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Over publieke waarden
en nieuwe technologie
In dit magazine lees je wat artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) is en doet, en wat de
impact daarvan is op grondrechten en publieke waarden. Het bevat interviews met experts
op het gebied van grondrechten en AI en doet verslag van wat er in verschillende dialogen
met wetenschappers, het bedrijfsleven en toezichthouders is besproken. En natuurlijk
komen ook burgers aan bod. Hoe kijken zij naar AI, waar zien zij kansen? Waar komen
publieke waarden en grondrechten volgens hen onder druk? Een bijzondere plek in de
dialoog is er voor kinderen: hoe zien zij hun digitale toekomst?
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Het programma Publieke waarden en nieuwe technologie
(BZK) zoekt antwoorden op nieuwe vragen. De belangrijkste
vraag is: hoe versterken en borgen we onze grondrechten en
publieke waarden bij toepassing van nieuwe technologieën?
Jaarlijks voert de Directie Informatiesamenleving en Overheid
(BZK) een technologiescan uit op verschillende opkomende
technologieën en selecteert het de technologieën waar het
zich dat jaar specifiek op gaat richten. Onder andere op basis
van criteria als de volwassenheid van de technologie, de
verwachte impact op het leven van mensen en of er beleid
of regelgeving voor nodig is. Voor 2018 en 2019 kwam AI als
meest relevante technologie naar voren.
Het programma voert verschillende onderzoeken uit en
schrijft een beleidsbrief over AI en publieke waarden.
Daarnaast stimuleert het ethisch verantwoorde innovatie met
een Toolbox, waarmee (overheids)organisaties handvatten
krijgen om ethisch verantwoord te innoveren.

Maatschappelijke dialoog
Binnen het programma biedt het project de Maatschappelijke
Dialoog over Publieke Waarden en Nieuwe Technologie
een platform voor de dialoog met burgers, overheden,
bedrijven, maatschappelijk middenveld en wetenschappers.
Onderwerp van gesprek is de bescherming en versterking
van grondrechten en publieke waarden bij digitalisering.
In 2018 en 2019 richt de dialoog zich op AI. Doel van de
Maatschappelijke Dialoog is input te geven voor het
beleid, het uitwisselen van kennis en ervaring en het
creëren van bewustzijn en begrip ten aanzien van de
effecten van nieuwe technologieën. Daarvoor organiseert
het project bijeenkomsten, voert gesprekken, ontwikkelt
voorlichtingsmateriaal - zoals een speciale Donald Duck
over nieuwe technologie met bijbehorend lespakket - en
publiceert interviews en verhalen.
Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in dit magazine, dat
bedoeld is voor professionals bij de overheid en partners.
Niet alleen voor technische en juridische professionals, ook
beleidsprofessionals krijgen in hun werk steeds meer te
maken met ethische vraagstukken rond nieuwe technologie.
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AI: wat is het en
hoe werkt het?
Veel mensen denken dat AI iets voor de toekomst is, maar de meeste mensen hebben er al
regelmatig mee te maken. Spotify, Google, Netflix, online advertenties en nieuwsberichten.
Veel van de informatie die dagelijks op ons af komt is gepersonaliseerd. Bij moderne
paspoortcontroles op Schiphol checkt een systeem met gezichtsherkenning of je paspoort
ook echt van jou is. Allemaal zijn het voorbeelden van AI. Wat is AI eigenlijk en welke
vormen komen we tegen?
AI is bezig aan een opmars. Spotify, Google, Netflix maken
er gebruik van om allerlei vaak handige toepassingen te
ontwikkelen. Met nieuwe AI-technieken worden in de (nabije)
toekomst zorgrobots, virtuele artsen en zelfrijdende auto’s
mogelijk. Met AI bedoelen we systemen die intelligent
gedrag vertonen. Ze analyseren daarvoor hun omgeving en
nemen min of meer zelfstandig actie om bepaalde doelen
te bereiken. Onder de motorkap bevatten AI-systemen
algoritmes; een reeks instructies, eigenlijk een soort
wiskundig recept. Het systeem voert een aantal stappen uit
en komt tot een uitkomst.

Eenvoudig of complex
Er zijn verschillende typen algoritmes. Een eenvoudige
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beslisboom (rule based) doet een uitspraak aan de
hand van vooraf bepaalde regels. Het systeem geeft
bijvoorbeeld antwoord op de vraag of iemand recht
heeft op een toeslag of niet. Een algoritme kan ook meer
complex zijn. Dan hebben we het over machine-learning:
systemen die met de gegevens of casussen die ze verwerken
voorspellingen doen over nog niet bekende gevallen.
Bijvoorbeeld gezichts- en objectherkenning. Deep-learning
is een vorm van machine-learning die is gebaseerd op
ingewikkelde neurale netwerken. Net zoals in de hersenen,
verwerkt zo’n systeem informatie over meerdere lagen.
Deep-learning-systemen kunnen zo patronen herkennen in
ongestructureerde data; het maakt niet uit of die data bestaat
uit getallen, tekst, geluid of beeld.

AI en grondrechten
De inzet van AI biedt allerlei kansen en kan positieve effecten
hebben op grondrechten zoals betere zorg, meer veiligheid,
vrije meningsuiting en betere informatievergaring. Algoritmes
kunnen ook leiden tot meer productiviteit of ingezet worden
voor allerlei innovaties. Ook zijn er negatieve effecten op
grondrechten. Die zijn divers, maar de belangrijkste hangen
samen met gelijke behandeling en procedurele rechten.
Professor Gerards (Universiteit Utrecht) vertelt daar meer
over in een interview met haar op de volgende pagina’s.

Met nieuwe AI-technieken
worden in de (nabije)
toekomst zorgrobots,
virtuele artsen en
zelfrijdende auto’s mogelijk.

Een voorbeeld van toepassing van AI.
Wetenschappers hebben een model getraind met meer
dan 2000 foto’s van soorten kanker om de verschillende
kenmerken te identificeren die tot een diagnose
kunnen leiden. Machine-learning-modellen blijken
beter patronen te kunnen herkennen dan mensen.
Deze modellen kunnen bovendien veel sneller foto’s
analyseren. Deze modellen kunnen medisch specialisten
ondersteunen in het beter en sneller stellen van de juiste
diagnose.

Meer weten
• De Kamerbrief Transparantie van Algoritmes in gebruik bij
de overheid maakt inzichtelijk welke typen algoritmes
er zijn, en hoe deze transparant kunnen worden voor
burgers.
• CBS deed onderzoek naar het gebruik van algoritmes
door overheidsorganisaties: hoeveel organisaties
gebruiken algoritmes en welk type gebruiken zij? In
de bijbehorende Kamerbrief reageert staatssecretaris
Knops (BZK) op de resultaten.

Maatschappelijke Dialoog Magazine

7

Professor Janneke Gerards deed onderzoek naar algoritmes en grondrechten

‘Complexiteit van
algoritmes zorgt voor
juridische uitdagingen’
Met het gebruik van algoritmes kunnen grondrechten in het geding komen. Dat is geen
nieuws. Maar waar liggen nu precies de belangrijkste knelpunten? En wat is er nodig
om die weg te nemen? Samen met Max Vetzo en Remco Nehmelman deed hoogleraar
Fundamenteel Recht Janneke Gerards er onderzoek naar.
Het meeste wetenschappelijk onderzoek over algoritmes
en grondrechten richt zich op specifieke fenomenen, zoals
het ontstaan van filterbubbels of de inzet van fake news
om verkiezingen te beïnvloeden. “Het ministerie van BZK
wilde nu eens een breed onderzoek naar aantasting van
grondrechten” vertelt Gerards, hoogleraar aan de Universiteit
Utrecht. “Vanuit het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en
Rechtspleging hebben we ons gericht op vier aspecten waar
algoritmes een negatief effect op kunnen hebben: privacy,
vrijheid, gelijkheid en procedurele rechten. Door ons te
verdiepen in verschillende algoritme gedreven technologieën
hebben we geprobeerd de meest urgente grondrechtelijke
problemen te identificeren.” Voorbeelden van algoritme
gedreven technologieën zijn big data, AI en Internet of Things.

In de zoektocht naar praktijkvoorbeelden van deze
bedreigingen, bleek dat een deel van de algoritmes ‘alleen
maar’ zorgt voor versterking van bestaande effecten.
“Surveillance op straat is op zichzelf niets nieuws, maar
slimme camera’s en algoritmes maken het mogelijk om dit
veel grootschaliger en gestructureerder aan te pakken. De
vraag is wanneer privacy hierbij op een ontoelaatbare manier
in het geding komt”, legt Gerards uit. Ook discriminatie in
sollicitatieprocedures is niet nieuw, maar kan met algoritmes
wel onbedoeld versterkt of mogelijk gemaakt worden. “Een
techbedrijf wilde bijvoorbeeld mensen aannemen met een
grote kans om door te stromen naar een hogere functie.
Het zelflerende algoritme dat het bedrijf hiervoor inzette,

Menselijke constructies

‘De grens tussen belediging
en satire is voor een
algoritme nog altijd erg
moeilijk te bepalen’

Algoritmes hebben een aantal gemeenschappelijke
kenmerken die ze vanuit juridisch oogpunt extra interessant
maken, vertelt Gerards. “Ten eerste gaat het altijd om
menselijke constructies: het zijn mensen die een algoritme
programmeren, mensen leveren de data en mensen nemen
uiteindelijk een besluit op basis van algoritmes. Verder zijn
algoritmes ondoorzichtig en is de werking ervan moeilijk in
simpele taal uit te leggen. Deze kenmerken zorgen gezamenlijk
voor een bijzondere bedreiging van grondrechten.”
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‘Het zijn mensen
die een algoritme
programmeren,
mensen leveren de
data en mensen
nemen uiteindelijk
een besluit op basis
van algoritmes.’

gebruikte data uit een tijd dat vooral mannen in die hogere
functies terechtkwamen. Het onbedoelde gevolg was dat
het algoritme op zoek ging naar kenmerken die horen bij
mannen. Zo ontstond een vorm van indirecte discriminatie.
Omdat dit soort algoritmes complex is, kan het lang duren
voordat zo’n bias aan het licht komt.”

Eyeopener
Voor Gerards lag de grootste eyeopener in het onderzoek op het
gebied van procedurele rechten. “Stel bijvoorbeeld dat een
agrariër op basis van een algoritme een bepaalde vergunning
wordt geweigerd, terwijl zijn buurman met een soortgelijk
bedrijf die vergunning wel krijgt. Als de agrariër vervolgens
een procedure wil starten tegen de overheid, levert dat
interessante vragen op. Niet alleen of de vergunningverlener
verplicht is om inzicht te geven in de gebruikte variabelen,
maar ook of de werking van het algoritme voor de agrariër
wel te volgen is. Soms gaat het daarbij nog om een relatief
eenvoudig algoritme, maar bepaalde zelflerende algoritmes
zijn zelfs voor techneuten niet te begrijpen. Dan wordt het
heel lastig om tegen een besluit in te gaan dat op basis van
zo’n algoritme is genomen.”

