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Welk trendrapport je er ook bij pakt, de 
term artificial intelligence, ofwel AI, komt er 
steevast in terug. Veel organisaties buigen 
zich nu dan ook over de vraag wat AI voor 
hen kan betekenen en of ze er mee aan de 
slag moeten. Hoewel deze organisaties zich 
meestal wel bewust zijn van het belang 
van AI, heeft het vaak nog niet de absolute 
prioriteit. De vraag is of die instelling niet 
te vrijblijvend is om de mogelijkheden 
van deze krachtige technologie écht te 
verzilveren.

Bij Info Support geloven we dat bedrijven 
die data driven zijn, AI succesvol in kunnen 
zetten. Ongeveer 80% van een effectieve 
AI-oplossing bestaat uit data. Dat gaat 
verder dan het verzamelen en bewaren van 
data. Er moet worden uitgedacht welke 
data precies nodig is voor de oplossing. 
Vervolgens is de kwaliteit van de data 
essentieel. Er moet worden onderzocht of 
de data makkelijk beschikbaar is en of de 
juiste mensen hierbij kunnen én mogen. 
Daarnaast toets je de data op eerlijkheid, 
accuraatheid en vertrouwelijkheid. Met 
andere woorden: Wil je echt succesvol zijn 

met AI, dan moet je datahuishouding op 
orde zijn.

Een belangrijke vereiste voor een bedrijf 
om data driven te kunnen zijn, is het 
commitment vanuit de top van de 
organisatie. Bestuurders moeten AI echt 
belangrijk vinden, de noodzaak van deze 
innovatie inzien en durven investeren in de 
randvoorwaarden. Dat betekent ook het 
vertrouwen geven aan de betrokken data-
professionals. Vaak zie je dat de bedrijven 
die dat doen hun data op orde hebben. De 
weg naar waardevolle AI ligt dan volledig 
open.

Om je alvast te inspireren met de 
mogelijkheden die er liggen om AI echt 
effectief in te zetten, hebben we weer 
een interessante editie van AIToday 
samengesteld. Ik wens je veel plezier en 
inspiratie bij het lezen van de artikelen! 

Hans Geurtsen
Data Architect & Area Lead Data & AI
Info Support

Voorwoord
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Algoritmes discrimineren niet, ze 
leggen discriminatie bloot 
Moeten we kunstmatige intelligentie centraal 
zetten bij de Europese Verkiezingen? Volgens 
een ingezonden brief in het FD wel. De oproep 
is begrijpelijk, maar ook een tikkeltje naïef. 
Wet- en regelgeving kan de ontwikkelingen 
van technologie namelijk al lang niet meer 
bij houden. Tegen de tijd dat de overheid zich 
heeft uitgesproken over ethische kwesties, is 
kunstmatige intelligentie alweer drie stappen 
verder.

Bovendien zijn we in een wedloop verwikkeld 
met China en de VS. Dat betekent dat Europese 
bedrijven erop gebrand zijn om door te gaan 
met ontwikkelen om geen verdere achterstand 
op te lopen. De enige manier om dat te doen en 
toch verantwoord om te gaan met kunstmatige 
intelligentie, is dat we de bestaande wet- en 
regelgeving gebruiken om AI te toetsen.

Daar moeten bedrijven die zich met deze 
technologie bezighouden wel iets aan doen. 
Zij moeten ervoor zorgen dat de redenering 
van een beslissing op basis van algoritme 

transparanter wordt. Als zij de motorkap 
openen en laten zien wat er gebeurt, dan 
komen we ook uit bij de kern van het probleem: 
vooroordelen zitten niet in algoritmes, maar 
altijd in de data waarop deze algoritmes 
worden toegepast. Dat geldt ook voor de 
voorbeelden die Axel Arnbak noemt: als 
vrouwen worden afgewezen voor hoge IT-
functies, dan komt dat waarschijnlijk doordat 
de data in het systeem aangeven dat hoge 
functies relatief vaak worden bekleed door 
mannen. Je kunt daar het algoritme niet 
de schuld van geven, dat baseert zich op 
historische data.

