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Verslag van de werkgroep Ethiek 
 
• Ethiek en data vraagt om ethisch handelen ten opzichte van klant, organisatie en samenleving. 

• Doordenken en concretiseren van zelfregulering en ethiek wordt belangrijker omdat technische 
mogelijkheden sneller gaan dan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: 

- Zorgplicht en informatieplicht van organisatie  
 (Bijvoorbeeld: Waarmee ga je eigenlijk akkoord met die druk op de knop? Behoefte aan 

simpele uitleg wat je als organisatie met de data doet) 
- Direct opvraagbaar dossier met persoonlijke informatie waar organisatie over beschikt   

 (Bijvoorbeeld: Ervaringen met ‘trein-model’) 

• In de praktijk zie je dat organisaties vooral aan de wetgeving denken. De AVG heeft bijv. tot 
gevolg dat organisaties nul risico willen lopen en daarom zeer terughoudend met data omgaan. 
Dat levert enerzijds ricomijdend gedrag op (bijv. wijzen naar de privacy officer) of juist het 
tegengestelde: cowboygedrag zoals bij Cambridge Analytics. Er is heel veel mogelijk met data 
zolang er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’ en ‘proportionaliteit’. Dit vraagt om een 
specifieke verantwoording van het doel van datagebruik en het doel van de organisatie. 

• De verantwoordelijkheid voor de omgang met data en data-analyse mag niet alleen bij de 
juristen worden neergelegd. Iedere werknemer van hoog tot laag dient ervan bewust te te zijn 
welk radartje zij/hij is in het geheel van dataverwerking, -analyse en –gebruik. Dit vraagt om 
collectieve verantwoordelijkheid. 

• Een integrale visie op dataverwerking (“mainstreaming” in al het beleid) is noodzakelijk, oftewel 
het denken in termen van Data Governance. Ethiek moet ingebouwd worden in de systemen.  

• Waar spelen de waarden (privacy, transparantie, integriteit, betrouwbaarheid) een rol? Zowel bij 
het allereerste contact tussen organisatie en klant, als bij het ombouwen tot informatie obv 
data, het uitwisselen en gebruiken van informatie en het ontwikkelen van algoritmes op basis 
waarvan weer contact is met de klant. 

• Hoe weet je wat de klant wil? Is er naast de statistiek, algoritmes en voorspelbaarheid wel oog 
voor wat de specifieke klant wil? De rol van empathie wordt vaak onvoldoende belicht. 
Voorbeeld vanuit een ziekenhuis waar artsen zieke kinderen vroegen via een app hun situatie te 
monitoren. Kinderen bleken na ontslag uit ziekenhuis echter helemaal niet meer aan ziek zijn 
herinnerd te willen worden. Al was de app technisch perfect, maar de betekenis voor ‘de mens’ 
en diens gevoel was niet doordacht.  

• Ethisch gebruik van data betekent ook vermijden dat algoritmes tot self-fulfilling prophecy 
leiden. Er is een fundamenteel verschil tussen het gebruik van data om in te spelen op een 
bestaande situatie versus het gebruik van data om een situatie te creëren. 


