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Samenvatting
Samen met bedrijven, overheden, ontwerpers, culturele instellingen en
studenten onderzoekt het lectoraat Civic Interaction Design hoe het ontwerp
van onder meer interactieve ervaringen, digitale platforms en online diensten
bij kan dragen aan het maatschappelijk leven. Hoe kunnen publieke waarden
op het gebied van democratie, diversiteit en duurzaamheid worden verankerd
in een opkomende netwerk- of platformsamenleving?
Door de digitale transitie ontstaan nieuwe typen publieke ruimtes en
nieuwe manieren waarop burgers en overheden zich tot elkaar verhouden.
Nieuwe mediatechnologieën en praktijken als virtual reality, sociale
netwerken, en interactieve installaties in de openbare ruimte bieden nieuwe
mogelijkheden om maatschappelijke thema’s te verbeelden en leiden tot
nieuwe vormen van uitwisseling en debat. Ook ontstaan er nieuwe vormen
van maatschappelijke organisatie. Uiteenlopende communities, sociale
ondernemingen, ontwerpers, kunstenaars en maatschappelijke en culturele
organisaties organiseren zich met behulp van digitale media rond thema’s
als de productie van duurzame energie, lokale solidariteit, of de inrichting
van de publieke ruimte. Ze zijn onderdeel van een ‘energieke samenleving’
van initiatieven die bij kunnen dragen aan maatschappelijke opgaven. Daarbij
horen ook nieuwe manieren van waardencreatie, rollen, ontwerpprakijken,
organisatiemodellen en relaties met instituties als overheden.
Tegelijkertijd brengt de opkomst van een netwerk- en platformsamenleving
ook een aantal nieuwe problematieken met zich mee. Technologie is in onze
samenleving alom aanwezig, maar wordt tegelijkertijd ook steeds onzichtbaarder en ongrijpbaarder. De interfaces van socialemedianetwerken, de
algoritmes van de smart city, en de boekhoud- en reputaties ystemen van
de platformeconomie zijn sturend in processen van maatschappelijke interactie en de manier waarop de samenleving vorm krijgt. Ze kunnen bijdragen
aan sociale fragmentatie en de samenhang in de samenleving ondermijnen.
De verdienmodellen van grote platformbedrijven zijn op sommige punten
strijdig met publieke waarden op het gebied van duurzaamheid, diversiteit
en democratie.
Het lectoraat Civic Interaction Design verkent deze thema’s door middel
van ontwerpend onderzoek. We combineren sociaal-
wetenschappelijk
onderzoek naar maatschappelijke praktijken rond media- en technologie
gebruik en een kritisch geesteswetenschappelijk perspectief met een aanpak
uit de ontwerpende disciplines.
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Ons doel is om samen met onder meer studenten, technologie-ontwikkelaars,
architectenbureaus, design agencies, overheden, maatschappelijke en culturele organisaties, en burgercollectieven kennis en know-how te ontwikkelen
over het ontwerpen van interfaces, interactieve ervaringen, (online) organisatievormen en ontwerpprocessen die vormgeven aan het maatschappelijk leven.
Hoe en onder welke voorwaarden kunnen interactieve mediatechnologieën
zo worden ontworpen dat ze bijdragen aan het ontstaan van betekenisvolle
relaties tussen burgers onderling, en tussen burgers en overheden? En op wat
voor manieren kunnen ze uiteenlopende partijen een handelingsperspectief
bieden om bij te dragen aan maatschappelijke missies?
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Inleiding. Op zoek naar nieuwe vormen
van het maatschappelijk leven in de
netwerksamenleving

Aan het begin van het vorige decennium, in 2012, werd ik samen met collega-
onderzoeker Michiel de Lange door architect Matthijs Bouw uitgenodigd voor
een workshop georganiseerd door de Vereniging Deltametropool. Wat, zo
luidde de vraag, zou het volgende grote visionaire project moeten zijn voor
de ontwikkeling van Nederland? Hoe zou een eigentijds Deltaplan, voor het
tijdperk van de netwerksamenleving en haar global cities, eruit kunnen zien?

Smart cities en digitale platforms

Internationale voorbeelden van grootse ambities waren er in die tijd genoeg.
Computer- en netwerkbedrijven als IBM en Cisco waren al een aantal jaren
bezig om hun visie van smart cities te verkondigen. Door data te verzamelen
van uiteenlopende processen in de stad zou het stedelijk leven efficiënter
georganiseerd kunnen worden, was de belofte. Als voorbeeld daarvan opende
in het jaar van de workshop het inmiddels beroemde Operations Center in
Rio de Janeiro, een door IBM gebouwde ‘control room’, volgestouwd met
schermen met datavisualisaties en camerabeelden uit de hele stad. Ambtenaren achter hun desks konden er letterlijk aan de knoppen draaien om de
stedelijke ritmes af te stemmen op de binnenstromende informatie. Jarenlang
ontbrak in vrijwel geen enkele powerpoint over de toekomst van de stad een
beeld van deze controlekamer ter illustratie van de manier waarop ‘big data’
zou gaan bijdragen aan een betere organisatie van het stedelijk leven.
We zagen ook hoe grote techbedrijven een steeds belangrijkere rol
begonnen te spelen in de samenleving. Met hun digitale platformen trokken
ze de regie naar zich toe in de organisatie van steeds grotere delen van
het maatschappelijke, culturele en economische leven. In het jaar van onze
workshop brak Facebook door de 1 miljard gebruikers wereldwijd heen,
en het platform werd een grote rol toebedacht in de opstanden van de
Arabische Lente. Men sprak zelfs even van ‘Facebook-revoluties’ – verwijzend naar de kracht van het platform voor sociale mobilisatie. Op Youtube
haalde de Koreaanse Psy met zijn Gangnam Style als eerste 1 miljard
views, profiterend van aanbevelingsalgoritmes en virale modellen voor het
verspreiden van culturele producten. Taxi-dienst Uber opende haar diensten op het Europese continent. Doel was de vervoersmarkt wereldwijd te
ontwrichten met een nieuw platformmodel. Dat dat model indruiste tegen
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lokale wetten was onderdeel van de strategie. Disruption! en Move Fast and
Break Things waren de motto’s van de tech-industrie.
Toch begonnen wij in onze workshop de vraag al snel om te draaien.
Moesten we wel op zoek naar een grand travail, een tot de verbeelding sprekend project met grootse investeringen in een nieuwe (digitale) infrastructuur?
De Smart Cities leken toch vooral een financieel investeringsvehikel
te zijn, uitmondend in groots opgezette tabula rasa ontwikkelingen zoals
Songdo in Korea of Masdar in het Midden-Oosten.
Het waren steden die – in ieder geval volgens de
Disruption! en Move
Fast and Break Things folder en de spectaculaire fly-through-animatie
variant daarvan – vol zaten met de modernste
waren de motto’s van
technologie. Maar ze positioneerden haar inwode tech-industrie.
ners daarbij vooral als potentiële afnemers van
gepersonaliseerde digitale diensten; meer als
individuele consumenten dan als burgers in een samenleving. Bij de plat
formbedrijven zagen we eenzelfde logica. Ze leken daarmee vooral te passen
in een bredere ontwikkeling van privatisering en marktwerking.

Smart Citizens en maatschappelijke collectieven

In plaats van op een enkel groot project, richtten wij onze aandacht op een
veelheid aan kleinschalige initiatieven waar we op stuitten: Burgers die zelf
energiecoöperaties aan het opzetten waren. Inwoners die zich via sociale
media organiseerden om gezamenlijk een gebouw in hun eigen buurt op te
knappen of te ontwikkelen als woonruimte; of architecten en ontwerpers die
lokale communities mobiliseerden rond de herbestemming van een gebouw of
het verbeteren van de publieke ruimte. Het waren vaak heel lokale projecten,
die zich niet – à la Uber – gemakkelijk laten opschalen naar andere steden of
continenten.
Dat was in veel gevallen ook precies het punt van deze initiatieven.
Ze werden opgezet door burgers of professionals die een alternatief wilden
ontwikkelen voor de in hun ogen doorgeschoten marktwerking waarin internationale platformbedrijven vooral winst proberen af te romen als ook voor
de verregaande privatisering van de publieke sector van de voorgaande
decennia. Ze waren onderdeel van een nieuwe vorm van maatschappelijke
organisatie. ‘Smart citizens’ (Hemment & Townsend 2013), en collectieven
(Van den Berg 2013), werden ze wel genoemd. De termen verwijzen naar hun
handig gebruik van nieuwe technologieën en gerichtheid op samenwerking
in netwerken rond collectieve doelen.
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Het feit dat ze kleinschalig waren, wilde dan ook niet zeggen dat ze niet
visionair waren. Sommige van deze initiatieven zagen zichzelf als voorlopers in de energietransitie, anderen experimenteerden met nieuwe economische modellen waarin inwoners meer zeggenschap en eigenaarschap
zouden hebben over de verdeling van hulpbronnen. Zoals Simon Franke,
Bart Lammers en Arnold Reijndorp (2015) het omschreven, veel van deze
initiatieven wilden het publieke domein weer terugveroveren. Of in ieder
geval wilden ze publieke waarden weer centraal stellen in de ontwikkeling van
hun stad. Niet economische groei was het doel, maar eerder wat de gezamenlijke Nederlandse planbureaus een paar jaar later als ‘brede welvaart’
op de agenda zouden zetten (PBL/SCP/CPB 2017). Met daarin steeds een
sterke rol voor de bewoners zelf, al dan niet georganiseerd door professionele ontwerpers of architecten.
Zou het grote visionaire project dat we zochten misschien de optelsom
kunnen zijn van al deze kleinere initiatieven, vroegen we ons af. Zouden die
bij elkaar een rol kunnen spelen in de transformaties en maatschappelijke
opgaven waarvoor de samenleving zich gesteld zag? Waar smart cities en
digitale platformen vooral vanuit de markt worden georganiseerd, zagen we
bij deze initiatieven de kracht van het gebruik van digitale media in een maatschappelijke context.
Want alhoewel digitalisering bij vrijwel geen van de initiatieven het doel
was, maakten ze in veel gevallen wel gebruik van digitale tools. Bijvoorbeeld van sensoren om zelf de luchtkwaliteit te meten; van sociale media
voor agenda-setting of om campagne te voeren of geld in te zamelen; of van
online tools om samen te werken, bestanden te delen en te communiceren.
De netwerk- of platformsamenleving bleek ook een samenleving te zijn van
‘civic hackers’, groepen mensen die slim gebruik maken van technologie in
een poging om al doende, en vaak in collectief verband de wereld, hun stad
of hun buurt te verbeteren (Crabtree 2007; Schrock 2016; Townsend 2013; de
Waal, de Lange 2020 en Bouw 2020).

Een volwaardig alternatief?

Tegelijkertijd zagen we ook in dat we deze initiatieven niet zonder meer of
zonder kritiek naar voren konden schuiven als dé oplossing voor maatschappelijke opgaven. We zagen ze als een nieuwe vorm van maatschappelijke organisatie passend bij de netwerkmaatschappij: een samenleving die steeds meer
georganiseerd is op basis van netwerken en ook steeds diverser en complexer
aan het worden is. Echter, deze collectieven riepen ook vragen op. Hoe inclusief zijn ze eigenlijk? Zijn het niet vooral de hoogopgeleide, doorgaans witte
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burgers die zich goed organiseren? Het mag dan misschien sociaal zijn, schreef
bijvoorbeeld Dan Hill (2016) in zijn samenvatting van een conferentie die wij
later zelf over dit onderwerp organiseerden, maar het is niet per se democratisch als een groep burgers zich een publieke ruimte toe-eigent. Met andere
woorden: waarop is precies de legitimatie gestoeld van deze collectieven? Ook
brengen ze een risico van maatschappelijke fragmentatie met zich mee. Als we
de samenleving organiseren vanuit de kracht van netwerken en collectieven, is
er dan nog voldoende overlap tussen al die communities? Of jagen ze vooral
gemeenschappen van het eigen gelijk aan, gevoed door filter bubbles en fake
news of zelfs complottheorieën?
Tot slot, vroegen we ons af, kunnen collectieven die lokale waardencreatie
centraal stellen, ook echt de strijd aan met de grote platformen uit Californië?
Kan de inzet van lokale gemeenschappen en genetwerkte communities op
tegen de miljoenen die grote techbedrijven investeren in de ontwikkeling van
intuïtieve interfaces? Kunnen ze op tegen de lobby- en marketingkracht uit
Silicon Valley die het maatschappelijke speelveld zo probeert in te richten dat
vooral de belangen van big tech ruim baan krijgen? ‘Bottom-up initiatieven in
de social city’, schreven we destijds, ‘zijn vaak te versnipperd. Ze haken onvoldoende aan bij institutionele partijen en ontberen slagkracht. Ook lijden ze
soms aan een hoog onder ons gehalte dat eerder dorps dan stads aandoet.’
(Bouw et al. 2013)

Making things whole again

Zo stuitten we in onze workshop op een ontluikende spanning rond de digitale
transitie van de samenleving die de afgelopen jaren alleen maar in kracht is
toegenomen. Op het spel staat de inrichting van de samenleving, het functioneren van publieke ruimtes en de (machts)verhouding tussen burgers, overheden en marktpartijen. Enerzijds zagen we volop kansen om met behulp van
nieuwe technologieën nieuwe manieren voor maatschappelijke organisatie
en uitwisseling te stimuleren, vaak als alternatief voor doorgeschoten marktwerking en privatisering. Met als doel om de maatschappelijke energie van
burgers te activeren om bij te dragen aan zaken van publiek belang. We zagen
veel van deze initiatieven als mini-experimenten, waarin nieuwe manieren
werden verkend om de samenleving te organiseren, op een rechtvaardigere
en duurzamere manier. Maar ze waren ook nog geïsoleerd en misten soms
slagkracht.
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Anderzijds zagen we in dat mede door de opkomst van diezelfde nieuwe
technologieën ook het krachtenveld tussen onder meer overheid, samen
leving en markt verandert. Techbedrijven trekken de regie naar zich toe, en
de opkomst van genetwerkte communities brengt ook het risico op uitsluiting en fragmentatie met zich mee. Ook overheden zijn op zoek naar een
nieuwe rol. Hoe verhouden ze zich tot marktpartijen, tech-bedrijven, burgers
en hun communities in zo’n netwerksamenleving? Hoe kunnen zij voorwaarden scheppen waarmee publieke waarden en democratische principes
geborgd kunnen worden?
Wat als digitale technologieën,
Tot een enkel groot en visionair project konden we destijds
platformen en de gebruiks
niet komen. Wel zagen we volop
praktijken eromheen zo ontworpen
kansen en aanknopingspunten
zouden kunnen worden dat ze
om uiteenlopende ontwikke‘dingen’ weer heel zouden maken,
lingen aan elkaar te verbinden.
in plaats van af te breken?
Wat als digitale technologieën,
platformen en de gebruikspraktijken eromheen zo ontworpen zouden kunnen worden dat ze ‘dingen’ weer
heel zouden maken, in plaats van af te breken? Dat ze een ‘civic infrastructuur’ en een sterk publiek domein faciliteren waarin maatschappelijke initiatieven, overheden, en marktpartijen zich gezamenlijk sterk kunnen maken
voor belangrijke opgaven en rond publieke waarden? Dat ze publieke ruimtes
activeren waar nieuwe betekenisvolle relaties kunnen ontstaan, ook tussen
verschillende groepen?
Wat als we nieuwe vormen, processen en institutionele vormen kunnen
ontwerpen waarmee maatschappelijke collectieven zich duurzamer kunnen
organiseren? En wat als overheden nieuwe digitale technologieën op zo’n
manier zouden kunnen omarmen dat ze niet alleen hun eigen organisaties en
steden efficiënter maken, maar opnieuw vooral ook duurzame, betekenisvolle
relaties op kunnen bouwen met hun burgers en uiteenlopende maatschappelijke initiatieven? Die vragen staan centraal in het nieuwe, opkomende
vakgebied van Civic Interaction Design. Hoe geven we met behulp van nieuwe
mediatechnologieën vorm aan het publieke – in de betekenis van het maatschappelijk – leven van de netwerkmaatschappij?
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1.1

De missie van het lectoraat Civic Interaction Design

Het werkveld van het lectoraat Civic Interaction Design ligt precies in de hierboven beschreven ontwikkelingen en spanningen. In onze netwerksamen
leving ontstaan nieuwe manieren van sociale en maatschappelijke organisatie, nieuwe typen publieke ruimtes en nieuwe vormen van burgerschap die
zich aftekenen in een veranderend krachtenveld tussen overheden, markt
partijen, techbedrijven en maatschappelijke initiatieven. Het lectoraat wil zich
de komende jaren door middel van ontwerpend onderzoek richten op de
vraag hoe zo’n netwerksamenleving georganiseerd kan worden rond publieke
waarden en maatschappelijke missies op het gebied van democratie, diversiteit en inclusie, en duurzaamheid. Specifiek kijken we daarbij naar de rol van
design en designers in de vormgeving van het maatschappelijk leven en naar
de rol die interactieve media en technologieën daarin spelen.

Recasting

Vier vraagstukken dienen zich daarbij aan. Ten eerste gaat het om de vraag
hoe met behulp van digitale mediatechnologieën maatschappelijke thema’s
verbeeld kunnen worden, en hoe daaromheen een publiek debat tot stand
komt. Ten tweede zijn we geïnteresseerd in de vraag hoe rondom maatschappelijke thema’s coalities,
Het lectoraat combineert sociaal-
gemeenschappen, collectieven
of publieken kunnen ontstaan,
wetenschappelijk onderzoek naar
hoe deze zich kunnen organimaatschappelijke praktijken rond
seren, en wat voor rol digitale
media- en technologiegebruik en
media daarbij kunnen spelen.
een kritisch geesteswetenschappelijk In de derde plaats kijken we
perspectief met een aanpak uit de
naar de relatie tussen overontwerpende disciplines.
heden en burgers, en hoe
deze betekenisvol kan worden
ontworpen met behulp van digitale media. Een vierde vraagstuk betreft de
inrichting en het ontwerp van de onderliggende digitale en genetwerkte infrastructuren en de virtuele en hybride publieke ruimtes die al deze interacties
mogelijk maken.
Daarbij moeten we verder kijken dan het ontwerpen en toepassen
van interac
tieve media in bestaande maatschappelijke en democratische processen. We zullen ook die processen zelf op nieuwe manieren
moeten vormgeven. Michiel Schwarz noemt zo’n manier van kijken en
ontwer
pen een ‘recast’: de zoektocht naar nieuwe vormen, praktijken,
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verdien
modellen, rollen en maatschappelijke relaties die passen bij de
logica van de netwerks amenleving en daarbij uitgaan van publieke waarden
(Schwarz & Knoop, 2016).
Het Engelse woord cast heeft daarbij een mooie dubbele betekenis. In een
eerste betekenis is een cast een ‘mal’ die – eenmaal ontworpen – een basis
kan vormen voor de bredere introductie van nieuwe producten en processen.
In een tweede betekenis verwijst cast en casting ook naar rollen, de rolverdeling, en de vraag wie welke rol het beste kan vervullen. Het lectoraat zal
beide richtingen volgen. We gaan op zoek naar nieuwe vormen (producten,
ervaringen, interfaces, platforms, processen) voor en in maatschappelijke
processen. En naar veranderende rollen en relaties tussen burgers, marktpartijen, overheden, ontwerpers en andere actoren.
De zoektocht naar zo’n recast voor het maatschappelijk leven in de
netwerksamenleving is geen eenvoudige opgave. Er zijn geen eenvoudige
oplossingen, en er is kennis van gesitueerde praktijken en uiteenlopende
disciplines nodig. In het lectoraat Civic Interaction Design zullen we verschillende aanpakken combineren, en zullen we op zoek gaan naar intensieve
samenwerking met professionals en onderzoekers uit andere disciplines.
Het lectoraat combineert sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke praktijken rond media- en technologiegebruik en een kritisch
geesteswetenschappelijk perspectief met een aanpak uit de ontwerpende
disciplines.

Research through design

Focus is het ontwerp en de toepassing van digitale media en technologieën
in het maatschappelijk leven. We vetrekken vanuit de tradities van Human
Computer Interaction (HCI), en benaderen die vanuit een humanistisch en
kritisch, value-based perspectief. Waar in de sociale wetenschappen en de
geesteswetenschappen het accent ligt op het bestuderen van de wereld die
er al is, vinden we in de ontwerpende disciplines een verzameling praktijken
en methoden die kunnen helpen bij het verkennen van de mogelijkheden van
nieuwe technologieën om tot nieuwe vormen, processen en relaties te komen,
als ook om de impact van bredere (technologische) ontwikkelingen en hun
implicaties voor de samenleving te verkennen en bevragen. Met een benadering vanuit de traditie van Participatory Design zorgen we ervoor dat we niet
alleen voor burgers en hun communities ontwerpen, maar ook met hen.
Bovenstaande invalshoeken komen bij elkaar in de vorm van ons ontwerpend onderzoek (Research through Design). Deze aanpak leent zich goed voor
problematieken en praktijken die nieuw, nog onvolgroeid zijn of gekenmerkt
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worden door een sterke zich doorontwikkelende dynamiek (Zimmerman et
al. 2007, 2010; Stappers & Giaccardi 2017). Door (prototypes voor) producten,
diensten, interfaces, platforms, of zelfs hele ecosystemen als experiment
te ontwerpen, te testen en erop te reflecteren willen we grip krijgen op de
samenhang tussen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en
processen, als ook experimenteren met nieuwe vormen en rollen.

