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Nog niet zo lang geleden ontdekten vier innovators uit verschillende organisaties dat ze  
met vergelijkbare zorgen over innovatie rondliepen.

Zij zagen hoe de gangbare praktijken van controle en risicobeheersing het innovatieproces 
onnodig vertragen; hoe de onzichtbare hand van de markt geen waarborg bood 
tegen schadelijke gevolgen; en hoe de samenleving steeds argwanender tegenover 
datatechnologie ging staan.

Herken je dit? Dan is dit boekje waarschijnlijk iets voor jou. We introduceren daarin de  
Trust Canvas, een praktische tool die jou en je team kan helpen sneller en beter te innoveren.

We horen graag wat je er van vindt en wensen je veel plezier.



The biggest global issue is the continued erosion of trust. 
Klausch Schwab (World Economic Forum Davos)

It’s about finding your values, and committing to them. It’s about  
finding your North Star. 
Tim Cook (Apple)

We shape our tools and thereafter they shape us. 
John Culkin (Priest, Publicist, USA)

Technology is neither good nor bad; nor is it neutral. 
M. Kranzberg (Georgia Tech, USA)

Trust is the water in which we swim. 
Maria Kornikova (The Confidence Game)
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Inleiding



De zakelijke waarde van vertrouwen
Het zijn spannende tijden voor innovators

Het tempo van innovatie ligt hoog en versnelt nog steeds. Daarbij voelen we als Europa de druk 
van de tech grootmachten uit de Verenigde Staten en China, die nog véél sneller gaan dan wij.

Dat is niet alleen omdat ze groter of rijker zijn. Maar ook omdat we in Europa hebben gekozen 
om in innovatie niet het belang van de commercie of de communistische partij voorop te 
zetten, maar dat van de individuele burger. Dat betekent consensus en consensus vertraagt.

Daar komt bij dat technologie niet neutraal is. Data-innovatie is nu zó complex en veel-
omvattend, dat de kans op onbedoelde gevolgen voor mens en maatschappij alleen maar 
groter wordt. Oók als je keurig binnen de grenzen van de wet- en regelgeving blijft.

Daar sta je dan als Europese innovator: aan de ene kant moet je snelheid maken. Aan de 
andere kant houden regelgeving en de kans op reputatieschade je tegen.

Het lijkt er sterk op dat we in Europa hard toe zijn aan een nieuwe, eigen visie op innovatie. 
Een visie die de belangen van burger en consument niet als beperking ziet, maar juist als 
uitgangspunt voor innovatie.

Waarin technologie niet mikt op wat juridisch gezien nog net mag, maar op wat we als bedrijf 
en samenleving graag willen. Een visie, kortom, die de zakelijke waarde ziet van vertrouwen 
in innovatie en innovator.

“De enige 
technologie  
die waarde kan  
creëren, is  
technologie die  
onze omgeving  
durft te ver trouwen.” 
Marcel Kuil
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Betekent dat, dat we in zaken als privacy en data-bescherming nu nog roomser dan de Paus 
moeten worden? Nee. Het betekent wél dat we de waarde van vertrouwen moeten toevoegen 
aan onze huidige innovatieprocessen. Zodat we het kunnen integreren in onze uiteindelijke 
innovaties.

Dat gaat niet vanzelf. Maar ook een reis van duizend mijlen begint met een paar eerste 
stappen. 

De eerste stappen

De Denktank Innovatie en Vertrouwen is de samenwerking van mensen uit Achmea, KPN, 
Rabobank en Schiphol. Zij concludeerden dat het tijd werd voor een innovatiemodel waarin 
vertrouwen een centrale rol speelt.

Deze Denktank boog zich in haar eerste fase over de zakelijke waarde van vertrouwen  
in technologische innovatie. Daarover produceerde ze een discussion paper. In fase twee 
organiseerde de Denktank zich in drie werkgroepen die de geformuleerde inzichten 
vertaalden naar concrete tools. Het eindresultaat van al dit werk is de Trust Canvas die  
we in dit boekje introduceren: een praktisch gereedschap waarmee je vanaf morgenochtend 
innovatie kunt verbeteren.

We zien het als een werk in ontwikkeling. De eerste stappen op weg naar een nieuw, 
Europees innovatiemodel. We nodigen je van harte uit samen met ons de volgende te zetten.
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Lees Wijzer



Hoe ga ik zo effectief mogelijk door  
dit boekje heen?

Dit boekje is geschreven als praktische handleiding bij de Trust Canvas: de tool om meer te 
innoveren vanuit vertrouwen. We maken je graag wegwijs in de onderdelen, zodat je meteen 
kunt starten waar dat voor jou relevant is en de rest voor later kunt bewaren.

Deel 1: Waarom een Europees Innovatie model?
Het eerste deel geeft de achtergrond bij de Trust Canvas. Welke visies op innovatie zien we in 
Amerika, China en Europa? Waarom heeft iedereen in big tech het de laatste tijd ineens over 
vertrouwen? Wat is vertrouwen? En wat is de zakelijke waarde van vertrouwen? Hiermee 
zetten we voor het goede begrip even de neuzen dezelfde kant op.
 
Deel 2: De Trust Canvas
Het tweede deel introduceert het model zelf: de Trust Canvas. Dit is het werkmodel voor 
vertrouwen in innovatie. Hier worden de verschillende fasen van de Trust Canvas uiteengezet.
 
Deel 3: De gebruiksaanwijzing
Aan de slag: hier vind je hoe de Trust Canvas werkt en wat je er mee kunt vanuit verschillende 
ethische invalshoeken. We doen dat lekker praktisch aan de hand van voorbeelden die bij 
elke stap genoemd worden en stappen die je zelf kan zetten. Je leest hier hoe je de Trust 
Canvas effectief kunt inzetten in je eigen team of project op verschillende niveau’s:
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1 - Beginselethiek: toetsing op organisatieniveau
2 - Gevolgenethiek: toetsing op projectniveau
3 - Deugdethiek: toetsing op niveau van team en individu

Deel 4: Voorwaarden
Op papier lijkt vertrouwen creëren dus niet zo ingewikkeld. Maar hoe verzilver je nu dit 
vertrouwen? We doen dat aan de hand van de 5 concrete voorwaarden voor vertrouwen  
in de realiteit van organisaties. Je leest hier hoe je de Trust Canvas effectief kunt inzetten  
in je eigen organisatie of proces.
 
Deel 5: Hoe kwam Trust Canvas tot stand?
We eindigen met een impressie van het Ontstaan van de Trust Canvas. Hier kun je 
bijvoorbeeld lezen waar we zelf de bietenbrug op gingen, welke lessen we samen hebben 
geleerd en hoe inzichten tot stand kwamen. Dit helpt je te begrijpen waar we nu staan en 
brengt je misschien op ideeën voor verdere uitbreiding en verbetering naar de toekomst.
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Deel 1
Waarom een 
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Innovatie
model?



Amerika, China, of …Europa?
De twee grootmachten in geld en technologie zijn zonder twijfel Amerika en China. Er is in 
de westerse wereld vrijwel niemand meer die niet dagelijks diensten gebruikt van Apple, 
Facebook of Alphabet. Inmiddels geldt in China hetzelfde voor tech-reuzen als TenCent, 
Alibaba en Huawei. En China accelereert: ook Europa koopt bij Alibaba en Huawei is een 
mondiale speler op het gebied communicatietechnologie.
Ondertussen is er in de top 10 van wereldwijde tech-bedrijven geen Europeaan meer te 
vinden. Dat laat de ambitieuze innovator een eenvoudige keuze: ga ik naar de Verenigde 
Staten of naar China? We zetten je opties even op een rij:

Amerika?

Als je naar de Verenigde Staten gaat, dan kies je voor een omgeving waarin de commercie 
de norm in technologische innovatie is. Zaken als privacy en dataveiligheid bestaan wel, 
maar worden pas als relevant gezien als iemand opstaat en meent dat zijn belangen worden 
geschaad. Innovatie wordt dus in eerste instantie bijgestuurd door de rechtbank.  
De politiek laat de comercie graag alle vrijheid en houdt zich –behoudens een paar specifieke 
onderwerpen– waar mogelijk afzijdig.

Deze vrijheid heeft in elk geval drie gevolgen:
1.  Allereerst een enorme aantrekkingskracht op durfkapitaal. In de slipstream daarvan 

zien we dat het mondiaal talent massaal richting Californië trekt. Silicon Valley is zonder 
twijfel dé kraamkamer van technologische innovatie.

“Het idee dat aan
deelhouders alleen 
maar financiële 
waarde willen 
zien is inmiddels 
gewoon te simpel.”
Ruben Mercx
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2.  Het tweede effect is het ontstaan van monopolisten. Google, Facebook en Amazon zijn 
onbetwiste heersers op het gebied van zoekmachines, sociale media en online retail.

3.  Een derde effect is dat sociale waarden als vrijheid, gelijkheid en privacy luxe goederen 
worden. Ze zijn tegen meerprijs te koop. Een (zeer) ruwe schatting zette de waarde van 
persoonlijke gegevens ooit tussen de € 300 en € 500 per internetgebruiker per jaar. Dat  
is voor een modaal gezin met 2 kinderen serieus geld.

Samenvattend: in de USA kun je enorm je technologische ei kwijt. The sky is the limit. Alles 
kan. Veel mag. Nergens gaat technische innovatie sneller dan daar.

China?

In China duwen zowel cultuur als politiek de innovatie een andere kant op. Waar het Westen 
individuele vrijheid als hoogste goed ziet, telt in China het collectieve belang zwaarder. 

Binnen China zien we bijvoorbeeld hoe gezichtsherkenning en persoonsgegevens via 
honderdduizenden surveillance camera’s de bevolking massaal in de gaten houden en 
afrekenen op gewenst en ongewenst gedrag. Buiten China lezen we in de krant hoe de 
Chinese tech-reus Huawei wellicht van hogerhand wordt ingezet om de internationale 
agenda van China te realiseren.

