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Als je bezig bent innoveren (vernieuwen), 
dan ben je bezig met toegepaste ethiek
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‘Elke vaardigheid en 
elke wetenschap —
evenals elke 
handeling en elke 
keuze — is, zo neemt 
met algemeen aan, 
gericht op iets goeds.’

Hoe kun je ethiek meenemen in innoveren? 
Of: Hoe kun je innoveren sturen via ethiek?  
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Bijvoorbeeld:

Value-Sensitive Design: waarden expliciet maken en overwegen 
tijdens ontwerpen/ontwikkelen

Duurzame Ontwikkeling: Bruntland (Our Common Future, 1987), 
UN Sustainable Development Goals 

Rechten: bijv. European Union’s Fundamental Rights of United 
Nations’ Human Rights

Responsible Innovation: anticipation, reflexivity, inclusion and 
responsiveness (EU policy) 

Waarden; Value Sensitive Design

Human Welfare, Ownership and Property, Privacy, Freedom 
From Bias, Universal Usability, Trust, Autonomy, Informed 
Consent, Accountability, Courtesy, Identity, Calmness, 
Environmental Sustainability (Friedman et al.)

Respect for human autonomy, Prevention of harm, Fairness, 
Explicability (‘principles’, EC High Level Expert Group on AI) 
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Efficiency, Economic Growth; Maximize Profits
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EU Grondrechten: waardigheid, vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit, burgerschap, 
rechtsstaat (Charter of Fundamental Rights)

Onderscheiden van NL/EU tov VS en China
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Ethische reflectie in drie stappen: 

- Identificeer issues
- Organiseer dialogen (binnen en buiten)
- Neem besluit en wees accountable

Algoritmes vind je 
haast overal … in 
onderwijs, solliciteren 
en carrière, leningen, 
verzekeringen, dating, 
social networking, 
politie en rechtspraak 
etc. 
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Privacy 

Legality
Efficacy
Proportionality

Fairness
Non-discrimination

Transparantie
Explicability
Accountability 

Case: Een organisatie wil een algoritme 
inzetten in hun proces. Om effectiever en 
efficiënter te werken. Ze verzamelen data 
van/over burgers, klanten, cliënten. 

Het algoritme geeft aanbevelingen: deze 
burger, klant, client krijgt [behandeling]; 
andere burger, klant, client krijgt [andere 
behandeling]. 

NB: Legal en Operations: ‘Ok’
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Reflecteren via vier ethische perspectieven

- Gevolgen
- Plichten
- Deugden
- Relaties

Welke positieve gevolgen en negatieve 
gevolgen kan deze innovatie brengen?
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Welke plichten en welke rechten kunnen een 
rol spelen bij deze innovatie?

Welke deugden kan deze innovatie helpen 
cultiveren? Of andersom: komen in geding?
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Welke effecten kan deze innovatie hebben 
op relaties, interacties, bejegening? 

Dank voor uw aandacht

marc.steen@tno.nl

marcsteen.nl
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