Samenwerken

Dat kunnen we uiteraard niet alleen. Onderzoek naar het ontwerp van digitale
media in het maatschappelijk leven kan alleen slagen als daarin ook partijen
uit de praktijk zelf betrokken zijn. In onze projecten zullen we dan ook intensief
samenwerken met uiteenlopende maatschappelijke collectieven, ontwikkelaars, softwarebouwers, architecten, interaction designers, sociaal ontwerpers,
infrastructuurbedrijven, gemeentes, beleidsmakers, en andere professionals.
Ons onderwijs speelt daarin ook een cruciale rol, doordat we ook daar intensief zullen samenwerken met docent-onderzoekers en studenten.
Ook op onderzoeksgebied staan we er niet alleen voor. We zien onszelf als
onderdeel van een internationaal opkomende inter-discipline op het kruispunt van informatica, geesteswetenschappen, mediastudies, sociale wetenschappen, urban studies en de ontwerpende disciplines die zich richt op het
verkennen, bevragen en ontwerpen van nieuwe manieren van maatschappelijke organisatie en publieke infrastructuren.
Voorbeelden zijn de Digital Civics groep aan Newcastle University, het
Engagement Lab aan Emerson College in Boston, het Public Design Lab aan
Georgia Tech of Design Informatics aan Edinburgh University. M.I.T. runde
jarenlang een Civic Media onderzoeksgroep. Andere onderzoeksgroepen
dragen namen als Civic Technology (Haagse Hogeschool), Citizens and
Technology Lab (Cornell University), The Institute for Digital Public Infrastructure (Amherst), Urban Informatics (Queensland University), Participatory IT (Aarhus) of Care-full Design (RMIT). Hier aan de Hogeschool van
Amsterdam leverde mijn voorganger Ben Schouten een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van dit veld. In zijn lectorale rede in 2015 schreef hij al
over Civic Interaction Design als ‘the design of products and services that
enable c itizens to improve the quality of both their individual and communal
lives, and that equip them with agency to act in a media saturated world’
(Schouten 2015).
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Vanuit deze achtergrond gaan we de komende jaren aan de slag. In de rest
van deze rede zal ik nader ingaan op ons toepassingsgebied: wat bedoelen
we precies met civics en civic interaction? Daarna zal ik ingaan op het thema
design. Hoe kunnen design en interaction design een bijdrage leveren aan
onze vraagstukken? Er is alom een hoge verwachting dat de ontwerpende
disciplines een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke
opgaven, maar ons past hier ook enige bescheidenheid. Wat zijn de grenzen
aan wat we kunnen verwachten van de ontwerpende disciplines in het
bevragen en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken? Vervolgens zal
ik uiteenzetten hoe we deze inzichten in het lectoraat gaan vertalen naar
onderzoeksprogramma’s en lijnen, wat we daarin beogen, en hoe we daarin
samenwerken met onderwijs en de beroepspraktijk om invulling te geven
aan de opdracht van het praktijkgericht onderzoek.

CIVIC INTE R A CTION D ESIGN
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2

Wat is Civic Interaction Design?

Om het toepassingsgebied van Civic Interaction Design inzichtelijk te maken,
zal ik twee voorbeelden bespreken die voortkomen uit eerdere onderzoeksprojecten van het lectoraat.
Een reeks foto’s van bijeenkomsten, vergaderingen, feestjes en optredens
die plaatsvonden in ons onderzoek naar The Hackable City biedt inzicht in
het type maatschappelijke processen en relaties waar we ons op richten.
Vervolgens laat een reeks beelden van media-architectuurinstallaties, die we
bestudeerden in het project Cocreating Responsive Urban Spaces (CoReUs),
zien hoe we naar het ontwerp en de rol van digitale mediatechnologieën
kijken. Nemen we ze bij elkaar dan zien we hoe Civic Interaction Design zich
richt op de vraag hoe het ontwerp van en rond digitale mediatechnologieën
vorm kan geven aan betekenisvolle maatschappelijke relaties.

2.1

The Hackable City als voorbeeld van Civic Interaction Design

The Hackable City is een door NWO gefinancierd onderzoeksproject dat
direct voortkwam uit de Deltametropoolworkshop waar ik in de inleiding over
schreef. Na afloop van de workshop besloten we de thema’s die ter sprake
waren gekomen verder uit te diepen. Hoe, vroegen we ons af, zouden uiteenlopende initiatieven en collectieven van burgers, professionals en overheden
met elkaar kunnen samenwerken om gezamenlijk een stadswijk te ontwikkelen? En welke rol kon het ontwerp van digitale mediaproducten en diensten daarin spelen? Als casus kozen we voor het voormalige Amsterdamse
industrieterrein Buiksloterham waar een coalitie van bedrijven en maatschappelijke initiatieven het gebied wilde ontwikkelen volgens de principes van de
circulaire economie. Wat voor nieuwe processen, tools, rollen en verhoudingen zouden daaraan kunnen bijdragen, en wat voor weerstand en problematieken zou zo’n aanpak ook overhoophalen?

Collaboratief stadmaken

Twee jaar lang volgden wij een aantal collectieven, bestaande uit toekomstige
bewoners, lokale bedrijven, ontwerpers en architecten die veelal als aanjagers
van de dynamiek fungeerden. Samen met hen organiseerden we debatten
en workshops, ontwikkelden we – met wisselend succes – een aantal interactieve tools waarmee mensen in Buiksloterham kennis uit konden wisselen,
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en ontwierpen we een tentoonstellingsobject voor de Architectuur Biënnale
in Rotterdam dat de ambities van het gebied belichaamde.
Als ik nu de foto’s weer bekijk die wij tijdens het onderzoek hadden gemaakt,
biedt dat op een interessante manier inzicht in de verschillende type praktijken die hadden plaatsgevonden in de jaren van het onderzoek. De reeks
biedt daarmee ook een mooi inkijkje waarin de contouren van het werkgebied van Civic Interaction Design zichtbaar worden. De fotoreeks bestaat
uit de registratie van een lange reeks bijeenkomsten, in uiteenlopende maten
en soorten. Er zijn mensen te zien aan een grote vergadertafel; mensen in
een zaaltje met kleurige stoelen en een groot podium; mensen in een loods,
verzameld rond de projectie van een powerpoint op een diascherm; mensen
die met stiften opmerkingen plaatsen op grote vellen papier. Daarnaast zijn
er foto’s van mensen die in de weer zijn met scheppen, sjouwen met bouwmaterialen en rondlopen met veiligheidshelmen. Het proces van collaboratief
‘stadmaken’, zo blijkt uit de foto’s, bestaat voor een groot deel uit bij elkaar
komen, met elkaar in discussie gaan, kennis uitwisselen en samen ondernemen, maken en ontwerpen.
Naast de reeks met vergaderingen, visieworkshops en ontwerpsessies,
zijn er ook nog twee andere ‘genres’ in de fotoreeks. Een tweede serie bestaat
uit beelden van feestelijke bijeenkomsten. Buurtbewoners heffen het glas bij
een eerste paal, luisteren met een kopje koffie in hun handen aandachtig naar
een toespraakje, of zwaaien uitbundig naar de fotograaf gezeten aan picknicktafels. Stadmaken, zo blijkt uit deze reeks, is ook samen vieren dat er weer
een mijlpaal is bereikt, en het op een enthousiasmerende manier presenteren van het gezamenlijke toekomstbeeld om daarmee grotere groepen
mensen te betrekken. Tot slot ontdekte ik nog een derde type beelden: foto’s
van mensen die serieus de camera inkijken, handen schudden, een handtekening zetten onder een groot manifest, en zich samen met de wethouder
laten fotograferen op het podium van een debatcentrum.
Bij elkaar geeft de fotoreeks een mooi beeld van wat civic interaction
inhoudt. We zien groepen mensen die zich gezamenlijk inzetten voor een
gemeenschappelijk doel: in dit geval het realiseren van een wijk op basis
van de principes van de circulaire economie. Dat betekent dat ze allereerst
het thema verbeelden en er met elkaar over in discussie gaan: wat betekent
het precies om een circulaire wijk te bouwen, wat verstaan ze daaronder?
Die beelden en verhalen – opgetekend in onder meer de vorm van een manifest – speelden vervolgens een rol in het engageren van grotere groepen
betrokkenen. Ze vormden bredere netwerken en collectieven, en gingen
gemeenschappelijk aan de slag.

20

M ART I JN D E W AAL

Die collectieve actie bestaat niet alleen uit praktische activiteiten waarvoor
je een bouwhelm op moet zetten, maar voor een groot deel ook uit sociale
bijeenkomsten en feestjes die de gemeenschap bestendigen, waar onderlinge
relaties opgebouwd worden en
vertrouwen kan ontstaan dat
Stadmaken, zo blijkt uit deze reeks,
nodig is om de gemeenschap
is ook samen vieren dat er weer
pelijke doelen te realiseren. Tot
een mijlpaal is bereikt, en het op
slot bestaat een deel van de
een enthousiasmerende manier
activiteiten ook uit het formalipresenteren van het gezamenlijke
seren van al die informele
toekomstbeeld om daarmee grotere
contacten, bijvoorbeeld door
handtekeningen te zetten onder
groepen mensen te betrekken.
het gemeenschappelijke manifest. Belangrijk onderdeel daarvan is ook de uitwisseling met instituties die de
dromen, wensen en doelen van het collectief kunnen bekrachtigen en legitimeren – vandaar het belang van de foto met de wethouder.

Civic interaction design: drie praktijken
De fotoreeks vormt zo een mooie illustratie van praktijken waarop Civic Interaction Designers zich kunnen richten. Kijken we naar de specifieke activiteiten
op de foto’s, dan kunnen we die groeperen in drie ‘genres’. In de eerste plaats is
dat het verbeelden van gemeenschappelijke thema’s en opgaven en het organiseren van reflectie daarop en discussies daarover. In Buiksloterham organiseerden de betrokkenen deze debatten zelf. Vanuit het onderzoek droegen
wij bij door workshopvormen en games te ontwerpen die het debat mogelijk
maakten. Ook ontwikkelden we een digitaal platform voor de uitwisseling van
kennis en know-how. In andere onderzoeksprojecten zien we ook dat culturele, maatschappelijke of journalistieke organisaties of overheden het voortouw nemen bij het organiseren van debatten, tentoonstellingen, online datavisualisaties, en andere al dan niet digitale activiteiten die een debat aanjagen
of het uitwisselen van kennis, know-how en inzichten mogelijk maken.
Ten tweede zien we dat mensen zich engageren rondom het thema van de
circulaire economie in een coalitie, collectief, community of publiek – verschillende wetenschappelijke en ontwerpende disciplines gebruiken hiervoor
verschillende termen. Het initiatief daarvoor lag enerzijds bij professionals
als ontwerpers, architecten en bedrijven uit de circulaire economie, en
anderzijds bij een aantal (toekomstige) bewoners van het gebied. Rondom
het thema orkestreerden zij mogelijkheden tot gemeenschappelijk handelen,
doordat ze workshops en ontwerpsessies organiseerden en de uitkomsten
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Domplein. OKRA landscape architects / Ben ter Mull.
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daarvan vertaalden naar concrete bouwplannen. We spreken hier ook wel
van een handelingsperspectief. Ook de organisatie van de informele bijeenkomsten en feestjes waar mensen elkaar leren kennen en hun sociale banden
en commitment aan de gemeenschappelijke zaak bestendigen maakt deel
uit van dit proces van engagement.
En ten derde zagen we nieuwe relaties ontstaan tussen burgers, collectieven en institutionele spelers als de lokale overheid. In dit voorbeeld zochten
initiatiefnemers uit Buiksloterham de overheid op door de wethouder uit
te nodigen. Vanuit ons onderzoek gingen wij ook op zoek naar manieren
waarop de collectieven hun maatschappelijke impact konden aantonen en
visualiseren, om daarmee te laten zien dat ze op een positieve wijze bijdrage
aan de samenleving. In andere onderzoeksprojecten werkt dit proces ook
andersom. Dan gaan we samen met overheden of culturele organisaties op
zoek naar manieren waarop zij zich op een betekenisvolle manier kunnen
verbinden met burgers en initiatieven rond maatschappelijke thema’s en
opgaven.
Het onderzoek van het lectoraat Civic Interaction Design richt zich speci
fiek op de rol en het ontwerp van digitale mediatechnologieën en de manie
ren waarop deze een rol kunnen spelen in het vormgeven van de drie type
activiteiten. Een belangrijk aandachtsgebied voor Civic Interaction Design
ers is dan het ontwerp van de (technologische) infrastructuren, netwerken,
publieke ruimtes en interfaces die al deze activiteiten faciliteren. We spreken
ook wel van een ‘civic infrastructure’ en van publieke ruimtes. Daaronder
vallen onder meer de sociale netwerkplatforms, samenwerkingstools,
communicatiemiddelen en stedelijke of digitale ruimtes die mensen met
elkaar in contact brengen, waar nieuwe relaties kunnen ontstaan en gemeenschappelijke doelen inzichtelijk gemaakt kunnen worden of ter discussie
worden gesteld, en waar verbindingen met andere initiatieven of instituties
gelegd kunnen worden.

2.2

Cocreating Responsive Urban Spaces als voorbeeld van
Civic Interaction Design

Om meer grip te krijgen op de manieren waarop interaction design – het
ontwerp van digitale en hybride publieke ruimtes, ervaringen, producten
en diensten – maatschappelijke relaties kan aanjagen, verleg ik nu de
aandacht naar een tweede reeks beelden die voortkomt uit het CoReUs-
project. CoReUs (Cocreating Responsive Urban Spaces) is een praktijkgericht
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onderzoeksproject naar responsieve publieke ruimtes. Het project was een
initiatief van Frank Suurenbroek en zijn lectoraat Bouwtransformatie, en
verkende de manieren waarop stedelijke publieke ruimtes ontworpen kunnen
worden met behulp van interactieve technologieën zoals schermen, lichtinstallaties, digitale informatiezuilen, interactieve kunstwerken of mobiele apps.
Uitgangspunt was dat publieke ruimtes een belangrijke rol spelen in het
stedelijk leven als ontmoetingsplekken waar stedelingen kennis van elkaar
kunnen nemen, vertrouwen opgebouwd kan worden tussen stedelingen en
waar confrontaties en gemeenschappelijke ervaringen ontstaan. De bijdrage
van ons lectoraat bestond onder meer uit het analyseren van een corpus van
bestaande media-architectuurprojecten (Pop et al. 2016, Markopoulou et al.
2017, Dalsgaard & Fatah, 2014; 2016; Hespanhol et al. 2017). Met studenten
van de opleiding CMD verkenden we ook hoe we dergelijke installaties zelf
konden ontwerpen. Doel was om meer grip te krijgen op de verschillende
manieren waarop interactieve installaties bij kunnen dragen aan het verrijken
van publieke ruimtes.

Civic interaction design: drie mechanismes

Een nieuwe reeks beelden – nu van gerealiseerde media-architectuur
projecten vanuit de hele wereld – biedt weer een interessant inzicht in de
verschillende manieren waarop interactieve projecten maatschappelijke relaties tot stand kunnen brengen. Ook hier kunnen we weer een aantal ‘genres’
onderscheiden, in het onderzoeksproject zelf spraken we van verschillende
mechanismes (Suurenbroek et al. 2019; de Waal et al. 2020). Ik licht drie
daarvan hier verder uit. Een eerste serie projecten laat zien hoe interactieve
projecten gemeenschappen en collectieve thema’s op nieuwe manieren
kunnen representeren in de openbare ruimte. In CoReUs noemden we dit
Sense of place om te benadrukken dat deze installaties op de een of andere
manier de sfeer, identiteit of het gebruik van een plek verbeelden. Ze bieden
tegelijkertijd ook een Sense of us, ze bieden mogelijkheid tot identificatie, en
laten de verschillende groepen of publieken zien die van een plek gebruikmaken of die betrokken zijn bij een thema. Sommige voorbeelden zijn heel
prozaïsch en bestaan uit een scherm waarop het aantal bezoekers of fietsers dat is langsgereden wordt weergegeven. Anderen zijn meer poëtisch,
bijvoorbeeld een voetbalstadion dat met lichtinstallaties aan de buitenkant de
sfeer in het stadion – gemeten aan de hand van de geluidsintensiteit van de
supporters – verbeeldt. Weer anderen geven verborgen betekenissen of praktijken weer die met het blote oog onzichtbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat ze
met lichtinstallaties de brandgrens van Rotterdam tijdens het bombardement
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in de Tweede Wereldoorlog aangeven, of de locatie van de muren van een
Castellum uit de Romeinse tijd in de stad Utrecht. Wat al deze projecten doen,
is dat ze op verschillende manieren laten zien wie er op wat voor manieren
van de ruimtes gebruikmaken, en wat voor gedeelde of juist contrasterende
praktijken en geschiedenissen er bij de plek horen, of welke thema’s er
leven. Daardoor kan de plek voor bezoekers en passanten betekenis krijgen,
worden gemeenschappelijke ervaringen en gebruiken zichtbaar en kunnen
passanten de plek ook deels als hun plek gaan ervaren. Ook bieden deze
projecten mensen mogelijkheden om zich te identificeren of te verhouden
tot de verbeelde e
 rvaringen of thema’s. Digitale media bieden daarbij nieuwe
manieren en mogelijkheden om collectieve ervaringen te registreren en weer
zichtbaar te maken in de publieke ruimte en nieuwe manieren voor de representatie van en identificatie met publieken en collectieve thema’s.

Playful interaction

Een tweede type projecten gaven we de naam ‘(playful) interaction’ mee. Deze
categorie bestaat uit projecten die bezoekers van een plek op de een of andere
manier met elkaar in contact brengt en hen een handelingsperspectief biedt,
vaak door gebruik te maken van speelse elementen. Het project Megaphone
van Moment Factory dat de omslag van deze publicatie siert is hier een mooi
voorbeeld van. De initiatiefnemers bouwden op een plein in de Canadese stad
Montreal een klein podium met daaromheen een simpele tribune in de slagschaduw van een hoge en brede gevel. Op het podium stond een rode megafoon en een spreekstalmeester nodigde toeschouwers uit om daarin hun
dromen voor de toekomst van de stad wereldkundig te maken. Met behulp
van stemherkenningstechnologie werden fragmenten uit de woordenstroom
gehaald, en deze werden in een dynamische word cloud geprojecteerd op de
volle breedte van de gevel. De installatie maakte van de openbare ruimte zo
tijdelijk een plek waar een publiek debat kon plaatsvinden, aangejaagd door de
projectie van steekwoorden en thema’s op de gevel.
Waar Megaphone vooral kortstondige ontmoetingen en interacties facili
teert, zijn er andere projecten die uitnodigen tot meer langdurige relaties.
In het project Human Beeing van de Duitse ontwerp- en onderzoeksstudio
The Constitute bijvoorbeeld zetten de initiatiefnemers in een aantal Europese
steden samenwerkingen op tussen jongerenorganisaties en lokale imkers.
Met hen ontwierpen ze een bijenkorf in de vorm van een lokaal gebouw.
De jongeren gingen niet alleen aan de slag met de imkers, maar leerden
ook hoe ze beelden van de bijenkorf konden filmen en projecteren op de
gevel van het originele gebouw dat als model had gediend voor de bijenkorf.
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Zo hoopten de makers bij te dragen aan verschillende maatschappelijke
doelen. Jongeren legden nieuwe contacten en leerden nieuwe vaardigheden,
zowel op het gebied van het bijenhouden als technologische vaardigheden.
De projecties van de bijen in de openbare ruimte maakte het maatschappelijke thema van biodiversiteit op een esthetische aantrekkelijke manier
inzichtelijk voor grote groepen passanten. En daarmee creëerden de makers
ook een gezamenlijke ruimtelijke en sociale ervaring voor jongeren en bewoners van de buurt.
Beide voorbeelden – Megaphone en Human Beeing – laten zien hoe de
interfaces van digitale media op nieuwe manieren relaties kunnen m
 ediëren
en zo ontworpen kunnen worden dat er rond thema’s of plekken nieuwe
publieken en collectieven kunnen ontstaan en hoe zij een handelingspers
pectief krijgen. Ook illustreren de voorbeelden de toenemende verwevenheid van fysieke en digitale werelden (De Souza e Silva, 2006; Willis and
Aurigi, 2011, McQuire 2008).

