
PROJECT OUTLINE TECHNOLOGY IMPACT TOOLKIT 
Inleiding & leeswijzer 
Dit is een project outline van het Tec4Society – project Technology Impact Toolkit. Het is een concretisering in 
activiteiten, doelen en aanpak van de beschrijving van de onderzoeksaanvraag. Deze concretisering is het 
resultaat van de gesprekken die gevoerd zijn na de goedkeuring van de onderzoeksaanvraag. Het is géén 
volledig projectplan, aangezien de aanpak van dit project zo pragmatisch mogelijk is. Wat er wel in staat is het 
volgende: 

1. Korte samenvatting van het doel en het idee van dit project; 
2. Producten + eerste beelden; 
3. Fasering op hoofdlijnen + tijdlijnen; 
4. Inzetplanning + externe partners; 
5. Aanpak / terugkerende afspraken / eerste werkverdeling. 

Dit document is versie 0.1, dus alles wat er in staat is een voorzet, staat ter discussie en kan aangepast worden. 
Alle informatie rondom dit project, eerste resultaten, achtergrond en verder wordt verzameld op 
www.technofilosofie.com/technologietoolkit 

Korte samenvatting van het doel en het idee van dit project 
De onderzoeksaanvraag, die te vinden is onder de bovenstaande URL bevat de doelen en het idee van dit 
project. Dit is verder aangescherpt in een aantal daaropvolgende gesprekken. Dat leidt tot een kader / beelden 
die centraal staan in dit project. Ik heb die hieronder opgesomd: 

1. Het project doet onderzoek naar een geschikte tool / toolkit die helpt om studenten, docenten, 
onderzoekers en werkveld na te laten denken over de impact van technologie op mens en 
maatschappij; 

2. Dit wordt gedaan door in het onderzoek een concrete tool/toolkit te realiseren (als prototype) die 
getest kan en zal worden; 

3. De tool/toolkit is niet normatief. Ze draagt bij aan het nadenken over de impact, ze bepaalt niet wat 
de gewenste impact is. Het doel is dat er harder wordt nagedacht en eventueel de technologie of het 
gebruik van de technologie wordt aangepast; 

4. De tool/toolkit gaat over de impact van technologie op mens en maatschappij. Dat is dus meer dan 
alleen ethiek, maar het betekent dat het vraagstuk van alle kanten bekeken wordt; 

5. De tool/toolkit moet laagdrempelig / toegankelijk zijn. Dat betekent dat het nadenken over de impact 
op een eenvoudige manier moet kunnen worden bereikt. 

Producten + eerste beelden 
Dit onderzoekstraject levert een aantal producten op, namelijk: 

1. Een onderzoek naar de juiste vragen / aandachtsgebieden in de tool/toolkit; 
2. Een prototype; 
3. Een test van het prototype met een gecontroleerde doelgroep; 
4. Een paper over de bovenstaande resultaten; 
5. Een opschalingsplan en de eerste stappen richting een community; 

Hieronder worden de eerste beelden bij de producten beschreven. Uiteraard zijn die allemaal nog pril en staan 
ze ter discussie gedurende het onderzoek. 

Onderzoek naar de juiste vragen / aandachtsgebieden 
De eerste uitdaging is om vast te stellen op welke gebieden vragen gesteld moeten worden om de impact van 
technologie te kunnen bepalen. De tweede uitdaging is om te bepalen welke vragen dat dan moeten zijn. De 
derde uitdaging is om die vragen zo te stellen, dat het de gebruiker van de tool/toolkit inspireert om harder en 
beter na te denken.  



Het beeld dat nu bestaat is dat de tool/toolkit een interactieve website/app is die je begeleidt in dit proces en 
die de voortgang bij houdt. Niet op een normatieve manier, zoals eerder gezegd, maar redenerend vanuit de 
vraag of je ergens wel of niet over hebt nagedacht. 

Dat zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: 

 

De gebruiker kan invullen over welke technologische oplossing het gaat en vervolgens vragen beantwoorden of 
aangeven dat een bepaalde categorie niet relevant is. De tool houdt vervolgens bij of vragen beantwoord zijn 
en/of gemarkeerd zijn als niet relevant. De bovenstaande indeling staat nog niet vast, het zijn slechts de eerste 
ideeën. 

