




















Transcription interviews 19/09/2021

Locatie: Java-Eiland
Research participants: 7
Age groups (estimate): 40 - 60 [2], 60 - 80 [3], 10 - 30 [2]

Interview 1

17m:03. Features two research participants

NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”
○ P1 & P2: Nee.

● R: Hoe komt dat?
○ P1: We kennen niemand die een slimme deurbel heeft en er wordt niet over

gesproken. Wel een elektrische deurbel aangeschaft.
● R: Laat Ring zien. “Wat zien jullie?

○ Camera, knop. Als iemand aanbelt zie je waarschijnlijk dat iemand voor de
deur staat via je telefoon. Als een telecom.

● R: “Wat is momenteel uw houding tegenover de slimme deurbel?”
○ P1: “Het ziet er leuk uit, maar zegt me eigenlijk geen moer. Neutraal.”
○ P2: opmerkingen over het ontwerp.

● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”
○ P1: “Afschuwelijk. Ik haat Amazon. Als monopolist, veel te grote spelers en

veel te machtig.”
○ R: En Amazon als slimme deurbel?
○ P1: “Als het een Nederlands bedrijf was geweest had ik er anders [naar

gekeken].
○ P2: “Ja, Amazon. Het apparaat kan gegevens nemen of krijgen. Je gezicht

wordt herkend door…
○ P1: “Oh ja, data! Je data stelen. Dat vind ik tricky. Ik wantrouw het.
○ R: “Wat is de reden?”
○ P1: “Omdat er met je data aan de haal wordt gegaan. Alleen al voor

marketing en reclame doeleinden. Voor je het weet weten ze de lengte van je
[].

○ P2: “Met alle mobieltjes, je wordt gezien door iemand anders. Met de deurbel
ook.”

○ R: “Door wie?”
○ P2: “Door de eigenaar of medewerkers van het bedrijf, van Amazon.”
○ P1: “Voor je het weet heb je een Chinese samenleving waar iedereen elkaar

in de gaten houdt.”
○ P2: “Ik heb een vraagje. Verzamelt het apparaat ook gegevens van mensen

binnen? Van de eigenaars?”



● R: “Nu jullie dit weten, en zo’n deurbel op de publieke ruimte is gericht, wat is dan
jullie houding?”

○ P1: “Negatief.”
○ P2: “Wel slim, maar voor de privacy is het [niet goed].
○ P1: “Als er iets gebeurd [criminaliteit] kunnen ze het terugkijken. Daar vind ik

wel wat voor te zeggen, maar ik zou het nooit in beheer willen geven van een
commercieel bedrijf. Er zouden afspraken over gemaakt moeten worden.”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. Ik stond er best wel naast, maar toch

kan je me zien. Ook een boel mensen. Wat vinden jullie daarvan?”
○ P1: “Je geeft al je gegevens af. Dus ze weten wie je bent en waar je woont.

Maar het feit dat het zo’n brede camera is, [met telecom] zie je alleen het
gezicht. Op zich vind ik dat niet zo erg als [het juist] gebruikt wordt, maar niet
als Amazon erachter zit.”

○ R: “Wat maakt dit dan anders?”
○ P2: “Met [een telecom] wordt je beeld niet opgenomen.”

● R: “Hier heb ik de Shutter.” Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat
zou je ermee kunnen?”

○ P2: “De camera wordt bedekt. Het knopje ook.”
○ P1: “Zit ie eigenlijk op slot” Probeert aan te bellen. “Dan heb je meteen beeld.

Dan heb je het effect zonder Shutter.”
○ P2: “Nee, want hij gaat gelijk naar beneden.”
○ R: “Wat is het gevolg?”
○ P1: “Dat je iemand minder ziet. Voordeel zie ik niet echt.”

● R: Laat beeld met Shutter zien.
○ P1: “Oke. Dat geeft iets meer privacy.”

● R: “Stel dat je buren een Ring hebben. Die jullie kan filmen. Zouden jullie dan willen
dat jullie buren de Shutter zouden gebruiken?”

○ P2: “Ik zou de Shutter aanraden.”
○ P1: “Ik zou er zelfs een boven procedure (?) voor starten als ze dat niet

willen. Want ik vind het een privacy ding.
○ R: “Waarom?”
○ P1: “Zodat er dan meer privacy is, zodat ze ons niet kunnen filmen zonder

toestemming. Maar eigenlijk is het omgekeerde wereld. Dat wij als buren
moeten gaan zeggen dat ze een Shutter moeten aanschaffen.”

