Online expeditie

Kritisch denken over technologie

5 avonden
van 19.00 u - 22.00 u

Technologie is de oplossing.
Maar wat was de vraag?
Deze online expeditie geeft je handvatten om de potentie van
nieuwe technologieën op waarde te schatten. Niet door technologie
te begrijpen, maar door de verhalen eromheen te analyseren, en waar
nodig hypes door te prikken.

Data: 6 mei - 23 mei - 3 juni - 17 juni - 1 juli

Aanmelden: sioo.nl/opleidingen
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Kritisch denken over technologie
Technologie en de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,
en die vervlechting lijkt alleen maar hechter te worden. Innovaties
als het internet en de smartphone bieden aanlokkelijke nieuwe
mogelijkheden die we dagelijks met veel plezier gebruiken. Augmented reality, robotica en kunstmatige intelligentie klinken als
kansen die zo snel mogelijk moeten worden omarmd. Toch?

Gewoon omarmen, toch?

Maar de laatste jaren worden ook de nadelen van
deze ‘innovate first, ask questions later’-mentaliteit steeds beter
zichtbaar. In de huidige informatiemaatschappij is het verspreiden
van desinformatie net zo makkelijk als het verstrekken van gegronde informatie. In de ’deeleconomie’ zouden we minder auto’s

nodig hebben, maar in de praktijk zien we dat er juist meer autoritten gemaakt worden. Algoritmes die neutrale keuzes zouden
moeten maken blijken geregeld bevooroordeeld en soms zelfs
discriminerend. Kortom: in het kielzog van nieuwe technologieën
zien we steeds meer kritische vragen opkomen.

Door de hype heen kijken

Om als organisatie kansen aan te grijpen zonder jezelf of de
maatschappij te benadelen is een nieuwe generatie managers
en adviseurs nodig die door de hype heen kunnen kijken, zodat
niet alleen de kortetermijn-voordelen maar ook de langetermijnnadelen kunnen worden afgewogen.

Inzet van technologie

Veel weten van de technologie zelf is gelukkig niet de enige ma-

nier om zo'n inschatting te maken. In deze online expeditie gaan
we in op methoden en denkmodellen waarmee je beloftes en
narratieven kan doorzien en zo nodig doorprikken. Je doet kennis
op en ontwikkelt denkvaardigheden die je als manager, adviseur
en veranderaar nodig hebt om bij te dragen aan een verantwoorde en menswaardige inzet van technologie binnen bedrijven
en overheden.
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Voor wie?
De online expeditie is voor managers, adviseurs en veranderaars
die de rol van innovatiegids willen opnemen om zo bij te dragen
aan een nuchtere besluitvorming binnen bedrijven en overheden.
Als innovatiegids beschik je al over een groot aantal vaardigheden die essentieel zijn voor het zorgvuldig opstarten en begeleiden van innovatietrajecten. Je beschikt over kennis van bedrijfsprocessen en bent open-minded, invoelend en zorgvuldig.

Langetermijn-kansen zien,
kortetermijn-hypes omzeilen

Mix van synchroon en asynchroon

Door je analyserende vaardigheden in te zetten en te versterken
kun je anderen helpen om langetermijn-kansen te zien, en kortetermijn-hypes te omzeilen. Terwijl de maatschappij steeds meer
roept om een verantwoorde en menswaardige inzet van technologie, zijn het aantal nuchtere gidsen nog schaars. Als je zelf nuchter kunt denken en ervan geniet om anderen te helpen in hun
denkprocessen, dan is deze online expeditie waarin jouw eigen
denken over technologie uitgedaagd wordt iets voor jou.
De online expeditie bestaat uit een mix van synchroon en asynchroon online werken. Bij aanvang van de werkplaats krijg je toegang tot het online platform waarop je het voorwerk en een aantal opdrachten kunt vinden en waar de gesprekken en de dialoog al kan starten. De vaste docent van deze avonden is technologiecriticus en privacy-designer Tijmen Schep. Tijdens drie avonden delen gastsprekers hun kennis.

De online expeditie:
• Stimuleert je om je eigen denken over de rol van technolo-

gie binnen organisatie en maatschappij aan te scherpen.
• Geeft je handvatten om de potentie van nieuwe technolo-

gieën op waarde te schatten. Niet door technologie te
begrijpen, maar door de verhalen eromheen te analyseren, en waar nodig hypes te doorprikken.
• Geeft handvatten om je organisatie te helpen innoveren

door 'onvoorziene bijwerkingen' van innovaties te voorzien,
en menswaardige innovatiekansen vroegtijdig te spotten.
• Rust je toe voor een belangrijke en over het algemeen va-

cante rol in organisaties als technologiegids, tussen de
technologiepessimisten, de -optimisten en alle betrokken
stakeholders in.
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Programma
In deze reeks van vijf avonden stap je in de wereld van de technologiekritiek. Dat betekent kennis maken met
nieuwe denkmodellen en concepten waarmee je technologische vraagstukken kunt analyseren en aanpakken.
Dit doen we aan de hand van presentaties, opdrachten, en vraaggesprekken met voorbeeldstellende experts.

