
 

 

Uitnodiging Bijeenkomst Ethiek en Digitale Transformatie 

Woensdag 15 februari 2023 van 15 tot 17 uur 
 

Georganiseerd door: 

VBG – Provincie Noord-Brabant – Gemeente Oosterhout 

 

Afgelopen juli vond in Oosterhout de eerste bijeenkomst over digitale transformatie plaats die was 

georganiseerd door bovenstaande partijen. De ervaringen van zowel de provincie als de gemeente 

Oosterhout met hun eigen digitale transformatie werden gedeeld. De aanwezige gemeenten gaven 

aan graag meer van dit soort bijeenkomsten te willen. Doel ervan is kennis delen, ervaringen 

uitwisselen en elkaar te helpen met uiteenlopende aspecten van de digitale transformatie waar we 

allemaal mee bezig zijn. 

Een van de thema’s die naar voren kwam is ethiek. Hoe ga je om met ethische dilemma’s en wat voor 

een instrumenten zijn er om gebruik van te maken? Dit thema staat centraal in een bijeenkomst op 

15 februari. Deze bijeenkomst staat open voor alle gemeenten in Brabant die geinteresseerd zijn in 

dit thema. 

De provincie Noord-Brabant werkt al enkele jaren actief aan dit thema en deelt haar ervaringen 

graag met de aanwezigen. Hetzelfde geldt voor de gemeente Breda. De bijlage geeft weer waar beide 

inleidingen over gaan.  

Een organisatie die ook al lang bezig is met digitale transformatie en ethiek is het ECP (ecp.nl). Zij 

hebben een aanpak ontwikkeld om op casus niveau ethische vraagstukken te identificeren en 

daarvoor handelingsopties te bedenken. Dit noemen ze begeleidingsethiek en Daniel Tijink van het 

ECP zal hier een korte inleiding over geven. Dit als voorbeeld van een van de concrete instrumenten 

die inmiddels zijn ontwikkeld om organisaties te helpen met ethische vraagstukken. 

Uiteraard is er gedurende de bijeenkomst voldoende ruimte voor het gesprek met elkaar waarbij u 

ook uw vragen kunt stellen of uw eigen ervaringen kunt delen. 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

 

 Het programma: 

15:00 - 15:10 Welkom en opening Greet Buter. 
Greet is burgemeester van Deurne en lid 
van het bestuur van de VBG. 
 



 
15:10 - 15:40     Ervaringen Ethiek Provincie Noord-

Brabant 
 

Anne Schoenmakers van PNB 
 

15:40 – 16.10     Ervaringen Ethiek gemeente Breda Judith van Brussel en Marieke Beekers 
 

16.10 – 16.30     Begeleidingsethiek als mogelijk 
instrument voor het gesprek over 
ethische aspecten 
 

Daniel Tijink van ECP.  
Hij is lid is van het MT en verantwoordelijk 
voor strategieontwikkeling, zorg en ethiek. 

16.30 - 16:55     In gesprek met elkaar 
 

Greet Buter 

16.55 – 17.00                Afsluiting 
 
 

Greet Buter 

17.00  Mogelijkheid tot napraten en 
netwerken onder het genot van 
een hapje en drankje 
 

Allen 

 

Locatie van de bijeenkomst: 

Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP in Oosterhout 

 

Aanmelden 

Graag via mail via griffie@oosterhout.nl  

 Graag zien wij u op 15 februari! 

  

Met vriendelijke groet, 

Greet Buter, Marcel Thaens, Eric Kaarsemaker en Joeri de Jong  

namens de VBG, de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Oosterhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:griffie@oosterhout.nl


 
Toelichting op de presentaties 

 

Moeten we dit wel willen? 
De weg naar een verantwoorde inzet van data en digitale technologieën voor de provincie Noord-
Brabant 
 
Digitale middelen en data zijn onmisbaar geworden bij het vinden van oplossingen voor de 
maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant. Soms botst de inzet van die middelen 
met de waarden van die we als provincie hoog in het vaandel hebben staan. 
Wanneer er sprake is van botsende waarden, spreken we van een ethisch dilemma. Bijna dagelijks 
kom je dergelijke dilemma’s tegen in de samenleving en de media. Denk aan de rol van sociale media 
bij de verkiezingen in binnen- en buitenland, platformen als Uber of systemen als het Systeem Risico 
Indicatie (SyRi) .  

Bewustwording, leren en borgen 
De inzet van data en technologie vereist dat je met elkaar in gesprek gaat. Dan gaat het (juist) niet 
alleen om wat juridisch mag, maar om of het ethisch is. Hoe zorgen we er nu voor dat onze collega’s 
bij de provincie hier überhaupt bij stilstaan? En dat ze hierover met elkaar in gesprek gaan? De 
afgelopen twee jaar hebben we de organisatie meegenomen in het onderwerp ethiek, om 
bewustwording te creëren, te leren van elkaar en om ervoor te zorgen dat we het onderwerp borgen 
in de organisatie. 
 
Anne Schoenmakers (Beleidsmedewerker digitale transformatie, provincie Noord-Brabant) vertelt 
tijdens deze sessie hoe ze dit aangepakt heeft, over de struikelblokken, over geleerde lessen en over 
wat ze nog wil bereiken in de toekomst op dit gebied. 
 
  

Mindware Breda: in gesprek met de stad over maatschappelijke en ethische vragen 
rondom technologie 

In Breda willen we de stad zijn waar de menselijke maat van digitalisering centraal staat. 
Digitalisering kan in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van leven in Breda: een stad met een 
top of the bill digitale infrastructuur, waar ruimte is voor rust, menselijk fysiek contact en interactie. 
In Breda werken we vanuit Bredata aan onder meer de Brabantring en de Bredaring, een open Urban 
Data Platform, digital twin en innovatielabs over onder meer toegankelijkheid en mobiliteit. 
 
Aandacht voor de menselijke maat 
Deze ontwikkelingen zijn niet uitsluitend positief. Dit maakt het van belang hier kritisch over te zijn. 
De overheid heeft hierin een belangrijke rol richting haar burgers.  De vraag is hierbij hoe we 
technologie op de juiste wijze kunnen ‘begeleiden’ in de samenleving, rekening houdend met 
publieke waarden. En met aandacht voor de menselijke maat. 
 
Mindware: bewustzijn creëren, in gesprek en leren 
Mindware binnen Bredata – de naam zegt het al – gaat over bewustzijn. Niet alleen over een bewust 
gebruik van je smartphone, maar ook over bewustzijn van de impact van digitalisering en technologie 
voor de stad. Voor inwoners, bezoekers en bedrijven – voor iedereen. Vanuit ‘mindware’ hebben we 
daarom een stedelijk ethisch team gevormd met allerlei organisaties die actief zijn in het publieke 
domein. En organiseren we regelmatig een ‘Bredata Talk of the Town’ over de impact van 



 
digitalisering op het dagelijks leven. Voor iedereen vrij toegankelijk, op een leuke plek en waarbij 
denken en doen centraal staat. En alle sessies ook terug te kijken zijn. Op die wijze willen we kennis 
over de impact van technologie vergroten. Om zo ook samen een betere ethische dialoog te kunnen 
voeren. Om niet alleen een slimme stad te worden maar ook een wijze stad te zijn! . 
 
Marieke Beekers (kwartiermaker Mindware) & Judith van Brussel (programmamanager Bredata) 
vertellen over hoe zij het gesprek over digitalisering en ethiek faciliteren en voeren met de stad Breda. 
  
 

 


