Afsluitend

De-complex gaat over hoe de ontwerper het We-signproces met menselijke en 

niet-menselijke stakeholders kan faciliteren. Dit heeft veel met de nieuwe rol van 

verbinder en facilitator en de veranderde rol van maker en ontwerper te maken: de 

vaardigheid om door middel van (immersive) artefacten toekomsten voor bredere 

groepen mensen denkbaar en ervaarbaar te maken. De-complex moet meer 

aandacht krijgen in het onderwijs omdat de bijdrage van ontwerpers juist op het 

proces van duurzaamheidstransities zo essentieel is. Naast het proces is echter 

ook het ‘product’ of de output van ontwerpprojecten belangrijk; hierop zal ik 

ingaan in het volgende hoofdstuk.
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Cybersocial

Waar het hoofdstuk ‘De-complex’ beschrijft hoe de ontwerper het We-signproces  

in opkomende netwerken met zijn creativiteit kan faciliteren, focust dit hoofdstuk 

‘Cybersocial’ op mogelijke resultaten van dat proces: nieuwe vormen van interactie 

en digitale platformen, die de belangen van mensen en natuur samenbrengen en 

daarmee de duurzaamheidstransities versterken en ondersteunen. 

 

3 
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Als je tegenwoordig googelt op ‘cyber’ dan zul je bijna alleen maar toepassingen 

van digitale technologie vinden die oorlog, spionage en criminaliteit mogelijk 

maken, of juist vechten tegen deze toepassingen en praktijken, zoals cybersecurity. 

Voor de ‘big 5’-bedrijven (Amazon, Google/Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook/

Meta) lijkt het verzamelen van gegevens voornamelijk te zijn gebaseerd op het 

uitbuiten van menselijke zwakheden, het bevorderen van uitstelgedrag, het creëren 

van verslaving en het manipuleren. De primaire focus van sociale media, gaming 

en het grootste deel van internet is het verkrijgen, behouden en richten van 

aandacht – en dus gegevensverzameling. En die gegevens worden gebruikt om 

veiligheid te creëren: door overheidsdiensten om burgers en door bedrijven om 

klanten in kaart te brengen . Deze ‘bewakingseconomie’ heeft natuurlijk ook 

positieve effecten op veiligheid en gemak van mensen, maar beperkt ons gebruik 

van digitale en hybride ruimte.

Toezicht houden is het businessmodel van het internet.  

(Schneider, 2015) 

De gehele betekenis van de cyberspace is intussen op deze manier gekoloniseerd. 

Gezien de concentratie van kapitaal en technologie bij de grote multinationale 

techbedrijven zal de recente toevoeging aan de cyberspace, de Metaverse, naar 

verwachting een tegenhanger van deze cyber-oorlog worden: een digitale ruimte 

gekoloniseerd met leuke dingen die we allemaal willen meemaken en kopen. 

Duurzaamheid of sociale vragen dreigen ook hier een marginale rol te spelen,  

en de kwantumsprong uit het Antropoceen zal uitblijven.  

Maar ik zie een alternatief voor deze kolonisatie van de cyberspace: het 

‘Cybersocial’ perspectief. Cybersocial is een ethisch perspectief waarbij 

gemeenschap, inclusie en ecologisch denken belangrijk zijn en waar More- 

Than-Human-Centered Design wordt gebruikt voor het ontwerpen van digitale 

contexten. Digitale platformen zoals Wikipedia, Couchsurfing, Gridmates, Peerby, 

Loomio en Communityweavers geven een eerste idee van wat Cybersocial 

zou kunnen inhouden. Fuster Morell e.a. (2020) hebben deze en andere digitale 

platformen die ontstaan rondom samenwerking in de zogenaamde ‘Social  

and Solidarity Economy’ (SSE) onderzocht. Ze ontdekten dat de platformen  

soms door commerciële bedrijven maar meestal door coöperaties en sociale 

ondernemingen worden gedragen. Vele van deze platformen zijn nog niet 

zelfstandig en worden door overheden (mede)gefinancierd. Echter, er wordt  

veel minder aandacht, geld en onderzoek in deze platformen geïnvesteerd dan  
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en Uber, die vooral commercieel functioneren, gebruikersdata voor zichzelf 

houden of verkopen, en erop uit zijn hun markt te monopoliseren. 

De duurzaamheidstransitie en de digitale transitie lijken dus vaak nog twee werelden, 

die onafhankelijk van elkaar worden georganiseerd. Zelfs in de ‘Sustainable 

Development Goals’ (SDGs) ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties geformuleerd in 2015 is verzuimd om aandacht te schenken aan de kritieke rol 

van informatie- en communicatietechnologieën bij toekomstige ontwikkelingen. Pas 

in de afgelopen jaren is de discussie hierover op gang gekomen, bijvoorbeeld tijdens 

het event van de Verenigde Naties ‘Digital Cooperation in the Decade of Action’ (zie 

voor informatie: United Nations, 2021). Europa heeft er intussen een onderzoeks-

programma aan gewijd, genoemd ‘Collective Awareness Platforms for Sustainability 

and Social Innovation’ (CAPSSI). Het CAPSSI-initiatief is gericht op het ontwerpen en 

testen van online platformen die bewustzijn creëren voor duurzaamheidsproblemen 

en die samenwerkingsoplossingen bieden op basis van innovatieve netwerken van 

mensen, ideeën, diensten en technologieën. De CAPSSI-platformen ondersteunen 

duurzaamheidsinitiatieven voor het delen van kennis, bewerkstelligen van 

veranderingen in onze manier van denken, handelen en organiseren en het opzetten 

van meer participatieve democratische processen op pan-Europese schaal. Het 

onderzoeksprogramma ziet dat verbinden van initiatieven die groeien in Europa en 

elders van cruciaal belang is om te begrijpen hoe digitale sociale innovatie de kern 

vormt van een volgende generatie internet van mensen (CAPSSI, 2022).

Ontwerp gericht op het vergroten van de reeds geschetste Cybersocial  

ruimte, is een vorm van sociaal ontwerp. Sommigen noemen het bijbehorende 

onderzoekveld digitale sociale innovatie. Het doel van digitale sociale innovatie  

is sociale innovatie verbonden aan digitalisering. Zoals ik in de introductie 

schreef, moeten we immers met z’n allen een kwantumsprong maken uit het 

Anthropoceen. Manzini (2015) beschrijft sociale innovatie als ideeën (modellen, 

producten, processen en diensten) die tegelijkertijd sociale behoeften bevredigen 

en nieuwe sociale samenwerkingen en verhoudingen creëren. Het zijn innovaties 

die goed zijn voor de samenleving en die de handelingsruimte van mkb bedrijven 

en burgers vergroten. Bedrijven en burger hebben hierdoor bijvoorbeeld meer 

toegang tot data en resources nodig. Social design leidt vaak tot interventies  

die de status quo uitdagen door het verkennen van nieuwe manieren van 

samenwerken en delen, en door het samenbrengen van tot nu toe niet gebruikte 

sociale resources. Sociale resources zijn bij voorbeeld leegstaande kamers in 

privéhuizen of gereedschap in privébezit, dat mensen maar twee keer per jaar 

gebruiken. Maar het kunnen ook vaardigheden zijn. Door deze resources te  

delen of ruilen ontstaat meer welvaart voor iedereen zonder dat natuurlijke 

grondstoffen verder uitgeput moeten worden.   
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Even concreet: casus 7 
De wijk als biotoop (het vervolg)