Control

Een derde type projecten categoriseerden wij onder het label ‘control’, Doel
van deze installaties is om een bepaald gedrag te stimuleren of af te dwingen.
Een mooi voorbeeld uit deze categorie is het project Tetrabin. De Tetrabin is
een prullenbak met rondom een scherm waarop voorbijgangers Tetris kunnen
spelen. Iedere keer als iemand iets weggooit in de prullenbak, verschijnt er
een nieuw blokje op het scherm. Door er een speelse ervaring van te maken,
hopen de ontwerpers passanten te verleiden hun afval in de prullenbak te
gooien in plaats van ernaast.
In de categorie Control schaarden we ook een aantal projecten met een
controversiëler karakter, zoals bijvoorbeeld poortjes met chipkaartlezers die
sommige mensen wel maar anderen geen toegang geven tot een plek. Of de
camera’s met beeldherkenningstechnologie die een ruimte monitoren en
instanties als de politie een seintje geven wanneer er een bepaald gedrag lijkt
voor te komen. Doel van dit type installaties is om plekken in de stad veiliger
te maken, of om ze voor de een of andere instantie beter beheersbaar te
maken. Dat kan bijdragen aan een prettigere ervaring wanneer mensen
zich meer op hun gemak voelen omdat de veiligheid beter gegarandeerd
kan worden. Maar dergelijke systemen roepen ook onmiddellijk vragen op
over macht, uitsluiting en inclusiviteit. Want wie bepaalt eigenlijk de regels of
het type gedrag dat door zo’n technologisch systeem wordt afgedwongen?
En wie worden er mogelijk ook buitengesloten?
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De categorie Control toont aan dat digitale mediatechnologieën niet
neutraal zijn in de manier waarop ze maatschappelijke relaties tot stand
kunnen brengen. Het ontwerp van de technologie bepaalt mede de voorwaarden waaronder interactie tot stand komt, en kan gedrag sturen,
aanmoedigen of bestraffen. Ieder ontwerp brengt zo altijd een onderliggend
vraagstuk over macht en waarden met zich mee.
Het punt van deze voorbeelden op het gebied van media-architectuur is
niet dat Civic Interaction Design zich vooral bezighoudt met installaties in
de openbare ruimte. We richten ons op uiteenlopende vormen van interactieve media en technologieën, van games en virtual reality tot databases
en apps. Waar het hier om gaat is dat het onderzoek naar Civic Interaction
Design zich bezighoudt met de onderliggende mechanismes van interactieve technologieën, zoals representatie, playful interaction en control. Hoe
kunnen publieken en hun thema’s met behulp van digitale media worden
gerepresenteerd en zichtbaar (of ervaarbaar) worden gemaakt? Hoe kunnen
deze bijdragen aan het leggen van betekenisvolle relaties tussen mensen en
hun omgeving, tussen mensen onderling en tussen burgers en instituties?
Op welke manieren mediëren ze vormen van interactie die bijdraagt aan het
maatschappelijk debat, het opbouwen van wederzijds vertrouwen of het
onderhouden van sociale en maatschappelijke relaties? En welke vormen van
macht en processen van inclusie en exclusie openbaren zich in de manier
waarop interactieve producten of diensten vorm krijgen in het maatschappelijk leven?

2.3

Ontwerpen van en voor civic interaction: dramaturgieën,
ownership, care en interfaces

Nemen we de voorbeelden van The Hackable City en Cocreating Responsive
Urban Spaces samen, dan zien we dat er sprake is van een gemeenschappelijke onderliggende aanpak. Beide onderzoeksprojecten draaiden om de
vraag hoe digitale media en hun onderliggende mechanismes zo ontworpen
kunnen worden dat er publieke ruimtes en sociale processen ontstaan waarin
maatschappelijke relaties vorm kunnen krijgen, tussen burgers onderling,
en tussen burgers, collectieven en overheden. De introductie van een aantal
concepten uit de wetenschappelijke literatuur – dramaturgie, ownership, care
en interface – helpt om verder invulling te geven aan de manier waarop die
relaties ontworpen en bestudeerd kunnen worden.
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Dramaturgieën

De voorbeelden uit The Hackabe City en CoReUs omschrijven we in het lectoraat ook wel als dramaturgieën, een begrip dat we ontlenen aan het werk van
Maarten Hajer (de Waal et al. 2018, Hajer 2005; Knoop & Schwarz 2017; 2019).
Met de term dramaturgie doelen we op het ontwerp van de ruimtelijke en
temporele settings waarin interactie tussen mensen onderling, en tussen
burgers en instituties tot stand komt. Om een voorbeeld te geven, in het
Hackable City-project ontwierpen we samen met Play the City een spel waarin
betrokkenen uit Buiksloterham in
Met de term dramaturgie doelen een fictief scenario gezamenlijk hun
buurt mochten ontwikkelen. Het spel
we op het ontwerp van de ruim
had een bijzondere setting in de
telijke en temporele settings
vorm van een groot speelbord in de
waarin interactie tussen mensen
vorm van de wijk waar de deelnemers
onderling, en tussen burgers en
omheen konden staan. Het kende
instituties tot stand komt.
een specifieke duur en verloop in
een aantal rondes. De deelnemers
hadden verschillende rollen in het ontwikkelingstraject toegewezen gekregen,
waarbij de ontwerpers van het spel de rol van gastheer en game master
vervulden. Uit deze setting ontstond vervolgens een dynamiek waarin betrokkenen elkaar beter leerden kennen, kennis uitwisselden en nieuwe coalities
sloten.
Ook het Megaphone-project uit Montreal kun je zien als een dramaturgie:
er is sprake van een ruimtelijke inrichting (de projecties op de gevel, de grote
megafoon op het midden van het plein) in combinatie met een enscenering
(de rol van de spreekstalmeester die mensen uitnodigt, het algoritme dat de
ingesproken teksten vertaalt naar een word cloud) die eraan bijdragen dat er
op het plein gesprekken gevoerd worden.
Uiteenlopende aspecten spelen in zo’n dramaturgie een rol. In de eerste
plaats is dat het ontwerp en de aankleding van de settings in de zin van de
fysieke en virtuele ruimtes waarin mensen bij elkaar komen. Ten tweede gaat
het om het definiëren of activeren van rollen en daarbij behorende handelings
repertoires, en het ontwikkelen van een spanningsboog door de tijd heen. Het
begrip dramaturgie wijst op de noodzaak om op een gesitueerde wijze over
deze aspecten na te denken. En om ook verder te denken dan alleen aan het
ontwerpen van een digitaal medium of interface. Ook de context waarin die
gebruikt gaat worden, en de bijbehorende rollen en relaties zijn onderdeel van
het ontwerpproces van Civic Interaction Design. Wie een scherm in de publieke
ruimte ontwerpt waarop discussies plaatsvinden, zoals in het voorbeeld van
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Megaphone, zal ook de aanpalende publieke ruimte zo moeten ontwerpen dat
een publiek comfortabel naar het scherm kan kijken, en moeten nadenken
over de invulling van rollen zoals die van de spreekstalmeester.
Door Civic Interaction Design te benaderen als een dramaturgie komen
vragen naar voren als: in welke setting vindt interactie plaats, en hoe ervaren
uiteenlopende mensen zo’n omgeving? Wat voor attributen kunnen in die
setting als ‘conversation starters’ dienen, en wat voor activiteiten worden er
door de tijd heen georkestreerd? Welke partijen moeten er in het proces
worden betrokken, en welke rol kunnen zij spelen? En wie regisseert het
proces als geheel, vanuit welke visie? De ontwerpopgave betreft hier het
ontwerp van ruimtes, media en technologieën die interactie faciliteren, én
het ontwerp van rollen, relaties en bredere processen waarin verbindingen
met andere groepen of instituties gelegd kunnen worden.

Ownership & Care

De uiteenlopende voorbeelden uit The Hackable City en CoReUs laten ook zien
dat onze interpretatie van Civic Interaction Design verder gaat dan formele
interpretaties van burgerschap die zich beperken tot de politieke rechten en
plichten van burgers. Civic Interaction Design heeft ook oog voor de informele
en affectieve interacties die een rol spelen in de manier waarop maatschappelijke relaties tot stand komen. Naast politieke aspecten spelen ook sociale
en culturele dimensies een belangrijke rol (Van Leeuwen 2020, Cardullo et al.
2019, Couldry et al. 2014).
Civic Interaction Design richt zich op de manieren waarop mensen zich
verbinden en verbonden voelen met een bredere gemeenschap. Couldry
(2014) en Dahlgren (2009) beschrijven civic culture als een ‘sense of we-ness
around specific issues or ideologies that involve like-mindedness’. Civic Life,
betogen Carl DiSalvo en Christopher Le Dantec (2017) op soortgelijke wijze,
speelt zich grotendeels af in de sfeer van het alledaagse. Zij kijken niet zozeer
naar de formele rituelen van de democratie, maar juist naar de ‘mundane
daily interactions of interacting with neighbors, dealing with municpal
bureaucracies and forming or working in community groups.’ In die geest
definiëren ook Eric Gordon en Paul Mihailidis (2016) civic media als ‘any mediated practice that enables a community to imagine themselves as being
connected, not through achieving, but through striving for common good’
en ‘technologies, designs, and practices that (re)produce the sense of being
with others toward common good’. Gordon et al. (2019) tot slot stellen dat
civics verder gaat dan de interactie van burgers met overheidsinstituties, en
allerlei manieren omvat waarin mensen betekenis geven aan en omgaan met
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maatschappelijke thema’s. ‘Civic Life’, besluiten zij, ‘as opposed to political
elections, for example, is not a matter of winning or losing; it is a matter of
meaningful, connective interactions.’
Twee Engelstalige begrippen uit de literatuur spelen daarin een belangrijke rol. ‘Ownership’ (of eigenaarschap) beschrijft de mate waarin mensen
zich betrokken voelen bij collectieve thema’s en de mogelijkheid hebben
om daar invloed op uit te kunnen oefenen (de Lange en de Waal, 2013).
Dit e
 igenaarschap kan vorm krijgen door betrokkenheid bij de formele organi
saties van het klassieke maatschappelijke middenveld zoals een vakbond.
Maar ook in meer informele netwerken en tijdelijke communities zoals we
die tegenkwamen in de workshop rond het visionaire toekomstproject en die
tekenend zijn voor de netwerksamenleving. Civic Interaction Design draait
dan om de vraag hoe dergelijke vormen van eigenaarschap en engagement
ontworpen kunnen worden.
Een ander begrip dat een belangrijke rol speelt is ‘care’ of zorg. In hun boek
Meaningful Inefficiencies beargumenteren Eric Gordon en Gabriel Mugar aan
de hand van het werk van Tronto (2013) dat het concept ‘care’ een belangrijk
onderdeel is van burgerschap in democratische samenlevingen. Het begrip,
schrijven zij, ‘[orients] people toward an understanding that citizenship is the
practice of how one works with others to take care of the world they live
in’. Het begrip care brengt zo de vraag met zich mee wie in de samenleving
zorgdraagt voor zaken van algemeen en collectief belang, en hoe dat het
beste georganiseerd kan worden. Daarbij is het niet per se noodzakelijk dat
burgers ook zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de zorg voor
de wereld om hen heen. Het Engelse ‘caring for’ betekent niet alleen op een
actieve manier zorg dragen voor iets, maar ook belang hechten aan. Geven
om – eerder dan zorgen maken over – is een Nederlands begrip dat een
vergelijkbaar sentiment uitdrukt. Ontwerpen voor ‘care’ of ‘zorg’ kan dus op
twee manieren worden uitgelegd. In de eerste betekenis gaat het om het
ontwerpen van een concreet handelingsperspectief waarmee collectieven
zich kunnen organiseren rond maatschappelijke opgaven. Daarbij hoort ook
een zoektocht naar nieuwe organisatievormen, institutionele praktijken en
maatschappelijk verdienvermogen. Maar in een tweede betekenis kan de
focus ook liggen op het ontwikkelen van dramaturgieën waarin maatschappelijke thema’s worden geagendeerd en zo bij kunnen dragen aan draagvlak
en betrokkenheid, zonder dat dat per se hoeft te betekenen dat degenen die
een thema agenderen ook zelf alle problemen op moeten lossen.
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Publieke ruimtes, stedelijke openbaarheid en interfaces

Een laatste invalshoek met relevantie voor het veld van Civic Interaction
Design die ik hier wil bespreken komt voort uit discussies over de stedelijke
cultuur. In het debat over stedelijke cultuur spelen de begrippen publieke
sfeer en stedelijke openbaarheid een centrale rol. In de moderne, pluralistische samenleving, zo luidt het uitgangspunt van dit debat, speelt de stedelijke
openbaarheid een cruciale rol als verzameling van plekken en momenten waar
gemeenschappelijke ervaringen tot stand komen (Boomkens 1996, Hajer and
Reijndorp, 2001, Willis and Aurigi 2011, Gumpert and Drucker 2001). Dat wat
gemeenschappelijk is, wordt zichtbaar en ervaarbaar in de publieke ruimtes.
En tegelijkertijd wordt daar ook de gemeenschap zichtbaar van mensen wie
dat gemeenschappelijke aangaat. Alle publieke ruimtes in de stad vormen bij
elkaar een ‘sociaal systeem dat de levens van uiteenlopende burgers ruimtelijk organiseert. In eigentijdse terminologie: de stad functioneert als een
interface, een systeem dat burgers al dan niet bij elkaar brengt in publieke
ruimten en rond zaken van algemeen belang’ (De Waal & De Lange 2014).
Uiteenlopende theoretici hebben beargumenteerd dat die openbare ruimtes
ook een belangrijke functie hebben in het maatschappelijk leven als ‘mixing
chamber’ (Goldberger 2003) waarin stedelingen van uiteenlopende afkomst
elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar geconfronteerd worden en van daaruit
ook nieuwe ‘publieken’ kunnen vormen. Op soortgelijke wijze speelt ook een
ideaaltypische digitale publieke sfeer zo’n rol: een plek waar mensen elkaar
ontmoeten, van gedachten wisselen, en zich organiseren, en waar ook de
samenleving als geheel zichtbaar wordt. Het zijn opnieuw plekken waar nieuwe
collectieve ervaringen, 
betekenissen en onderling vertrouwen 
opgebouwd
kunnen worden.
In mijn boek De stad als interface schreef ik op soortgelijke wijze over de
stedelijke openbaarheid als die plekken waar ‘uit de interactie tussen stedelingen steeds een modern stedelijk publiek ontstaat: een groep mensen die
al dan niet tijdelijk met elkaar worden verenigd rond een gemeenschappelijk doel of praktijk’ (De Waal 2013). Daarbij gebruikte ik de term interface
om te benadrukken dat het in de netwerksamenleving niet zo zeer gaat om
de ruimtes zelf maar om de manier waarop er in die ruimtes nieuwe relaties en verhoudingen tot stand kunnen komen, al dan niet gemedieerd door
digitale media. Civic interaction design draait dan ook om het ontwerpen
van interfaces – ervaringen, processen en dramaturgieën waar crossovers
kunnen ontstaan tussen uiteenlopende groepen in de samenleving.
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3

Civic Interaction Design en de digitale
transitie

Nu ik het werkveld van het onderzoek naar Civic Interaction Design in kaart
heb gebracht, is het belangrijk om iets verder uit te zoomen en het bredere
krachtenveld te verkennen waarin maatschappelijke relaties vorm krijgen.
De WRR (2012) spreekt in dat verband van maatschappelijke ordening.
Daarmee bedoelt de WRR de verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving (de term die de WRR gebruikt voor maatschappelijke initiatieven) in
relatie tot de behartiging van zaken van publiek belang. Het vraagstuk van
de maatschappelijke ordening draait om vragen als hoeveel speelruimte
maatschappelijke collectieven, zoals we die aantroffen in het Hackable City-
onderzoek, precies hebben om de samenleving naar hun hand te zetten.
Krijgen ze de vrije ruimte van de overheid? Of worden ze sterk beperkt in hun
mogelijkheden? Is er ruimte om een gebied als Buiksloterham op een alternatieve manier te ontwikkelen volgens de logica van de circulaire economie?
Of voeren uiteindelijk toch marktpartijen en hun investeringslogica de boventoon? Wat is de machtspositie van burgers, overheden en marktpartijen? En
welke mogelijkheden, rechten en plichten hebben burgers en maatschap
pelijke initiatieven precies in dit samenspel? Welke rol neemt de overheid aan,
en wat wordt er aan de markt overgelaten?
Voor Civic Interaction Design is dit een belangrijk vraagstuk. Maatschap
pelijke ordening is geen gegeven, maar een dynamisch proces waarin verschillende partijen proberen om hun grip op de samenleving te versterken.
De digitale transitie draagt bij aan een verschuiving in de machtsver
houdingen tussen partijen en ook tot nieuwe maatschappelijke rollen, opvattingen over wat burgerschap is, en mogelijk zelfs tot het ontstaan van nieuwe
institutionele vormen. Ook deze thema’s behoren tot het vakgebied van Civic
Interaction Design.

3.1

De digitale transitie en het proces van maatschappelijke
ordening

Verschillende auteurs hebben er de afgelopen jaren op gewezen dat digitalisering in het domein van Civic Interaction Design leidt tot bredere verschuivingen
op het gebied van burgerschap en maatschappelijke ordening. Voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers, stellen bijvoorbeeld Nick Couldry en
zijn collega’s, is het ‘[unhelpful] to approach “digital citizenship” simply by
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asking what digital tools can add to stereotypical acts of citizenship (voting,
joining a party, reading a manifesto)’ (Couldry et al. 2014). Burgerschap en
maatschappelijke rollen, zijn geen vaststaande set van praktijken en gebruiken.
De invulling ervan is voortdurend aan verandering onderhevig. Isin en Turner
(2002) beschrijven op soortgelijke wijze dat burgerschap verder reikt dan een
formele set rechten en plichten, maar eerder gezien moet worden als een
sociaal proces waarin ‘individuals and social groups engage in claiming, expanding or losing rights’.

Het perspectief van communities & collectieven

Precies zo kunnen de burgerinitiatieven ook gezien worden die wij tegenkwamen tijdens de Deltametropool workshop aan het begin van het vorige
decennium. Deze collectieven voeren een strijd waarin ze het recht claimen
een rol te mogen spelen in de manier waarop de samenleving vorm krijgt.
Wij waren destijds lang niet de eersten of de enigen die op die manier naar
dergelijke initiatieven keken. Een paar jaar na de workshop publiceerde de WRR
(2017) het rapport Vertrouwen in burgers. Daarin viel onder meer de term
‘doe-democratie’, een visie op een democratische samenleving waarin burgers
een centrale en actieve rol zouden spelen. In Amerika propageerde een groep
architecten rond dezelfde tijd een aanpak die ze ‘tactical urbanism’ noemden
(Lydon & Garcia, 2015). Deze aanpak bestaat uit het organiseren van klein
schalige iteratieve en vaak bottom-up georganiseerde ingrepen om daarmee
bij te dragen aan het verbeteren van de stad. In het Verenigd Koninkrijk publiceerde denktank Nesta een studie over de Civic Economy (2011), waarin een
groot aantal voorbeelden bij elkaar is gebracht van initiatieven die – in de
woorden van de auteurs – de geest van ondernemerschap verbinden met de
aspiratie van ‘civic renewal’. Het gaat dan om lokale organisaties waarin burgers
met elkaar samenwerken om sociale en economische doelen met elkaar te
combineren zoals een betere lokale voedselvoorziening, lokale energieproductie, de organisatie van culturele voorzieningen of de revitalisatie van lokale
markten. In How to thrive in the next economy beschrijft John Thackara (2017) dat
er wereldwijd inmiddels een miljoen groepen actief zijn die zichzelf als sociale
beweging organiseren rond thema’s als klimaatverandering en economische
solidariteit. In Nederland beschreef onder meer Mariska van de Berg (2013) de
opmars van informele burgercollectieven in haar boek Stedelingen veranderen
de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken documenteerde soortgelijke initiatieven in Doen. Nieuwe
Vormen van Democratie (2013). Wereldwijd is er een beweging ontstaan om
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lokale economieën te organiseren rond de principes van de commons, waarbij
gebruikswaarde en niet de marktwaarde van goederen en diensten centraal
staat, en het beheer daarvan wordt georganiseerd op basis van onderlinge solidariteit en rond sociale relaties.
Steeds gaat het om groepen burgers, sociale ondernemingen, non-profit
organisaties of initiatieven van professionele designers of architecten
die voor zichzelf een nieuwe ruimte
proberen te claimen als reactie op een
Platformen worden zelf een
soort overheden die de regels aantal grotere ontwikkelingen. Ze zijn
op zoek naar manieren om duurzamer
bepalen voor economische
te leven, als antwoord op klimaat
en culturele uitwisseling als
verandering en milieuvervuiling. Ze
ook voor uitwisselingen in
reageren op veranderingen binnen de
het publieke domein. Burgers overheid die zich aan het eind van de
worden in dat systeem vooral vorige eeuw steeds meer terugtrok
en voormalige publieke taken belegde
gecast als individuele consubij marktpartijen. Of ze zoeken een
menten en ondernemers die
alternatief voor de oprukkende marktzelf verantwoordelijk zijn voor samenleving die steeds meer in het
de inrichting van hun levens.
teken is komen te staan van wat wel
het aandeel
houderskapitalisme wordt
genoemd. Investeringen worden dan vooral genomen met het oog op een
hoog rendement voor aandeelhouders op de korte of middellange termijn.