Algoritmes discrimineren niet, ze kunnen juist 
worden ingezet om discriminatie bloot te 
leggen en op te lossen, mits de beslissingen 
transparant worden. Als we met AI kunnen 
aantonen dat er in het verleden niet geheel 
vooroordelenvrije beslissingen zijn gemaakt, 
dan kunnen we daar iets aan veranderen. Daar 
is geen aanpassing in de wet voor nodig, want 
discriminatie is al verboden.
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https://fd.nl/opinie/1284778/maak-kunstmatige-intelligentie-centraal-thema-bij-de-europese-verkiezingen


Er is zelfs een actieve beweging binnen AI 
die ervoor pleit om de techniek begrijpelijk 
te maken: explainable AI (XAI) is een vorm 
van kunstmatige intelligentie die eenvoudig 
uit te leggen is en kan worden vertrouwd – of 
op zijn minst getoetst aan bestaande wet- en 
regelgeving. Dit is het tegenovergestelde 
van zogeheten ‘black box machine learning’: 
dat je eigenlijk zelfs als ontwikkelaar ook 
niet zo goed weet hoe een computer tot een 
bepaalde keuze is gekomen.
Uitlegbare kunstmatige intelligentie (XAI) 
is in mijn ogen belangrijker dan nieuwe 
wet- en regelgeving, die toch altijd achter 
de werkelijkheid aan zal hobbelen – of zelfs 
nieuwe ontwikkelingen tegenhoudt omdat 

er nog geen nieuwe wetten voor zijn. Maar 
het betoog van Axel Arnbak is zeker niet voor 
niets: net als hij zijn er veel Nederlanders die 
zich zorgen maken over de ontwikkeling van 
AI. Daarom roep ik de hele sector op om de 
motorkap open te maken en mensen (veel 
meer dan nu het geval is) mee te nemen in de 
ontwikkeling van deze technologie.
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“Algoritmes discrimineren niet, ze worden juist 
ingezet om discriminatie bloot te 
leggen en op te lossen, mits de beslissingen 
transparant worden”.

Joop Snijder is Head of het Info 
Support Research  Center AI en 
Area Lead voor het Technology Area 
‘Data & Artificial Intelligence’. 

Info Support Research Center
Een van de ambities die Info Support heeft geformuleerd vanuit het Info Support 
Research Center is om AI en Machine Learning transparanter te maken, zodat gebrui-
kers de modellen die we implementeren begrijpen en vertrouwen. Om dit te realiseren 
wordt er jaarlijks wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen dit domein. 

Meer info over uitlegbare AI en het onderzoek dat wij uitvoeren: Info Support 
Research Center.

https://research.infosupport.com/artificial-intelligence/
https://research.infosupport.com/artificial-intelligence/
https://research.infosupport.com/artificial-intelligence/
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Chatbots verbeteren 
aan de hand van 
gevoerde gesprekken.

Cas Jongerius, inmiddels scrum master 
en functioneel designer bij Info Support, 
deed het wetenschappelijk onderzoek voor 
zijn master Business Informatics binnen 
het Info Support Research Center. Onder 
begeleiding van Joop Snijder, Head of 
Research AI, heeft hij onderzoek gedaan 
naar Data Analytics bij chatbots. We zochten 
Cas op en stelden hem zes vragen.

1. Hoe kwam je op het idee voor je 
onderzoek?

Ik wilde zelf heel graag iets met data-analyse 
doen, omdat ik binnen mijn master een profiel 
had richting Data Analytics. In goed overleg 
met Joop Snijder zijn we tot een constructie 
gekomen om die datakant te combineren met 
Artificial Intelligence (AI). Dat is een van de 
aandachtsgebieden binnen het Info Support 
Research Center. AI wordt ook steeds vaker bij 
klanten een issue. Samen hebben we chatbots 
gekozen als onderzoeksrichting.

