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ERIK JANSEN, NIELS ZWIKKER EN MAURICE MAGNEE

lnonzehuidigesamenlevingistechnologiealomtegenwoordig.Hetisonvermìjdelijk
dat technologische ontw¡kkllingen invloed hebben op sociale relaties en de sociale

kwaliteitvandesamenleving'Desoc¡aalwerkermoetdezeinvloedkritischkunnen
benaderen en in of met techinologische middelen kunnen ingrijpen. ln dit hoofdstuk

bieden we daar kaders en overwegingen voor'

16.1 lnleidinq

DesocioloogManuelCastellssignaleerde-alin2000datdetoenemendetech-
nologiserinivan de samenlevinieen fundamentele invloed heeft op de manier

;;;;; me;sen met elkaar o*guu"' Nieuwe technologieëî zorgeî ervoor dat

er een nieuw type samenleving ontstaat waarin sociale netwerken anders tot

stand komen dan voorheerr, uido. Castells. Nog los van de vraag over welke

,f..in"r.. technologieár, h.i guut - hebben we her bijvoorbeeld over hulp via

websites, mobiele 
"ppü."rrcr, 

¿igitale zorgplatforms, (serious) games' sociale

media, domotica, robotica? - ligt het voor de hand dat hierdoor niet alleen

-.rrr"ii;t " 
verhoudingen veranderen ' maar ook de verhoudingen tussen men-

sen en hun omgeving.

Socialetechnologiekanwordengedefinieerdals.deverzameltermvanalle
technologische h"utpmiddelen die Lirrrr.n het sociaal domein worden ingezet'

Socialetechnologie".,'..'r.'dehulp-endienstverlening,vergroothet(zelf)
organiserend u"r*og.,, t'a" prof"ssionals 

-en 
organisaties en stimuleert uit-

wisseling van kennis irr.ruurirrg' (MOVISIE, 20t5).Deze definitie impliceert

hetbewustendoelgerichtinzettenvanspecifiekevormenvantechnologieals
instrument in sociale f'ott""t en in het bijzonder hulp- en dienstverlening'

Vanuit de sociale ,".tå, g"'i"" is dat begrijpelijh maar het is de vraag of het

recht doet aan de *",tt"ii;tt" invloed "u" 
t"thttologie op d: 

^*:1uk 
dimensie

van levens van mensen. oâ ¿i" reden verbreden we hier de definitie van sociale

i..i""r"gi. naar alle technologie met als eerste doel om het welbevingen' met

nøme het psychisch en sociaal functioneren' van mensen in positieve zin te beïn-

vloeden.Dit omvat daarmee zowel technologie die direct van jnvloed is op het

welzijnvancliëntenalstechnologiediebijdraagtaanhetverbeterenvanpro-
fessionele processen waardoor onãersteuning eñciënter en effectiever wordt'
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In dit hoofdstuk werken we een benadering uit waarmee de sociaal werker

zich op een passende manier kan verhouden tot technologie en technologische

ontwikkeling. Hierbij duiden we enkele essentiële elementen in een integrale

benadering van sociale technologie.

16.2 Mens en technologie

Het is zaak om eerst een standpunt in te nemen ten aanzien van de wijze

waarop technologie en mens zich tot elkaar verhouden. Vanuit de zogeheten

technology assessment, een vakgebied dal zich bezighoudt met het evaluerçn

van de maatschappelijke invloed van technologie, worden er drie paradigma's

onderscheiden (Becker, 2015; Ruivenkamp, 2014). Het eerste paradigma is het

zogeheten instrumentele paradigma, waarin verondersteld wordt dat de mens

al sinds de prehistorie technologie ínzet om meer grip te hebben op de wereld

om hem heen. Elk handwerktuig dat door de mens wordt gemaakt, dient er

in principe toe om meer controle te verkrijgen over voorwerpen of zaken in
de directe omgeving. Deze zogeheten ørteføcten zljn in feite instrumenten

die macht verschaffen en vormen daarmee een verlengstuk van het lichaam'

De huidige technologische instrumenten zijn niet wezenlijk anders dan oude

handwerktuigen, alleen de complexiteit en reikwijdte van de gebruikte techno-

logie verschilt.
In schril contrast met het instrumentele paradigma staat het zogeheten deter-

ministische paradigma, waarin de invloed van technologie op mensen centraal

staat (Becker, 2015; Ruivenkamp, 2014). Vanuit deze zienswijze wordt techno-

logie een soort op zichzelf. staande evolutie toegedicht die voortgedreven wordt
door nieuwe wetenschappelijke uitvindingen, waardoor er steeds meer toe-

passingsmogelijkheden ontstaan. Door deze ontwikkelingen worden mensen

gedwongen hun leefwijze, sociale verbanden en identiteit aan te passen aan de

nieuwe mogelijkheden die uit de technologie voortkomen. De mens is als het

ware slaaf van de technologie, en hem rest niets anders dan te volgen wat er zich

aan innovatie aandient.
Een genuanceerde tussenpositie wordt ingenomen door het zogeheten interac-

tionistische paradigma (Becker, 20i5; Ruivenkamp 2014). Hierbij wordt ervan

uitgegaan dat technologische ontwikkelingen tot gevolg hebben dat mensen

zich anders gaan gedragen, maar dat mensen door veranderende behoeften

ookweer technologie creëren die hun ten dienste staat en die bestaande sociale

praktijken weerspiegelen. Oftewel: technologie verandert mensen en mense-

lijke verhoudingen, maar mensen veranderen of gebruiken ook technologie op

hun eigen manier. in feite is het uitgangspunt dat elke technologie in zijn aard

een sociale component heeft (Ruivenkamp, 2014).
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Deze sociale component komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Zo

leveren de resultaten van het gebruik van.een bepaalde technologie vragen oP

in hoeverre dit ook vanuit de maatschappij gewenst is. In sommige gevallen

leidt dit ertoe dat technologie juist tot een tegenovergesteld gebruik leidt dan de

directe doelstelling van de technologie. Ter illustratie presenteren we hieronder

twee voorbeelden van technologie met een grote sociale impact, maar anders

dan verwacht.

