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Naam project 
 

ONDERZOEK NAAR TECHNOLOGY IMPACT 
TOOLKIT 

 
Onderzoekslijn TEC for 
Society 
 
 

 
� Creative Economy 
� Health 
� HTSM 
2 Learning Society (eventueel) 
1 Smart Society (eerste voorkeur – lijn ethiek en 
innovatie) 
 

 
Naam en contact gegevens 
hoofdaanvrager 

 
Naam: Janienke Sturm 
Mailadres:j.sturm@fontys.nl 
Telefoonnummer: 08850 84335 

 
Naam beoogd projectleider 

Naam: Rens van der Vorst 
Mailadres: r.vandervorst@fontys.nl 
Telefoonnummer:06 50242071 
 

 
Betrokken lector(en) 
 

Janienke Sturm 
Colette Cuijpers 
Gerard Schouten 

 
Betrokken Fontys instituten 
 

Fontys Hogeschool HRM & P 
Fontys Hogeschool ICT (Impact On Society Thema) 
Fontys Hogeschool JHS 
Fontys Dienst IT 
Fontys ACI (Futuring) 
Fontys MM (Bart Wernaart) 

 
Betrokken Externe partners 
 

ATOS 
SOGETI 
Ministerie van RWS 
 
 
 
 

 
Korte samenvatting van het 
project  
(max 200 woorden) 
 
 
 

Een chatbot inzetten om advies te geven over 
hoofdpijnklachten? Een systeem ontwerpen dat 
automatisch ventileert op basis van gemeten Co2? 
Bewegingsadvies op basis van verzamelde data? 
Kunstmatige intelligentie die bepaalt of je een lening 
krijgt? Een rouwrobot? Een App die naar je baby luistert 
om het huiltje te bepalen? 
 
Fontys doet op allerlei gebieden toegepast onderzoek 
naar het inzetten of ontwikkelen van technologie. 
Daarnaast wordt in allerlei vormen onderwijs gegeven 
waarbij studenten nieuwe producten ontwerpen of leren 
nieuwe technologieën in te zetten. 
 
Maar hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe (in te 
zetten) technologie een positieve impact heeft op de 
maatschappij. Hoe beoordeel je of het daadwerkelijk 
TEC for Society is? 
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Los je wel de juiste vragen op? Wat zijn (mogelijke) 
ethische bezwaren? Snap je de tekortkomingen van de 
data? Van de technologie? Privacy? Heb je alle 
stakeholders in beeld? Heb je nagedacht over mogelijk 
misbruik? Heb je je best gedaan de unknown unknowns 
op te sporen? 
 
In een Smart Society is transformatie één van de 
hoofdthema’s. Waar het maatschappelijk weefsel 
fundamenteel wordt veranderd, is het meestal 
onvermijdelijk dat waarden en normen geraakt worden.  
 
Dit project doet daarom onderzoek naar praktische 
toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen 
betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen 
voldoende stil te staan. 
 
In dit project gaan we met die vragen aan de slag. We 
doen onderzoek naar hoe zo’n toolkit (game, interactief 
framework, poster of iets anders) eruit moet zien. Hoe 
zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers 
bewust maakt van de te stellen vragen en de échte 
impact van technologie. Een onderzoek naar een toolkit 
die helpt om heel bewust na te denken over de 
werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. 
Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die 
kunnen testen met studenten en professionals uit het 
werkveld.       
 

 
Wat is het doel c.q. impact 
van het project? 
(max 100 woorden) 
 

Als we onderzoek doen naar nieuwe technologie. Of 
innovatieprojecten waarin nieuwe technologie wordt 
bedacht. Of als we studenten opleiden die straks gaan 
werken op posities waar ze mogen besluiten over 
nieuwe technologie. Of als je studenten opleidt die 
technologie gaan ontwerpen en ontwikkelen. Of als 
werkveldpartners aan de slag gaan met een nieuwe 
technologie. Of als je als consument nieuwe 
technologie wilt gebruiken. Of als we technologie 
inzetten om bepaalde maatschappelijke situaties te 
doorbreken…. 
 
…dan wil je dat er bewustzijn bestaat bij studenten, 
medewerkers en werkveld dat het belangrijk is om de 
juiste vragen te stellen. Dat ze beschikken over tools, 
skills en competenties om te kunnen beoordelen of de 
nieuwe technologie daadwerkelijk een positieve impact 
op de maatschappij heeft én, zo niet, wat er nodig is om 
de kans daarop te vergroten. 
 