Bijgevolg zet China zeer zwaar in op technologische innovatie. Momenteel studeren daar in 
één jaar meer ingenieurs af dan er nu totaal in de Verenigde Staten of Europa rondlopen. Je 
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kunt je als innovator in China dus helemaal uitleven in AI en big data. Er kan veel. Zolang het 
de Chinese staatsbelangen maar dient.

…of Europa?

Europa loopt in geld, tempo en niveau van technologische innovatie momenteel achter op de 
bovengenoemde twee.

Beide andere systemen lijken niet te rijmen met lange termijn tevredenheid van de Europese 
burger. Sterker, het Europese idee dat de vrijheid van het individu belangrijker is dan 
commercieel of politiek succes wordt snel opgepikt in Silicon Valley. Neem Tim Berners-Lee, 
die gezien wordt als (mede-)uitvinder van het oorspronkelijke internet en met zijn Open data 
Institute werkt aan een internet waarin de gebruiker het voor het zeggen heeft.

En hij is niet alleen. Steeds meer (ex-)Google, -Amazon en -Facebook medewerkers verenigen 
zich met vergelijkbare doelen in organisaties die Europees aandoende visies verkondigen. 
Ironisch genoeg doen hun bazen dat sinds dit voorjaar ook, toen tal van CEO’s zich in Davos 
voor de microfoon verdrongen om te verkondigen dat ‘Vertrouwen’ (‘Trust!’) nu cruciaal was 
voor het zakelijk succes van Big Tech.

Europa loopt inhoudelijk gezien niet voorop in technologie. Maar de vraag wat we als 
samenleving willen van technologie leeft hier sterker dan waar ook. En daar ligt wellicht 
onze kans. 

“I believe that the 
climate in Europe 
isn’t that good 
for innovation as 
tolerance currently 
is low. It’s time for 
Europe to act as 
the current trend 
will kill innovation. 
Once tolerance is 
low, either we will 
see resistance or 
resignation. Both 
options will never 
lead to solutions 
that fulfill our 
needs.”
Dennis Groot

17

Denktank 
Innovatie en 
Vertrouwen
Action paper



Inzetten op vertrouwen 
De werkelijke race lijkt te zijn wie er het eerst in slaagt om vertrouwen tot duurzame motor 
van innovatie maken. Dat betekent inzetten op de vraag wat we als mens en maatschappij 
eigenlijk willen van technologie. Wat is innovatie naar de menselijke maat? Hoe realiseren 
we een innovatiemodel dat de waarde van vertrouwen omzet in nieuwe snelheid, kwaliteit en 
maatschappelijke acceptatie van innovatie?

In die race liggen we in Europa vooraan. En die voorsprong willen wij uitbouwen. Als jij dat 
ook ziet zitten, dan kun je misschien juist het beste in Europa blijven en meehelpen met het 
realiseren van de technologische vooruitgang zoals we die als mens en maatschappij willen. 
Graag zelfs.

Wat is vertrouwen?
Als we een innovatiemodel op vertrouwen willen baseren, dan dienen we eerst af te 
spreken wat we eigenlijk onder vertrouwen verstaan. Vertrouwen heeft een paar belangrijke 
aspecten:

Wanneer speelt vertrouwen?

Eigenlijk alleen in situaties met afhankelijkheid en risico’s. Er is sprake van vertrouwen als ik 
afhankelijk ben van jou en er toch vanuit durf te gaan dat jij mij geen schade zult berokkenen. 
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Als ik dat vertrouwen in jou niet heb, dan zal ik voor regels en sancties willen zorgen om 
mijzelf te beschermen. In de praktijk zullen regels en vertrouwen elkaar aanvullen.

Hoe bouw je vertrouwen op?

Vertrouwen is een attitude. Ik bouw vertrouwen bij jou op door mij consistent betrouwbaar 
te gedragen. Vertrouwen is dus het effect van een cumulatieve ervaring. Consequent 
betrouwbaar gedrag bouwt op naar een steeds stabielere reputatie van betrouwbaarheid.  
Zo win je het vertrouwen van je omgeving.

Wat zijn de verschillende vormen van vertrouwen?

Vertrouwen is niet absoluut maar kent gradaties. Minimaal is het oppervlakkig rationeel 
vertrouwen dat een projectpartner wel zal doen wat hij belooft omdat dit ook in zijn 
eigen belang is. Ultiem vertrouwen zie je bij levenspartners die vanuit een gevoel van 
lotsverbondenheid de risico’s en tegenvallers van de ander accepteren als van henzelf.

Vertrouwen in de zaak

Als we in innovatie over vertrouwen spreken, hebben we het meestal over iets daar tussenin: 
ik durf met jou in zee zonder jou steeds te controleren. Van organisatie richting klant betekent 
dat ruimhartigheid bij onenigheid; en richting collega’s en partners betekent vertrouwen dat 
iedereen het gezamenlijk belang consequent boven het individuele laat gaan. Als gevolg zijn 
we geen of minder tijd en gedoe kwijt aan afspraken, toestemmingsprocedures, verborgen 
agenda’s en ander oponthoud.

“Organisaties die 
werken vanuit een 
helder idee van 
maatschappelijke 
betekenis blijken 
keer op keer 
hun markt te 
outperformen. 
Zou dat zijn omdat 
hun klanten hen 
waarderen, ze hun 
talent weten te 
binden of eerste 
keus hebben aan 
partners waarmee 
ze die waarde 
creëren?”
Louis Huyskes
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Waarde van ethische reflectie
Vertrouwen ontstaat door in al je gedrag consequent te laten zien dat je het belang van de 
ander voor ogen hebt. Met andere woorden: door je steeds goed te willen gedragen. De vraag 
is natuurlijk: wat is goed in welke situatie? Welke afweging maak ik daarbij? En wat zijn voor 
mij de kaders waar aan ik mijn beslissingen wil toetsen? Die zaken vormen het terrein van 
de ethiek. Ethische reflectie is daarmee een solide weg naar duurzaam vertrouwen van je 
omgeving. En wie de zakelijke waarde van dat vertrouwen inziet, begrijpt meteen waarom 
ethiek juist in tijden van snelle verandering een plek in het hart van de business heeft.

Kort samengevat: ethisch verantwoord gedrag leidt tot vertrouwen. Vertrouwen leidt tot 
sneller en efficiënter samenwerken bij een lager ondernemingsrisico. Tel uit je winst.

Consistentie in gedrag

Ik krijg vertrouwen in jou als ik jou consequent het juiste zie doen voor mij. Als jij bijvoorbeeld 
steeds jouw belang laat begrenzen door het mijne en daar niet tegen in gaat. En dat volhoudt, 
ook als het even pijn doet.

Business Benefits

Vertrouwen levert op twee manieren zakelijke voordelen:
Snelheid: teams en partners die elkaar vertrouwen werken sneller. Ze leveren daarmee 
een hogere kwaliteit in kortere tijd. Lees: time-to-market. Terwijl de concurrent nog met 
partners aan het bakkeleien is over disclaimers, heb jij je eerste versie al op de markt.
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Continuïteit: voorkeur, loyaliteit, vergevingsgezindheid van klanten bij tegenvallers: 
allemaal zaken die zich vertalen in een lagere risk vs return ratio. Of, als je je CFO blij wilt 
maken: lagere Weighted Average Cost of Capital.

Vertrouwenskapitaal

Snelheid en continuïteit vergroten de concurrentiekracht van je organisatie. Klantvoorkeur, 
klantloyaliteit en vergevingsgezindheid kennen we als factoren die omzet en marge zowel 
verhogen als stabiliseren.

In tijden van supersnelle innovatie is snelheid alléén niet genoeg. Het risico van mislukking 
en onbedoelde schade is inherent aan vernieuwing. De vraag is dus niet of je ooit je 
klanten, stakeholders en samenleving teleur gaat stellen, maar hoe je de schade die daaruit 
voortkomt weet op te vangen.

Vertrouwen van de omgeving in je organisatie fungeert daarin als belangrijke buffer. Je 
reputatie als een organisatie die zich consistent ethisch robuust heeft gedragen, is op dat 
moment inzetbaar als kapitaal: het vertrouwenskapitaal van de organisatie.

Zoals met elke vorm van kapitaal, moet je ook vertrouwenskapitaal voor innovatie opbouwen. 
In het volgende deel van dit boekje geven we een concrete handreiking om dat mogelijk te 
maken: de Trust Canvas.

“Vertrouwen raakt 
alle aspecten van 
een organisatie!”
Emma Keulen
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Een werkmodel voor vertrouwen in innovatie
In dit onderdeel beschrijven we het werkmodel dat we hebben ontwikkeld om de rol van 
vertrouwen in innovatie te vergroten: de Trust Canvas. Je vindt hier een beschrijving van het 
model alsmede de vragenlijsten en formulieren die je in je eigen team kunt gebruiken.

De verschillende onderdelen van de Trust Canvas zijn bovendien beschikbaar als business 
game. Want we willen niet de indruk wekken dat gewichtige zaken als vertrouwen en ethiek 
alleen maar heel formeel gebracht moeten worden. Integendeel!

Daarbij: de Trust Canvas is wat ons betreft Work In Progress. We zijn heel benieuwd naar je 
feedback na gebruik en nodigen je van harte uit die te delen en zo mee te ontwikkelen. Als je 
zelf cases, ervaringen, vragen en inzichten hebt die je wilt delen: welkom! 

Op www.humanandtech.com vind je alle mogelijkheden om met ons in contact te komen.  
We horen je graag.

“We moeten zaken 
met doen met 
bedrijven. Maar 
uiteindelijk willen 
we van mensen 
kopen.”
Gerard Annink
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De Trust Canvas in fasen
De Trust Canvas is een eerste aanzet tot een innovatiemodel dat de waarde van vertrouwen 
gebruikt om de noodzakelijke snelheid en richting in technologische innovatie te realiseren. 
Het model is geïnspireerd op de bekende Business Model Canvas: een eenvoudige, 
overzichtelijke tool om met je team snel tot gezamenlijke inzichten te komen.