Technologie met een grote sociale impact

Foto 16.1 Atoombom als afschrikwekkende vredesduif

Bron: Keith Tarrier

De technologie om atoomkernen te splitsen en gecontroleerd te laten exploderen

(atoombom) is een technologie bedoeld om oorlog mee te voeren. vanuit militair

perspectief een heel goed wapen, want met enkele bommen kun je een vijand

uitschakelen zonder de inzet van veel eigen troepen en overig materiaal' ln het

midden van de twintigste eeuw zijn er door atoommogendheden (VS en toenmalige

ussR) veel atoombommen gemaakt. Toch zijn er'slechts'twee atoombommen ooit in

oorlogsvoering gebruikt. Reden hiervoor was dat een kernoorlog tussen beide partijen

waarschijnlijkzou leiden tot u¡troeiing van al het leven op aarde. Vanuit het perspectief

op volledige vernietiging heeft de technologie van de atoombom gezorgd voor een

politiek-burgerlijk perspectief om de inzet van deze wapens juist te voorkomen en vrede

tussen landen met deze wapens te stimuleren. Dit heeft geleid tot een periode van

relatieve vrede in vergelijking met het begin van de twintigste eeuw toen deze wapens

nog niet bestonden.

eKader 16.'l

?
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Foto 16.2 Google Glass: laveren tussen connectivity en privacy

Bron: Hattanas/Shutterstock.com

Google Glass behelst een technologisch geavanceerde bril waarmee direct toegang

tot het ¡nternet is te krijgen. Daarbij wordt het beeld geprojecteerd op de binnenkant

van een brillenglas, waarmee de fysieke wereld en de digitale wereld door de gebruiker

vermengd kunnen worden. Het concept achter deze technologie is dat mensen in

verschillende fysieke situaties aanvullende informatie van het internet goed zouden

kunnen gebruiken, maar dat de toegang tot deze informatie niet altijd evén vloeiend is.

De ontwerpers van Google Glass vroegen zich af of het niet gemakkelijker zou zijn als je

de zaken waarje naar keek ook direct kon opnemen of kon aanvullen met informatie van

het internet, in plaats van dat je daartoe eerst commando's moet typen op een scherm.

Daarbij werd echter de soc¡ale context grotendeels vergeten. De mogelijkheid om de

gehele omgeving met een camera ongemerkt op te nemen, staat namelijk op gespannen

voet met onze reguliere beleving van persoonl'rjke levenssfeer en vertrouwelijkhe¡d. Om

die reden stuitte Google Glass op aanzienlijk maatschappelijk verzet.

Wat betekent dit nu voor de prakti;k van sociaal werkers? In het kort gezegd,

moeten we rran hen kunnen vragen dat zij met betrekking tot technologie in
staat zijn de complexe samenhang tussen het technologisch middel en de mens

te ontwarren en te duiden. Sociale ptofessionals zouden altiid in staat moeten

zijn om de rol en potentie van technologie in deze processen in te schatten. Dit
standpunt plaatst de sociaal professional in een kritische houding ten aanzien

van de ontwikkeling en het gebruikvan technologie.

16.3 Een integrale benadering van welzijn vanu¡t capabilities '

Om de effecten van technologie op de sociale leefwereld van mensen te kunnen

evalueren is een breed inhoudelijk kader nodig waarin zowel de individuele

mens als zijn context kan worden begrepen. De capabilitybenaderingverschaft
ons een dergelijk kader (Sen, 1999,2009;Nussbaum, 2000, 2}ll;Robeyns, 2005,



'16 Sociale technologie in sociaal werk

2006). In deze benadering wordt welzijn,beoordeeld als de mate van inhoude-

Iiike mogelijkheden, a'')ìg'i*'!' cøya'lilrtys' die een mens heeft om een leven

te leiden dat hij a, *or¡-iîoørd v¡nàt(zie Sen, 1999, p.74)' Individueel mense-

lijk welzijn wordt in ¿t ãp"lifi'yUenadering ut' 
"tniàtftt 

maatstaf gehanteerd'

waarbii elk mens *""iï"Jt" gezien als een doel op zichzelf' die in staat

gesteld moet worden ;;;;;dfudueel actorschap uit te oefenen en zo een

waardevol leven vorm te geven' Wa.t,da1 """ 
*uu'¿tuol leven is' is moeilijk

te definiëren' maar Nussbium (2011) heeft een lijst opgesteld van tien essenti-

ele capabiiiti.' *uu'onìå"'i;;; árempelniveau moet kunnen halen om een

waardevol .n .r,'ij t"u"" ìJm"""" t"idtn (zie textbox: De tien basale capabilities

van Nussbaum)'

1

2

Oe tlGn basalc cepab¡llt¡€t (nåar Nu¡¡baum' 2011' P' 57-59)

