
 
 

Communicatiemateriaal over de Aanpak Begeleidingsethiek 

 

Informatie over de Aanpak Begeleidingsethiek om te verspreiden 

Als je je achterban meer informatie over de Aanpak Begeleidingsethiek wil aanbieden, dan 

is daar verschillende content voor beschikbaar: 

 

Video over de Aanpak Begeleidingsethiek: video Aanpak Begeleidingsethiek - ECP on Vimeo 

 

De publicatie Aanpak Begeleidingsethiek: Aanpak begeleidingsethiek - Begeleidingsethiek 

 

Het Manifest van het Platform Ethiek en Digitalisering: Manifest Ethiek en Digitalisering: 

hoe maken we samen onze digitale samenleving beter? - Begeleidingsethiek 

 

Ook is er een digitale flyer beschikbaar, waarin de Aanpak kort wordt toegelicht. Via een 

link in de flyer vind je een kort college van medeontwikkelaar van de Aanpak professor 

Peter-Paul Verbeek over begeleidingsethiek: https://begeleidingsethiek.nl/wp-

content/uploads/2021/05/006-021-flyer-begeleidingsethiek_vDEF-2.pdf 

 

Op de hoogte blijven van de Aanpak Begeleidingsethiek  

De Aanpak Begeleidingsethiek is te vinden op LinkedIn. Mocht je wat willen plaatsen op je 

eigen kanalen over de sessie/ training, dan kan je de pagina van de Aanpak 

Begeleidingsethiek taggen. Je post wordt dan gedeeld. 

LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/company/aanpak-begeleidingsethiek-ecp-

platform-voor-de-informatiesamenleving/ 

Nieuwsbrief: Eens per kwartaal wordt een nieuwsbrief verzonden over de Aanpak 

Begeleidingsethiek. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via deze link: 

Inschrijven nieuwsbrief Begeleidingsethiek (zohopublic.eu) 

 

Over de Aanpak Begeleidingsethiek 

Begeleidingsethiek ziet techniekethiek als een begeleider van technologie in de 

samenleving en niet als een beoordelaar. Het gaat daarbij dan ook om de hoe-vraag in 

plaats van de of-vraag. De Aanpak Begeleidingsethiek is een participatieve methode die 

concrete handvatten biedt om technologie in de praktijk op een ethisch verantwoorde 

manier toe te passen. De Aanpak leidt tot handelingsopties voor de technologie, voor de 

omgeving waarin die wordt toegepast en voor de mensen die ermee te maken hebben. 

De Aanpak Begeleidingsethiek is van iedereen die ermee wil werken. Van en voor 

organisaties met de mogelijkheid een sessie te organiseren in je eigen organisatie en/of 

moderator te worden middels een praktische train-the-trainer cursus. Daarmee kan je er 

vervolgens in je eigen organisatie of als consultant mee aan de slag te kunnen. 

 

Van de sessies die zijn georganiseerd zijn de verslagen terug te vinden op de website. Daar 

kun je tevens meer informatie vinden over de Aanpak Begeleidingsethiek.  
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