Rechters kunnen ook zelf algoritmes inzetten, bijvoorbeeld
om de kans op recidive te voorspellen en mede daarop een
vonnis te baseren. Maar ook hier zorgt de complexiteit van het
algoritme voor een uitdaging. “Als een algoritme zelfstandig
patronen en correlaties gaat herkennen, ontstaat het gevaar dat
die ook factoren meeneemt die niet relevant zijn. Zo vonden
we een situatie waarin een algoritme zichzelf had geleerd dat
mensen met een donkere huidskleur een grotere kans hadden
op recidive, terwijl die kans voor individuele gevallen helemaal
niet groter hoefde te zijn.”

Mens of machine
Niet voor niets voeren juristen momenteel een verhitte discussie
over de inzet van algoritmes in de rechtszaal. Centrale vraag:
waar kun je meer op vertrouwen, de mens of de machine?
“Zoals algoritmes fouten kunnen maken, weten we dat mensen
dat ook doen. Maar op menselijke fouten hebben we ons
juridische systeem aangepast. We hebben er bijvoorbeeld
het hoger beroep voor uitgevonden, en de raadkamer, waar
rechters vrijelijk met elkaar kunnen discussiëren. Dat soort
beschermingsmechanismen hebben we nog niet tegen
vergissingen die door computers worden gemaakt.”
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Sommige algoritme gedreven technologieën hebben ook
een normatieve kant, bijvoorbeeld wanneer de overheid het
internet monitort op discriminerende of beledigende inhoud.
“De grens tussen belediging en satire is voor een algoritme
nog altijd erg moeilijk te bepalen, net als de grens tussen
kunst en pornografie.” Bij deze waardeafhankelijke kwesties

‘Er is nog veel meer
onderzoek nodig’
komt nog een ander fenomeen om de hoek kijken: chilling.
“Mensen realiseren zich steeds meer dat ze gemonitord
worden en gaan zich daardoor anders gedragen. Bij twijfel
plaatsen ze een bepaalde tekst of afbeelding maar liever niet.
Daarmee wordt niet alleen de privacy bedreigd, maar ook
aspecten als vrijheid en persoonlijke autonomie.”

Gedragscodes
Het onderzoek ‘Algoritmes en Grondrechten’ somt een groot
aantal potentiële bedreigingen op. Gelukkig ziet Gerards
ook oplossingsrichtingen. Eén daarvan is het stimuleren van
gedragscodes voor bedrijven en sectoren. “De ontwikkeling
dat commerciële organisaties steeds meer macht krijgen,
is al langer aan de gang. Niet voor niets zijn de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Algemene wet
gelijke behandeling voor een groot deel op bedrijven gericht.
Ook voor het gebruik van algoritmes zouden zij meer
richtlijnen moeten hebben. Deels kunnen ze die zelf maken,
door zelfregulering.” Ook het actualiseren van het procesrecht
en andere wet- en regelgeving behoort tot de mogelijkheden,
al is dit makkelijker gezegd dan gedaan. “De regelgeving
rondom gelijke behandeling stamt uit 1994 en is daarna nooit
meer grondig aangepast. Dat zegt genoeg. Sommige kwesties
rondom discriminatie en vrijheid zijn erg controversieel en
politiek gevoelig.”
Juist vanwege die controverse benadrukt Gerards het belang
van een breed maatschappelijk debat. “Op alle niveaus
moeten we werken aan bewustwording. Terwijl bedrijven
goed nadenken of en hoe ze algoritmes willen inzetten,
kunnen burgers zich afvragen of ze bijvoorbeeld wel
bepaalde diensten willen gebruiken. Parallel daaraan moet
gewerkt worden aan praktische oplossingen. Zo wordt er op
verschillende plekken al nagedacht over de mogelijkheden
voor certificering van algoritmes. Inmiddels zijn we ook in
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staat om algoritmes te bouwen die zichzelf automatisch
corrigeren op aantasting van grondrechten.”

Nieuwe vragen
Techneuten en ethici werken al langer samen aan dit soort
oplossingen; Gerards is blij dat nu ook juristen zich hierbij
aansluiten. “Met kennis over juridische mechanismen
kunnen we een praktische kant toevoegen aan de discussie.
Tegelijkertijd is nog veel meer onderzoek nodig. Zo gaan we
nu onderzoek doen in verschillende casestudy’s, bijvoorbeeld
naar zelfrijdende auto’s. In de praktijk zullen die moeilijke
beslissingen moeten nemen: rijd ik tegen een muur met
levensgevaar voor de inzittenden, of rijd ik een moeder met
kind omver? Dat roept vragen op. Geven onze grondrechten
daar antwoord op? En is dit reden om de wetgeving aan te
passen? Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we om kunnen
gaan met juridische grenzen. Is de inzet van gedragscodes
bijvoorbeeld echt een effectieve oplossing? En kunnen we
slimme wetgeving bedenken om experimenten mogelijk te
maken?”
Wetenschappelijk onderzoek duurt vaak lang. Gerards trekt
hierbij een parallel met de klimaatdiscussie. “Daar is ook nog
heel veel onbekend, maar tegelijkertijd moeten er op allerlei
gebieden al maatregelen worden genomen.” Ten slotte wijst
ze nog op het belang van onderwijs. “Nu al zie je steeds
meer ‘law en tech’-opleidingen oppoppen. Maar eigenlijk
zou iedere jurist een zekere mate van technologische kennis
moeten hebben. Net zoals iedere wiskundestudent iets van
recht moet weten.”

Meer weten?
Lees verder in het rapport
Algoritmes en grondrechten >

Hoe denken
Nederlanders over AI?
Er komt steeds meer over AI in het nieuws maar er was nog weinig over
bekend hoe Nederlanders erover denken. Waar zien zij de kansen die AI biedt?
Wat mag voor hen wel en wat niet? Waar maken zij zich zorgen over en wat
verwachten zij van de overheid? De resultaten van een onderzoek, uitgevoerd
in opdracht van project de Maatschappelijke Dialoog. Een samenvatting van
de resultaten.

Maatschappelijke Dialoog Magazine
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Figuur 1: Gevoelens over AI

Associaties en gevoelens

Kantar Public voerde eind 2018 twee onderzoeken uit naar
kennis en houding van burgers en ondernemers in relatie tot
AI. Een kwalitatief onderzoek, met focusgroepen van burgers,
en een enquête voor burgers en ondernemers. 1.790 burgers
van 18 jaar en ouder en 670 directeuren of eigenaren van
bedrijven zijn benaderd voor de enquête. In totaal deden
1.049 burgers en 466 bedrijven mee.

AI roept bij Nederlanders vooral associaties op met robots,
computers, intelligentie en leren. In het onderzoek werd
bijvoorbeeld genoemd: “Computerprogramma’s die pogen
de menselijke intelligentie na te bootsen”, of “Apparaten
die simpele dingen kunnen leren”. Niet iedereen heeft
associaties. “Het zegt me helemaal niets”, werd ook gezegd.
Meer dan de helft van de Nederlanders heeft zowel positieve
als negatieve gevoelens bij AI, bijna een vijfde heeft positieve
noch negatieve gevoelens (zie figuur 1).

Lees de onderzoeken online
De rapporten van de onderzoeken staan online op
rijksoverheid.nl.
• Een onderzoek naar de kennis en houding van burgers ten
aanzien van AI (Kantar Public, 2018)
• Nederlanders over Artificiële Intelligentie (Kantar Public, 2018)

Ervaring en kennis
Bijna alle burgers en ondernemers die deelnamen aan het
onderzoek hebben weleens met AI-systemen te maken
gehad. Zij kregen online advertenties te zien die afgestemd
zijn op hun zoekgedrag, ze werkten met automatische

Figuur 2: Hoe staat men tegenover de inzet van AI op verschillende terreinen?

Heel positief
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Positief

Ik twijfel

Negatief

Heel negatief

Weet niet

vertaalprogramma’s, kregen persoonlijke aanbevelingen, of
hadden contact met chatbots of digitale assistenten. Toch
geeft bijna tweederde van de burgers aan weinig kennis te
hebben van AI. De ondernemers zijn gemiddeld gezien iets
beter op de hoogte, van hen geeft 44 procent aan heel weinig
tot redelijk weinig van AI te weten. Tien procent van hen geeft
aan dat AI wordt ingezet in het eigen bedrijf. Nederlanders
verwachten dat AI veel invloed zal hebben, 70% van hen
verwacht dat de gevolgen groot tot zeer groot zijn. Vooral
voor de media, maar ook voor werkgelegenheid, economie,
veiligheid en gezondheidszorg.

Nederlanders verwachten
dat AI veel invloed zal
hebben, 70% van hen
verwacht dat de gevolgen
groot tot zeer groot zijn.

Is AI toelaatbaar?
Burgers en ondernemers hebben twijfels over de
toelaatbaarheid van AI-toepassingen. Het draagvlak is het
grootst voor toepassingen die de veiligheid vergroten (zoals
surveillance) en voor toepassingen die de kwaliteit van leven
vergroten (denk aan diagnoses in de zorg). Minder draagvlak
is er voor gepersonaliseerde advertenties, strafbepalingen en
beïnvloeding van verkiezingen (zie figuur 2).
En wat is toelaatbaar voor de overheid? AI kan zwaar werk
overnemen, het werk efficiënter maken en maatschappelijke
problemen oplossen, zeggen de respondenten. Ze zien dus
de voordelen. Tegelijkertijd is men ook kritisch. Nederlanders
maken zich zorgen over privacy (75 procent), over verkeerde
beslissingen op basis van onjuiste informatie (87 procent),
dat fouten niet meer recht gezet kunnen worden (80 procent)
of dat mensen in bijzondere omstandigheden buiten de
boot vallen (80 procent). Gevraagd naar de belangrijkste
voorwaarde voor de inzet van AI noemt 33 procent dat het

duidelijk moet zijn wanneer je met AI-systemen te maken
hebt. 32 procent vindt het allerbelangrijkst dat AI-systemen
alleen als hulpmiddel worden ingezet wanneer ze impact
hebben op mensen.
Mensen die minder digitaal vaardig zijn, zien minder
voordelen van de inzet van AI door de overheid in vergelijking
met digivaardigen. Ze maken zich echter ook minder zorgen
over eventuele gevolgen.

Wat moet de overheid doen?
Burgers hechten het meeste belang aan de bescherming van
privacy, gevolgd door het opstellen van wetten en regels.
Op de derde plaats staat de behoefte aan kennis hoe AI werkt
en hoe daarmee om te gaan (zie figuur 3).

