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vitae neque quis ex condimentum rutrum.
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25 erat a ornare lacinia. Sed faucibus
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mi purus.27
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potenti. Mauris bibendum sagittis euismod. Curabitur ut posuere eros, vitae vulputate
erat. Donec sit amet leo leo. Sed nulla erat, ul35posuere consectetur, vehicula et leo.
tricies quis
Duis eget nulla lectus. Vivamus ut magna nunc.
Integer egestas feugiat neque sit amet pellen37
tesque. In tortor elit, ornare id odio eu, ultrices
mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feugiat ut id eros.

About me

Mijn naam is Tom van der Linden. Als ontwerper houd ik mij bezig
met het scheppen van orde in de chaos die ik zelf creeër. Dit doe
ik het liefst binnen het kader van maatschappelijke thema’s. Ook
deze keer heb ik hiervoor gekozen. Het liefst ontwerp ik speculatief of controversieel, hierom richt ik mij ook graag op de filosofie. Als er controversiele statements gemaakt worden is het naar
mijn mening altijd goed om deze te kunnen onderbouwen. Ik duik
dan ook graag in de theorie en ga vaak in discussie over lastige
onderwerpen.
De chaos die ik creeër heeft te maken met mijn denkwijze. Ik heb
veel ideeën en combineer deze graag met theorie. Dit kan zorgen
voor een chaotisch proces, op CMD heb ik geleerd dit in de goede
richting te duwen door hier zeer bewust mee bezig te zijn.
Ik positioneer mijzelf het liefst als een maker die net buiten de discussie staat. Zelf ben ik geneigd niet met oplossingen te komen
maar om door te vragen. Er zijn veel wicked-problems die niet
vragen om een makkelijk antwoord maar waarbij het goed is dat
mensen aan het denken gezet worden. Binnen dit project is mijn
statement dan ook niet: “zo gaan wij problemen van de toekomst
oplossen” maar meer “moet er niet eens nagedacht worden over
de ethiek van morgen”.
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mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feugiat ut id eros.
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Morbi tempus erat a ornare lacinia. Sed faucibus
augue ac lacus dictum interdum. Phasellus feugiat scelerisque risus egestas vehicula. In quis
mi purus. Phasellus cursus tristique nibh a tempor. Aenean ut lectus vel ex egestas cursus. Suspendisse potenti. Mauris bibendum sagittis euismod. Curabitur ut posuere eros, vitae vulputate
erat. Donec sit amet leo leo. Sed nulla erat, ultricies quis posuere consectetur, vehicula et leo.
Duis eget nulla lectus. Vivamus ut magna nunc.
Integer egestas feugiat neque sit amet pellentesque. In tortor elit, ornare id odio eu, ultrices
mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feugiat ut id eros.

Relevantie
In de tijd voor dit afstudeertraject heb ik mij beziggehouden met het volgen van de minor filosofie & ethiek. Ik kwam erachter dat dit goed aansluit op mijn interesse in verscheidene maatschappelijke thema’s. Voor mijn
projecten verdiep ik mij dan ook graag in maatschappijkritische theorie om
hiermee tot een controversieel statement te komen. Door het ontwerpen te
combineren met filosofie krijgen de projecten meer diepgang.
Bij mijn zoektocht naar een afstudeeronderwerp dacht ik dan ook al snel in
deze richting. Hierbij kwam ik enkele speculatieve denkers tegen, in boeken
en via social-media. Zij schetsen toekomstperspectieven, vaak dystopisch
en controversieel. Het interessante hierbij vond ik dat veel van deze denkers
aangeven dat onze manier van denken onder druk staat. Kunnen wij nog wel
onze liberale, kapitalistische manier van denken houden als onze maatschappij drastisch veranderd?
Dit vooronderzoek heb ik samengevat in een soort betoog waarin ik diep
inga op de eigenlijke relevantie vanuit de theorie, te vinden in bijlage 1. Hierin worden veel problemen geschetst waarbij dan ook aangenomen wordt dat
de maatschappij zich er zorgen om maakt. Om dit vanuit de theorie naar de
praktijk te koppelen zijn verschillende ontwerpmethoden ingezet, uit deze
methoden bleek dat mensen zich inderdaad zorgen maken of er mee bezig
zijn. De invalshoek waarmee ik begon aan dit project was dat mensen dan
ook na zouden moeten gaan denken over wat voor hen belangrijke waardes
zijn. Dit is later aangepast naar de vraag hoe mensen groeien in ethiek, hoe
zij als het ware “beter worden” in het moreel handelen. De onderbouwing
“hoe” en “waarom” is gebaseerd op onderzoeksresultaten en theorie. Dit is
samengevat in dit verslag.

METHODIEK & CONCLUSIES

Het vertrekpunt van dit project was dat mensen na zouden moeten gaan denken over de waardes die
voor hen belangrijk zijn. Dit zou nodig zijn omdat de ethiek van de toekomst vol zit met geheel nieuwe
problematiek waar wij nog geen antwoorden op hebben.
Voor dit project veel desk-research gedaan. Dit begon met veel theorie over de toekomst, welke problemen gaan spelen en op welke manier wordt dit voor
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te zijn met ethiek. Dit wordt gedaan door de deelnemer op zoek te laten gaan door het bieden van inzicht
en inspiratie.
Hiervoor zijn verschillende prototypes gemaakt en testen uitgevoerd. Wat moet er verteld worden door
dit product? Dit is gedaan door mensen op meerdere manieren in aanraking te brengen met verschillende casussen die de deelnemer er toe zetten eigen moraliteit bevragen. Zo zijn verschillende morele
vraagstukken uitgewerkt en zijn verschillende prototypes getest. De laatste fase bestond uit het testen
van de storytelling, de werking van de spiegel, het testen van de beleving en onderzoek naar zelfreflectie.
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Onderzoek
Inzicht

Het eerste dat voor dit onderzoek onderzocht
moest worden was hoe mensen denken over
problemen van de toekomst. Zijn zij hier mee
bezig en maken zij zich zorgen? Hierom is
besloten een kleine enquête uit te voeren, hierover is meer te vinden in bijlage 2.
Het doel van deze enquête was het verkrijgen
van inzichten. In de beginfase heerste het idee
dat leeftijd een groot verschil zou gaan maken
in de antwoorden die verkregen zouden worden.
Dit project heeft de ethiek van de toekomst als
hoofdthema, dit maakte het extra relevant voor
een nu jongere doelgroep. De verwachting was
ook dat zij een meer ideologische, of zelfs activistische, houding aan zouden nemen tegenover
de verschillende thema’s. Dit onderzoek is in dit
stadium echter niet alleen bij de jongere doelgroep uitgevoerd. Juist door het verschil tussen
verschillende leeftijden zichtbaar te maken kon
het gewenste inzicht beter verkregen worden.
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Naast leeftijd waren de verschillende thema’s
ook zeer belangrijk. De ethiek van de toekomst
is een vrij breed thema. Voor dit project was het
nodig om te weten welke onderwerpen spelen bij
mensen en waar zij het meeste mee bezig zijn.
Hier is niet alleen de enquête voor gebruikt maar
ook veel literatuuronderzoek. De vragen gingen niet alleen over welke thema’s interessant
gevonden worden maar ook om waar de aandacht van het publiek naartoe gaat en naartoe zal
gaan in de toekomst. Dit is voor het onderzoek
interessant aangezien hierdoor meer informatie
verkregen over de vraag welke grote problemen
lang zullen blijven.

Hoe verdelen wij de rijkdom van de toekomst?

2021

2040

2050

18

37

47

30

59

69

Thema en doelgroep
De tijd is vastgezet op 2030-2050, veel voorspellingen, rapporten en doelstellingen die
er zijn over de toekomst gaan over deze
periode. Het is lastig om voorspellingen te
maken en te speculeren over een kortere
tijdsperiode, wij weten niet exact wanneer
dingen gaan plaatsvinden. Hierna is gekeken voor welke personen deze periode relevant zal zijn. Deze leeftijd is vastgepind op
de mensen die nu 18-30 jaar oud zijn. Deze
keuzes zijn gemaakt om het project iets
beter te kunnen verscherpen.

Resultaten
De antwoorden die uit de enquête zijn verkregen hebben voor de eerste veranderingen gezorgd. Allereerst was er geen tot weinig verschil in verschillende leeftijden. Er was hier en daar een ander wereldbeeld te zien maar de maatschappelijke betrokkenheid was bij de verschillende leeftijden vergelijkbaar.
Hieruit kan voor nu geconcludeerd worden dat hier meer onderzoek voor nodig is.
Hiernaast werden er zeer veel verschillende thema’s aangekaart. Deze thema’s zijn ook teruggekomen
uit literatuuronderzoek. Voor dit literatuuronderzoek heb ik mij gericht op verschillende speculatieve
experts die zich richten op de toekomst. De samenvatting van dit onderzoek is te vinden in bijlage 1 &
bijlage 4. Dit betekende dat er keuzes gemaakt moesten worden. Om niet te verdrinken in een zee van
informatie
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mentum turpis, sed interdum felis. Sed vehicula mentum turpis, sed interdum felis. Sed vehiculaOm
dui non purus vulputate ornare. Cras iaculis felis dui non purus vulputate ornare. Cras iaculis felis
a aliquam molestie. Proin imperdiet porta sceler- a aliquam molestie. Proin imperdiet porta scelerisque. Donec tincidunt augue sollicitudin consec- isque. Donec tincidunt augue sollicitudin consectetur tristique. Fusce ac varius enim. Nulla eget tetur tristique. Fusce ac varius enim. Nulla eget
ullamcorper erat, a lobortis massa. Vestibulum ullamcorper erat, a lobortis massa. Vestibulum
vitae neque quis ex condimentum rutrum.
vitae neque quis ex condimentum rutrum.
Morbi tempus erat a ornare lacinia. Sed faucibus
BEELD
augue ac lacus dictum
interdum. Phasellus feugiat scelerisque risus egestas vehicula. In quis
mi purus. Phasellus cursus tristique nibh a tempor. Aenean ut lectus vel ex egestas cursus. Suspendisse potenti. Mauris bibendum sagittis euismod. Curabitur ut posuere eros, vitae vulputate
erat. Donec sit amet leo leo. Sed nulla erat, ultricies quis posuere consectetur, vehicula et leo.
Duis eget nulla lectus. Vivamus ut magna nunc.
Integer egestas feugiat neque sit amet pellentesque. In tortor elit, ornare id odio eu, ultrices
mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feugiat ut id eros.

Morbi tempus erat a ornare lacinia. Sed faucibus
augue ac lacus dictum interdum. Phasellus feugiat scelerisque risus egestas vehicula. In quis
mi purus. Phasellus cursus tristique nibh a tempor. Aenean ut lectus vel ex egestas cursus. Suspendisse potenti. Mauris bibendum sagittis euismod. Curabitur ut posuere eros, vitae vulputate
erat. Donec sit amet leo leo. Sed nulla erat, ultricies quis posuere consectetur, vehicula et leo.
Duis eget nulla lectus. Vivamus ut magna nunc.
Integer egestas feugiat neque sit amet pellentesque. In tortor elit, ornare id odio eu, ultrices
mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feugiat ut id eros.

Te zien is dat bijna alle genoemde problemen uit de enquête te herleiden zijn naar een aantal categorieën.
De vraag: “Hoe verdelen wij de rijkdommen van de toekomst” gaat in op wie mogen profiteren van de
oplossingen die wij mogelijke aandragen.
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Ethiek meten
Binnen deze fase is ook gekeken naar de vraag hoe ethiek
inzichtelijk gemaakt kan worden. Ethiek kan in woorden
mooi beschreven worden maar hoe kan dit uiteindelijk
gevisualiseerd worden? hiervoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Een grote inspiratie waren twee
projecten waarin ethiek versimpeld wordt tot een soort
spectrum op basis van keuzes die gemaakt worden (zie
afbeelding hiernaast). De verschillende manieren om
ethiek neer te zetten zijn verzameld in een soort moodboard. Dit is samengevat in drie mogelijkheden. Je kunt
ethiek neerzetten als een aantal keuzes, denk hierbij
aan simpele A/B vragen of het iets ingewikkeldere trolley-dilemma. Hiernaast kan ethiek neergezet worden als
een spectrum waarbij zwart-wit goed en fout tegenover
elkaar gezet worden. Dit kan ook gedaan worden aan de
hand van de eerder genoemde A/B keuzes. Als laatste
wordt ethiek vaak neergezet als een ingewikkeld systeem met verschillende onderdelen. Hoe dit gevisualiseerd dient te worden is vaak ingewikkelder.

Bron: The moral machine experiment12

Discussie

Het doel van dit project was op dit punt om
mensen op zoek te laten gaan naar waardes die
zij belangrijk vinden bij het denken over de problemen van de toekomst. Als de doelgroep nadenkt over de ethische dilemma’s van de toekomst
kan inzichtelijk gemaakt worden wat de concrete
waardes zijn die zij mee willen nemen om deze
aan te pakken. De stelling is dat wanneer wij deze
waardes als maatschappij duidelijk hebben we
naar een concreet doel kunnen werken.
Met de informatie van het vooronderzoek en de
enqueête is begonnen aan het uitwerken van een
spel. Het achterliggende idee van dit spel was dat
dialoog gestart zou worden. Mensen zouden na
gaan denken over de voor hen belangrijke waardes
en hierover in debat gaan. Dit zou voor het onderzoek interessante informatie opleveren. Het idee
van het spel is te vinden op de volgende pagina.
Het spel begint doormiddel van het aankaarten
van een probleem via een probleemkaart waarna
elke speler een waarde kiest die voor hem/haar
doorslaggevend is bij het oplossen van dit probleem. Elke speler heeft hierbij een minuut om dit
standpunt uit te leggen. Op deze wijze worden
mensen gedwongen om na te denken over kernwaardes en hier keuzes in te maken.
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Hierna is er open discussie waarbij mensen de
eigen standpunten verdedigen en ze uiteindelijk stemmen op degene met de beste onderbouwing. Door dit op deze manier uit te voeren wordt
inzicht verkregen in de genoemde beginwaardes
en de manier waarop discussie gevoerd wordt
omtrent deze thema’s. Dit is dus geen poging
tot het maken van een concept maar slechts een
stap in het onderzoek.
Het uitvoeren van het spel is echter nooit helemaal gebeurd. Op papier is het idee uitgeschetst.
Bij het invullen van de probleemkaarten kwam
er echter een probleem boven water. De ingewikkelde informatie en theorie moest zeer veel
versimpeld worden om het speelbaar te maken.
Hierdoor viel op dat het een afweging werd of het
nuttig uitgevoerd werd voor mijn onderzoek of
dat er een leuk spel van gemaakt werd. Er is voor
het eerste gekozen en het idee van het spel is
voor het grootste gedeelte weggedaan. De probleemscenario’s die tot dit punt opgesteld waren
zijn te vinden in bijlage 3.

speluitleg ofzo idk 4e pagina

Om het idee goed uit te voeren is het spel omgevormd naar een focus-group. Om inzichtelijk te maken hoe deze uitgevoerd moest worden is er eerst een journey-map gemaakt. Hier zijn de stappen in
omschreven die gezet worden bij het vormen van een mening en hoe vervolgens met deze mening
omgegaan wordt. Om de focus-group goed uit te voeren moest goed zichtbaar zijn in welke stap de
doelgroep zich bevindt. De focus-group was voor dit project een test waarmee meer inzicht verkregen
moest worden, hierom is er voor gekozen om de verschillende stappen van de journey ook op verschillende manieren benaderen.