!€ven. ¡n ståatziJn om een menselijk levenvan 
131m1fe-d-uurtot 

het eindetoete leiden'

om niet wortijoig tt 't"'u";;;iJti 
r'ut ¡t tUo is of voordat je levenskwaliteit zo ver-

laagd is dat¡e het niet meer de moeite waard vindt'

Ltchametiþ gezon¿f''i¿' Hetîäogä ""n 
ttu"n t" tutden in goede gezondheid' inclu-

sief gezondheid mut Uet'Ertiig i"it"tiort"tt"g' Gerchlkt voedsel en onderdak kun-

nen vefwefven !!-r,rt..^- ,.to Áñô ôlâãts naar de andere

Lichameltlke onschendbaorhetd.lH staat ziJn je vrijeliJk van de ene plaats naar de ande

þ verplaatsen, 
"n 

ot utu'Uît;;;U;;t" F:l.lï sericht (seksueel' huiseliJk of

andersoortig) ge*"ru.c"reääiiui¿-tot r"rru"re uevrediglng hebben en keuzes inzake

ä1ffiäliiÏäï Tî,,,.ii"o''n'kracht en d"::n:.'nstaat ziin tot sebruik van re

zintuigen, fantasie, denk- en redeneervermogen en wel op een 'waarlijk menseliike'

wiJze, ge¡nsplreerd en gecultiveerd door adequaat ondenicht' onder andere in lezen

enschtijven,enelementairrekenkundigennatuufwetenschoppel.rjkondefricht.Het
vermogen tot verbeelding en denken in relatie tot erva'ringen en het voortbrengen van

werken en event'ntnt"n nlffi;;;;;;' r¡lltYe' literalre' muzikale enzovooû Dit

onder waarborg uan uriJteüuai meningsuiting en vrijheid van politieke en kunstzin-

3

4

5

6

nige expressie' . L - -L¡ â^ 'i¡É 'âñ rtin.]ên en mensen buiten onszen om'èíiortinr.ln 
staat zìin om gehecht te zijn aan dingen 

'e
hen llef te hebben Oie on' rrJtîe-u-¡"n tn 

''tt' 
ot ons te bekommeren' om te rouwen bij

hun afwezighel¿; ¡n t'et arge;;;'Joåì" ititnn"n' ""rdriet 
te hebben en te veflangen'

dankbaarheid en gu"tt'tut";öã*"iJ"t" o"*ven' ln staat ziJn om niet ìnie emotio'

nele ontwikkeling tu *o'otn';uie*d doo' ou"rweldigende zorgen en angsten'

Praktlsche rede.lr. ståat ziin :åit;'ä; tun tt"t go"du t" vormen en Je bezig te hou-

den met een kritische bez¡niil;;;;olt;"ing vJn je leven' Het voorzien in waarbor-

ä ;;;;tensvrijheid en ri-rijheid van godsdienstbeoefenins'

Socialebønden'rol rn 'tttt''ìin';;;" 
en-voor anderen te leven' andere mensen te

erkennen en zicf' o* n"n tt U'"ftJ*rnerenr om mee te kunnen doen aan diverse vormen

van socrãre ¡nteractie, en onriJi;;;ì;it"" in een_situatie van een ander' lbJ Kunnen

beschlkken over sociale princçes die¡e wapenen te.gen vernedering en in staat stellen

tot zelfrespect; tret vermogäü *-oãun uåntn¿eld als een waardig wezen geliJkwaar-

dig aan anderen'

Andere biotogische Joorten' ln staat z¡jn om te leven met zorg voor en in relatie met die-

ren, planten en de wereld van de natuur'
I
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9 SpeL ln stoat t|Jn om te lachen, te Sp€len en te genieten van reçreatieve activitelten,

10 Varmgevtng atgen amgevtng. þ) Poltttek: daadwerkelfk kunnsn Baftlcipefen in poli-

tlgke keu¿es dlê Je lqvan sturen. Het recht op polltleke particlpatle kunnen uitoefeneo

beschenülng van vrijheld van men¡ngsuillnE en vrijheld van verenlglng en vergaderlng

kdnnen genieten.(b) Matedeelln 5taåtdJn elgendom te verweruen (zowel onroêrÈnde

als roerende goêderen) €n om elgendomsrechten te hebben op geliJke voet met ande'

ren.ln staåt ¿lJn tot daadwerkclfike ultoe&nlng van recht om wÊrk to zoeken op gel$ke

voetmetandercn,

Daarnaast wordt in de capabilitybenadering onderscheid gemaakt tussen de

capabilities, ofwel de mogelijkheden, die mensen hebben om hun leven vorm te

geven, en de gerealiseerdelevens die ze feitelijk leiden, het zogeheten functio-
neren. Het verschil tussen mogelijkheden en functioneren kun je duiden door

iemands capabilities le zien als de verzameling van realistische opties om een

waardig leven te leiden waaruit hij er één kiest of waarvan er maaf één werke-

lijkheid wordt. De mate van vrijheid en persoonlijke keuze die de persoon in
kwestie heeft, is daarbij essentieel. Elk individueel persoon staat voor de taak

om de eigen hulpbronnen om te zetten in reële mogelijkheden of capabilities

en die vervolgens te realiseren in een waardevolle vorm van functioneren. Dit
proces van omzetten, ook wel conversieproces genoemd, wordt beÏnvloed door

remmende of stimulerende variabelen in de omgeving of de persoonlijke situa-

tie, zoals sociale omstandigheden of een beperking (Robeyns, 2005).

