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"IoT - Master or Slave?" 

 

Deze column van Menno van Doorn van VINT Sogeti was onderdeel van de 

lancering van IoTMap lancering met verwijzingen naar de overige presentaties 

Tijdens dit evenemement.  

 

U merkt het, ik merk het, wij allen constateren: De industrie is op oorlogssterkte gekomen. 

De vraag is of de mens zal capituleren voor het IoT-geweld dat dit decennium losbarst. Ja, 

we hebben de vrijheid om alles te kopen wat ons hartje begeert en waar we geen 

behoefte aan hebben te negeren.  Koop ik een domme of een slimme fiets, een dom 

koffie-apparaat of een slimme, een achterlijke thermostaat of eentje met een hoog IQ. 

Wat begeert de mens? De keuze is aan u. 

 

De marketeers weten dondersgoed hoe het werkt. Je neemt een onderwerp en je zorgt 

dat je er een woord of een zin aan vastplakt die blijft hangen. In korte tijd zijn ze dan 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat heet Framing. Slim en IoT zijn zo twee handen op 

een buik geworden. Domheid lijkt weinig aantrekkelijk, dus zo zuigen we iedereen de 

wondere wereld van de nieuwe techniek in. De capitulatie is weldra daar. 

 

Domheid heeft ook zo zijn voordelen. Neem nu mijn telefoon. De oude Nokia 6310. Twee 

weken geleden verloor ik hem nog in de bus van München naar Salzburg. Ik was op weg 

naar een conferentie over "Persuasive Technologies' toen de telefoon ging. Ik nam niet 

op. Het was Henk Ester van de automatiseringsgids die vast wilde weten of ik mijn 

deadline ging halen voor de artikelen die ik beloofd had. Aangemoedigd door de bel 

van de telefoon begon ik aan die deadline te werken en bij verlaten van de bus wist ik 

het meteen. Mijn telefoon ligt nog daar waar ik net zat. Maar geen paniek, ik ben een 

ervaren telefoonverliezer. Gemiddeld drie keer per jaar raak ik hem kwijt en hij komt altijd 

terug. Zo ook nu. De connect-talk-think-act cirkel functioneert bij mij al optimaal. 

 

Het voordeel van een domme telefoon is dat niemand hem wil hebben. Ik heb het toch 

even gemeld bij de ICT-desk bij ons op kantoor, die me op het hart drukte te vertellen of 

er belangrijke data op het apparaat stond. Het zijn vooral SMS-jes aan mijn vrouw met 

mijn verwachte aankomsttijden in verband met het eten zei ik.  
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Ik zou hierover een vraag willen stellen. Maar ik zie nu, terwijl ik het lees,  dat het eigenlijk 

twee vragen zijn. Daar kunnen we niet over stemmen. Om verwarring te voorkomen stel ik 

voor die vraag maar even over te slaan. 

 

Het rare is dat ik tijdens mijn verblijf in Salzburg voortdurend mijn telefoon heb gevoeld ook 

al was ik hem kwijt. Er was een constant getril in mijn binnenzak, alsof ik hem nog steeds bij 

me had en hij overging. Met deze fantoompijn op mijn hart, bekeek ik de presentaties die 

allemaal over de vraag ging hoe met behulp van technologie de mens aangezet kan 

worden tot fundamentele gedragsverandering. Persuasive Technologies dus. Philips 

vertelde over hun onderzoek naar een coach op afstand die eigenlijk geen echte coach 

was maar een stukje software: een softwarebot die je beter leert slapen. Vooral de laatste 

slide staat mij bij. De reactie van de deelnemers toen ze het softwareding weer uit de 

lucht hadden gehaald, het was immers maar een onderzoek, ze gaan nog niet in 

productie. De participanten misten hun maatje. Ook al wisten ze dat het slechts een 

algoritme was. Ik dacht 'Wat een sukkels'. Ze kunnen al niet slapen en nu dit nog. 