De eerste stap van de focus-group was de uitnodiging. Hierbij was het voor het project belangrijk dat
mensen al een beetje van de basis meekregen. Mensen moesten al een beetje informatie hebben zodat
zij dit een plekje konden geven en een paar dagen later al zouden weten wat zij hier grofweg van vinden. Deze informatie komt uit de desk-research en bestaat uit een kleine introductie op verschillende
problemen van de toekomst. Hierna kregen mensen de tijd om hier rustig zelf over na te denken en een
mening te vormen. Deze uitnodiging is te vinden in bijlage 4.
De volgende stap was de focus-group zelf. Hierbij werden verschillende punten gegeven waar de groep
over kon discussiëren. Dit werd gedaan in de vorm van stellingen, casussen en simpelweg het benoemen van een probleem. Door dit op verschillende manieren te doen moest er inzicht verkregen worden
in de effecten van deze verschillende invalshoeken. Bij elk onderwerp moest iedereen beginnen met
een opening statement waardoor de basis van de mening goed in kaart werd gebracht. Omdat dit voor
de discussie gedaan werd was minimale invloed van andermans mening. Hierbij was het de bedoeling
dat zij de waardes die zij hier belangrijkst vinden aan zouden geven in een enkele zin. De vragen die
gesteld zijn staan in bijlage 6.
Hierna was er ruimte voor de open discussie. Hierbij was het de bedoeling dat men zijn/haar eigen
standpunten en waarde verdedigd en overbrengt op de anderen. Als dit naast de Journey-map gehouden
wordt zien we dat hier ook staat dat de deelnemers de eigen mening testen en onderzoeken, door een
standpunt in te nemen en te kijken of deze overeind blijft staan na kritiek wordt getest of deze enige
waarde heeft.
De laatste stap van de focus group was het stemmen. Door het stemmen werd gekeken met welk standpunt en waarde het meeste mensen eens waren. Hierbij werd ook gevraagd of mensen significant van
standpunt waren veranderd. Dit werd gedaan om te kijken of de basis van mensen dusdanig ondervraagd
was om verandering teweeg te brengen. De opgenomen focus-group staat in bijlage 5.
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DE RIJKDOM VAN DE TOEKOMST.
Eindproject met de vraag: Hoe verdelen we de rijkdom van de toekoemst?

Thema's

DE RIJKDOM VAN DE TOEKOMST.
De thema’s spelen zich af rond kapitaal, duurzaamheid, techniek en zorg. De
centrale vraag is, zoals eerder genoemd: “Hoe verdelen wij de rijkdom van de
toekomst?”. Dit gaat over de periode rond 2030-2050. In deze nabije toekomst
is het heel waarschijnlijk dat wij geheel nieuwe problemen tegen gaan komen
rondom de thema’s. Dit is niets nieuws, elke vooruitgang zorgt voor nieuwe
vraagstukken. In de literatuur is al veel te vinden rondom deze thema’s.

OMSCHRIJVING
Jullie zijn als groep de leiders van de toekomst. Samen moeten jullie beslissingen nemen over hoe we
om moeten gaan met verschillende problemen in de toekomst. Dit is natuurlijk vrij speculatief omdat
we niet exact weten hoe de toekomst gaat lopen.
Woensdag krijgen jullie stellingen, problemen en dilemma’s van mij. De bedoeling is dat jullie
beslissen wat er gedaan moet worden om tot een oplossing te komen. Hierin is ethiek leidend. Het
gaat er dus niet om dat alle feiten besproken worden en dat er een kostenberekening wordt gemaakt
maar de vraag is: Wat lijkt mij in deze situatie het goede om te doen op basis van wat ik weet op dit
moment? Er zijn dus ook geen foute antwoorden.

Basis

KAPITAAL

VERDELING IN DE TOEKOMST

Een goed voorbeeld speelt zich af rond de verdeling van ons geld. Zo hebben mensen het nu over
post-capitalism of end-stage capitalism. Dit houdt in dat het kapitalisme zoals wij het nu kennen in
een nieuwe fase komt. Waar vroeger iedereen gelijke kansen had zien we nu dat het kapitaal zeer
oneerlijk verdeeld is. De “one-percent” heeft steeds meer rijkdom terwijl een steeds grotere groep
van de bevolking moeilijk rond kan komen. Als dit zo doorgaat wordt de verdeling steeds ongelijker,
de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dit zien we nu al terug op bijvoorbeeld de
huizenmarkt. Het wordt steeds moeilijker om een huis te kopen. Veel starters of mensen met minder
geld moeten hierdoor een huis huren waardoor ze geen vermogen op kunnen bouwen. Een oorzaak
hiervan is ook dat de bedrijven in de woningbranche vaak het meest verdienen aan het verhuren van
hele dure appartementen, deze worden dan ook veel gebouwd.

Als deze ontwikkelingen zich doorzetten is het de vraag hoe de verdeling in de toekomst eraan toe
gaat. Nu al zien we dat een politicus als Bernie Sanders heel populair is onder de jeugd. Hij gelooft in
socialistische oplossingen. De rijken zouden dus mee moeten betalen voor de armen. Een voorbeeld
van een socialistische maatregel is ons zorgsysteem, wij betalen met zijn allen de rekeningen van
degene die het nodig hebben. Een ander voorbeeld is het mogelijke basisinkomen, dit houdt in dat
iedereen een vast bedrag per maand krijgt zodat ook mensen met een minder goedbetaalde baan (of
werklozen) rond kunnen komen. Tegenstanders van dit soort maatregelen zeggen dat de overheid
zich niet te veel moet bemoeien met wat mensen verdienen. Ze vinden het oneerlijk dat degenen die
hard werken moeten betalen voor mensen die minder succesvol of lui zijn. Hoe moet dit later als de
oneerlijke verdeling groter wordt? Wat hierbij meespeelt is het feit dat de “American dream” volgens
veel mensen in steeds mindere mate bestaat. Het is minder mogelijk om als arm persoon in een
achterstandswijk door te groeien tot een succesvol, rijk persoon.

Uitnodiging

Bij elk onderwerp beginnen we met een ronde waarin iedereen kort zegt wat hij/zij vindt of denkt
dat er moet gebeuren. Hierbij maak je in een of twee woorden duidelijk welke waarde hierbij
belangrijk is. Dit statement moet minder dan een minuut lang zijn. Een voorbeeld is de stelling: “er
moeten meer snelwegen komen” dan kan een statement zijn:
“Ik ben tegen meer snelwegen want dit zorgt voor meer vervuiling en stikstof, de waarde die hierbij
belangrijk is, is duurzaamheid.”
Of
“Ik ben voor meer snelwegen want ik vind dat op tijd komen belangrijk is en dat wordt hierdoor
makkelijker. Hierbij staat voor mij de waarde bewegingsvrijheid centraal.”
Hierna is er open discussie. Hier gaat het erom dat jullie samen beslissen wat een goede oplossing is.
Het kan zijn dat jullie het totaal niet met elkaar eens zijn. Als jullie er echt niet uitkomen kan er
gestemd worden. Dit is geheel aan jullie. Ik zal af en toe ingrijpen zodat iedereen ongeveer evenveel
aan het woord kan zijn maar ik zal geen grote rol hebben. Als jullie samen tot een oplossing of
compromis zijn gekomen gaan we naar het volgende thema.

DOELSTELLING, DOEL, EINDDOEL
De thema’s spelen zich af rond kapitaal, duurzaamheid, techniek en zorg. De
centrale vraag is, zoals eerder genoemd: “Hoe verdelen wij de rijkdom van de
toekomst?”. Dit gaat over de periode rond 2030-2050. In deze nabije toekomst
is het heel waarschijnlijk dat wij geheel nieuwe problemen tegen gaan komen
rondom de thema’s. Dit is niets nieuws, elke vooruitgang zorgt voor nieuwe
vraagstukken. In de literatuur is al veel te vinden rondom deze thema’s.

BANEN VERDWIJNEN

TECHNIEK

Wat ook erg mogelijk is, is dat banen verdwijnen. Drones vervangen soldaten, productie wordt
geautomatiseerd en zelfs auto’s kunnen zelf rijden en hebben geen chauffeur meer nodig. Dit zou
kunnen leiden tot het verlies van nog veel meer banen. We hebben op deze wereld simpelweg niet
de hoeveelheid arbeid nodig die zoveel mensen samen bieden. Als een groot gedeelte van de
bevolking werkloos is zou de kloof tussen arm en rijk nog meer kunnen groeien.

Een andere tak van techniek biedt nog meer stof tot denken. Hier rechts is het logo te zien van een
bijzondere spermabank. Fairfax Cryobank en Cryogenic Laboratories zijn spermabanken waar de
donoren zorgvuldig geselecteerd worden. De donoren zijn allemaal kerngezond, gaan naar de beste
universiteiten en hebben veel goede eigenschappen. Voor een enorm bedrag mag je zelf uitkiezen
welke donor het beste bij je past en kun je een slim, knap en goed presterend kind kopen. Vandaag
de dag is dit bijna niet meer nodig. We kunnen al zeer veel op het gebied van DNA-modificatie, in de
toekomst wordt het zeer waarschijnlijk mogelijk om te kiezen hoe slim, mooi of getalenteerd je kind
wordt. Dit zal (ne t als bijna elke techniek) steeds beter gaan. De mensen die hiervan profiteren zijn,
net als bij Cryogenic, de mensen met het geld hiervoor. Op dit moment zijn veel mensen van mening
dat dit niet mag. Dit kan bijvoorbeeld zijn om ethische of religieuze redenen. De vraag is echter waar
de grens ligt. Er zijn enkele muizen resistent gemaakt tegen HIV, als dit bij mensen kan is dat toch
fantastisch? En als je eenmaal ziektes kan voorkomen kan je ook net dat ene stapje verder gaan en
ervoor zorgen dat je kind net wat beter kan leren. Als wij dit in het westen niet doen (om wat voor
reden dan ook) dan is het maar de vraag of andere landen hierin meegaan. Wat als China extreem
slimme kinderen kan maken voor de generatie wetenschappers van de toekomst, zal de rest van de
wereld hier dan niet in mee wille n gaan?

CYBORGS

Iets wat hier zeer dichtbij staat is het maken van zogenoemde cyborgs. Dit is niet zoals in films als
terminator maar het gaat hier simpelweg om het combineren van mens en techniek. Bekende
voorbeelden zijn pacemakers, gehoorapparaten en insulinepompen. Ook hier is het verhaal hetzelfde.
Als dit soort techniek nu gebruikt wordt voor het verhelpen van lichamelijke defecten, kan dit ons
als mensen dan later “verbeteren”? Er zijn al lenzen uitgevonden met zoomfunctie, zullen dit soort
verbeteringen op ons menselijk lichaam later breed beschikbaar zijn? Verbeteringen op ogen en oren
maar ook op hersenen of conditie?

BRONNEN

KLIMAAT
Ook zorgt het klimaat voor nieuwe discussie. Ik denk dat iedereen hier al aardig wat over weet, de
aarde gaat kapot door klimaatverandering. Volgens schattingen zullen er rond 2050 ongeveer 200
miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Dit zijn gigantisch veel mensen die niet meer kunnen wonen waar
ze vandaan komen, deze gebieden zullen onbewoonbaar worden door bijvoorbeeld natuurrampen,
verwoestijning of juist overstromingen. Waar laten we deze mensen? Op het moment kan je alleen
Europa binnenkomen als je politiek vluchteling bent, een belangrijke vraag is dus waar we de ze
mensen moeten laten. Wat hier ook nog bij komt kijken is de vraag wie voor de kosten van
klimaatverandering opdraait. Veel landen die te maken gaan hebben met de problemen van
klimaatverandering zijn niet per se de landen die geprofiteerd hebben van de industrialisatie.

Bronnen voor meer informatie bij het kopje Techniek:
Klitzman, O. B. R. (2019, 16 augustus). Designer babies are on the way. We’re not ready (Opinion).
CNN. https://edition.cnn.com/2019/08/16/opinions/gene-edit-dangers-opinion-klitzman/index.html
https://www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/illness-or-identity-disability-rights-scholarcomments-plan-use-crispr-prevent )

THEMA'S DIE WORDEN BESPROKEN:
KLIMAAT
DUURZAAMHEID
KAPITAAL
TECHNIEK

DIT ZIJN ENKELE ALINEA’S MET CONCLUSIES UIT MIJN ONDERZOEK, DENK RUSTIG NA OVER
WAT JE VAN DIT SOORT THEMA’S VINDT EN HOE WE EEN WENSBARE TOEKOMST KUNNEN
CREËREN.

De rijkdom van de toekomst, Tom van der Linden, 19-02-2021

Hoe verdelen !e de
rijkdom van de toekomst

Testen/ onderzoeken mening

Verandering in
kaart brengen

- FOCUS GROU -

1.

De rijkdom van de toekomst, Tom van der Linden, 19-02-2021

2.

Wicked problems

Wicked problems zijn ingewikkelde
problemen, jullie mogen hierbij eerst een
eigen oplossing aandragen en daarna samen
tot de beste oplossing komen.

Focus- group
Stellingen

Ik laat een stelling zien, iedereen stemt voor
of tegen en laat kort weten waarom. Hierna
mogen jullie op elkaar reageren en ingaan op
elkaars standpunten.
Als er tussendoor vragen zijn kun je deze
altijd stellen. Deze ronde is er vooral ter
introductie van de verschillende problemen
en meningen.

Stemmen
& navragen

3.

Open vragen

Ik stel een aantal vragen waarover jullie
samen tot een antwoord mogen komen.