Het project ‘Wijk als biotoop’, dat ik in de introductie al heb beschreven, heeft 

een duidelijk Cybersocial doel: behoeften van mensen in de wijk samenbrengen 

met de behoeften van de natuur, en mogelijkheden van technologie aanpassen 

op die behoeften. Het concrete resultaat zal een platform zijn dat data van 

uiteenlopende bronnen (gemeente, bedrijven, stichtingen, burgers) combineert 

en het aantrekkelijk maakt voor burgers (en later wellicht ook boeren) om hun 

omgeving meer biodivers te maken, en (gevel)tuinen, terrassen, balkons en daken 

op een biodiverse manier in te richten. Hiervoor moet veel data samengebracht 

worden en moeten intelligente feedbackloops en aantrekkelijke interfaces 

(sensoren, apps etc.) ontworpen worden. Daarnaast is het van belang dat er een 

intermediair businessmodel of coöperatief model wordt gevonden (iemand moet 

het platform immers leiden en continu verbeteren) dat de eindgebruiker niets of 

weinig kost. Samen met gemeenten, Bioto en andere stakeholders zal het 

projectteam dit onderzoeken.

  

Afbeelding 5: Links de pop-up die het Bioto onderzoek heeft gebruikt om de wijk te verkennen. 

Rechts de ‘plantenluisteraar’, het prototype van de sensor om omgevingsgegevens voor een 

plant te meten.
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Platformen maken gebruik van de netwerkeffecten. Dat betekent dat ze ervoor 

zorgen dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er 

meer gebruikers zijn die hetzelfde product of de dienst al gebruiken. Dit betekent 

ook dat wanneer iemand van een product of dienst gebruik gaat maken, de waarde 

ervan voor bestaande gebruikers zal toenemen. Platformen maken het mogelijk 

om mensen te mobiliseren en betrekken. Daarnaast kunnen ze oplossingen breed 

ter beschikking stellen.

Door virtuele gemeenschappen te ondersteunen en nieuwe vormen van 

samenwerking mogelijk te maken zorgen digitale netwerken voor kennis 

co-creatie en grootschalige oplossingen. (Dinant e.a., 2017) 

Platformen zijn geen artefacten of objecten, maar ‘dingen’ en arrangementen 

tussen mensen en niet-mensen die aanzetten tot handelen ofwel ‘performatief 

werken’ (Wakkaray, 2021, p. 109). Ontwerpers en ontwikkelaars die context willen 

ontwerpen en willen bijdragen aan duurzaamheidstransities, kunnen bijdragen  

aan interfaces en platformen die mensen en natuur dichter bij elkaar brengen,  

de diversiteit aan platformen vergroten en opkomende nieuwe maatschappelijke 

netwerken ondersteunen. Maar wie zijn de opdrachtgevers voor zulke ontwerp-

projecten? Vaak zijn dit opkomende netwerken van nieuwe en meer gevestigde 

spelers zoals burgerinitiatieven, stichtingen en sociale ondernemingen, overheden 

en technologieaanbieders. Op het moment dat concepten in deze netwerken tot 

‘echte’ functionerende platformen zijn uitgegroeid, gaan deze spelers op zoek naar 

een nieuw organisatiemodel. 

Laukkanen en Tura (2020) onderscheiden commerciële intermediaire 

platformproviders zoals Uber van zogenaamde P2P-platformen (peer-to-peer)  

die de waarde ontsluiten van niet of weinig gebruikte resources en tijdelijk gebruik  

in plaats van eigendom faciliteren. Deze P2P-platformen omarmen vaak een 

platformcoöperatiemodel. Op https://platform.coop zijn veel voorbeelden hiervan  

te vinden. De coöperaties zijn een nieuwe manier van ‘handelen en organiseren’, 

geïnspireerd door het zogenaamde ‘commons’-denken. Commons betekent zoveel  

als ‘gemeenschappelijke middelen’, en commons-denken houdt in dat hulpmiddelen 

door alle leden van een groep of samenleving kunnen en mogen worden gebruikt. Het 

veld van P2P-platformen is volop in ontwikkeling en het zal van wetgeving afhankelijk 

zijn welke modellen in de toekomst ontstaan en overleven. De vraag hoe onderzoek 

deze ontwikkeling het beste kan ondersteunen, geeft aanleiding tot interessante 

onderzoeksvragen op het snijvlak van business innovation en Cybersocial Design.
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post-Antropoceen

Blockchain en AI zijn technologiegroepen die grote kansen, maar ook uitdagingen 

bieden voor duurzaamheidstransities. De ‘Blockchain for Social Impact Coalition’ 

(BSIC) is een non-profitorganisatie die blockchainproducten en -oplossingen 

bedenkt en ontwikkelt, die uitdagingen kunnen aanpakken in het kader van de 

duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De blockchaintechnologie 

kan met haar bijgehouden, gecontroleerde en openbaar gecommuniceerde 

informatie mogelijk opnieuw de bruggen bouwen tussen systemen en de mensen 

die ze bedienen. Verifieerbare tijdstempels, geo-locaties en gegevens in de 

toeleveringsketen kunnen burgers bijvoorbeeld helpen de ‘waarheid’ achter 

productie- en consumptieketens te ontcijferen. Helaas kost de meest gebruikelijke 

implementatie van blockchain (mining) heel veel geld en energie, wat de massale 

acceptatie ervan nog vertraagt.

Even concreet: casus 8 
Grassroots Econimcs

Grassroots Economics is een Keniaanse stichting die sinds 2010 lokale 

gemeenschappen in staat stelt om de leiding te nemen over hun eigen 

levensonderhoud en economische toekomst. Via een betaalmiddel, de 

zogenoemde Community Inclusion Currencies (CIC’s) gebaseerd op blockchain 

technologie krijgen mensen een manier om goederen en diensten uit te 

wisselen en projecten en bedrijven te laten groeien, zonder afhankelijk te  

zijn van schaarse nationale valuta. Bovendien bieden anonieme gegevens  

over voucherhandel humanitaire organisaties een manier om zwakke plekken 

in capaciteitsopbouw te identificeren en gemeenschappen te ondersteunen.  

CIC’s zijn regionale ruilmiddelen en vouchers verbonden met digitale financiële 

systemen. Tegenwoordig is het meest belangrijke CIC-systeem het Sarafu 

Network. De technische installatie wordt gedaan door Grassroots Economics 

als lokale platform-serviceprovider. Het feit dat het gaat om open-source 

software, zorgt ervoor dat de gebruikte software betrouwbaar is.  

De softwarebeveiliging gebeurt met behulp van een gedistribueerd grootboek 

(distributed ledger), waarbij leden van de gemeenschap knooppunten vormen 

die het grootboek decentraliseren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

Unstructured Supplementary Service Data (USSD), een communicatieprotocol 

dat gebruik maakt van codes met tekens die beschikbaar zijn op een mobiele 

telefoon. Doordat de gebruikersaccounts gebaseerd zijn op de technologie  

van distributed ledger en USSD heeft elke gebruiker op zijn of haar mobiele  
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telefoon (zelfs zonder internet) toegang tot het Sarafu Network. Verder zijn er 

interfaces/portefeuille-bewaarsystemen gebouwd waarmee gevolmachtigden 

die door de gebruikers zijn uitgekozen, helpen om bijvoorbeeld verloren 

wachtwoorden opnieuw in te stellen. Met toestemming van de community 

kunnen anonieme transactiegegevens worden vastgelegd en weergegeven. 