 

Het zet je wel aan het denken. Uit onderzoek van vorige week weten we inmiddels dat als 

mensen robotbillen aanraken er een erotische tinteling door het lichaam gaat. Voelde u 

de opwinding toe u wasmiddel aan het dashen was zonet? Zo ja, dan adviseer ik u 

morgen toch even naar de dokter te gaan. Maar waarom kan er niet in een dialoog van 

mens naar machine een bepaalde band ontstaan? 

 

De interessante vraag dient zich aan wat er gebeurt als het Internet of things een Internet 

van relaties gaat worden. Al dan niet erotisch getint, maar op zijn minst emotioneel 

gebonden aan de apparaten die deze slimheid bezitten. Ik geef u een voorbeeld. 

 

De slimme koelkast van Bosch. Daarin zitten twee camera's die producten in uw koelkast 

kunnen herkennen. Whats in my fridge heet die app. Altijd even een foto nemen bij open 

en dicht en u weet waar u ook bent wat er in zit. Handig toch? Whats in your fridge 

bestaat nog niet maar ik zit er al op te wachten. Een kijkje nemen in de koelkast van de 

buurvrouw. I O You dus. Waarom niet. In de sharing economie kunnen we alles met elkaar 

delen. Ook de buurvrouw. Jemig wat een slechte grap. 

 

Maar het gaat hier om die koelkast. Het moet een fluitje van een cent zijn om deze 

machine aan te sluiten op het nieuwe microsoft Bot-framework. U heeft het waarschijnlijk 

al gehoord. Microsofts nieuwe strategie, twee weken geleden door Nadella zelf 
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bekendgemaakt tijdens de Build conferentie, gaat over robots. Zij hebben een 

robotfabriek geopend, een botstore, waar je slimme butlers kan bouwen die je los kunt 

laten lopen op messenger platforms zoals WeChat, Slack, Line, WhatssApp en Facebook 

Messenger. Het grote voordeel van deze butlerfabriek is dat een setje menselijke 

eigenschappen meegegeven kunnen worden aan ieder apparaat. Voeg de koelkast als 

een vriend toe op WhatsApp en verwacht 's Avonds een update "Wat zullen we gaan 

maken schatje?" ik heb van alles in huis. En daar verschijnt de foto van het koelvak en ik 

kijk recht in de ogen van een zak spruitjes. En ik antwoord met een wedervraag. Bedenk 

het lekker eens zelf madame Bosch, of ik trek je compleet van het internet en dan ben je 

weer net zo dom als die achterlijke moeder van je. Ja u staat misschien te kijken van mijn 

taalgebruik, maar ik leg u even uit dat ik aan het praten was tegen een ding. Het maakt 

niets uit. Mijn koelkast heeft geen ziel.  

 

Allervriendelijkst terug zegt mijn Bosch dan ook "Spruitjes en een lekker stukje wild gaan 

heel goed samen. Ze hebben vandaag 20 damherten afgeschoten in de duinen bij 

Amsterdam. Ik geef je het adres, dan kun je er even langs gaan.' Ik pak mijn oude Nokia 

en sms : Ha schat, volgens mij liggen er nog spruitjes in de koelkast. Zou zonde zijn die weg 

te moeten gooien straks. Zal ik een lekker damhertfiletje meenemen? 

 

In Salzburg zou zoiets niet goed zijn gevallen. Het afschieten van 20 damherten past niet in 

hun idee van 'Persuasive Technologies'. Dat draait volledig om doen wat goed is voor 

deze aarde en voor het menselijk bestaan. Geen enkele reclameman of vrouw hier in 

deze ruimte aanwezig is. Die worden beschouwd als 'het verkeerde kamp'. Wat slim is en 

wat dom is staat in Salzburg niet ter discussie. Dom is is de commercie. Ik kijk naar een 

presentatie van een mevrouw die ons de kracht van gamification wil bijbrengen. 

