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2019

Wordt het nog doorontwikkeld?
Zo nee, datum van deﬁni eve
versie
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Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van
het instrument – wat het kan /
welk probleem het oplost (max
200 woorden)

Deze use case biedt inzicht in de ethische aspecten van het
informa esystemen die informa e verschaﬀen over drukte in
de stad. Speciﬁek is gekeken naar de ethische aspecten van de
DrukteRadar van de gemeente Amsterdam. Belangrijke
ethische onderwerpen zijn: privacy en cyber security,
technological lock in (samenwerking in datadelen met private
par jen), eigenaarschap van data, accurate algoritmen en
beschikbaarheid van data.

Instrument kan ingezet worden
door de overheid

Ja, een succesvolle technische innova e is maatschappelijk
geaccepteerd. De use case biedt inzicht in ethische aspecten
waar goed over moet worden nagedacht.
Ja, bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën kunnen
keuzes worden gemaakt die de kans op accepta e van een
innova es verhogen.
Ja, bij het gebruik van nieuwe technologieën is kennis over
ethische implica es belangrijk om kri sche vragen te kunnen
stellen en voor het vertrouwen.
nvt

Instrument kan ingezet worden
door private par jen
Instrument kan ingezet worden
door individuen
Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar
Wat is het verdienmodel van het
betreﬀende instrument
In welk land wordt het
instrument al ingezet?
Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een instrument /
op welk schaalniveau kan het
instrument worden toegepast
(niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)
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Op welke markt richt de tool zich?
(Nederland, Europa, Wereld)

Europa, dit onderzoek is ﬁnancieel gesteund door de Europese
Commissie in het kader van het Horizon 2020 research and
innova on programma, onder grant agreement Nr 786641
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De use case is uitsluitend beschikbaar in het Engels

De ethische overwegingen zijn relevant bij de ontwikkeling en
inzet van een dergelijk systeem
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