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Technology Assessment 
= 

De analyse van maatschappelijke, juridische en 
ethische aspecten van technologische 

ontwikkelingen

Van Est & Brom 2012



Technology Assessment 
= 

Handelingsperspectief voor docenten 
van business studenten?



oncepten



Cases
Real economy!

Keuzevrijheid Privacy Cybersecurity



Case 1: keuzevrijheid, gemak en 
dwang bij fitness apps















Captology: Computers as Persuasive Technology

1. Reductie: kies a, b, c of d

2. Tunnelen: van a naar b

3. Op maat maken: jouw a en b

4. Suggesties doen: zou je niet ‘b’ doen

5. Zelfmonitoring: ik scoor op a

6. Surveillance: je zou meer b moeten doen

7. Conditioneren: voor elke b krijg je punten



Technology Assessment

1. Micro: aanbieder en gebruiker technologie

2. Meso: markt, overheid, gebruikersgroepen

3. Macro: de informatiesamenleving





Lock in





Paradox van de 
massapersonalisatie: elk een 
eigen profiel, maar wel volgens 
dezelfde algoritmen.



Case 1 fitness app 

Controversen: keuzevrijheid, dwang en gemak

Concepten: Captology, micro-meso-macro, lock-in, 
Quantified Self, dataficatie, voorprogrammeren, 
massapersonalisatie

Curriculum: apps deconstrueren



Kun je nog kiezen niet te kiezen?

A. Ja
B. Nee
C. Weet niet
D. Anders, namelijk: ……………….



D. Anders, nm: meer onderzoek

• Keuzestress

• Gebruikersovereenkomsten

• Macht van de Techreuzen

• Platform economie: monopolisering en regulering

• Marktwerking en manipulatie

• ?





Case 2: Privacy en de OV-chipkaart

Case 2: OV chipkaart



Innovatie 
of 

Function creep?







Reiziger nummer 3528 0400 7118 1234

Check in/uit lokaal vervoerder Translink



Identity Management

IT-er: “Identificatie, verificatie, authenticatie”

Socioloog: “Het beeld van jezelf dat je samen 
met anderen maakt”.: 



Technology Assessment

1. Micro: aanbieder en gebruiker technologie

2. Meso: bedrijf, overheid, gebruikersgroepen

3. Macro: de informatiesamenleving





Case 2: OV-chipkaart 

Controversen: privacy vs veiligheid

Concepten: function creep, Identity Management, IoT

Curriculum: IDM en betaalsystemen



Meer onderzoek:

• Microbetalingen en mobiliteit

• IDM en klantcontact

• Van RFID naar NFC



Case 3: Cybersecurity Crisis Oefening





Ronde 1. Wat gaat het management als eerste doen:

a. niets

b. schakel een externe partij in om onderzoek te doen

c. zoveel mogelijk data opvragen bij klant

d. de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen checken

e. proberen de transacties via de bank terug te boeken

f. anders





Ronde 2

Meerdere klanten blijken hetzelfde probleem te hebben en melden dit 
via de mail en telefoon. Wat moet het CMT nu als eerste doen?

a. persverklaring opstellen

b. alle klanten informeren

c. SAASlaris offline halen

d. back ups checken, hoe ver die teruggaan

e. externe partij betrekken

f. anders



info@saaslaris.nl

Thursday 26 november

Dear SAASlaris,
I am an independent security researcher working under the rules of responible disclosure / coordinated
vulnerability disclosure. You appear to be running several MogoDB instances in your cloud environment, 
which appear to be misconfiguered, exposing them to arbitrary code executions. Attackers could access and
change accounts. See Proof of Concept attached. Please adjust the configuration to safe state to prevent loss
of data. 
Regards,
XS4me 2all.



Ronde 3 Wat gaat het CMT nu als eerste doen:

a. onderzoeken waarom de melding niet eerder is opgepakt

b. contact opnemen met de hacker

c. Proof of Concept reproduceren

d. back ups terugzetten

e. niets

f. anders









info@saaslaris.nl

Thursday 16 december

Dear SAASlaris,
Three weeks (!) ago I sent you a vulnerability report on several MogoDB instances in your cloud environment, 
which appear to be misconfiguered, exposing them to arbitrary code executions. Attackers could access and
change accounts. 
As I did not get a responce and see no change in your online environment, I posted some sample data on 
Pastebin to warn you customers on their possible databreach. Hope it helps…
Regards,
XS4me 2all.



Ronde 4 Wat gaat het CMT nu als eerste doen:

a. dit alles naar buiten brengen via de pers

b. aangifte doen van computervredebreuk

c. XS4me 2all vragen zijn rekening nummer in SAASlaris te

zetten zodat we 50 euro kunnen overmaken

d. Pastebin verzoeken het bericht te wissen

e. worst case scenario opstellen

f. anders











Ronde 5. Het CMT heeft slechts twee keuzes:

a. offline gaan, alles wissen, uithuilen en het 
applicatielandschap opnieuw opbouwen

b. de omgeving laten doordraaien om de cybercriminelen te 
pakken te krijgen



Ronde 6







Case 3: Cyber Crisis bij SAASlaris

Controversen: ketenafhankelijkheid en -
verantwoordelijkheid

Concepten: cyber, cloud, CVD

Curriculum: doe ook eens een crisisoefening



Technology Assessment

Micro: alles is te hacken

Meso: wie is verantwoordelijk voor de beveiliging?

Macro: kwetsbaar en afhankelijk
















