
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Techthics is op zoek naar iemand met een brede interesse op het gebied van technologie. Jij gaat 
meedenken en -schrijven over technologische-ethische vraagstukken vanuit een christelijk perspectief. 
Een mooie mogelijkheid om in contact te staan met experts en mede vakgenoten voor persoonlijke 
verdieping.  
 
Wat is Techthics? 
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 
Een belangrijk onderdeel binnen Techthics is onze commissie content. De commissie content gaat 
namelijk over de inhoud van al onze stukken en artikelen. Samen met de commissieleden schrijf en 
denk je over onderwerpen met betrekking tot nieuwe technologie, ethiek en christelijke religie. Wij 
zien graag dat jij je als nieuw commissielid verdiept in technologieën (denk bijvoorbeeld aan 
deepfake, AI en Big data) zodat wij scherp hebben wat deze technologieën inhouden, waar ze 
toegepast worden, en wat de ontwikkelingen zijn. Hiervoor lees je relevante literatuur en deel je 
interessante bevindingen met andere commissieleden. Daarnaast organiseren we geregeld een 
interview met een expert waarbij jij je voorbereidt op het interview en deze afneemt. Je vergadert 
elk kwartaal met jouw commissie over de content, takenverdeling en vooruitgang.  
  
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. Als 
commissielid content wil jij je graag in diverse onderwerpen verdiepen. Hiervoor is het uiteraard 
belangrijk dat jouw interesse ligt bij technologie. Verder zie jij natuurlijk een uitdaging in deze 
functie, kun je goed samenwerken en wil jij graag bijdragen. 
 
Jouw team 
Techthics bestaat ondertussen uit meer dan 10 commissieleden welke in contact staan met een 
vijftigtal expert uit verschillende disciplines. Al  deze enthousiaste mannen en vrouwen dragen hun 
steentje bij in bijvoorbeeld het (algemeen) bestuur, secretariaat, financiën, marketing, HR 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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