2. Hoe zag die combinatie van Data 
Analytics en AI er concreet uit?

Data Analytics is natuurlijk heel breed en 
hetzelfde geldt voor AI. Toch zijn we samen 
gekomen tot een concreet onderzoek, 
waarin ik heb gekeken hoe je de prestaties 
van chatbots geautomatiseerd kunt meten 
en verbeteren aan de hand van gevoerde 
gesprekken. Wat ik daarin in eerste instantie 
wilde zien was hoe een persoon het 
gesprek met een chatbot heeft ervaren. 
Kun je bijvoorbeeld iets afleiden van de 
woordkeuzes? Zo zou het kunnen dat een 
gebruiker die niet tevreden is, meer negatieve 
woorden of ontkenningen gebruikt in 
gesprekken.
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“De minder doelmatige gesprekken zijn nog lastig 
voor een chatbot. Wat dat betreft kan er nog veel 
misgaan op het gebied van AI en kun je het niet 
als volledige vervanging zien van mensenwerk”.

3. Waarom is dat relevant?

Omdat een menselijk persoon over het 
algemeen snel constateert wat het sentiment 
is van de klant. Voor een chatbot is dat lastiger. 
Maar stel je nu eens voor dat je de prestaties 
van chatbots aan de hand van classificaties 
kunt beoordelen. Met als doel om de slechte 
prestaties te verbeteren en daarmee een 
hogere waardering voor klantvriendelijkheid te 
krijgen. Of door live in te kunnen springen als 
persoon als er wordt geconstateerd dat een 
chatbot-conversatie de verkeerde kant op gaat.

4. Wat zijn de belangrijkste 
inzichten die je opdeed?

Computers hebben gewoon moeite met 
het analyseren van menselijke taal. Maar je 
kunt ze er wel in trainen en daar zet mijn 
onderzoek een mooie stap in. Ik heb een 
duidelijke correlatie gezien tussen gemeten 
sentiment (positief, neutraal of negatief) en 
het rapportcijfer dat door gebruikers wordt 
gegeven. Als gesprekken negatief zijn, is het 
cijfer ook lager. Mensen uiten hun onvrede dus 
in het gesprek. Er zijn bepaalde indicaties, die 
ook nog eens te meten zijn, waarop je kunt 
besluiten om bij te sturen om de tevredenheid 
te vergroten. Een indicatie kan een ontkenning 
in een gesprek zijn. Maar dan ben je er nog 
niet. Want op de vraag: “Reist u met kinderen?” 
is een ontkenning niet erg, maar op de vraag: 
“Klopt dit?” wel.

Ook heb ik inzicht gekregen in wat er mis 
kan gaan met AI en dat je het op dit moment 
niet als volledige vervanging kunt zien van 
mensenwerk. Zo zijn bijvoorbeeld ‘vrije 
gesprekken’ nog erg lastig voor een chatbot. 
Doelmatige gesprekken gaan erg goed en daar 
worden relatief minder fouten in gemaakt. Als 
jij bijvoorbeeld een vliegticket wilt boeken, 
dan ben je doelgeoriënteerd. Je geeft aan dat 
je een ticket wilt boeken en de chatbot zet 
vervolgens een beslisboom in. De bot gaat 
een vragenlijst af en komt met een reactie. Die 
functie past goed bij een chatbot, blijkt uit mijn 
onderzoek. Als er echter een algemenere vraag 
wordt gesteld, dan heeft de chatbot daar meer 
moeite mee.

Ik had geen grote dataset tot mijn beschikking, 
waardoor ik er wetenschappelijk gezien geen 
harde conclusies  uit kan trekken. De uitkomst 
is daarom misschien niet heel concreet, maar 
dat laat naar mijn mening juist goed zien dat 
we het allemaal nog niet zo goed weten. En dat 
er nog een hoop onderzoek naar gedaan moet 
worden. Het zou goed zijn voor bedrijven die 
veel gesprekken voeren met chatbots om deze 
gesprekken op te slaan en te analyseren. Deze 
analyse kun je met mensen doen, maar ook 
telecomproviders, luchtvaartmaatschappijen 
en eletriciteitsleveranciers hebben zulke grote 
datasets. Dat maakt het veel efficiënter en 
effectiever is om dit te automatiseren. Op die 
manier brengen we bedrijven, maar ook de 
wetenschap verder.
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Ook zag ik dat gebruikers nog heel divers 
reageren. Een optie is om in vervolgonderzoek 
te kijken naar kleinere groepen. Het 
zou interessant zijn om te kijken naar 
leeftijdsgroepen of geslacht om daar de tone-
of-voice van een chatbot volledig op aan te 
passen.