Interview 2

Opmerkingen: een aantal keer te leidende vragen gesteld. Priming Amazon gecombineerd
met de Ring.

NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”



○ P1: “Ik heb dit wel eens op TV gezien. Als je niet thuis bent kan je zien wie er
voor de deur staat.”

● R: “Wat is momenteel uw houding tegenover de slimme deurbel?”
○ P1: “Ik vind dat allemaal van die leuke dingetjes. Smartphone is voor mij

genoeg. Ik hou er niet zo van. [Niet voor mij.]
● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”

○ P1: “Amazon? Dat vind ik… die zijn veel te groot aan het worden. Bedreiging
voor de normale man. Te veel macht.”

○ R: “En verbonden met de deurbel?”
○ P1: “Zie de connectie niet helemaal. Wat heeft Amazon eraan om te weten

wie er aan de deur staat?”
● R: “Sommige mensen maken zich zorgen om privacy omdat de Ring op de publieke

ruimte is gericht en continu aan het filmen is. Kunt u zich daar wat bij voorstellen?
Wat vindt u daarvan?”

○ P1: “Beetje dubbel. Mensen geven al heel veel gegevens weg op [social
media].”

○ P1: “Die camera staat constant aan he? Dan kan je alles zien.”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. Wat zie je hier?”

○ P1: “Je ziet alles natuurlijk. Net als op de snelweg met kentekenherkenning.”
● R: “Wat vind je er dan van dat je buurman zo’n Ring ophangt? Waarbij zij het beeld

terug kunnen kijken, waarbij Amazon potentieel meekijkt?”
○ P1: “Daar zou ik ze dan wel even op wijzen.”
○ P1: “Jij zegt zelf, Ring is onderdeel van Amazon? Waar loop je dan stage? Je

stelt nogal kritische vragen. Ben je niet van Ring? Ik dacht dat je het
probeerde te verkopen.”

● R: “Hier heb ik de Shutter.” Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat
zou je ermee kunnen?”

○ P1: Wat gedoe met de bel. Uiteindelijk lukt het aanbellen.
● R: Laat beeld zien van de Shutter.

○ P1: “Oh, het beeld is veel kleiner.”
○ R: “Wat gebeurt er dan?”
○ P1: “Ik zou het niet weten. Dit ding [Ring] hangt zo? Dan zie je dus alleen wat

ik net zag? Heel klein beeld?”
○ R: “Wat gebeurt er met het beeld van de straat?”
○ P1: “Niet.”

● R: Vraagt om meer uitleg over mening over publieke camera’s en de Ring.
○ P1: “Heeft ook voordelen natuurlijk. Ja, ik zie het publieke belang, maar als

Amazon het krijgt zeg ik nee [tegen de camera op straat].”
● R: “Als uw buren de Ring gebruiken, zou je dan aan je buren vragen of ze de Shutter

willen gebruiken?”
○ P1: “Dat zou ik wel overleggen. Willen is lastig. [Ik zou het gesprek ingaan

met] ik snap dat jullie extra beveiliging willen, maar denk ook even aan mij.”
○ P1: “Ik wist niet eens dat het er was, en heb de Ring ook nog niet gezien,

maar ik zou zeggen, denk ook even aan de buren.”



Interview 3

Opmerking: leidende vraag voor mening over Shutter

NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”
○ P1: “Nee. Wel van gehoord.”

● R: “Wat is momenteel uw houding tegenover de slimme deurbel?”
○ P1: “[ik ben tegen] alles dat digitaal wordt ingesteld maar ik vind het stukje

veiligheid wel belangrijk.
● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”

○ P1: “Van Ring heb ik eerder gehoord dat het niet altijd heel veilig is en van
Amazon ben ik geen fan.”

○ R: “Hoezo?”
○ P1: “Dat ik denk hoe groter een organisatie is [iets over marges en de kleine

ondernemers], maar het is ook een nieuwe economie.”
● R: “Er zit een camera op. Kun je je voorstellen dat mensen zich zorgen maken over

privacy?”
○ P1: “Ja. Het stukje veiligheid wat er wel of niet in geregeld is, technisch.”
○ R: “In welke zin, veiligheid?”
○ P1: Noemt reclame over een onderwerp waar je het net over had op

smartphone. “Vorm van AI?”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. De camera heeft een nogal wijde hoek.

