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EthicSchool Vooruitkijkspiegel
Wilt u:
➢ Uw innovatieve bedrijf of organisatie toekomstbestendig maken?
➢ Maatschappelijk wenselijke producten ontwikkelen met sleuteltechnologie?
➢ De klokkenluiders van morgen vandaag al van repliek dienen?
In EthicSchool bied ik (Dr. Ineke Malsch) u een op maat gemaakt trainingsprogramma aan,
toegesneden op uw specifieke behoeften. In het boek “Future Technologies We Want” wat in maart
2018 zal verschijnen heb ik een driedimensionaal concept voor duurzamere en verantwoordere
technologieontwikkeling ontwikkeld. Hierin combineer ik een technische, wettelijke en sociale fix. De
EthicSchool Vooruitkijkspiegel leert u dit concept toe te passen in uw situatie.
Leerdoelen:
➢ Bewustwording van mogelijke consequenties van technologieontwikkeling,
➢ Inzicht verwerven in de (on)mogelijkheden van technische, wettelijke en sociale bijdragen aan
maatschappelijk wenselijkere technologie.

Wat kunt u verwachten?

Ervaring

Optie 1 is een workshop van een halve dag
voor 10-12 deelnemers. Ik geef eerst een
inleiding,
waarin
ik
de
EthicSchool
Vooruitkijkspiegel uitleg. In drie subgroepen
werken de deelnemers een technische,
wettelijke, respectievelijk sociale oplossing uit
voor verduurzaming van uw bedrijf of product.
In de laatste ronde pitchen de groepen hun
oplossing voor een onafhankelijke jury. Deze
beoordeelt pros en cons van de drie
oplossingen.

In het komende boek “Future Technologies We
Want” bundel ik ruim 15 jaar ervaring in
(inter)nationale projecten op het gebied van
verantwoord innoveren. Zie ook:

Optie 2 is een interactieve lezing waarin ik met
de EthicSchool Vooruitkijkspiegel naar een
door u aangedragen case kijk, in dialoog met de
deelnemers.

➢ Ethics
and
Nanotechnology.
Responsible
Development
of
Nanotechnology at Global Level in the
21st Century. (proefschrift 4-10-2011)
http://repository.ubn.ru.nl/handle/20
66/91234
➢ Communitarian
and
Subsidiarity
Perspectives
on
Responsible
Innovation at a Global Level.
NanoEthics 9:2, pp 137-150, 7-8-2015
➢ Ineke Malsch, et al. Empowering
Citizens in International Governance of
Nanotechnologies.
Journal
of
Nanoparticle Research, 17:215

www.ethicschool.nl/aanbod

Wilt u meer weten? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Retouradres: Ineke Malsch, EthicSchool, Postbus 455, 3500 AL Utrecht, 06 22670580 of
malschtechnovaluation@xs4all.nl
Soort training
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