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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.

In dit hoofdstuk werken we

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 technologie verschilt.
In schril contrast met het instrumentele paradigma staat het zogeheten deterministische paradigma, waarin de invloed van technologie op mensen centraal
staat (Becker, 2015; Ruivenkamp, 2014). Vanuit deze zienswijze wordt technologie een soort op zichzelf. staande evolutie toegedicht die voortgedreven wordt
door nieuwe wetenschappelijke uitvindingen, waardoor er steeds meer toepassingsmogelijkheden 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 interactionistische 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 menselijke 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.
Kader 16.'l

Technologie met een grote sociale impact

Foto 16.1 Atoombom als afschrikwekkende vredesduif
Bron: Keith Tarrier
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perspectief een heel goed wapen, want met enkele bommen kun je een vijand
het
uitschakelen zonder de inzet van veel eigen troepen en overig materiaal' ln
(VS
toenmalige
en
atoommogendheden
er
door
zijn
eeuw
midden van de twintigste
ooit in
ussR) veel atoombommen gemaakt. Toch zijn er'slechts'twee atoombommen
partijen
oorlogsvoering gebruikt. Reden hiervoor was dat een kernoorlog tussen beide
perspectief
het
Vanuit
aarde.
leven
op
het
waarschijnlijkzou leiden tot u¡troeiing van al

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
periode van
tussen landen met deze wapens te stimuleren. Dit heeft geleid tot een
wapens
deze
toen
eeuw
twintigste
relatieve vrede in vergelijking met het begin van de
nog niet bestonden.

?

e

Easisboek sociaal werk

Foto

16.2

Google Glass: laveren tussen connectivity en privacy

Bron: Hattanas/Shutterstock.com

Google Glass behelst een technologisch geavanceerde bril waarmee direct toegang
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

tot het ¡nternet

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,
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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 functioneren. 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 werkelijkheid 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 situatie, 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 interactie 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 neveneffecten 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 bevorderen (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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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 effecten is een strategie van beurtelings inzoomen en uitzoomen, zoals Oosterlaken
(2015) suggereert, een hutpmiddel. Inzoomen richt de aandacht op de technische details van het artefact en staat toe dat we de interactie tussen een gebruiker
en de technologie op microniveau kunnen zien. Uitzoomen verbreedt het perspectief 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.

Zoornrrto

(kt¿ii5

t¡r'

v¿ìrr

technoloq¡rscir
or-ìtwc.rp

Figuur

16.1

Technische artefacten

¿1r)onl¡ìg oLri

(technologie,
hulpmiddelen, apps,

i(xro teahnlsclrt
errt bccìdrrtci

robots, etc.)

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 uiteindelijk aftrangen van de verhouding tussen de mate van positieve en negatieve
invloeden die de technologie op de verschillende capabilities of capabilitydomeinen 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 traditionele 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 uitgenodigd 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
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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 reguliere 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' waarschijnlijk 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 webhuþ 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 onlineinterveniies 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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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 ontstaat 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 volledige 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)

Webhulp en

lnclirecte effecten

Directe effecten

online-inte rventies
Bedoelde effecten

Bereiken van doelgroepen
die niet door reguliere hulp
werden bereikt (NC5: Gevoelens;
NCTB: Sociale banden; NC4:
Waa rne mi n g, verbeeldì n g en

Vrijblijvendheid ten aanzien van
zorg en meer gevoel van eigen
regie (NC6: Praktisch e red e; NC7 A;
Sociale banden)

denken)

Onbedoelde effecten

Vormgeving eigen omgeving;

Vraagstuk hoe om te gaan met
het valideren en financieren van

NC6: Praktische rede; NCTA:

anonieme hulp (NC7A: Socrole

Sociale bonden)

banden)

Minder behandeltrouw

(NC1

0A:

Gekoppeld aan de strategie rran zooming-in en zooming-out biedt het conceptueel 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 sociale 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); Zwikker & ]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-interventies 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 zorgnetwerken 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 behandeltrouw. 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 persoonlijk gesprek. Via digitaal contact lijkt een verdieping van de behandelrelatie ook
mogelijk. Buiten de fysieke afspraken om leiden digitale reminders en berichtenuitwisseling 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 onlinedossier 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 netwerken 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 dossier 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 behandelgegevens, 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 Pijnenburg & Van Hattum,2016).
sociale professionals dienen bij de toepassing van blended-hulpverlening en
zorgplatforms om te beginnen zelf te beschikken over voldoende digitale vaardigheden 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 ondersteuning 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 worden 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 voorlichting, het bieden rran een laagdrempelige toegang of verwijzing naar de formele

hulp.

Foto 16.4
Bron: Robert Kneschke
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media om in contact te
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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 toegepast. 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 oefenen, 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 sociale 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 lichaamsfuncties 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 personen 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 specifieke 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 combineren 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 meebrengen. 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 technologie 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 werker 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.

ì
:

I
I

j
t
ì