Het model bestaat van links naar rechts uit 3 fasen:

I  Voorbereidende fase.
  In deze fase beschrijven we het betreffende innovatieproject en bepalen we de 

toetsingskaders.

II Werkfase
  In deze fase reviewen we het innovatieproject op maatschappelijke acceptatie. We 

gebruiken daartoe 3 ethische invalshoeken die de afgelopen 2 millennia aan ethische 
filosofie hebben voortgebracht. Deze 3 invalshoeken brengen aandachtspunten boven 
water die rechtstreeks te maken hebben met de kansen op maatschappelijke acceptatie van 
de innovatie. De aandachtspunten worden vertaald naar heldere actiepunten die we kunnen 
uitvoeren en even heldere dilemma’s waarover de organisatie zich dient uit te spreken.

III Besluitvormingsfase
  In deze fase leggen we dilemma’s waarover de organisatie zich uit moet spreken, voor aan 

de juiste gremia binnen de organisatie.
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Aan de slag met de Trust Canvas
In dit deel geven we stap voor stap de handleiding voor de Trust Canvas. We doorlopen 
de Canvas in haar opvolgende fasen (Voorbereidings-, Werk- en Besluitvormingsfase). De 
Werkfase bestaat uit drie invalshoeken voor ethische reflectie. Deze drie invalshoeken zijn 
uitgewerkt als concrete werksessie. Van elk van deze sessies is ook een game beschikbaar.
Voor meer informatie ga naar onze website www.humanandtech.com.

We illustreren de Trust Canvas met verschillende praktijkcases: een doorlopende case 
(Seamless Flow van Schiphol) begeleidt de Trust Canvas van begin tot einde. Daarnaast 
belichten we de verschillende onderdelen van de Trust Canvas ook aan de hand van 
specifieke deelvoorbeelden van andere bedrijven.

Hiermee heb je alles om met je team te ontdekken waar de ethisch maatschappelijke kansen 
en verbeteringen zitten in jouw innovatieproject. We wensen je veel plezier en horen graag je 
feedback en ervaringen.

“Soms win je het 
vertrouwen van je 
omgeving door heel 
rebels de wet juist 
niet te volgen.”
Guido Luijten
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De voorbereidingsfase
In de Voorbereidingsfase wordt het toetsingskader vastgesteld. Voor de organisatie is dat 
doel en waarden van de organisatie. We evalueren of deze compleet, eenduidig en sturend 
genoeg zijn om als toetsingskader te worden gebruikt. Waar dat niet het geval is moeten 
we daar voor zorgen. Tevens kijken we naar besluitvormingsprocessen: waar dienen we 
gevonden dilemma’s neer te kunnen leggen en hoe zorgen we voor korte doorlooptijden 
daarin? Ook kijken we in deze fase naar team en medewerkers: Is het team toegerust voor 
ethische reflectie op het gewenste niveau? Wat staat hen wellicht in de weg? En welke 
kennis, ervaring en/of hulp van derden zou hen helpen het gewenste niveau te halen?

SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL 

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen waar 

reizigers zich moeten identificeren: betalen in winkels, inchecken en paspoortcontrole.

 

Voorbereidingsfase
Inventarisatie van missie, visie, kernwaarden en 5 strategische thema’s bieden na discussie  

voldoende aanknopingspunten als toetsingskader.

De ontwikkeling van Seamless Flow wordt vanaf het begin aangevlogen vanuit techniek, business  

én wetgeving. Naarmate de innovatie gestalte krijgt, zien ontwikkelaars ook maatschappelijke 

en ethische vragen opduiken. Na reflectie mist men tooling en begrippenkader om goede ethische 

afwegingen te kunnen maken en delen.

“Belangrijk is dat 
de vraag gesteld 
wordt: wat voor een 
organisatie willen 
we zijn.”
Jan Nieuweboer
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REPUTATIE REDDEN EN KERNCOMPETENTIES ONTWIKKELEN 

Een grote farmaceut onderkent dat PR niet langer bij machte is de reputatie van sector en bedrijven te 

redden. Ze besluit ethische reflectie en toetsing als kerncompetentie te ontwikkelen. In hoeverre zijn 

organisatie en medewerkers daarvoor toegerust?

Voorbereidingsfase 

Organisatie - wat is ons toetsingskader?

• Kernwaarden van de organisatie blijken eigenlijk gedragswaarden  

(antwoord op ‘how’ ipv van ‘what’)

• Waarden hebben geen onderlinge hiërarchie: er zijn geen prioriteiten gesteld.

• Concrete kernwaarden vergen nog nadere interpretatie om sturing te kunnen geven bij ethische 

dilemma’s

Men besluit tot de ontwikkeling van een moreel kader: waar staan wij voor en welke principes gaan 

boven andere?

Team en individu - hoe realiseer je een productieve ethische reflectie?

• Commerciële cultuur beperkt ruimte voor open ethische reflectie

• Gemeenschappelijk begrippenapparaat over ethiek mist

• Vertrouwen komt op verschillende manieren terug in MTO

Men besluit een training te ontwikkelen voor ethische reflectie door medewerkers. Ook wordt  

besloten om werksessies in te richten om de impact van dienstverlening te toetsen, dit onder 

begeleiding van een externe adviseur.
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De werkfase 
De Werkfase is het kloppend hart van de Trust Canvas. Hier worden de issues en dilemma’s 
geformuleerd waarmee we aan de slag kunnen. De Werkfase spoort de ethische en 
maatschappelijke risico’s op die het gevolg kunnen zijn van de innovatie: alles dat vertrouwen 
in de innovatie in de weg staat of kan verminderen. Dat gebeurt door de innovatie tijdens 
werksessies door drie lenzen te bekijken. Wat we dan zien vertalen we in heldere vragen en 
dilemma’s. Die lenzen betreffen drie gedefinieerde niveaus in de organisatie:
• Organisatieniveau: beginselethiek. Waar ondersteunt deze innovatie waar wij als 

organisatie voor staan en waar niet?
• Projectniveau: gevolgenethiek. Welke (onvoorziene) impact kan onze innovatie hebben op 

mens en maatschappij en hoe wensen wij daarmee om te gaan?
• Niveau team en individu: deugdethiek. In hoeverre zijn wij in staat tot productieve 

ethische reflectie? Hoe zorgen we dat we het beste dat wij in ons dragen ook beschikbaar 
stellen voor team en project? En hoe kunnen wij het onderlinge vertrouwen binnen het 
team versterken?

“Het wordt tijd 
dat we ethiek, 
net als financieel 
resultaat, gewoon 
als onderdeel 
van de business 
meenemen.”
Marc de Droog
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1 - Beginselethiek: toetsing op organisatie niveau
Hoe ondersteunt de innovatie waar wij als organisatie voor staan?

Opzet van de werksessie
Een brede werkgroep van interne belanghebbenden bij het innovatieproject toetst de 
ingebrachte innovatie systematisch aan het moreel toetsingskader van de organisatie. Dit 
toetsingskader is in de Voorbereidingsfase tot stand gekomen. Deze toetsing geeft antwoord 
op 3 vragen:

1. Welke waarden worden het best ondersteund in het innovatieproject?  
Welke minder?

2. Waar botsen waarden in dit project?
3. Welke (ethische) dilemma’s liggen daar aan ten grondslag?

De werksessie
• Stap 0 - Voorwaarden

a. Verwachtingen en voorstellen indien nodig
b. Uitleg Canvas en doel van de meeting
c. Rollen:

 – Voorzitter: wie leidt de werksessie en neemt verantwoordelijkheid voor opvolging?
 – Secretaris: wie zorgt voor verslaglegging van stappen, afwegingen en besluiten?

d. Eindtijd of andere zaken die in de weg zitten voor we starten.

• Stap 1 - Toetsingskader - Presentatie moreel kader van de organisatie
a. Herkent iedereen dit kader als representatief voor de organisatie?
b. Wat betekenen de verschillende punten voor ons elk persoonlijk? Hoe duiden wij ze?
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c. Zijn er omissies of andere zaken die we over dit toetsingskader moeten vastleggen?
d. Noteer dit alles op een flip-over

•  Stap 2 - Toetsing van het innovatieproject 
Neem een flip-over en zet verticaal de elementen van het toetsingskader neer. Noteer 
horizontaal:
a. Welke organisatiewaarden ondersteunt de innovatie en hoe?
b. Welke ondersteunt de innovatie niet en waarom niet?
c. Rangschik vervolgens op impact voor de organisatie. Denk aan aspecten als reputatie 

(bij aandeelhouders, klanten, overheid en samenleving); aansprakelijkheid; zakelijk 
succes van de innovatie; strategische doelen van de organisatie; andere relevante 
criteria die opkomen.

d. Maak een positieve en negatieve top 3.

• Stap 3 - Issues en dilemma’s
a. Bekijk voor de top 3 welke verbeteringen we moeten/kunnen doorvoeren in de innovatie.
b. Waar zien we verbeterpunten voor organisatie, processen en structuren?
c. Welke zaken kunnen we niet zelf oplossen? Onderzoek welke waarden uit het moreel 

toetsingskader van de organisatie in deze zaken conflicteren en benoem deze zo 
helder mogelijk als dilemma’s.

d. Kijk per dilemma waar in de organisatie dit voorgelegd dient te worden voor 
besluitvorming.

e. Andere zaken die nog niet genoemd zijn maar wel relevant?

“Organisaties dienen 
te opereren vanuit 
een toetsbare 
morele overtuiging 
en positie.’”
Koen van Nol
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De secretaris werkt de stappen, afwegingen, acties, dilemma’s en overige relevante punten 
uit en verspreidt deze onder de teamleden voor feedback.
Zodra dit verslag compleet is, zorgt de voorzitter dat de gevonden dilemma’s bij de 
aangewezen gremia worden aangeboden voor besluitvorming.

