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Artikelen

Uitnodiging: Algoritmen
Op woensdag 9 juni vindt de eerstvolgende
bijeenkomst plaats met onderzoekers en
beleidsmakers. We gaan in op de Impact
Assessment Mensenrechten Algoritmen
(IAMA), op dit moment in ontwikkeling bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in samenwerking met
onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
Onder anderen met Marc Gerhard (ministerie
van BZK) en Iris Muis (UU).

Interview met onderzoeker Niels ten Oever:
De technologie die ons vormt meer in eigen
handen krijgen

Meer info & aanmelden:
https://www.nwo-mvi.nl/nl/node/5881

Terugblik: Vertrouwen
In april kwamen zo'n 25 specialisten uit
wetenschap en beleid samen. Het ging om het
begrijpen wat vertrouwen is, de rol van
verwachtingen, humanitaire principes en
verschillende vormen van vertrouwen.
Meer info & teruglezen: https://www.nwomvi.nl/nl/showcase/vertrouwen-eenverkenning-vanuit-het-programma

Terugblik: Meaningful human control
In december vond de eerste community
meeting plaats over hoe het menselijke
element in automatische systemen bewust
vormgegeven moet en kan worden.
Meer info & teruglezen: https://www.nwomvi.nl/sites/default/files/Impressie%20Commu
nity%20Meeting%20MHC%2C%2016%20dec
%2020.pdf

Als samenleving vertrouwen we op digitale
infrastructuren. De standaarden waaraan deze
infrastructuren moeten voldoen om te kunnen
samenwerken, zijn nauwelijks zichtbaar.
Onterecht wordt vaak aangenomen dat
standaarden neutraal zijn. Niels ten Oever
(Universiteit van Amsterdam) werkt als
postdoc-onderzoeker in het project ‘Making the
hidden visible: Co-designing for public values
in standards-making and governance’. In dit
project bestuderen de onderzoekers hoe de
totstandkoming van standaarden precies werkt
en hoe de technologie meer in de handen van
overheden en burgers kan komen. Lees het
interview hier: https://www.nwomvi.nl/nl/showcase/de-technologie-die-onsvormt-meer-eigen-handen-krijgen

Verrijken met waarden
Jeroen van den Hoven (TU Delft, NWO-MVI
Raad), Jurgen Goossens (Universiteit Tilburg)
en Marnix Croes (Ministerie van Justitie &
Veiligheid) delen hun kijk op het waarborgen
van publieke waarden. Lees het artikel hier:
https://www.nwo-mvi.nl/nl/showcase/digitaletechnologie-verrijken-met-waarden

www.nwo-mvi.nl

Lees meer over de vijf projecten in het
programma: https://www.nwomvi.nl/nl/node/5875

Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld.
Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO met de gemeente Den Haag en de ministeries van
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid. Als onderdeel
van het NWO-MVI Platform voor Maatschappelijk Verantwoord Innoveren wordt ingezet op een actieve
community en het bundelen en uitbouwen van opgedane kennis. Er lopen vijf onderzoeksprojecten die zich
richten op de interactie tussen publieke waarden en digitale technologie. De kernvraag is hoe deze waarden in
digitale ontwikkelingen gewaarborgd kunnen worden. https://www.nwo-mvi.nl/nl/node/5874
Wilt u de informatie ook ontvangen of juist niet meer? Stuur een mail naar mvi@nwo.nl.

