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Webinarserie digitalisering: open the black box

#1: De overheid als techbedrijf | Donderdag 30-07  

#2: Automatisch gaat alles beter? | Donderdag 13-08 

#3: Participatie in de slimme, digitale samenleving | Donderdag 27-08  

#4: Van datavoorwaarden naar datacommons | Donderdag 10-09 



Webinar praktisch 

• Stel je vragen in de chat onder het videoscherm, dan 
kunnen deze worden meegenomen in het gesprek 

• Vragenstellers kunnen we live in de uitzending vragen om 
hun vraag te stellen 

• De aflevering wordt opgenomen en is later terug te zien via 
beleidslab.waag.org (net als alle achtergrondmaterialen) 

http://beleidslab.waag.org
http://beleidslab.waag.org
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Achtergrond deelnemers



Verwachtingen deelnemers 

‘Kennis opdoen’

‘Verhalen van anderen horen en 
voor mezelf besluiten of ik dat 
kan toepassen in mijn eigen 
werk.’

‘Samen kijken naar de toekomst’

‘Webinar stond op ons intranet en 
ben benieuwd naar dit 
onderwerp.’

‘Manieren te weten komen hoe 
we als ambtenaren beter 
gebruik kunnen maken van 
technologie in ons werk.’
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Technologie als black box

‘Het gebrek aan vertrouwen in het internet hangt samen met 
het feit dat veel mensen het – en technologie in algemeen – 
beschouwen als een black box: een ‘iets’, waar ‘iets’ in 
gebeurt, maar weinigen weten wat dat ‘iets’ is. Een black box 
doet het wel of hij doet het niet, maar hoe hij het doet is een 
mysterie.’  

Marleen Stikker - Essay ‘Open de black box' - 2019 





Technologie is niet neutraal 

‘Technology is not neutral. We're inside of what we make, 
and it's inside of us. We're living in a world of connections 
— and it matters which ones get made and unmade.’ 

Donna Haraway - A Cyborg Manifesto - 1984



#1: De overheid als techbedrijf 



Programma vandaag 

Socrates Schouten (Waag): introductie ‘Technologie als ijsberg’  

Jillis Mani (Provincie Zuid-Holland): smart mobility casus  

Ivonne Jansen-Dings (Provincie Zuid-Holland): gids ethiek     

Hoofdvragen: 

Welke waarden en ethische overwegingen komen tot uitdrukking in door 
de overheid gebruikte slimme systemen?  

Als overheden dit doen uit naam van het algemeen belang, hoe stellen we 
dat algemene belang dan vast? 



Het topje van de ‘technologie-ijsberg’ 

‘Technologie als ijsberg: 
de top is zichtbaar maar 
het grootste deel blijst 
onzichtbaar.’
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de technologie- 
stack  

Verschillende lagen van 
het systeem, die niet 
zonder elkaar kunnen 

werken.  

Zie het als een spekkoek: 
als één van de lagen 
mislukt is, zal de hele 

koek vies smaken. 
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Ethiek in het 
proces 

- 
Wie bepaalt het 

succes? 
- 

Wie ontwerpt 
de technologie? 

- 
Waar 

optimaliseren 
we voor?
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Het fundament 
dat ervoor zorgt 

dat de 
technologie- 

stack inclusief 
veilig en eerlijk 

is. 
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Case: smart mobility Zuid-Holland 

Jillis Mani, adviseur smart mobility provincie Zuid-Holland 
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Terugkijken & teruglezen? 

Aflevering + leesmaterialen verschijnen op: 
  
beleidslab.waag.org 

Praktische vragen: mail gijs@waag.org  

Volgende aflevering: Do. 13 Aug. - Automatisch gaat alles beter?

http://beleidslab.waag.org
mailto:gijs@waag.org
http://beleidslab.waag.org
mailto:gijs@waag.org


• Topsprekers van maatschappelijke organisaties uit de internetwereld. 

• Werk zelf aan de belangrijkste vraagstukken rondom de digitalisering van Nederland.  

• Versterk je netwerk van mensen die zich met deze thematiek bezighouden.  

• Combinatie van online en offline sessies dit najaar (corona permitting). 

• Interesse? Mail naar netpolitiek@protonmail.com. 

mailto:netpolitiek@protonmail.com
mailto:netpolitiek@protonmail.com
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