Het marktperspectief & surveillance capitalism

Voor een deel zijn deze collectieven ook te begrijpen als een reactie op een
opkomende platformsamenleving (Van Dijck et al. 2016, 2018) met haar
surveillance capitalism (Zuboff 2019). Platforms als Uber, Airbnb en Amazon
spelen een grote rol als bemiddelaars tussen aanbieders van diensten en
klanten en bepalen de regels waaraan aanbieders en klanten zich moeten
conformeren. Ook beheren ze de identiteiten en reputaties van aanbieders
en klanten die weer een belangrijke rol spelen bij de verdeling van klandizie
en de personalisering van diensten. De producten en diensten die ze leveren
zijn handig, praktisch en mooi vormgegeven. Maar de logica waarmee die
diensten worden georganiseerd is vaak onzichtbaar, verstopt in algoritmes
en data-analyses aan de achterkant van die mooie en handige interfaces.
Vaak gaat de logica van deze platformen ten koste van de machtspositie van
burgers, overheden en toeleveranciers. Platformen worden zelf een soort
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overheden die de regels bepalen voor economische en culturele uitwisseling
als ook voor uitwisselingen in het publieke domein. Burgers worden in dat
systeem vooral gecast als individuele consumenten en ondernemers die zelf
verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun levens.

Het overheidsperspectief: de energieke samenleving

Vanuit overheidsperspectief zien we de laatste jaren een toenemende interesse in de ‘maatschappelijke energie’ van uiteenlopende collectieven die
onder meer als reactie op de platformisering van de samenleving zijn ontstaan.
Het Planbureau voor de Leefomgeving pleitte al aan het begin van het vorige
decennium voor een nieuwe sturingsfilosofie die ze De energieke samenleving
noemde (Hajer, 2011). Grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatcrisis kunnen beter aangepakt worden wanneer overheden actief aansluiting
zouden zoeken bij het innovatieve vermogen dat te vinden was in uiteenlopende initiatieven waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen met elkaar samenwerken. Mondige burgers laten zich ook
steeds minder makkelijk vertellen wat ze moeten doen, beargumenteerde het
planbureau. Daarbij is de samenleving steeds complexer geworden, met meer
uiteenlopende levensstijlen en een toenemende diversiteit. Ook zijn hiërarchische instituties zoals de overheid minder goed in de innovatie die nodig is
om de complexe problematieken van onze tijd aan te pakken (Potjer en Hajer,
2017). Network governance is internationaal een term die voor deze aanpak
wordt gebruikt. ’Networks’, stellen Deakin en Taylor, ‘potentially unlocked a
third way between states and markets, extending the public sphere, empowering communities and cultivating inclusive policy making’ (Blanco 2015). We
zien dergelijke argumenten ook terug in vertogen over de overheid als platform. In die visie speelt de overheid de rol van facilitator van maatschappelijke
processen door slim gebruik te maken van digitalisering. Via online platformen
kan de overheid effectiever en doelmatiger communiceren met burgers en
overheidsprocessen kunnen verbonden worden met initiatieven uit de samenleving of het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door open data beschikbaar te stellen.
In de praktijk blijkt zo’n benadering overigens vaak weerbarstig.
De manier waarop collectieven zich organiseren is vaak dynamisch en iteratief. Ze beginnen ergens aan, proberen iets uit, lopen tegen een grens aan,
slaan net weer een andere weg in, en ontwikkelen gaandeweg hun ideeën
en methoden. Voor formele procedures zoals bijvoorbeeld aanbestedings
regelingen hebben dergelijke collectieven weinig interesse (Beunderman
2015, Van den Berg 2013). Zo’n manier van werken past doorgaans nog niet
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altijd even goed bij overheden die juist graag van tevoren willen weten wat
voor uitkomsten er te verwachten zijn, risico’s willen beheersen en bovendien uitgaan van een gelijkheidsbeginsel dat het lastig maakt om allerlei
uitzonderingen te maken en maatwerk te leveren.

3.2

Drie opgaven: fragmentatie, legitimiteit en responsibilisering

Zo zien we in het domein van maatschappelijke ordening een aantal belangrijke ontwikkelingen. Maatschappelijke collectieven organiseren zich rond
uiteenlopende thema’s en proberen het publieke domein nieuw leven in te
blazen. Overheden omarmen deze logica deels, maar worstelen er ook mee,
en ze hebben bovendien een groot deel van de traditionele overheidstaken
uitbesteed aan de markt. Digitale platformen worden tegelijkertijd een steeds
krachtigere speler, die een sterk libertaire opvatting over burgerschap met
zich meebrengt. Civic Interaction Designers krijgen daardoor te maken met
een aantal thema’s die in dit krachtenveld naar voren kunnen komen: maatschappelijke fragmentatie, de legitimiteit van collectieven en verregaande
responsibilisering.

Fragmentatie

Om te beginnen met het eerste thema: maatschappelijke organisatie via
digitale media kan leiden tot een energieke samenleving, maar ook tot een
eenzijdige blik, een verregaande ‘parochialisering’ van het publieke domein,
een echokamer, filter-bubble of wat de Amerikaanse filosoof en hoogleraar
Citizenship & Public Affairs Peter
Waar ontstaan in een netwerk
Levine (2016) ‘the perennial
samenleving momenten van
problem of factionalism’ noemt.
De traditionele oplossing voor dit
overlap tussen verschillende
probleem, betoogt onder meer
collectieven, en waar wordt de
samenleving als geheel zichtbaar? Levine, was de inrichting van een
publieke sfeer of een institutionalisering van organisaties waar alle burgers op de een of andere manier bij
betrokken waren. Lokale kranten of televisiejournaals werden breed gelezen
en bekeken, brede sociale en politieke bewegingen als vakbonden wisten
een groot deel van de bevolking aan zich te binden. Maar juist dit type min of
meer verplichte lidmaatschappen van communities is door individualisering
onder druk komen te staan. Een ontwikkeling die wordt versterkt door de algoritmes van dominante online platforms en sociale netwerken die inmiddels
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zijn uitgegroeid tot een belangrijke factor in de organisatie van het publieke
debat. Hoe inclusief zijn de uiteenlopende maatschappelijke processen die
Civic Interaction Designers vormgeven? Waar ontstaan in een netwerksamenleving momenten van overlap tussen verschillende collectieven, en waar wordt
de samenleving als geheel zichtbaar? Het zijn voor Civic Interaction Designers
belangrijke vraagstukken.

Legitimiteit

Het tweede thema heeft te maken met de legitimiteit van de collectieve
maatschappelijk initiatieven. Wie representeren zij nu precies? Lang niet alle
burgers zijn aangesloten bij deze bewegingen (Tonkens et al. 2015). In reactie
op commercialisering en privatisering van het publieke domein, claimen vele
van deze bewegingen hun ‘right to the (smart) city’ (Foth et al. 2015, Cardullo
et al. 2019, Lefebvre et al. 1996), maar wiens recht is dat dan precies? Hoe
kunnen belangen van uiteenlopende collectieven worden afgewogen, en
publieke belangen geborgd worden in deze processen? De legitimiteit van
deze collectieven zal in veel gevallen gebaat zijn bij bekrachtiging door andere
institutionele actoren zoals een lokale overheid. Of ze moeten op zoek naar
andere, nieuwe vormen van legitimiteit. Het vraagstuk van inclusie, diversiteit
en legitimiteit is ook een van de ontwerpopgaves die Civic Interaction Design
ers tegen zullen komen.

Responsibilisering

Een derde belangrijk thema is dat overheden die de logica van de participatiesamenleving omarmen zich schuldig kunnen maken aan wat wel ‘responsibilisation’ wordt genoemd. Taken die overheden ooit zelf uitvoerden, omdat dat
geredeneerd vanuit een publieke waarden-perspectief nu eenmaal de taak
van de overheid is, worden met ronkende termen als Big Society en de Participatiesamenleving over de schutting gegooid, met een beroep op het zelforganiserende vermogen van burgers. In feite, zeggen critici, is dit een verregaande
liberalisering waarin burgers zelf en als individuen verantwoordelijk worden
gemaakt voor de oplossing van maatschappelijke problemen (Morozov en Bria
2018, Zukin en Papandatonakis 2017, Iverson 2011, Thomas et al 2016). Ook
hier zijn er weer parallellen tussen een liberale sturingsvisie van overheden en
de libertaire op individuele verantwoordelijkheden gerichte benadering van
grote tech-platformen. Opnieuw ligt hier een opdracht voor Civic Interaction
Designers. Hoe kan maatschappelijk initiatief rond publieke waarden worden
aangejaagd of verankerd in institutionele praktijken, zonder dat dat betekent
dat burgers aan hun lot worden overgelaten? Het uitgangspunt van Civic Inter-
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action Design is niet dat burgers alles op moeten of kunnen lossen. Het gaat
om de vraag hoe in een proces van digitale transformatie maatschappelijke
initiatieven, overheid en markt zich op nieuwe manieren tot elkaar kunnen
verhouden om zaken van publiek belang te behartigen.

3.3

Publieke waarden en maatschappelijke missies

Waar deze rede begon met een optimistische zoektocht naar de kracht van
maatschappelijke collectieven, zien we nu langzamerhand een complexer
beeld ontstaan. Overheden proberen met nieuwe sturingsfilosofieën de
maatschappelijke energie uit de samenleving te omarmen, met als risico dat
burgers het dan allemaal zelf maar moeten uitzoeken. Digitale media spelen
een rol in de opkomst van een civic economy en nieuwe manieren van op
lokaal niveau produceren van economische en maatschappelijke waarde.
Tegelijkertijd spelen grote internationale bedrijven een almaar grotere rol in
de aanleg van wat ooit de information super highway heette, en zij bepalen
daar eenzijdig de regels. Verregaande personalisering, op emotioneel effect
sturende algoritmes van digitale platformen, en een smart city dienstverlening
die burgers steeds meer als individuele klanten positioneert, ondermijnen
publieke ruimtes waar verbondenheid tussen groepen kan ontstaan en waar
de samenleving als geheel haar koers kan bepalen. Overheden roepen op tot
ethische of responsible ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar hun
reikwijdte is vooralsnog beperkt wanneer het om het beïnvloeden van grote
internationale platforms gaat.
Hoe kunnen Civic Interaction Designers in dit complexe speelveld hun
eigen koers bepalen? Wat is het kompas waarop ontwerpers en onderzoekers kunnen varen, wanneer ze met burgers, maatschappelijke collectieven,
overheden of bedrijven aan de slag gaan om nieuwe producten, diensten,
ervaringen en processen vorm te geven? Om richting te vinden zijn publieke
waarden en maatschappelijke missies centrale begrippen in onze benadering van Civic Interaction Design. Als onderzoekers op het gebied van Civic
Interaction Design zijn wij geïnteresseerd in de vraag hoe de balans tussen
de verschillende actoren in de samenleving zo kan worden georganiseerd
dat daarin publieke waarden centraal staan, en met welke nieuwe interactieve vormen, praktijken, relaties en rollen maatschappelijke missies gestalte
kunnen krijgen.
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Publieke waarden

Het lastige is dat publieke waarden zich niet altijd even gemakkelijk laten definiëren, en dat ze op verschillende niveaus opereren. Publieke waarden, zo
schreven José van Dijck en Thomas Poell en ikzelf in ons boek De platformsamenleving (2016) liggen niet bij voorbaat vast, maar worden vastgesteld in een
doorlopend politiek proces in een democratische samenleving. ‘In het algemeen’, stelden we, ‘gaat het steeds om enerzijds het vaststellen van normen
op het gebied van onder meer de
kwaliteit, toegankelijkheid, duurHet Rathenau Instituut kijkt naar
zaamheid, betaalbaarheid, solidade digitalisering van de samenleving
riteit en keuzevrijheid van bepaalde
als geheel, en stelt dat publieke
diensten en voorzieningen, en
waarden in zeven verschillende
anderzijds om de vraag hoe en
domeinen in het geding kunnen
door welke partijen deze het beste
behartigd kunnen worden.’ Daarbij
raken: Privacy, Autonomie, Veiligis het belangrijk te onderkennen
heid, Controle over Technologie,
dat publieke waarden en belangen
Menselijke waardigheid, Rechtvaarkunnen worden behartigd door
digheid en Machtsverhoudingen
zowel overheden als bedrijven als
collectieven en communities als
ook door beroepsorganisaties die professionele normen hebben omarmd in
hun praktijken of beroepscodes. Wel ligt de eindverantwoordelijkheid, in ons
huidige democratische stelsel, steeds bij de overheid, onder meer als regulator en toezichthouder (Van Dijck et al 2016, WRR 2011, 2012).
Uiteenlopende partijen hebben de afgelopen jaren het belang van
publieke waarden als uitgangspunt voor maatschappelijke ordening naar
voren gebracht. De WRR (2011) maakte daarbij onderscheid tussen stuwende,
verankerende en procesmatige publieke waarden. Stuwende publieke
waarden betreffen de efficiëntie en effectiviteit van bepaalde diensten: zijn ze
bijvoorbeeld veilig, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar? Verankerende
publieke waarden gaan over basisrechten van burgers die vaak verankerd
zijn in de grondwet, zoals bijvoorbeeld privacy. En procesmatige beginselen
gaan over het democratische proces: is er sprake van voldoende transparantie? Kunnen overheden en andere partijen aangesproken worden op hun
tekort?
Het Rathenau Instituut kijkt naar de digitalisering van de samenleving
als geheel, en stelt dat publieke waarden in zeven verschillende domeinen
in het geding kunnen raken: Privacy, Autonomie, Veiligheid, Controle over
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echnologie, Menselijke waardigheid, Rechtvaardigheid en MachtsverhouT
dingen (Kool et al. 2017).
Inmiddels hebben ook (inter)nationale en lokale overheden agenda’s opgesteld over de ethische aspecten van digitalisering. De steden Amsterdam,
Barcelona en New York maken zich bijvoorbeeld sterk voor digitale burgerrechten in de Cities Coalition for Digital Rights. Ze roepen op om rechten
als privacy, transparantie, democratie en inclusiviteit voorop te stellen in de
ontwikkeling en regulering van nieuwe digitale diensten.

Maatschappelijke missies

In aanvulling op dit soort publieke waarden, zijn er ook uiteenlopende
partijen die maatschappelijke doelen, missies en waarden introduceren
in het publieke debat. Vanuit een combinatie van maatschappelijke rechtvaardigheid en ecologisch bewustzijn wordt op verschillende plekken in de
wereld bijvoorbeeld het idee van de Doughnut Economy omarmd. Zo heeft
de stad Amsterdam de principes daarvan omarmd als het vertrekpunt voor
toekomstig beleid. Vanuit de wereld van design klinken al langer oproepen tot
Sustainist Design (Schwarz & Krabbendam 2013) of Design Justice (Constanza-
Chock) die kaders voorstellen voor inclusief ontwerp, en voor het vormgeven
van een wereld waarin duurzame, betekenisvolle lokale relaties centraal staan.
Ook op Europees niveau worden uiteenlopende waardenkaders geïntroduceerd voor beleid dat gericht is op de rol van technologische ontwikkelingen,
denk bijvoorbeeld aan de ethics guidelines for trustworthy AI van de Europese
Unie. Ook de Sustainable Development Goals van de United Nations zijn gebaseerd op een lange reeks van publieke waarden en maatschappelijke missies,
variërend van het uitbannen van honger en armoede tot het stimuleren van
verantwoorde consumptie en productie. De econoom Mariana Mazzucato
(2021) stelt voor dat de overheid een sterk sturende rol inneemt om maatschappelijke missies rond bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk aan te jagen.
Maar deze missies kunnen alleen slagen, betoogt ze, wanneer ook de samenleving daarbij wordt betrokken.

Diversiteit en Inclusie, Duurzaamheid en Democratie

We kunnen hier geen uitputtende lijst van publieke waarden geven waarop het
lectoraat zich zal vastleggen. Wel kunnen we aangeven dat we onze projecten
op een value-driven manier op zullen zetten. Welke waarden we daarbij als
uitgangspunt nemen, hangt af van het project. Zo zijn er voor het vraagstuk van
burgerbetrokkenheid bij energiecoöperaties andere waarden in het geding
dan bij een onderzoek naar het potentieel van socialemediaplatforms voor
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het publieke debat. Dat betekent dat we per project in kaart zullen brengen
welke publieke waarden of maatschappelijke missies er in het geding zijn.
Daarbij moeten we ook oog hebben voor de spanningen (value tensions) die
op kunnen treden tussen verschillende waarden en de belangen van stakeholders.
Voor het type projecten en waarden zullen we daarbij aansluiting zoeken
bij maatschappelijke missies op Europees en nationaal gebied, en de bredere
kaders van de metropoolregio Amsterdam, zoals die van de agenda Digitale
Stad. In grote lijnen betekent dat, dat we ons zullen richten op vraagstukken
die te maken hebben met digitalisering, diversiteit en inclusie, duurzaamheid, en democratie. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en vragen ons af wat de digitale transformatie betekent voor de
manier waarop publieke waarden vorm kunnen krijgen op het gebied van
democratie, diversiteit en inclusie, en richten ons daarbij ook op de maatschappelijke opgave van duurzaamheid – zowel op sociaal als op ecologisch
gebied.
We stellen ons daarmee voor een belangrijke maar ook lastige opgave.
Met ons onderzoek willen we bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe
producten, tools, processen, relaties, rollen en dramaturgieën waarmee
publieke waarden en maatschappelijke missies gestalte kunnen krijgen in de
maatschappelijke processen van de netwerksamenleving.
Tot nog toe heb ik in deze rede vooral vanuit het perspectief van de
geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen gekeken naar nieuwe
vormen, praktijken en rela-ties die we in onze eigen onderzoeken en in de
literatuur zijn tegen gekomen. Ook heb ik een reeks aan concepten
geïntroduceerd waarmee we deze vormen en praktijken kunnen duiden
en verder kunnen ontwikkelen. Maar om met ons onderzoek daadwerkelijk
een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe producten,
diensten, rollen en relaties zullen we dit beschouwende perspectief moeten
gaan verbinden met het perspectief van de ontwerpende disciplines.
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4

Over de rol van design

Toen de Britse onderzoeker Rob Kitchin in 2014 uiteenlopende
onderzoeken naar smart cities analyseerde, kwam hij tot een opmerkelijk
inzicht. Aan de ene kant vond hij een stapel aan vertogen waarin
ontwikkelingen op het gebied van smart cities kritisch werden geanalyseerd.
Tegelijkertijd zag hij dat de daadwer-kelijke ontwikkelingen en implementatie
op het gebied van smart cities vooral door technologisch onderzoek werd
voortgedreven. Tussen die werelden was er nauwelijks sprake van overlap.
De critici becommentarieerden de manier waarop investeerders smart cities
in de markt zetten – zoals ook ikzelf nog in de opening van deze rede, maar
droegen zelf nauwelijks alternatieven aan. ‘Hardly ever’, schreef Kitchin, ‘do
critical scholars undertake applied research aimed at creating smart city
initiatives, preferring to critique instead.’ (Kitchin 2014) Tegelijkertijd
constateerde hij ook dat de ingenieurs uit de technische disciplines en de
investeerders en bedrijven die de techno logieën in de markt zetten maar
beperkte interesse hadden in de maatschappelijke implicaties van hun
nieuwe vindingen. Zij zagen nieuwe technologieën als een waardenvrij
instrumentarium waarmee ze steden simpelweg beter konden organiseren.
Het lectoraat Civic Interaction Design heeft de ambitie om beide perspectieven wel met elkaar te combineren. We willen niet alleen kritisch kijken naar
de implicaties van technologische ontwikkelingen voor de netwerksamenleving. We willen ook actief bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe vormen,
rollen en processen waarmee maatschappelijke relaties op betekenisvolle
manieren georganiseerd kunnen worden. Niet door technologie als waardenvrije oplossingsmachine te implementeren, maar door in het proces van
ontwerp en implementatie het perspectief van publieke waarden en maatschappelijke missies in te brengen.
Door verbinding te zoeken met de ontwerpende disciplines vinden we
een reeks aan methoden en benaderingen die daarbij kunnen helpen.
In het bijzonder laten we ons inspireren door een aantal tradities.
Ons onderzoek richt zich in de eerste plaats op het ontwerp van interactieve toepassingen in het maatschappelijke leven. Dat maakt ontwerptradities als Human Computer Interaction en verwante velden als Urban
Interaction Design, Urban Informatics, Multimedia, Game en Digital Design
zeer relevant voor onze aanpak. Om in die context onze invalshoek van
publieke waarden en de focus op maatschappelijke relaties centraal te
kunnen stellen, benaderen we de HCI-tradities vanuit een kritisch, valuebased en humanistisch perspectief. Tot slot vinden we ook inspiratie bij
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de aanpak van P
 articipatory Design, waarin designers opkomen voor de
belangen van de mensen wiens levens door technologische innovaties
zal worden beïnvloed. De combinatie van deze tradities stelt ons in staat
om op constructief-kritische wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van
nieuwe vormen voor maatschappelijke interactie, én om kritisch te blijven
reflecteren op de verschillende manieren waarop publieke waarden in de
netwerksamenleving kunnen worden behartigd.