De capabilitybenadering richt zich niet specifiek op de interactie tussen mens

en technologie, maar biedt wel een geschikt referentiekader om deze interac-

tie zichtbaar te maken. Technologie of technologische hulpmiddelen beogen

veelal het aantal realistische mogelijkheden of capabilities voor een individu te

vergroten, zodat de persoon meer keuzemogelijkheden heeft om zelf het leven

vorm te geven dan zonder de technologie. Lang niet altijd ziin de neveneffec-

ten op andere dan de in het oog springende capabilities echter even helder:

interveniëren op het ene domein kan heel goed gepaard gaan met onverwachte

effecten op een ander domein. ]uist deze werkingen en bijwerkingen dienen

systematisch te worden afgewogen om de waarde van specifieke technologie

voor menselijk floreren te onderzoeken. De capabilitybenadering biedt dus een

bruikbare integrale benadering van levenskwaliteit en menselijk functioneren

en draagt concepten aan om zowel persoonlijke factoren als sociale en fysieke

omgeving in de analyse te betrekken.

16.4 De ethiek van sociaal werk

Een belangrijke rol is voor de sociaal werker weggelegd in het stimuleren van
personen en instanties om levensuitdagingen te agenderen en welzijn te bevor-

deren (naar IFSW & IASSW 2014). Een vitale samenleving is immers in staat

om menselijke bloei en de opbouw rran menselijk en sociaal kapitaal mogelijk
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te maken. Enerzijds zil datin de maatschappelijke instituties die de daarvoor

benodigde ,urrd,roor*uu,à"" t"¿'""' Oenk t'ierbij aan bijvoorbeeld de recht-

spraak,. overheden' -uut"hupptlijke organisaties en de gezondheidszorg'

Anderzijdszijndezerandvoor^waardennietvoldoendeomeendaadwerkelijke
realisering van een ,..ttl,uu'aige samenleving tot stand te brengen: het zijn

immers mensen *., ul tt"" beierkingen die tinnen en vanuit de instituties

werken. Wat op papier het doei'"u" ãt instituties is' wordt in de werkelijke

sociale praktijken nog niet zo eenvoudig tot stand gebracht' Het in stand hou-

den en ondersreune" uul;;; g"r.uli..rd. deniocratische praktijken, ook

wel street-Ievel democracy,is typîsch een taak van de sociaal werker (Spierts

& Oostrik, 2014)' Yandá 
'otiuaj 

werker wordt in zijn algemeenheid dan ook

verwacht dat hij go.a ih.ri, is in ethische kaders en gevraagd en ongevraagd

misstanden .r, orrr".tt',uuì¿igheden in de dagelijkse sociale praktijk kan sig-

naleren (Banks, 2010)'

Met een dergelijke (moreel-)ethische blik op het specifreke gebied'van techno-

logieontwikkeling en technologische toepassing"tt kutt de sociaal werker dus

meerwaarde bieden aan de sairenleving' Daaimee hebben we drie kernele-

menten van een t unaffituá;;;;t sãciale technologie in het sociaal werk

behandeld: we gaan oit vãr, een interactionistische visie op de relatie tussen

mens en technologie; we hanteren daarvoor de capabilitybenadering van Sen

en Nussbaum om de meervoudige effecten van technologie op menselijk wel-

ziin integraal te kunnen evalueren; en we voegen d,e normatieye kern van het

sociaalwerkinalsgeladenheidvandezeevaluatie.Inwatvolgtwerkenwetoe
naar een concretisering van de toepassing van dezebenadering'

16.5 Bedoelde en onbedoelde effecten van technologìe

Technologiekanvanuithetperspectiefvandemakerweliswaargoedbedoeld
zíjn, maarkan tevens orrbeåoelå., zowel wenselijke als onwenselijke sociale

effecten met zich meebrengen. We moeten dus voorbij de oppervlakte kij\en:

als we aI overeenstemmingïebben over wat we als een moreel goed effect zien'

dan is het nog maar ä"îr?"g "r*" 
daadwerkelijk alle effecten v¿n de techno-

logie in beeld hebben. Het ñ een breder verband zetten van bedoelde effecten

doorookdeorbedoeldeeffecteninkaarttebrengenla.aktinzichtelijkwatde
integralegevolgenvandetechnologievoorhetmenselijkwelzijnkunnenzijn.
ook van bela"g i, d" ;;iiluli" ¿i"ä"* de doelen wordt beoogd' Het effect van

technologiekanimmersoott'i1"'dateenoppervlakkigprobleemwordtopge-
lost, maar dat een #;tg;;"i ài"ptt p'obt""- juist verergert of ontstaat' Zo

kan het bieden van hulp of ondersteuning die eån cliënt praktische zaken in

het dagelijks l"u.n u-it hãnden neemt' als indirect gevolg hebben dat deze per-

soon afhankelijker wordt van technologie en daariree ;uist op- termijn minder

in staat is het eigen leven vorm te geven' Voor een systematische afweging van

de effecten,run ttth'ìotogi" op *"î'aijk welzijn is úet dan ook van belang dat
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zowel de bedoelde en de onbedoelde, als de directe en indirecte efecten van de

technologie in kaart worden gebracht.