Wat vind je er dan van dat je buurman zo’n Ring ophangt?”
○ P1: “Kan best zijn dat de buren een deurbel ophangen maar dat ik er niks van

weet. Beetje hoe we leven, ook met telefoons. Misschien een soort acceptatie
als de buren dat doen [de Ring ophangen].

● R: “Hier heb ik de Shutter. Deze zou de Ring iets privacy vriendelijker moeten
maken” Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat zou je ermee
kunnen?”

○ P1: “Ik zou denken dat de camera dan alleen op de persoon die aanbelt is
gericht.”

○ R: “Wat vindt u daarvan?”
○ P1: “Wel beter. Minder op de omgeving gericht, dus meer privacy.”
○ R: “Zou je met je buren het gesprek aan willen gaan?”
○ P1: “Uhm… Ik denk het wel. Het zijn ook goede argumenten. Uiteindelijk wil

je weten wie voor de deur staat, je hoeft niet je hele buurt in de gaten te
houden. Al zijn er wel steeds meer mensen die dat willen.”

Interview 4



NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”
○ P1: “Volgensmij kun je hem op je Wi-Fi zetten en van afstand zien wie er

aanbelt. Je kunt vanuit je telefoon communiceren met wie er aan de deur
staat. Gaat het specifiek om Ring? Of slimme deurbel in het algemeen? Ik
vertrouw ze niet altijd.”

● R: “Wat is momenteel uw houding tegenover de slimme deurbel?”
○ P1: “Ik zit zelf in de IT, dus ik vraag me altijd af wat er met de data gebeurt. Of

hij alleen meekijkt als er wordt aangebeld en wat voor beveiligingslagen er
zijn. Kan hij verder kijken, op andere apparaten?”

○ P1: “Bedrijven veranderen constant hun voorwaarden.”
● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”

○ P1: “Die vertrouw ik sowieso niet. De techniek is geweldig, hele leuke
uitvinding. Zij zijn van Amazon, rest wordt opgekocht door Google. Ze weten
alles van je, straks ook wie er aan je deur komt. Al die data, wat weet
Amazon van je? Ik weet het niet.”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● R: “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. Wat vind je daarvan? Wat zie je

hier?”
○ P1: “Mooi beeld, overzicht van de straat. Mooie weg. Is hij continu aan het

opnemen?”
○ R: “Ja. Nog niet aangebeld.”
○ P1: “Daar hou ik niet van.”
○ R: “Mooi beeld?”
○ P1: “Ja, heel breed beeld.”

● R: “Stel je buren hebben een Ring.
○ P1: “Ik wist niet dat het zo breed was.”
○ R: “Jullie zijn dan waarschijnlijk ook zichtbaar. Wat daarvan?”
○ P1: “Aan de ene kant vind ik het wel goed, het is handig, maar wel dat mijn

privacy mijn privacy moet zijn.”
○ P1: “Ik heb weinig zin in dat Amazon ziet wie er aan de deur komt. Slaat hij

alles op? Dan vind ik dat ze toestemming moeten vragen.”
● R: “Hier heb ik de Shutter. Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat

zou je ermee kunnen?”
○ P1: “De camera is afgedekt. Omhoog klikken, oke, dan heb je ook niet de

omgeving. Dat is slim. Alleen recht vooruit, wie er aanbelt. Niet in het belang
van Amazon, daar krijg je gezeik mee.”

● R: “Zou je met je buren willen praten?”
○ P1: “Jazeker. Wordt het niet verboden al dan? Ik wist niet dat de hoek zo

groot was.”

Interview 5



Features two research participants.

NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”
○ P1: “Ik kende het bestaan niet. Het is in ieder geval iets met een camera

erin.”
● R: “Wat is momenteel uw houding tegenover de slimme deurbel?”

○ P1: “Hier binnen vind ik het handig dat ik iemand om iemand te zijn.
Andersom is het een ander gevoel, bespied.”

● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”
○ P1: “Dat maakt het nog ingewikkelder, om de privacy.”
○ R: “Waarom?”
○ P1: “Amazon staat er niet om bekend dat het goed om gaat met privacy.”
○ R: “waarom?”
○ P1: “Gegevens gebruiken waarvan jij niet wilt dat ze gebruikt worden?”
○ P2: “Ik vraag me af in hoeverre ze toestemming hebben tot de

camerabeelden.”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● R: “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. Wat vind je daarvan? Wat zie je

hier?”
○ P1: “Alles op straat is te zien. Mag dat?”
○ R: “En had de persoon al aangebeld?”
○ P1: “Is hij de hele tijd aan?”
○ R: “In principe wel.”
○ P1: “Maar wordt dat dan opgeslagen?”
○ R: “Er worden dingen van opgeslagen.”