5. Wat was het hoogtepunt van je 
afstudeerperiode?

Als je daarvoor open staat krijg je binnen Info 
Support alle kans om jouw kennis te delen. 
Zo heb ik iets over mijn onderzoek mogen 
vertellen aan IT-managers van de NS, een 
belangrijke klant van Info Support. Dat was wel 
een hoogtepunt.

6. Tot slot voor het regelen van 
jouw komende vakantie: chatbot of 
menselijk contact?

Haha, in veel gevallen ben ik tevreden 
met een chatbot. Toevallig was ik tijdens 
mijn vorige vakantie mijn Nederlandse 
SIM-kaart kwijtgeraakt en het blokkeren 
daarvan heb ik simpel gedaan via de app 
van mijn telecomprovider. Zonder contact 
met een traditionele medewerker. Dat was 
doelgeoriënteerd en daar zijn ze perfect voor. 
Blijkt ook uit mijn onderzoek.

Cas Jongerius is scrum master en 
functioneel designer bij Info 
Support en is afgestudeerd binnen 
het Info Support Research center.



Inspireer de organisatie voor artificial intelligence
Maak de organisatie enthousiast voor de mogelijkheden van AI. Bedenk gezamenlijk 
hoe artificial intelligence een bijdrage kan leveren en bijvoorbeeld de mensen op de 
werkvloer kan versterken. Is het mogelijk om herhalende taken of menselijke 
beoordeling te automatiseren? Noteer ideeën en selecteer een eerste idee om mee 
te experimenteren.
Maak een proof-of-impact om momentum te creëren
Zet een klein experiment op (van bijvoorbeeld vijf dagen), waarin je kunt aantonen 
dat het idee levensvatbaar is. Het experiment moet aantoonbaar impact maken op 
een bedrijfsdoel. Bijvoorbeeld het verhogen van de NPS kan een uitgangspunt zijn.
Zet een inhouse AI-team op
Artificial intelligence heeft een grote invloed op de bedrijfsvoering en daarom is het 
belangrijk om kennis intern te verzamelen. Externe partners met diepgaande 
technische AI-expertise kunnen helpen bij het creëren van momentum, maar het is 
belangrijk om op lange termijn de AI-kennis zelf in huis te hebben.
Biedt AI-trainingen breed aan
AI zal veel rollen veranderen. Geef eenieder de kennis die hij nodig heeft om zich 
aan te passen aan de nieuwe rollen in het AI-tijdperk. In Nederland is onlangs een ini-
tiatief gestart om iedereen kennis te laten maken met artificial intelligence: de gratis 
Nationale AI-cursus. Echter, voor iedere rol is een aangepast curriculum nodig.
Ontwikkel een AI-strategie
Zodra teams het succes van de eerste AI-projecten beginnen te zien en een dieper 
inzicht in AI hebben, kun je kijken waar artificial intelligence de meeste waarde 
levert. Met een AI-strategie breng je focus aan waar je AI inzet en met welk doel.

1.

2.

3.

4.

5.

Robotfirst
Snelgids AI: Vijfstappenplan
De belofte van artificial intelligence is groot. Sommigen noemen het de 
nieuwe industriële revolutie. In ieder geval is AI al flink doorgedrongen in ons 
dagelijks leven. Onze telefoon heeft een virtuele assistent, met  
beeldherkenning worden we op de bon geslingerd als we bij een traject-
controle te hard rijden en de AI achter Google Translate vinden we de 
normaalste zaak van de wereld. Dus als consument raken we gewend aan 
slimme toepassingen. Daardoor verwachten we dit ook van bedrijven en zeker 
bij klantcontact.