Figuur 3: Wat kunnen instanties doen om ervoor te zorgen dat AI op een goede manier wordt ingezet.
Percentage van de mensen die aangeeft acties belangrijk te vinden.
Burgers %

Ondernemers %

De Autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de bescherming van de privacy van burgers

81

75

De Nederlandse overheid stelt wetten en regels op voor de inzet van de AI binnen Nederland

74

79

Burgers leren hoe AI werkt en hoe zij daarmee om moeten gaan

72

71

De Rijksoverheid geeft voorlichting over AI

72

63

De consumentenbond behartigt de belangen van burgers bij wet- en regelgeving over AI

69

69

Het bedrijfsleven stelt een gedragscode op voor inzet van AI

69

54

Nieuwsmedia brengen slechte toepassingen van AI onder de aandacht

67

58

De EU stelt wetten en regels op voor de inzet van AI binnen Europa

59

63
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Burger- en kinderdialoog
tijdens conferentie
Nederland Digitaal
‘Er kan veel met AI; willen we dat allemaal wel?’
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Tijdens de conferentie Nederland Digitaal op 21 maart 2019 gingen 64 burgers en 29
kinderen (van de Raad van Kinderen BZK) in dialoog over AI en de impact daarvan op
grondrechten en publieke waarden. Er kan veel met AI, maar willen we dat allemaal wel?
Een impressie.
De dialogen vonden plaats in drie rondes: de associaties bij
Artificial Intelligence (AI), de voor- en nadelen ervan en tot
slot de impact op grondrechten en publieke waarden. Burgers
en kinderen waren in vier groepen ingedeeld. Iedere groep
richtte zich op één thema: arbeidsmarkt, gezondheidszorg,
democratie of veiligheid. De groepen burgers

werden begeleid door medewerkers van Kantar Public en
BZK, de kinderen door Missing Chapter Foundation. De
gesprekken tussen burgers waren geanimeerd, creatief en de
opkomst was goed. De kinderen keken hun ogen uit op de
beursvloer vol nieuwe technologie en kwamen met soms zeer
verrassende inzichten.

Resultaten dialoog per thema
Een korte weergave van de resultaten van de burgerdialoog per thema, met daarbij de tekeningen die zijn gemaakt.

De burgers
die zich bezig hebben
gehouden met het thema
arbeidsmarkt zien de vooren nadelen van AI vooral voor
de menselijke waardigheid en de
persoonlijke autonomie. De gevolgen
voor de menselijke waardigheid kunnen
positief zijn, zoals verlichting van zwaar
werk en het voorkomen van sleur. Ze
zien echter ook negatieve gevolgen,
bijvoorbeeld minder persoonlijk contact en
controle van het werk door systemen. De
gevolgen voor de persoonlijke autonomie
zien zij vaker als negatief: ze verwachten
dat beroepen verdwijnen en we steeds
afhankelijker worden van systemen. Positieve
verwachting is dat er meer vrije tijd overblijft
als werk door systemen gedaan wordt.
Voor wat betreft het recht op een gelijke
behandeling: deelnemers vrezen vooral
voor een verstoring van de balans tussen
werkenden en niet-werkenden, discriminatie
van bepaalde groepen en fouten die het
individu kunnen schaden. Daarnaast
waren deelnemers bang dat AI de
privacy van werknemers kan
aantasten.
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De deelnemers
die de impact van AI
op grondrechten ten aanzien
van veiligheid bespraken,
zien vooral negatieve gevolgen
voor de persoonlijke autonomie.
Zij vrezen dat AI zal leiden tot een
gebrek aan controle, verlies van kritisch
denken, bedreiging van de vrijheid en
onbeheersbaarheid van de technologie.
De deelnemers zien soortgelijke nadelen
ook terug bij de menselijke waardigheid:
AI kan volgens hen leiden tot systemen
die het van de mens overnemen en
daarmee de menselijke maat bedreigen.
Maar AI kan de menselijke waardigheid ook
positief beïnvloeden doordat ongewenste
gebeurtenissen voorkomen kunnen worden
en toepassing van AI kan leiden tot meer
veiligheid in het verkeer. In mindere mate
zien zij dat AI nadelige gevolgen kan
hebben voor het recht op gelijke
behandeling, het recht op een eerlijk
proces, de privacy en de vrijheid
van meningsuiting.
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Bij het thema
gezondheidszorg zien de
deelnemende burgers positieve
en negatieve gevolgen van de inzet
van AI op publieke waarden. Positief
voor de persoonlijke autonomie is dat
patiënten door AI meer zelf de regie
kunnen nemen en onafhankelijker
worden van de behandelaars. Bij het
recht op een gelijke behandeling ziet men
dat AI ertoe leidt dat behandelingen voor
iedereen beschikbaar zullen komen en
dat AI leidt tot betere behandelingen en
betere diagnoses. De tegenhanger daarvan
is dat het systeem ook fouten kan maken en
dat daardoor verkeerde beslissingen worden
genomen. Voor de menselijke waardigheid
is het sentiment omgekeerd: men verwacht
nadelen zoals het verlies aan menselijk contact en
het ontbreken van de menselijke maat bij het stellen
van diagnoses. Voordelen bevinden zich op efficiency
en werkgelegenheid. Deelnemers zagen bij dit thema
ook nadelen voor het recht op een eerlijk proces: men
is bang dat de inzet van AI in de gezondheidszorg
zal leiden tot onduidelijkheden over
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Ook nadelen voor de privacy
werden genoemd.

Robots begrijpen
je niet, vonden de kinderen
die deelnamen aan de dialoog.
Daarom kan bijvoorbeeld hun juf
Manon niet vervangen worden door een
robot. Robots kunnen geen ruzies sussen.
En ze missen nuance: “Nemen robots je niet
veel te serieus?” vragen zij zich af.

Bij het thema
democratie zien
de deelnemers veel
voordelen van AI voor de
vrijheid van meningsuiting.
Men denkt dat AI kan
leiden tot meer en betere
inspraak, een hogere opkomst
bij verkiezingen en meer
burgerparticipatie. Gevaar voor
de vrijheid van meningsuiting
zagen zij in subjectieve sturing
door nepnieuws, kieswijzers en
micro-targeting. Hiermee hangt
samen dat de deelnemers menen
dat AI kan leiden tot het ontstaan
van tunnelvisie en het krijgen van
sturende en gekleurde informatie.
Daardoor kan ook het vertrouwen in
de democratie verminderen, wat de
deelnemers koppelen aan de waarde
menselijke waardigheid. In mindere
mate koppelt men de voor-en nadelen
aan het recht op een eerlijk proces
wegens gebrek aan transparantie
als de overheid AI inzet, en
aan privacy.

Er zou een gezondheidsapp moeten komen. De
dokter kan een recept uitschrijven op basis van
wat je daarin deelt. En de gegevens in de app zijn
alleen voor jou, je familie en je huisarts.
Wat als een rechter vervangen wordt door een
computer? Dat heeft voor- en nadelen, zagen de
kinderen. Computers kunnen meer onthouden dan
mensen, dat is een voordeel. Maar wat als deze
gehackt wordt? Een ander nadeel is dat je aan een
computer niet kan zien of hij liegt of niet.
Mogen léuke advertenties wel, wanneer ze op basis
van jouw (persoonlijke) data gepersonaliseerd worden
aangeboden? Eigenlijk zou je zelf moeten kunnen
bepalen welke data van jou wordt opgeslagen,
vonden de kinderen. Dat je als je op een hele leuke
pagina bent, drukt op een sterretje; “hier mag
je me volgen”. En dat dat dus niet meer
automatisch gebeurt.
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Nou, gezellig hoor!
Column Roxane Daniëls | VNG
De kinderen van een vriendin lopen al sinds hun vierde mee met de kidsrun van de Haagse CPC en
Royal Ten. Mijn vriendin loopt dan als volwassen begeleider de anderhalve kilometer mee. Hoe kort
de afstand ook is, voor iemand die een grondige hekel heeft aan hardlopen is het een hele opgave.
Dit jaar bood ik aan om met haar mee te lopen, aangezien de kids hun moeder al voorbij rennen.
Alléén is zo’n afstand al helemaal ondoenlijk.
Dus ik sta solidair en enthousiast ruim op tijd op de afgesproken plek. Voordat we van start kunnen
moet ik me nog even registreren. En dan vraagt de organisatie me allerlei gegevens die er volgens
mij totaal niet toe doen: mijn voor- én achternaam, mijn geboortedatum, mijn geslacht, mijn
adres… Dus ik begin te sputteren: ”Dit heeft u toch helemaal niet nodig?!” “Jawel”, zegt de enigszins
verbouwereerde jongeman, “Anders kunnen we u niet opnemen in het kids-klassement…”
Wat moest ik doen? Ik wilde mijn vriendin niet in de steek laten, maar uit principe wilde ik ook niet
onnodig allerlei persoonlijke gegevens achterlaten. En met die rij achter me voelde ik geen ruimte
om eens een diepe dialoog aan te gaan over privacy en andere publieke waarden. Mijn vriendin
reageert: “Hé, dit is bedoeld als een gezellige kidsrun hoor! Waar doe je moeilijk over?” Als door
een bij gestoken, lepel ik allerlei doemscenario’s op en roep verontwaardigd dat iedereen toch eens
wat beter zou mogen nadenken over het onderscheid ‘nice to have’ en ‘need to have’. Tot zover de
gezellige sfeer.
Ik hoef niemand meer uit te leggen dat data het nieuwe goud is, zeker wanneer het persoonlijke data
betreft. Die zijn sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed
beschermd. Het mooie van de AVG is dat we niet lui achterover kunnen leunen. We zullen telkens
zelf de afweging moeten maken of we onze data met de vragende partij willen delen. En de vragende
partij zal zich moeten verantwoorden over het uitvragen en omgaan met de verzamelde data. Dat
lokt dialoog uit. We zullen het er gewoon over moeten hebben… Er is werkelijk geen andere manier
om tot een maatschappelijk geaccepteerde manier te komen om met data om te gaan.
Roxane Daniels is manager en teamleider Publieke Waarden van de Informatiesamenleving bij de VNG
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Donald Duck duikt
in de digitale wereld
Belangrijk dat iedereen zich bewust is van zijn of haar voetsporen
in de digitale wereld
Op vier april 2019 plofte een speciale Donald Duck bij ruim 183.000 abonnees op de
deurmat: ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’, ontwikkeld door het ministerie van
BZK. Dezelfde week werden ook pakketten met deze speciale Donald Duck verstuurd naar
bijna 4.700 scholen die aan de slag gingen met het bijbehorende lespakket. Het lespakket
geeft ook input aan de dialoog.
Ook Duckstad wordt steeds meer gedigitaliseerd. Donald
Duck, de neefjes en al hun vrienden krijgen te maken
met kunstmatige intelligentie, verzameling van hun data,
zelfrijdende auto’s, apps en zelfs robots. Het ministerie
van BZK ontwikkelde ’Donald Duck duikt in de digitale
wereld’ als onderdeel van de maatschappelijke dialoog over
grondrechten en nieuwe technologie.

‘De generatie die nu op de
basisschool zit, heeft van de
wieg tot het graf te maken
met digitale technologie’

menselijke waardigheid en privacy – zijn belangrijke
uitgangspunten. Zodat iedereen de vruchten van alle nieuwe
ontwikkelingen kan plukken maar zich ook bewust is van de
risico’s.