Bevindingen
Uit de focus-group bleek dat mensen al heel goed in kaart hebben wat de basiswaardes zijn, meningen zijn al gevormd voordat de uitnodiging met eerste informatie gegeven word. Deze
meningen kunnen zij ook zeer makkelijk toepassen op nieuwe thema’s. Door dit naast de journey-map te houden werd
zichtbaar dat de focus verkeerd lag. Het gaat er niet om dat
mensen basiswaardes moeten formuleren, deze hebben zij al.
De nadruk moet liggen op het onderscheid tussen de waardes
die mensen hebben en het gedrag dat zij uiten. De veronderstelling was dat mensen niet goed zouden weten wat voor hen
belangrijk is en wat voor waardes dus meegenomen dienen te
worden bij het aankaarten van de problemen van de toekomst.
Deze veronderstelling was volledig onjuist.
Hierdoor verliep de focus-group ook anders dan verwacht was.
Uiteindelijk is de structuur een beetje losgelaten en werd er
vooral gekeken naar wat er op natuurlijke wijze bij mensen naar
boven kwam. Er werden gepassioneerde betogen gehouden
over verschillende onderwerpen waarbij veel duidelijker werd
hoe mensen zelf nadenken over de thema’s.
Dit is in het proces een belangrijke iteratiestap gezet. Op basis hiervan zijn de nieuwe hoofd- en deelvragen geformuleerd.
De zoektocht veranderde van “de zoektocht naar eigen normen
en waarden” naar “het verschil tussen wensbare toekomst en
zichtbaar gedrag”. Wat houdt mensen tegen om ethisch juist te
handelen? Waarom weet men zeer goed te formuleren wat zij
belangrijk vinden maar werken zij hier niet aan?
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Wat zorgt voor het verschil tussen de wensbare toekomst en het zichtbare gedrag?

Morele ontwikkeling

In het proces na de focus-group werd al snel duidelijk dat de theorie van Kohlberg een belangrijke rol
in dit onderzoek dient te spelen. Binnen deze theorie komt naar voren dat morele ontwikkeling een
groeitraject is met verschillende stadia. Dit werkt als een soort ladder. Elk van de zes stadia heeft zijn
eigen karaktereigenschappen. De meeste mensen behalen nooit de top. Als mijn doelgroep niet hoog op
deze lader zit verklaart dat waarom zij zich niet moreel ontwikkeld gedragen. Hierin moest meer inzicht
verkregen worden. Er zijn meerdere mensen van binnen en buiten de focus-group ondervraagd. Dit is
gedaan op basis van het Heinz-dilemma. Dit dilemma is ontworpen om mensen goed na te laten denken over de achterliggende redenen van hun eigen daden. Door goed door te vragen wordt onderzocht
waarom de personen dingen op een bepaalde manier zouden doen. Het gaat hierbij niet om wat de
antwoorden zijn maar echt wat de achterliggende motieven zijn. Deze achterliggende redenen bieden
inzicht in op welk niveau de persoon zich bevindt in denken en/of handelen. Drie van de afgenomen tests
zijn te vinden in bijlage 7.

Het model van Kohlberg
Post-conventioneel, hier denken mensen in individuele of zelfs universele waardes.
Conventioneel, hier denken mensen in sociale
en/of maatschappelijke gevolgen van daden.
Pre-conventioneel, hier denken mensen in termen van straf en beloning.

In de laagste fases, de pre-conventionele, wordt gedacht in een logica van straf en beloning. De middelste
fases heten de conventionele, hierin staan sociale en maatschappelijke relaties centraal. De post-conventionele stadia zijn de top. Hierbij gaat het om individuele en universele waardes. Dit is uiteraard een
vrij beknopte samenvatting. Wat voor dit project relevant is, is dat mensen in de post-conventionele fase
complexe situaties beter overzien. Zij denken niet in gevolgen voor hen zelf (eigenbelang) maar kunnen
daarbuiten treden en overzien wat objectief gezien “het juiste” is om te doen. Dit betekent niet dat zij
hier altijd naar zullen handelen. Dit is een belangrijke conclusie uit het onderzoek. Deze mensen zijn dus
niet de doelgroep maar het doel is om mensen meer op deze manier te laten denken.
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Door de interviews werd zichtbaar dat veel mensen denken en handelen op conventioneel niveau. Dit is
voorspelbaar aangezien het overgrote deel van de volwassenen zich hier bevindt. Er waren echter ook
enkele uitschieters naar boven en naar onder. Zo had een persoon het over “dit mag niet want dan krijg
je straf”, wat wijst naar een pre-conventionele gedachtegang, en zat een ander juist op een post-conventioneel niveau. Zij had het over de achterliggende waardes die voor haar belangrijk zijn en wat de
morele afwegingen zijn die gemaakt dienen te worden. Hierbij werd ook gevraagd wie enkele idolen zijn
op moreel gebied, van welke personen denken wij dat ze moreel nastreefbaar gedrag vertonen. Hier
kwamen geen definitieve conclusies uit, persoonlijke voorkeuren spelen een te grote rol om hier concreet iets uit te kunnen halen. Ook is na de interviews teruggekeken naar de focus-group, werd in deze
discussie duidelijk op welk niveau mensen denken? Dit was niet het geval. Enkele uitspraken konden
wel in een hokje worden gestopt maar er was niet op de juiste manier doorgevraagd om hier conclusies
aan te koppelen.
Voor mij is dit belangrijk omdat een post-conventionele gedachtegang (hoog op de ladder) belangrijk is
bij het opstellen van normen en waarden. Waar de conventionele denkwijze op zoek gaat naar een manier waarop het handelen een positieve invloed heeft op sociale of maatschappelijke relaties (stelen is
slecht want de maatschappij lijdt er onder) is de post-conventionele denkwijze op zoek naar individuele
of universele waardes die hier bovenuit kunnen gaan. Dit sluit aan bij de vraag waarmee de focus-group
werd afgesloten (wat zorgt voor het verschil tussen wensbare toekomst en het vertoonde gedrag). Het
gedrag maar ook juist het denken van mensen wordt beïnvloedt door de positie op de piramide.
Hoe hoger iemand op deze schaal zit hoe beter deze persoon kan nadenken over wat moreel goed en
fout is. Als iemand dus verder ontwikkeld wordt deze persoon beter in staat in omgaan met de ethiek
van de toekomst.
quotes etc uit interviews

Testresultaten

Een heel concreet voorbeeld vanuit de test-interviews kwam al uit de eerste vraag. Op de vraag of
de hoofdpersoon uit het scenario medicijnen mag stelen voor zijn stervende vrouw zei persoon A:
“Nee, hij is dan gelijk hoofdverdachte en zal dus straf krijgen”. Bij het doorvragen kwamen we niet
verder dan de retoriek dat stelen niet mag van de wet en het daarom slecht is. Dit getuigt van een
lage ontwikkeling, dit lijkt pre-conventioneel maar er zou nog wel onderbouwd kunnen worden dat
dit in de conventionele fase past aangezien het gaat over de (sociale) gevolgen van het overtreden
van de wet.
Persoon B begon over het feit dat stelen per definitie slecht is, is het het echter waard om iets
moreel fouts te doen om een leven te redden? Dit vond zij een moeilijke afweging die op persoonlijk
niveau genomen dient te worden. In dit gesprek werd daadwerkelijk ingegaan op waardes en de
achterliggende redenen hiervan. Dit getuigt van een verdere ontwikkeling. Deze conclusies kunnen
uiteraard niet gemaakt worden op basis van een enkele vraag, voor de interviews zijn 10 vragen
doorlopen met bij elke vraag nog enkele verdere vragen om tot de kern te komen.

(12) (14) (20)

Aanscherpen doelgroep
Zoals eerder benoemd is de doelgroep vastgesteld aan de hand van leeftijd.
Mensen van een bepaalde leeftijd zijn vaak ideologischer en soms zelfs meer activistisch. De stelling was dus dat zij veel nadenken over moraliteit. Hier kwam
echter al snel de kritiek op dat mensen van oudere leeftijd in principe net zo ideologisch en/of activistisch kunnen zijn. Bovendien hebben ouderen meer tijd gehad
om zich moreel gezien te ontwikkelen. Is de leeftijd dan wel de goede maatstaaf
of moet het gaan om een bepaalde mate van maatschappelijke betrokkenheid?
De keuze viel op een doelgroep die buiten leeftijd om gaat maar meer te maken
heeft met de maatschappelijke betrokkenheid. De doelgroep moet betrokken zijn
met de thema’s en onderwerpen. Om vervolgens na te kunnen denken over mogelijke oplossingen binnen deze problematiek is het nodig dat zij bedreven zijn in
het opstellen van waardes die voor hen belangrijk zijn. Hier sloot de theorie van
Kohlberg zeer goed bij aan. Het idee was dan ook dat er gezocht moest worden
naar mensen uit de post-conventionele stadia.
Na de interviews bleek dat deze mensen zeer moeilijk te vinden zijn. Hierom werd
de doelgroep eigenlijk veranderd in het doel op zich. Hoe nodig ik mensen uit om
bezig te zijn met ethiek? De groep waarvoor dit project gemaakt is valt dus eigenlijk net buiten de doelgroep. Dit project is niet gemaakt voor mensen die ontwikkeld zijn tot de post-conventionele stadia op de schaal van Kohlberg maar juist de
mensen die hier net onder zitten. Deze groep heeft besef van sociale en maatschappelijke gevolgen van acties en daden maar baseert dit nog niet op universele of
individuele normen en waarden. Door vooral door deze groep te stimuleren wordt
het doel van dit project bewerkstelligd.
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Gilligan
Er is echter een toevoeging bij de theorie van Kohlberg.
Kohlberg stelde in zijn onderzoek dat vrouwen minder goed zijn in ethiek dan mannen. Vrouwen gingen bij
zijn onderzoek vaak op zoek naar uitwegen, kunnen
we geen oplossing vinden waardoor iedereen gelukkig
is? Later heeft een andere onderzoeker, Gilligan, hier
een andere theorie tegenover gezet. Vrouwen denken
vaker in termen van zorg dan in zwart-witte termen van
wetten en regels. Gilligan stelde een andere ladder op
waarbij de manier van denken met zorg als uitgangspunt uiteengezet wordt. Hierbij gaat het niet om concrete regels maar om de manier waarop er gekeken
wordt naar hoe je met de ander om moet gaan. Uit later onderzoek is gebleken dat deze onderzoeken beide
zeer goed kloppen. Het overgrote deel van de mannen
reageert op de manier van Kohlberg en het overgrote
deel van de vrouwen op die van Gilligan. Voor dit onderzoek is het belangrijk om deze twee theoriën beide
mee te nemen.

(1)

Toepassing
Maar hoe kan deze theorie gebruikt worden? Het achterliggende doel van het project is het voorbereiden
van mensen op de ethische probleemstukken van de toekomst. Het combineren van verschillende theorieën biedt een manier om het doel te bereiken. De rol die Kohlberg’s theorie hierin speelt is groot. Een
bekend ethicus, John Stuart Mill, heeft ooit geformuleerd dat moraliteit net een spier is18. Het is nodig
om jezelf te trainen om goed om te kunnen gaan met de wereld om je heen. De theorie van Kohlberg
(pas vele jaren later geformuleerd) sluit hier mooi op aan. Maar hoe train je deze zogenoemde morele
spier? Op basis van de interviews en de theorie zijn er enkele persona’s gemaakt. Hierop zijn de conventionele en post-conventionele stadia van Kohlberg en Gilligan uitgewerkt. Binnen deze persona’s is
verder ingegaan op morele doelstellingen en frustraties. Door deze persona’s naast elkaar te houden
wordt goed zichtbaar wat er nodig is om hoger te komen. Dit is kort samengevat in de termen inzicht en
inspiratie. De manier waarop deze persona’s geformuleerd zijn is te vinden in bijlage 8.

Door de persona’s naast elkaar te houden wordt (met behulp van interviews en theorie) zichtbaar
wat nodig is om groei te bewerkstelligen.
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CONVENTIONEEL.

POST CONVENTIONEEL.

Kohlberg.
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Gilligan.

Inzicht & inspiratie
In beide kanten van de persona’s is inzicht zeer belangrijk. Dit gaat om inzicht in eigen denkpatronen en
de wereld om het individu heen. Het grote verschil tussen conventionele en post-conventionele denkers
is dat de laatste groep beter het overzicht heeft in maatschappelijke relaties en zichzelf in dit systeem
kan plaatsen. Hierbij is de link gelegd naar het populaire idee van self-care. De denker Michel Foucault
zegt over “care of the self” dat het hierbij gaat om het in kaart brengen van alle betrokken factoren.
Inzicht verkrijgen in ethiek is dus bijna een soort van morele self-care. Het is voor morele ontwikkeling
dus zeer belangrijk dat je reflecteert op je eigen moraliteit en hoe dit interacteert met de wereld er omheen. Dit sluit weer goed aan bij de eerdergenoemde quote van Mill. Deze morele self-care is nodig om
je bewust te worden van je eigen ethiek.
Inspiratie is een tweede aspect wat zeer belangrijk is. Het groeien naar een post-conventionele positie
gaat niet zomaar. Behalve inzicht is het goed om inspiratie te krijgen, dit gaat op twee manieren. Als je
situaties tegenkomt waarbij je eigen moraliteit niet voldoet kun je je realiseren dat je eigen denkwijze
omtrent ethiek hier enigszins tekortkomt. Dit biedt de mogelijkheid om te reflecteren en je moraliteit te ontwikkelen. Hiernaast kan je geïnspireerd worden door mensen die verder zijn in deze morele
ontwikkeling. Een makkelijk voorbeeld hiervoor komt uit de pre-conventionele gedachtegang. Kinderen
denken op een bepaalde leeftijd volgens morele regels dat je iets slechts hebt gedaan als je straf krijgt
(de eerste fase volgens Kohlberg). Als zij vervolgens zien dat iemand straf krijgt voor iets goeds kunnen
zij hierdoor in een moreel conflict komen. Zij merken hier op een primitieve manier dat straf niet altijd
de goede maatstaaf is voor goed en fout, maar wat dan wel? Dit start een gedachtegang die er vaak
toe leidt dat zij zich verder ontwikkelen naar de volgende fase. Zo kan dit ook gaan in de wereld van de
volwassenen. Hierom is in eerdergenoemde interviews ook gevraagd naar de morele voorbeelden van
de deelnemers. Hierin werden bekende figuren als Nelson Mandela, Barack Obama maar ook Jezus
genoemd. Het idee om inspiratie te bieden vanuit deze “morele voorbeelden” en hieruit een concept te
ontwikkelen heeft nog even gespeeld.
De volgende theorie die hierbij aansluit is die van John Rawls. In het boek “A theory of justice” (16) schrijft hij over “the veil of ignorance”. Deze veil of ignorance is het idee dat je mensen uit hun situatie haalt.
Ze weten niets over hun situatie, rijkdom en talent. Deze theorie komt erop neer dat mensen door deze
veil of ignorance veel eerlijkere beslissingen maken. Een conclusie die je uit zijn theorie kan halen is
dat mensen heel veel opkomen voor hun eigen rechten, hun eigenbelang. Ook hier kan je inspiratie en
inzicht op toepassen. Mensen moeten inzicht hebben in wat voor rol het eigenbelang speelt in de morele
overwegingen en ze moeten geinspireerd worden, of groeien op de schaal van Kohlberg, om situaties
objectief te kunnen bekijken. Deze theorie is zeer abstract maar biedt een handvat voor de manier waarop de latere prototypes ontworpen dienen te worden.
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(5) (9) (14) (16)