Voor het in kaart brengen van bedoelde, onbedoelde, directe en indirecte effec-

ten is een strategie van beurtelings inzoomen en uitzoomen, zoals Oosterlaken
(2015) suggereert, een hutpmiddel. Inzoomen richt de aandacht op de techni-

sche details van het artefact en staat toe dat we de interactie tussen een gebruiker

en de technologie op microniveau kunnen zien. Uitzoomen verbreedt het per-

spectief door de aandacht te verleggen naar de socio-technische inbedding
van de technologie, zegmaat het meso- en macroniveau. Door bij het ontwerp

van technologie ofbij de toepassing ervan in de praktijk de aandacht steeds te

verleggen ontstaat een richtsnoer waarbij de inbedding in sociale praktilken
geëvalueerd kan worden. Dit proces is weergegeven in figuur 16.1.

Figuur 16.1 Zooming-in versus zooming-out (Oosterlaken, 2015). Bij zooming-in wordt

gekeken naar de details van het technologisch ontwerp; bij zooming-out naar

de inbedding in de sociale praktijken waarin het technisch artefact wordt

toegepast.

Als we hierbij ook uitgaan van de capabilitiesbenadering van Nussbaum,

ontstaat er een geintegreerd evaluatiekader. De anaþe van het effect van de

betreffende technologie op levenskwaliteit en menselijk functioneren zal uit-
eindelijk aftrangen van de verhouding tussen de mate van positieve en negatieve

invloeden die de technologie op de verschillende capabilities of capability-

domeinen heeft.

Neem het voorbeeld van onlinehulpverlening. Deze heeft de laatste vijftien jaar

vooral vorm gekregen via het web en kent daarbij twee invalshoeken: contact

met een professional (of professionele vrijwilliger) en, al dan niet in combinatie
daarmee, het uitvoeren van interventies via internet. Uitgangspunt hierbij is het

met behulp van internet toegang verschafen tot doelgroepen die de traditio-
nele hulpverlening niet bereikt, vaak met betrekking tot schaamtevolle thema's

of taboe-onderwerpen, zoals zelfbeschadiging of (para)suïcide, psychische

problematiek, huiselijk geweld, enzoyoort. Op hulpsites werden mensen uitge-

nodigd om anoniem vragen te stellen en ervaringen te delen. Het uitgangspunt
van anonimiteit bleek voor veel deelnemers drempelverlagend (Schalken et al.,

2013; Riper et al., 2007). Deze vormen van hulpverlening blijken inderdaad

Technische artefacten
(technologie,

hulpmiddelen, apps,
robots, etc.)

Zoornrrto t¡r'

(kt¿ii5 v¿ìrr

technoloq¡rscir
or-ìtwc.rp

¿1r)onl¡ìg oLri

i(xro teahnlsclrt
errt bccìdrrtci
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andere doelgroepen te bereiken (van Rooijen, Zwikker & van vliet, 2014) en

worden hooggewaardeerd (De Haas et a1.,2009;Peter, Valkenburg & Schouten'

2006). Ook doen deze online-interventies aan effectiviteit niet onder voor regu-

liere interventies (Riper et al., 20L3).

Webhulp heeft echter ook onbedoelde effecten. Zo ligt de behandeltrouw van

deelnemers lager dan bij reguliere interventies (Bennett & Glasgow 2009) en

haken deelnemers eerder af of slaan ze delen van een interventie over' waar-

schijnlijk vanwege een hogere mate van vrijblijvendheid en een sterker gevoel

van eigen regie dan bij reguliere hulpverlening. De ontwikkelingvan, met name

anoniðme, onlinehulpverlening werpt vragen op ten aaîzien van validiteit en

bekostiging. Door het primair anonieme karakter, maar ook de andere vorm

uun .o-rrrotticatie is het lastig gebleken de opbrengst van webhulp inzichtelijk

te maken. Inbedding van webhulp in de reguliere werþrocessen is dan ook nog

geen gemeengoed, hoewel ook frnanciering van webhulp steeds meer mogelijk

wordt.

Foto 16.3

Bron: verbaska

Toegepast op een vorm van technologie in het sociaal domein, dat van de web-

huþ en online-interventies, komen we bij wijze van voorbeeld op een matrix

zoals afgebeeld in tabel 16.1. In deze tabel zien we dat webhulp en online-

interveniies voor wat betreft de bedoelde en directe effecten tot gevolg hebben

dat niet-reguliere doelgroepen beter worden bereikt en personen uit deze

doelgroepen direct beter ondersteund worden in het uiten en leren omgaan

met gevoelens (Nussbaum Capability [NC] 5), dat het vermogen en de taken
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Sociale banden)
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lnclirecte effectenDirecte effecten
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van hulpverleners erdoor worden ondersteund (NC7B), en dat geestelijke pijn
van individuen uit de doelgroep wordt verminderd (NC4). Ten aanzien van
de bedoelde en indirecte effecten zien we dat er meer vrijblijvend gedrag ont-
staat ten aanzienvan zorg gepaard gaande met een verhoogd gevoel van eigen

regie: individuen raken beter in staat om zelf hun zorg vorm te geven (NC6) en

hulpverleners dragen zo bij aan meer actorschap van de personen in kwestie
(NC7A). Met betrekking tot de onbedoelde directe effecten, blijkt er minder
behandeltrouw te zijfi dan bij reguliere interventies. Personen zijn dus beter in
staat om vorm te gerren aan de eigen omgeving (NC10A en NC6), maar dat leidt

tot een negatief effect op de mate waarin hulpverleners hulp kunnen bieden
(NC7A). Ook levert dit type interventies nieuwe vraagstukken op, namelijk ten

aaîzienvan de validering en frnanciering van de interventies, samenhangend

met de manier waarop zorg en ondersteuning maatschappelijk zijn ingericht
(NC7A). Toepassing van ons evaluatiekader zal iî de praktijk nooit een vol-

ledige opsomming van alle effecten geven, maar verschaft wel richtlijnen en

ruimte om mogelijke effecten op een integrale manier tegen het licht te houden.

