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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument:

X

Omschrijving deel 1
Naam

Moral Game

Ontwikkelaar en land

Fontys, Nederland

Jaar van uitbrengen

2022

Wordt het nog doorontwikkeld? Zo nee, datum van
definitieve versie

Ja

Website

https://fontys.nl/Onderzoek/Moral-Design-Strategy/Moral-Design-the-game.htm

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk
probleem het oplost (max 200 woorden)

Met het Moral Game willen de onderzoekers van het Lectoraat Moral Design Strategy & Journalistiek en
Innovatie het brede debat rondom slimme ontwikkelingen voeren. Het spel dat gebaseerd is op
wetenschappelijke inzichten, daagt spelers uit om na te denken over de dominante waarden waarmee
de diverse stakeholders in de stad besluiten nemen. Daarmee wordt tevens duidelijk welke waarden zich
soms slecht tot elkaar verhouden. De uitdaging is om uiteindelijk tot een meerderheidsstandpunt te
komen waarbij de belangrijkste waarden zijn uitgelicht. Het spel daagt uit tot zelfreflectie en leert
iedereen nadenken over de manier waarop we onze besluitvorming slimmer kunnen organiseren zodat
we als slimme burgers onze eigen slimme stad vormgeven.
In de game gaat de speler met 4 tot max 12 medespelers toewerken naar een gedegen besluit rondom
een slimme technologie of dienst. De speler kruipt daartoe in de huid van de ambtenaar, wethouder,
ondernemer of burger en probeer je op basis van je belangrijkste morele waarden en overtuigingen je
standpunt te verdedigen. Je werkt als groep toe naar een meerderheidsstandpunt. Het spel kent ook
twee andere versies. Moral Game + facilitator en Moral Game + onderzoek.

Instrument kan ingezet worden door de overheid

Nee

Instrument kan ingezet worden door private partijen

Ja

Instrument kan ingezet worden door individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar

Verkopen van de game

Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument

Verkopen van de game

In welk land wordt het instrument al ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke Nee
talen
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan Wijk / stad / provincie / land
het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Nederland
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