
M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier 
toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de Informatie 
Samenleving. De “Aanpak Begeleidingsethiek” is een concrete aanpak om met betrokkenen de dialoog 
aan te gaan over de effecten van nieuwe technologieën én de waarden die daarbij in het geding komen. 

Workshop begeleidingsethiek 
De “Aanpak Begeleidingsethiek” biedt concrete handvatten om nieuwe technologieën (zoals AI-
algoritmes, domotica, criminaliteits-opsporing) op een ethisch verantwoorde manier toe te passen in de 
praktijk. Binnen M&I/Partners zijn verschillende adviseurs opgeleid tot moderator. In de workshop 
begeleidingsethiek wordt een specifieke casus besproken. De workshop resulteert in handelingsopties die 
rekening houden met ethische waarden van de diverse betrokkenen, om zo de technologie verantwoord 
in te zetten. 

Wat levert de workshop op? 
◼ Onderling begrip tussen stakeholders, inclusief de patiënt/cliënt/burger.
◼ Handelingsopties voor het verantwoord inzetten van een specifieke casus.
◼ Verhoogde kans op succesvolle implementatie.
◼ Bewustwording over ethische aspecten en belangrijke waarden bij inzet van nieuwe technologieën.
◼ Verslag van workshop dat gebruikt kan worden als werkdocument.

Lees de verschillende casussen waar de aanpak begeleidingsethiek al is ingezet. 

Workshop 

AANPAK BEGELEIDINGSETHIEK 

https://begeleidingsethiek.nl/cases/
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De workshop begeleidingsethiek bestaat uit drie onderdelen.   

1 Intake (1 uur). Verhelderen vraag en casus door moderator met initiatiefnemer, bespreken aanpak en 

taakverdeling tijdens workshop vastleggen. 

2 De workshop met alle betrokkenen (3-4 uur). Onder begeleiding van twee opgeleide moderatoren. 

Begeleiden van stakeholders in een gesprek over het verantwoord inzetten van (nieuwe) technologie, 

en de mogelijke handelingsopties.  

3 Overzicht van waarden en handelingsopties. Uiterlijk vier weken na de workshop ontvangt u een 

verslag met daarin de waarden en besproken handelingsopties dat gebruikt kan worden als 

werkdocument. 

Voor wie? 
◼ Organisaties die bezig zijn met, of nadenken over, de implementatie van een (nieuwe) technologie. 
◼ Organisaties die de belangen van stakeholders inzichtelijker willen maken.  
◼ Organisaties die bewuster bezig willen zijn met ethische vraagstukken. 

Kosten 
De kosten voor een workshop begeleidingsethiek bedragen €2500,-. 

Meer weten? 
Wij gaan graag met u in gesprek of de workshop begeleidingsethiek, of een andere methode passend is 
voor uw doelstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met Petra Gooskens, Pien Nijpjes of Xadya van 
Bruxvoort.  
 

 
Petra Gooskens 

 
petra.gooskens@mxi.nl 

06 18 13 32 87 

 
Pien Nijpjes 

 
pien.nijpjes@mxi.nl  

06 22 36 48 23 

 
Xadya van Bruxvoort 

 
xadya.van.bruxvoort@mxi.nl  

06 11 62 95 59 
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