Grassroots Economics is nu in de fase van ‘proof of concept’. Zij delen hun 

kennis en ontwerpprincipes via hun website (Grassroots Economics, 2022).

We kunnen als mens geen volledige controle hebben (ervan afgezien of we dat 

moeten willen). Algoritmes kunnen afbeeldingen, video’s, woorden, stemmen en 

gezichten inmiddels beter herkennen dan dat wij dat doen. Ze worden steeds 

‘slimmer’ in het doen van ‘zintuiglijke waarnemingen’ en in het begrijpen van 

voorbeelden. Wat we wel kunnen doen is bots, interactieve plattegronden, 

aanbevelingsalgoritmes et cetera inzetten voor maatschappelijke doelen en 

duurzaamheidstransities. 

De Encyclopaedia Britannica definieert kunstmatige intelligentie als het vermogen 

van een digitale computer of computergestuurde robot om taken uit te voeren die 

worden geassocieerd met intelligente wezens (Copeland, 2022). Mensen kunnen 

spreken en luisteren (veld van spraakherkenning), schrijven en lezen in een of 

meerdere talen (gebied van natuurlijke taalverwerking), zien en analyseren wat we 

zien (veld van computervisie en beeldverwerking), ons verplaatsen en interacteren 

met onze omgeving (veld van robotica) en patronen herkennen (gebied van 

patroonherkenning). AI trekt zich daarnaast uit tot meer complexe menselijke 

processen in machine learning (onder toezicht, zonder toezicht, deep learning)  

en het gebied van neurale netwerken. 

Er zitten veel ethische uitdagingen aan AI, die met de eerder genoemde 

bewakingseconomie te maken hebben, zoals het waarborgen van privacy en 

keuzevrijheid. Het brengt ook bedreigingen met zich mee, die inherent zijn aan  

de technologie. Denk aan de ondoorzichtigheid en vooringenomenheid van op  

data getrainde AI-systemen, waarbij zelfs developers geen zicht meer hebben  

op hoe een bepaald patroon door een algoritme geïndiceerd wordt, zelfs niet wat 

het patroon is (Müller, 2020). Ervan uitgaand dat het bevragen en oplossen van 

deze ethische problemen onderdeel is van Cybersocial Design, biedt de potentiële 

reikwijdte van AI wel kansen voor het inzetten van de technologie om lokale 

netwerken te ondersteunen. Toepassingen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor 

traceerbaarheid van landbouwproducten in het traject van boeren tot 

eindgebruikers. AI-gedreven tools kunnen ook het leren van consumenten 

aanjagen om gezondere en meer duurzame voedselkeuzes te maken.  
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naar regionaal georganiseerde, ecologisch veerkrachtige agrofoodsystemen 

(ingebed in globale Cybersociale systemen die met audits, contracten en merken 

ecologische controles doorvoeren). Het voedselsysteem en de actoren daarin 

zijn namelijk belangrijke veroorzakers van de klimaatverandering, 

verantwoordelijk voor veranderingen in landgebruik, uitputting van zoet water, 

en vervuiling van ecosystemen in het water en op het land, door overmatige 

stikstof- en fosfor-input. Deze druk op de systemen wordt voornamelijk 

veroorzaakt door landbouw praktijken zoals landontginning, intensief gebruik van 

kunstmest en uitstoot van gassen bij vee, en neemt toe door opslag, transport en 

verwerking in de voedselvoorzieningsketen (Camaréna, 2020).  

Even concreet: casus 9 
Food4Tech4Food

Binnen de duurzaamheidstransities is de transitie naar een meer regeneratief 

voedselsysteem erg belangrijk. De manier waarop we nu in Nederland voedsel 

produceren en consumeren, draagt namelijk niet alleen bij aan klimaat-

verandering en verspilling, maar reduceert ook de biodiversiteit. De oorzaak 

daarvan is dat de Nederlandse telers en boeren voornamelijk intensief en in 

monocultuur produceren en kunstmest, pesticiden, niet-duurzame energie en 

verpakking gebruiken Op provinciaal niveau zijn er al enkele bedrijven en 

initiatieven die hier verandering willen aanbrengen. De vraag is alleen: hoe 

kunnen ze dat samen doen op een manier die ecologische, maar ook economische 

waarde creëert? Samen met Greenport Westholland, nieuwe ondernemers, 

gemeenten en studenten heeft het lectoraat plannen voor onderzoek genoemd 

Food4Tech4Food. Daarbij gaat het consortium ook de kansen van het ontwerpen 

met opkomende technologieën als blockchain en verantwoorde AI verkennen. 

Doel is het om de partijen (met eventuele nieuwe rollen) dichter bij elkaar te 

brengen via prototypes, en met elkaar concrete wenselijke toekomsten te 

ontwerpen. 
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Cybersocial gaat over het ontwerpen van digitale platformen, die de belangen van 

mensen en natuur samenbrengen en daarmee de duurzaamheidstransities 

versterken en ondersteunen. Cybersocial is een alternatief voor de toenemende 

kolonisering van de digitale ruimte door een bewakingslogica. Het is een ethisch 

perspectief waarbij gemeenschap, inclusie en ecologisch denken belangrijk zijn en 

waar More-Than-Human-Centered Design wordt gebruikt voor het ontwerpen van 

digitale contexten. Het resultaat zijn digitale sociale innovaties die goed zijn voor 

de samenleving en die de handelingsruimte van mkb bedrijven en burgers 

vergroten. Bedrijven en burgers hebben hierdoor ook meer toegang tot data en 

resources. Voorbeelden zijn P2P-platformen die een coöperatiemodel omarmen, 

energie-neutraal en participatief ingerichte blockchain systemen en het gebruik 

van verantwoorde AI ter ondersteuning van de voedseltransitie. 
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Zoals je hebt gemerkt, zijn Cybersocial ‘dingen’ volop in ontwikkeling en zijn er 

geen kant-en-klare oplossingen. Met behulp van een verkennend en ontwerpend 

onderzoeksprogramma wil het lectoraat daarom onderzoekers, ontwerpbureaus, 

docenten en studenten de inspiratie bieden om krachten te bundelen bij het 

ontwikkelen van dit veld en het bijdragen aan slimme duurzaamheidstransities.  

Onderzoekslijnen

In de komende jaren zal het ontwikkelen en uitrollen van data-feedbacksystemen 

op verschillende platformen en met behulp van AI en blockchain centraal staan  

in de digitalisering. Als lector van Hogeschool Rotterdam zie ik mijn rol in het 

ondersteunen van nieuwe netwerken van mkb, overheden en burgers met 

kennis en praktijken rondom het gebruiken van deze technologieën en van de 

ontwerpkracht voor duurzaamheidstransities. Het lectoraat Cybersocial Design  

zal dat doen met behulp van twee onderzoekslijnen: Slimme Transities en 

Systemisch Co-Design (zie ook figuur 7).