Tabel 16.1 lngevuld evaluatiekader voor webhulp en online-¡nterventies
(NC = Nussbaum Capability)

Gekoppeld aan de strategie rran zooming-in en zooming-out biedt het concep-

tueel evaluatiekader dus een potentieel sterke werkwijze om op een integrale
manier de gevolgen van technologie voor menselijk welzijn in kaart te brengen.

Een dergelijke werkwijze zou bij uitstek tot het instrumentarium van de sociaal

werker moeten behoren.

16.6 Toepassingen van technologie in zorg en welzijn

Zoals hierboven besproken hebben alle vormen van technologie een soci-

ale component. In deze paragraaf gerren we een kort overzicht van de meest

voorkomende toepassingen van sociale technologie in zorg en welzijn, met de

nadruk op onlinehulpverlening, waarbij mensen in staat worden gesteld om
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'onafhankelijk van tijd en plaats hulp en ondersteuning te krijgen' (Schalken et

a1.,2013). Een uitgebreidere uitleg over de verschillende toepassingen is elders

te vinden (zie onder andere Zwikker, Pijnenburg & Van Hattum (20L6); Zwik-
ker & ]ansen, in voorbereiding). In de bespreking geven we vooral een overzicht

van technologieën die sociaal werkers in de praktijkkunnen tegenkomen' maar

kunnen we omwille van de ruimte niet ingaan op specifieke capability-effecten

volgens het evaluatieformat.

16.6.1 Blended hulp en digitale zorgnetwerken (gemengd of gekoppeld

aanbod)

Naast het hierboven reeds uitgewerkte voorbeeld van webhulp en online-inter-

venties betreft een tweede veelvoorkomende categorie van sociale technologie

de zogenaamde blended hulp en digitale zorgnetwerken. Deze categorie is

ontstaan toen bleek dat de uitval van deelnemers bij hulpverlening en zorg-

netwerken lager was bij interventies waarbij toch enige vorm van begeleiding

wordt geboden (Riper et al., 2013). In het zoeken naar betere vormgeving van

begeleiding werd niet alleen gekeken naar onlinebegeleiding, maar juist ook

naar het combineren van fysieke hulpverlening met digitale hulpverlening,

inmiddels betiteld als blended hulpverlening (Duinstra, 2013). Uitgangspunt

hierbij is dat via face-to-face hulpverlening deelnemers regulier contact hebben

met hun hulpverlener, hetgeen bijdraagtaande hulpverleningsrelatie en behan-

deltrouw. Ook biedt dit voor hulpverleners de mogelijkheid om non-verbale

signalen op te vangen en dieper op specifieke thema's in te gaan in een persoon-

lijk gesprek. Via digitaal contact lijkt een verdieping van de behandelrelatie ook

mogelijk. Buiten de fysieke afspraken om leiden digitale reminders en berich-

tenuitwisseling via chat tot meer 'contactmomenten' en continuÏteit van de

begeleiding. Zo ontstaat ruimte om zaken te bespreken die, door tijdsgebrek of
omstandigheden, niet tijdens de fysieke bijeenkomsten aan bod zijn gekomen.

De behandelaar ondersteunt de deelnemer door ad-hoc-tips te geven of door

een reminder met eerder besproken stappen te sturen.

Recentelijk is er ook meer interesse in de mogelijkheden om netwerken van

cliënten beter te betrekken bij de ondersteuning door gebruik te maken van

digitale platforms. Geinspireerd door sociale media als Facebook en Google+

worden er zogenaamde digitale zorgplatforms ontwikkeld waar deelnemers

hun zorgnetwerk op één plek kunnen organiseren. Er wordt ook wel gesproken

van een digitale'huiskamer'waar professionals en het ondersteunende netwerk

digitaal op bezoekkunnen komen. Cliënten kunnen hun eigen hulpverleners en

relevante personen uit hun sociale netwerkvia het zorgplatform uitnodigen om

zo gemakkelijker te communiceren en het zorgproces vorm te geven. Sociale

professionals kunnen met behulp van een digitaal zorgplatform hulpverlening

ook beter afstemmen. Doorgaans bevatten digitale zorgplatforms een online-

dossier en bieden ze tekstuele informatie en digitale (ze1f)hulptools. Met name
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ten aanzien van cliënten met een chronische of juist erg complexe aandoening

of problematiek worden veel voordelen verwacht.

Net als bij webhulp werpt blended hulpverlening ookveel vragen op' zoals over

de mate van zelfregievan cliënten, watzii aankunnen en waar begeleiding toch

wenselijk is. Ook rijst de vraag op welke manier personen uit de sociale net-

werken van cliënten op deze platforms kunnen worden aangesloten en welke

informatie dan voor hen toegankelijk mag zijn'

Naast deze directe invloed van technologie in en op sociale processen' creëert

technologie vaak ook nieuwe werþrocessen voor professionals. Zo heeft de

opkomst van digitale zorgdossiers (het elektronisch patientendossier in de zorg

en vergelijkbare initiatieven in welzijn) geleid tot een intensieve discussie over

eigendom, beheer en recht van delen van de inhoud van het dossier (Becker,

2015). Hoewel dit juridisch genuanceerder ligt (Ekker, 2010) lijkt het logisch,

zelfs voor cliênten zelf., datprofessionals en instellingen eigenaar zijn van het

