
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weet jij ons publiek te bereiken door jouw ontwerpen, of kan jij als geen ander mensen een 
gevoel meegeven met de door jouw gemaakte en bewerkte video’s? Dan ben jij meer dan welkom! In 
het beste geval kan jij ons helpen met beide zaken zodat we de functie kunnen combineren. 
 
Wat is Techthics? 
Techthics is een stichting welke nadenkt over de impact van nieuwe technologie op ethiek en 
christelijke religie. Technologische ontwikkeling gaan razendsnel, de gevolgen zijn (vaak) moeilijk te 
overzien. Techthics is een platform voor bezinning op deze technologische ontwikkelingen. Vanuit 
een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technisch-ethische 
vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen. 
 
Jouw functie 
Als denktank is het belangrijk dat we onze kennis delen met onze doelgroepen binnen onderwijs, 
politiek, bedrijfsleven en bredere achterban. Wij communiceren deze kennis via verschillende wegen. 
Als grafisch designer ben je bezig met het continu door ontwikkelen van onze huisstijl, ontwerp je 
onze nieuwsbrieven/flyers voor onze events en denk je na over de rol van de ontwerpen in andere 
(social) media uitingen. Als videograaf zal jij nadenken over de intro- en aftermovies van onze 
events, interviews en heb je een eigen visie op het creëren van video content. Je weet met jouw 
eigen draai goed (beeld)materiaal te filmen tijdens verschillende Techthics-bijeenkomsten. 
Vervolgens bewerk jij dit tot bruikbaar video materiaal wat gedeeld kan worden op onze Techthics 
kanalen. 
  
Jij bent geschikt! 
Het belangrijkste is dat jij je herkent in onze visie en missie en wilt bijdragen aan ons doel. Iedereen 
binnen Techthics heeft een eigen domein of expertise waardoor we jou alle vrijheid geven. Hierbij is 
het belangrijk dat jij zowel in je commissie kunt samenwerken, en goed jouw eigen project/werk kunt 
managen. Het is uiteraard belangrijk dat jij je thuis voelt in de omschreven taken en hier een mooie 
uitdaging in ziet! 
 
Jouw team 
Techthics bestaat ondertussen uit meer dan 10 commissie leden welke in contact staan met een 
vijftigtal expert uit verschillende disciplines. Al  deze enthousiaste mannen en vrouwen dragen hun 
steentje bij in bijvoorbeeld de commissie organisatie welke events organiseert of aan de commissie 
content welke onderzoek doet en artikelen schrijft plus mensen welke verantwoordelijk zijn voor het 
(algemeen) bestuur, secretariaat, financiën en ga zo maar door. In dit plaatje missen we jou nog. 
 
Wij horen graag meer van jou! Voor vragen kun je contact op nemen via 06 34 79 50 11 of 
info@techthics.nl t.a.v. Marnix van Doorn. 
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