4.1

Human Computer Interaction

Human Computer Interaction is de basisdiscipline voor het ontwerpen van
digitale en interactieve producten en diensten. Ze ontstond begin jaren
tachtig, voortbouwend op inzichten uit de werelden van software engineering
en computer science. In het begin draaide het HCI-onderzoek om de vraag
hoe technologie en haar interfaces zo ontworpen kunnen worden dat mensen
heel specifieke taken uit kunnen voeren of vorm kunnen geven aan vast
omlijnde (bedrijfs)processen. Andersom leidde dat tot de vraag hoe nieuwe
technologieën die taken, processen en bijbehorende rollen weer veranderen.
De spreadsheet is een efficiënte digitale manier om een boekhouding bij te
houden. Als die eenmaal in gebruik wordt genomen, kun je door de analyse van
de data in de spreadsheet bedrijfsprocessen op nieuwe manieren aansturen
en organiseren.
Aanvankelijk lag binnen de HCI de focus op het ontwerpen van produc
tiviteitsverhogende tools als spreadsheets en tekstverwerkers, gebaseerd op
cognitieve modellen over informatieverwerking. Maar naar gelang de opmars
van computer- en informatietechnologie zich ontwikkelde van een enkele
beige doos op het bureau van kantoormedewerkers naar de wereld om ons
heen, breidden ook de velden van HCI zich verder uit. Inmiddels omvat het
vakgebied van HCI de toepassing van technologie in uiteenlopende maatschappelijke, culturele en professionele velden – van het ontwerpen van
smartwatches en gezondheidsapps op de mobiele telefoon tot de toepassing van virtual en augmented reality. Met die ontwikkeling is ook de nauwe
focus op cognitieve modellen en later bedrijfsprocessen verbreed en richt
de discipline zich breder op het vormgeven van diensten, processen en ervaringen (Caroll 2013).
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Third Wave HCI
Wij plaatsen ons daarbij nadrukkelijk in een third wave HCI-benadering, die
kijkt naar de manier waarop mensen in uiteenlopende contexten en rollen
betekenis geven aan hun leven en werk door middel van het gebruik van technologie (Bødker 2006, 2015). Onderzoek voor en naar het ontwerp en gebruik
van nieuwe media gaat dan verder dan het vraagstuk van de usability; snappen
gebruikers op welke knop ze moeten drukken om een taak te volbrengen, en
om efficiency; hoe kan ee n proces op de meest do elmatige ma nier worden
ontworpen? In aanvulling (voor de duidelijkheid: niet in plaats van) daarop ligt
de nadruk meer en meer op de sociale en culturele betekenis van technologieën; wat betekent een ontwerp voor de manier waarop mensen betekenis
geven aan hun leven en zich verhouden tot hun omgeving? Daarbij komen
ook machtsverhoudingen en governance-vraagstukken om de hoek kijken.
Wie bepaalt eigenlijk welke features een nieuwe technologie moet krijgen, en
als die eenmaal is ontworpen, wat betekent dat dan voor de machtsverhoudingen in de samenleving, het handelingsperspectief van mensen om vorm
te geven aan de wereld om hen heen en voor de processen van maatschappelijke ordening?

Digital Civics
Binnen het domein van wat ook wel ‘digital civics’ wordt genoemd, leggen
verschillende auteurs daarbij de nadruk op het belang van een benadering die inzet op het ontwerpen van objecten, interfaces en processen die
sociale relaties verstevigen, in plaats van het vormgeven van enkel transacties
(Vlachokyriakos et al. 2016; Olivier & Wright 2015; Corbett & LeDantec 2019).
Wanneer HCI-principes worden toegepast op het domein van civics bestaat
volgens deze auteurs het risico dat er te veel vanuit doelmatigheid en optimalisatie wordt gekeken naar processen of interfaces waarmee burgers bijvoorbeeld met overheden communiceren. Burgers worden gezien als klanten van
overheden die zo efficiënt mogelijk bediend moeten worden. Nu is er natuurlijk
niets mis met het ontwerpen van een digitaal loket dat het aanvragen van een
rijbewijs makkelijker en efficiënter moet maken. Maar als alle relaties tussen
overheid en burgers worden vormgegeven vanuit een instrumenteel dienstverlener-klant-perspectief, heeft dat implicaties voor de relatie tussen burgers
en overheid. Civic Interaction Design onderzoekt vooral hoe burgers
onderling en burgers en overheden duurzame en betekenisvolle relaties
kunnen ontwikkelen.
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Meaningful inefficiencies

In een overtuigend betoog pleiten Gordon en Mugar (2020) zelfs voor het
ontwerpen van wat zij ‘meaningful inefficiences’ noemen: processen die het
democratisch proces niet vanuit een bestuurskundig perspectief optimaliseren, maar juist extra speelruimte inbouwen. Doel daarvan is om mensen
meer inzicht te bieden in de werking van het systeem, ruimte te bieden voor
experiment en ruimte te scheppen om betekenisvolle relaties op te kunnen
bouwen. Civic design, beargumenteren zij, gaat zo deels in tegen een aantal
basisassumpties van standaard HCI die erop gericht zijn om processen zo
gemakkelijk en frictieloos te laten verlopen, met een zo onzichtbaar mogelijke
rol voor technologie op de achtergrond. ‘Civic design’, schrijven zij, ‘requires
a challenging of the presumptions of efficiency; namely a challenge to the
presumption that the primary purpose of designed systems is to achieve a
stated goal with the least expenditure or resources’ (Gordon en Mugar, 2020).
Op soortgelijke wijze pleiten Marcus Foth en zijn collega’s voor een verschuiving van usability naar ‘citizen-ability’. Interaction designers moeten niet zozeer
op zoek naar een betere user experience, maar naar ‘a better citizen experience and in fact a strengthening of the efficacy of our citizenry and its polity’
(Foth et al 2015).

Urban interaction design

Soortgelijke oproepen zien we in het veld van media-architectuur, urban
interaction design (Brynskov et al, 2014) en urban informatics (Foth et al.
2011). Deze aan HCI verwante disciplines kijken naar de rol die digitale
technologieën spelen in het stedelijk leven en de stedelijke openbaarheid.
Daarbij zetten ze zich af tegen een smart city-benadering die opnieuw
vooral kijkt naar processen van efficiëntie en inzet op een ‘seamless’ ervaring van consumenten. In plaats daarvan beargumenteren ontwerpers en
onderzoekers in deze disciplines juist het belang om te ontwerpen vanuit de
noden van ‘smart citizens’ (Hemment & Townsend 2013) en lokale communities. Zij baseren zich niet op cognitieve modellen of een traditie van engineering, maar citeren liever sociologen als Simmel en Sennett en critici uit
het veld van de stedelijke cultuur die pleiten voor de stad als een open
systeem, met publieke ruimtes waar verschillen zichtbaar kunnen worden,
collectieve ervaringen kunnen ontstaan en ook cross-overs tussen uiteenlopende communities kunnen ontstaan. Waar de Deense architect Jan Gehl
het functionele modernisme in de stedenbouw ooit aanviel met zijn oproep
om te ontwerpen voor ‘life between the buildings’, stellen zij nu een stedelijk
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ontwerp voor dat ook ‘life between the systems’ omarmt. Niet seamless maar
seamful design is het devies voor het ontwerp van interfaces die het stedelijk
leven organiseren (Galloway 2008; D’Ignazio et al. 2019).

4.2

Value sensitive design & Humanistic HCI

Uit bovenstaande volgt dat Civic Interaction Design niet draait om het optimaliseren of het efficiënter maken van diensten of producten per se, maar om
de vraag hoe met de toepassing van nieuwe technologieën maatschappelijke
relaties en publieke waarden geborgd of versterkt kunnen worden. Het expliciteren en zichtbaar maken van de onderliggende waarden is een belangrijk
onderdeel van het ontwerpproces.
Value sensitive design (Friedman et al. 2009; 2019) is een ontwerp
benadering die sinds de jaren negentig aandacht vraagt voor dat soort
vraagstukken. Ze komt voort uit het inzicht dat technologie geen neutraal
hulpmiddel is, maar sturend kan zijn in economische, culturele en maatschappelijke processen. Daarbij leent de ene technologie zich meer voor
specifieke processen dan voor andere.
Spreadsheets, of recenter de opkomst
Value sensitive design komt
voort uit het inzicht dat techno van decentrale databasetechnologieën
logie geen neutraal hulpmiddel als blockchain, lenen zich bijvoorbeeld
uitermate goed voor de kwantificatie
is, maar sturend kan zijn in
van producten en processen. Dat kan
economische, culturele en
gemakkelijk leiden tot positivistische
maatschappelijke processen.
‘meten-is-weten’ sturingsvisies die de
nadruk leggen op telbare uitkomsten.
Als gevolg daarvan kunnen maatschappelijke processen zelf weer zo ingericht worden dat ze meer en meer gericht zijn op telbare uitkomsten. Dit
wil niet zeggen dat de introductie van databases per definitie tot verzakelijking en formalisering van sociale processen zal leiden, of tot overmatig efficiëntiedenken op de werkvloer. Wel wil dit zeggen dat zo’n formalisering tot
de mogelijkheden behoort, en dat de wenselijkheid daarvan moet worden
meegenomen in het ontwerpproces.
Value sensitive design biedt een aantal methodes waarmee waarden in
het ontwerpproces onderzocht en geëxpliciteerd kunnen worden. In die
methoden is er aandacht voor de eigenschappen van technologieën als ook
voor de specifieke empirische praktijk waarin deze toegepast zullen worden,
inclusief de uiteenlopende stakeholders en hun belangen. Daarbij kunnen

48

M ART I JN D E W AAL

ook spanningen tussen verschillende waarden aan het licht komen, die ontwerpers op de een of andere manier zullen moeten adresseren. Juist in een
samenleving waarin technologie een steeds belangr ijkere rol speelt is zo’n
waar-dengedreven verkenning van groot belang. Een van de belangrijkste
opgaven voor Civic Interaction Design is het concreet maken van dergelijke
waarden in specifieke producten en diensten. Publieke waarden zijn ons
uitgangspunt, maar deze waarden zullen in ieder onderzoeksproject
specifiek gemaakt moeten worden, inclusief een verkenning van de
mogelijke spanningen die daarmee zijn gemoeid.

Humanistic HCI
In aanvulling op deze aanpak van value senstive design, vinden we ook inspiratie in het pleidooi voor een Humanistic HCI van Bardzell en Bardzell (2016),
waarin zij pleiten om door middel van ontwerp, ontwerpend onderzoek en
ontwerpkritiek de relatie tussen technologie en het maatschappelijk leven
ter discussie te stellen en te verbeelden. Zij zoeken daarvoor inspiratie bij de
geesteswetenschappen en het vermogen van deze discipline om ideeën,
waarden en concepten te introduceren die richting geven aan de manier
waarop we onze wereld ervaren en vormgeven.
De ontwerpende disciplines, beargumenteren Bardzell en Bardzell,
zouden repertoires uit de geesteswetenschappen en de kunsten aan
hun werkveld toe kunnen voegen. Concreet stellen zij voor om ontwerpgeschiedenis en interactiekritiek in te zetten om ook ontwikkelingen op
het gebied van interaction design in een langere traditie te kunnen
plaatsen. Ook pleitten ze ervoor om met een aanpak van critical design of
design-for-debate fictionele producten en diensten te presenteren die
actuele ontwikkelingen
bekritiseren
en
alternatieve
toekomsten
verbeelden. Het doel daarvan is om het debat over de wenselijkheid van
verschillende toekomsts-cenario’s aan te jagen en politieke of
onderzoeksagenda’s te versterken of ontkrachten. ’Doing so’, schrijven zij,
‘enables HCI researchers and practitioners to interpretively explore
alternate worlds, to discover the possible and the preferable in them and
to construct both pathways and the collective will to pursue them.’ (Bardzell
& Bardzell 2016).
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4.3

Participatory Design

Wanneer we vanuit bovenstaande HCI-tradities onderzoek doen naar het
ontwerp van interactieve technologieën in de samenleving, dan is het van groot
belang dat betrokkenen een actieve rol kunnen spelen in het ontwerpproces.
Niet alleen in de rol van ‘users’ die feedback geven op de effectiviteit van prototypen, maar vooral als burgers die al in een vroeg stadium meedenken over
de onderliggende waarden, belangen en spanningen daartussen. Voor zo’n
aanpak vinden we inspiratie bij de methoden en tradities van het Participatory Design, een ontwerpmethode die (allereerst onder het label Cooperative
Design) opkwam in de jaren 70 in de Scandinavische landen (Sundblat 2010;
Bannon et al. 2019; Simonson & Robertson 2012).
Dat gebeurde op het moment dat technologisch gedreven automati
sering en informatisering voet aan de grond begonnen te krijgen in verschillende industrieën en sectoren zoals de grafische industrie of de gezondheidssector. Onderzoekers van verschillende universiteiten verbonden
zich met de vakbonden die zich inzetten voor democratisering op de werkvloer, en van daaruit stelden ze zich als doel om nieuwe informatietechnologie te ontwikkelen met alle belanghebbenden. Doel was niet zozeer om
het bedrijfsproces alleen maar efficiënter te maken of de winst te verhogen,
maar om de uiteindelijke gebruikers van de technologieën – drukkers,
journalisten, verpleegkundigen, dokters, et cetera – een nadrukkelijke stem
te geven in het ontwerp van de nieuwe technologie. Opnieuw niet alleen
vanuit een usability-perspectief (snappen ze hoe het werkt, hoe kunnen we
ze efficiënter laten werken?), maar om ervoor te zorgen dat de technologie
de kwaliteit van de uitgeoefende beroepen verbeterde, en de medewerkers
zeggenschap kregen over de invulling van hun werk en de manier waarop
zij op de werkvloer samenwerkten. Deze aanpak sluit aan bij een bredere
onderzoekstraditie van action research waarin onderzoekers een actieve rol
spelen om samen met alle betrokkenen van een specifiek vraagstuk oplossingen te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen
van alle betrokkenen (Foth & Brynskov 2016).
Een belangrijk punt is nog dit: Participatory Design betekent niet dat de
werknemers, burgers of stedelingen per se zelf de technologieën en bedrijfsprocessen gaan ontwerpen. Het betekent dat professionele ontwerpers met
hen samen werken om ervoor te zorgen dat hun belangen geborgd zijn in
het uiteindelijke ontwerp. Zo betekent ook Civic Interaction Design niet dat
burgers alles zelf (moeten) gaan doen, maar dat publieke belangen geborgd
moeten worden in het ontwerpproces van het maatschappelijk leven.
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Co-design

Waar Participatory Design zich oorspronkelijk bezighield met de toepassing
van ICT op de werkvloer, heeft de discipline zich de afgelopen decennia verder
verbreed tot het co-design van technologische toepassingen in uiteenlopende
maatschappelijke gebieden. In zijn Sustainist Lexicon spreekt Michiel Schwarz
(2016) in dit verband van co-design als een methode die steeds meer opgang
vindt. Co-design, schrijft Schwarz gaat niet zozeer om het ontwerpen voor,
maar het ontwerpen met, met als doel om het ‘eigenaarschap’ van alle betrokkenen over het uiteindelijke product te borgen.
Maar daar ligt ook een risico op de loer. Volgens een van de pioniers op het
gebied van Participatory Design, Susanne Bødker, is de methode zo populair geworden, dat de betekenis ervan inmiddels is verwaterd. Participatory
Design is dan verworden tot het betrekken van gebruikers van consumentenproducten om ze aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Daarmee
is het vakgebied ontdaan van haar oorspronkelijke politieke kleuring en
inzet voor democratisering. Participatory Design in de oorspronkelijke betekenis gaat verder dan alleen het betrekken van gebruikers. Zoals Bannon
et al. (2019) schrijven: ‘This is a far cry from earlier work in the field, where
Participatory Design sought not only to incorporate users in design, but also
to intervene in situations of conflict through developing more democratic
processes.’

Nieuwe rollen voor ontwerpers

Werken vanuit een traditie van Participatory Design betekent vaak dat ontwerpers een nieuwe rol aannemen. Naast de vormgever van producten of diensten, spelen ze ook een rol als organisator of aanjager van collectieven rond
thema’s van publiek belang. Toen onderzoekers in de jaren zeventig en
tachtig de positie van werknemers en arbeiders wilden verstevigen in het
ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de werkvloer, was de omgeving
daarvoor relatief overzichtelijk. De meeste mensen werkten gedurende hun
leven grotendeels voor een enkele werkgever. En institutionele partijen als
vakbonden speelden een belangrijke rol in de samenleving.
Sinds die tijd is de inrichting van de samenleving complexer geworden.
De ontwikkeling, productie en distributie van nieuwe producten vindt plaats
in complexe netwerken van bedrijven, toeleveranciers, onderaannemers en
franchisenemers. Op het gebied van arbeid is flexwerk en freelancen veel
gebruikelijker geworden en vakbonden hebben een minder vanzelfsprekende rol dan voorheen. Een ontwerper die vanuit de gedachtes van Participatory Design samen met een specifieke groep een maatschappelijk thema
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als de organisatie van arbeid op wil pakken, zal minder makkelijk een vanzelfsprekend aanspreekpunt vinden. De ontwerper zal waarschijnlijk eerst zelf
een coalitie bij elkaar moeten brengen van uiteenlopende partijen rond
het thema. Verschillende partijen moeten zich aangesproken voelen door
het thema, zich er mee kunnen identificeren, en het idee hebben dat hun
bijdrage tot resultaat kan leiden (zie ook Huybrechts et al. 2018).
Professionals spelen vaak een verbindende rol in deze processen als
initiator en organisator in de rol van ‘community orchestrator’ (Balestrini
et al. 2017) of ‘network weaver’ (Webb et al. 2019). Een aantal architecten
en stadmakers in Nederland gebruikt daarvoor de rol van ‘urban curator’
(Beer et al. 2015), professionals die zich als ‘outsider’ in traditionele project
ontwikkelingstrajecten vestigen in een gebied, om daar onder deel te worden
van de lokale gemeenschap en samen met die gemeenschap de potentie van
een gebied te verkennen. Daarbij gaat hun rol vaak verder dan alleen het bij
elkaar brengen van een coalitie, zij spelen ook een rol in het leggen van relaties tussen de coalitie en andere collectieven of instituties zoals overheden
die de wensen of inzichten van de coalitie kunnen bekrachtigen door middel
van regelgeving, subsidies of het beschikbaar stellen van resources. Liesbeth
Huybrechts spreekt in dit verband wel van ‘institutioning’, de uiteenlopende
manieren waarop collectieven proberen om invloed uit te oefenen op het
functioneren van bestaande instituties (Huybrechts et al. 2017).