Wie beter dan Donald Duck…
Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) vertelde in een
interview aan onderwijsvakblad PrimaOnderwijs dat hij
het ontzettend belangrijk vindt dat iedereen zich bewust
is van zijn of haar voetsporen in de digitale wereld. “De
technologie is er en die biedt ongekende mogelijkheden.
Maar door de gigantische snelheid
waarmee technologische innovaties
plaatsvinden, is het goed om met
duikt in de digitale wereld
elkaar in gesprek te gaan over wat
er kan en wat er mág. En dan

Lees ‘m zelf, doe ‘m zelf
Lespakket
Bij deze Donald Duck hoort een lespakket voor de groepen 6,
7 en 8 van het basisonderwijs. Met de Duck en het lespakket
wil het ministerie kinderen helpen bij het zelfbewust omgaan
met technologische ontwikkeling. Je grondrechten en
belangrijke waarden – denk aan persoonlijke autonomie,

‘Donald Duck duikt in de
digitale wereld’ is voor iedereen
digitaal beschikbaar. Ook de les
over nieuwe technologie
en grondrechten kun je
online inzien.
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vooral wat mensen zelf vinden wat er mag, want dat is voor
iedereen verschillend. De generatie die nu op de basisschool
zit, heeft van de wieg tot het graf te maken met digitale
technologie. Om met leerlingen het gesprek aan te gaan,
hebben we gekozen voor een vorm die bij hen past. En wie
beter dan Donald Duck en zijn neefjes kunnen aan de hand
van hun avonturen de kinderen meenemen in de anders zo
complexe wereld van data, privacy, wetten en regels.”

Input aan de dialoog
Het lespakket leert kinderen meer over de digitale wereld
en hun grondrechten, maar levert ook input voor de
maatschappelijke dialoog. Hoe denken kinderen uit de
groepen 6,7 en 8 over hun toekomst met nieuwe technologie?
Uit de feedback vanuit de scholen blijkt dat kinderen een
spannende toekomst zien. Interessant ook, zeker als het
gaat om vervoer, reizen en voortbewegen. We ontdekken
nieuwe planeten, reizen door het heelal en gaan er misschien
zelfs wonen. Toch kunnen ze ook al heel goed de keerzijde
benoemen, de aandachtspunten die daarbij horen.

De wereld in 2030
In de les rond Donald Duck duikt in de digitale wereld, gaan
kinderen bijvoorbeeld aan de slag met de vraag: ‘Hoe ziet de
wereld er in 2030 uit?’ Daar komen heel duidelijk twee beelden
uit. Aan de ene kant spreken de kinderen overduidelijk de
wens uit dat het beter gaat met de wereld en we technologie
gebruiken om beter om te gaan met het milieu. Dat we zo
een betere, leefbare wereld creëren voor ons allemaal: geen
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ziektes, geen armoede, geen oorlog, een schoner klimaat en
nieuwe diersoorten. Een opvallend groot deel van de feedback
gaat daarover. Kinderen zien legio ontwikkelingen, kansen en
mogelijkheden voor nieuwe technologie.

Kinderen zien legio
ontwikkelingen, kansen
en mogelijkheden voor
nieuwe technologie
De feedback schetst echter ook een angstig, pessimistisch
toekomstbeeld: de wereld vergaat, de mensen en dieren
sterven uit. Ondanks de mogelijkheden met technologieën,
of juist dankzij. Ook onze grondrechten spelen een rol in
de beleving van alle ontwikkelingen: geen identiteit meer
hebben, robotmensen, trackers, chips die ingebracht
worden, computers die alles van je weten, robotagenten en
robotlegers; allemaal voorbeelden van beelden die kinderen
daarbij hebben. Deze onderwerpen hebben een relatie
met belangrijke publieke waarden en grondrechten, zoals
menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie en privacy.

Platform Tech: digitaal
in dialoog over gevolgen
van AI
De meeste burgers weten wel dat AI ‘iets met computers’ is, maar daar houdt het vaak
wel mee op. Platform Tech biedt op een toegankelijke en overzichtelijke manier meer
informatie en gaat digitaal de dialoog met de burger aan.
Met actuele nieuwsberichten, gastblogs door experts en een
podcast maakt Platform Tech het onderwerp kunstmatige
intelligentie toegankelijk. Stellingen bieden mogelijkheden
om in gesprek te gaan. Waar nodig worden onderwerpen
toegelicht, zodat het platform ook zónder kennis van AI
interessant is. Er wordt aandacht besteed aan concrete
mogelijkheden van AI, maar ook aan de ethische gevolgen

en de impact op onze grondrechten. Daarmee biedt Platform
Tech een waardevolle digitale aanvulling op de fysieke
dialogen die worden gevoerd. En draagt het platform bij aan
de bewustwording bij burgers van de effecten van nieuwe
technologie, helpt bij de ontwikkeling van een kritische kijk en
levert het input voor beleid.

Nu live!
Bezoek Platform Tech via
www.platformtech.nl. De podcast is
beschikbaar via de website; abonneren
kan ook via iTunes, Spotify en Sticher.
Met vragen en opmerkingen over
Platform Tech kun je terecht bij
redactie@platformtech.nl.
Platform Tech is een pilot van het
ministerie van BZK die loopt tot en
met 31 december 2019. Daarna volgt
een evaluatie: heeft het platform
voldoende toegevoegde waarde om
ermee door te gaan?
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In gesprek over de horizontale bescherming van grondrechten

‘Techniek grijpt steeds
dieper in op onze levens’
Floris Kreiken (BZK) geeft
advies over grondrechten en
toetst of nieuwe wetgeving in
overeenstemming is met de
Grondwet. Daarnaast was hij
betrokken bij het onderzoek
van de Universiteit Utrecht naar
Algoritmes en grondrechten.
(zie het interview met professor
Janneke Gerards op pagina 8) en
de Kamerbrief bij dat rapport.’
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Just Stam (JenV) focust zich bij JenV
op beleid rond het beschermen
van privacy bij (nieuwe)
technologische ontwikkelingen.
Stam werkte namens JenV mee
aan de kamerbrief over de motie
‘Transparantie van algoritmes in
gebruik bij de overheid’. Momenteel
werkt hij aan beleid voor horizontale
privacy, dat de privacy van burgers
ten opzichte van elkaar en in de
relatie burgers-bedrijven beter
moet beschermen.
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Just Stam is hoofd beleidsteam Privacy bij het ministerie van JenV, Floris Kreiken is juridisch
adviseur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij BZK. Ze werken regelmatig samen aan
bescherming van grondrechten. In de relatie tussen overheid en burgers maar ook tussen
burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Een kijkje in hun werk.
“Techniek grijpt steeds dieper in op onze levens, dat vraagt
regelmatig om een verdere verkenning van de risico’s
en het opstellen van nieuw beleid”, vertelt Stam. Zo laat
JenV momenteel onderzoek doen naar rechtsbescherming
bij gebruik van big data. Stam licht toe: “Big data wordt
bijvoorbeeld gebruikt om profielen van mensen op te stellen.
Maar wat kun je doen als je ten onrechte in een bepaald
profiel bent geplaatst en je daardoor bijvoorbeeld geen
verzekering kunt krijgen? Hoe haal je dan je recht? Als individu
is het moeilijk om die big-dataprocessen te doorgronden.
De vraag is of Nederland voldoende voorzieningen heeft
waarmee burgers collectief – via organisaties als Privacy
First of de Consumentenbond - actie kunnen ondernemen.
Moet er om de machtsbalans te herstellen niet een collectief
actierecht staan tegenover de informatiemacht van grote
bedrijven en de overheid? Dat is één van de vragen in dat
onderzoek.”
Bedrijven verzamelen niet alleen data, sociale mediabedrijven
bieden ook het platform waarop content gedeeld wordt.
En ook dat kan de grondrechten raken, vertelt Kreiken. Hij
geeft een voorbeeld uit zijn eigen praktijk. “Sommige - vaak
Europese - wetgeving legt nieuwe verantwoordelijkheden
op aan sociale-mediabedrijven bij het reguleren van
content. Wanneer bedrijven bepalen welke content wel en
niet toegestaan is, kan dat de vrijheid van meningsuiting

‘Moet er om de machtsbalans te herstellen niet
een collectief actierecht
staan tegenover de
informatiemacht van grote
bedrijven en de overheid?’
Just Stam
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raken. We kunnen het erover eens zijn dat die bedrijven
een bepaalde verantwoordelijkheid dragen: content in
relatie tot terrorisme of kinderporno moet natuurlijk niet
online gedeeld worden. Maar het is moeilijk te zeggen hoe
ver die verantwoordelijkheid moet strekken. Je wilt niet
dat zo’n bedrijf te veel op de stoel van de rechter zit, en je
wilt dat er waarborgen zijn om de vrijheden van burgers te
beschermen.”

Grondrechten hangen samen
Grondrechten hebben veel samenhang, ziet Kreiken.
“Met name in relatie tot privacy.” De Algemene Verordening
Gegevensbescherming bevat regels over de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer wanneer persoonsgegevens
verwerkt worden. ”Daar valt dus de door Just net genoemde
profilering onder, maar deze wet biedt ook handvaten voor
de bescherming van andere grondrechten in de digitale
wereld, zoals het discriminatieverbod. Zo mogen bijzondere
persoonsgegevens als je geloof of politieke overtuiging niet
zomaar gebruikt worden.” Soms botsen grondrechten ook,
voegt Stam toe. Hij geeft een voorbeeld: “In databestanden
kunnen vooroordelen - bias – zitten. Bijvoorbeeld
omdat een bepaalde groep mensen in een databestand
oververtegenwoordigd is. Dat kan leiden tot discriminatie.
Om het systeem niet discriminerend te maken, kunnen die
vooroordelen uit de data gehaald worden. Daarvoor zijn
diezelfde persoonsgegevens over iemands ras nodig. De AVG
kent strenge eisen aan het verwerken van dit soort bijzondere
persoonsgegevens. Moeten we niet wettelijk regelen
dat gebruik van persoonsgegevens voor dat doel onder
strenge voorwaarden wel mag, om het grondrecht gelijke
behandeling en discriminatieverbod te beschermen? Dat is
een lastig vraagstuk.”

