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Na een school die via de laptop-camera de pubers thuis begluurde, is er nu de baas die komt
loeren. Trots laten onderzoekers van het Japanse KDDI de software voor de gsm zien die
werkgevers in staat stelt personeelsleden op ieder moment te monitoren. De applicatie, die als
een ringtone kan worden geïnstalleerd, richt zich op bewegingen: met het programmaatje kan
een werkgever, op afstand en op basis van fysiek gedrag, zeer nauwkeurig vertellen wat de
werknemer op dat moment aan het doen is. Door de sensoren in de smartphone kan complex
fysiek gedrag geanalyseerd en uiteindelijk geïnterpreteerd worden. De telefoon kan daarmee
de kleinste bewegingen van zijn gebruiker registreren en interpreteren, en stuurt deze
gegevens vervolgens naar een hoofdkwartier.
Het programma maakt gebruik van versnellingsmeters die in veel moderne toestellen te vinden
zijn. Door de gegevens van deze sensoren te analyseren, kunnen complexe bewegingen van
elkaar onderscheiden worden. Zo kan het programma zien of de gebruiker loopt, een trap
bestijgt of bijvoorbeeld aan het schoonmaken is. Zelfs tussen verschillende
schoonmaakactiviteiten als schrobben, vegen of het legen van een vuilnisemmer kan het
programma onderscheid maken. Bewegingen als lopen, bukken, traplopen of een tukkie doen
kunnen zo van elkaar onderscheiden worden. Het doel van het systeem is volgens de
uitvinders efficiënter werken mogelijk maken en helpen personeel beter te evalueren, te meer
wanneer medewerkers vaak buiten kantoormuren werken. Oftewel, een soort tachograaf in je
telefoon.
’Technisch is het een geweldig belangrijke ontdekking’, meent Philip Sugai, verbonden aan de
International University of Japan. ’Bijvoorbeeld ook binnen de medische wereld, om patiënten
op afstand te kunnen helpen.’ Sugai zoet ook wel bezwaren: ’Er zullen eveneens moeilijkheden
van komen’, vermoedt hij, ’Bijvoorbeeld wanneer het gebruikt gaat worden om personeel na te
trekken of verkooptechnieken te optimaliseren.’. De uitvinding stelt nieuwsgierige bazen in
staat om elke beweging van hun werknemers op afstand te volgen. ’Er moet natuurlijk
nagedacht worden over privacy-vraagstukken en er moet aangedrongen worden op
overeenkomsten hierover tussen werknemers en werkgevers’, laat Hiroyuki Yokoyama, hoofd
van de onderzoeksafdeling bij telefoonfabrikant KKDI, weten. ’Maar bedrijven zijn zeer
geïnteresseerd in de technologie. We geven ze ook de kans gedrag van het personeel nader te
bestuderen.’
Werknemers worden al langer door de bazen in de gaten gehouden, bijvoorbeeld via het
gebruik van het toetsenbord van hun pc of laptop, via de pasjes die een deur of hek laten
openen, via de plaatsen waar de leaseauto tankt en parkeert, en via de gesprekken met hun
mobiele telefoon. Met een navigatieapplicatie zoals Tomtom Work wordt snelheid, route en
rijgedrag gevolgd, en in Japan worden chauffeurs gevolgd met de gps-ontvanger in hun
mobiele telefoons. Steeds meer M2M-communicatie wordt behalve voor het machine-tomachine contact ook gebruikt om mensen te volgen en het gedrag te analyseren.
’Dit is mensen behandelen als machines,’ vindt Kazuo Hizumi, mensenrechtenadvocaat. Met de
dooddoener dat dit past in nieuwe overeenkomsten tussen werknemers en werkgevers zijn
privacy-waakhonden met een kluif terug in hun hok gestuurd. Maar mensenrechtenactivisten
roeren zich: ’Nieuwe technologie moet gebruikt worden om de kwaliteit van leven te
verbeteren, niet om ons te bespioneren.’
Ict-pionier Theo Bemelmans zei het 25 jaar geleden al: ’software is bedoeld voor support, niet
voor report’.