PROOF OF CONCEPT
Research
Deze theorieën en het vooronderzoek moesten
samen tot een concept leiden. De conclusies
waren op dit punt duidelijk. Om mensen voor
te bereiden op de ethiek van de toekomst is het
nodig dat zij hierin getraind worden. Dit kan gebeuren doormiddel van inzicht en inspiratie op
basis van verschillende theorieën. Hoe moest dit
vormgegeven worden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er
meegedaan aan een crazy eight. Binnen deze
crazy eight is het de bedoeling dat anderen voor
dit project prototypes schetsen. Wat voor concept
sluit goed aan bij het vooronderzoek? Bij deze
crazy eight werd alsnel duidelijk dat het lastig
was om alle abstracte theorieën en vooronderzoek samen te voegen tot een concreet concept.
Uit alle ideeën die hieruit gekomen zijn werd nog
geen doorbraak bereikt. Mede met behulp van
deze crazy eight zijn wel enkele eisen opgesteld.
De crazy eight is te vinden in bijlage 9.
Enkele ideeën die uit de crazy eight naar voren
kwamen werkten met behulp van dialoog en verscheidene personen. Een goed voorbeeld hiervan is het idee van een podcast wat verschillende
malen voorbij is gekomen. Via deze podcast zou
het mogelijk zijn om mensen te inspireren door
inzicht te geven in ethiek en moraliteit van hoog
niveau en misschien zelfs door enkele theorieën
omtrent ethiek op een instapbare manier voor te
leggen.
Hier ontstond echter een dilemma. Enerzeids
werkt dialoog zeer goed (hier later meer over)
maar anderzijds is het zeer belangrijk dat er ruimte is voor zelfreflectie. Het moet niet gaan om
de ander maar om hoe het “ik” omgaat met deze
situaties. Om dit abstracte idee van het “ik” onder
de loep te nemen moet men gefocust zijn op
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zichzelf en hier als het ware een spiegel voorgehouden krijgen. Om deze reden valt een idee als
een podcast al af. Dit is niet confronterend genoeg, het dwingt niet om zelf na te gaan denken.
Dit project gaat om meer dan puur luisteren naar
informatie.
Om tot een goed concept te komen is er nog eens
goed gekeken naar het proces. Op basis hiervan
konden verschillende uitspraken geformuleerd
worden.
Met betrekking tot Rawls moet het individu uit de
eigen situatie getrokken worden om de ethiek te
activeren. Als wij kijken naar Foucault moet de
morele context in kaart gebracht worden en moet
er inzicht gegenereerd worden. Met als laatste
Kohlberg erbij is het belangrijk dat een individu
overzicht krijgt in ethische situaties en deze gaat
overzien. Deze uitspraken samen schetsen een
helder beeld.
Zoals eerder vernoemd moet het individu getraind worden in ethiek. Dit kan door deze inzichten te combineren en aan het individu voor te leggen. Hiervoor is het belangrijk dat het individu
een moment van zelfreflectie meemaakt.

Om dit te bewerkstelligen viel de keuze ten eerste op een smart-mirror. Deze smart-mirror moet het
individu in aanraking brengen met casussen uit de ethiek die ertoe leiden dan hij/zij geprikkeld wordt
om zelf hier verder over na te denken. Het belangrijkste hiervan is niet de technische werking van
de smart-mirror maar de morele prikkel die geboden wordt. De setting van de smart-mirror is hierbij
zeer belangrijk. Aangezien de hele installatie de zelfreflectie moet stimuleren zijn hier enkele ontwerpeisen voor geformuleerd. Zo moet de installatie donker zijn en mag de ruimte geen overbodige prikkeling bieden. Na verschillende ontwerprondes is er gekozen om de installatie de uitstraling van een
biechthok te geven. Dit biechthok voldoet aan alle ontwerpeisen. Een biechthok is gemaakt met als
hoofddoel zelfreflectie en het toegeven van eigen fouten. Dit is ook wat er in de installatie plaats moet
vinden. Binnen deze installatie heeft de deelnemer de rol van biechter en priester waarbij de spiegel
werkt als tool om dit proces soepel te laten verlopen. Verdere onderbouwing staat op vervolgende pagina’s bij het testen van het concept.
In de praktijk werkt de installatie dus zo dat de buitenzijde van het biechthok de potentiële deelnemer
uitnodigt om naar binnen te komen. Hierbinnen neemt de deelnemer plaats en gaat hij/zij de interactie
aan met de smart-mirror. Hierdoor komt de deelnemer in aanraking met casussen die ervoor moeten
zorgen dat ethische prikkeling plaatsvindt. Hierdoor moet de vereiste inspiratie en inzicht verkregen
worden.
De technische werking van de spiegel wordt verzorgd door een raspberry pi. Deze is aangesloten op
een beeldscherm waar een one-way mirror voorstaat. Door ervoor te zorgen dat dit met touch-screen
werkt wordt een interactieve spiegel gecreeërd. Om de verdere ontwerpkeuzes toe te lichten is een
klein bestand aangemaakt, deze staat in bijlage 18.

Zelf vs. Dialoog
Er zit een vreemde conclusie in het onderzoek. Het
feit dat de nadruk gelegd wordt op het “ik” en niet
op de ander lijkt vreemd in een project over ethiek.
Ethiek draait voor een groot deel om de omgang
met de ander, waarom wordt de nadruk daar dan
niet op gelegd?
Dit is gedaan met een reden. Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat mensen gedwongen
worden te reflecteren op de manier waarop zij
ethiek bedrijven. Ethiek draait in veel gevallen inderdaad om interpersoonlijke relaties, dit project
gaat om hoe wij als individu kijken naar deze relaties. Deze staan nog steeds vrij centraal in het ontwerp, de hoofdvraag is echter hoe wij hier zelf naar
kijken. De reflectie lijkt heel individueel maar gaat
daadwerkelijk over hoe wij kijken naar de omgang
met de ander.

Testen concept

Zoals vernoemd is de keuze ten eerste gevallen
op het maken van een smart-mirror. De casussen die hierdoor voorgedragen worden hebben te
maken met het verkrijgen van inzicht en inspiratie. De eerste schetsen hiervan zijn te vinden in
bijlage 11. Veel van deze casussen bevatten informatie en voorbeelden uit bestaande ethiekvormen en/of boeken. Om goed te testen wat hier
wel en niet werkt zijn verschillende prototypes
getest.
De eerste poging om de abstracte theorie
inzichtelijk te maken werkte niet volledig. Voor
deze casus is geprobeerd om verschillende
ethiekstromingen samen te vatten in enkele zinnen om de doelgroep hier vervolgens een uit te
laten kiezen met de vraag: “wat is een goede
vuistregel om ethisch juist te handelen?”. De
ethiekvormen die hiervoor gekozen werden bevatten vrij lastige theorie, hierom zijn deze erg versimpeld. Zo werd utilisme genoemd als: “zolang
de meeste mensen het grootste genot ervaren
is het goed”. Deze methode werd maar op kleine
schaal uitgewerkt en getest. Al snel bleek dat de
theorie nog te abstract was en te ver weg stond
van de deelnemers. Binnen deze casus bestond
nog geen intereactie, het ging simpelweg om een
meerkeuzevraag. Hierom is dit prototype omgevormd in een tweede versie. Deze is prototype
1 genoemd. Hierbij doen verschillende mensen
uitspraken en moet er een keuze gemaakt
worden tussen de verschillende personen. Deze
personen zijn volledig indentiteitsloos waardoor
dit geen invloed kan hebben op de keuze. Wel is
het iets makkelijker om je in te leven in de verschillende uitspraken. Deze uitspraken zijn dan
ook zo opgesteld dat het volledig mogelijk om
het eens te zijn met deze personen. Zo werd utilisme in dit ontwerp aangeduid met de uitspraak:
“Wat ik doe moet er voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen geluk ervaren, en zo weinig mogelijk pijn“.
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Als er een keuze gemaakt werd kwam kritiek op
deze ethiekvorm naar voren. De persoon met de
utilistische uitspraak draait deze om en zegt hierbij
dat slavernij dan ook oke is, zolang er maar meer
mensen tevreden mee zijn dan dat er last van hebben. Deze kritiek op utilisme is hardnekkig en is niet
makkelijk goed te praten. Hoewel de uitspraak over
utilisme goed klinkt kan deze slavernij niet afkeuren
terwijl wij goed aanvoelen dat dit moreel niet geheel
verantwoord is. Op deze manier wordt elke uitspraak
onderuit gehaald. Wanneer blijkt dat deze uitspraken allemaal niet geheel voldoen bij het ontwerpen
van een alomvattende ethiek wordt er gevraagd of
er door de persoon zelf een uitspraak geformuleerd
kan worden over wat ethisch juist is.
Deze casus biedt inzicht en inspiratie door feitelijk
een extreme versimpeling te bieden van ingewikkelde theoriën. Hierdoor krijgen mensen een klein
beetje theorie mee, dit is de inspiratie van hogerop
die nodig is in het ontwerp. Het inzicht komt door de
kleine aanval op iemands persoonlijke keuze. Wanneer er daadwerkelijk een keuze is gemaakt voor
een van de uitspraken wordt de deelnemer hierop
aangevallen.
Om het idee van de spiegel te testen is deze casus op
verschillende manieren getest. Deze casus is als paper-prototype uitgewerkt. Bij het testen hiervan werd
dit paper-prototype op een raam en op een spiegel
geplakt. Beide varianten zijn hierna losgelaten op
studenten. De variant op de spiegel werkte nog niet
volledig, een paper-prototype op een spiegel plakken werkt dan ook niet hetzelfde als een smart mirror. Wel werd aangegeven dat het naar jezelf kijken
na afloop kan leiden tot persoonlijke reflectie. Dit
moet nog uitvoerig getest worden op het moment
dat de praktische werking compleet is. De werking
van de spiegel is echter minder belangrijk dan de
werking van de casussen. Het belangrijkste van dit
project is dat de persoon daadwerkelijk geprikkeld
wordt en tot persoonlijke reflectie komt.
De losse casus-prototypes zijn te vinden in bijlages
12 t/m 15.

Prototype 1 op het raam in garage Otten
Om dit prototype goed te testen is deze naast een andere gehouden, prototype 2. Hierbij werd een bestaand ethisch dilemma voorgelegd met daarbij de keuze wat de rechter moest oordelen. Hierbij werden
niet verschillende ethische stromingen aangekaart maar werd er een dilemma aangekaart waarbij verschillende waardes tot botsing komen. Ook deze bevatte enige interactie, al was het net wat minder.
Nadat de persoon een keuze maakt voor een rechterlijke uitspraak wordt hier nog over doorgevraagd.
Door het doorvragen moest bereikt worden dat mensen doorhadden dat dit geen makkelijke zwart-wit
beslissing is. Hierdoor moest bij deze casus meer dialoog plaatsvinden tussen verschillende deelnemers. Na deze casus spelen er nog vragen waardoor deelnemers sneller geneigd zijn hier met elkaar
over in discussie te gaan.
Bij het testen van deze twee casussen hoopte ik dat er een duidelijk onderscheid gemaakt kon worden
tussen welke beter bleek te werken. Dit was echter niet het geval. Bij de nabevraging bleek dat het bijna
een gelijke tweedeling was.
Na de eerdere tests zijn verschillende casussen nogmaals getest. Hierbij zijn verschillende uitgangspunten ingenomen. De eerste casus werd zeer interactief neergezet, dit was bijna een spel. Deze casus
was zeer actueel en had impact op iedereens dagelijks leven. De tweede casus was puur tekstueel.
Deze ging over meer abstracte theorie. De derde casus ging ook over vrij abstracte theorie maar bestond
uit prikkelende afbeeldingen en felle kleuren waarbij de theorie daadwerkelijk betrokken werd op het
eigen leven. Door deze casussen anders neer te zetten moest getest worden wat de manier van brengen
doet met de doelgroep. De casussen waren hiervoor al op andere manieren getest, deze test ging dus
meer om de vorm en inhoud. Wat werkt het beste? (bijlage 16)