Figuur 7: De twee elkaar voedende onderzoekslijnen van het lectoraat Cybersocial Design.

Slimme Transities

• Wijk als Biotoop

(Participatie onderzoek 

 en interactie ontwerp)

• Food4Tech4Food 

(RAAI voor de korte 

voetselketen)

...

Systemisch Co-Design

• Lab voor RAAI

• Ervaringsprototypes v. codesign 

in duurzaamheidstransitie

• Scaling Futures Literacy

• Impact framework voor  

transitie designteams

...
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De onderzoekslijn Slimme Transities richt zich in eerste instantie op de hoognodige 

maatschappelijke transities naar gezond en regionaal voedsel, en naar meer 

biodiversiteit. Beide transities kunnen vooral regionaal aangepakt worden en 

vragen veel van het bedrijfsleven en overheden, namelijk een nieuwe manier van 

denken, werken en organiseren. In de woorden van de transitiekunde die ik ook in 

de introductie van deze rede gebruikt heb: het onderzoek zal voornamelijk gaan 

over de landbouw- en voedseltransitie, de ruimtelijke transitie en de sociale 

transitie. En erover hoed deze transities ondersteunt en versnelt kunnen worden 

door technologieën zoals AI, blockchain en immersive technologies. Hiermee sluit 

het onderzoek ook aan bij de focusgebieden van de Nederlandse topsectoren in 

het kader van de kennisagenda’s ‘voedsel’, ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’  

en ‘Key Enabling Technologies’. 

Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het ondersteunen van het lokale of 

regionale voedselnetwerk in Zuid-Holland. Netwerken, dus niet individuen of 

individuele bedrijven, zullen de basis vormen van nieuwe manieren van voedsel 

produceren en consumeren. Daarbij spelen de volgende vragen. Hoe kunnen 

digitale technologieën de vorming van netwerken voor duurzame en veerkrachtige 

nieuwe systemen versterken? Welke data-feedbackalgoritmes bevorderen de 

belangen van deze transitienetwerken? Wat zijn concrete ontwerpen hiervoor,  

en op welke momenten en met welke tools kan het lokale netwerk ondersteund  

en opgeschaald worden? Deze vragen zullen samen met regionale bedrijven, 

gemeentes, landelijke netwerken en consumenten, maar ook met docenten en 

studenten van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie 

(CMI) van Hogeschool Rotterdam, opgepakt en ook in curricula geïntegreerd 

kunnen worden. De platformen en inzichten die daar als resultaat uitkomen, 

passen goed bij de stad Rotterdam en de ambitie om voorloper te zijn als 

‘smart and social city’. Bovendien zal de hier opgedane kennis ook gedeeld worden 

in de nationale samenwerking tussen hogescholen: het SPRONG-netwerk voor 

Responsible Applied AI. 

De casussen 1, 7, en 9 in dit boekje zijn voorbeelden van onderzoeksprojecten in 

deze lijn. Uiteraard hangt de ontwikkeling van deze onderzoekslijn samen met de 

praktijkvragen over ‘slimme transities’ die docentonderzoekers, bedrijven, 

studenten en regionale overheden aandragen. 
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De onderzoekslijn Systemisch Co-Design richt zich op de competenties, methoden  

en ruimtes die ontwerpers nodig hebben om meer systeemgericht en met diverse 

menselijke en niet-menselijke stakeholders samen te ontwerpen. Hier gaat het over 

de andere houding, rollen en methoden die voor We-sign en De-complex nodig zijn. 

Daarbij spelen de volgende vragen. Welke competenties zijn belangrijk voor het 

begeleiden van multi-stakeholdernetwerken in de richting van duurzaamheids-

transities? Welke methoden en tools kunnen hiervoor ontwikkeld worden? Denk 

hierbij aan methoden voor meer systeemdenken in ontwerpteams, aan speculatief 

ontwerp en nieuwe generatieve en maaktools voor de samenwerking met 

niet-menselijke stakeholders. Of aan het ontwerpen van artefacten gebruikmakend 

van immersive technologies die toekomsten voor bredere groepen mensen denkbaar 

en ervaarbaar maken. Ook hierbij kunnen studenten van alle CMI-opleidingen 

transdisciplinair betrokken worden, liefst in labs. Het werken in living labs, waarbij 

ook bedrijven en overheden actief participeren, zal in deze onderzoekslijn verder 

ontwikkeld worden. Voor het lab ‘Responsible Applied AI’ bij CMI zijn hiervoor al  

de eerste stappen gemaakt. Het lectoraat zal hierin niet alleen nauw samenwerken 

met de bij de eerste onderzoekslijn genoemde partners, maar ook met regionale 

ontwerpbureaus en de SPRONG netwerken RAAI en ENSC (Expertisenetwerk 

Systemisch Co-Design). 

De casussen 3 en 5 zijn voorbeelden van onderzoeksprojecten in deze lijn.  

Deze projecten passen goed in de kennisagenda’s ‘Key Enabling Methodologies’  

en ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’ van de Nederlandse topsectoren. Ook hier 

zullen de inspiratie en vakkundigheid van docentonderzoekers, studenten en 

ontwerpbureaus en hun praktijkvragen leidend zijn in het maken van de keuze  

voor projecten. 

Onderzoeksmethode

Goed ontwerponderzoek kenmerkt zich door zijn relevantie (een duidelijk 

perspectief en duidelijke selectie van onderzoeksvragen, die ik in We-sign heb 

geschetst), zijn generativiteit en zijn mate van ‘evocatief’ zijn (voor de geest 

brengen, herinneringen oproepen, beeldend en plastisch zijn). Wat generativiteit 

inhoudt, heb ik in het hoofdstuk ‘De-complex’ uitgelegd. 

Methodisch zal het lectoraat vooral werken met actie-designonderzoek, zoals dat 

bijvoorbeeld in Design for Sustainaibility Transitions (DfST) is uitgewerkt (zie figuur 8).
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Figuur 8: De drie fases waarin Design for Sustainability Transitions met generatieve 

methoden, reflectie en iteratie met prototypes interventies en acties voorbereidt  

(ontwerp vóór gebruik), teweegbrengt (ontwerp in gebruik) en reflecteert (ontwerp na 

gebruik) Overgenomen uit: Öztekin & Gaziulusoy, 2020, p. 212.

Dit actie-designonderzoek zou ik samen met collega’s verder willen ontwikkelen,  

ook in het kader van pop-uponderzoek, kwalitatief etnografisch onderzoek en 

het experimenteren met ‘mixed methods’, bijvoorbeeld design-led onderzoek, 

gecombineerd met Value-Centered Design, data science en content analyse,  

samen met mijn collega-lectoren van Kenniscentrum Creating 010.

Binnen de SPRONG-onderzoeksgroep Systemisch Co-Design, maar ook binnen het 

bredere Network Applied Design Research (NADR) hoop ik deze methoden in een 

breder kader te kunnen evalueren en zo van elkaar te leren. Hierbij zullen belangrijke 

feedbackloops over de ontwerpdisciplines van bijvoorbeeld product-, service-, 

interactie- en systeemdesign heen lopen, zoals ik in figuur 9 heb geschetst.
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Figuur 8: De drie fases waarin Design for Sustainability Transitions met generatieve 

methoden, reflectie en iteratie met prototypes interventies en acties voorbereidt  

(ontwerp vóór gebruik), teweegbrengt (ontwerp in gebruik) en reflecteert (ontwerp na 

gebruik) Overgenomen uit: Öztekin & Gaziulusoy, 2020, p. 212.

