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Introductie
Kunstmatige intelligentie, designer baby’s, robotica, nanotechnologie, kwantum computing,
blockchain… Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat je als individu het niet meer bij kan
houden. Tijd dus voor een kennismaking en, belangrijker, een gezamenlijke bewustwording van de
vergaande implicaties op ethiek en religie van deze nieuwe technologieën.

Visie
Technologische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien.
Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande
integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een
grondige en kritische doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk moreel kader, is
daarom zeer relevant.

Missie & doelstelling
Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk
perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken
en informeert zij over actuele ontwikkelingen en de implicaties en consequenties hiervan op ethiek en
religie. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen.
Om te fungeren als platform voor bezinning, slaat Techthics twee pijlers. Allereerst vormt ze een
netwerk van experts uit verschillende disciplines. Kennisuitwisseling en het signaleren en analyseren
van trends staan hierin centraal. Techthics verzamelt haar kennis middels de volgende kanalen:
-

-

-

Expert groep
Een netwerk van experts, gelieerd aan landelijke en lokale politiek, besturen en adviesgroepen
van scholen, (IT) ondernemers, professoren en professionals met een technologische
achtergrond en netwerk;
Bijbel en andere christelijke & reformatorische bronnen
De Bijbel vormt voor Techthics het uitgangspunt om tot deze meningsvorming te komen.
Daarnaast wordt geput uit het denkwerk dat door (christelijke) techniekfilosofen is verzet.
(Wetenschappelijk) onderzoek
Boeken, artikelen en onderzoeken gerelateerd aan de filosofie en/of ethiek van technologie,
specifiek technologisch of thematisch onderzoek;
Trendrapporten
Van organisaties en overheidsinstanties die (jaarlijks) trendrapporten publiceren.
Interviews
Interviews met experts uit het veld over de voor Techthics relevante expertise gebieden
binnen technologie, ethische stromingen en christelijk religieuze duiding die als inspiratie
dienen voor het Techthics foundation document, artikelen of andere uitingen van Techthics.
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Techthics foundation document
De opgedane kennis en key messages worden verwerkt in het Techthics foundation document. Dit
document is een intern document en dient als inspiratie en bron waar we uit putten tijdens onze
uitingen (interviews, artikelen, events & symposia).

Techthics doelgroep & activiteiten
Het delen van opgedane inzichten vanuit dit kennisnetwerk vormt de tweede pijler van Techthics.
Hierbij richt Techthics zich op het informeren en toerusten van politici, bestuurders, beleidsmakers,
docenten, studenten en geïnteresseerden binnen de christelijke achterban en daarbuiten. De kanalen
waar Techthics haar doelgroep(en) informeert en toerust zijn:
-

-

-

-

Jaarlijks symposium
Jaarlijks organiseert Techthics een open Symposium waar al haar doelgroepen en ook partijen
en personen buiten Techthics’ haar primaire doelgroep geïnformeerd, geïnspireerd en
toegerust kunnen worden met actuele technologische thema’s, de impact van deze
technologieën en haar christelijke duiding
Interviews
Interviews met experts uit het veld over de voor Techthics relevante expertise gebieden
binnen technologie, ethische stromingen en christelijk religieuze duiding die als inspiratie
dienen voor het Techthics foundation document, artikelen of andere uitingen van Techthics.
(Opinie) artikelen op platformen
Ter illustratie: Reformatorisch Dagblad, De Banier (Partijblad van de SGP) het ledenblad van de
Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)
Website
www.techthics.nl
Mailings
Periodieke mailings aan de hiervoor aangemelde doelgroep

Techthics stichting
Om de visie en missie van Techthics een concreet kader te geven is Techthics als stichting opgezet met
de volgende commissies:
-

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris & penningmeester
Het dagelijks bestuur vergadert alleen naar behoefte. Lopende zaken kunnen zoveel mogelijk
afgehandeld worden in persoonlijke contacten of via andere kanalen.

-

Algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur plus bestuursleden van de commissies
content & organisatie.

-

Commissie Content
Verantwoordelijk voor meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken, onderzoek
en het up-to-date houden en uitbreiden van het Techthics foundation document.

-

Commissie Organisatie
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Verantwoordelijk voor de organisatie en orkestratie van de fysieke uitingen van Techthics als
expertavonden, symposia en andere evenementen.

Een overzicht van de mensen & commissies achter Techthics vindt u op de website:
https://www.techthics.nl/wie-zijn-wij/

Overzicht van Techthics uitingen & activiteiten
Om een beeld te geven van de Techthics’ uitingen en activiteiten is er op de website een tijdlijn
geplaatst: https://www.techthics.nl/tijdlijn/

Techthics fondswerving
Techthics is een stichting die afhankelijk is van donaties en giften. Techthics heeft op haar website een
Sponsorpagina https://www.techthics.nl/sponsoring/ waar de volgende mogelijkheden worden
aangedragen:
Financiële steun kan op de volgende manieren:
•
•

•

•
•

Een jaarlijkse donatie van € 25,- / € 50,- / anders;
U wordt ‘Vriend van’: dit kost u jaarlijks € 100,-; hiervoor komt uw logo op de presentatie van
ons symposium 2020 (en volgend jaar opnieuw); dit logo zal zichtbaar zijn vooraf, tijdens de
pauze en na afloop;
U wordt ‘Partner van’: dit kost u jaarlijks € 250,-; hiervoor ontvangt u hetzelfde als bij ‘Vriend
van’ met als extra de gelegenheid om uw logo op onze website op te nemen en een stand op
te zetten tijdens het symposium 2020 (en volgend jaar opnieuw);
Voor scholen / politieke partijen bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een workshop /
lezing /masterclass op locatie; hiervoor vragen wij een nader af te stemmen bijdrage;
Specifieke bijdragen als: locatie, catering, designwerkzaamheden, PR & andere vormen van
support kunnen ook besproken worden

De mogelijkheden van giften en sponsoring worden onder de aandacht van de doelgroep gebracht via
de volgende kanalen:
-

Website
https://www.techthics.nl/sponsoring/
Mailings
Mailings naar de doelgroep die hiervoor zijn aangemeld
Events & Symposia
Events & Symposia waar de mogelijkheden onder de aandacht wordt gebracht en tijdens
sommige van deze events wordt ook entree gevraagd om de kosten van de activiteiten
sluitend te maken.

Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Gelden die door de Stichting worden ontvangen, worden ingezet om ons doel te verwezenlijken. Dit
kan in de meest ruime zin, te denken valt hierbij aan het houden van een symposium, het opstellen
van folder- en / of lesmateriaal etc.
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Verdere gegevens Stichting Techthics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSIN of fiscaal nummer: 860374841
Het postadres: 2404 EH Alphen aan den Rijn, Goudenregenplantsoen 21
E-mail adres: info@techthics.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 75722445
Bankrekening: NL46RABO0348309058
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders en beleidsbepalers: zie website, wie
zijn wij https://www.techthics.nl/wie-zijn-wij/
Overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen: wordt separaat toegevoegd;
De instelling kan daar een prognose voor de komende jaren aan toevoegen: wordt separaat
toegevoegd;
Beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers: Bestuurders ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden anders dan een vergoeding voor de door hen ten behoeve van de
Stichting gemaakte kosten;

Meer informatie
Meer informatie over Techthics kunt u vinden op onze website: www.techthics.nl of via ons e-mail
adres info@techthics.nl