4.4

De beperkingen van design

De ontwikkelingen in de hierboven beschreven ontwerpdisciplines en -benaderingen laten zien dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen
voor de maatschappelijke impact van design en van de creatieve industrie.
De creatieve industrie is in Nederland sinds 2012 een topsector, die volgens
een aantal onderzoeksagenda’s bij kan dragen aan maatschappelijke transities. ‘De creatieve industrie’, zo stelt de nieuwe onderzoeksagenda van ClickNl,
‘heeft, als regisseur van verandering en ontwikkelaar van nieuwe oplossingen
en interventies, een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. (Rindertsma 2019)’
Er wordt daardoor veel verwacht van ontwerpers, ook van Civic Interaction
Designers. Door het ontwerp van digitale technologieën draagt de ontwerper
bij aan manieren waarop burgers relaties met elkaar en hun instituties aan
kunnen gaan rond maatschappelijke thema’s. In dat proces moeten onder
liggende waarden en mogelijke implicaties van nieuwe technologieën in
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kaart worden gebracht en worden doordacht. Vaak zal de ontwerper een rol
moeten spelen in het aanjagen van collectieven rond specifieke maatschap
pelijke thema’s, en het leggen van relaties met institutionele spelers. Ik heb
hierboven laten zien dat er vanuit de ontwerpende disciplines uiteenlopende
tools en aanpakken voorhanden zijn, waar ontwerpers bij die opdrachten uit
kunnen putten. Het is de ambitie van het lectoraat om bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling daarvan.
Toch past ons daarbij ook enige bescheidenheid. Zoals gezegd, wordt er
van de ontwerpende disciplines veel verwacht. De energietransitie, het voortbestaan van onze democratische instituties en praktijken, ‘wicked problems’
zoals klimaatverandering of armoede en
eenzaamheid, soms lijkt het wel alsof dit
Er wordt van de ontwerpende
alles met de magische methodes van
disciplines veel verwacht.
design thinking kan worden opgelost.
Toch past daarbij ook enige
Hierin ligt het risico besloten van depolibescheidenheid.
tisering: in plaats van dat een probleem
wordt gezien als een fundamenteel politiek probleem waarin verschillende belangen en morele opvattingen met
elkaar botsen, wordt zo’n maatschappelijke kwestie dan gepresenteerd als
een ontwerpprobleem dat we met een beetje creativiteit en een stapel p
 ost-
its wel op kunnen lossen.
Design kan zeker een belangrijke rol spelen in het adresseren van maatschappelijke opgaven als bijvoorbeeld de energietransitie. Ze kan bijdragen
aan het ontwikkelen van nieuwe energieneutrale producten en materialen,
en nieuwe manieren van sociale organisatie en communicatie verkennen
waarin burgers met elkaar samenwerken in energiecoöperaties. Door slim
ontwerp van interfaces kan gedrag gestuurd worden, en door toekomsten
te verbeelden kan een nieuwe richting voorstelbaar worden en zelfs worden
omarmd als wenselijk.
Tegelijkertijd, zal in de meeste gevallen het uiteindelijke succes van veel van
deze bijdragen staan of vallen bij politieke steun. Een economie kan alleen
echt circulair worden ontworpen als wet- en regelgeving en mogelijk subsidies dit ondersteunen, en als politici de kracht van vaak machtige lobby’s van
gevestigde belangen kunnen weerstaan.
Daarbij levert design niet vanzelfsprekend een positieve bijdrage aan
maatschappelijke ontwikkelingen. De opkomst van digitale platforms of

decentrale cryptovaluta kunnen in korte tijd bestaande institutionele
processen ontregelen. Fake news, samenzweringstheorieën, criminele geldstromen die dankzij Bitcoins aan het zicht van controlerende instanties
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worden onttrokken zijn net zo goed het resultaat van design als online platforms voor burgerparticipatie. Een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionele normen van designers is een mooi begin om
dergelijke uitkomsten te voorzien en te voorkomen. Design kan bovendien
een bijdrage leveren aan de aanpak van dergelijke problemen door mogelijk
negatieve scenario’s te verkennen en te verbeelden. Maar opnieuw kan
vooral de politiek hier een doorslaggevende rol spelen, door de introductie
van nieuwe technologie en bijbehorende verdienmodellen te reguleren.
Het is in die context van interactie tussen politiek, ontwerp en samenleving, dat het lectoraat een bijdrage wil leveren aan het onderzoek naar de
rol en het ontwerp van nieuwe technologieën in de samenleving. Vanuit de
bovengenoemde ontwerptradities dragen we bij aan het verkennen, vormgeven en bevragen van nieuwe producten, diensten en interfaces voor het
maatschappelijk leven. We kijken naar nieuwe, rollen, institutionele
vormen en relaties die ontstaan om met behulp van interactieve technologieën coalities te organiseren rond maatschappelijke missies. En door
vanuit de benaderingen van Humanistic HCI en de geesteswetenschappen
zelf zowel positieve als negatieve scenario’s te verbeelden en te doordenken,
jagen we eveneens het bredere debat over technologisering van de
samenleving verder aan, vanuit het perspectief van publieke waarden.
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5

Aanpak en onderzoeksprogramma

Hierboven beschreef ik de belangrijkste invalshoeken, vraagstukken en inspiratiebronnen van het lectoraat Civic Interaction Design. Nu is het tijd om over
te schakelen naar de Hoe- en de Wat-vraag. Hoe wil het lectoraat een bijdrage
leveren aan het onderzoek naar de rol van digitale technologieën in de maatschappelijke processen van de netwerksamenleving? En wat voor onderzoeksprojecten willen we opzetten?
Om met de Hoe-vraag te beginnen: in het onderzoek naar bovengenoemde
thema’s zal het lectoraat zoveel mogelijk gebruik van een Research-throughdesign (RtD) aanpak. Deze aanpak is door Stappers en Giaccardi (2011)
omschreven als ‘studies in which knowledge is generated on a phenomenon
by conducting a design action, drawing in support knowledge from different
disciplines, and reflecting on both the design action and an evaluation of the
design result in practice’. Zo’n aanpak, betoogden Zimmerman et al. (2010),
is zeer geschikt voor de vorming van ‘nascent theory’ rond problematieken
en praktijken die nieuw, nog onvolgroeid zijn of gekenmerkt worden door
een sterke, zich doorontwikkelende dynamiek. RtD biedt ook goede mogelijkheden, beargumenteerden Zimmerman et al. (2007), om ‘pre-patterns’
te verkennen – een vroege versie van designelementen en concepten voor
technologieën en toepassingen die nog volop in ontwikkeling zijn. Vooral
voor ‘messy situations with unclear or even conflicting agendas’ en onderzoek dat zich richt op de toekomst is RtD een geschikte aanpak, betogen
ook Zimmerman, Stolterman en Forlizzi (2010). Door op iteratieve manieren
prototypes voor producten, diensten of anderszins te ontwerpen – de
auteurs zelf spreken over artifacts – en daarop te reflecteren kunnen potentiële toekomsten worden verkend en onderzocht, evenals de manieren
waarop producten, diensten en ervaringen vorm kunnen krijgen.
In onze projecten focussen we niet op een enkele technologie of een
specifiek impactgebied binnen het bredere veld van Civic Interaction Design.
We werken in en met uiteenlopende technologieën, van Virtual Reality en
Games tot het Internet of Things en de decentrale databases van Distributed
Ledger Technologies.
We zullen ons door de jaren laten leiden door thema’s en technologieën
die zich vanuit maatschappelijke ontwikkelingen of onderzoeksagenda’s als
urgent aandienen, en deze veelal in samenwerking met het onderwijs en
met externe partners verkennen. De vier D’s van digitalisering, diversiteit en
inclusiviteit, duurzaamheid, en democratie zijn daarbij leidend.
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VR for Diversity
v

Onderzoekers: Mirjam Vosmeer
Partners: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Vrije Universiteit, WeMakeVR,
IJsfontein, &Samhoud media, UC 360, The Virtual Dutchmen, Submarine Channel;
VR Days Europe
Betrokkenheid onderwijs: Digital Society School, Master Digital Design, Minor
Immersive Environments
Virtual Reality is nog steeds geen ‘huiskamermedium’, maar bij bijvoorbeeld
musea, goede doelen en grote festivals zien we een groeiende belangstelling voor
deze technologie. Dergelijke instellingen hebben vaak interesse voor complexe
interactieve VR-installaties met een duidelijke boodschap, want VR blijkt bij uitstek
geschikt om kijkers nieuwe perspectieven op uiteenlopende onderwerpen te
bieden. In oktober 2021 werd het RAAK MKB project VR for Diversity gestart, een
voortzetting van eerdere onderzoeksprojecten rond storytelling voor VR in dit
lectoraat. Samen met kennis- en industriepartners onderzoeken we hoe inter
action design voor virtual reality de persuasieve kracht van het medium kan optimaliseren en de kijker een nieuw perspectief op het thema diversiteit kan bieden.
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Daarbij grijpen drie typen onderzoek in elkaar. Vorm en experiment,
Context en transformatie en Macht, mogelijkheden en verbeelding. Deze
indeling is gebaseerd op een rapport van de Raad voor Cultuur (2010), aangevuld met het waardenperspectief dat in ons onderzoek een belangrijke rol
speelt. Deels is dit ook geïnspireerd door benaderingen uit de praktijk van
value sensitive design (Friedman & Hendry 2019).
In het Vorm en e
 xperiment-onderzoek kijken we naar de (on)mogelijkheden van nieuwe technologieën en media. Hoe werken nieuwe technologieën, hoe kunnen we ze vormgeven, hoe kunnen we ze gebruiken om
verhalen te vertellen, maatschappelijke thema’s te verbeelden, relaties te
leggen of in te zetten in andere vormen van maatschappelijke interactie?
In het Context- en transformatie-onderzoek kijken we naar de toepassing van technologieën in specifieke, empirische situaties. In deze benadering kijkt het onderzoek breder naar de betekenis van technologieën voor
maatschappelijke relaties, de rollen van verschillende spelers, de verdien- en
governance-modellen, en de mogelijk nieuwe institutionele relaties en vormen
die tot stand komen. Tot slot verkent onderzoek naar Macht, mogelijkheden
en verbeelding de wenselijkheid van mogelijke toekomsten als gevolg van de
ontwikkeling van nieuwe technologieën. De drie invalshoeken kennen ieder
hun eigen methoden, onderzoekstradities en communities of practice. Toch
kennen veel van onze projecten ook een gecombineerde aanpak waarin de
drie invalshoeken in elkaar overlopen. Dat geldt deels ook voor de projecten
die hieronder in een van de drie benaderingen worden besproken.

5.1

Vorm en experiment

De thuisbasis van het lectoraat Civic Interaction Design ligt voor een groot
deel in de ontwerpende disciplines in het brede veld van Human Computer
Interaction. We zijn nieuwsgierig naar
de
mogelijkheden
van
nieuwe
Civic Interaction Design
technologieën voor de verbeelding
begint met de verkenning
van maatschappelijke thema’s en
en beheersing van nieuwe
het publieke debat; voor het engamedia en technologieën.
gement en de organisatie van burgers
Hoe werken ze, en hoe kunnen
rond maatschappelijke thema’s, en om
interactie met instituties op nieuwe
ontwerpers er mee werken?
manieren vorm te geven. Civic Interaction Design begint dan ook met de verkenning en beheersing van nieuwe
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4D Citymaking
v

Onderzoekers: Katy Barnard, Pamela Nelson, Martijn de Waal, Gabriele Ferri.
Partners: Lectoraat Bouwtransformatie, UGSI Programma Inclusief Bouwende
Stad, AMSIB programmalijn MAPPING IMAGINARIES, Architectuur Centrum
Amsterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Betrokkenheid onderwijs: Master Digital Design, CMD, Learning Community
Storytelling.
Stadsmaquettes dienen al decennia als spectaculair en aantrekkelijk medium
om de toekomst van de stad te verbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de Futurama
tentoonstelling op de Wereldtentoonstelling in New York waarin General Motors
een toekomstig New York vol snelwegen en viaducten presenteerde als futu
ristisch Walhalla. De toevoeging van digitale middelen als projection mapping en
augmented reality maakt het mogelijk stedelijke ontwikkelingen op een nog meer
dynamische en gepersonaliseerde manier te verbeelden. Het 4D Citymakingproject onderzoekt samen met onder meer de studenten van CMD en de Master
Digital Design en het Architectuur Centrum Amsterdam hoe deze technologieën
zo kunnen worden ontworpen dat ze van een stadsmaquette een ‘conversation
piece’ maken, dat ontwikkelingen voor een breed publiek inzichtelijk maakt, en
discussie aan kan jagen over de toekomst van de stad.
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media en technologieën. Hoe werken ze, en hoe kunnen ontwerpers er mee
werken? Samen met studenten en professionals verkennen we wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van nieuwe technologieën voor uiteenlopende
maatschappelijke processen.
Een deel van ons onderzoek van de afgelopen jaren valt onder deze
noemer. In verschillende projecten op het gebied van Virtual Reality deed
Mirjam Vosmeer onderzoek naar de taal waarmee in dit nieuwe medium
verhalen verteld kunnen worden. Onderzoekers Gabriele Ferri, Angella
Mackey, Karel Millenaar, Dolinde van Beek doen samen met Tara Karpinski
en Michel van Dartel van Avans Hogeschool en Inte Gloerich van het Instituut
voor Netwerkcultuur en partners Metabolic, Space&Matter, Stipo, Spectral
en Enki Energy onderzoek naar de mogelijkheden van decentrale databases
als Blockchain voor het organiseren van ‘resource communities’, groepen
mensen die met elkaar samenwerken in het gemeenschappelijk produ
ceren en beheren van resources zoals energie, mobiliteit en huisvesting.
Hoe kunnen dergelijke gemeenschappen gebruik maken van Blockchain om
handig een boekhouding bij te houden van het gebruik en de bijdragen van
betrokkenen?
Andere onderzoekers kijken naar de ontwikkeling van diverse d
 igitale
ontwerptools. Het Prototyping Tool for Card Game Design project van
Anders Bouwer en Riemer van Rozen verkent bijvoorbeeld hoe ontwerpers
snel en handig een kaartspel kunnen ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld van
pas komen in ontwerpworkshops waarin stakeholders met elkaar in gesprek
moeten gaan over de wenselijkheid van specifieke ontwikkelingen. Aan de
hand van een kaartspel kunnen uiteenlopende scenario’s verkend worden.
Naast ontwikkelingen in het digitale domein kijken we hier ook naar de
vermenging van digitale en fysieke werelden, en de opkomst van hybride
publieke ruimtes. Met Frank Suurenbroek en Ivan Nio van het lectoraat Bouwtransformatie verkenden we de manier waarop digitale media-installaties
een rol kunnen spelen in het activeren van publieke ruimtes door hiermee
te experimenteren op de Arena Boulevard in Amsterdam Zuidoost. En met
een internationale coalitie van ontwerpers, onderzoekers en culturele instellingen onderzochten Gabriele Ferri, Ben Schouten en Karel M
 illenaar in
diverse projecten de rol van urban games, onder meer in samenwerking met
The Beach en Diana Krabbendam en Play the City en Ekim Tan. Hoe kan het
ontwerp van playful interventions publieke ruimtes interessanter maken en
nieuwe relaties tussen mensen laten ontstaan?
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Smart Technologies, Empowering Citizens

Partners: TUE/e, HVA, Philips, KPN, IJSFONTEIN, Play the City, TransformCity,
OneArchitecture.
Betrokken onderwijs: Master Digital Design
Researchers: Ben Schouten, Gwen Klerks, Silvia Cazacu, Martijn de Waal
STEC is een 4-jarig onderzoeksproject gefinancierd door de Nederlandse Orga
nisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waarin de Faculteit Industrieel
Ontwerpen (TU / e) en het lectoraat Civic Interaction Design en 6 partners uit
het werkveld samenwerken. Binnen STEC onderzoeken we de rol van platforms,
nieuwe media en slimme technologieën als drijfveren voor agency, inclusie en
burgerparticipatie. In dit project benadrukken we het perspectief van de burger
die een stem wil laten horen. We richten ons op de sterk levende behoefte aan
verandering en de rol van lokale gemeenschappen, tussen instituties en burgers,
waarbij data, waarden en betekenis gedeeld kunnen worden om tot actie te
komen.
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Vooruitblik

In de komende jaren zullen we deze lijnen doorzetten. In haar nieuwe VR
for Diversity project onderzoekt Mirjam Vosmeer hoe een verhaal of ervaring in Virtual Reality kan worden verteld en ontworpen, dat aan kan zetten
tot reflectie over een thema als diversiteit. Samen met Indira van ’t Klooster
van het Architectuurcentrum Amsterdam en onderzoekers van het Center of
Expertise Urban Governance and Social Innovation verkennen Pamela Nelson
en Katy Barnard met studenten van CMD en de Master Digital Design hoe
datavisualisatie en projection mapping ingezet kunnen worden om rond een
stedelijke maquette het debat aan te jagen over de toekomst van de stad.
Samen met opnieuw Frank Suurenbroek en een groot netwerk van maatschappelijke partners, ontwerpbureaus en internationale onderzoekspartners zijn we net gestart met een onderzoek naar het ontwerp van publieke
ruimtes in tijden van Covid. Onderzoekers Giulia Gualtieri en Boudewijn
Boon gaan op zoek naar ontwerprichtlijnen en een framework waarmee het
ontwerp van publieke ruimtes bij kan dragen aan het veerkrachtiger maken
van buurten, bijvoorbeeld door sociale relaties te verstevigen en gebruik te
maken van duurzame materialen. Met het Europese Connecting Cinema’s-
project verkennen we verder nieuwe manieren waarop interactieve installaties ingezet kunnen worden om de culturele ervaring van bioscoopbezoek te
versterken.
Wat al deze onderzoeken met elkaar gemeen hebben is dat we op zoek
gaan naar de taal of grammatica van nieuwe technologieën. We verkennen
elementen en conceptuele benaderingen waarmee een nieuwe technologie
ingezet en ontworpen kan worden in het maatschappelijke domein. Dat doen
we samen met studenten en partners, zowel in het lab op de hogeschool, als
in living labs op locatie.

5.2

Context en transformatie

Context en transformatie-onderzoek richt zich op de implementatie van nieuwe
toepassingen van technologieën in specifieke contexten en situaties. Context-
onderzoek kijkt daarbij naar wat dat concreet betekent. Hoe komen nieuwe maatschappelijke relaties tot stand, hoe verandert het karakter van die relatie, hoe
veranderen verhoudingen met externe partijen en instituties? T
 ransformatie-
onderzoek kijkt dan nog weer verder: hoe kunnen dergelijke toepassingen
worden opgeschaald of een grotere impact halen? Wat voor businessmodellen,
governance structuren, rollen en verhoudingen zijn daarvoor nodig?
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Digital Prototyping Tool for Card Game Design

Onderzoekers: Anders Bouwer, Riemer van Rozen.
Partners: CodeGlue (Rotterdam) FourceLabs (Oss).
Betrokken onderwijs: HBO ICT
In het DGA Gaming FieldLab project, getiteld ‘A Digital Prototyping Tool for Card
Game Design’, wordt gewerkt aan digitale tools voor het prototypen van card
games, waarmee bijvoorbeeld variaties op traditionele kaartspellen kunnen
worden gecreëerd en uitgeprobeerd door tijdens het spel de regels te wijzigen.
Ook kunnen geheel nieuwe ‘card decks’ worden ontworpen. Deze tools worden
ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Gamebedrijven FourceLabs en
Codeglue tijdens case studies waarin zij werken aan nieuwe games.
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In dit type onderzoek richten we ons op wat wij hierboven dramaturgieën
hebben genoemd: het ontwerp van settings in de ruimte en de tijd waar
door collectieven, communities of publieken kunnen ontstaan rond thema’s
van maatschappelijk belang, en
daarin ook handelend op kunnen
Context en transformatietreden. Daarbij kijken we niet
onderzoek richt zich op de
alleen naar nieuwe vormen van
implementatie van nieuwe
interactie, maar ook naar de rollen
toepassingen van technologieën in
van uiteenlopende partijen. Als
specifieke contexten en situaties.
leidende vragen vinden we dan
inspiratie bij Gordon en Mugar
(2020) en De Lange en De Waal (2013). Gordon en Mugar stellen dat civic
design gaat over de manier waarop burgers mogelijkheden worden geboden
om met elkaar te interacteren, allianties aan te gaan, gedeelde belangen te
benoemen en van daaruit zorg te kunnen dragen voor publieke zaken. De
Waal en De Lange vragen op soortgelijke wijze hoe stedelingen zich enga
geren in publieken rond gemeenschappelijke thema’s of issues, en welk
handelingsperspectief hen wordt geboden.
Het hierboven beschreven project The Hackable City is een voorbeeld
van zo’n onderzoek. Samen met Michiel de Lange, Matthijs Bouw en Froukje
van de Klundert van One Architecture en met Cristina Ampatzidou en
Tara Karpinski van de Universiteit van Amsterdam volgden we een aantal
collectieven van stadmakers om onderzoek te doen naar dramaturgieën
waarin bewoners, ontwerpers, architecten, ontwikkelaars en andere partijen
op nieuwe manieren samenwerken om vanuit publieke waarden een gebied
te ontwikkelen.
In het Straatwaarden onderzoek verkenden we samen met het Erfgoedlab
van de Reinwardt Academie en onderzoekers Riemer Knoop, Nancy van
Asseldonk en Michiel Schwarz op soortgelijke wijze hoe traditionele erfgoedinstituties erfgoed in kunnen zetten als aanjager van maatschappelijke
processen, en andersom hoe ‘stadmakers’ gebruik maken van erfgoed om
publieken te organiseren rond door hen geagendeerde thema’s. We keken
bijvoorbeeld naar het voormalige industrieterrein de Binckhorst in Den
Haag, waarin Sabrina Lindemann als zelfbenoemd urban curator probeert
om samen met lokale partijen het gebied te ontwikkelen tot een woon-
werkgebied. Ook streken we neer in Katendrecht, waar het Verhalenhuis
Belvedere bewoners een podium biedt om met door de initiatiefnemers
ontwikkelde dramaturgieën verhalen met elkaar te delen. In het Smart
Technologies Empowering Citizens project (STEC) kijken we samen met Ben
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CoReUs: Cocreating Responsive Urban Spaces

Onderzoekers: Frank Suurenbroek, Ivan Nio, Martijn de Waal, Gabriele Ferri.
Partners: onder meer Ijsfontein, Info.nl, Space & Matter, IAA stedenbouw en Landschap; AKKA architecten, ArenA Boulvard, Ax710 in collaboration with NP3
Betrokken onderwijs: CMD
Een responsieve openbare ruimte past zich met behulp van interactieve technologieën aan gebruikers en situaties aan. De kwaliteit van de plek als publiek
domein wordt hierdoor versterkt. De vertaling van responsieve technologieën
naar het ruimtelijk ontwerp staat echter nog in de kinderschoenen. Wat zijn
precies de mogelijkheden van responsieve technologieën om vanuit het ruimtelijk
ontwerp bij te dragen aan de versterking van publieke ruimtes? Het onderzoeksproject CoReUs onderzocht die vragen aan de hand van ontwerpend onderzoek
in samenwerking met uiteenlopende partijen op en nabij de ArenA Boulevard in
Amsterdam.
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Schouten en Tilde Bekker, Nicolai Brodersen Hansen en Gwen Klerks van de
TU Eindhoven naar manieren waarop technologie ingezet kan worden in een
aantal uiteenlopende civic initiatives.
In bovenstaande gevallen kijken we steeds naar dramaturgieën die com
munities en collectieven een handelingsperspectief bieden, en naar de rol
van digitale media daarin. In andere projecten in het context- en transformatieonderzoek ligt het startpunt bij instituties als lokale overheden die
op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun relaties met burgers en burgercollectieven vorm te geven. Met onder meer Patrick Spigt, Bas de Boer, en
Evelien Wamelink van de gemeente Haarlem en met Olina Terzi van de Digital
Society School werkten we aan het verkennen van Overheid als platform als
nieuwe sturingsfilosofie én set van ontwerp guidelines voor het opzetten van
overheidsdiensten en bestuurlijke processen. Hoe kan de overheid op een
nieuwe manier interacteren met burgers door zichzelf vanuit een ‘platformfilosofie’ te organiseren? Dat betekent dat de overheid diensten verleent aan
burgers vanuit een service-design gedachte, op een geïntegreerde manier,
en daarin ook een koppeling kan maken met maatschappelijke initiatieven.
In aanvulling daarop faciliteert de overheid vanuit een visie van ‘networked
governance’ ook initiatieven vanuit communities en het bedrijfsleven. Daarbij
is het belangrijk dat de technologie die daarvoor wordt ontwikkeld ook
voldoet aan publieke waarden gerelateerd aan het democratische proces.
En ook dat de bijbehorende software en technologische infrastructuur open
source en agile wordt ontwikkeld zodat uiteenlopende partijen bij kunnen
dragen aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en technologieën. In dit
project ontwikkelden we een prototype, keken we vast vooruit naar de
consequenties van implementatie en droegen we bij aan de ontwikkeling van
een nieuwe visie voor de manier waarop de overheid kan functioneren in een
netwerksamenleving.