Op het moment dat er op een tegel geklikt wordt, moet eenvoudig antwoord kunnen gegeven en moet er 
eenvoudig toegang zijn tot informatie. De combinatie van de vragen en de informatie leidt tot het nadenken 
van de impact van de technologie. Bijvoorbeeld: 

 



De eerste uitdaging zal dus ook zijn om vast te stellen welke categorieën vragen gesteld moeten worden en 
vervolgens welke vragen per categorie. Het is belangrijk om daar niet te lang over na te denken, omdat 
onderdeel van het onderzoek is om de effectiviteit van de vragen te testen. Een eerste tabel met 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden heb ik hieronder opgesteld: 

CATEGORIE WIE EXTRA INPUT 
PRIVACY Colette Cuijpers Onderscheid maken WET en PRIVACY 
ETHIEK Jo-An / Wouter Framework / vragen bespreken met Bart Wernaert 
DATA Danny Bloks Snap je de beperkingen van data? 
STAKEHOLDERS Rens vd Vorst Heb je alle betrokkenen in beeld? 
MEDIATION  Verandert de rol van mensen? 
SOLUTIONISM  Los je wel het echte probleem op? 
BAD PEOPLE  Heb je mogelijk misbruik in beeld 
PROCESS  Neem je de impact mee in je ontwerp – proces? 
HUMANE  Maakt het ontwerp mensen ‘beter’? 

 

Daarnaast wordt in deze fase opgesteld welke eisen gesteld worden aan de tool. Bijvoorbeeld als het gaat om 
opslaan, gegevensbescherming en output. Het lijkt me bijvoorbeeld wenselijk dat de input die iemand doet kan 
worden uitgedraaid als PDF. 

Een prototype 
Het idee is om het prototype te laten bouwen door een externe partij. Het idee is dat het goed genoeg is om 
vervolgens te laten testen in de volgende fase. 

Een test met een gecontroleerde groep 
Het prototype wordt getest met een gecontroleerde groep van medewerkers, studenten, werkveld. Het idee is 
om in workshops / gecontroleerde sessies input op te halen. De kernvraag is of (de onderdelen van) de tool 
helpen om beter na te denken over de impact en wat er – vanuit dat uitgangspunt – verbeterd kan worden. 

Een paper 
Alle bovenstaande activiteiten komen in een paper. Daar staat dus in waarom categorieën gekozen zijn, 
waarom vragen gekozen zijn, wat er werkt en niet werkt. 

Een opschalingsplan + community 
De verbeterde tool wordt – als beta – beschikbaar gesteld en gepromoot. Op die manier wordt aan een 
community gebouwd die moet bijdragen aan een betere tool, maar ook aan een database vol met geteste 
producten. Daarnaast wordt een opschalingsplan opgesteld. Dat kan zowel richting verder onderzoek zijn 
(inmiddels is ook een KIEM – verzoek opgesteld en wordt een COMENIUS-bijeenkomst bezocht) als richting veel 
breder gebruik. Dat begint met testen in live-omgevingen. Uiteindelijk is het doel om deze tool te promoveren 
naar de wereldwijde de-facto standaard. 

Fasering op hoofdlijnen en tijdlijnen 

1. T/m eind oktober -> vaststellen categorieën, vragen en ontwerpspecificaties tool; 
2. 1 nov – 15 nov -> Bouwen prototype; 
3. 15 nov – 15 december -> testen prototype; 
4. 15 dec – 31 dec -> afronden en schrijven paper/opschalingsplan. 

Uiteraard zullen sommige fases elkaar overlappen. Precieze planning, bespreking voortgang en werkverdeling 
wordt nader besproken. 

Inzetplanning en externe betrokkenheid 
Het project is gefinancierd voor 22000 euro. Deze wordt als volgt verdeeld (gebaseerd op een uurtarief van 75 
euro). En, nogmaals, alles in deze projectoutline is een voorstel en kan nog aangepast worden: 

 



INZET FH ICT (Wouter, Danny, Jo-An, Huub) 175 uur 
INZET JHS (Colette e.a.) 15 uur 
INZET MENS EN TECHNOLOGIE  63 uur 
INZET DIENST IT  PM 
BUDGET PROTOTYPE 3000 euro 
TOTAAL 22.000 euro 

 

Als externe partners staan nu genoteerd ATOS, SOGETI en RWS. Deze moeten worden geconcretiseerd. Dat zou 
ook kunnen door er 2 te kiezen. De inzet van de partners is in eerste instantie, denk ik, vooral in de vorm van 
inzet (meedenken, reviewen, reflecteren) en redelijk beperkt. 

Aanpak, terugkerende afspraken, eerste werkverdeling 
De aanpak is zo licht mogelijk. Dat betekent dat er geen grote projectplannen, urenschrijfsystemen en 
verantwoording wordt opgetuigd. Wel lijkt het me goed om met het projectteam twee – wekelijks aan te 
schuiven (op donderdagmorgen in Eindhoven) en één bijeenkomst te plannen voor de vakantie, zodat 
eventuele tijd in de vakantie benut kan worden.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt zowel gekeken naar deze projectoutline als een eerste taakverdeling.  

 

 

  

 