PRIVACYVOORKEUREN 

Een grote digital serviceprovider moet besluiten hoe ze site-bezoekers toestemming gaat vragen voor 

het plaatsen van cookies. Ze dient daartoe het commerciële belang (zoveel toestemming) af te wegen 

tegen customer privacy (zo gemakkelijk mogelijk kunnen weigeren)? Zij toetst dit aan drie kernwaarden: 

Klantbelang voorop, vertrouwen in elkaar, eenvoud

Waardenethiek - reflectie op kernwaarden
Reflectie op kernwaarden
• Klantbelang: dilemma tussen eigen commerciële en maatschappelijke klantbelang.  

Geen duidelijke visie over. Voorleggen aan beslissingsbevoegde board.

• Vertrouwen: als we onze klanten echt vertrouwen, dan stoppen we met sturen van hun  

cookievoorkeuren. De klant mag/moet helemaal zelf kiezen

• Eenvoud: hoe eenvoudiger voor de klant, hoe beter. Twee grijze knoppen. Punt.
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SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen waar 

reizigers zich moeten identificeren: betalen in winkels, inchecken en paspoortcontrole.

Waardenethiek - waarom doen we dit?
Centraal in de Schiphol-missie staat de tekst: ‘We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich op Schiphol 

veilig, gewaardeerd en welkom voelt. Daarom is integriteit een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie.’

Schiphol stelt vast dat Seamless Flow in eerste instantie dient bij te dragen aan veiligheid, waardering 

en gastvrijheid. De zakelijke opbrengst dient dus niet te komen uit commerciële datatoepassingen.
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2 - Gevolgenethiek: toetsing op projectniveau
Welke gevolgen kan deze innovatie hebben en hoe gaan  
we daar mee om?

Opzet van de werksessie
Deze werksessie bestaat uit drie delen. In deze delen inventariseren we de mogelijke 
(verborgen) impact van de innovatie op mens en maatschappij; onderzoeken we waar en op 
welke wijze we voor gevolgen verantwoordelijk zijn of willen zijn; en geven we aan hoe we 
aan deze verantwoordelijkheid uiting willen geven. In punten:

1. Welke impact kan deze innovatie hebben voor mens en maatschappij?
2. Met welke maatschappelijke waarden conflicteert dit?
3. Hoe gaan we als organisatie hiermee om?

De werksessie
• Stap 0 - Voorwaarden

a. Verwachtingen en voorstellen indien nodig
b. Uitleg Canvas en doel van de meeting
c. Rollen:

 – Voorzitter: wie leidt de werksessie en neemt verantwoordelijkheid voor opvolging?
 – Secretaris: wie zorgt voor verslaglegging van stappen, afwegingen en besluiten?

d. Eindtijd of andere zaken die in de weg zitten voor we starten. 

• Stap 1 - Verborgen impact 
Hiervoor zijn verschillende technieken denkbaar. 

“Innovators dienen 
van tevoren 
structureel 
na te denken 
over mogelijke 
ongewenste 
effecten van 
innovaties.”
Paul Breeuwer
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 – Scenarioplanning: verzin de meest gruwelijke manieren waarop een innovatie een 
onbedoeld effect kan hebben.

 – Delphi: vraag relevante professionals uit verschillende disciplines welke risico’s 
zij vanuit hun vakgebied zien. Verzamel deze en leg ze terug met het verzoek om 
aanvulling en commentaar

 – Doe-Het-Zelf aan de hand van onderstaande tool.

 Hang flipovers op en noteer:
1. Welke kwetsbare doelgroepen kunnen op welke manier last krijgen van deze 

innovatie?
2. Hoe kan de innovatie een bedoelde doelgroep kwetsbaar maken?
3. Welk ander legaal gebruik is denkbaar voor de innovatie?
4. Welke criminele mogelijkheden biedt de innovatie?
5. Wat gebeurt er als één van onze innovatiepartners zich niet aan afspraken houdt?

 Verdiepingsvragen voor elk van deze punten:
a. Hoe zien deze 5 punten er uit over één, drie en tien jaar?
b. Hoe kan de innovatie combineren met andere snel ontwikkelende technologieën  

(AI, psychobiologie, nanotechnologie, genetische wetenschappen) en wat zijn daarvan 
gevolgen?

c. Idem als de innovatie wordt gebruikt door groepen waarvoor de innovatie niet is 
ontwikkeld.

d. Idem bij partnering met andere organisaties (bv door licensing)
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 Verdeel de gevonden gevolgen in vier kwadranten:
 – Waarschijnlijkheid (hoog vs laag)
 – Impact op mens en maatschappij (hoog vs laag)

• Stap 2 - Conflicten met maatschappelijke waarden 
 Europa is een waardengemeenschap. We hebben exact opgeschreven wat we belangrijk 
vinden. Dat maakt deze waarden een geschikt toetsingskader voor gevolgen van de 
innovatie. Het Rathenau Instituut voegde 2 waarden toe: betekenisvol menselijk contact 
en vrijwaring van ongewenste meting, analyse en coaching.

  Als verdieping kun je kijken hoe de gevonden gevolgen kunnen conflicteren met deze 
Europese waarden. Bekijk voor een toelichting van de Europese waarden het document 
‘Human Rights in the Robot Age’ (vanaf pagina 43).

1. Privé en familieleven
2. Waardigheid
3. Genieten van bezit
4. Vrijwaring van schade door derden
5. Gelijkwaardigheid (non-discriminatie)
6. Vrijheid van religie en meningsuiting
7. Toegang tot eerlijke rechtsgang
8. Niet gemeten, geanalyseerd of gecoached worden
9. Betekenisvol menselijk contact

“Het lastige van 
echte innovatie 
is dat ze het 
referentiekader 
van de omgeving 
verandert.” 
Jan Veldsink
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• Stap 3 - Verantwoordelijkheid
 In deze laatste stap koppelen we gevolgen aan verantwoordelijkheid.

a. Pak een nieuwe flip-over en schrijf de gevonden conflicten uit stap 1 (en 2),  
in volgorde van belang in een kolom onder elkaar.

b. Maak daarnaast kolommen voor ‘Eigen organisatie’, ‘Partners’, ‘Overheid’, ‘Klant’.
c. Noteer bij elk van de gevonden gevolgen waar de juridische verantwoordelijk ligt.
d. Bespreek per punt waar je als persoon zou willen dat de verantwoordelijkheid lag.
e. Beschrijf de verschillen tussen c en d.
f. Bespreek welke als Actie door het innovatieteam op te lossen zijn, welke niet.
g. Formuleer die laatste als scherpe dilemma’s.

  De secretaris werkt de stappen, afwegingen, acties, dilemma’s en overige  
relevante punten uit en verspreid deze onder de teamleden voor feedback.

  Zodra dit verslag compleet is, zorgt de voorzitter dat de gevonden dilemma’s  
bij de aangewezen gremia worden aangeboden voor besluitvorming.

A.I. IN CALLCENTER MATCHING

Een grote dienstverlener wil haar klantondersteuning verbeteren. Eén optie is een matching  

module van een derde partij: door achtergronden (profielen) van klanten te matchen met die van 

medewerkers zou een betere ‘klik’ tussen beide ontstaan, met hogere snelheid en tevredenheid als 

resultaat.
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Gevolgenethiek - what could possibly go wrong?
Reflectie op Gevolgenethiek
• Risico van zelfselectie: goede medewerkers krijgen moeilijke cases, slechte juist de makkelijke

• Algoritme stelt efficiëntie boven belang van klant en medewerker. Hoe borgen we deze andere 

niet-commerciële perspectieven?

• Transparantie: dienstverlening is niet eenvoudig uit te leggen maar je wilt er ook niet over  

zwijgen tegen je klant. Wat weegt zwaarder?

SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen waar 

reizigers zich moeten identificeren: betalen in winkels, inchecken en paspoortcontrole.

Gevolgenethiek - what could possibly go wrong?
Seamless Flow vereist dat de passagier een zeer privacy-gevoelige combinatie van data overhandigt: 

naast gezichtsdata ook ticket-, paspoort-, bankrekening- en NAW-gegevens. Hoe weeg je de belangen 

van zoveel mogelijk partijen af tegen zoveel mogelijk veiligheid en privacy?
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3 - Deugdethiek: toetsing op niveau van team en individu
Handelen vanuit Vertrouwen

Dit onderdeel gaat over de rol van vertrouwen in samenwerking. Dat kan de samenwerking 
binnen een team zijn of samenwerking met partnerorganisaties. Het verschilt van de andere 
twee onderdelen omdat het veel persoonlijker is. Hebben we de houding en vaardigheid om 
op een goede manier te reflecteren op de impact van innovatie?

Zakelijke relevantie
Time-to-market is key in innovatie. Als er vertrouwen is gaan ontwikkelingen sneller. Bij 
innovatie kunnen dingen ook mislukken. Daar raakt op een directe manier het vertrouwen  
de vergevingsgezindheid van onze klanten.

Het uitgangspunt dat we verkend hebben is ‘binnen is buiten’. Oftewel: hoe kunnen onze 
klanten onze organisatie vertrouwen als ik me intern niet genoeg vertrouwd voel?

Dit hebben we verkend in ervaringssessies (anders geformuleerd: ‘uit onderzoek is 
gebleken’). Hieruit kwam naar voren dat vertrouwen in eerste instantie een abstract 
onderwerp is, maar bij nadere verkenning bij iedereen leeft. Het is een breed en diep gevoel 
dat zelden besproken wordt binnen bedrijven.

Vertrouwen is een houding en een gevoel. Het optimale midden tussen wantrouwen en 
naïviteit. Om het te bespreken moet je dus op een dieper niveau communiceren met elkaar. 
Dit vergt lef en kwetsbaarheid. Vertrouwen is geen eenvoudige deugd: het is een handeling 

“Durven we de 
dualiteit tussen 
mens en machine  
te benoemenn.”
Robert Boulogne
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waarbij je geeft en vraagt tegelijk. Door je vertrouwen te geven, vraag je de ander het niet te 
beschamen (Gerard Bodifée, Trouw).