Handelingsperspectief
Omdat geavanceerde digitale technieken steeds makkelijker
beschikbaar zijn voor iedereen, wordt ook de bescherming
van grondrechten tussen burgers onderling steeds relevanter.
Stam licht toe: “Neem gezichtsherkenning: een veelgebruikte
maar zeer ingrijpende techniek. Vanuit een foto of een film
kan iemand snel uit de anonimiteit worden gehaald. Die
beelden kunnen met iemands identiteit via internet worden
gedeeld. De overtreffende trap daarvan is wraakporno,

waarin zeer intieme beelden uit wraak of als chantagemiddel
openbaar worden gemaakt.” De Kamerbrief Horizontale
Privacy die begin juni naar de kamer is gezonden, bevat
maatregelen die bescherming bieden. Bijvoorbeeld een
publiekscampagne die mensen meer bewust moet maken
van de risico’s die het delen van hun persoonlijke gegevens
of die van anderen geeft. Ook wordt gewerkt aan vergroting
van het handelingsperspectief; het ministerie laat onderzoek
doen naar een gebruiksvriendelijke voorziening, waarmee
beeld dat zonder toestemming over iemand is gedeeld,
snel kan worden verwijderd. Verder wordt de normering
versterkt, bijvoorbeeld door wraakporno strafbaar te stellen.”
Kreiken voegt toe: “Tegelijkertijd moet worden gekeken
hoe het verwijderen van zo’n beeld wordt afgewogen tegen
de vrijheid van meningsuiting. Weer zo’n voorbeeld van
grondrechten die met elkaar in conflict komen.”

Niet meer exclusief voor veiligheidsdiensten
Niet alleen gezichtsherkenningstechnologie, ook de
beschikbare hardware kan de privacy bedreigen. Stam: “Het
aanbod van spionageproducten op internet is enorm, denk
aan verborgen camera’s. Veel producten waren vroeger alleen
voor de veiligheidsdiensten beschikbaar. Het is daardoor
steeds makkelijker om het gedrag van anderen stiekem vast
te leggen. De Kamerbrief over horizontale privacy kondigt
daarom onderzoek aan naar de mogelijkheden beter op
te treden tegen spionageproducten, bijvoorbeeld door de
wetgeving op dit punt aan te vullen.” Kreiken voegt toe:

‘De kunst is wettelijke
bepalingen te vertalen
naar maatregelen voor de
digitale praktijk, en burgers
bewust te maken van de
risico’s en hun rechten’
Floris Kreiken

’We hebben al veel wettelijke mogelijkheden om burgers te
beschermen. Denk aan de regel ‘Gij zult niet heimelijk filmen’
in het Wetboek van Strafrecht. De kunst is die wettelijke
bepalingen te vertalen naar maatregelen voor de digitale
praktijk en burgers bewust te maken van de risico’s en hun
rechten in de digitale wereld.” De impact van digitalisering
op onze grondrechten blijft een actueel onderwerp. “De
hoeveelheid Kamervragen over de impact van techniek op
onze grondrechten stijgt enorm”, ziet Stam. “En wie weet
welke nieuwe technologische mogelijkheden er aan komen
en wat daarvan de impact op grondrechten is. Het blijft
spannend.”
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Vijf vragen aan
Jim Stolze, initiatiefnemer
Nationale AI-cursus
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Het begon vorig jaar met een column
in het Financieel Dagblad.
Tech-ondernemer Jim Stolze schreef
over een gratis online cursus over
AI in Finland. Hij vond dit ook voor
Nederland een goed idee. Immers:
dat AI steeds meer onze toekomst
gaat bepalen, is duidelijk. Maar wie de
richting van die ontwikkeling bepaalt
en hoe die wordt ingevuld, is nog
onzeker. Volgens Jim Stolze moeten
we ook vooral gewone mensen hierbij
betrekken. We stelden hem vijf vragen.

1

Wie heeft de Nederlandse AI-cursus samengesteld?

“Na mijn column heb ik ontzettend veel bijval gekregen.
Bijvoorbeeld van Nederlandse hoogleraren die spontaan
aanboden om de Finse versie naar het Nederlands te vertalen.
Van dat aanbod heb ik gretig gebruik gemaakt en ik ben met
een professionele filmploeg bij ze langsgegaan voor videointerviews. Dat leverde erg boeiende lesstof op. Deze experts
zorgden er ook voor dat de cursus vooral feitelijk is. In de
media wordt nogal wat onzin beweerd over AI, wij hebben
van tevoren gezegd: “geen hype, geen bangmakerij.”

2

Hoe kan het dat de Nationale
AI-cursus gratis is?

3

Hoe wist je dat de cursus succesvol was?

4

Heb je nog hulp gehad van de overheid?

5

En nu... What’s next?

“Naast de hulp vanuit de academische wereld, kreeg ik ook
veel steun vanuit het bedrijfsleven. Partijen als Ahold Delhaize
zeiden: ‘Zo’n cursus is eigenlijk relevant voor iedereen in ons
bedrijf. Natuurlijk helpen we daaraan mee.’ Ook Elephant
Road, een bedrijf gespecialiseerd in online leerprogramma’s
boden hun hulp aan. Zij hebben mijn oorspronkelijke idee
van een online video-serie helemaal gepimpt naar een super
gebruiksvriendelijke app. Iedereen met een smartphone kan
de cursus nu doen wanneer het hem of haar uitkomt.”

“Wij hebben vorige maand gevierd dat de 10.000ste cursist zijn diploma kreeg. Al in de eerste maand was ik
verrast door het aantal enthousiaste reacties. Op één dag
ontving ik zowel een dankberichtje van een meisje van 10
jaar als een handgeschreven brief van een 81-jarige. Allebei
hadden ze de hele cursus afgerond en hun diploma uitgeprint.
Alleen daarom vond ik het al de moeite waard.”

Volg zelf de Nationale AI-cursus
De Nationale AI-cursus heeft als doel om alle
Nederlanders digitaal bewust(er) te maken. De
Nationale AI-cursus is begrijpelijk, snel en gratis.
En biedt de perfecte opstap als je je verder wil
verdiepen in thema’s als algoritmes, machinelearning en de inzet van AI door de overheid. Je
vindt de cursus op https://app.ai-cursus.nl/. Na
deze cursus weet je wat AI écht inhoudt en wat
de maatschappelijke impact is. Je ontvangt een
certificaat bij succesvolle afronding.

“Zeker. Mensen van BZK hebben actief meegedacht
met de inhoud van de cursus en hebben financieel geholpen
om bijvoorbeeld ondertiteling mogelijk te maken. Daarnaast
heeft de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering
Overheid (RADIO) de cursus opgenomen in hun aanbod. Zij
promoten het waar ze kunnen!”

“We zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van een
AI-cursus speciaal voor de jongere doelgroep. Na een aantal
proeflessen op scholen hebben we wel gezien dat dát ook een
doelgroep is die we willen bereiken. Stiekem hoop ik hiermee
bij te dragen aan een Nederland met de best opgeleide
beroepsbevolking op het gebied van eerlijke AI. Laat ze daar
in China of de Verenigde Staten nog maar wat van leren.”

Maatschappelijke Dialoog Magazine
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31 oktober 2019 | Verkadefabriek Den Bosch

Data en ethiek:
van AI Summit
De informatiemaatschappij ontwikkelt zich razendsnel. De technologie van vandaag
is morgen alweer verouderd. Hoe zorgen we ervoor dat deze technologie op een
verantwoorde wijze wordt ingezet? En hoe kunnen we belangrijke publieke waarden
– deels vastgelegd in grondrechten - beschermen en bewaken, waar ze tijdens
digitalisering onder druk komen te staan? Tijdens het ‘Data en Ethiek: van AI
Summit’ gaan we in gesprek over hoe overheid en bedrijfsleven op verantwoorde
wijze (met hart voor publieke waarden) kunnen innoveren met nieuwe technologie
en wat dit betekent voor de data die ze verzamelen en gebruiken.
Tijdens het ‘Data en Ethiek: van AI Summit’ komen
deelnemers in beweging om elkaar te inspireren,
te informeren en te adviseren. Het summit wordt
georganiseerd op initiatief van het ministerie van
BZK samen met de gemeente Den Bosch, de VNG en
ECP. Het vindt plaats op donderdag 31 oktober tijdens
de Den Bosch Dataweek. Zet het alvast in je agenda!
Woensdagavond 30 oktober vindt in Den Bosch ook een
(besloten) burgerdialoog plaats.

Den Bosch Data Week
Oktober 2019 organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch
samen met de Jheronimus Academy of Data Science
(JADS) en de provincie Noord-Brabant voor de tweede
keer de Den Bosch Data Week. Met een programma
boordevol inspirerende sprekers, sprekende
demonstraties en workshops op verschillende plekken
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in de stad. De nadruk ligt op de impact van data op
mobiliteit, energie & duurzaamheid, gezondheid,
veiligheid en agrifood. Ook is er veel aandacht voor dataontwikkelingen in kunst en cultuur. De Den Bosch Data
Week brengt data dichterbij!

Extra impuls
Dit eerste Data en Ethiek summit wil een extra impuls
geven aan de breed gevoerde dialoog over Data en
Ethiek. Inmiddels wordt (beleidsmatig) een aantal
stappen gezet; zoals de inzet van de Agenda Digitale
overheid; NL DIGIbeter. Gerelateerd daaraan is de Data
Agenda Overheid (NL DIGITAAL) en de ontwikkeling van
de Toolbox voor maatschappelijk verantwoorde innovatie
en de Beleidsbrief AI en Publieke Waarden die ontwikkeld
wordt. Samen vormen zij de inhoudelijke basis voor dit
summit.

NL DIGIbeter; Agenda Digitale Overheid:
“De Grondwet en de daaruit voortvloeiende publieke waarden zoals privacy, zelfbeschikking en gelijkheid zijn juist bij de
voortschrijdende digitalisering essentieel om te borgen. Niet alleen wij constateren dit, ook de WRR, de Nationale Ombudsman
en het Rathenau Instituut hebben hierover geadviseerd. Deze agenda gaat over het benutten van kansen en het borgen van
rechten.” Juli 2019 is deze agenda geactualiseerd.

NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid:
“In de DAO staat wat de overheid in haar geheel gaat doen om (nog) beter om te gaan met persoonsgegevens, open
data en big data. We gaan bekijken hoe de analyse en het combineren van overheidsgegevens ten goede kan komen aan
beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We gaan de mogelijkheden van big data beter benutten
en kijken daarbij ook naar de rechten en waarden. De agenda richt zich op een drietal thema’s: Data op orde, Open data en
Data gedreven beleid & sturen.”

Toolbox maatschappelijk verantwoord innoveren:
Een eerste stap om maatschappelijk verantwoord te innoveren (ofwel Ethics by Design toe te passen) is zorgen voor
bewustwording onder ontwikkelaars en hun (beleids)opdrachtgevers. Er is daarom een Toolbox voor ethisch verantwoorde
innovatie door overheden opgesteld. De Toolbox biedt zowel aandachtspunten als concrete handvatten om publieke waarden
te bewaken en te beschermen.

Beleidsbrief AI en Publieke waarden
Deze beleidsbrief beschrijft de kansen en risico’s van Artificiële Intelligentie (AI) voor belangrijke publieke waarden en
mensenrechten en de beleidsmaatregelen om kansen te versterken en risico’s te adresseren. De brief is in 2018 aan de Kamer
toegezegd als reactie op het rapport ‘Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ van het Rathenau
instituut.