Duizenden jongeren die naar festivals gaan om grote hoeveelheden partydrugs te 

verorberen worden met behulp van de computer gewezen op hun slechte gedrag. Ik zie 

een trailer van een game die zo mooi is dat ik vermoed dat  Holywood hier achter zit. 

Prachtige visualisaties van wat er chemisch gezien in het brein afspeelt bij het nemen van 

Chrystal Meth, cocaine en wat lichter materiaal. Het werd verdomd goed uitgelegd en ik 

moet eerlijk zeggen dat ik niet zo'n stoere drugsinnemer ben maar ik kreeg er behoorlijke 

trek in. Waar in de wereld zou je dat spul kunnen kopen hier in Salzburg vroeg ik mij af. 

   

Het staat voor mij als een paal boven water dat de echte IT-revolutie gedreven zal 

worden door iets dat we ik de people-fication van IT zou willen noemen. Menselijke 

eigenschappen meegeven aan dingen, dusdanig dat je als het ware met echte mensen 
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te maken hebt. We zagen het net al gebeuren in de film 'Her'. Ik heb dat al met de fiets. 

Mijn fiets staat hier buiten geparkeerd tegen het elektriciteitshuisje, ik woon hier niet ver 

vandaan. Mijn fiets komt uit 1956, een oude Batavus, en was van mijn schoonmoeder. Zo 

connect-talk-think-act ik als ik straks terugfiets weer even met de hemel waar ze verblijft. 

Het is natuurlijk een gok, maar denk dat het inderdaad de hemel is. 

 

Hoe vaak ik u ook vertel dat de slimme koelkast, auto of thermostaat geen ziel heeft, het 

zal niet uitmaken. Naarmate ze meer menselijke trekjes krijgen hebben ze ons in hun 

greep. Daar heb je feitelijk geen embodyment voor nodig, een lichamelijke representatie 

van het ding in de vorm van een avatar. De stem is genoeg, of liever nog de chat. Want 

de halve wereldbevolking is dagelijks aan het chatten. Als je Wechat, Line, Kik, Facebook 

Messenger en WhatsApp bij elkaar optelt kom je tot 3 miljard dagelijkse babbelaars. Die 

wetenschap, gekoppeld aan de robotpretenties van al deze spelers, schetst de toekomst 

van IT. Miljoenen stukjes software zullen zich gaan voordoen als mensen en u vragen ze 

toe te voegen aan uw vriendenclub. Ze gedragen zich als uw persoonlijke butler en zijn 

graag bereid alles voor u uit te zoeken en te regelen. De beste energiedeal, restaurant, 

vliegticket, het wordt allemaal heel menselijk afgehandeld door bots die uw 

tekstberichtjes begrijpen en in mensentaal antwoorden. WeChat in China loopt voorop. 

Daar hebben 200 miljoen van de 650 miljoen dagelijkse gebruikers een betaalbot in hun 

chatplatform geïnstalleerd.  

 

Deze butlereconomie is uitermate prettig als het om gemak gaat. U twijfelt geen moment 

over de vraag wie hier de bovenliggende partij is. Dat bent u. De slaaf zit in uw zak, hangt 

aan de muur of huist in uw auto. Zijn baasje bepaalt wat er moet gebeuren. Deze illusie 

zult u angstvallig in stand willen houden, want o wee als blijkt dat u de slaaf bent en er 

achter komt dat in dit IoT-pretpark anderen de regels uitmaken. De overheid die wil dat u 

zich aan de maximum snelheid houdt, groen en grijs afval scheidt, uw lichaam een beetje 

in acht neemt en de commercie die u stimuleert en helpt de beste producten te kopen. 

Het allerkrachtigste instrument om uw gedrag in de tang te krijgen wordt nu pas van stal 

gehaald. De people-fication van technologie brengt de wereld van de dingen en de 

wereld van de mensen een stapje dichter bij elkaar. De illusie menselijke eigenschappen 

te ontwaren aan die dingen zal ons betoveren en in de greep krijgen. Apps waren slechts 

een korte stop op de halte, onderweg naar een economie die grotendeels op robots zal 

gaan draaien. En hoe fijn is dat? 