Het is dus heel belangrijk dat er een veilige omgeving is waarin je dit als team kan bespreken. 
• Wil ik hier aan meewerken?
• Kunnen we het hier over hebben?
Kortom, vertrouwen we elkaar genoeg. Als een van deze vragen negatief beantwoord wordt is 
het raadzaam om dit (of een ander) proces te doorlopen met externe begeleiding.

Opzet van de werksessie
In drie rondes wordt het geweten van de medewerkers voor de organisatie gemobiliseerd.  
De hamvraag is dan ook: ‘wat doet deze innovatie met jou’? Hiervoor doorloop je als team 
drie stappen waardoor we meer naar onze eigen vaardigheden en handelen kijken. 

1. Wie ben ik?
2. Wat vind jij van het plan?
3. Hoe verhouden wij ons tot het plan?

• Stap 0 - Voorwaarden
a. Verwachtingen en voorstellen indien nodig
b. Uitleg Canvas en doel van de meeting
c. Rollen:

 – Voorzitter: wie leidt de werksessie en neemt verantwoordelijkheid voor opvolging?
 – Secretaris: wie zorgt voor verslaglegging van stappen, afwegingen en besluiten?

d. Eindtijd of andere zaken die in de weg zitten voor we starten.
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Je bezit vele deugden maar vanuit de deugdethiek zijn er een viertal (kardinale deugden) 
gedefinieerd die aan vele andere deugden raken. Deze helpen om te reflecteren op de impact 
van technologische innovaties:

1. Moed: durven we dit soort vraagstukken bespreekbaar te maken  
intern en met onze stakeholder?

2. Wijsheid: hebben we het bredere perspectief om tot een besluit te komen  
aangaande deze technologische innovatie??

3. Rechtvaardigheid: hebben we genoeg inlevingsvermogen om consequenties  
te kunnen inschatten?

4. Bescheidenheid (maat): verliezen we ons in de data of kennen we onze  
eigen begrenzingen?

Naar waarden kan je streven, een deugd bezit je als je weet wanneer en hoe je deze 
kan toepassen in situaties. Als mens ben je niet in staat om alle deugden te bezitten, we 
vragen dan ook om een kenmerk te kiezen dat bij je past. Hiermee wordt als het ware een 
referentiepunt expliciet gemaakt. Het gaat primair om de deugd (vaardigheid): ‘kunnen we  
dit soort dillema’s intern bespreken’. Wij gebruiken de kardinale deugden om de discussie  
op gang te brengen.

• Stap 1 – Wie ben ik?
a. Aan de hand van een aantal deugden wordt gevraagd om jezelf te positioneren. 

Iedereen kiest voor zichzelf een van de volgende 16 eigenschapen die er uitspringt en 
het meest zegt over jezelf:

“Het benoemen van 
emoties/gevoel zal 
de samenwerking 
verbeteren en 
de innovatie 
versnellen...” 
Roel van As
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Moed: risico-avers, roekeloos, risico’s samen nemen, durven verliezen
Wijsheid: besluiteloos, impulsief, graag willen afstemmen, eerst doen dan vragen
Rechtvaardigheid: altruïstisch, egoïst, bewust van de ander, zelfbewust
Bescheidenheid: gierig, leven genietend, eenvoudig, comfortabel

b. De volgende stap is om hier op te reflecteren vanuit de groep: Herkennen jullie dit?

• Stap 2 – Wat vind jij van het plan?
a. Aan de hand van een aantal deugden wordt iedereen gevraagd om het project/

innovatie te positioneren. 

Door het plan tegen deze deugden aan te houden wordt voorkomen dat de discussie 
oppervlakkig blijft. We komen direct tot de kern van iemands overtuigingen. Wat doet deze 
innovatie met jou?

b. De volgende stap is om hier weer op te reflecteren vanuit de groep. Wie vindt dit nog 
meer? Waar is dat strijdig met wat anderen vinden (aan het andere einde van hetzelfde 
spectrum).

Nu kunnen we kijken naar waar de spanning zit tussen het referentiekader (wie ben ik 
en wat breng je mee naar het team?) met het project (wat vind jij van het plan en is het 
vanzelfsprekend dat we hier als team goed mee omgaan?).
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• Stap 3 – Hoe verhouden wij ons (inhoudelijk) tot het plan?
a. Slotvragen zijn: ‘hoe staan we (als team) inhoudelijk tegenover het plan? en ‘welke 

deugden hebben wij binnen ons team en wat hebben we nodig voor toekomstige 
reflectie’?  
We weten bijvoorbeeld dat moed een belangrijke deugd is. Beschikt dit team over  
de durf om lastige vragen te stellen als het spannend wordt?  

Na de discussie is het goed om de verschillende beelden over zowel de inhoud als  
de deugden samen te voegen en de verschillende niveaus te onderkennen:

 – Inhoud
 – Welke dilemma’s moeten nader uitgewerkt worden?
 – Welke actiepunten nemen we nu al direct mee?

 – Samenwerking (proces)
 – Wat moeten we aanpassen in de samenwerking?
 – Hebben we alle deugden in ons team die relevant zijn voor reflectie?

 – Persoonlijk
 – Wat heb ik hier zelf van geleerd?
 – Waar moet ik zelf mee aan de slag?

b. Afronding
De secretaris werkt de stappen, afwegingen, acties, dilemma’s en overige relevante punten 
uit en verspreidt deze onder de teamleden voor feedback. De hamvraag is dan ook; ‘hoe 
kunnen we onze vaardigheden verder ontwikkelen om gevoelige onderwerpen te blijven 
bespreken in de teams?’ Zodra dit verslag compleet is, zorgt de voorzitter dat de gevonden 
dilemma’s bij de aangewezen gremia worden aangeboden voor besluitvorming.
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WORKPLACE ANALYTICS

Hogere productiviteit is goed voor baas en medewerker. Maar in hoeverre mogen betere prestaties ten 

koste gaan van persoonlijke privacy? Met Workplace Analutics tools wordt het werk van medewerkers 

(emails, bereik binnen organisatie, tijd online etc.) gemonitord om de productiviteit te verhogen en 

inzicht te krijgen in patronen. De waarde en waarden van Workspace Analytics nader beschouwd.

Deugdethiek - willen we dit?
Reflectie op Deugden: de eigen waardigheid
• Creativiteit versus controle: ik kan niet het beste geven als mens als ik steeds als  

machine wordt beoordeeld.

• Respect vóór en controle dóór de ander dienen in balans te zijn. Totale controle is het  

einde van vertrouwen. En zonder vertrouwen geen motivatie.

• “Wie wil er werken vóór of met een organisatie die zo naar mensen kijkt?”

SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen waar 

reizigers zich moeten identificeren: betalen in winkels, inchecken en paspoortcontrole.

Deugdethiek - willen we dit?
Vanaf welk punt gaat veiligheid op de luchthaven over in Big Brother? Waar wil je als medewerker op 

Schiphol nog aan meewerken? En hoe borgen we dat de commerciële druk niet toch tot ongewenste 

toepassingen leidt?

“Zijn we bereid 
de discussies 
aan te gaan over 
de ongewenste 
effecten?”
Mario Liebreks
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De Besluitvormingsfase
De Besluitvormingsfase verwerkt de gevonden vragen en dilemma’s in respectievelijk acties 
en besluiten. Acties kunnen we als team zelf oppakken. Dilemma’s beleggen we elders voor 
besluitvorming.

De genomen acties en besluiten vormen het laatste onderdeel van het verslagleggings-
document. Dit document wordt toegevoegd aan de ‘Mores prudentie’ van de organisatie. Het 
dient dan als naslagwerk bij volgende innovaties: ‘Hoe hebben we dit de vorige keer gedaan?’ 
Mocht er ondanks de zorgvuldige reflectie op de innovatie toch (maatschappelijke) kritiek 
ontstaan, dan is deze verslaglegging een goed hulpmiddel in de communicatie hierover. Je 
toont als organisatie aan dat je serieus hebt nagedacht over ethische implicaties en kunt 
de discussie terugleggen van de man (‘Wie is er hier schuldig?’) naar de bal (‘Over welke 
opvattingen kunnen we het eens zijn? En wat kunnen we hier samen van leren?’)

BESLUITVORMING - BIG BOTHER

Dilemma Workspace Analytics: hoe weeg je hogere verwachte productiviteit af tegen lager onderling 

vertrouwen binnen de organisatie?

Acties en Besluiten
Beginsel
• Organisatiewaarden ‘Respect’, ’Betrouwbaarheid’ en ‘Duurzaam rendement’ blijken niet  

te verenigen met de digitale totaal-monitoring van Workplace Analytics.
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Gevolgen
• Eindeloze toezichtmogelijkheden betekenen risico van toenemende spanning tussen  

menselijke en zakelijke waarde

Deugden
• Risico groeiende kloof tussen belangen van medewerkers en organisatie. Dit raakt  

het onderling vertrouwen in de organisatie.

Men besluit dat MS Workspace Analytics niet past bij de organisatie die men wil zijn en ziet af van 

implementatie. Voordelen en acceptatie van Workspace Analytics zijn twijfelachtig. De ethische 

reflectie op vertrouwen geeft de doorslag.

SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen  

waar reizigers zich moeten identificeren: betalen in winkels, inchecken en paspoortcontrole.

Acties en besluiten
Seamless Flow is mede op grond van deze overwegingen als volgt ingericht:

• Het systeem werkt op basis van vrijwilligheid.

• De dataset wordt vooraf gecontroleerd. Partijen krijgen bij presentatie van de passagier  

geen data, maar een ‘OK/niet OK’ beslissing. Voor de winkel is dat een transactie, voor de  

Marechaussee een OK op uitstaande bekeuringen en dergelijke.

• Data worden niet met derden gedeeld voor andere toepassingen en gewist zodra de passagier  

de luchthaven heeft verlaten.