Dit actie-designonderzoek zou ik samen met collega’s verder willen ontwikkelen,  

ook in het kader van pop-uponderzoek, kwalitatief etnografisch onderzoek en 

het experimenteren met ‘mixed methods’, bijvoorbeeld design-led onderzoek, 

gecombineerd met Value-Centered Design, data science en content analyse,  

samen met mijn collega-lectoren van Kenniscentrum Creating 010.

Binnen de SPRONG-onderzoeksgroep Systemisch Co-Design, maar ook binnen het 

bredere Network Applied Design Research (NADR) hoop ik deze methoden in een 

breder kader te kunnen evalueren en zo van elkaar te leren. Hierbij zullen belangrijke 

feedbackloops over de ontwerpdisciplines van bijvoorbeeld product-, service-, 

interactie- en systeemdesign heen lopen, zoals ik in figuur 9 heb geschetst.
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Systemen Organisaties

Figuur 9: Design als leercultuur met de ‘ontwerpdisciplines’

Overgenomen uit: Overdiek, 2021, p. 182.

Voor studenten hoop ik dat dit onderzoek inspireert en handvatten biedt om  

de benadering van More-than-Human-Centered Design en het ontwerpen met 

multi-stakeholdernetwerken in labs een vaste plek geven in het onderwijs van  

alle opleidingen bij CMI. Dat kan alleen als docentonderzoekers ook motivatie 

voelen en ruimte ervaren om zelf onderzoek te doen in We-sign, De-complex  

en Cybersocial, en zo bijdragen aan de ontwikkeling van dit wetenschappelijke 

kennisgebied van Digital Social Innovation. Verder wil ik samen met ontwerp-

bureaus beter de kracht van een ontwerpende aanpak binnen duurzaamheid-

transities laten zien en zodoende eraan bijdragen dat bureaus betrokken worden 

bij complete veranderprocessen (en niet alleen bij bepaalde onderdelen van het 

proces). 

Met deze samenwerkingen en de nieuwe inzichten rondom de twee onderzoeks-

lijnen zal het lectoraat Cybersocial Design bijdragen aan de ontwikkeling van het 

vak van de ontwerper en aan de noodzakelijke maatschappelijke kwantumsprong 

naar het post-Antropoceen, die we met z’n allen moeten maken. 
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67Over de lector

Anja Overdiek is van Duitse oorsprong en leeft al meer dan 20 jaar in Nederland. 

Ze is lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010 en actief binnen 

het onderzoeksthema ‘Design in the 21st Century’. Daarbinnen voert ze samen  

met docenten, studenten, overheden, bedrijven en ontwerpbureaus onderzoek  

uit naar het creatief faciliteren van opkomende netwerken en het ontwerpen van 

oplossingen voor slimme duurzaamheidstransities, gebruikmakend van 

technologieën zoals verantwoorde Artificial Intelligence en blockchain.

Digitalisering en internationalisering hebben ertoe geleidt dat maatschappelijke 

uitdagingen complexer worden. Alles lijkt met alles verbonden, en voor 

oplossingen moeten bestaande instituten en disciplines samenwerken met nieuwe 

ondernemingen en burgers, waardoor nieuwe netwerken ontstaan. Bovendien 

moet er rekening worden gehouden met de behoeften van diverse mensen en 

eigenschappen van niet-menselijke entiteiten (natuur en technologie). Ontwerpen 

in en voor deze nieuwe multi-stakeholdernetwerken is complex, maar kan zorgen 

voor ‘slimme’ transities. Ontwerpers kunnen namelijk als geen ander uiteenlopende 

partijen bij elkaar brengen, concrete visies bieden voor mogelijke toekomsten en 

verbindende ontwerpen testen in de praktijk. Cybersocial Design biedt hiervoor 

kennis en handvatten. Het is een vorm van Social Design, maar dan gericht op het 

ontwerpen van digitale toepassingen, interacties en platformen. 

Anja is tevens associate lector bij het Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse 

Hogeschool, waar ze zich heeft gespecialiseerd in living labs als omgeving voor de 

energietransitie en methoden van onderzoek daarnaar. Eerder in haar loopbaan 

was ze manager Europa van een internationaal branding- en communicatiebureau 

voor ICT/telecom, en heeft ze met een eigen bedrijf transitieprocessen begeleid. 

Ze is in 1998 gepromoveerd aan de Freie Universität Berlin (Duitsland) met een 

onderzoek naar sociale bewegingen en hun kennisproductie (politicologie/

sociologie). Sinds tien jaar werkt ze samen met ontwerpers en 

ontwerponderzoekers aan maatschappelijke thema’s.
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beweging en theorie, en Burghardt Tenderich en Erica Rodriguez Pompen voor het 

samen verdiepen van de data technologische kant van transities en het feit dat ze 

me hebben laten kennismaken met de Sillicon Valley-gemeenschap. Verder dank 

aan mijn mentoren van de afgelopen 10 jaar: Simone Fredriksz, Christine De Lille 

en Jacco van Uden. Zonder jullie stond ik niet waar ik nu sta! Dank voor inspiratie 

en gesprekken aan mijn collega’s van De Haagse Hogeschool en mijn nieuwe 

collega’s bij Hogeschool Rotterdam. Jullie hebben mij met open armen ontvangen. 

Bijzondere dank geldt voor Wina Smeenk, Peter Troxler, Annemieke Later en  

Rob Zoeteweij, die allen een stuk van deze rede hebben gelezen en waardevol 

commentaar hebben gegeven en voor Elin Koppelaar en collega’s voor de 

tekstredactie en de vormgeving van dit boekje. Ik ben ‘over the moon’ dat Marcos Chin 

me zijn illustraties voor de cover en hoofdstukinleiding van dit boekje ter beschikking 

heeft gesteld. Het is gek dat in deze tijden zo weinig beeld te vinden is dat mensen, 

data en natuur in één afbeelding visualiseert. Nog een kans voor ontwerpers! 

Ik heb deze rede hoofdzakelijk geschreven in het huis van vrienden in Kilifi, Kenia. 