De deelnemers bleken de derde het beste te vinden. Deze ging (zoals genoemd) over iets meer abstracte theorie maar betrok dit rechtstreeks op het eigen dagelijks leven. De beelden die hierbij werden
laten zien leken ook goed te werken. Juist door het feit dat het een beetje abstract was gingen mensen
hier meer bij nadenken om dit goed te betrekken op het eigen leven. Deze koppeling tussen theorie en
praktijk lijkt dus heel belangrijk te zijn. De theorie is belangrijk om de kennis van mensen daadwerkelijk
te verheffen. De koppeling met de praktijk houdt de theorie bruikbaar en interessant. Theorie en praktijk
samen zorgen er dus voor dat het doel van dit project bereikt wordt, het biedt mensen kennis van ethiek
waar zij eerst niet tot beschikten en laat ze dit dan toepassen op het eigen leven. Dit stukje reflectie
zorgt ervoor dat zij de theorie zelf tot iets bruikbaars omvormen. Als zij hier mee bezig zijn, zijn zij daadwerkelijk ethiek aan het bedrijven. Het gedeelte van de deelnemers dat hierdoor geprikkeld wordt en
waarbij de interesse gewekt wordt is, zoals eerder genoemd, de doelgroep. Deze moet zo groot mogelijk
gemaakt worden.
Een verdere conclusie, die ook al eerder getrokken was, is dat mensen hierbij zeer gevoelig zijn voor
visuele prikkeling. De teksten mogen niet extreem lang zijn, dit zorgt voor het verslappen van de aandacht. De doelgroep die ik aan wil spreken is echter wel overwegend bovengemiddeld opgeleid. Zij zullen dus iets langere teksten aankunnen dan het gemiddelde publiek. Alsnog moet de tekst in concrete,
behapbare stukken verdeeld worden.
Om verder in te gaan op de grafische elementen zijn er enkele gifjes gemaakt (bijlage 17). Deze Gif’s
waren alledrie verscheidene versies van dezelfde casus. Hierbij werd hetzelfde thema op verschillende
manieren voorgelegd aan de doelgroep. Hierbij werden verschillende vragen gesteld over wat de effecten hiervan waren op de deelnemers. Hieruit is (wederom) gebleken dat het absoluut niet saai mag zijn.
De meeste deelnemers waren geen fan van zwart-witte elementen, hoewel deze goed opvallen lijkt het
al snel op een geschiedenisles. Fellere kleuren werken veel beter maar door dit te erg te laten vloeken
kan een minder serieus gevoel gecreëerd worden. In de praktijk moeten de grafische elementen dus
kort en opvallend zijn. Er moet gebruik gemaakt worden van beelden die zo herkenbaar mogelijk zijn en
de kleuren moeten de aandacht trekken. In het geheel moet de aandacht erbij gehouden worden.
De ontwerpkeuzes en stappen staan verder beschreven in bijlage 18.
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De werking van de spiegel is getest in theorie en praktijk. Dit lijkt goed te werken, mensen worden geconfronteerd met hun ego.
Om de spiegel goed te testen zijn verschillende empathie-opwekkende beelden en vragen voorgelegd
aan deelnemers. Enkelen hiervan werden voorgelegd op het moment dat de deelnemer zichzelf diep
in de spiegel aan moest kijken en enkele hiervan niet. Welke dit waren wisselde per deelnemer af. Zo
kregen mensen dus verschillende dingen te zien met, en zonder spiegel. Hierbij werden vragen gesteld,
dit ging een beetje net zoals de Kohlberg test. De focus lag hierbij op dieper ingaan op empathie en
ethiek. Door hier dieper over door te vragen gingen mensen dus nadenken over deze thema’s. Na afloop
werden nog enkele vragen gesteld over de werking van de spiegel zelf. Hielp deze om empathie op te
roepen? De theorie die hieraan ten grondslag ligt is vooral die van Lacan. Dit is een psychoanalist die
onder andere schrijft over de spiegelfase bij het opgroeien. Hierin leren kinderen als het ware dat ze een
ego hebben door voor het eerst in de spiegel te kijken. Hiernaast heb je ook spiegeltherapie, dit is een
vorm van therapie waarbij het kijken in de spiegel ook gebruikt wordt. Het kijken in de spiegel heeft als
werking dat je je bewust wordt van het ego in relatie tot anderen. Je ziet wie jij bent en gaat er automatisch over nadenken hoe anderen jou zien en hoe jij omgaat met anderen.
Dit kwam dan ook uit de test. Mensen gaven aan dat ze de scenario’s meer confronterend vonden op
het moment dat zij zelf voor de spiegel stonden. Zij hadden het gevoel dat zij meer verantwoording af
moesten leggen en een iemand gaf zelfs aan dat hij het gevoel had in zijn eigen ziel te kijken. Een ethicus die hier goed bij aansluit is Levinas. Hij beschrijft hoe het gelaat van de ander ons tot in de oneindigheid trekt, door in aanraking te komen met de ander worden wij geconfronteerd met alles wat wij
niet zijn. Door hiernaar te kijken worden wij gedwongen na te denken over een wereldperspectief dat
niet begint bij het “ik” maar bij de ander, dit noemt hij alteriteit. De vraag is nu, wat als het gelaat dat je
tegenkomt niet dat van een ander is maar dat van jezelf. Uit dit onderzoek lijkt bijna te komen dat deelnemers daadwerkelijk op een soortgelijke manier gedwongen worden om na te denken over hun eigen
morele perspectieven. De gehele test met de spiegel is te beluisteren in bijlage 19.
Met de spiegel werd daadwerkelijk een diepere laag bereikt, dit is ook letterlijk aangegeven door een
deelnemer. Behalve confrontatie biedt het kijken naar jezelf ook rust en reflectie op de eigen emoties.
Deelnemers zijn echter wel constant aan het proberen de eigen blik te ontwijken. Dit is logisch, confrontatie vermijden doen wij graag. Hierom moet in het uiteindelijke ontwerp een manier liggen waarop men
gedwongen wordt om zichzelf aan te kijken. Dit gaat gedaan worden doormiddel van licht. Hiernaast
werden mensen heel bewust van eigen houding en uiterlijk, dit kwam ook omdat er veel mensen bij
waren. Als er geen anderen in de ruimte aanwezig zijn is dit effect minder..
(22) (23) (24)

Behalve de testen zijn er ook al enkele praktijktoepassingen getest. De werking van de
smart-mirror moet uiteraard ook technisch in orde zijn. Hiervoor is geëxperimenteerd met
de raspberry pi. Om dit volledig werkend te krijgen moet er nog veel gebeuren. Hierom
zijn de eerste versies gemaakt via Adobe XD. Dit werkte goed, er kon een casus voorgelegd worden waar de deelnemer de interactie mee aan kon gaan.
Hiernaast is er veel geëxperimenteerd met de smart mirror zelf. Hiervoor zijn verschillende beelden getest op het beeldscherm dat uiteindelijk gebruikt gaat worden. Om te testen
hoe dit werkt met de uiteindelijke spiegel is er een frame gemaakt met daarin spiegelfolie. De testen met het prototype wijzen erop dat het wel werkt maar dat er zeker nog
wel grote uitdagingen zijn. De eerste versies hadden als hindernis dat het spiegelfolie het
touchscreen activeerde en dat het op geen enkel moment helemaal strak stond waardoor
het beeld al snel misvormd werd. Dit moet opgelost worden door nog een beter frame te
fabriceren. Als de spiegelfolie volledig strakgetrokken wordt is dit effect er niet meer. Dit
is tot dusverre niet volledig gelukt. Ook bleek dat een soortgelijk frame werkt tegen het
activeren van het touchscreen.
De testen met een van de latere prototypes (waarbij touch-screen niet geactiveerd wordt
maar het beeld wel misvormd is) is te vinden op:
https://youtu.be/mn9SpTAWFhc
Hier is ook te zien dat het spiegelbeeld veel beter te zien is met licht en het achterliggende beeldscherm meer opvalt als het donker is. Dit wordt meegenomen in de installatie,
op momenten dat de interactie aan wordt gegaan moet het donker zijn en op momenten
dat de deelnemer zichzelf moet zien gaat het licht aan.
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Ook de beleving van de installatie moest getest worden.
Over de omgeving en de beleving van de installatie had ik
al enkele vooroordelen. Alles moest in dienst staan van het
bevorderen van zelfreflectie. Hierom moest de ruimte zo
weinig mogelijk prikkeling bieden. Bij de spiegeltest werd
al aangegeven dat de omgeving heel erg af kan leiden, dit
zal tijdens de daadwerkelijke reflectie niet anders zijn. Hierom is de vraag gesteld waar mensen dachten het beste te
kunnen doen aan zelfreflectie. Deze vragen zijn gesteld in
een instagram poll waar iets meer over staat in bijlage 18.
Hierbij gaven de meeste aan dat zij een donkere, kale ruimte prefereren. Enkelen kozen wel voor een ruimte die meer
comfort uitstraalde, hierom moet dit ook niet vergeten
worden, de ruimte moet zo comfortabel mogelijk zijn. Hiernaast is ook getest wat voor uiterlijke kenmerken meer
vragen/interesse oproepen. Hiervoor zijn pakkende titels
belangrijker dan beelden. Zoals eerder genoemd is op basis van deze ontwerpeisen voor het idee van een biechthok
gekozen. Hier is echter ook een andere reden voor.
Bij dit afstudeerproject heb ik veel gedaan wat net buiten
mijn comfortzone ligt. Zo ook bij dit laatste stuk. Binnen het
ontwerpen speel ik graag met ideeën en theoriën van anderen, het project gaat over mijn interesses maar mijn persoonlijke mening of identiteit schijnt er nog niet extreem in
door. Bij deze zoektocht naar de beleving ben ik gaan kijken
wat mij persoonlijk met dit project verbindt.
Zelf heb ik een christelijke achtergrond. Binnen mijn opvoeding waren veel aspecten gebaseerd op de
christelijke norm. Zo ook ethiek, het hoogste goed is het christendom dus hier haal je de basisideeën
van wat goed en fout is vandaan. Tijdens mijn puberteit heb ik dit christendom steeds meer losgelaten.
Tijdens dit proces valt de basis van veel dingen geheel weg. Binnen het thema van ethiek is dit een zeer
radicale verandering. Ethiek gaat van iets immanent-transcendents naar iets waar je zelf naar op zoek
moet gaan. Hierom ben ik veel zelf na gaan denken, als hetgeen dat je geleerd hebt wegvalt, wat kan je
dan nog wel geloven? Met deze reden ben ik ethiek als iets gaan zien wat je geheel zelf moet invullen,
je moet hier zelf naar op zoek.
Ethiek gaat voor mij niet om religie maar om hetgeen wat wij zelf als goed en fout ervaren, dit is niet
makkelijk vast te stellen. Binnen het biechthok ben je de biechter en de priester beide zelf. De priester
is weggevallen, er is niemand die jou kan vertellen wat goed en fout is. Jij moet hier zelf naar op zoek,
dit is hoe ik ethiek zie.

Conclusies
De hoofdvraag is in dit onderzoek zo goed mogelijk beantwoord, deze is:
Lorem ipsum
sit amet, consectetur
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ethiek en denkwijze
vandolor
maatschappelijk
bewuste adipiscinginzichtelijk
elit. Curabitur
eu elit
neque.
Quisque
mensen omtrent toekomstgerichte thema’s
wordt
zodat
mensen
uit hendrerit,en
metus
molestie
tempor,
mi augue
hun eigen denkstructuur getrokken worden
deze ut
thema’s
gaan
bekijken
vanuiteuismod
ligula, id iaculis elit mauris et odio. Curabitur
een breder perspectief?
sodales commodo nisi sollicitudin rhoncus. Pellentesque quis enim porttitor, porttitor dui in,
vestibulum diam. Duis ut ex porta, posuere arcu
Het antwoord hierop kwam naar voren in de theorie
vantempor
Kohlberg,
mensen
die geoefend
zijnurna,
in
eget,
quam.
Ut luctus
consectetur
ethiek zijn beter in staat om ethische “wicked problems”
objectief
te aliquam
bekijken.non.
Hierom
is het nodig
eu pulvinar
justo
Vestibulum
eu ferom mensen in aanraking te brengen met morele vraagstukken.
Als
men
problemen
tegenkomt
mentum turpis, sed interdum felis. Sed vehicula
waarbij eigen ethiek niet toereikend blijkt te zijn wordt
men
gedwongen
om
te zoeken
verdui non
purus
vulputate
ornare.
Cras naar
iaculis
felis
beteringen hierop. Door hier mee bezig te zijn wordt
men
als
het
ware
getraind
in
het
bedrijven
a aliquam molestie. Proin imperdiet porta scelervan ethiek. Door inzicht en inspiratie te bevorderen isque.
doormiddel
prikkelende
moeten
Donecvan
tincidunt
auguecasussen
sollicitudin
consecmensen uitgenodigd worden om hiernaar op zoek tetetur
gaan.
tristique. Fusce ac varius enim. Nulla eget
ullamcorper erat, a lobortis massa. Vestibulum
Gedurende dit proces zijn ook de volgende deelvragen
behandeld:
vitae
neque quis ex condimentum rutrum.
Hoe meet ik ethiek en denkwijze?
Morbi tempus erat a ornare lacinia. Sed faucibus
Inzicht in ethiek en denkwijze van personen is verkregen door de eerste onderzoeksmethoden.
augue ac lacus dictum interdum. Phasellus feuVooral de focus-group is hierin van groot belang geweest.
giat scelerisque risus egestas vehicula. In quis
mi purus. Phasellus cursus tristique nibh a temHoe selecteer ik mensen met een bepaalde graad van maatschappelijke bewustheid?
por. Aenean ut lectus vel ex egestas cursus. SusDit is onderzocht aan de hand van de Kohlberg-test en het Heinz-dilemma. Door goed door te
pendisse potenti. Mauris bibendum sagittis euisvragen kan gemeten worden hoe moreel ontwikkeld een persoon is. Deze mensen zullen himod. Curabitur ut posuere eros, vitae vulputate
erop niet geselecteerd worden maar zij zullen het best bereikt worden en het vaakst zelf intererat. Donec sit amet leo leo. Sed nulla erat, ulesse hierin tonen.
tricies quis posuere consectetur, vehicula et leo.
Duis eget nulla lectus. Vivamus ut magna nunc.
Hoe breng ik deze mensen in aanraking met de toekomstgerichte thema’s op een manier
Integer egestas feugiat neque sit amet pellendat zij hierover na gaan denken?
tesque. In tortor elit, ornare id odio eu, ultrices
Dit is gedaan aan de hand van verschillende casussen, deze zijn getest en op basis hiervan zijn
mollis lorem. Cras nec mi a purus porttitor feucriteria geformuleerd.
giat ut id eros.
Hoe maak ik de metingen inzichtelijk en beleefbaar?
Dit is vastgelegd in een moodboard, voor het uiteindelijke concept bleek dit niet nodig te zijn.
De manier waarop de deelnemer denkt hoeft niet inzichtelijk gemaakt te worden voor de buitendwereld. Het is echter wel belangrijk dat de deelnemer hier zelf over na gaat denken en zelf
inzicht krijgt.
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Aanbevelingen

Op het moment ligt alles goed klaar om door te kunnen. Er zijn verschillende dingen
die uitgewerkt moeten worden. Het biechthok moet ontworpen en gebouwd worden,
de casussen moeten omgevormd worden tot een coherent verhaal en er moet een
eindversie komen van de spiegel zelf. Het meeste werk hiervan bestaat uit praktische
arbeid. De ideeën liggen op tafel en moeten nu alleen nog uitgevoerd worden. Alleen
het verhaal wat op de smart-mirror wordt verteld moet nog verder uitgewerkt worden.
Alle inzichten die hiervoor verzameld zijn bieden hiervoor goed houvast. Het belangrijkste hiervoor is dat er even naar gekeken wordt met enkele medestudenten die verstand hebben van storytelling om er een mooi verhaal van te maken. Dit is belangrijk
aangezien ik mensen van buitenaf mee wil laten denken. Het verhaal moet duidelijk
zijn voor “leken” die niet midden in dit ontwerpproces zitten.
Zoals genoemd zijn er nog verschillende dingen die gedaan moeten worden, er is echter duidelijk in kaart gebracht wat deze taken inhouden waardoor ik zin en vertrouwen
heb in deze laatste fase.
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BIJLAGE 1
Relevantie
Als wij terugkijken naar de 20e eeuw dan zien
wij grote maatschappelijke veranderingen. Een
voorbeeld hiervan is de welbekende emancipatie. Hier gingen mensen voor strijden omdat
er steeds meer belangstelling was voor gelijke
rechten. Dit kwam grotendeels door maatschappelijke veranderingen maar ook de opkomst van
nieuwe hulpmiddelen zoals anticonceptie hebben hierin een grote rol gespeeld.10
Onze maatschappij verandert ook nu. Behalve
de bestaande problemen komen er ook steeds
nieuwe problemen naar voren. In een tijd dat
mensen steeds individualistischer lijken te denken8 komt er steeds vaker een egocentrisch geluid naar voren. Vluchtelingen moeten weg, het klimaat moeten ze ergens anders maar regelen en
covid-regels worden aan de laars gelapt. Mensen
denken in onze postmoderne maatschappij in
steeds grotere mate aan zichzelf en ervaren hierbij nieuwe problemen.21 In deze tijd verandert
er veel tegelijk, we staan voor allemaal nieuwe
vraagstukken waarvan sommige bekend zijn
en anderen nog nooit eerder zijn voorgevallen.
Het is dus belangrijk dat wij weten hoe wij als
maatschappij hiermee om moeten gaan.
Iemand die hier graag over speculeert is schrijver en historicus Yuval Noah Harrari. Hij schrijft
in zijn boek “21 lessen voor de 21e eeuw”21 over
problemen die wij in de nabije toekomst tegen
gaan komen. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van techniek en biologie. We zien nu al
dat mensen door technologie verbeterd kunnen
worden, al is het maar met een pacemaker. Volgens Harrari gaat dit soort technologie zorgen
voor een geheel nieuwe manier van onderscheid
tussen arm en rijk. De superrijken zullen zich-