Maatschappelijke Dialoog over Publieke Waarden en Nieuwe Technologie
Het project MDPT heeft als doel om burgers, mede-overheden, bedrijven en toezichthouders bewuster te maken van de
effecten van nieuwe technologieën op belangrijke publieke waarden en grondrechten. Doel is om hun begrip daarover te
vergroten, kennis en ervaring uit te wisselen en input te genereren voor beleid.

Voor wie

Deelname

Het Data en Ethiek summit is er voor bestuurders, dataspecialisten, beleidsmedewerkers, toezichthouders en
juristen van alle overheidsorganisaties. Professionals en
bestuurders vanuit het ICT-bedrijfsleven zijn welkom op
uitnodiging. Toezichthouders en bestuurders kunnen
aparte programmalijnen volgen.

• Op uitnodiging
• Op inschrijving: je vindt de aankondiging op Digitaleoverheid.nl, iBestuur.nl, denboschdataweek.nl en in
verschillende nieuwsbrieven over ICT, digitalisering en
data.
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Wetenschappers en
experts in dialoog
over transparantie
van algoritmes
Donderdag 29 november kwamen 60 wetenschappers en data experts
van de overheid bij elkaar om in dialoog te gaan over transparantie
van algoritmes. Aanleiding was onderzoek ‘Algoritmes en grondrechten’
van de Universiteit Utrecht. Transparantie kwam daarin naar voren
als een belangrijke oplossingsrichting.
Meer over het onderzoek Algoritmes en grondrechten lees je in het interview
met professor Janneke Gerards op pagina 8.
30

“Het debat over technologie is nog
te vaak gebaseerd op mythen”
Anja Lelieveld | destijds directielid Informatiesamenleving
en Overheid | ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is bij de directie Informatiesamenleving en
Overheid (ministerie van BZK) onder andere verantwoordelijk
voor de Maatschappelijke Dialoog over Publieke Waarden en
Nieuwe Technologie. Voor Lelieveld is het debat over nieuwe
technologie nog teveel gebaseerd op mythen. “De vraag is of
we wel een goed beeld hebben van wat technologie allemaal
is en kan. De Maatschappelijke dialoog kan een bijdrage
leveren aan de opheldering en realiteitsbesef. Die dialoog
gaat overigens breder dan AI, het richt zich op de impact van
digitalisering op grondrechten. AI is het eerste thema wat we
eruit lichten.”

‘De actuele juridische
dimensie ontbrak nog’

“De Grondwet en mensenrechten
behoeven continue aandacht”
Paul van Sasse van Ysselt – coördinator grondrechten/
mensenrechten bij de Directie Constitutionele Zaken en
Wetgeving van het ministerie van BZK- gaf de Universiteit
Utrecht de opdracht voor het onderzoek naar Algoritmes
en grondrechten, om daarmee meer inzicht te krijgen in de
grondrechtelijke aspecten van nieuwe technologieën, zoals
AI. ”Die actuele juridische dimensie ontbrak nog.”
“AI heeft de potentie objectieve beslissingen te nemen, dus
zonder aanziens des persoons. Maar dat wordt niet altijd
zo ervaren door burgers”, constateert Van Sasse van Ysselt.
Een ingezonden stuk uit de opiniepagina van Dagblad Trouw
van 9 november 2018 illustreert dat. De schrijvers hebben
een klaagrobot ontwikkeld waarmee burgers automatisch
bezwaar kunnen maken tegen beslissingen van de overheid.
“Zij zien dit als herstel van de machtsbalans. Overheden
maken veel gebruik van algoritmes en het is vaak lastig in
individuele gevallen foute beslissingen te corrigeren.”

Continue aandacht voor de Grondwet en
mensenrechten
De waarschuwing dat de machtsbalans wat uit het lood
is, wordt vanuit meer hoeken gegeven, signaleert hij. Hij
verwijst naar recente rapporten van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad van State en het
Rathenau Instituut. “Het Rathenau Instituut noemde zelfs
twee voorbeelden van nieuwe grondrechten die mogelijk
nodig zijn in het tijdperk van digitalisering. Het ‘recht om niet
gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden’, en ‘het recht
op betekenisvol menselijk contact’.” Van Sasse van Ysselt
vindt het nog te vroeg voor dergelijke nieuwe grondrechten,
maar het onderzoek daarnaar en de discussie erover moeten
Maatschappelijke Dialoog Magazine
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wel verder worden gevoerd. Daarnaast kunnen bestaande
grondrechten in het geding zijn bij toepassingen van AI, blijkt
ook uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Vooral
daar moet nu oog voor zijn. “De Grondwet en mensenrechten
behoeven dus continue aandacht.”

“Reguleren we om de grondrechten te
beschermen of vooral uit angst voor
algoritmes?”
Anna Gerbrandy, hoogleraar mededelingsrecht aan
de Universiteit Utrecht zet de (on)mogelijkheden van
regulering voor transparantie van algoritmes op een
rij. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke
theorieën vanuit verschillende vakgebieden.
Gerbrandy schetst verschillende perspectieven voor
regulering. “Vanuit economisch perspectief is marktfalen de
enige geldige reden om te reguleren. Economen gaan uit van
het marktmechanisme, je reguleert als dat niet werkt. Dan
spreken we van marktfalen. Bij transparantie van algoritmes
is asymmetrie van informatie een voorbeeld van marktfalen.
Een andere theorie, The Private interest theorie - gaat uit van
het eigenbelang. Politici zijn gevoelig voor stimuli: ze willen
bijvoorbeeld kiezers winnen. Vanuit de juridische invalshoek
kijken we naar de vraag of iets eerlijk is, of er solidariteit is en
of de uitkomst van dat ingrijpen ‘acceptabel’ is.”

Dillema’s bij regulering
Met die drie brillen kijken we naar de vraag: moet de
transparantie van algoritmes gereguleerd worden? Daarin
ziet zij verschillende dilemma’s. “Het eerste dilemma is
beantwoording van de ‘waarom’ vraag. Is er wel herstel
nodig voor marktfalen? Doen we het om de grondrechten te
beschermen of speelt vooral angst voor het algoritme een
rol?” Het tweede dilemma: wie moet reguleren, wanneer
de overheid zelf ook algoritmes inzet? En wanneer reguleer
je? “Politieke besluitvorming gaat veel langzamer dan
economische ontwikkelingen. Algoritmes zijn er al; zijn we
niet al jaren te laat? Bovendien: welk niveau kies je om te
reguleren: lokaal, nationaal of in Europees verband?”
Het derde dilemma is de vraag wát we reguleren: reguleer
je de eisen aan het ontwerp of reguleer je de uitkomsten
van een algoritme? Voorstanders van Ethics by Design richten
zich vooral op het ontwerp. Anderen pleiten meer voor een
algemene verantwoordelijkheid: wie een algoritme inzet
in de besluitvorming, moet accountable zijn. Tot slot is er de
vraag wie er toezicht houdt: is dat de Autoriteit Consument
en Markt of de Autoriteit Persoonsgegevens? Of moet er
een nieuwe toezichthouder komen die zich specifiek richt op
het gebruik van algoritmes in de besluitvorming van zowel
marktpartijen als de overheid?”
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Input voor beleid
In vier sessies werden verschillende invalshoeken van transparantie besproken.
De belangrijkste punten werden plenair teruggekoppeld.
Burgers

Regulering en toezicht

• Burgers moeten tegen een beslissing van een algoritme
in beroep kunnen gaan. Estland biedt daarin een goed
voorbeeld: burgers hebben daar machtsmiddelen in handen,
bijvoorbeeld om een proces aan te spannen.
• Wees niet alleen transparant naar burgers over wat het
algoritme doet maar informeer ook dát er algoritmes
gebruikt worden.
• Transparantie heeft ook minder goede kanten: het biedt
een handleiding voor wie kwaad wil, zoals fraudeurs. Soms
is uitleg over hoe je tot een beslissing bent gekomen beter.
Toezichthouders kunnen namens de burger controleren.

• Wie moet toezicht houden? Een centrale toezichthouder
gespecialiseerd in AI, of is juist domeinkennis van
doorslaggevend belang? Of is het een samenwerking tussen
een gespecialiseerde en een domeintoezichthouder?
• Het mededingingsrecht biedt handvatten om
informatiemonopolies - bijvoorbeeld van de grote
technologiebedrijven - te reguleren.
• Bij regulering ontstaar differentiatie in instrumentarium.
Soms zijn het beleidsuitgangspunten, soms zijn er richtlijnen
nodig.
• Het beleid moet meer anticiperend zijn.

Kennis

Audits

• Zorg dat er voldoende kennis over algoritmes in huis is, ook
beleidsmakers moeten weten hoe algoritmes werken.
• Werk aan meer bewustzijn van de ethische aspecten, zowel
bij burgers, ontwikkelaars als beleidsmedewerkers.
• Technici, beleidsmedewerkers, ethici en juristen moeten
samenwerken bij ontwikkeling.
• Feedback bij machine-learning moet tweerichtingsverkeer
zijn: zowel het systeem als de mens moeten ervan leren. Zo
voorkom je dat steeds dezelfde fouten worden gemaakt.
• Kennistechnologie kan machine-learning-systemen
aanvullen, zodat het systeem met de menselijke gebruiker
in dialoog kan gaan.

Wel of niet AI inzetten?

Ethics by Design
• Hoe regelen we dat rechten en waarden op tijd in nieuwe
technologieën geïmplementeerd worden? Daar zijn
verschillende voorwaarden voor: beleid en regulering,
opleidingen, versterking van het toezicht en de kritische
burger. Het invullen van die voorwaarden is overigens een
ontwerpproces op zich.
• Het is goed om publieke waarden en grondrechten in te
brengen aan het begin van het ontwikkelproces, maar de
vraag is hoe. Privacy by Design is inmiddels uitgewerkt,
maar ‘Ethics by Design’ nog niet. Hoe operationaliseer je een
breed scala aan rechten en waarden?

• Zorg dat er normen zijn om audits op algoritmes te kunnen
uitvoeren. Die normen staan vaak al in de wetgeving, al kan
de vertaalslag soms lastig zijn.
• Er is een ISO-norm in de maak voor toepassing van big data
en algoritmes.
• Audits op algoritmes doe je om veel meer redenen dan om te
checken of de uitleg aan burgers klopt, er wordt ook gekeken
naar de kwaliteit en de veiligheid.

• Problemen in de uitvoering zijn niet met algoritmes op
te lossen. Daar hoort een aantal stappen voor, zoals
verbetering van processen, ketens en organisaties.
• Uitsluiting van groepen in de samenleving is een risico.
Bijvoorbeeld een parkeersysteem, dat niet om kan gaan
met papieren invalidekaarten. Dan is het beter te wachten
met de nieuwe toepassing of het niet te doen.
• Moeten we wel alles willen digitaliseren? We moeten
een grens bepalen. De vraag daarbij is: hoeveel grip op
technologie willen we als maatschappij hebben? Daarover
moeten we als maatschappij in dialoog.