Vooruitblik

De komende jaren willen we deze onderzoeksaanpak verder uitbouwen.
Op basis van het hier bovenbeschreven vormonderzoek naar Blockchain en
resource communities zijn we een vervolgonderzoek aan het opzetten dat de
geleerde lessen in de praktijk zal brengen, door onderdelen van een digitaal
platform te ontwikkelen voor een concrete resource community. Ook voor het
Overheid als platform-project hebben we samen met het lectoraat Responsible Technology and de Learning Community Responsible Software Development een vervolgonderzoek opgezet. Met de CTO-office van de gemeente
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Circulate. Design thinking for the circular economy
v

Onderzoekers: Gabriele Ferri, Wouter Meys, Dolinde van Beek, Angella Mackey,
Karel Millenaar, Nazli Cila, Martijn de Waal, Tara Karpinski, Inte Gloerich.
Partners: Metabolic; Enki Energy; Café de Ceuvel; Spectral; Space & Matter; Stipo;
One Architecture; Crowdbuilding.
Betrokkenheid onderwijs: Master Digital Design, CMD
Het project Circulate doet onderzoek naar het ontwerp van digitale platforms
voor resource communities. Dat zijn groepen burgers die met elkaar hulpbronnen
produceren en verdelen. Hoe kunnen technologieën als blockchain en digitale
platforms zo worden ontworpen dat ze uitnodigen om deel te nemen aan een
circulaire economie, en daarbij ook het sociaal kapitaal versterken? In Circulate
keken onderzoekers met name naar de onderliggende waarden die van belang
zijn voor communities, en hoe die ingebracht kunnen worden in het
ontwerpproces.
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Amsterdam, De Universiteit van Delft en het onderzoeksinstituut AMS zijn we
daarnaast nog van plan om een project op te zetten dat de werking van algoritmes in publieke ruimtes begrijpelijk moet maken voor burgers.

5.3

Macht, mogelijkheden en verbeelding

Een derde onderzoekspraktijk binnen het lectoraat richt zich op het onderzoeken en verbeelden van mogelijke toekomsten waarin nieuwe technologieën een rol spelen in maatschappelijke processen. Daarnaast richten we ons
hier ook op het kritisch analyseren en expliciteren van de publieke waarden
die in het geding zijn bij de introductie van nieuwe technologieën.
De introductie van nieuwe technologieën en de betekenis ervan is een
complex proces waarin uiteenlopende partijen een rol spelen. Universiteiten
en de research- en developmentafdelingen van commerciële bedrijven
ontwikkelen nieuwe producten, overheden reguleren wat wel en niet is
toegestaan, en burgers en consumenten gebruiken technologieën vaak weer
op heel andere manieren dan waarvoor ze ooit ontworpen zijn. In A Brief
History of the Future of Urban Computing and Locative Media zet Anne Galloway
(2008) uiteen dat verwachtingen en ‘imaginaries’ (verbeeldingen) een belangrijke rol spelen in dit proces. De voorstellingen die we van nieuwe technologieën maken, zowel in positieve als negatieve zin, zijn performatief. Dat wil
zeggen dat investeerders, regulerende instanties, uitvoerende overheden en
ook burgers en consumenten zich deels laten leiden door de verhalen die
over de mogelijke toepassing van technologie de ronde doen. Aan de hand
van het werk van Flichy (1999) wordt ook wel gesproken over technological
imaginaries. De verbeeldingen van deze visies zijn uiteraard ook een politiek
spel. Door middel van verhalen en verbeeldingen proberen uiteenlopende
partijen hun ideeën te propageren en te legitimeren.
Dergelijke imaginaries, beargumenteren Potjer en Hajer, kunnen ook een
belangrijke rol spelen in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke
missies, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. ‘The Urban Agenda’, schrijven
zij, ‘needs imaginative experiments; experiments that do not just test new
technologies and solutions, but create new visions for the city and give
people a sense of what the future city could be like’. (Potjer en Hajer, 2017).
Het lectoraat wil vanuit de tradities van Humanistic HCI en Speculative
Design een bijdrage leveren aan het verkennen van mogelijke toekomsten
van nieuwe technologie, en de mogelijke consequenties ervan voor maatschappelijke ordening. DiSalvo, Jenkins en Lodato (2016) spreken in dat
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Overheid als Platform
v

Onderzoekers: Martijn de Waal, Olina Terzi
Partners: Gemeente Haarlem
Betrokkenheid onderwijs: Digital Society School
Het project Overheid als Platform verkent nieuwe manieren waarop overheden
hun dienstverlening aan burgers en bedrijven kunnen organiseren, door het
ontwikkelen van open, digitale platforms en online services. Het project draagt
daarmee bij aan de ontwikkeling van een visie op de manier waarop de overheid
zich het best kan organiseren in een platformsamenleving.
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verband ook wel van speculative civics. Door het ontwerpen van speculatieve
en fictieve prototypes proberen zij discussies aan te jagen over het gebruik
van nieuwe technologieën in de samenleving en specifieke maatschappelijke
constellaties voorstelbaar te maken.
Tanenbaum (2014) ziet een aantal belangrijke functies voor een dergelijke
aanpak, waarvan er hier twee van belang zijn. In de eerste plaats is het een
manier om toekomsten voorstelbaar te maken, waarbij we niet alleen naar
de technologische aspecten kijken, maar juist de ethiek, de onderliggende
waarden, machtsverhoudingen en sociale consequenties ervan verkennen.
Ten tweede kan zo’n verhaal agendastellend werken. Speculatieve projec
ten kunnen de mogelijke gevolgen – positief en negatief – van nieuwe technologieën tonen aan overheden, burgercollectieven of bedrijven. Dit maakt
bepaalde toekomsten voorstelbaar, en kan daarmee ook een handelingsperspectief openen om dergelijke toekomsten te stimuleren, dan wel om te
voorkomen dat ze werkelijkheid worden. Speculation, schrijft Stuart Reeves
(2012) samenvattend, kan ons helpen om grip te krijgen op de manier waarop
‘socio-technical environments will develop, what new ones will emerge,
enabling us to reason about what to design, what not to design and how to
design.’
Een voorbeeld van deze aanpak is de speculatieve workshop over Civic
Blockchain toepassingen die we organiseerden met Inte Gloerich van het
Instituut voor Netwerkcultuur en internationale partners John Vines, Chris
Elsden, en Anne Spaa van Northumbria University (Elsden et al. 2019).
Vanuit die workshop onderzochten we de impact van gedistribueerde databases, smart contracts en algoritmes voor machtsverhoudingen in de stad.
In plaats van The City as a Service – een visie die de nadruk legt op het ontwikkelen van consumentendiensten – introduceerden wij The City as a Licence.
In dat laatste scenario bestaat de stad uit een verzameling van diensten die
op gepersonaliseerde basis ‘licences’ (vergunningen) verlenen aan stedelingen: om te parkeren, een ruimte te gebruiken, of toegang te krijgen tot
stedelijke resources. Waar The City as a Service scenario’s voorstelt waarin
stedelingen uit de creatieve klasse handig gebruik maken van taxi-diensten,
kunnen werken waar ze maar willen, en designer-koffie kunnen bestellen
wanneer ze dat maar willen, stelt het scenario van The City as a Licence
vragen over wie er precies toegang krijgt tot die diensten, wie er wordt
buitengesloten en wie dat bepaalt.
Voor ons onderzoeksproject Circulate maakte gastonderzoeker Anna
Brynskov de speculatieve korte fictiefilm Alexandra waarin een gepersonaliseerde digitale assistent een sterk regulerende rol speelt in het beheren
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Trust in Play: European School for Urban Game Designers
v

Onderzoekers: Gabriele Ferri, Martijn de Waal.
Partners: Goethe Institut (Athens), Technopolis, EdgeRyders, Innovathens, City of
Athens, Resilient Athens, The Beach / Garage Notweg
Betrokkenheid onderwijs: Digital Society School
Trust in Play is een capacity building project waarin jonge ontwerpers uit uiteenlopende disciplines een jaar lang een traject volgden waarin ze projecten op
het gebied van urban game design ontwikkelden. Urban games zijn speelse
interventies in de openbare ruimte, en zijn de afgelopen jaren in populariteit
toegenomen. Met dit project draagt het lectoraat ook bij aan de opbouw van een
nieuwe ontwerpdiscipline.
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van een ‘vriendschapscontract’ tussen twee huisgenoten. Op basis van
eerder gemaakte afspraken biedt Alexandra de huisgenoten toegang tot
voorzieningen in het huishouden zoals elektriciteit. Maar ze kan deze privileges ook weer intrekken als ze oordeelt dat de vrienden zich niet aan hun
afspraken hebben gehouden. Doel van de film is om de rol van algoritmes in
sociale en economische relaties ter discussie te stellen.
Een ander voorbeeld in deze categorie is het project Geolocalized Storytelling en Futuring van Gabriele Ferri en Genevieve Korte. Hier verkenden
de onderzoekers een nieuwe methode om via een mobiele app burgers te
betrekken in discussies over de toekomst van de stad.
Onder de noemer Macht, mogelijkheden en verbeelding scharen we ook
de kritische en conceptuele verkenningen van nieuwe technologieën in relatie
tot publieke waarden, bijvoorbeeld in de traditie van value sensitive design,
Humanistic HCI en de geesteswetenschappen of Science and Technology
Studies. Dit doen we onder meer met literatuuronderzoek en het uitoefenen
van design-kritiek door bestaande artifacts en verwachtingen en beloften
kritisch te bevragen. Deze aanpak kwam tot nog toe in een aantal projecten
naar voren. In het boek De platformsamenleving – een samenwerking met
José van Dijck en Thomas Poell van de Universiteit van Amsterdam – analyseerden we de mechanismes van digitale platformen en beschreven we hoe
de onderliggende verdienmodellen, en mechanismes van selectie en personalisering in uiteenlopende sectoren de publieke waarden kunnen ondermijnen. Daarbij richtten we ons niet alleen op collega-onderzoekers, maar
nadrukkelijk ook op beleidsmakers.
In het project Smart Cities? Public Code! werkten we nauw samen met Boris
van Hoytema en Ben Cerveny om te verkennen aan welke waarden publieke
software – software die wordt gebruikt door overheden – moet voldoen in
een democratische samenleving. Als algoritmes en digitale platformen een
steeds belangrijkere rol spelen in bestuurlijke processen, dan is het noodzakelijk dat deze processen in een democratische samenleving transparant
en accountable zijn. De uitkomst van dit onderzoek was de Standard for
Public Code, die gebruikt kan worden bij toekomstige software-ontwikkeling
(Cerveny et al. 2019).

Vooruitblik

Ook in de komende jaren zal het lectoraat dit type onderzoek uit blijven
voeren. Op dit moment werken we bijvoorbeeld samen met de Chief
Technology Office van de gemeente Amsterdam, het Zilveren Kruis en onze
collega’s van het lectoraat Digital Life aan een speculatief project dat de impact
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Van Preventie naar Veerkracht. Het ontwerp van publieke ruimtes
in tijden van pandemie.
v

Onderzoekers: Gabriele Ferri, Giulia Gualtieri, Frank Suurenbroek, Gideon Spanjar,
Martijn de Waal, Boudewijn Boon.
Partners: City Space Architecture, UNStudio, Pakhuis de Zwijger, The Beach, PBL
Netherlands Environmental Assessment Agency.
Betrokkenheid onderwijs: Master Digital Design
In van preventie naar veerkracht doet het lectoraat Civic Interaction Design samen
met het lectoraat Bouwtransformatie en verschillende ontwerpstudio’s onderzoek naar het gebruik van publieke ruimtes ten tijde van de Corona-pandemie.
Gezamenlijk verkennen we hoe met ontwerpinterventies in de publieke ruimte de
sociale en ecologische veerkracht op buurtniveau versterkt kan worden.
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van platformisering op het zorglandschap van de toekomst verkent. Wat kan
dat betekenen voor publieke waarden als toegankelijkheid, betaalbaarheid,
kwaliteit en privacy?
De drie invalshoeken van Vorm en experiment, Context en transformatie
en Macht, mogelijkheden en verbeelding lopen vanzelfsprekend in elkaar
over, zowel binnen onderzoeksprojecten
De drie invalshoeken van
als daartussen. De nieuwe technologieën die we in het Vorm en experiment- Vorm en experiment, Context
onderzoek verkennen, kunnen in een
en transformatie en Macht,
vervolgtraject in het Context- en Transmogelijkheden en verbeel
formatie-onderzoek worden geïmple
ding lopen in elkaar over,
menteerd in een specifieke casus.
zowel binnen onderzoeks
De toekomstbeelden die we in het
Macht, mogelijkheden en verbeelding- projecten als daartussen.
onderzoek maken, informeren de twee
andere invalshoeken weer. En uit het Context- en transformatie-onderzoek
ontstaan weer beelden en discussies over publieke waarden die het Macht,
mogelijkheden en verbeelding-onderzoek voeden.

5.4

Verbondenheid samenleving, onderwijs, onderzoek

Uit bovenstaande volgt dat Civic Interaction Design een zeer interdisciplinair
vakgebied is. Inzichten en methoden uit ontwerpende disciplines worden
gecombineerd met die uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Technologische ontwikkelingen worden gekoppeld aan sociale
innovatie, en we koppelen diverse maatschappelijke initiatieven en organisatievormen aan grotere transities en thema’s, zoals de energietransitie en de
borging van democratische waarden.
Daarbij zijn steeds uiteenlopende actoren betrokken: overheden, culturele instellingen, media-organisaties, projectontwikkelaars, architecten- en
ontwerpbureaus en andere spelers uit de creatieve industrie, het maatschappelijk middenveld en uiteenlopende maatschappelijke collectieven.
Vrijwel al onze projecten zetten we op met diverse partners, zowel uit de
onderzoekswereld als uit de samenleving.
Het lectoraat Civic Interaction Design brengt in deze coalities kennis in over
het ontwerp en de impact van interactieve en digitale media in maatschap
pelijke processen. Daarbij zoeken we samenwerking met andere partners
van binnen en buiten de HvA die domeinspecifieke kennis meebrengen,
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bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke ontwikkeling, bestuurskunde, de
circulaire economie of de omgevingspsychologie. Met hen verkennen we
de mogelijkheden en beperkingen van de manieren waarop mensen met
nieuwe technologieën vorm kunnen geven aan de samenleving, vanuit het
perspectief van publieke waarden.
Door rond deze thema’s onderzoek en onderwijs te combineren, willen
we bijdragen aan het verkennen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en aan innovatie in de beroepspraktijk. De opgaven zijn complex,
en we kunnen deze dan ook alleen samen met professionals en maatschap
pelijke initiatieven verkennen. Zij brengen actuele en gesitueerde praktijkkennis in, en samen met hen verkennen we de mogelijkheden en betekenis
van nieuwe technologieën voor maatschappelijke organisatie. Naast het
ontwikkelen van uiteenlopende prototypes in gezamenlijke, grotere onderzoeksprojecten, doen we dat ook in verkennende workshops en design-
sprints waarin in korte tijd schetsmatige prototypes ontwikkeld worden om
in korte iteraties een eerste verkenning van mogelijkheden te onderzoeken.

Samenwerking met onderwijs

Op soortgelijke wijze betrekken we het onderwijs. We werken samen met
docent-onderzoekers en studenten. Gezamenlijk verkennen we de manier
waarop ontwerpers interactieve media en technologieën kunnen inzetten. Ook
zijn we actief betrokken in de ontwikkeling van minoren en andere onderdelen
van het curriculum. Het lectoraat was onder leiding van Ben Schouten een van
de initiatiefnemers in het opzetten van de Master Digital Design, waarmee nog
altijd intensief wordt samengewerkt. De nieuwe scientific director Gabriele
Ferri is als onderzoeker ook aan het lectoraat verbonden. Mirjam Vosmeer
speelt een belangrijke rol in de verbinding met het onderwijs bij onder meer
de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) waar zij ook een van
de initiatiefnemers is van een nieuwe minor Immersive Environments. Docent-
onderzoeker Marije ten Brink is een van de o
 rganisatoren van de minor
Designing User Research. Anders Bouwer en voorheen ook Riemer van Rozen
spelen een belangrijke rol in de verbinding met het onderwijs van HBO-ICT.
Vrijwel alle onderzoekers van het lectoraat werken ook als docent bij een van
de opleidingen van de faculteit.
Daarnaast spelen we een actieve rol in verschillende learning communities waarin docenten, onderzoekers, studenten en professionals bij elkaar
komen om kennis uit te wisselen en nieuwe netwerken en projecten op te
zetten. Samen met Marjolijn Ruyg en de learning community Urban Interaction Design zoeken we verdieping op het gebied van media-architectuur
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en andere technologieën die de ervaring van openbare ruimtes in de stad
beïnvloeden. Hier zien we een nieuw vakgebied ontstaan waarin interaction designers, architecten en planologen gezamenlijk vormgeven aan de
ontwikkeling van de stad. Hoe leiden we zo’n nieuwe type ontwerper op, over
welke competenties moeten deze professionals beschikken? Met de learning
community Storytelling onder leiding van Silvana Beerends-Pavlovic kijken
we naar de rol van verhalen in sociale innovatie en maatschappelijke transities. Hoe kunnen verhalende ontwerpen worden ingezet in wat wij hierboven de dramaturgieën voor civic interaction noemden? En met de learning
community Critical Making en Research through Design onder leiding van
Loes Bogers kijken we naar uiteenlopende manieren waarop maakpraktijken
en ontwerpmethodieken ingezet kunnen worden in het onderzoek en in het
onderwijs. We hopen onze interesse in gemedieerde ervaringen in de vorm
van immersive, hybrid, augmented en virtuele omgevingen ook nog verder
uit te kunnen diepen in een nieuw op te zetten learning community.
Een laatste belangrijke rol van het lectoraat ligt in de docentprofessionalisering. Docent-onderzoekers kunnen hun onderzoeksvaardigheden en
inhoudelijke kennis verdiepen door in het lectoraat onderzoek uit te voeren,
bijvoorbeeld in de vorm van een promotietraject. Op dit moment doet
Tamara Pinos Cisneros onder de vlag Toys4Therapy bij ons onderzoek naar
de inzet van smart toys om therapietrouw te bevorderen bij kinderen met
een hersenverlamming. Wouter Janssen onderzoekt in zijn project Reviving
Political Unity: online platforms and democratic deliberation de rol van verschillende manieren van moderatie op online platformen in de manier waarop
het deliberatieve debat daar wordt gevoerd. Marije ten Brink onderzoekt
in Digital Shared Photo Elicitation manieren waarop fotografie ingezet kan
worden om reflectief leren te bevorderen.