Ook andere bronnen geven aan dat de kloof tussen arm en rijk blijft groeien. Dit zie je niet alleen
terug in het verschil in kapitaal maar ook steeds
meer in de levensverwachting en het opleidingsniveau.6 Dit zorgt voor geheel nieuwe ethische kwesties waar wij als mensheid tot nu toe
nog niet mee in aanraking zijn gekomen.
De kloof tussen arm en rijk is niet het enige nieuwe probleem. Klimaatverandering zorgt onder
andere voor een nieuw soort vluchtelingen, klimaatvluchtelingen. Wie gaat deze vluchtelingen
opvangen? Moeten deze mensen uit (vooral)
arme landen boeten voor de vervuiling die de rijkere landen aangericht hebben?2 Volgens een
oud rapport van de UN10 hebben wij in 2050 te
maken met 200 miljoen klimaatvluchtelingen.
In een wereld waar alleen politiek vluchtelingen
een land binnen kunnen komen en een groot
gedeelte van de maatschappij hier niet op zit te
wachten hebben wij hier nog geen antwoord op.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van problemen waar wij mee te maken gaan krijgen. Harrari noemt in zijn boek ook nog dingen als het verdwijnen van banen, het veranderen van politiek
en religie en hoe wij om zullen gaan met data en
privacy.11 Deze tak van sport blijft bij speculeren.
Ondanks al onze technologische vooruitgang is
het voor ons nog niet moelijk om in de toekomst
te kijken. Uiteraard is er dus ook veel kritiek op
deze speculatieve schrijver, als reactie op zijn
publicaties is er een boek uitgekomen waarin
verschillende humanistische hoogleraren kritiek
uiten op het toekomstbeeld dat Harrari schetst.15
Humanisme draait meer om het centraal staan
van de mens, dit gaat niet goed samen met het
wereldbeeld van Harrari. Deze humanisten zijn
zeer kritisch op Harrari en geven hun eigen kijk
op de problemen waar wij tegen aan zullen lopen.
Wat opvalt is dat zij het wel eens zijn met het feit
dat wij voor grote nieuwe problemen komen te
staan.

“Het is misschien niet toevallig dat we ons, net op het moment dat
het voortbestaan van de mensheid serieus op het spel staat, storten
op boeken die beloven dat de mens op weg is naar onsterfelijkheid.”
[Middelhoek, D. (2019).] 15
Maatschappelijke problemen zorgen vaak voor veel discussie. De laatste jaren groeit het populisme in
een groot deel van de westerse wereld. In veel Europese landen is te zien dat rechtspopulistische partijen veel winst boeken. Hiernaast verhardt ook de publieke discussie, er is veel sprake van polarisatie.
Dit is nog meer zichtbaar geworden door de coronacrisis. Waar thema’s als klimaat, vluchtelingen en
economie al voor redelijke verdeling konden zorgen wordt dit nog meer zichtbaar ten tijde van acute
crisis. Een belangrijke factor in het vormen van een mening over veel thema’s blijft wel het eigenbelang.
Zo gaan wij er vaak vanuit dat er weinig immigranten zijn die PVV stemmen en zien wij de gemiddelde
VVD’er als iemand die meer te besteden heeft dan een doorsnee SP-stemmer. Wij willen een vertegenwoordiger die opkomt voor onze eigen belangen. Als iedereen strijdt voor het eigenbelang komen wij
niet tot universele of individuele waarden waarmee de rechtvaardigheid van de samenleving gemaximaliseerd wordt. Het streven naar individueel geluk kan in de weg staan van de algemene utiliteit. Het
doel van dit project is dan ook om mensen te laten reflecteren op zichzelf. Mijn uitgangspunt is dat dit
nodig is om de problemen van morgen aan te pakken.
Om voorbereid de toekomst in te gaan moeten wij ons richten op onze eigen moraliteit en ons afvragen
wat het juiste is om te doen.

BIJLAGE 2

Quotes uit enquete:

“We gaan heel veel klimaat gerelateerde problemen krijgen de
komende 10 tot 20 jaar.”

“Er zullen veel ethische vragen ontstaan rondom genomics”

“Door de klimaatproblematiek en de pandemieën die de bevolking
zullen uitroeien zal er een grote kloof komen tussen arm en rijk. “

“Mensen lijken steeds verder uit elkaar te groeien”

Samenvatting enquete
Deze (korte) vragenlijst gaat over de problemen van de toekomst en hoe hierover gedacht wordt. De
bedoeling is dat ik erachter kom wat de problemen zijn waar mensen zich mee bezig houden. Dit mag
dus overal over gaan (bijvoorbeeld maatschappelijk, sociaal of politiek). Antwoorden mogen zo lang
zijn als je zelf wilt, meerdere problemen geven is dus prima.
1.
Wat is je leeftijd?
2.
Wat zijn volgens jou mogelijke problemen waar we als maatschappij mee te maken gaan krijgen in de aankomende tien tot twintig jaar?
3.
Wat zijn volgens jou de toekomstproblemen waar de meeste aandacht naartoe gaat in politiek,
(social)media of publiek debat?
4.
Over welke onderwerpen denk jij dat er het meeste publieke conflict, debat of wrijving gaat
zijn in de komende tien tot twintig jaar?
Conclusies uit antwoorden van deelnemers:
1:
De meeste deelnemers zijn rond de 20 jaar oud, er zijn enkele uitspattingen maar hierbij zie ik niet echt
een andere mening. Dit had ik van tevoren wel verwacht te gaan zien.
2:
Ten eerste wordt klimaat veel genoemd. Hierbij komen dan zo nu en dan ook de gevolgen hiervan naar
voren zoals de vele klimaatvluchtelingen en het gebrek aan ruimte dat hierdoor wordt gecreëerd.
Polarisatie wordt ook veel genoemd. Issues die veel genoemd zijn, zijn dingen als racisme, vergrijzing,
de groeiende kloof tussen arm en rijk en het verschil in toegang tot data. Ook de rol van algoritmes (Ai)
en andere technologieën wordt aangekaart. Hierbij wordt gezegd dat deze gaan zorgen voor steeds
meer uit elkaar groeiende groeperingen.
Ook wordt genoemd dat er steeds meer ethische vraagstukken naar boven zullen komen. De rol van
wetenschap in het aanpassen van onze biologische werking zal ter discussie worden gesteld.
Verder genoemd: machtsverschuivingen naar bedrijven en personen met veel geld/invloed. Meer virussen. Intolerantie. Woningtekorten. Kansenongelijkheid.
3:
Mensen geven aan dat zij vinden dat het debat gaat over dezelfde dingen als die zij zelf genoemd hebben bij 2. Dit zou kunnen komen door het feit dat mensen hier zelf meer geïnteresseerd in zijn en het dus
meer opzoeken of juist andersom (mensen komen het meer tegen en raken er dus meer geïnteresseerd
in). De rol van de politiek wordt gezien als iets dat steeds meer populistisch is, zij richten zich meer op
datgeen dat stemmen oplevert dan op wat de echte problemen zijn. Ook bij social-media ziet men problemen, dit legt soms een vergrootglas op dingen. Verder zijn de thema’s die het meest genoemd worden
klimaat, racisme en natuurlijk het huidige virus.
4:
Er wordt gezegd dat er meer wrijving komt tussen bepaalde groepen dan verschillende onderwerpen.
Hier wordt dus weer de nadruk gelegd op polarisatie. Verder zijn een heleboel onderwerpen genoemd
die te maken hebben met polarisatie. De kloof tussen arm en rijk en etnische problemen komen veel
terug. Hiernaast geven mensen aan dat techniek ook veel problemen gaat opleveren.

BIJLAGE 3

Scenario's spel

Probleem 1: (scenario 1, 2)
Post-capitalism of end-stage capitalism. De fase van kapitalisme waarin al zijn/haar fouten naar boven
komen. Kapitalisme heeft ons veel vooruitgang gebracht, voorstanders van kapitalisme claimen dat
meritocratie en het kapitalistische systeem hetgeen is dat voor onze welvaart en vernieuwing heeft
gezorgd en dit nog steeds doet. Het wordt echter steeds meer en meer duidelijk dat de winnaars van het
kapitalisme meer en meer kapitaal vergaren en behouden terwijl er voor het arme gedeelte minder en
minder overblijft. Rijk en arm groeit verder uit elkaar en de beruchte “1 percent” heeft steeds meer en
meer macht en kapitaal. Er zijn genoeg mensen die mogelijke oplossingen aandragen. Dit is meestal
vanuit een socialistische hoek. Dit klinkt erg links en bijna leunend naar het communisme maar dit kan
al beginnen met het zorgsysteem dat wij hier in Nederland hebben. Behalve socialisme is er ook het
geluid dat de overheid zich meer moet bemoeien met het kapitalisme en het zelf de goede kant op moet
sturen. Dit vinden veel mensen echter geen fijn idee, niemand houdt van belastingen en bemoeienis.
Steeds meer mensen kunnen met hun normale bijna niet meer rondkomen of raken hun baan kwijt door
bijvoorbeeld technologische revolutie. Is het tijd voor drastischere maatregelen als een basisinkomen?
Als meritocratie niet meer werkt en “the American dream” is gestorven, moeten we dan ons geld beter
verdelen?
Hiernaast is er nog een ander probleem. We leven in een wereld waar de norm is: greed is good. De
norm is zo veel mogelijk geld verzamelen, zeker bij grote bedrijven. Dit zorgt vaak voor problemen. Als
olie geld oplevert dan wordt deze industrie niet gesloten, wat dit doet met het klimaat is een bijzaak.
Dit soort denken is ook terug te zien in de huizenmarkt. Er worden huizen gebouwd die veel geld opleveren, dit zijn niet de huizen waar minder rijke mensen veel aan hebben. In plaats van te bouwen wat de
maatschappij zo hard nodig heeft wordt gebouwd wat de rijke investeerders meer geld op zal leveren.
Nu zien we dit ook terug in de behandeling van onze coronapandemie. We zoeken een afweging hoeveel mensenlevens het mag kosten om de economie draaiende te houden. Als de afweging: geld vs (…)
straks daadwerkelijk problematisch wordt, hoe willen we dit dan binnen de perken houden?
Probleem 2:
We leven in een wereld waar de norm is: greed is good. De norm is zo veel mogelijk geld verzamelen,
zeker bij grote bedrijven. Dit zorgt vaak voor problemen. Als olie geld oplevert dan wordt deze industrie
niet gesloten, wat dit doet met het klimaat is een bijzaak. Dit soort denken is ook terug te zien in de
huizenmarkt. Er worden huizen gebouwd die veel geld opleveren, dit zijn niet de huizen waar minder
rijke mensen veel aan hebben. In plaats van te bouwen wat de maatschappij zo hard nodig heeft wordt
gebouwd wat de rijke investeerders meer geld op zal leveren. Nu zien we dit ook terug in de behandeling van onze coronapandemie. We zoeken een afweging hoeveel mensenlevens het mag kosten om de
economie draaiende te houden. Als de afweging: geld vs (…) straks daadwerkelijk problematisch wordt,
hoe willen we dit dan binnen de perken houden?

Duurzaamheid
Klimaatvluchtelingen.
Probleem: volgens voorspellingen zijn er in 2050 ongeveer 200 miljoen klimaatvluchtelingen. Dit zijn
mensen die door klimaatverandering niet meer kunnen wonen op de plek waar ze nu zijn. Dit kan
komen door bijvoorbeeld droogte, rampen of overstroming. Op het moment is de regel zo dat alleen
politieke vluchtelingen worden geaccepteerd in de meeste westerse landen, dit betekend dus dat klimaatvluchtelingen in principe niet geaccepteerd worden. Waar laten we deze 200 miljoen vluchtelingen,
of 1/45e van de wereldbevolking. Wie draait op voor de problemen die de geïndustrialiseerde landen
hebben veroorzaakt?
Scenario 1:
Een groeiend percentage van de mensen kan geen woning meer veroorloven, veel mensen huren voor
veel meer geld dan ze eigenlijk kwijt kunnen en kunnen daardoor niks opbouwen. Sommige mensen
moeten creatieve oplossingen verzinnen als het wonen in hun auto of raken zelfs dakloos. Dit komt omdat bedrijven alleen bouwen wat voor hun het meeste geld oplevert, dit zijn enorm dure appartementen
waar de armere klassen niks aan hebben. Mensen kunnen zich geen koophuis meer veroorloven waardoor woningcorporaties rijk worden met de hoge huurprijzen die ze overal binnenslepen. De vraag is of
er nieuwe wetten moeten komen om de bevolking aan een (koop)huis te helpen en wat deze wetten dan
zouden kunnen zijn.
Scenario 2:
Een groeiend percentage van de bevolking is werkloos. Mensen die vroeger arbeid konden leveren zijn
nu nutteloos geworden op de arbeidsmarkt. Oorlog wordt gevoerd met drones en productie wordt volledig geautomatiseerd, om een baan te krijgen heb je bijna altijd enige vorm van opleiding nodig wat niet
iedereen kan behalen. Aan de ene kant zijn veel mensen voor een basisinkomen, de mensen met een
baan betalen belasting zodat iedereen een klein bedrag per maan krijgt. Mensen die hier tegen zijn
vinden
Scenario 3:
Grote groepen vluchtelingen komen richting Europa. Gebieden waar zij eerst woonden zijn onbewoonbaar geworden door klimaatverandering. Door combinaties van overstromingen, verwoestijning en natuurrampen moeten zij ergens anders heen. Europese landen laten de vluchtelingen niet binnen, de wet
zegt dat alleen politieke vluchtelingen toegelaten hoeven te worden. Hierdoor dreigt overbevolking en
hongersnood in de arme landen waar deze vluchtelingen nu zitten, er rijst kritiek aangezien het westen
een grote rol heeft gespeeld in de klimaatverandering. Een groot deel van de bevolking wil de vluchtelingen echter niet binnenlaten omdat zij vrezen dat een overschot aan vluchtelingen hier voor problemen
zorgt. Wat moet er gebeuren?
Scenario 4:
De bio-industrie is enorm gegroeid, dit heeft grote invloed op het klimaat. In andere delen van de wereld
is de welvaart gegroeid waardoor daar nu meer vlees gegeten wordt. Dit importeren zij uit ons land.
In eigen land is de prijs hoger geworden waardoor vooral rijkere mensen nog veel vlees eten. Er staan
verschillende meningen tegenover elkaar. Sommigen vinden dat wij minder moeten exporteren zodat
ook mensen in eigen land vlees kunnen betalen. Een andere groep wijst hen erop dat het exporteren van
vlees veel geld oplevert en dat het stoppen hiermee daardoor zeer schadelijk is voor onze economie.
Een derde groep zegt dat wij helemaal moeten stoppen met het eten van vlees aangezien het milieu
hier zo onder lijdt.
(3) (6) (7) (11) (13) (17)
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Project
uitleg.