56

Trust me!
Deel 3:  

De gebruiks-  
aanwijzing



57

Denktank 
Innovatie en 
Vertrouwen
Action paper



SEAMLESS FLOW - GEZICHTSHERKENNING OP SCHIPHOL

Schiphol wil met gezichtsherkenning de doorstroom van reizigers versnellen in alle processen waar reizigers 

zich moeten identificeren: inchecken, bagage, security, grens en boarding.
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Waarden
•   Waarden: veilig, gastvrij, integer.

•  Core business is de passagier. Niet de data-

toepassingen door derden.

Gevolgen
•  Facial-, ticket- en paspoortdata: gevoelige combi.

•  Dilemma: belangen van partijen vs. veiligheid en 

privacy passagiers.

Vaardigheden
• Wanneer schiet veiligheid door in ‘Big Brother’?

•  Hoe wapenen we ons hierin tegen de sterke 

commerciële druk?

Medewerkers
•  ethisch begrippenkader, 

kennis en tooling om 

concrete dilemma’s op 

te sporen

Acties  
en  
besluiten
•  Vrijwilligheid  

deelname passagier.

•  Data passagier niet  

gedeeld met partijen.

•  Systeem geeft  

louter OK/ 

Niet OK

•   Automatisch 

data 

gewist.

Hoe toetsen wij?
Organisatie
•  missie, visie,  

kern waarden en  

5 strategische thema’s

59

Denktank 
Innovatie en 
Vertrouwen
Action paper



Deel 4
Voorwaarden



2 - Vertrouwensrisico’s  

in beeld

4 - Vertrouwen tussen 

mensen

3 - Heldere 

besluitvorming dilemma’s
5 - Lerend vermogen1 - Voldoende toetsend 

vermogen
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Vertrouwen verzilveren: 5 voorwaarden
Op papier lijkt vertrouwen creëren dus niet zo ingewikkeld: gewoon het juiste doen en dat 
volhouden. De praktijk is natuurlijk lastiger. We zetten de 5 praktische voorwaarden even op 
een rijtje:

• 1 - Voldoende toetsend vermogen 
Delen we in ons team dezelfde duidelijke doelen en motivaties? En zijn we zelf als team 
voldoende toegerust om ook de discussie over ethische aspecten op niveau te voeren?

• 2 - Vertrouwensrisico’s in beeld 
Weten we zeker dat we echt alle mogelijke impact van onze innovatie op mens  
en maatschappij hebben gezocht en gevonden? Hebben we door de bril van alle  
stakeholders gekeken?

• 3 - Heldere besluitvorming over dilemma’s 
Hebben we de tools om issues te vertalen naar glasheldere dilemma’s waardoor 
eenduidige besluitvorming mogelijk is? Hebben we in de organisatie vlot toegang tot de 
juiste gremia om het tempo in die besluitvorming vast te houden?

• 4 - Vertrouwen in en tussen mensen 
Hebben wij ruimte voor onszelf en voor elkaar? Voelen we ons in het team veilig genoeg 
om onszelf te laten zien? Werken we als team of toch nog als verschillende professionals 
met verschillende ambities?

“Je zou voor 
het meten van 
vertrouwen eigenlijk 
een Net Believer 
Score (NBS) willen 
toepassen: vindt  
de omgeving dat dit 
project past bij ons 
als bedrijf?”
Dennis Groot
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• 5 - Lerend vermogen van mens, team en organisatie 
Hebben we het leren van fouten ook echt zo geborgd dat we fouten kunnen voorkómen? 
En als het dan toch een keer misgaat, hoe hebben we dan ingebouwd dat het spel op de 
man weer wordt teruggelegd bij de bal?

Op de volgende pagina’s lees je daar meer over. We doen dat aan de hand van de Trust 
Canvas, de eerste aanzet tot het innovatiemodel op basis van vertrouwen.

“Uit alle onder
zoeken blijkt dat 
consumenten 
verzekeraars meer 
vertrouwen dan 
de Big Tech, maar 
het lukt ons niet 
genoeg om dit om te 
zetten in relevante 
en succesvolle 
proposities.”
Job Dijkstra
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5 - Lerend vermogen

4 - Vertrouwen tussen 

mensen

2 - Vertrouwensrisico’s 

in beeld

3 - Heldere 

besluitvorming dilemma’s
1 - Voldoende toetsend 

vermogen
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Voorwaarde 1: Voldoende toetsend vermogen
Innovaties zoeken per definitie grenzen op. Grenzen van wat kan. En van wat mag. Dat geeft 
onduidelijkheid en onzekerheid. De vraag is hoe je daar als innovatieteam mee om gaat.

De meeste organisaties hebben inmiddels hun purpose en kernwaarden wel vastgesteld 
en als moreel kader opgeschreven. Net zoals de meeste hoogopgeleide leden van je 
innovatieteam ook beschikken over een duidelijk idee van moraal.

Je zou zeggen, wat kan er mis gaan? Als we de krant lezen: heel wat. Mogelijke oorzaken op een 
rijtje:

• Het morele kader is niet bekend genoeg in de organisatie. Iedereen die wel eens iemand 
naar de laptop heeft zien buigen als de kernwaarden opgelepeld dienden te worden, weet 
dat dit eerder regel dan uitzondering is.

• Het morele kader is wel bekend maar wordt niet gedragen. Bijvoorbeeld als je in de 
praktijk wordt beloond voor zakelijk succes, ook als je innovatie maatschappelijke schade 
kan opleveren.

• Het morele kader is niet sturend genoeg. Wat vertellen ‘betrouwbaar, klantvriendelijk en 
ondernemend’ ons als we een morele afweging moeten maken over een data-applicatie 
die heel klantvriendelijk is, de onderneming veel geld oplevert maar maatschappelijk voor 
onbedoelde schade kan zorgen?
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• Het team wil wel reflecteren op de morele kant van het innovatieproject maar is daar 
onvoldoende toe in staat. Dat laatste kan zijn vanwege een gêne om twijfels aan het 
project te uiten of onvoldoende bagage of gereedschap om op niveau de ethische 
aspecten van een innovatie te bespreken.

In de Voorbereidingsfase van de Trust Canvas ontwikkelen we een moreel toetsingskader  
dat werkbaar duidelijk maakt waar we als organisatie samen voor stáán. Tevens 
inventariseren we wat het innovatieteam kan helpen om tot duurzame ethische reflectie  
over eigen handelen te komen. Het resultaat biedt houvast en veiligheid aan iedereen die  
in het innovatieproces voor keuzes komt te staan.

“Morele overtuiging 
is een must voor 
elke organisatie.”
Hans Kooij
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5 - Lerend vermogen

4 - Vertrouwen tussen 

mensen

3 - Heldere 

besluitvorming dilemma’s
1 - Voldoende toetsend 

vermogen

2 - Vertrouwensrisico’s  

in beeld
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Voorwaarde 2: Helder beeld van vertrouwens-
risico’s in het innovatieproject

Vertrouwen ontstaat uit consequent kiezen voor wat juist is. Dat is het terrein van de 
ethiek. Daar zijn we in het Westen gelukkig al meer dan 2000 jaar intensief mee bezig. 
Dat heeft onder andere drie duidelijke ethische lenzen opgeleverd waardoor we naar een 
innovatieproject kunnen kijken.

De Werkfase van de Trust Canvas gebruikt deze drie lenzen om de eventuele 
vertrouwensrisico’s in het innovatieproject op te sporen. Op een rijtje:

 1 - Beginsel ethiek.
  Hier toetsen we de innovatie aan de morele uitgangspunten van de organisatie. Waar 

ondersteunt dit project de waarden waar wij voor staan? Waar niet?

 2 - Gevolgen ethiek.
  Ongeacht onze nobele bedoelingen heeft onze innovatie een impact op mens en 

maatschappij. Hebben we echt alle stakeholders in het vizier en weten we zeker dat we 
maximaal vanuit de klant redeneren? Welke impact voorzien we en hoe sporen we de 
onvoorziene impact op? En tot waar nemen we verantwoordelijkheid voor onbedoelde 
gevolgen?
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 3 - Deugd ethiek.
  Hier kijken we naar onszelf. Waar ondersteunt deze innovatie onze eigen opvattingen  

van goed, kwaad en vooruitgang? Welke zijn voor ons belangrijk? En hoe kunnen ze 
helpen de innovatie te verbeteren?

Deze invalshoeken zijn afzonderlijk inzetbaar. Elk leveren ze aandachtspunten op die te 
maken hebben met vertrouwensrisico’s.

“Privacy is op weg 
een luxe goed te 
worden, klanten 
moeten altijd de 
keuze krijgen.”
Stefan Louwers
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2 - Vertrouwensrisico’s  

in beeld

5 - Lerend vermogen

4 - Vertrouwen tussen 

mensen

3 - Heldere 

besluitvorming dilemma’s
1 - Voldoende toetsend 

vermogen
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Voorwaarde 3: Heldere besluitvorming  
over dilemma’s

De besluitvormingsfase vertaalt de boven water gehaalde vertrouwensrisico’s efficiënt naar 
maatregelen. Die maatregelen zijn er in twee varianten: Acties en Dilemma’s.

De acties zijn heel praktisch: wat kan ik nu aanpassen aan onze innovatie om risico’s met 
betrekking tot maatschappelijke acceptatie te verkleinen? Specs aanpassen, doorrekenen, 
planning bijpunten en iedereen weet wat-ie morgenochtend moet doen.

De dilemma’s zijn de zaken waar de organisatie een uitspraak over moet doen. Bijvoorbeeld: 
hoe wegen we maximaal maatschappelijk nut van een innovatie af tegen mogelijke uitsluiting 
van groepen? Of: met aanpak A zijn we niet geheel compliant, maar zal elke klant ons 
toejuichen omdat we daarmee vasthouden aan belangrijke principes. Tot welke prijs durven 
we burgerlijk ongehoorzaam te zijn? Dit zijn maar zelden eenvoudige vragen over goed of 
fout. Meestal betreft het juist goed-goed dilemma’s. Juist in de benadering dáárvan kan een 
organisatie kenbaar maken waar ze voor stáát.