(medisch) dossier dat zt¡ van de cliënt opstellen: ze beheren immers het dos-

sier in naam van de cliënt, werken er het meeste mee en'verslaglegging van

voortgang in de begeleiding wordt gebruikt voor bedrijfsvoering van zorg- en

welzijnsorganisaties. Met de prakti;k van digitale dossiers is het aanzienlijk

eenvoudiger geworden om cliënten toegang te geven tot hun behandelgege-

vens, maar daarmee is het vraagstuk over zeggenschap ook prominenter op

de maatschappelijke agenda verschenen. Het gevolg is een trend om patiënten

en cliënten meer toegang te geven tot de eigen behandelgegevens. Ook wordt

steeds meer geëxperimenteerd met het toegankelijk maken van dossiers voor

relevante derden of het centraal delen van informatie. Dit delen tussen leden

uit het informele en professionele netwerk van de cliënt wordt gezien als een

beloftevol nieuw model voor de coördinatie van ondersteuning.

Interessant is tevens of het mogelijk is om zorg met blended hulpverlening

kosteneffectiever te organiseren. Inmiddels begint duidelijk te worden dat

face-to-face cruciaal is voor persoonlijke binding en het opbouwen Yan een

(vertrouwens)relatie, maar dat digitale communicatie tevens ruimte biedt voor

het laagdrempeliger contact (bijv. korte vragen kunnen stellen) en uitgebreidere

continuering (2417 beschikbaarheid) van de ondersteuning (Zwikkea Pijnen-

burg & Van Hattum,2016).

sociale professionals dienen bij de toepassing van blended-hulpverlening en

zorgplatforms om te beginnen zelf te beschikken over voldoende digitale vaar-

digheden om goed mee te gaan in de digitalisering van de samenleving en zorg.

Verder moeten ze goed in kunnen schatten welke vorm van contact of onder-

steuning op welk moment en bij welke groep het meest geschikt is. Dit zalpet
digitale vorm verschillen (chat of mail, app of game) , maar geldt in de kern ook

voor het 'blenden zelf: wanneer doe je iets face-to-face en wanneer gebruik je

digitale middelen ter ondersteuning?
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16.6.2 Sociale med¡a

Met de toegenomen populariteit en bruikbaarheid van sociale media, in het

bijzonder Facebook, Twitter en WhatsApp, is deze technologie ook tot het veld

van de hulpverlening en ondersteuning doorgedrongen. Sociale media wor-

den op dit moment hoofdzakelijk ingezet voor het creëren van bekendheid van

een bepaald aanbod, het bereiken van nieuwe doelgroepen en het bieden van

voorlichting aan brede groepen. Sociale media bieden echter in principe ook

de technische mogelijkheden voor intensieve vormen van onlinehulp. Voor

hulpverleners betekent het bestaan van deze media een aanzienlijke besparing

in ontwikkelingskosten, maar het publieke karakter van sociale media brengt

grote risico's met zich mee voor de privacy van cliënten. Daarnaast hanteren

veel aanbieders van sociale media gebruiksvoorwaarden waarbij het eigendom

van gegevens bij de aanbieder ligt, en privacy en veiligheid voor de gebruiker

niet adequaat zijn geborgd. Huidige initiatieven voor toepassing van sociale

media richten zich daarom voornamelijk op het bieden van algemene voorlich-

ting, het bieden rran een laagdrempelige toegang of verwijzing naar de formele

hulp.

Foto 16.4

Bron: Robert Kneschke



Basisboek sociaal werk

Veel sociale professionals maken aI gebruik van sociale media om in contact te

blijven met hun doelgroep. Zii dienenzich dan ook in de eerste plaats bewust

te zijn van de wijze *uurop -en go"d ofgaat met sociale media' Dit geldt niet

alleen voor hun eigen wijze van gebruik, maar ook en vooral dat van cliënten'

ãie *oeten r"ord"i g"holp"n hiei goed mee om te gaan en de juiste keuzes in

te maken. Dit proces staai ook wel-beter bekend als het stimuleren van media-

wijsheid (Raad voor Cultuur' 2005)'

't6.6.3 Mobile health

Een relatief nieuwe vorm betreft mobiele gezondheidstoepassingen zoals

beschikbaar geworden door de alomtegenwoordigheid van m^obiel internet'

s*artphon"sin de beschikbaarheid van vele zogeheten apps' software die rela-

tief goedkoop te ontwikkelen is en op de smartphone kan worden gebruikt'

l.rå upp, ståan toe dat gezondheidsgegevens, zoals de hartslag' bewegingsge-

gevens, slaappatroner, .ã urrd"," m"ãt*aurd"tt' systematisch-ku,n11 worden

8¡g.io"a*, bijvoorbeeld via een (bio)sensor (zie paragtaaf 16'6'4)' Op het

;;;iJr"" digiíale technologie liikt mobiele hulp in het sociale domein dus een

i"d.h',r.r',roíg. Hierbij kurrïo.á"t gedacht uutt htt ondersteunen van gezond

gídrug, of het"onderrí.un.r, uu,t *ãditi;ttgebruik of begeleiding met behulp

íu' uipr. Naast de mobiele component is het grootste verschil met een website

a"t 
"pis 

vaak eenvoudig van opzel zrin en hoofdzakelijk werken met eenvou-

àig" ìrrt.rurtie met behúlp van icoontjes en smileys in plaats van uitvoerige

vJrbale uitingen. Dit maakt gebruik laagdrempelig'