Vanaf mijn houten schrijftafeltje kon ik de oceaan zien. Het zweten op mijn zinnen 

was letterlijk, bij 32 graden Celsius. De nieuwsgierige aapjes voor mijn raam 

hebben me laten lachen wanneer ik vastzat, en zo op hun manier bijgedragen aan 

dit boekje. Tijdens talrijke maaltijden en wandelingen met Thania Paffenholz en 

Eckhard Volkmann, Tali en Ndoto kon ik mijn benen strekken en hersenen laten 

‘uitwaaien’. Dank, Thania en Eck, dat jullie mij alsmaar weer ‘de bredere horizon’ 

hebben laten zien, en hebben laten leren van Afrika! Regelmatig werd ik er door de 

oproep tot gebed van de omliggende moskeeën aan herinnerd, hoeveel netwerken 

van mensen, natuur en technologie ik nog niet ken. Het gezang van de ene 

muezzin antwoordde op het gezang van de andere muezzin en samen versmolten 

zij tot een steeds nieuw melodie waarvan ik heb genoten. Onder mijn raam waren 

dokwerkers bezig met het verschepen van Keniaanse stenen voor een haven 

elders, gefinancierd door Chinese ondernemers. Dit alles gaf mij een gevoel van 

schoonheid en diversiteit van het menselijke ‘zijn met’ natuur en technologie, in 

alle verwarring van de huidige tijd. 
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Last but not least dank ik mijn kinderen Lion (die elke dag zorg en digitale 

economie bij elkaar brengt), Luke (übercreatief en mijn grootste leermeester 

op aarde) en Lumen (mijn bonuszoon die kwart Nigeriaans is en crypto-

valutabelegger, en die mijn kijk op discriminatie en blockchain regelmatig op 

scherp zet) voor hun wijsheid en hun geduld met mij, en natuurlijk mijn man 

Jeronimus van Pelt, die mijn woorden en concepten met artistieke verbeelding 

breekt en me helpt om steeds nieuwe betekenisvolle puzzels van dingen te leggen. 

Ik hou van jullie.



70 Eerdere uitgaven
 
Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

De professionele identiteit  
van de sociaal werker
Auteur  Leonie le Sage

ISBN  9789493012318

Verschijningsdatum  januari 2022

Aantal pagina’s  104

Vakmanschap Forensische Zorg
Auteur  Ruud van der Horst

ISBN  9789493012332

Verschijningsdatum  december 2021

Aantal pagina’s  88

De Betekeniseconomie
Auteur  Kees Klomp

ISBN  9789493012240

Verschijningsdatum  november 2021

Aantal pagina’s  144

Sturingsdrift en welzijn
Auteur  Toby Witte

ISBN  9789493012226

Verschijningsdatum  november 2021

Aantal pagina’s  68

Hoge verwachtingen gaan over (n)u
Auteur  Lia Voerman

ISBN  9789493012271

Verschijningsdatum  oktober 2021

Aantal pagina’s  96

Vakmanschap Forensische Zorg
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Ruud van der Horst
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Professionals in de forensische zorg staan voor de complexe 
taak om terugval in delictgedrag bij psychiatrische patiënten te 
voorkomen. Dit doen zij door middel van begeleiding en behandeling. 
Deze professionals hebben een grote verantwoordelijkheid, omdat 
eventuele terugval van patiënten aanzienlijke maatschappelijke 
consequenties heeft. Vanwege de grote maatschappelijke belangen 
en verantwoordelijkheden die bij het werk komen kijken is het 
belangrijk dat professionals goed zijn toegerust voor hun taak. 
Dit vraagt dan ook om vakmanschap!

Ruud van der Horst, lector Vakmanschap Forensische Zorg, 
schetst in deze publicatie van zijn openbare les een beeld van de 
ontwikkelingen in de forensische zorg. Deze gaan enerzijds over 
de professionalisering van de sector, maar hebben eveneens de 
roep om vakmanschap doen toenemen. Er wordt inzichtelijk gemaakt 
wat bij vakmanschap komt kijken en wat dit specifiek betekent in de 
context van de forensische zorg. 

Zijn lectoraat richt zich op de deskundigheidsbevordering van 
(toekomstige) professionals in het forensische zorgveld. In de driehoek 
onderzoek, onderwijs en werkveld zal primair worden ingezet op het 
versterken van het oordeelsvermogen en het hieraan gerelateerde 
handelen van forensische zorgprofessionals. Dit is waar vakmanschap 
van professionals in de kern op neerkomt. Hier gaat het lectoraat de 
komende jaren een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Het lectoraat wordt gefinancierd door Fivoor, een koepel van instellingen 
voor forensische en hoog intensieve zorg en reclasseringstoezicht.

Ruud van der Horst

Vakmanschap Forensische Zorg
Sleutel tot deskundigheid
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De Betekeniseconomie
De Waarde van Verweven Leven

Kees Klomp
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We hebben in de afgelopen eeuwen de vruchten van het huidige 
economische systeem kunnen plukken. De wereldwijde
ontwikkeling van welvaart is gepaard gegaan met ontegenzeggelijk 
positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, 
het percentage mensen dat leeft in armoede is lager dan ooit, meer 
mensen dan ooit hebben toegang tot schoon drinkwater en 
onderwijs en het gemiddelde inkomen is hoger dan ooit. 
Economische groei lijkt het ultieme recept voor een florerende 
wereld. Dat lijkt zo, maar de keerzijde van het succesverhaal is 
inmiddels bekend: de economische groei blijkt gepaard te gaan 
met ontwikkelingen die onze samenleving fundamenteel 
ontwrichten. Denk aan de klimaatverandering, de ineenstorting 
van de biodiversiteit, de groeiende welvaartsongelijkheid, de 
polarisatie in de samenleving en de alarmerende toename van 
het aantal mensen met een depressie of burn-out. 

Volgens Kees Klomp zijn de ecologische, sociale en individuele 
kosten van het huidige economische systeem zo hoog geworden, 
dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom 
noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuw economisch 
narratief. In deze openbare les neemt Kees Klomp ons mee op zijn 
zoektocht naar een fundamenteel nieuwe benadering van economie: 
de Betekeniseconomie. Betekeniseconomie koppelt ons (individuele, 
menselijke) levensbestaan aan het (universele, natuurlijke) 
levensbestaan. Ecologie is daarbij het ontwerpuitgangspunt. 

Dit betoog vormt de basis voor het onderzoek van het lectoraat 
Betekeniseconomie bij Kenniscentrum Business Innovation. 
Het lectoraat Betekeniseconomie onderzoekt mogelijkheden 
om een nieuw economisch denken en doen bij ondernemers en 
studenten te ontwikkelen, met een betekenisvolle houding, 
betekenisvolle kennis en betekenisvolle vaardigheden. 

Kees Klomp

De Betekeniseconomie
De Waarde van Verweven Leven
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Sturingsdrift en welzijn 
Sociaal (tegen)werk in Nieuw Rotterdam

Dr. G.T. (Toby) Witte
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Rotterdam is een stad van contrasten en dubbele werkelijkheden. 
De imponerende skyline – Manhattan aan de Maas - en andere 
toeristische bezienswaardigheden en culturele activiteiten sieren 
de wereldhavenstad. Veel is te danken aan wat vanaf 1987 - de 
tweede wederopbouw van de stad – is gaan heten Nieuw Rotterdam 
met als doel af te komen van het negatieve imago van rauwe en arme 
arbeidersstad. Rotterdam moet aantrekkelijk zijn voor vestiging van 
de midden- en hogere inkomensklassen. Ondanks alle inspanningen 
smeult er onderhuids een veenbrand die zich hardnekkig blijft 
manifesteren op sociaal-maatschappelijk terrein. Wie enig historisch 
besef heeft, weet dat veel sociale problemen al tientallen jaren 
dooretteren. Het lijkt alsof de inspanningen van onder andere het 
sociaal werk tevergeefs zijn geweest en weinig duurzame effecten 
hebben gesorteerd, dus weinig hebben bijgedragen aan het oplossen 
van knellende samenlevingsproblemen in Rotterdam. Is dit zo? 
Zou de oorzaak bijvoorbeeld niet kunnen liggen in de verzakelijking 
(marktwerking, bedrijfsmatige aanpak, sturing op output) van het 
sociaal werk en de daaraan ten grondslag liggende beleidsvisies 
en -ambities en vooral de sturingsdrift van het gemeentebestuur 
Rotterdam ten aanzien van het sociaal-maatschappelijke domein?