 



 

Sogeti Nederland B.V. | 11 maart 2016 | versie 1|    
 

 

 
6 

 

 

Ik denk dat dit menselijk gezien een zegen is. Want zeg nou zelf, de meeste mensen zijn 

meelopers. Ze raken in vervoering van de magische werking van de technologie: "Kijk 

eens mamma, zonder handjes" achter het stuur van de zelfrijdende auto’s. Of drukken 

met groots gemak een heel kleurenpalet uit de Philips Hue lamp en denken dat ze God 

op aarde zijn. De mens wil niets liever dan meelopen met de mogelijkheden van de 

techniek.  

 

Of dit ook de conclusie zal zijn van het in 2017 te verschijnen boek van Shoshana Zuboff 

"Master of Slave" valt te betwijfelen. Zuboff is mijn muze. Ze stond op het toneel van het 

VINT-Symposium tien jaar geleden. De professor van Harvard was niet van zins om het 

podium te verlaten, wat leidde tot wat hilariteit in de zaal. Van mij had ze de hele dag 

door mogen gaan. Shoshana schreef een futuristisch boek waar ze zeven jaar lang aan 

had gewerkt "The Support Economy".  

 

Nu komt ze met "Master or Slave", een beschouwing op de surveillance society. Wetende 

dat Shoshana een positief ingesteld mens is ben ik er van overtuigd dat dit ook een 

positief geladen boek zal zijn. Overheden en bedrijfsleven snuffelen aan ons gedrag 

dankzij de data die we uitstoten. En daar moeten we ons niet al te ongerust over maken. 

Met zoiets denk ik dat ze komt. Internet of Things = Ethiek of Things hebben we net 

geleerd. Mij maakt het allemaal niet veel uit. De beperkte experimenten met slimme 

techniek in huis lopen allemaal uit op een mislukking. De TV die automatisch van de muur 

afkomt als ik hem aanzet is sinds ik de standby-blocker heb geinstalleerd is volledig van 

slag. Het Ziggokastje bleek 60 Watt continu in standby te gebruiken dus ik koop een 

afstandbediening waar ik het stopcontact mee aan en uit kan zetten. De frequentie van 

de TV en van de Blocker liepen elkaar in de weg en nu beweegt de televisie continu van 

de muur en naar de muur van de muur en naar de muur alsof ik naar een tenniswedstrijd 

zit te kijken.  Beste Wim, hier zie je operational excellence in actie. Hier heb je je use case. 

Ik zie een markt voor een 3D-TV beleving. Andere use cases komt van het bedrijf zat 

zichzelf 'Engie' noemt. Hallo wij zijn Engie en komen u bang maken met IoT. 

 

Het ergste dat mij kan overkomen is de  slaaf te worden van gedoe: van spul dat niet 

werkt en mij mijn kostbare  avonden kost om het weer op te lossen. Ik besluit hier nu ter 

plekke en teken op 21 april 2016 dat (a) ik de rest van mijn leven met mijn Nokia 6310 door 

zal brengen. En (b) Mijn huis zal voorlopig slaafvrij blijven, IoT zonder gedoe dus, en dat 

duurt naar mijn inschatting minstens 10 jaar. Tot die tijd komt het mijn huis niet in.  

TMAptesters Do Your Job zou ik zeggen. Test net zolang tot het werkt. Echt werkt. Neem jij 
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tijd. Kan het jou schelen. Een jaar of 10. Als je het doet, doe het dan goed. Dat doet 

Batavus ook. Schoonmoeder ik kom er zo aan, we gaan weer op pad. 

 

Menno van Doorn, Directeur VINT, menno.van.doorn@sogeti.com 
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