Als onderdeel van de Besluitvormingsfase zorgen we dat besluitvorming over dilemma’s  
zo snel en efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Dat doen we door:

1.  Dilemma’s snel zó glashelder te hebben dat vlotte besluitvorming mogelijk is, en
2.  Te zorgen dat die besluitvorming langs duidelijke lijnen snel toegankelijk is.

“Er komt een tijd 
dat elke organisatie 
de (impliciete) 
technologische 
keuzes en haar  
morele 
uitgangspunten 
moet vastleggen in 
moresprudentie”
Robert de Snoo
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Voorwaarde 4: Vertrouwen in en tussen mensen
Tot zover hebben we het gehad over vertrouwen op het niveau van de organisatie en van 
het innovatieproject. Maar organisaties en teams bestaan uit mensen. Hoe verhoog je het 
vertrouwen van die mensen in zichzelf en in elkaar?

De waarde daarvan is gemakkelijk te zien: mensen die elkaar vertrouwen werken 
sneller samen dan mensen die eerst allerlei afspraken, contracten, rapportage- en 
autorisatieprocessen en andere vormen van wantrouwen moeten organiseren.

Daarbij: vertrouwen geeft veiligheid. En veiligheid maakt dat individuele professionals méér 
van zichzelf mee durven brengen naar hun werk. En bijvoorbeeld een oprechte twijfel over 
het project durven uiten die iedereen wel voelt maar daar meestal zijn of haar mond over 
houdt om niet als ‘lastig’ te boek te staan. Zowel snelheid als kritisch vermogen nemen toe 
met het vertrouwen in jezelf en elkaar.

Consistente besluitvorming over ethische dilemma’s genereert vertrouwen binnen de 
organisatie. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is en ervaart ook dat er zorgvuldig 
omgesprongen wordt met kritische geluiden - ook als die even een vlotte winst in de weg 
dreigen te staan.

“Een ander je 
vertrouwen 
schenken is 
heroïsch.”
Gerard Bodifée
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Voorwaarde 5: Lerend vermogen van mens, 
team en organisatie

Met innovaties gaat wel eens wat mis. Dat is onherroepelijk verbonden met de aard van 
innovatie: onbekend terrein betreden. De standaard aanpak is dan de dames en heren van 
PR, corporate communications of issue management naar voren schuiven. Deze ad hoc 
discussies gaan dan altijd over schuldvraag en verwijtbaarheid achteraf. Dat zijn onplezierige 
confrontaties, die vaak op de man worden gespeeld en het vertrouwen in de organisatie 
schade toebrengen.

Het is handiger om te kunnen laten zien dat je al had nagedacht over mogelijke risico’s. 
Bijvoorbeeld door terug te kunnen grijpen op gedocumenteerde discussies, afwegingen en 
besluitvorming. Je kunt het dan nog steeds oneens zijn over het resultaat, maar de discussie 
daarover is van de man wel weer netjes teruggelegd bij de bal. Dat praat een stuk prettiger. 
En levert ook daarom vertrouwen op.

Om die reden is verslaglegging een inherent onderdeel van de Trust Canvas.

Vertrouwen is, 
net als het thema 
klantbelang, 
centraal. Je gelooft 
dat het op de lange 
termijn wordt uit
betaald als je er 
serieus voor gaat. 
Alleen: hoe zorg 
je dat men dat ook 
ziet?
Job Dijkstra
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Start Denktank Innovatie & Vertrouwen
We schrijven midden 2017. In vier Nederlandse organisaties valt het mensen op dat de 
mogelijkheden van innovatie en het vertrouwen dat we daarin hebben elkaar niet versterken. 
Voorjaar 2018 besluit deze groep de hoofden bij elkaar te steken op Landgoed Avegoor. 
Tevens schuiven denkers aan uit gebieden als Trend Watching, Merk en Reputatie en Wet-  
en Regelgeving. Een leiderschapscoach completeert het gemengde gezelschap. Zo ontstaat 
de DenkTank Innovatie & Vertrouwen. Deze stelt zichzelf de volgende vragen:

 – Wat zijn voorwaarden voor (maatschappelijk) vertrouwen in innovatie? 
 – Kunnen we dit maatschappelijk vertrouwen vergroten? 
 – Welke concrete handvatten kunnen we daartoe aanreiken aan overheid  

en bedrijfsleven? 

Uit deze sessies ontstaan 3 werkgroepen van in totaal zo’n 20 man. Ze hebben  
onbescheiden ambities:

 – Een innovatie charter voor Europa
 – Een model om de waarde van vertrouwen beschikbaar te maken voor zakelijke 

besluitvorming
 – En een werkgroep die het ethisch leven van de individuele mens wil mobiliseren.

Prachtige doelen. Veel enthousiasme ook. Maar zoals dat gaat in innovatie: het liep een 
beetje anders.
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Inzichten en veranderingen
De politiek correcte omschrijving is een ‘creatief proces’ met veel ‘voortschrijdend inzicht’. 
De realiteit was emmers zweet, felle discussies tot diep in de nacht, allemaal gelukkig 
voortgedreven door een onuitputtelijk reservoir flauwe humor. 

Het leek immers zo eenvoudig: vertrouwen in innovatie. Je hoeft toch niet te hebben doorgeleerd 
om te snappen dat er zonder vertrouwen geen innovaties verkocht worden. Maar ook hier geldt 
de ‘Wet van Behoud van Problemen’: elk antwoord werpt 4 nieuwe vragen op. Hoe langer je kijkt 
naar iets simpels, hoe ingewikkelder het wordt. Zo ook in de ontwikkeling van de Trust Canvas. 
We geven je graag een kijkje in de belangrijkste inzichten en hoe die tot stand kwamen.

Geef mensen geen regels, maar principes

De ambitie om een ‘European Charter’ voor vertrouwenswaardige innovatie op te stellen 
leek aanvankelijk heel inspirerend. We waren dan ook niet de enige die op dat idee waren 
gekomen. Wie even rondkijkt op internet ziet dat het wemelt van de ’10 geboden’-achtige 
lijstjes die voor 80% hetzelfde zeggen. Wilden we daar nu echt nog een volgende aan 
toevoegen? Daarbij: hoe langer we er naar keken, hoe meer we het gevoel kregen dat ze ook 
echt door dominees waren geschreven. ‘Gij zult transparant zijn’; ‘Gij zult uwe data goed 
beveiligen’; ‘Gij zult de mensheid geen schade berokkenen’ etc.

Beter leek het een discussie te starten op basis van principes. Geef innovatieteams geen 
set voorwaarden waar een innovatie achteraf aan moet voldoen, maar een set waarden van 
waaruit ze kunnen vertrekken.
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Wie gaat waar over?

Een opkomend probleem is het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in HRM-software. 

Sollicitatiebrieven worden vooraf geselecteerd door een AI-applicatie. Maar hoe kiest die 

tussen kandidaten Janneke en Pieter? Die beslissing ligt het meest tastbaar op het bordje van 

de programmeur. Die moet feitelijk de basiskeuzes maken waarop een AI-applicatie zichzelf 

vervolgens ontwikkelt.

Ons bleek dat die programmeurs er vanuit gaan dat ‘de business’ over dat soort zaken 

wel heeft nagedacht. Terwijl ‘de business’ inhoudelijk geen flauw idee heeft van hoe AI-

programmeren in zijn werk gaat.

Geen van beide leemtes staat evenwel het live gaan van de uiteindelijke applicatie in de weg. 

Na een maand belt de Onderzoeksredactie van het NRC met de vraag of je jullie policy tegen 

gekleurde vrouwen even wilt toelichten.

Geen goede antwoorden maar goede vragen

Er is een site die de ethische overtuigingen van de grote religies op onze planeet heeft 
samengevat in 15 universele geboden: dit zijn de punten waarvan iedereen eigenlijk wel vindt 
dat ze met ‘het goede’ te maken hebben. Gij zult niet stelen, verkrachten, moorden, liegen 
etcetera. Wij leken in onze werkteams hard op weg om Europa mede te delen wanneer een 
innovatie ‘goed’ was. Daar hebben we er van afgezien.
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Ethiek is geen boekje met goede antwoorden maar stelt goede vragen. Het is niet aan ons om 
voor een ander te beslissen wat goed of fout is. Dat moet je zelf bepalen. Wat wij wel kunnen 
doen is je de gereedschappen geven om zelf te bepalen wat jij OK vindt en dat herleidbaar op 
te schrijven zodat er een open discussie over kan zijn.

Het voorbeeld was uiteindelijk: als bedrijf X, na zorgvuldige en open discussie, meent dat de 
schade die hun producten brengen aan milieu opweegt tegen de economische waarde die ze 
genereren, dan is dat hun uitkomst. De discussie dient vervolgens niet te gaan over de vraag 
of ze een standbeeld of de schandpaal verdienen, maar over de verschillende stappen en 
afwegingen die tot deze uitkomst hebben geleid.

Weg met het vinkje

Elke organisatie opereert onder tijdsdruk. Alles moet gisteren af. Dat maakt collega’s die in 
het heetst van een innovatieproject reflecterend de benen op tafel leggen met de vraag ‘Of 
we dit nu wel moeten willen met z’n allen’ niet populair.

Het was dan ook een bijzonder moment toen iemand in een werkteam juist dát voorstelde: 
in plaats van een snelle, efficiënte vinklijst, juist gereedschap ontwikkelen voor diepgaande 
discussie en reflectie. Zoals één van de teamleden het zei: “Ik wil geen vinkenlijstjes meer 
van ‘Betrouwbaar? Tuurlijk - Check! Transparant - Check’, etcetera. Deze onderwerpen zijn te 
diepgaand om in een checklist te knikkeren. We moeten de discussie durven aangaan. Dáár 
wordt de waarde gecreëerd.”

“Bij vernieuwingen 
is het belangrijk 
de effecten 
voorafgaand te 
toetsen (privacy  
by design)”.
Jeanne Jacobs 
Gilhuis 
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Wij waren het met hem eens. Om die reden is de Trust Canvas een discussietool. En genereert 
ze geen kant-en-klare antwoorden, maar maakt ze de juiste vragen bespreekbaar.