Eigen platformen ontwikkelen?
• Google of Facebook zijn vitale infrastructuren geworden.
Moet Nederland zelf dit soort platforms gaan ontwikkelen?
En hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid voor de
content? Of moet de overheid budget beschikbaar stellen
om ethisch verantwoorde toepassingen te stimuleren?
Maatschappelijke Dialoog Magazine
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Dialoog met het bedrijfsleven over transparantie
van algoritmes
Maandag 3 december was de tweede dialoog over Transparantie van Algoritmes. Dit keer
met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De belangstelling voor de bijeenkomst was
groot; met 60 deelnemers was de zaal vol. Het thema werd ingeleid door drie sprekers,
daarna gingen deelnemers in groepen uiteen om het thema te bespreken en input voor
beleid te formuleren voor het ministerie van BZK.
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‘Bedrijven kunnen zich onderscheiden
met uitlegbare algoritmes’
Just Stam, hoofd beleidsteam privacy bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid is ambtelijk verantwoordelijk voor de
Kamerbrief ‘Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid’
van oktober 2018. “Transparantie is geen doel op zich, maar een
middel om het vertrouwen van burgers te vergroten.”
Stam begint bij de basis. “Wat is een algoritme eigenlijk? Een
algoritme is een set instructies om een bepaalde taak uit te
voeren. Algoritmes variëren van een eenvoudige beslisboom
tot geavanceerde machine-learningsystemen.” De vraag is of
de eisen aan transparantie zowel voor eenvoudige als voor de
complexe algoritmes hetzelfde moeten zijn. Stam meent van niet:
“Een beslisboom die een één-op-één-vertaling van wetgeving of
beleidsregels vormt is al transparant. Bovendien is transparantie
geen doel op zich, maar een middel om het vertrouwen van burgers
te vergroten.” Hij maakt daarom onderscheid tussen technische
transparantie en uitlegbaarheid. “Bij technische transparantie gaat
het om een uitleg over hoe het algoritme is gebouwd en hoe deze
technisch gezien werkt. Bij uitlegbaarheid gaat het erom dat het
voor de burger en gebruiker duidelijk is wat binnen een bepaald
systeem gebeurt en wat dat voor hen specifiek betekent.”

Vertrouwen in systemen
“Transparantie van algoritmes is essentieel om er fouten uit
te kunnen halen. Vooral uitlegbaarheid helpt het vertrouwen
in systemen te vergroten”, stelt Stam. “Inzicht in broncodes,
variabelen en foutenmarges geeft de meeste burgers weinig
inzicht in wat een algoritme doet.” Uitleggen hoe een beslissing tot
stand is gekomen, is een beter uitgangspunt voor transparantie.
Een tweede uitgangspunt is: hoe groter de impact is die een
algoritme heeft, hoe belangrijker transparantie is. “Het maakt
verschil of een algoritme ingezet wordt om bijvoorbeeld risicoof sturingsinformatie te generen, of dat het wordt ingezet voor
besluitvorming. Bij dat laatste is de impact van het algoritme
groter.”

Algoritmes en de wet

‘Vooral uitlegbaarheid
helpt het vertrouwen in
systemen te vergroten’
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Er zijn wettelijke verplichtingen waar algoritmes nu al aan moeten
voldoen, zoals de Algemene wet bestuursrecht, AVG en de Wob.
Sommige algoritmes zijn met reden niet transparant, bijvoorbeeld
als bij transparantie de staatsveiligheid in gevaar komt. Voor
bedrijven ligt dat anders. Het bieden van transparantie voelt voor
veel bedrijven als het openbaar maken van bedrijfsgeheimen.
Stam ziet dat anders en doet daarvoor een oproep: “Investeer in
de ontwikkeling van uitlegbare algoritmes. Bedrijven kunnen zich
daarmee onderscheiden, zeker wanneer zij in opdracht van de
overheid werken!”

Machine-learning algoritmes: veel minder broncode, veel meer data
Pascal van Eck is consultant bij de Software Improvement
Group (SIG). SIG is gespecialiseerd in broncodediagnose
van massale transactieverwerkers, om uitspraken te
kunnen doen over softwarekwaliteit. Van Eck kijkt door de
focus op broncode op een andere manier naar complexiteit
en transparantie.
“Bij SIG komen we het verschil tussen eenvoudige en
ingewikkelde algoritmes niet tegen”, vertelt hij. Ook
herkent hij zich niet in onderscheid tussen simpele
klassieke algoritmes en ingewikkelde machine of deeplearning algoritmes. “Klassieke, op ‘beslisboom gebaseerde’
algoritmes zijn niet per definitie simpel als gekeken
wordt naar de broncode. Deep-learning algoritmes – een
geavanceerde vorm van machine-learning – worden
bovendien altijd samen met klassieke algoritmes toegepast.

“Transparantie en uitlegbaarheid zijn dus niet alleen van
toepassing op deep-learning algoritmes, maar op het gehele
spectrum.”

Andere accenten in kwaliteitsborging
Het verschil tussen geavanceerde deep-learning en klassieke
algoritmes is kwantitatief; er is minder broncode, maar
er wordt veel meer data gebruikt. Daarnaast komen deeplearning algoritmes anders tot stand; er wordt veel minder
geprogrammeerd en meer getraind. Risico’s bij algoritmes
hangen samen met het aantal beslispunten in de code. Qua
kwaliteitsborging – doet het algoritme wat het moet doen horen bij deep-learning algoritmes andere en extra accenten,
bijvoorbeeld door meer aandacht voor opleiding, certificering
en bijvoorbeeld gedragscodes.”

Klassieke, op ‘beslisbomen
gebaseerde’ algoritmes zijn
niet simpeler als we kijken
naar de broncode.
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Input voor beleid
In vier sessies werden verschillende invalshoeken van transparantie besproken.
De belangrijkste punten werden plenair teruggekoppeld.
Burgers

Regels & standaarden

• Burgers moet kritischer worden en de beschikking hebben
over de informatie die ze nodig hebben om goed hun
recht te kunnen halen.
• We moeten werken aan awareness, juist ook in situaties
waarin grondrechten mogelijk onder druk komen te
staan.
• Er moet een soort meldpunt voor vragen of klachten
van burgers komen, waar een multidisciplinair team een
eerste advies kan geven.

• Overheid: kom met heldere kaders en zorg dat de kaders
die verschillende ministeries ontwerpen elkaar gaan
versterken.
• Regels zijn vooral op specifieke gebieden nodig,
bijvoorbeeld gezichtsherkenning.
• Regels die al vastgelegd zijn, moeten zo goed mogelijk in
nieuwe standaarden gevat worden.
• Overheid en bedrijfsleven moeten samen aan de slag om
standaarden te ontwikkelen waar die nog ontbreken.
• Bestaande en nieuwe standaarden moeten onder de
aandacht gebracht worden van ontwikkelaars.
• Zoek internationale samenwerking, zodat Nederland het
wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Eisen aan transparantie
• Transparantie is niet altijd het vrijgeven van de code: leg
in ieder geval uit in heldere taal waarom een bepaalde
beslissing genomen is.
• Transparantie is een belangrijk thema, maar dat
geldt niet in gelijke mate voor alle situaties en alle
algoritmes. Belangrijk is verder uit te werken wanneer die
transparantie wel of juist niet belangrijk is.
-- Een vraagstuk is hoe om te gaan met de
transparantie van legacysystemen. Vaak zijn de
ontwikkelaars van de software immers niet meer
werkzaam bij de leverancier die de software destijds
leverde.
-- Denk ook na over de transparantie van updates van
algoritmes.
-- Overheid geef het goede voorbeeld, laat zien hoe je
het doet.
-- Blijf in gesprek over dit onderwerp.

De bijeenkomst Transparantie van Algoritmes werd georganiseerd door
de ministeries van BZK en EZK, in samenwerking met ECP | Platform
voor de InformatieSamenleving.
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Toezicht
• Bedrijven moeten Ethics by Design toepassen.
Toezichthouders moeten daarop toezien.
• Een nieuwe toezichthouder is niet het antwoord. Beter
is het voor versterking te zorgen op de plekken waar
toepassing van algoritmes gevoelig en kwetsbaar is.

Ethics by Design
• Werk aan awareness van het belang van transparantie
bij de ontwikkelaars.
• Ethiek is cultureel bepaald. Grondrechten en publieke
waarden bieden een manier om ethiek te concretiseren.
• De vraag: hoe zorgen we ervoor dat algoritmes op een
juiste manier functioneren? Dat leidt ook tot vragen als:
wat is juist en wie bepaalt dat?

Dialoog met
toezichthouders
Kansen, belemmeringen en oplossingen bij toepassing van AI
22 vertegenwoordigers van verschillende toezichthouders en inspecties kwamen 16 april
2019 samen om te praten over Artificial Intelligence (AI), wat door toepassingen van AI
verandert in hun werkveld en wat de mogelijkheden zijn voor de eigen organisatie.
Joost van der Vleuten (EZK) legt het
thema van de bijeenkomst uit. “We gaan
met elkaar van gedachten wisselen over
wat toezicht te maken heeft met AI. Hoe
kun je AI inzetten voor je toezichttaken?
Welke toezichttaken kunnen ermee
ondersteund worden? Maar ook: hoe
houd je toezicht op organisaties die
steeds meer AI gebruiken?”
EZK werkt samen met andere
departementen aan een Strategisch
Actieprogramma voor AI (SAPAI), dat een
breed terrein bestrijkt: van de implicaties
van AI voor de arbeidsmarkt tot de
vraagstukken voor kennis, innovatie en
onderwijs.

AI bij de Nationale Politie:
“Learning by doing”
Nick Koeman, strategisch innovatie
adviseur Politie vertelt over hoe de
Nationale Politie AI oppakt. Koeman
werkt bij de politie aan een visie op het
gebruik van nieuwe technologie, inclusief
een strategie voor toepassing daarvan.
“Werken met state of the art technologie
is een speerpunt voor de toekomst. De
politie doet steeds meer met informatie
en we hebben ook steeds meer
informatie tot onze beschikking. Veel
burgers benutten ook de technologische
mogelijkheden en hebben daardoor
een verwachtingspatroon.

Bovendien: criminaliteit wordt
ingewikkelder en de wereld wordt
kleiner.”

Frame
Tussen nu en 5 jaar verlaten naar
verwachting veel politieagenten de
organisatie. Dat leidt natuurlijk tot
kennisverlies, maar biedt ook een
kans om de organisatie anders in te
richten. ”Moeten we nog wel een
fysiek observatieteam hebben, als we
verdachten in de toekomst door middel
van sensoren kunnen volgen? En de
vervolgvraag: moeten we daar mensen
voor werven? Niet vanuit incidenten
reageren op dit soort vraagstukken, maar
vanuit rust vooruitdenken voor over 5
of 10 jaar. Technologie wordt daarbij
geframed als één van de manieren
waarop wij in de toekomst onze taak
kunnen blijven vervullen.” AI is door de
politie samen met TNO als één van de
sleuteltechnologieën geïdentificeerd.