DE RIJKDOM VAN DE TOEKOMST.
Eindproject met de vraag: Hoe verdelen we de rijkdom van de toekoemst?

OMSCHRIJVING
Jullie zijn als groep de leiders van de toekomst. Samen moeten jullie beslissingen nemen over hoe we
om moeten gaan met verschillende problemen in de toekomst. Dit is natuurlijk vrij speculatief omdat
we niet exact weten hoe de toekomst gaat lopen.
Woensdag krijgen jullie stellingen, problemen en dilemma’s van mij. De bedoeling is dat jullie
beslissen wat er gedaan moet worden om tot een oplossing te komen. Hierin is ethiek leidend. Het
gaat er dus niet om dat alle feiten besproken worden en dat er een kostenberekening wordt gemaakt
maar de vraag is: Wat lijkt mij in deze situatie het goede om te doen op basis van wat ik weet op dit
moment? Er zijn dus ook geen foute antwoorden.
Bij elk onderwerp beginnen we met een ronde waarin iedereen kort zegt wat hij/zij vindt of denkt
dat er moet gebeuren. Hierbij maak je in een of twee woorden duidelijk welke waarde hierbij
belangrijk is. Dit statement moet minder dan een minuut lang zijn. Een voorbeeld is de stelling: “er
moeten meer snelwegen komen” dan kan een statement zijn:
“Ik ben tegen meer snelwegen want dit zorgt voor meer vervuiling en stikstof, de waarde die hierbij
belangrijk is, is duurzaamheid.”
Of
“Ik ben voor meer snelwegen want ik vind dat op tijd komen belangrijk is en dat wordt hierdoor
makkelijker. Hierbij staat voor mij de waarde bewegingsvrijheid centraal.”
Hierna is er open discussie. Hier gaat het erom dat jullie samen beslissen wat een goede oplossing is.
Het kan zijn dat jullie het totaal niet met elkaar eens zijn. Als jullie er echt niet uitkomen kan er
gestemd worden. Dit is geheel aan jullie. Ik zal af en toe ingrijpen zodat iedereen ongeveer evenveel
aan het woord kan zijn maar ik zal geen grote rol hebben. Als jullie samen tot een oplossing of
compromis zijn gekomen gaan we naar het volgende thema.

DOELSTELLING, DOEL, EINDDOEL
De thema’s spelen zich af rond kapitaal, duurzaamheid, techniek en zorg. De
centrale vraag is, zoals eerder genoemd: “Hoe verdelen wij de rijkdom van de
toekomst?”. Dit gaat over de periode rond 2030-2050. In deze nabije toekomst
is het heel waarschijnlijk dat wij geheel nieuwe problemen tegen gaan komen
rondom de thema’s. Dit is niets nieuws, elke vooruitgang zorgt voor nieuwe
vraagstukken. In de literatuur is al veel te vinden rondom deze thema’s.

THEMA'S DIE WORDEN BESPROKEN:
KLIMAAT
DUURZAAMHEID
KAPITAAL
TECHNIEK

De rijkdom van de toekomst, Tom van der Linden, 19-02-2021

Thema's

DE RIJKDOM VAN DE TOEKOMST.
De thema’s spelen zich af rond kapitaal, duurzaamheid, techniek en zorg. De
centrale vraag is, zoals eerder genoemd: “Hoe verdelen wij de rijkdom van de
toekomst?”. Dit gaat over de periode rond 2030-2050. In deze nabije toekomst
is het heel waarschijnlijk dat wij geheel nieuwe problemen tegen gaan komen
rondom de thema’s. Dit is niets nieuws, elke vooruitgang zorgt voor nieuwe
vraagstukken. In de literatuur is al veel te vinden rondom deze thema’s.

KAPITAAL

VERDELING IN DE TOEKOMST

Een goed voorbeeld speelt zich af rond de verdeling van ons geld. Zo hebben mensen het nu over
post-capitalism of end-stage capitalism. Dit houdt in dat het kapitalisme zoals wij het nu kennen in
een nieuwe fase komt. Waar vroeger iedereen gelijke kansen had zien we nu dat het kapitaal zeer
oneerlijk verdeeld is. De “one-percent” heeft steeds meer rijkdom terwijl een steeds grotere groep
van de bevolking moeilijk rond kan komen. Als dit zo doorgaat wordt de verdeling steeds ongelijker,
de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dit zien we nu al terug op bijvoorbeeld de
huizenmarkt. Het wordt steeds moeilijker om een huis te kopen. Veel starters of mensen met minder
geld moeten hierdoor een huis huren waardoor ze geen vermogen op kunnen bouwen. Een oorzaak
hiervan is ook dat de bedrijven in de woningbranche vaak het meest verdienen aan het verhuren van
hele dure appartementen, deze worden dan ook veel gebouwd.

Als deze ontwikkelingen zich doorzetten is het de vraag hoe de verdeling in de toekomst eraan toe
gaat. Nu al zien we dat een politicus als Bernie Sanders heel populair is onder de jeugd. Hij gelooft in
socialistische oplossingen. De rijken zouden dus mee moeten betalen voor de armen. Een voorbeeld
van een socialistische maatregel is ons zorgsysteem, wij betalen met zijn allen de rekeningen van
degene die het nodig hebben. Een ander voorbeeld is het mogelijke basisinkomen, dit houdt in dat
iedereen een vast bedrag per maand krijgt zodat ook mensen met een minder goedbetaalde baan (of
werklozen) rond kunnen komen. Tegenstanders van dit soort maatregelen zeggen dat de overheid
zich niet te veel moet bemoeien met wat mensen verdienen. Ze vinden het oneerlijk dat degenen die
hard werken moeten betalen voor mensen die minder succesvol of lui zijn. Hoe moet dit later als de
oneerlijke verdeling groter wordt? Wat hierbij meespeelt is het feit dat de “American dream” volgen s
veel mensen in steeds mindere mate bestaat. Het is minder mogelijk om als arm persoon in een
achterstandswijk door te groeien tot een succesvol, rijk persoon.

BANEN VERDWIJNEN

TECHNIEK

Wat ook erg mogelijk is, is dat banen verdwijnen. Drones vervangen soldaten, productie wordt
geautomatiseerd en zelfs auto’s kunnen zelf rijden en hebben geen chauffeur meer nodig. Dit zou
kunnen leiden tot het verlies van nog veel meer banen. We hebben op deze wereld simpelweg niet
de hoeveelheid arbeid nodig die zoveel mensen samen bieden. Als een groot gedeelte van de
bevolking werkloos is zou de kloof tussen arm en rijk nog meer kunnen groeien.

Een andere tak van techniek biedt nog meer stof tot denken. Hier rechts is het logo te zien van een
bijzondere spermabank. Fairfax Cryobank en Cryogenic Laboratories zijn spermabanken waar de
donoren zorgvuldig geselecteerd worden. De donoren zijn allemaal kerngezond, gaan naar de beste
universiteiten en hebben veel goede eigenschappen. Voor een enorm bedrag mag je zelf uitkiezen
welke donor het beste bij je past en kun je een slim, knap en goed presterend kind kopen. Vandaag
de dag is dit bijna niet meer nodig. We kunnen al zeer veel op het gebied van DNA-modificatie, in de
toekomst wordt het zeer waarschijnlijk mogelijk om te kiezen hoe slim, mooi of getalenteerd je kind
wordt. Dit zal (net als bijna elke techniek) steeds beter gaan. De mensen die hiervan profiteren zijn,
net als bij Cryogenic, de mensen met het geld hiervoor. Op dit moment zijn veel mensen van mening
dat dit niet mag. Dit kan bijvoorbeeld zijn om ethische of religieuze redenen. De vraag is echter waar
de grens ligt. Er zijn enkele muizen resistent gemaakt tegen HIV, als dit bij mensen kan is dat toch
fantastisch? En als je eenmaal ziektes kan voorkomen kan je ook net dat ene stapje verder gaan en
ervoor zorgen dat je kind net wat beter kan leren. Als wij dit in het westen niet doen (om wat voor
reden dan ook) dan is het maar de vraag of andere landen hierin meegaan. Wat als China extreem
slimme kin deren kan maken voor de generatie wetenschappers van de toekomst, zal de rest van de
wereld hier dan niet in mee willen gaan?

CYBORGS
Iets wat hier zeer dichtbij staat is het maken van zogenoemde cyborgs. Dit is niet zoals in films als
terminator maar het gaat hier simpelweg om het combineren van mens en techniek. Bekende
voorbeelden zijn pacemakers, gehoorapparaten en insulinepompen. Ook hier is het verhaal hetzelfde.
Als dit soort techniek nu gebruikt wordt voor het verhelpen van lichamelijke defecten, kan dit ons
als mensen dan later “verbeteren”? Er zijn al lenzen uitgevonden met zoomfunctie, zullen dit soort
verbeteringen op ons menselijk lichaam later breed beschikbaar zijn? Verbeteringen op ogen en oren
maar ook op hersenen of conditie?

KLIMAAT

BRONNEN

Ook zorgt het klimaat voor nieuwe discussie. Ik denk dat iedereen hier al aardig wat over weet, de
aarde gaat kapot door klimaatverandering. Volgens schattingen zullen er rond 2050 ongeveer 200
miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Dit zijn gigantisch veel mensen die niet meer kunnen wonen waar
ze vandaan komen, deze gebieden zullen onbewoonbaar worden door bijvoorbeeld natuurrampen,
verwoestijning of juist overstromingen. Waar laten we deze mensen? Op het moment kan je alleen
Europa binnenkomen als je politiek vluchteling bent, een belangrijke vraag is dus waar we deze
mensen moeten laten. Wat hier ook nog bij komt kijken is de vraag wie voor de kosten van
klimaatverandering opdraait. Veel landen die te maken gaan hebben met de problemen van
klimaatverandering zijn niet per se de landen die geprofiteerd hebben van de industrialisatie.

Bronnen voor meer informatie bij het kopje Techniek:
Klitzman, O. B. R. (2019, 16 augustus). Designer babies are on the way. We’re not ready (Opinion).
CNN. https://edition.cnn.com/2019/08/16/opinions/gene-edit-dangers-opinion-klitzman/index.html
https://www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/illness-or-identity-disability-rights-scholarcomments-plan-use-crispr-prevent )

DIT ZIJN ENKELE ALINEA’S MET CONCLUSIES UIT MIJN ONDERZOEK, DENK RUSTIG NA OVER
WAT JE VAN DIT SOORT THEMA’S VINDT EN HOE WE EEN WENSBARE TOEKOMST KUNNEN
CREËREN.

De rijkdom van de toekomst, Tom van der Linden, 19-02-2021
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Hier is de volledige (uncut) footage van de focus-group te zien. Klik op de afbeelding om
naar Youtube te gaan. Zoals aangegeven verliep deze focus-group niet volledig als gepland. Hierdoor ontstond enige chaos. Dit maakte de focus-group echter niet minder goed.
Na de focus-group was mijn eerste gedachte dat deze helaas mislukt was. De antwoorden waar ik naar op zoek was waren niet verkregen. Het feit dat dit anders verliep dan
voorspeld was, was echter niet erg. Mensen hielden zich niet aan de opgegeven regels
maar juist hierdoor werd extra inzicht verkregen. Er waren deelnemers die langere antwoorden gaven dan de bedoeling was en er werden betogen gehouden over onderwerpen waar de vraag totaal niet over ging. Juist hierdoor werd inzichtelijk hoe de doelgroep
daadwerkelijk dacht en kon een nieuwe iteratiestap gezet worden (zoals vermeld in het
verslag).
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Kohlberg test

De Kohlberg-test is gedaan aan de hand van het Heinz-Dilemma. Dit dilemma is
ontwikkeld zodat door goed door te vragen de achterliggende gedachten omtrent
ethiek zichtbaar worden. Door mij hier goed in te verdiepen kon ik deze uitvoeren.
Aangezien ik geen psycholoog ben wilde ik hier geen harde wetenschappelijke conclusies aan verbinden. Wel werd goed duidelijk in welke richting de testpersonen
zaten. Deze test is vijf keer uitgevoerd op verschillende testpersonen. Drie van deze
tests zijn hiernaast te beluisteren. Persoon A en B scoorden netjes conventioneel
(en soms iets daar onder) waar persoon C relatief lager scoorde. De theorie van
Gilligan kwam bij alle testpersonen enigszins naar voren, dit was interessant om
waar te nemen.

(12) (20)

Test A

Test B

Test C

BIJLAGE 8
Deze persoon zit hoog op de schaal van Kohlberg. Dit wordt gekenmerkt door
het feit dat hij inzicht heeft in moreel ingewikkelde situaties en zichzelf hierin kan plaatsen. Ook op zichzelf kan hij dus kritisch reflecteren. Eigenbelang
speelt een minder grote rol, alhoewel dit er nog wel kan zijn. Joost kan zelf
morele doelstellingen formuleren en hiervoor gaan.

Deze persoon zit op conventioneel niveau. Hij denkt in praktische termen
en berekent het morele niveau van zijn daden aan de hand van sociale en
maatschappelijke gevolgen. Deze gevolgen zijn soms erg zwart wit waarbij
emoties over het hoofd gezien kunnen worden. Eigenbelang speelt over het algemeen een grotere rol, al heeft de persoon dit soms niet door. Dit kan geheel
onbewust plaatsvinden aangezien deze persoon niet altijd het gehele plaatje
kan overzien.

Groei komt aan beide
en inspiratie. Individ
ethiek en trainen z
ware in.

e kanten door inzicht
duen gaan bezig met
zichzelf hier als het

Deze persoon zit hoog op de schaal van Gilligan. Dit betekend dat zij denkt in
termen van zorg. Hierbij vindt zij het belangrijk dat eerlijkheid een grote rol
heeft in de samenleving. Ook zij overziet het gehele plaatje hierbij, iedereen
heeft evenveel intrinsieke rechten. Het gaat niet om praktische oplossingen
maar om rechtvaardigheid.