Daarvoor doen we onderzoek naar een praktische 
toolkit en (middels prototypes) het effect daarvan op 
bovenstaande doelen.  
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Welke activiteiten worden 
ondernomen? 
Welke concrete deliverables 
worden aan het eind van het 
project opgeleverd? 
(max 200 woorden) 
 

Middels het gebruik van een onderzoeksframework (bv 
design thinking, design science of research through 
design) doen we onderzoek naar: 
 
- inzichten die nodig zijn voor het ontwikkelen van een 
toolkit (framework/game/poster/etc, kennis van 
doelgroep, kennis van gedragsverandering, persuasion, 
leren, interface design) 
- inhoudelijke kennis m.b.t. impact van technologie; 
- de beoogde impact en de effectiviteit van de tool. Dit 
laatste kan in ieder geval in het klein binnen dit project, 
maar moeten we daarna in het groot doen.   
 
De kern van het project is het onderzoek naar een 
praktische toolkit. Hoe deze toolkit eruit ziet, weten we 
nog niet, maar we streven naar maximale interactiviteit. 
Denk aan een interactief framework dat helpt om de 
juiste vragen te stellen / een game die helpt om bewust 
te worden van de impact van technologie. Een simulatie 
waarin een chatbot-for-good wordt ontworpen, etc… 
 
Het eindproduct is alle kennis die in het proces is 
opgedaan (paper), een prototype toolkit met één of 
meer prototype tools. En een onderzoek naar de 
bruikbaarheid / impact op bewustwording. We testen 
dus met eindgebruikers binnen Fontys en het werkveld.  
 
We maken de beta van de toolkit beschikbaar voor 
iedereen, bouwen er een campagne omheen samen 
met de community.  
 
Daarnaast leveren we een plan op voor een opschaling 
van de toolkit om een grotere uitrol en impact te 
bereiken.  

 
Hoe is de kwaliteit geborgd?  
(max 200 woorden) 

We betrekken in de projectgroep de kennis van 3 
lectoraten en projectgroepleden gekoppeld aan 
lectoraten. Daarnaast gebruiken we de kennis binnen 
Fontys en bij de werkveldpartners uit verschillende 
kennisgebieden (multi-disciplinair).  
 
We stellen binnen Fontys en het werkveld een 
klankbord samen van experts die helpen om de tool 
vorm te geven. We laten de kwaliteit van de tool 
beoordelen door deze groep. Daarbij maken we onder 
meer gebruik van de theoretische kennis van bv Bart 
Wernaart (MM) en het Impact On Society Themateam 
van FH ICT.  
 
We bouwen voort op reeds bestaande tooling en 
frameworks. We hebben hier al naar gekeken, en 
gezien dat er overal (vaak theoretische) onderdelen 
zijn, maar geen integrale – toepasbare - tooling. We 
maken deze fragmenten onderdeel van het onderzoek.  
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We zorgen dat de tools (prototype) getest wordt door 
de beoogde doelgroepen (onderzoekers, onderwijs en 
werkveld) en we gebruiken het onderzoek naar de 
resultaten om de definitieve versie vorm te geven. 
 
We maken de beta van de toolkit beschikbaar en 
zorgen dat we een procedure ingeregeld hebben om 
feedback op te halen en verder te verbeteren. 
 
Ten slotte merken we op dat we met in grote lijnen dit 
team vorig jaar een Technofilosofie – project hebben 
gedaan onder Tec4Society en daar een hele hoop 
hebben gerealiseerd in korte tijd. Dus, niet alleen 
kwaliteit is geborgd, ook kwantiteit mag verwacht 
worden! 

 
Waarom is dit onderzoek 
relevant? 
Impact (inter)nationaal, 
regionaal impact (max 400 
woorden) 
 
 
 

Algemeen: dit project behelst een onderzoek naar een 
technologie – impact toolkit en een prototype. Het idee 
is om dat prototype daarna op te schalen, wat leidt tot 
veel impact die hieronder beschreven staat. 
 