Output

Onze output bestaat zo uit verschillende type kennis en know-how. De prototypes die we ontwikkelen in de diverse research-through-design projecten
zijn zelf een vorm van ‘gestolde kennis’, die ontwikkelingen en mogelijkheden
inzichtelijk maken. Deze worden verder op verschillende manieren gedocumenteerd om de ontwikkelde kennis voor professionals toegankelijk te maken.
We schrijven white-papers, maken een ontwerp-canvas dat een specifiek
ontwerpproces inzichtelijk maakt, publiceren annotated portfolio’s waarin we
de ontwerprationale van een prototype toelichten door in te zoomen op specifieke elementen van het artifact. Daarnaast ontwikkelen we design of beleidsrichtlijnen als ook vocabulaires en grammatica’s waarmee ontwikkelingen
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op het gebied van mediatechnologieën als virtual reality, digitale platforms
of blockchain kunnen worden geduid, begrepen en verder vormgegeven.
In video’s, essays en boeken publiceren we bredere beschouwingen op de
ontwikkelingen rond civic interaction en publieke waarden in een platformsamenleving. Kennis dragen we ook over in lezingen, workshops en capacity
building trajecten gericht op professionals. Daarnaast zijn we uiteraard ook
onderdeel van een internationale academische gemeenschap. We publiceren
en presenteren papers op academische conferenties, organiseren academische workshops en trainingschools, dragen bij aan journals en edited volumes
en organiseren wetenschappelijke conferenties.
Een mooi voorbeeld van de manier waarop we tussen al die werelden
verbanden proberen te leggen is de Media Architectuur Biënnale die we
samen met Frank Suurenbroek van de faculteit Techniek en het speerpunt
Urban Governance and Social Innovation en Michiel de Lange en Nanna
Verhoeff van de Universiteit van Utrecht organiseren in de zomer van 2021.
Na edities in onder meer Wenen, Aarhus, Sydney en Beijing strijkt de Biënnale nu neer in Nederland. Ontwerpers, planners, interaction designers,
beleidsmakers, kunstenaars en onderzoekers komen gedurende een week
bij elkaar om elkaar projecten te laten zien en van gedachte te wisselen over
verschillende manieren waarop het ontwerp van mediatechnologieën een rol
speelt in de publieke ruimtes van de stad. Aanvankelijk ging het daarbij vooral
om de media die direct zichtbaar was: de grote schermen, lichtreclames en
vaak spectaculaire kunstinstallaties op gevels en pleinen. In toenemende
mate wordt er ook een debat gevoerd over de media-technologieën die niet
direct zichtbaar zijn maar ook het stedelijk leven beïnvloeden, van de algoritmes van de smart city tot de platformen van de smart citizens. Hoe kan het
ontwerp van media in de stad, zo luidt een van de centrale vragen, bijdragen
aan actieve publieke ruimtes, betekenisvolle sociale relaties, en een duurzame samenleving met een stevig democratisch fundament?
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Conclusie
Ruim een decennium geleden definieerde Paola Antonelli in een catalogus van
een tentoonstelling die zij als curator in het Museum of Modern Art in New
York had verzorgd, het vermogen van de ontwerpende disciplines om mensen
te leren omgaan met verandering als een van haar belangrijkste taken. ‘Designers stand between revolutions and everyday life. … Designers have the ability
to grasp momentous changes in technology, science and social mores and
convert them into objects and ideas that people can understand and use.’
(Antonelli 2008)
Hierboven heb ik uiteengezet dat de opkomst van de netwerksamenleving zonder meer te bezien valt als een ‘momentous change’ die duiding
behoeft. De opkomst van digitale mediatechnologieën hangt samen met de
opkomst van nieuwe typen publieke ruimte, nieuwe vormen van maatschappelijke organisatie, veranderende opvattingen over burgerschap en veranderende machtsverhoudingen tussen overheden, markt, tech-bedrijven en
maatschappelijke initiatieven. Hoe kunnen we in zo’n netwerksamenleving
het publieke (in de zin van het maatschappelijke) leven vormgeven vanuit een
perspectief van publieke waarden?
Ik heb Civic Interaction Design geïntroduceerd als een benadering
waarmee we op zoek kunnen gaan naar het antwoord op die vraag. Civic
Interaction Designers zijn ontwerpers die nieuwe objecten en ideeën
kunnen introduceren waarmee de ‘revolutie’ van de digitale transitie gestalte
krijgt in het alledaagse leven. Ze ontwerpen verhalende ervaringen in virtual
reality die aanzetten tot reflectie, interactieve installaties die collectieve
ervaringen verbeelden in de openbare ruimte, digitale marktplaatsen voor
energy communities, games voor stadmakers, interactieve stadsmaquettes
voor culturele instellingen, of digitale platforms waar overheden met burgers
communiceren, om enkele voorbeelden uit ons eigen onderzoek te noemen.
Veel van deze projecten zijn voorbeelden van publieke ruimtes waarin
maatschappelijke thema’s worden verbeeld, mensen zich rond belangrijke
thema’s kunnen organiseren en interactie met instituties plaats vindt. Ze zijn
veelal te begrijpen als dramaturgieën: gesitueerde, ruimtelijke en temporele
settings, met verhaallijnen, spelelementen en rollen die een samenhangende
ervaring vormen waarin betekenisvolle relaties kunnen ontstaan. Het zijn
ook interfaces, die (nieuwe) maatschappelijke relaties mediëren, en overlap
tussen uiteenlopende werelden en gemeenschappen ontsluiten. Deze
dramaturgieën en interfaces nodigen uit tot ‘ownership’ en ‘care’ – verschillende vormen van betrokkenheid bij en zorg voor maatschappelijke thema’s.
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In het onderzoek naar deze nieuwe maatschappelijke vormen en ontwerppraktijken vertrekt het lectoraat Civic Interaction Design vanuit een pers
pectief van publieke waarden en maatschappelijke missies. Democratie,
Diversiteit en Inclusie en Duurzaamheid zijn steeds belangrijke thema’s.
Civic Interaction Design gaat verder dan het toepassen van nieuwe technologieën in bestaande maatschappelijke processen. Civic Interaction Design
ers experimenteren met nieuwe vormen, praktijken, verdienmodellen, rollen
en maatschappelijke relaties die
passen bij de logica van de netwerk
Ruim een decennium geleden
samenleving. Ook verbeelden ze de
definieerde Paola Antonelli het
impact van technologisering op de
vermogen van de ontwerpende
samenleving zowel in positieve als
negatieve scenario’s met als doel
disciplines om mensen te leren
omgaan met verandering als een om een breder publiek debat aan
te wakkeren. Welke toekomsten
van haar belangrijkste taken.
achten we mogelijk? En welke zijn er
het meest wenselijk?
Ook de rol van designers zelf verandert in dit proces. Ze zijn niet alleen
ontwerpers van nieuwe producten en diensten, maar spelen vaak ook een
rol als aanjager van coalities rond maatschappelijke thema’s. Andersom zien
we ook dat burgers en professionals uit andere disciplines een actieve rol
spelen in het vormgeven van de samenleving. Ze zijn niet op een traditionele
manier geschoold als ontwerper, maar dragen wel bij aan het werkveld van
Civic Interaction Design.
Daarbij horen ook lastige vragen. Hoe kan maatschappelijke fragmentatie
worden voorkomen? Wat is de legitimiteit van bottom-up collectieven? En
hoe te voorkomen dat burgers opeens verantwoordelijk worden gesteld voor
alle maatschappelijke problemen?
Een enkel groot visionair project zal net als tien jaar geleden geen antwoord
kunnen bieden op al deze vragen. Waar we wel behoefte aan hebben is aan
een ‘recast’ van maatschappelijke rollen, relaties en institutionele vormen die
uitgaan van publieke waarden, als ook aan nieuwe vormen van samenwerken
en crossovers tussen disciplines rond maatschappelijke uitdagingen. Vanuit
het lectoraat hopen we de komende jaren door middel van ons ontwerpend
onderzoek bij te dragen aan die opgaven.
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Dankwoord
Een lectorale rede is een bijzonder genre. In een rede spreekt de lector zijn
persoonlijke visie uit over het onderzoeksgebied dat hij de komende jaren wil
gaan verkennen. Maar de manier waarop zo’n visie tot stand komt, als ook
de uitwerking ervan zijn bij uitstek collectieve activiteiten, waar uiteenlopende
collega’s uit het onderzoek, onderwijs en werkveld bij betrokken waren en nog
zullen worden. Graag wil ik hier mijn dank uitspreken voor deze onmisbare
bijdragen in de totstandkoming van deze rede, het lectoraat, de onderzoeks
agenda en de mooie projecten die we afgelopen en komende jaren hebben
uitgevoerd en ook in de toekomst zullen blijven ontwikkelen.
In de eerste plaats dank ik het College van Bestuur van de Hogeschool
van Amsterdam voor het in mij gestelde vertrouwen. In het bijzonder dank
ik ook de huidige en vorige decanen van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie Frank Kresin en Geleyn Meijer voor het vertrouwen én de vele
inhoudelijke gesprekken over het onderzoeksgebied van het lectoraat, het
kenniscentrum en het praktijkgericht onderzoek.
Bijzondere dank gaat uit naar mijn voorganger Ben Schouten. Ben haalde
mij in 2014 naar de HvA, en de afgelopen jaren waren we voortdurend in
een inhoudelijke dialoog verwikkeld over de rol van ontwerp in de netwerk
samenleving, en de maatschappelijke implicaties van de digitale transitie. Ik
hoop deze gesprekken nog jaren te kunnen blijven voeren.
Dank aan de collega’s binnen het lectoraat. Dank, Katy Barnard, Dolinde
van Beek, Anders Bouwer, Morgana Braga, Marije ten Brink, Tamara Pinos
Cisneros, Tamara Dobler, Gabriele Ferri, Giulia Gualtieri, Wouter Janssen,
Angella Mackey, Wouter Meys, Karel Millenaar, Pamela Nelson, Riemer van
Rozen, en Mirjam Vosmeer. Het is een groot plezier met jullie samen te werken,
nieuwe projecten te ontwikkelen, gezamenlijk tot inzichten te komen en van
jullie te leren. Ook onderzoek is gebaat bij actieve publieke ruimtes waarin
kortstondige en meer gestructureerde, spontane en geplande ontmoetingen plaats kunnen vinden, nieuwe relaties worden gelegd en nieuwe
inzichten en ideeën ontstaan. Helaas hebben we elkaar het afgelopen jaar
noodgedwongen veel te weinig gezien, en ik zie uit naar betere tijden waarin
we elkaar weer regelmatig tegen het lijf zullen lopen, en we weer in real life
met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Dank ook aan de collega’s binnen het kenniscentrum en de opleidingen
van de faculteit DMCI. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk gebouwd
aan een visie op onderzoek- en onderwijs voor de faculteit, en het is me een
groot genoegen deze ook in de komende jaren verder uit te werken en te
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verwezenlijken. Dank aan (voormalige) collega-lectoren Somaya Ben Allouch,
Ben Kröse, Geert Lovink, Troy Nachtigall, Sabine Niederer, Nanda Piersma,
Harry van Vliet, Tamara Witschge. Dank ook Valerie Lamontagne, je was veel
te kort bij ons, en we missen je nog altijd in ons midden.
Bijzonder intensief en plezierig is de samenwerking tussen het lectoraat
en de Master Digital Design, onder meer in de verschillende studenten
projecten en in gezamenlijk georganiseerde lezingen en bijeenkomsten.
Dank Gabriele Ferri en Paul Geurts voor de prettige samenwerking, en dank
aan alle docenten en andere medewerkers voor de inspirerende uitwisseling.
Een mooi initiatief op onze faculteit is ook de Digital Society School, en het
is bijzonder om samen te werken en plannen te maken met onder meer Gijs
Gootjes, Marco van Hout, Jurrien Wind, Nick Verouden, Olina Terzi, Anna Aris,
Theo Ploeg, en Anneke van Woerden.
Dank ben ik ook verschuldigd aan de opleidingsmanagers van de Faculteit. Onderzoek en onderwijs weten elkaar steeds beter te vinden, en het
is een groot genoegen om hier plannen voor te maken met Stephanie
Beckers, Eelco Brancart, Andre Neumann, Dirk Reynders, Jord Schaap,
Jorien S
 chreuder, Albert Sikkema, Irene Sparreboom en Harry Zengerink.
De samenwerking met het onderwijs heeft onder meer een boost gekregen
door de oprichting van de learning communities in de afgelopen jaren. Dank
Marjolijn Ruyg, Loes Bogers en Silvana Beerends-Pavlovic voor de samenwerking tot nog toe.
Verder was en is het de afgelopen jaren heel prettig samenwerken met
de collega’s van het Center of Expertise, het Kenniscentrum FDMCI en de
uiteenlopende diensten die het werk van lectoraat mogelijk maken omdat
ze zich buigen over begrotingen, personeelscontracten opstellen, websites
beheren, bijeenkomsten organiseren, meedenken over het beleid, netwerken
organiseren en dataopslag overzien. Dank, Matthijs ten Berge en Dominique
van Ratingen, en Joyce Overklift Vaupel Kleyn, Thierry Verburgh, Femke Glas,
Maarten Rottschafer, Wouter Groot, Marcel Haarhuis, Wendy Jansen, Timothy
de Graaff, Jaak Mulder, Nancy Tuhuteru, Edith Zweerman, Laia Frijhoff, Sacha
Dicker en Louise van Tetterode.
Ook met collega’s van andere faculteiten is het inspirerend samenwerken.
Met Frank Suurenbroek, Jolanda Tetteroo en Gideon Spanjar van de Faculteit Techniek ontwikkelden we in de afgelopen jaren een aantal bijzondere onderzoeksprojecten op het snijvlak van stedelijk ontwerp, publieke
ruimte en digitalisering. In de Smart City Academy wisselen onderzoekers
en lectoren van verschillende faculteiten ideeën uit. Dank Marije Poel, Stan
Majoor, Andrea Haker, Willem van Winden, Ingrid Wakkee, Inge Oskam en
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Guido van Os. De toekomst in het praktijkgerichte onderzoek ligt in het interdisciplinair samenwerken rond maatschappelijke missies, en ik zie er dan ook
zeer naar uit die opgave met jullie en ook met andere lectoren en docent-
onderzoekers binnen en buiten de HvA op te pakken in nieuwe onderzoeksprojecten en andere vormen van samenwerking.
In het praktijkgericht onderzoek werken we altijd samen met partijen uit
de samenleving, van design studio’s en architectenbureaus tot t echnologie-
ontwikkelaars en culturele organisaties. Nieuwe kennis, inzichten en know-
how ontstaat in de ontmoeting tussen theorie en praktijk, tussen onderzoek
en het werkveld, en het was een groot plezier met zoveel bijzondere, innovatieve en bevlogen bedrijven, ondernemers, maatschappelijke en culturele
organisaties te hebben samengewerkt, en ik zie uit naar de nieuwe projecten
die we gezamenlijk nog zullen ontwikkelen. In het bijzonder dank ik nog Klaas
Kuitenbrouwer en het Nieuwe Instituut, Egbert Fransen en alle medewerkers van Pakhuis de Zwijger, Liesbeth Jansen van het Marineterrein en Indira
van ’t Klooster van Arcam voor het podium dat zij het lectoraat de afgelopen
jaren boden om onze ideeën en inzichten te delen met werkveld en samenleving. In Amsterdam is daarnaast de Chief Technology Office een onmisbare
partner in veel van onze projecten. Dank aan Ger Baron, Aik van Eemeren,
Tamas Erkelens, Truke van Boxtel, Jan Duffhues en Coen Bergman daarvoor.
Ook de Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam Caroline Nevejan
speelt een belangrijke rol als aanjager en verbinder.
Mooie samenwerkingen waren en zijn er ook met onderzoekers van
andere kennisinstellingen. Al sinds wij als Aio’s in 2008 een conferentie over
mobiele media en de stad organiseerden onder de titel The Mobile City werk
ik met heel veel plezier samen met Michiel de Lange van de Universiteit
Utrecht. Het werk met José van Dijck en Thomas Poell aan het boek De Platformsamenleving vormt een belangrijk fundament onder mijn huidige onderzoek. Daarvoor was René Boomkens een belangrijke mentor, onder meer
als promotor van mijn proefschrift De stad als interface. Bijzonder levendig
en interessant was de samenwerking met de Reinwardt Academie in het
Straatwaarden-onderzoek van het Erfgoedlab. Dank, Riemer Knoop, Nancy
van Asseldonk en Michiel Schwarz. Bij Arias dank ik Jeroen Boomgaard, Ektor
Ntourakos en Katie Clarke voor de samenwerking rond onder meer de Media
Architecture Biënnale.
De afgelopen jaren werkte ik ook met veel plezier samen met internationale collega’s, in verschillende Europese onderzoeksprojecten en netwerk-
acties zoals de COST-programma’s Cyberparks en From Sharing to Caring
over hybride openbare ruimtes en de deeleconomie. Dank aan Carlos Costa
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en Gabriela Avram voor de uitnodiging en aan alle deelnemers voor de interessante uitwisseling van perspectieven. Dank ook aan Susa Pop voor de
bijzondere uitnodigingen in en rond haar projecten op het gebied van interactieve mediakunst in de openbare ruimte, en dank aan Martin Brynskov voor
zijn leidende rol in het Urban Interaction Design netwerk. Interessant waren
ook de workshops die we organiseerden met de collega’s van Northumbria
en nu Edinburgh University Chris Elsden en John Vines. Zeer intensief heb
ik de afgelopen twee jaar ook samengewerkt met de grote internationale
gemeenschap van de Media Architectuur Biënnale. Ik dank Gernot Tscherteu
en Juan Carvajal van het Media Architectuur Instituut in Wenen voor het
vertrouwen, en de vele chairs voor hun inzet en kameraadschap om van
MAB20 in 2021 een groot succes te maken. Dank ook hier aan mijn mede
chairs Frank Suurenbroek, Michiel de Lange, en Nanna Verhoeff, en de grote
inzet van Morgana Braga als uitvoerder van veel van onze plannen.
Deze rede is mede tot stand gekomen door de scherpe commentaren van
een aantal meelezers en ik wil hen heel hartelijk danken. Michiel Schwarz
(vaak ook samen met Diana Krabbendam en Riemer Knoop) is al jaren een
fijne gesprekspartner die mij helpt mijn ideeën aan te scherpen, en droeg
ook nu bij met bijzonder waardevolle kritieken op eerdere versies. Vanuit de
HvA dank ik Frank Kresin, Tamara Witschge, Sabine Niederer, Gabriele Ferri
en Wouter Meys voor hun commentaren.
Speciale dank gaat nog uit naar Egbert Fransen en Dick Rijken die onderdeel waren van de begeleidingscommissie ten tijde van mijn persoonlijk
lectoraat.
Tot slot, dank aan mijn ouders en mijn familie voor alle steun in de afgelopen jaren. Dank aan mijn lief Anna, en aan Kees en Kamiel (de allerbeste
zonen op aarde) voor alles.
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Verantwoording
Over de Deltametropoolworkshop, vormen van collaboratief stadmaken
en ontwikkelingen op het gebied van communities, overheden en de markt
schreef ik eerder in de publicaties over The Hackable City samen met Michiel
de Lange, Matthijs Bouw en Cristina Ampatzidou, als ook in de publicatie Klik.
Like! Share: Hoe digitale media de publieke ruimte veranderen.
Voor discussies over publieke waarden put ik uit het onderzoek naar
De Platformsamenleving dat ik samen met Jose van Dijck en Thomas Poell
uitvoerde. Dramaturgieën en Institutioning kwamen eerder aan bod in het
onderzoek naar The Hackable City en de publicaties van Straatwaarden die ik
samen met Riemer Knoop en Michiel Schwarz schreef. Over technological en
urban imaginaries schreef ik eerder in The Ideas and Ideals in Urban Media, en
in De stad als interface. Inzichten over burgerschap en smart cities, beschreef
ik samen met Marloes Dignum in The citizen in the smart city. How the smart
city could transform citizenship. Voor inzichten op het gebied van third wave
HCI, speculative design en design fiction put ik uit gesprekken en gemeenschappelijk geschreven papers en andere publicaties zoals met Gabriele
Ferri en het onderzoeksteam van Circulate, waaronder onze publicatie A lab
of labs: methods and approaches for a human-centered design. Vanuit onder
meer het STEC-project leverde ook Ben Schouten hier belangrijke input. Over
publieke ruimte en interactieve media schreef ik eerder samen met Frank
Suurenbroek en Ivan Nio in Responsive Public Spaces. Exploring the Use of Interactive Technology in the Design of Public Spaces en Responsive public spaces:
Five mechanisms for the design of public space in the era of networked urbanism.

Verantwoording beeldgebruik
Het omslagbeeld is het project Megaphone van Moment Factory
(https://momentfactory.com/work/destinations/public-spaces/megaphone).
De beelden die het Hackable City project illustreren zijn gemaakt tijdens
het onderzoek, en deels afkomstig van betrokken partijen als het Stadslab
Buik
sloterham, Frank Alsema en Delva Landscape Architects en eerder
gebruikt in onze publicaties van The Hackable City.
De media-architectuurprojecten zijn afkomstig van verschillende
bureaus en ontwerpers. Het Domplein project is een ontwerp van OKRA
landscape architects / Ben ter Mull (https://www.okra.nl/projecten/dom

plein/); Het HumanBeeing-project is een een initiatief van the Constitute
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(http://theconstitute.org/human-beeing/). Tetrabin is een project van Steven
Bai, Sam Johnson en Martin Tomitsch (http://www.tetrabin.com/).
De beelden van de projecten van het lectoraat zijn afkomstig uit de
projecten zelf.
Voor meer informatie over de projecten, zie
www.civicinteractiondesign.com
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Door de digitale transitie ontstaan
nieuwe typen publieke ruimtes
en nieuwe manieren waarop
burgers en overheden zich tot
elkaar verhouden. Het lectoraat
Civic Interaction Design verkent
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deze ontwikkeling. Samen met
bedrijven, overheden, ontwerpers,
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onderzoekt het lectoraat hoe
het ontwerp van onder meer
interactieve ervaringen, digitale
platforms en online diensten
bij kan dragen aan het maat
schappelijk leven. Hoe kunnen
publieke waarden op het gebied
van democratie, diversiteit en
duurzaamheid worden verankerd
in een opkomende netwerk- of
platformsamenleving?
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