In dit afscheidsessay gaat lector Toby Witte op kritische wijze in op 
de sturing van het welzijnsdomein door de gemeente Rotterdam, vanaf 
de start van Nieuw Rotterdam rond 1987 tot heden, en stilstaan bij de 
pogingen tot sturing op burgerzin (burgerschap) en sociale participatie 
(activering), de beleidssturing en beheersing c.q. inkapseling van het 
uitvoerend sociaal werk. Niet onbelangrijk is de blik die Toby Witte werpt 
op de implicaties van de ‘sturingsdrift’ van het gemeentebestuur voor 
de organisatie en de professionaliteit van het sociaal werk, waarbij 
het telkens – ook door steeds nieuwe landelijke wet- en regelgeving – 
allemaal weer anders moest, met name in de eerste twee decennia 
van de 21ste eeuw. En niet geheel onbelangrijk is de positionering van 
Hogeschool Rotterdam als hofleverancier van toekomstige sociaal 
werkers in het spanningsveld tussen beleidsdriften en uitvoerings -
praktijk in een turbulente en dynamische wereldhavenstad.

Toby Witte is de afgelopen tien jaar lector Maatschappelijke Zorg 
(en Sociaal Beleid) geweest bij Kenniscentrum Talentontwikkeling, 
programmalijn inclusie, van Hogeschool Rotterdam.

Dr. G.T. (Toby) Witte

Sturingsdrift en welzijn
Sociaal (tegen)werk in Nieuw Rotterdam
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Hoge verwachtingen gaan over (n)u
De invloed van de verwachtingen van leraren 
op het leren en de motivatie van hun leerlingen 

Lia Voerman
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Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs staat de laatste tijd weer in 
de belangstelling. Sommige leerlingen blijken meer kans te hebben 
om hun talenten te ontwikkelen dan andere. In de krant lees je dan 
dat kansen van leerlingen vooral samenhangen met het opleidings            -
niveau van hun ouders, een lage sociaaleconomische status, een 
migratie achtergrond of behoren tot een culturele minderheidsgroep. 
Daarmee wordt gesuggereerd dat onderwijs geen invloed heeft. We 
willen in het onderwijs laten zien dat leraren er juist toe doen als het 
gaat om kansengelijkheid. Leraren kunnen in hun gedrag 
en in hun didactiek laten zien dat zij hoge verwachtingen hebben 
van hun leerlingen. Dat heeft een positieve invloed op het leren 
en de motivatie van die leerlingen. De benadering vanuit hoge 
verwachtingen kan daarmee een bijdrage leveren aan betere 
kansen voor alle leerlingen, maar met name voor leerlingen die 
door hun thuissituatie niet zoveel kansen hebben als andere. 
In deze rede gaat het over het hoge-verwachtingengedrag van 
leraren en de manier waarop leraren daarmee invloed kunnen 
hebben op het leren en de motivatie al hun leerlingen. 

Hoge verwachtingen gaan over u. Iedereen heeft verwachtingen, 
van zichzelf of van anderen. Hoge verwachtingen gaan over u 
als degene die verwachtingen laat zien of als degene die de 
verwachtingen van anderen (leraren, leidinggevenden, verzorgenden)
ervaart. 

Hoge verwachtingen gaan over nu. Bij hoge verwachtingen denken 
mensen vaak aan de toekomst: mijn kind kan rechter worden.
Echter, hoge verwachtingen gaan over wat er hier en nu mogelijk is. 

Lia Voerman is lector Didactiek (van hoge verwachtingen) bij 
Kenniscentrum Talentontwikkeling en verbonden aan het Instituut 
voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. 

Lia Voerman

Hoge verwachtingen gaan over (n)u
De invloed van de verwachtingen van leraren 
op het leren en de motivatie van hun leerlingen
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Innovatiesucces in het mbo

John Schobben
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John Schobben is zijn loopbaan begonnen als docent. Na zijn opleiding tot 
pedagoog en onderwijskundige is hij nu meer dan veertig jaar werkzaam in 
het mbo, als laatste in de functie van bestuursadviseur bij De Leijgraaf. In al 
die jaren heeft hij veel gezien en actief meegewerkt in tal van innovaties, 
zoals in de HPBO-projecten ’Werkplekleren’, ‘Loopbaanleren’ en ‘Effectief 
Leren; Effectief Organiseren’, in de onderzoekswerkplaats en Community of 
Practice ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ en in zijn werk in het werkverband 
Beroepspedagogiek. Sinds 2019 is hij practor ‘Innovatiesucces in het mbo’.

Als persoon typeren mensen hem als ‘verbindelaar’ en inspirator, die veel 
ontwikkelingen in het mbo heeft meegemaakt en daardoor gedreven is om te 
zoeken naar manieren om de innovatiekracht in het mbo te vergroten. John 
is nieuwsgierig naar het handelen van docenten bij innovaties en de werkbare 
strategieën daarbij. 

In dit boek schrijft hij, naast theoretische beschouwingen, over concrete 
innovatie(s) in het mbo, over zijn eigen onderzoek en de resultaten daarvan. 
Het boek, voor een deel samen geschreven met Marc van der Meer, mondt uit 
in het cyclisch proces van onderwijsinnovaties. Op basis daarvan volgt een 
strategische agenda voor de school, de regio en het onderwijs. Als uitsmijter 
zijn 15 innovator-talks opgenomen over innovatie in wat hij noemt de mooiste 
sector in het Nederlandse onderwijs. 

Schobben heeft met behulp van Van der Meer een lezenswaardige 
‘roadmap’ gemaakt voor innovatie in het beroepsonderwijs. Ze hebben 
goed rondgekeken bij succesvolle onderwijsinnovatieprojecten in hbo 
en mbo. Ze trekken lessen uit die projecten en komen met concrete en 
heldere aanbevelingen voor ‘hoe te innoveren in beroepsonderwijs’. 
Dit boek is een buitengewoon handige ondersteuning bij dit proces, voor 
onderwijsorganisaties die ook een ‘lerende organisatie’ willen worden. 

Marius Meeus,
Hoogleraar Innovatie en Leren aan Tilburg School of Social and
Behavioral Sciences

John Schobben

Innovatiesucces in het mbo
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De waarde(n) van onderwijs 
Het primaat binnen de pedagogische 
professionaliteit van leraren

Carlos van Kan
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Audit en Registratie, 
de kern van kwaliteit

Ageeth Rosman

A
g

e
eth

 R
o

sm
an

We bevinden ons in een bijzondere periode in de geschiedenis. De plotselinge
opkomst van het coronavirus en de impact op de samenleving, heeft er 
voor gezorgd dat we ons in een hele korte tijd moesten bekwamen in de 
digitale wereld. Dit zorgde voor uitdagingen maar bood ook kansen. 
Kansen die binnen het lectoraat Audit en Registratie nader onderzocht 
gaan worden.  