Technologie speelt een steeds grotere rol in onze 
maatschappij. Steeds vaker worden problemen 
aangepakt met technologische oplossingen. Maar lang 
niet in alle gevallen heeft technologie de gewenste 
impact. Immers technologie wordt gemaakt en gebruikt 
door mensen, vaak met onverwachte resultaten. 
 
Fontys zet in op TEC for Society, waarbij dit project 
vooral inzoomt op de for. Door onderzoek te doen naar 
middelen die helpen te denken in systemen, en niet in 
verkokering, wordt de gewenste (positieve) impact een 
uitgangspunt voor het ontwerp en gebruik van (nieuwe) 
technologieën. 
 
Daarom is het zo belangrijk dat we bewust zijn van het 
belang om gestructureerd na te denken over de 
gewenste impact van de (nieuwe) technologie. En dat 
we tools, skills en competenties verwerven en 
aanbieden om een betere inschatting te kunnen maken 
van de verwachte impact. En op basis daarvan bij te 
sturen. Dat vergroot de kans op een positieve impact 
van de technologie. 
 
De impact is drieledig. Ten eerste is Fontys onderdeel 
van een regio waar veel technologische vernieuwing 
plaats vindt, waar studenten, lectoren en docenten in 
participeren en waar dus behoefte is aan hulpmiddelen 
om technologie te ontwerpen en in te zetten die écht 
een positieve impact heeft op de maatschappij. 
 
Als tweede leidt Fontys studenten op in allerlei 
vakgebieden die allemaal meer en meer met 
technologie te maken krijgen. De studenten zullen vaak 
in hun professionele leven moeten besluiten om 
technologie wel of niet in te zetten. Dit onderzoek helpt 
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daarbij bewustzijn en hulpmiddelen aan te reiken. Hier 
zit ook de koppeling met de Learning Society – lijn. 
 
Als derde zijn studenten, medewerkers en werkveld ook 
consumenten. Dit hulpmiddel moet zo toegankelijk 
worden dat het ook consumenten binnen en buiten 
Fontys (middels Creative Commons) helpt om op een 
andere manier te kijken naar technologie. 
 
Tenslotte wordt bij veel Europese onderzoekssubsidies 
de aandacht voor ethische aspecten van onderzoek en 
innovatie gewaardeerd. Met een goede technologie – 
impact – toolkit kunnen wij onderzoeksvoorstellen een 
duwtje in de rug geven.    

 
Welk budget is nodig? 
Geef hierbij een omschrijving 
van de inzet, en projectkosten 
(max 100 woorden) 
 
 
 
 

De benodigde inzet zijn voornamelijk interne uren voor 
projectleiding en interne bemensing van de projecten. 
De bedrijven dragen bij met inzet, reviews en testen. Er 
is een beperkt budget voor technologische 
ondersteuning (tools/games/bots) en communicatie. 
 
Interne uren: 22k 
Indicatie: 
FHICT: 8k 
HRM-P: 8k 
ACI: 2k 
JHS: 2k 
Dienst IT: 2k 
Ondersteuningsbudget tools en communicatie: 3k 

 
Welke vervolgstappen zijn 
mogelijk na de afloop van het 
project? 
(max 200 woorden) 
 

Het onderzoek naar de toolkit en een eventueel 
prototype is slechts het begin. 
 
De toolkit zal breed gevalideerd moeten worden om 
echt meerwaarde te geven aan toekomstige 
onderzoeksaanvragen passend bij de TEC for Society 
thema’s. Een eerste vervolgonderzoek zal zich daarom 
hier op richten. Mogelijke financieringsbronnen zijn SIA 
of ZonMW. Als de tool gevalideerd is komt  
een groter onderzoekstraject in beeld. In dat 
onderzoekstraject wordt gekeken op welke manier 
grootschalig gebruik van de tools en grootschalige 
impact kan worden bereikt, zowel bij studenten, 
medewerkers als werkveld. Gestreefd wordt naar een 
de-facto standaard hulpmiddel, inclusief community, die 
gebruikt wordt op de impact van technologie te 
bepalen.   

 
Datum aanvraag 
 

 
10 april 2019 

 
Naam en handtekening 
hoofdaanvrager 
 

 
Janienke Sturm 
 

 
Volledig ingevulde en ondertekende projectvoorstellen kunnen uiterlijk op vrijdag 12 april 
2019 om 17.00 uur worden gemaild naar c.ras@fontys.nl 