● R: “Wat zouden jullie ervan vinden dat de buren een Ring hebben, met kans dat jullie
worden gefilmd?”

○ P1: “Dat is natuurlijk, ja, mag dat?”
○ P1: “Dit soort bellen zitten al aan de muur?”
○ P2: “Ik zou dat niet fijn vinden. Beetje hetzelfde als dat iemand je webcam

zou hacken. Het idee is niet fijn.”
● R: “Hier heb ik de Shutter. Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat

zou je ermee kunnen?”
○ P1: “maakt het het diffuus?”
○ R: “Ja.”
○ P1: “Dus je hebt een minder helder beeld?”
○ R: “En als je zou aanbellen?”
○ P2: “Ik denk dat… hoe goed kan je het gezicht herkennen?”

● R: Laat opname met Shutter zien.
○ P1: “Stop je dit er zelf op? Wie schaft dat nou aan, als je al een deurbel

aanschaft?”
● R: “Stel nou dat je buren een Ring hebben. Zouden jullie dan zover gaan om in

gesprek gaan met de buren om een Shutter aan te schaffen?”



○ P1: “Ja. Je weet niet wat de buren allemaal doen met de beelden.”
○ P2: “ik zou het in ieder geval aankaarten.”

Interview 6

NOTION

● R: “Bent u bekend met de slimme deurbel?”
○ P1: “Ik denk het niet. Ik zie wel een camera.”

● R: “Wist je dat deze deurbel van Amazon is? Vind je daar iets van?”
○ P1: “Als het van Amazon is zou ik het niet installeren omdat ik bang ben voor

mijn privacy. En ik heb geen behoefte om te zien wat er voor mijn deur
gebeurd. Sceptisch”

● R: “Stel je buren hebben deze deurbel hangen. Wat zou je daarvan vinden?”
○ P1: “Zou ik geen probleem vinden. Maar ze zouden wel mee kunnen kijken

met de straat.”

EXPERIENCE VIA DEMONSTRATION

R: Laat de opname van de straat van de Ring Doorbell zien.
● R: “Kijk, dit is wat de Ring in de straat kan zien. Wat vind je daarvan? Wat zie je

hier?”
○ P1: “Is dit in Delft?”
○ P1: “Je kan best veel zien. Kleur, bewegende beelden, bijna op je tablet

kijken. Maar je kan niet in mijn voortuin kijken. Niet bij de buren naar binnen
kijken of iets.”

● R: “De angle van de camera is wel wijd. Dus ze kunnen in principe [je bekijken]. Wat
vind je daarvan?”

○ P1: “Wel creepy. Maar als het niet van Amazon zou zijn zou ik het geen
probleem vinden. Om hun grotere plan, big data.”

○ R: “Wat zouden ze daarmee kunnen?”
○ P1: “Bewegingen van mensen onderzoeken.”
○ R: “Waarom?”
○ P1: “Mensen dingen kunnen verkopen.”

● R: “Hier heb ik de Shutter. Geef de Ring met Shutter aan P1. “Wat ziet u hier? Wat
zou je ermee kunnen?”

○ P1: “Een filter. Ik denk dat hij omhoog en omlaag kan, om de angle minder
groot te maken, minder informatie. Best handig.”

● R: Laat beeld Shutter zien.
○ P1: “Minder contouren, minder scherp, je kan niet aan de overkant van de

straat kijken.”
○ R: “Wat zie je wel en wat niet?”
○ P1: “Contrasten niet, kleding, kleur en herkenbaar niet.”

● R: “Stel je buren hebben een Ring. Zou je in gesprek willen gaan over installatie
Shutter?”

○ P1: “Ik denk het niet. Als je de Ring hebt, waarom zou je dan minder willen
zien? Minder goede beelden bij [misdaad].”



○ R: “Dus het gaat je te veel om veiligheid?”
○ P1: “Ja. Ik zou niet naar mijn buren gaan om een Shutter erop te zetten.”
○ R: “Waarom?”
○ P1: “Waterdruppel op een hete ovenplaat. Er hangen ook camera's in de

stad, dus het gebeurt al, al zijn die niet van een bedrijf.”