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en 
het professionele werkveld. ‘Ik vind het van uitermate groot belang dat 
zowel jonge professionals als reeds langer afgestudeerde collega’s 
werkzaam in de (klinische) verloskunde, docenten en onderzoekers op de 
hoogte zijn van de waarde van betrouwbare data, van het multidisciplinair 
bespreken van data en hoe zij hun steentje daaraan kunnen bijdragen. 
Daarom wil ik iedereen die aan de slag wil met data (zowel uit de registratie 
als uit de audit) uitnodigen om medewerking te leveren aan dit lectoraat. 
Aan de hand van de slogan van Perined ‘meten en bespreken in de 
geboortezorg’ en ‘door samen te kijken hoe het beter kan, hoop ik dat dit 
lectoraat een bijdrage gaat leveren aan de geboortezorg in zijn geheel.’ 
(citaat lector Ageeth Rosman)

Het lectoraat Audit en Registratie is gevestigd binnen Kenniscentrum 
Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat is ontstaan uit een 
samenwerking van Hogeschool Rotterdam met Perined. Perined is de 
koepelorganisatie voor het meten en bespreken van data voor, door en 
met partijen in de geboortezorg. 

Ageeth Rosman

Audit en Registratie, 
de kern van kwaliteit
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Assetmanagement voor een 
veilige en vitale Rotterdamse delta

Martine van den Boomen
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Veel infrastructuur komt op leeftijd en is aan renovatie of vervanging toe. 
Klimaatverandering doet daar een schep bovenop. De zeespiegel stijgt, 
de rivieren raken voller en het regent vaker en harder. Tegelijkertijd wordt
het heter, zijn er langere periodes van droogte en daalt de bodem sneller
dan voorheen. Dit zet infrastructuur onder druk. De Maeslantkering zal 
bijvoorbeeld vaker gaan sluiten, dijken zijn straks niet meer hoog genoeg, 
bruggen lopen vast door extreme hitte en ook wegen, kademuren, 
ondergrondse leidingen en spoor ondervinden problemen. 

Dan zijn er de grote transities waar infrastructuurbeheerders middenin
zitten, zoals de digitalisering en de omslag naar een energieneutrale en 
circulaire samenleving. Dit alles betekent nogal wat voor het in stand houden
en vernieuwen van de infrastructuur. Maar ook voor het opleiden van een 
nieuwe generatie professionals. Met de oude manier van denken en werken 
kunnen de complexe opgaven waar we voor staan, niet worden opgelost. 

In mijn lesbrief neem ik u mee in deze opgaven voor de infrastructuur en 
presenteer ik mijn onderzoeksagenda voor de komende jaren. 

Martine van den Boomen is lector Assetmanagement bij Kenniscentrum 
Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam. Zij richt zich op goed 
onderhoud en effectieve besluitvorming over infrastructuur.

Martine van den Boomen

Assetmanagement voor een 
veilige en vitale Rotterdamse delta
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Willem (spina bifida) is met vervroegd pensioen en ervaart 
dat invulling geven aan het dagelijks leven niet vanzelf gaat. 
Helga (ernstige vorm van reuma) gebruikt al 27 jaar een 
rolstoel, maar moet nog steeds bewijzen dat ze niet kan 
lopen. Een vrouw met cerebrale parese wil graag een 
kind en zich laten insemineren met donorzaad, maar 
haar verzoek wordt afgewezen omdat zorgverleners 
niet verwachten dat zij in staat is het kind te verzorgen.

Willem, Helga en anderen delen hun ervaringen, wensen, 
behoeften, teleurstellingen en soms ook frustraties over 
het leven met een levenslange aandoening en vertellen 
hoe zij zich staande houden in een wereld die daar lang 
niet altijd op is ingericht. Soms zitten systemen in de weg, 
waardoor het stelsel een zorgmoeras lijkt. De zorgvrager 
past dan in geen enkel hokje; de afbakening staat tussen 
persoon en adequate ondersteuning.

Hun aandoeningen hebben impact op relaties, seksualiteit 
en gezinsvorming, sociale activiteiten en werk. Terwijl 
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van personen met 
een langdurige beperking centraal staan in het beleid, zijn 
hun sociale rollen, identiteit en idealen nog steeds 
onderbelicht. In onderzoek en in onderwijs.

Niet de zorg voor, maar het leven met een aandoening 
moet centraal staan. Dit vormt de basis van het lectoraat 
Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed 
van Kenniscentrum Zorginnovatie. 

De lectorale rede van Sander Hilberink is een pleidooi 
voor een burgerschapsperspectief in de zorg voor en 
ondersteuning van mensen met een levenslange 
aandoening. Van ‘tussen’ naar ‘onderdeel’.
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Tussen
Over levenslange en levensbrede 
ondersteuningsbehoeften

 Sander Hilberink

Tussen
Over levenslange en levensbrede 
ondersteuningsbehoeften

Zorgen om pijn
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Lennard Voogt is als lector ‘Complexe pijn’ verbonden aan 
Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. 
In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek 
op een proefschrift getiteld ‘De ervaringswereld van patiënten 
met chronische pijn: een empirisch-fenomenologisch onderzoek’. 
Lennard heeft 25 jaar als fysiotherapeut gewerkt in de zorg 
voor mensen met verschillende vormen van complexe pijn. 

Lennard is lid van de internationale onderzoeksgroep Pain in 
Motion en is als ‘visiting professor’ verbonden aan de Vrije 
Universiteit Brussel.

Lennard Voogt

Zorgen om pijn
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Cybersocial Design draagt als een vorm van ‘post-humanistisch’ ontwerp  
bij aan duurzaamheidstransities door het denken over de centrale rol van  
het menselijke individu, dat in de humanistische traditie vaak gelijk staat  
aan de witte, westerse, heteroseksuele man, in evenwicht te brengen met  
de behoeften van andere menselijke stakeholders (anderen, collectieven)  
en niet-menselijke stakeholders (natuur, techniek). In drie hoofdstukken  
- We-sign, De-complex en Cybersocial - beschrijft Anja Overdiek hoe ontwerp 
de kracht heeft en de kans biedt om nieuwe maatschappelijke netwerken te 
faciliteren en voor vormen van interactie en digitale platformen te zorgen,  
die bewustzijn creëren van duurzaamheidsproblemen en die oplossingen  
bieden op basis van de ontwerpsamenwerking tussen mensen, natuur en 
technologieën. Ze beschrijft welke nieuwe rollen ontwerpers hiervoor  
kunnen omarmen en welke tools en ruimtes nog ontwikkeld moeten worden. 
Het doel is om kennis te creëren over het samen ontwerpen van nieuwe 
contexten met technologieën zoals verantwoorde Artificial Intelligence en 
blockchain, om te zorgen voor ‘slimme’ transities naar een duurzame en 
regeneratieve samenleving. 

Anja Overdiek is lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010.  
Ze is actief binnen het onderzoeksthema ‘Design in the 21st Century’. 
Daarbinnen doet ze samen met docenten, studenten, overheden, bedrijven  
en ontwerpbureaus onderzoek naar het creatief faciliteren van netwerken  
en het ontwerpen van oplossingen voor slimme duurzaamheidstransities, 
gebruikmakend van opkomende technologieën. 

Anja Overdiek

Cybersocial Design
Ontwerpen voor slimme transities
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