Vertrouwen gaat niet over belangen

Het werkteam ‘Waarde van vertrouwen’ werkte aan een manier om de discussie over 
kwalitatieve begrippen beschikbaar te maken voor zakelijke besluitvorming. Want wat we 
vaak hoorden: “Natuurlijk is vertrouwen veel waard. Daar willen we graag in investeren. Maar 
hoeveel en wat mogen we terugverwachten?” Een heel reële vraag.

De gedachten gingen in eerste instantie richting belangen-analyse van stakeholders. Als 
we kunnen achterhalen wat bij die verschillende partijen het vertrouwen in ons of onze 
innovatie vergroot, dan hebben we een begin. Zo schetsten we een model met drie assen, 
voor het vertrouwen van aandeelhouders, van klanten en van de samenleving als geheel. 
Ook ontwikkelden we questionairs voor elk van die drie groepen. Je kon antwoorden op een 
Likert-scale en voilà: een kwantitatieve uitkomst.

Tevens gaf dit inzicht in mogelijke verbeterpunten voor de innovatie. Sterker: door die te 
vertalen naar bijbehorende kosten en investeringen werd het mogelijk om elk punt gewonnen 
vertrouwen in geld te vertalen: de waarde van vertrouwen.

Toch zijn we daar afgestapt. Belangen zijn iets anders dan vertrouwen. De optelsom van de 
mate waarin jouw innovatie mijn belangen dient, betekent nog niet dat ik jou of je innovatie 
vertrouw. We hadden een prima tool ontwikkeld, maar niet voor ons doel.
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Wij-gevoel of zij-gevoel?

Stel, je bent een vliegveld. En je gaat je infrastructuur vernieuwen: nieuwe landingsbanen, 

gebouwen, technologie en alles wat daarbij komt kijken. Een klus van honderden miljoenen 

waarin tal van verschillende bedrijven jarenlang gaan samenwerken. De belangrijkste 

bedreigingen zijn overschrijding van planning en budget.

De gangbare manier om die bedreiging te tackelen is de samenwerking juridisch 

dichttimmeren met dikke contracten. Een bekend vliegveld nodigde al tijdens de RFI-fase de 

beoogde partijen uit om kennis te maken. Niet zozeer met de opdrachtgever, maar vooral met 

elkaar. Doel: het creëren van een ‘wij’-gevoel tussen de verschillende mensen en partijen, 

zodat er meer op basis van vertrouwen en minder op basis van controle gewerkt kon worden.

Leve het dilemma

De discussie over ethische wenselijkheid van innovaties gaat al snel over de vraag goed-of-
fout. Maar voor de vraag of iets echt fout is heb je geen gereedschap nodig. Dat zie je zo wel 
en kun je vaak in eigen team adresseren: er actie op zetten en gaan. 

Interessanter is het goed-goed dilemma. Hoe kies je tussen twee zaken die beide 
verdedigbaar zijn, maar niet combineerbaar? Denk aan de bekende tegenstelling tussen ‘Niet 
willen discrimineren’ en ‘Maximale waarde creëren’. Neem verzekeringen: differentiëren 
naar doelgroepen creëert waarde. Maar wie een autoverzekering aanbiedt met korting voor 
mensen zonder bril, zonder kinderen of met een hoog IQ sluit ook klanten uit. Dat staat haaks 

“Om te komen 
tot wat we willen 
moeten we luisteren 
naar ons gevoel!”
Robert de Snoo
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op het basisprincipe van solidariteit bij verzekeringen. En juist dat basisprincipe maakt het 
mogelijk om risico’s met elkaar te delen. Wat te doen?

We kwamen er achter dat veel terechte en belangrijke vragen over innovaties bleven liggen 
om de eenvoudige reden dat ze niet terechtkwamen bij de bevoegde gremia in de organisatie. 
Het dilemma tussen inclusie en marktopbrengst hoort niet in het innovatieteam maar bij 
de beleidsmakers van de organisatie. Het resultaat was het aanbrengen van een module 
Besluitvorming in de Trust Canvas. En de splitsing daarvan in Acties (kan het team) en 
Dilemma’s (dienen elders in de organisatie belegd te worden).

Een tweede uitkomst was gereedschap ontwikkelen dat die dilemma’s klip en klaar aanbiedt 
voor besluitvorming. Dus niet: “We zien reputatierisico’s bij dit product; mogen we verder?” 
Maar “Wat moet voor deze innovatie zwaarder wegen: Universele toegankelijkheid van onze 
dienst of Maximale waarde per gebruiker?”

Goed-goed dilemma’s.

Energieleverancier A zet een slimme thermostaat in de markt. Via een bewegingssensor 

ziet het apparaat wanneer er iemand thuis is en past dienovereenkomstig de ingestelde 

programmering aan. Dan komt IT met het idee die uit/thuisinformatie te koppelen aan 

andere sensoren in huis. Je krijgt nu een piepje wanneer je (slimme) espresso-apparaat, 

wasmachine en oven aan onderhoud of vervanging toe zijn. Marketing ziet mogelijkheden met 

schadepreventie en belt een verzekeraar voor verkennend overleg.
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Maximale veiligheid en besparing vergt verplichte deelname aan deze service bij afsluiten van 

een brand- of inboedelverzekering. Maximale solidariteit met keuzevrijheid van individuele 

klanten vergt het tegenovergestelde.

Allebei mooi. Zakelijk vergelijkbaar. Wat besluiten we?

Vertrouwen begint bij jou

We hebben veel tijd gestoken in de vraag hoe we vanuit het niveau organisatie vertrouwen 
kunnen bevorderen. Die wegen zijn er wel en zijn ook opgenomen in de module 
‘Beginselethiek’ van de Trust Canvas. De werkgroep ‘Handelen vanuit vertrouwen’ kwam 
evenwel met een andere observatie: het vertrouwen in een organisatie wordt beperkt door 
het vertrouwen dat medewerkers hebben in zichzelf en in elkaar.

In de veilige omgeving van werksessies openbaarde zich hoeveel sneller, beter en leuker een 
team kon samenwerken als het onderwerp van wederzijds vertrouwen openlijk bespreekbaar 
werd. Dat zit in kleine dingen. Medewerkers die privé prima besluiten nemen over een 
hypotheek van tonnen, studiekeuze van de kinderen en keuzes bij ernstige ziekte, moeten op 
hun werk een goedkeuringstraject in als ze € 200 willen uitgeven aan een vliegticket.

Je eigen ethische overtuigingen mee kunnen nemen naar je werk voorziet in een diepe 
behoefte aan waardering en respect. De impact is bovendien veel grootschaliger, individueel 
vertrouwen ontsluit een kritisch vermogen dat de organisatie anders moet ontberen. Daar ligt 
het directe verband tussen bespreekbaar maken van vertrouwen en zakelijke belangen.

“Zelfvertrouwen 
hebben betekent 
vertrouwen geven 
en dat je je emoties 
mag benoemen om 
iedereen mee te 
krijgen. Vertrouwen 
begint bij jezelf.”
Daniel de la Parra
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Wie hebben er meegewerkt?
Deelnemers DenkTank

Kernteam
Dennis Groot – KPN
Jeanne Jacobs – Royal Schiphol Group
Job Dijkstra – Achmea
Marcel Kuil – Rabobank
Louis Huyskes – Human & Tech institute
Robert de Snoo – Human & Tech institute

Cross Industry Charter
Bas Spaan – KPN
Hans Kooij – Achmea
Koen van Nol – Royal Schiphol Group
Marc de Droog – KPN
Mario Liebreks – Rabobank
Paul Breeuwer – Achmea
Stefan Louwers – Rabobank
Wolter Buma – Royal Schiphol Group

Vertrouwen als Asset
Gerard Annink – KPN
Guido Luijten – KPN
Jan Veldsink – Rabobank
Ruben Mercx – Achmea
Koen van Nol – Royal Schiphol Group 

Handelen vanuit Vertrouwen
Daniel de la Parra – KPN
Emma Keulen – Royal Schiphol Group 
Jan Nieuweboer – Rabobank
Robert Boulogne – Achmea
Roel van As – Tracé Groep

Alle deelnemers van de Ervaringssessies  
en de Trust Me! Conference.
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Vervolg Denktank Innovatie & Vertrouwen
Wat wil jij met innovatie?

We zijn niet klaar. Het Trust Canvas is een typisch voorbeeld van een levend 
product. We zullen het in de praktijk moeten aanscherpen en verbeteren.

Als je je aangesproken voelt door het idee dat bewustmaking van ethiek niet alleen 
persoonlijke maar ook zakelijke waarde kan realiseren, dan nodigen we je graag uit 
om dat samen met ons te gaan doen.

Dat begint met jezelf af te vragen waar de bottlenecks in jouw eigen project, team 
of organisatie zitten. Hebben wij een sturend moreel toetsingskader? Overzien we 
alle gevolgen van onze innovaties? Zijn we in kennis en gereedschap voldoende 
toegerust om ethische dilemma’s op te sporen en te bespreken?

Maar ook: waar kan de Trust Canvas beter? Welke innovatievragen in jouw 
omgeving zou de Trust Canvas beter kunnen adresseren? Wat zijn andere  
manieren om de ethiek van je team en organisatie te verbeteren?

We nodigen je uit om je vragen, visie en observaties met ons te delen. 
Het meest eenvoudige is ons volgen: op www.humanandtech.com of de LinkedIn 
pagina zie je nieuwe activiteiten, projecten en resultaten verschijnen. Daar kun je 
ook bijdragen posten met cases, literatuur of relevante links.

Laat van je horen!

Human & Tech institute

www.humanandtech.com

hello@humanandtech.com

Robert de Snoo

+31 (0)6 50 28 46 09

robert@humanandtech.com

Louis Huyskes

+31 (0)6 55 16 35 16 

louis@humanandtech.com

Stationsplein 26

6512 AB  Nijmegen
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Zelf aan de slag
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