1. Technologie is de oplossing, maar wat was de vraag? 6 mei 2021 - 19.00 tot 22.00 uur
Hoe zorgen we ervoor dat technologie een positieve bijdrage levert aan onze organisaties en onze maatschappij? Het antwoord op die vraag hangt heel erg af van hoe je technologie ziet. De eerste avond begint bij het
benoemen en herkennen van stromingen in het denken over innovatie, niet in de laatste plaats bij jezelf. Inleidingen, opdrachten en verwerking wisselen elkaar af waarbij je elkaar helpt om onderzoek naar je eigen ‘denkraam’ te doen. Aan het eind van de avond maak je bijvoorbeeld onderscheid tussen technologisch deterministisch en sociaal constructivistisch denken, kun je die stromingen en het bijkomende taalgebruik herkennen, en
heb je een sterk vermoeden waar je jezelf kunt plaatsen.

2. In Silicon Valley we make stories 23 mei 2021 - 19.00 tot 22.00 uur
Wie de potentie van een nieuwe technologie op waarde wil schatten zal door de hype heen moeten kunnen
prikken. Deze avond analyseren we hypes vanuit een historisch en psychologisch perspectief, en ontrafelen we
de narratieven rondom Virtual Reality, Artificial Intelligence en Blockchain. We leren de veelal onbewuste verlangens die op technologie worden geprojecteerd te benoemen en herkennen, en benoemen waarom deze verhalen het kritisch denken in de weg kunnen zitten. Samen met een gastdocent kijken we naar hedendaagse
ontwikkelingen, en hoe die in de praktijk omgaat met hypes, zonder zelf techneut te zijn. We gaan met onze
gast in gesprek om te zien hoe hij denkt en werkt, en hoe je als technologiegids in je eigen organisatie betere
gesprekken over technologische innovaties kunt voeren.

3. Technologie is politiek 3 juni 2021 - 19.00 tot 22.00 uur
Hoe breng je de theorie in de praktijk? Juist omdat technologie en onze hoop op een betere toekomst tegenwoordig zo sterk verweven zijn geraakt, vergt het doorprikken van hypes niet alleen kennis, maar ook een gevoeligheid voor hoe menselijke processen werken. In de praktijk kan er veel weerstand zijn, waarbij iemand die
kritisch en genuanceerd denkt kan worden weggezet als pessimist. Problemen rondom bijvoorbeeld data en
privacy werden hierdoor jarenlang niet effectief voorzien en voorkomen. We gaan in op de spanning tussen
technologisch deterministisch en sociaal constructionistisch denken in de politiek en bij beleidsmakers. En we
bespreken hoe we van buitenaf kritische geluiden in hands-on innovatieprocessen inbrengen. We bespreken we
scenario's uit de praktijk en kijken naar kansen voor de toekomst.

4. Casus; de waarde van Big data en AI

17 juni 2021 - 19.00 tot 22.00 uur

Hoe diep kun je gaan in je analyse? Deze avond duiken we in een belangrijk thema dat bij elke hedendaagse
innovatievraag een rol speelt: de omgang met dataverzameling en de inzet van kunstmatige intelligentie. We
bespreken niet alleen hoe het doorzien van denkstijlen hier van waarde is, maar we ervaren ook hoe het aanleveren van net iets complexere conceptuele modellen kan helpen om een goed debat op gang te brengen.
Door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen aangeleverde, geobserveerde en afgeleide persoonsgegevens
kan beter worden afgewogen in welke situatie en in welke mate een concept als 'data-eigenaarschap' een
oplossing kan zijn. Op dezelfde manier zien we hoe het ‘net iets verder zijn’ in het begrijpen van termen als
'risico', 'transparantie' en 'vrijheid' van grote waarde is bij het analyseren en overtuigend beschrijven van risico's,
kansen en oplossingen.

5. Diep optimisme 1 juli 2021 - 19.00 tot 22.00 uur
De laatste avond kijken we naar nieuwe kansen die vanuit dit kritische perspectief zichtbaar worden. Van individueel projectniveau tot de opkomst van nieuwe door Europa aangedreven markten. Optimistisch zijn over de rol
van technologie betekende jarenlang dat er op hoog tempo geïnnoveerd moest worden, zodat de 'onzichtbare hand van de technologie' de wereld zou verbeteren. Door de problemen die hierdoor ontstaan zijn - falende ICT-projecten, datamisbruik en andere 'onvoorziene bijwerkingen' - lijkt deze vorm van optimisme steeds meer
als naïviteit ontmaskerd. Daarom eindigen we de reeks door te herbenoemen wat optimisme is. Diep optimisme
is de erkenning dat elke technologie schaduwkanten heeft, en dat het zo snel mogelijk aanwijzen daarvan een
positieve daad is die bijdraagt aan de optimale inzet van die technologie. Tijdens deze avond verkennen we
hoe deze manier van kijken niet alleen aan het verspreiden is, maar ook nieuwe kansen biedt. Als technologiegids gebruik je kritisch denken niet alleen om problemen te voorkomen, maar ook om nieuwe kansen aan te
wijzen.
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Informatie
• Omvang:

5 avonden van 19.00 u - 22.00 u

• Spreiding:

6 mei, 23 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli 2021

• Studiebelasting:

30 uur

Ga voor overige details naar: www.sioo.nl

Meer weten?
Heb je vragen of wil je nog wat meer informatie over de werkwijze en/of inhoud van deze

online expeditie? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 291 3000 of sioo@sioo.nl.

Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatie-processen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse
universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief

jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen in
de beroepspraktijk.

Sioo
Interuniversitair centrum
voor organisatie– en veranderkunde

Adres
Stadsplateu 12
3521 AZ Utrecht

Contact
+31 (0)30 291 30 00
si oo @si oo .nl
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