Multi-agent netwerk
De positionering van AI binnen de
politie is dat de mens centraal blijft
staan. “AI kan ondersteunen bij het
uitvoeren van politietaken. De politie
wil toe naar een state of the art
multi-agent netwerk, dat zich richt
op het niveau van werkprocessen;
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Nick Koeman

De inzet van AI
zorgt voor nieuwe
uitdagingen voor
toezichthouders
want die zijn generiek. Daarmee is de
schaalbaarheid, uitvoerbaarheid en
betaalbaarheid groter. We zijn dus op
zoek naar essentiële legoblokken die
steeds terugkeren. De modulaire opzet
maakt dat we beter kunnen uitwisselen
met andere organisaties, ook buiten
het veiligheidsdomein. AI wordt ingezet
voor ondersteunende werkzaamheden:
denk aan argumentatiesystemen
en dialoogsystemen die helpen bij
aangiftes.”
De veranderopgave is een breed
vraagstuk. De politie werkt daarin ook
samen met de wetenschap. “Inmiddels
is er een Politielab opgezet samen met
de Universiteit Utrecht. Daarin werken
zeven onderzoekers deels in lab en deels
bij de politie. En we hebben iedereen
binnen de organisatie nodig: de top voor
strategische keuzes, de operatie en de
bedrijfsvoering. Learning by doing.”

Verantwoorde toepassing van AI
De politie heeft een aantal principes voor
verantwoord AI-gebruik ontwikkeld.
Koeman: “We willen dat nu smarter
gaan maken.” En daarin samenwerking
zoeken: met name ethische vraagstukken
zijn politie-overschrijdend.” Zijn ervaring:
“Er kan veel meer als je de verschillende
vakgebieden direct betrekt. Dus juristen
en privacyofficers erbij, maar ook HRM
en IV. Wat moeten we aan de voorkant
regelen om de stap naar implementatie
zo makkelijk mogelijk te maken?”
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Toezicht met AI

Op wat voor manieren wordt AI
ingezet bij de organisaties van de
deelnemers? De inzet van AI bij
inspecties is vooral gericht op de
ontwikkeling van datascience. Er zijn
verschillende snelheden: sommige
organisaties zijn er nog niet mee
bezig, andere experimenteren, een
andere groep loopt voorop. De meest
genoemde toepassingen zijn het
opstellen van risicoprofielen op basis
van patronen in data, tekstmining
en vertaalprogramma’s. Grenzen
en belemmeringen bij de inzet van
AI binnen de eigen organisaties
komen vooral voort uit onvoldoende
datakwaliteit, gebrek aan kennis en
capaciteit, prioriteitsstelling door
het management, ontbreken van
juiste IT-infrastructuur en gebrek aan
schaalgrootte. Wat nodig is om AI in
de organisatie verder te brengen, is
onder andere dat data-scientists en
de traditionele toezichthouders beter
samenwerken, commitment van het
management, begrip en kennis van
AI in de organisatie, geschikte ITinfrastructuur, budget en ook meer
samenwerking met andere organisaties.
Dat laatste vooral met andere
toezichthouders, maar ook in Europees
verband.

Toezicht op AI

Toezichthouders komen in toenemende
mate AI tegen. Dat stelt ze voor nieuwe
uitdagingen. Hoe kan je bijvoorbeeld
oordelen of een algoritme ongewenste
of onrechtmatige situaties veroorzaakt?
En wie is er eigenlijk aansprakelijk als er
iets mis gaat? Bij een ongeluk met een
traditionele auto is dit de autofabrikant
of de bestuurder. Bij een zelfrijdende
auto is dat ingewikkelder, omdat er naast
de autofabrikant ook een bedrijf is dat
de zelfrijdende technologie ontwikkelt
en wellicht een ander bedrijf dat beide
technologieën bij elkaar brengt. Verder
gebruiken AI-toepassingen vaak veel
verschillende soorten data. Zelfs als deze
data geen persoonsgegevens bevatten,
kan het alsnog tot privacy inbreuken
leiden als het wordt geaggregeerd.
Tot slot: hoe zorg je als toezichthouder
dat je de markt blijft begrijpen, als het in
toenemende mate wordt beïnvloed door
niet-transparante algoritmes? Algoritmes
die in staat zijn om te leren, kunnen op
een gegeven moment tot beslissingen
komen die zelfs voor de ontwikkelaar
moeilijk te verklaren zijn. Dit kan effectief
ingrijpen moeilijker maken.
Deze startbijeenkomst is georganiseerd door
de ministeries van EZK (directie Digitale
Economie) en BZK (DIO – Maatschappelijke
Dialoog over Publieke waarden en Nieuwe
Technologie).

Dialoog vraagt om
diversiteit, openheid,
nieuwsgierigheid en
geduld
‘Iedereen kan meepraten, óók over ingewikkelde onderwerpen’
Number 5 Foundation is een initiatief van prinses Laurentien en prins Constantijn
van Oranje. De stichting brengt belanghebbenden bij maatschappelijke uitdagingen
in een onafhankelijke ruimte bij elkaar voor dialoog en samenwerking. ’Listen, learn,
create and collaborate.’ We vroegen programmamanager Wietske Kamsma naar de
waarde en de kenmerken van een goede dialoog. “Om tot de juiste inzichten te komen,
moet je naar mensen luisteren.”
Waarom een dialoog?
“Maatschappelijke uitdagingen kun je als organisatie vaak
niet alleen oplossen. Er zijn meerdere perspectieven bij nodig
en meerdere partijen die de handen uit de mouwen steken.
Dat vraagt van organisaties dat zij de deur openzetten, open
staan en op zoek gaat naar inzichten bij alle stakeholders”,
vertelt Kamsma. De werkwijze van Number 5 heeft zich
ontwikkeld vanuit de aanpak van laaggeletterdheid.
“Laurentien was initiatiefnemer van Stichting Lezen
en Schrijven. Zij ontdekte dat alle systemen rond
laaggeletterdheid waren gebaseerd op het niet-kunnen van
de doelgroep. De oplossing is dan om een school te bouwen.
Achter het niet kunnen lezen en schrijven zit echter ook angst,
schaamte en onwetendheid. En juist daar zit een sleutel naar
een oplossing. De les: als je de mensen zelf betrekt bij het
oplossen van een probleem, ga je dingen horen waarmee je
echt wat kunt. Zo kom je steeds een stapje verder.”
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‘Maatschappelijke
uitdagingen kun je als
organisatie niet alleen
oplossen.’

3.

4.

Wat is er nodig voor een goede dialoog?
Wietske geeft vijf tips voor een goede dialoog.
1. “Denk na over een stip op de horizon. Een dialoog staat
niet op zich, het is een eerste stap in een groter geheel.
Wat willen we hier sociaal maatschappelijk mee
bereiken? Hoe kan deze dialoog daaraan bijdragen?
En welke mensen heb je daar dan bij nodig?”
2. “Begin bij het vraagstuk van de mensen zelf, en niet
met het probleem waar jouw organisatie tegenaan
loopt. Een dialoog is wat anders dan bijvoorbeeld
focusgroepen, die gaan in de praktijk toch uit van een
oplossingsrichting.”

5.

“Mensen moeten zich vrij en veilig voelen. Het creëren
van een veilige vrije ruimte kunnen we bijvoorbeeld hier
in ons huis doen.” Number 5 is gevestigd in een sfeervol
oud woonhuis in Den Haag. “Vorige week zaten we in
een leeg fabrieksgebouw, dan nemen we planten, posters en attributen mee. Verder benoemen we dat alles
wat besproken wordt, echt onder elkaar blijft, en laten
we iedereen in zijn waarde. Werkvormen kunnen helpen
om de sfeer goed te krijgen. Zo helpt tekenen mensen
vaak vrijer en opener te worden.”
“De spelregels van een dialoog zijn heel belangrijk om
te voorkomen dat het een debat of discussie wordt.
Spelregels zijn bijvoorbeeld: iedereen is gelijk. Hang je
ego aan de kapstok. Stel open vragen, wees onbevooroordeeld. Ga vooral op zoek naar wat je nog níet weet.”
“De dialoogleiders zijn belangrijk. Een dialoog vereist
goed luisteren, voelen en steeds in het moment staan.
In een dialoog geef je samen betekenis aan wat mensen
zeggen. Je kijkt ook naar de motivatie, het gevoel of de
overtuiging die achter woorden zit. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat mensen niet gebruikmaken van een
bepaalde oplossing omdat ze zich schamen.”

‘Een dialoog voedt
mensen om over
thema’s na te denken’
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Hoe wordt een dialoog maatschappelijk?
“Vaak wordt onderschat wat er aan diversiteit in mensen
nodig is voor een maatschappelijke dialoog”, ziet Kamsma.
“Al die verschillende perspectieven moeten ook nog bij elkaar
aan tafel komen. Het is niet reëel om te verwachten dat één
klap 1 miljoen mensen bij een vraagstuk betrokken zijn; het
moet werken als een olievlek. Mensen die meedoen gaan
naar huis en denken er verder over na, praten erover en
betrekken andere mensen in het gesprek. Een dialoog voedt
mensen om over thema’s na te denken. Het kan heel erg
taboedoorbrekend werken, het is alleen intensief. Ik vergelijk
het weleens met een huis. Je begint met stapels steentjes –
inzichten – en op een gegeven moment komen daar clusters
uit. Met die clusters ga je weer verder bouwen en bouw je
weer aan nieuwe huisjes of oplossingen.”

Maakt het kennisniveau uit in het gesprek?
Het kennisniveau van mensen is niet zo interessant, vindt
Kamsma: “Het gaat eerder om de insteek. In één van onze
dialogen sprak iemand uit: ‘Het is een probleem van ons
allemaal.’ Daardoor was er in één klap gelijkwaardigheid,
iedereen zat in dezelfde film.“ In de dialogen van Number
5 praat iedereen mee: van kind tot oudere, laag – en
hoogopgeleid, arm-rijk, zwart en wit. “Overigens kan

‘Juist in tijden van
digitalisering wordt de
dialoog steeds belangrijker’
het wel helpen mensen eerst in een eigen groep te laten
praten: jongeren met jongeren, ouderen met ouderen,
laaggeletterden met laaggeletterden. Eerst hun eigen
inzichten delen, zich veilig voelen en daarna pas met andere
inzichten aan tafel.”
Juist in tijden van digitalisering wordt de dialoog steeds
belangrijker, vindt Kamsma. “Er zijn minder gesprekken
en gesprekken worden op een andere manier gevoerd.”
Ze hoopt dat er een keerpunt komt; “Dat we meer tijd en
aandacht besteden aan elkaar. En dat professionals niet
lukraak zélf bedenken wat goed is voor anderen.
Number 5 Foundation heeft een rol in het Data en Ethiek Summit
op 31 oktober (zie pagina 24 van dit magazine) en is betrokken bij de
aanpak van Digitale inclusie met het ministerie van BZK en partners.
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