Deze persoon is conventioneel op de schaal van Gilligan. Dit betekend dat zij
altruïsme ziet als “het goede”. Hierbij verliest zij soms zichzelf uit het oog. Dat
dit het goede is betekent niet dat zij zich hier altijd aan houdt. Het draait hierbij
vaker om gevoel dan om daadwerkelijke regels van goed en fout.
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Dit zijn de uitgeschetste prototypes die daadwerkelijk zijn gebruikt. Deze zijn grofweg gebaseerd op enkele ethische dilemma’s uit het boek: “justice, what’s the right
thing to do” van ethicus en hoogleraar Michael Sandel . Anderen zijn gebaseerd op
theorieën uit de ethiek. Samen bieden ze informatie en kritiek op eigen denken vanuit verschillende hoeken.18
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Prototype 1

Prototype 2
De familie Stern, een rijk stel uit New Jersey, besloot om aan kinderen te beginnen. Zij kwamen er echter
achter dat dit niet zomaar mogelijk was. Omdat zij onvruchtbaar was besloten ze een draagmoeder te
zoeken. Via een kliniek plaatsten zij advertenties, de keuze viel op Mary, een relatief arme vrouw van 29.
Ze sloten een contract af waarin de afspraak werd gemaakt dat Mary afstand deed van het kind voor een
bedrag van 10.000 dollar en het rijke stel betaalde de medische kosten.
Met behulp van het sperma van Mr. Stern en de eicel van Mary werd zij zwanger gemaakt. Toen het kind
echter geboren werd kon Mary hier geen afstand van doen, ze had een band gevormd met de baby en
vluchtte naar Florida. De familie Stern startte een rechtzaak.
Met welke uitspraak ben jij het eens?

Rechter A:
Er is een contract afgesloten en hier moet men
zich aan houden. Niemand is gedwongen in deze
situatie, beide partijen hebben samen een overeenkomst gesloten waar men zich aan dient te
houden. Hier van afwijken zou contractbreuk zijn.
Bovendien is dit niet het verkopen van een baby.
De baby is al van de vader, hij heeft het sperma
geleverd. De betaling is voor de dienst, het dragen
van de baby. Als wij het oke vinden om te betalen
voor spermadonatie is dit ook oké.

Rechter B:
Mary is de rechtmatige moeder, het verkopen van
dit recht komt neer op babyverkoop. Het contract
is niet geldig aangezien een moeder niet kan
overzien hoe de band met haar kind wordt voor
de zwangerschap, ze kan de consequenties dus
niet overzien. Ook na de geboorte is de keuze niet
vrij, het grote geldbedrag kan haar in een positie
plaatsen waarin zij gedwongen is de baby af te staan. Hiernaast leven we in een beschaafde samenleving, bepaalde dingen horen nou eenmaal niet
te koop te zijn. Commercieel draagmoederschap
komt neer op babyverkoop, dit is niet
wenselijk.
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Prototype 3

WIE ZIE JIJ?

WIE ZIE JIJ?

WIE ZIE JIJ?

“BEHANDEL EEN MENS NOOIT ALS
M I D D E L M A A R A LT I J D A L S D O E L
OP ZICH”
-IMMANUEL KANT

Dit betekent: respecteer anderen. Kijk niet naar
anderen als slechts of wat ze voor jou kunnen
betekenen. Kijk naar iedereen als een persoon
met eigen waarde.

Spiegel

Kijk jij naar anderen om wat ze voor jou kunnen betekenen?
Zie je ze in de eerste plaats dan nog wel als mens?
Hoe zie je dit tijdens je tinderavontuurtjes?
En bij het bestellen van eten of producten?

Dit prototype is gemaakt om te testen of interactie vereist is. In deze
specifieke casus zit weinig interactie, wel wordt dit gefaked door de
spiegel. Door de reflectie draait het niet om je eigen keuzes maar wordt
de vraag wel op jou persoonlijk betrokken. Het interessante aan deze
casus is wel dat deze passief af kan spelen. Er is geen interactie nodig
dus kan deze zeer snel als een soort powerpoint afgespeeld worden.
Inspiratie en inzicht komen allebei terug. Inspiratie uit de ingewikkelde
theorie van een ethicus en inzicht door de vraag hoe jij naar anderen
kijkt.
In de praktijk werkte deze casus niet zeer goed. Kritiek was dat het nog
steeds te abstract bleef en dat het gebrek aan interactie wel degelijk
stoorde. Aan de andere kant bleek wel het geval dat dit prototype uitnodigde, mensen waren benieuwd wat er bij deze beelden stond en
kwamen sneller er op af. Soortgelijke vragen kunnen dus gebruikt
worden om mensen van een afstandje nieuwschierig te maken.
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Prototype 4

D E A F W E G I N G E N VA N C O R O N A

Z I J N D E M A AT R E G E L E N H E T W A A R D ?

Kan jij de afwegingen maken?
Stel dat maar 2 mensen in Nederland het risico lopen om
besmet te raken door corona. Moeten we dit voorkomen
door een lockdown?
Waar ligt de grens?

Bij welk aantal is deze maatregel gewenst in Nederland?
Jij hebt het voor het zeggen, vul een getal in.

verplichte mondkapjes in publieke ruimtes

...
Besmettingen per dag

Bij welk aantal is deze maatregel gewenst in Nederland?
Jij hebt het voor het zeggen, vul een getal in.

Alle niet-essentiële winkels dicht

...
Intensive-care opnames per dag

Dit prototype is gemaakt met meer interactie. Bij dit prototype is ook
gekeken of de afsluitende vraag geheel nodig is. De vraag “zouden
deze getallen veranderen als je eigen familie of vrienden bij de slachtoffergroep horen” was hiervoor opgesteld.
Doormiddel van post-it’s konden deelnemers in deze gevallen aangeven welk getal ze in zouden vullen. Dit verliep niet altijd helemaal
soepel, de vraagstelling moet nog concreter en minder abstract. Wat
wel goed werkte was de actualiteit. Hier startten mensen snel gesprekken over. Mijn conclusies hieruit zijn dat actualiteit veel helpt maar dat
de afsluitende vraag ook essentieel is.
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Prototype 5

HOE EERLIJK ZIJN WIJ?

Als wij niet zouden weten wie we zijn, en dus geen idee
zouden hebben van onze persoonlijke omstandigheden

Zouden wij veel beter kunnen kiezen wat een goede verdeling
is in de samenleving.

Ons eigenbelang heeft een grote invloed op onze
voorkeuren.

IS JOUW MENING GEBASEERD OP EIGENBELANG?

Klimaat
Politiek
Racisme
Belasting
Religie

Dit prototype is gemaakt om te falen. Hier zit geen interactie, geen actualiteit en geenechte prikkeling in. Door dit zo neer te zetten moesten
de opgestelde hypotheses getest worden. Dit is goed gegaan. Wat wel
werkte aan dit prototype was dat de afbeeldingen uitnodigend waren
en op de een of andere manier werd bij de laatste vraag al snel discussie gestart. Op individueel vlak was dit geeel echter niet of nauwelijks prikkelend. Mensen kregen geen inzicht en/of inspiratie.
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Deze verdere test met de casussen ging, zoals genoemd. om het testen
van verschillende vormen van interactie. Tekstuele, interactieve en visuele prikkels werden hier naast elkaar gezet om te kijken wat dit deed
met de reeds eerder getestte casussen. Hieruit is veel inzicht gehaald
over de interactie binnen de casussen.

“Wat is juist en wat is niet juist, hoe onmogelijk is het om daar een
antwoord op te vinden?”
“Er zijn bij deze casus verschillende personen waar je het over
kan hebben en de visuals geven extra houvast”
“Plaatjes zijn altijd beter”

“Hier hebben we meer over gesproken terwijl we daar juist heel
snel klaar waren”

BIJLAGE 17
Gifs te zien via: https://drive.google.com/drive/folders/16xBshj-Shk0TWcKChRJ4AZeRL3qa-

Conclusies:
Gif 1:
Zwart-wit: is erg fel dus grijpt de aandacht. Voelt wel zeer ouderwets en roept dus niet echt op tot meer
interactie. Het grote contrast kan wel gebruikt worden om de aandacht naar bepaalde elementen te
trekken.
Flitsen: houdt de aandacht erbij (in combinatie met bewegend beeld).
Gif 2:
Grootte en kleuren zorgen voor opvallendheid. Langere tekst werkt niet goed. Het “vloeken” van de
kleuren kan gebruikt worden om de aandacht te trekken. Lettertype leest niet lekker. Door de heftigheid
geeft het een minder serieuze aanblik.
Gif 3:
Kleuren vloeken (niet op een fijne manier). Het is niet fijn om naar te kijken en nodigt niet uit. Nederlands wordt genoemd als saaier dan Engels. Tekst is ook niet goed leesbaar. Er mist context waardoor
het doel niet geheel begrepen wordt.
Concreet: Kleuren kunnen gebruikt worden om de aandacht te trekken. Welke soorten kleuren werken
hiervoor het beste? Dynamische content werkt om aandacht te trekken maar kan wel storend werken bij
de interactieve fase. Teksten mogen (vooral in de interactieve fase) niet te lang en niet onleesbaar zijn.
Content moet dus in kleine stukjes geknipt worden.
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Buitenzijde

D e buite n z i j d e v a n d i t p r o j e ct moet vragen oproep -

e n . Het b e e l d v a n e e n b i e c h t hokje roept natuurlijk

h e t beel d v a n b i e c h t e n o p i n mensen. Biechten is het

b e noemen v a n j e “ f o u t e n ” t e g enover een priester. Dit

i s als h e t w a r e w a t m e n i n d eze installatie ook moet

d o en. De p r i e s t e r i s e c h t e r weggelaten en je reflect -

e e rt op d e e i g e n f o u t e n t e g e nover jezelf.

D e buite n k a n t v a n d e z e i n s t a llatie moet er voor zor -

g e n dat m e n d a a d w e r k e l i j k n a ar binnen gaat.
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K leur:
D e hoof d k l e u r v a n d e i n s t a l latie is zwart. Door hier
f ellere k l e u r en a a n t o e t e voegen ontstaat een groot
c ontras t . D e ti t e l e n h e t g ordijn moeten hiermee de
a andach t n a a r z i c h t o e t r e k ken. De titel roept de
v ragen o p e n he t g o r d i j n n o digt hiermee uit om naar
b innen t e k o m en . D e k l e u r b epaalt hiermee dus als het
w are de h i ë r a rc h i e . A l s e r tekst toegevoegd wordt kan
d it met w i t t e t i n t e n .
P aarse e n b l a uw e t i n t e n w e r ken hiervoor goed met de
z warte k l e u r . P a a r s h e e f t e en kalmerende werking
w aarmee d e f o cu s g e s t i m u l e e rd kan worden om daadw e rkelij k a a n ze l f r e f l e c t i e te gaan doen.

h ttps:/ / w w w . s en s a t i o n a l c o l o r.com/meaning-of-purple/
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Vra g e n o p r o e p e n :
Om v r a g e n o p t e r o e p e n zijn ver sch i l l e n d e s c e n a r i o ’ s g etest.
Doo r G I F ’ s t e l a t e n z i e n en
men s e n h i e r b i j t e l a t e n kiezen
wat v o o r h e n m e e r i n t e r esse op wek t i s d e k e u z e g e v a l l en op en kel d e t i t e l b i j d e i n g ang. Op
dez e m a n i e r w o r d t w e l d e inter ess e g e w e k t m a a r w o r d t de po ten t i e l e d e e l n e m e r n i e t afges chr o k k e n d o o r t e v e e l i n formatie.
Uit d e t e s t k w a m n a a r v oren dat
dit d e b e s t e m a n i e r i s . Een ver der e e i s h i e r b i j i s d a t de in gan g g o e d d u i d e l i j k i s . De
voo r b i j g a n g e r m o e t z i c h daadw erk e l i j k u i t g e n o d i g d v o elen om
naa r b i n n e n t e t r e d e n .

van der Linden
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Binnenzijde

De bin n e n z i j de v a n d e i n s t allatie is de plek waar de
deelne m e r d a ad w e r k e l i j k a a n zelfreflectie moet doen.
Hier s t a a t d e s m a r t - m i r r o r waar de interactie mee
gevoer d d i e n t t e w o r d e n . D e ruimte moet zelfreflectie
dus st i m u l e r en . B e h a l v e d e smart-mirror moet de deel nemer h i e r p la a t s n e m e n e n de tijd kunnen nemen voor
de int e r a c t i e.
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Com f o r t & r u s t
De b i n n e n r u i m t e m o e t c o mfort & rust uitstralen. Bin nen i s h e t d o n k e r w a t a l zorgt voor een iets minder
dru k k e o m g e v i n g . D o o r d eze rust kan men zich goed fo cus s e n o p d e z e l f r e f l e c tie. Bij een kleine test gave n
men s e n a a n d a t z i j e e n donkere, lege ruimte het fi jns t v i n d e n v o o r z e l f r e flectie. De rustige kamer in
het m i d d e n w a s e c h t e r b ijna net zo populair. Hieruit
kan g e c o n c l u d e e r d w o r d e n dat ook comfort belangrijk
is. D i t w e r d o o k a a n g e g even bij eerdere tests met de
spi e g e l .
De b i n n e n k a n t z a l d u s b estaan uit een comfortabele
zit p l e k e n d e s m a r t m i r ror. Het licht dat gebrui kt g a a t w o r d e n z a l e e n warm dimlicht zijn. Dit licht
moe t e r t e v e n s v o o r z o r gen dat het individu zelf in
de s p o t g e z e t k a n w o r d e n wanneer dat nodig is in de
ins t a l l a t i e .
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Smart- m i r r o r :
De wer k i n g v an d e s p i e g e l zelf is uitvoerig getest.
Belang r i j k h ie r b i j i s d a t de casussen voorgelegd
worden i n h a pb a r e s t u k k e n . De interactie mag niet
voelen a l s e en g e s c h i e d e n i sles maar moet echt de fo cus le g g e n o p h e t i n d i v i d u dat de interactie aan is
gegaan e n d e r e f l e c t i e v a n hem/haar.
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O m v e r d e r i n t e g a a n op de grafische elementen zi j n
e r e n k e l e g i f j e s g e maakt. Hierbij werd hetzelfde t h e m a o p v e r s c h i l l e n d e manieren voorgelegd aan de do e l g r o e p . H i e r b i j w e r d en verschillende vragen gestel d
o v e r w a t d e e f f e c t e n hiervan waren op de deelneme r s .
H i e r u i t i s ( w e d e r o m ) gebleken dat het absoluut ni e t
s a a i m a g z i j n . D e m eeste deelnemers waren geen fa n
v a n z w a r t - w i t t e e l e menten, hoewel deze goed opval -
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l en l i j k t h e t a l s n e l o p een geschiedenisles. Fell e re k l e u r e n w e r k e n v e e l b eter maar door dit te erg te
l aten v l o e k e n k a n e e n m i n der serieus gevoel gecreëerd
w orde n . I n d e p r a k t i j k m o eten de grafische elementen
d us k o r t e n o p v a l l e n d z i j n. Er moet gebruik gemaakt
w orde n v a n b e e l d e n d i e z o herkenbaar mogelijk zijn en
d e kl e u r e n m o e t e n d e a a n d acht trekken.
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Helpt de spiegel bij
zelfreflectie?