Hoewel nog ãnvoldoende concreet is aan te geven wat mobile health voor soci-

ale professiänals betekent, lijkt een sociaalkritische blik zeer welkom. Zo draagt

*ofil. health bij aan de trend om de mobiele telefoon als een verlengstuk van

hetmenselijklichaamtebeschouwen.Mobilehealthwordtookingezetom
informatievergaringsprocessen te automatiseren (verzamelen van gezondheids-

gegevens voor een geautomatiseerd advies via de app)' We weten echter nog niet

hoe sociale interacties en individueel gedrag erdoor zullen worden beïnvloed'

Het zicht op de individuele menselijke maat kan bekneld raken, waarbij maat-

werk inboei ten gunste van op de grote gemene deler gerichte interventies'

16.6.4 Overige vormen van soc¡ale technologie: game1 robots'

sen so ren en voo r spel le n de model le n

sinds het ontstaan van de oorspronkelijke webhulp heeft onlinehulpverlening

zich steeds verder ontwikkeld. Een van de nieuwste trends is de inzet van

,"ìiou, games,zorgrobots, biosensoren en het gebruiken van grote hoeveelhe-

d"n gegärr, ¡run 
-.liërrt"n 

en patiënten om voorspellende modellen voor zorg

op te stellen, de zogeheten Big Data-aanpak'
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Met serious games wordt getracht gedragsdeskundige veranderprocessen te
combineren met de belonings- en leerprocessen die plaatsvinden tijdens het
spelen van games. om de deelnemer te stimuleren en motiveren om zichzen
te trainen worden beloningsprocessen uit de commerciële game-industrie toe-
gepast. Daarnaast richt serious gaming zich op het oefenen van gedrag via een
virtuele omgeving (virtual reality). Hierbij wordt er een (digitãle) omgeving
gevormd waar deelnemers verschillende (sociale) situaties veilig kunnen oefe-
nen, zonder sociale of maatschappelijke consequenties.
Het inzetten van robots kan ook plaatsvinden binnen het sociale domein. In
veel gevallen worden robotica en interactieve vormen van domotica in het soci-
ale domein ingezet om toegang tot informatie te vergemakkelijken via spraak
en beeldregistratie (Giraff), maar ook als middel om sociaal isolement te voor-
komen (Alice) of om gedrag en emoties te oefenen en te besprek en (zora).
via een (bio)sensor is het mogelijk om continu activiteiten en lichaamsfunc-
ties te meten. Het gebruik van deze sensoren gaat weer een stap verder dan de
hierboven genoemde gezondheidsondersteunende apps. Het idãe daarbij is dat
mensen zelf beter zicht krijgen op het verloop van hun gezondheid en dat ze op
basis van herkenning van patronen in hun activiteiten aanpassingen kunnen
doen in hun leeßtijl.
Door technologische ontwikkelingen is de huidige digitale capaciteit voor het
opslaan van gegevens zo toegenomen, dat veel meer kenmerken van perso-
nen ofsituaties eenvoudiger opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden dan
voorheen. op basis van deze gegevens is prognostisch modelleren mogelijk
geworden: het formuleren van modellen met een voorspelling voor speci-
fieke groepen cliënten. Deze ontwikkelingen passen binnãn delrend van de
Big Data-benaderingen, waarbij met behulp van software gezocht wordt naar
patronen in grote databases met (vaak geanonimiseerde) gegevens. Het is te
verwachten dat het mogelijk is om op Big Data gebaseerde modellen te com-
bineren met proactieve (preventi eve) zorg en dienstverlening. Hiermee kan
vroegtijdig worden ingegrepen bij bijvoorbeeld collectieve gezondheidsrisico's,
maar ook hiervan weten we niet precies wat de sociale effecten zullen zijn.

Hoewel er zeker al onderzoek wordt gedaan naar het gebruik en effect van deze
ondersteuningsvormen, is er slechts in beperkte mate inzicht in de bedoelde
en onbedoelde effecten die deze vormen van technologie met zich meebren-
gen. ook hier draait het weer om de terugkerende vraagstukken omtrent de rol
en positie van de sociale professional, en omtrent privacy en gegevensbeheer.
Het valt te verwachten dat naarmate de ontwikkeling van deze technologieën
voortschrijdt, de problematische kanten meer aandacht zullen behoeven. voor
sociale professionals is het dan van belang om vanuit een kritische en ethische
kijk op technologie en welzijn passende argumenten in het debat te formuleren.

H.
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16.7 Tot slot

In dit hoofdstuk presenteerden we een evaluatiekader voor de invloed van tech-

nologie op menselijk welzijn. Hiervoor kozen we vanuit een interactionistische

visie op de relatie tussen mens en technologie en de capabilitybenadering als

integraal kader voor welzijn, voor een standpuntbepaling van de sociaal wer-

ker als voorvechter van sociale rechtvaardigheid en waarden als democratie

en individuele vrijheid in de samenleving. Deze kernelementen bieden de

handvatten die de sociaal werker minimaal nodig heeft om zich kritisch te
verhouden ten opzichte van de bedoelde en onbedoelde directe en indirecte

effecten die technologische toepassingen hebben op menselijk welzijn.In een

wereld waarin sociale verhoudingen in rap tempo veranderen, al dan niet onder

invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen, is het van groot belang dat

sociale professionals deze kritische blik toepassen zowel met betrekking tot het

individueel welzijn van de cliënten met en voor wie ze werken als in het brede

maatschappelijke debat over de wijze waarop technologie onze samenleving en

sociale processen beïnvloedt.
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