Maar als je nog niet gestart bent met AI, waar begin je dan? Hier is een vijfstappenplan 
om te starten en door te groeien naar een volwassen AI-organisatie.
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Drie technologieën die de deur-tot-
deur reis van morgen vormen
Mobiliteit verandert in een hoog tempo. 
De toenemende drukte op de weg en 
het spoor maakt dat we op zoek gaan 
naar ontwikkelingen waarmee reizen 
gemakkelijker, comfortabeler en ook 
duurzamer wordt. In het klimaatakkoord staat 
vastgesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 
49 procent omlaag moet. Het stimuleren 
van het gebruik van het openbaar vervoer, 
maar bijvoorbeeld ook van innovatieve 
deelconcepten voor vervoersmiddelen 
kan hier een belangrijke rol in spelen. Mark 
Klabbers, manager bij Info Support, noemt 
drie technologische innovaties die de deur-
tot-deur reis van morgen veranderen en 
verbeteren.

1. Artificial intelligence (AI) en 
spraaksystemen

Met behulp van AI kunnen grote hoeveelheden 
data snel worden vertaald naar waardevolle 
informatie voor de reiziger. Bijvoorbeeld 
informatie over waar de kans op een storing, 
vertraging of file het grootst is, zodat de 
reiziger hier voor zijn reis al op kan anticiperen. 
Veel van deze informatie is al beschikbaar via 
openbare databronnen en in de toekomst is er 
nog veel meer informatie beschikbaar. Denk 
aan real-time data die wordt gegeneerd door 
voertuigen of zelfs wegen. Op deze manier kan 
niet alleen de reiziger, maar ook het voertuig 
zich optimaal voorbereiden op de reis.

Met de opkomst van spraaksystemen, zoals 
Siri of Cortana, wordt het voor de reiziger 
ook eenvoudiger om zijn deur-tot-deur reis 
te plannen. De reiziger kan met behulp van 
spraakberichten communiceren met zijn 
voertuig en krijgt bijvoorbeeld ook snel de 
beste route voorgeschoteld, ongeacht het 
vervoersmiddel. Tevens kan zo’n systeem leren 
wat voorkeuren van de gebruiker zijn en ook 
daar de reis op aanpassen.
De toepassing van AI en spraaksystemen 
in de mobiliteitssector maakt dat reizigers 
eenvoudiger en sneller de juiste informatie 
kunnen vinden, afgestemd op hun huidige 
situatie. Simpele vragen als ‘tot hoe laat is de 
parkeergarage geopend?’ of ‘op welk perron 
kan ik het snelst een kopje koffie halen?’ 
kunnen met behulp van een app en AI snel en 
zorgvuldig worden beantwoord, wat ook de 
reiservaring verbetert.

2. Augmented reality (AR) en Mixed 
Reality (MR)

Regelmatig duik je als reiziger in je telefoon of 
tablet om te zien welke route je moet afleggen 
of op welk perron je moet zijn. Het is echter 
niet ondenkbaar dat de telefoon of tablet wordt 
vervangen door een integratie van AR en MR 
binnen vervoersmiddelen, brillen of lenzen. 
Bij AR kun je denken aan een transparante 
snelheidsmeter of navigatie op ooghoogte 
van de gebruiker. Bij MR lijkt het zelfs alsof de 
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virtuele wereld onderdeel wordt van de fysieke 
wereld. Denk hierbij aan routeinformatie 
die op het wegdek geprojecteerd wordt of 
informatieborden die zich real-time aanpassen, 
terwijl ze in de fysieke wereld niet aanwezig 
zijn. De reiziger krijgt hierdoor alleen relevante 
informatie die op dat moment en op die locatie 
van toepassing is. De reiziger wordt hierdoor 
minder afgeleid en is in staat sneller de juiste 
route te vinden.

3. De innovatieve deelfiets met het 
Internet of Things (IoT)

De fiets is voor veel reizigers een belangrijk 
onderdeel van hun deur-tot-deur reis. 
Er verschijnen dan ook verschillende 
deelfietsconcepten waarmee reizigers nog 
eenvoudiger op iedere locatie het laatste 
stukje van hun reis kunnen afleggen. En 
deze deelfietsconcepten worden steeds 
innovatiever doordat sensoren fietsen 
makkelijker vindbaar te maken en diefstal te 
verkleinen.

“We willen allemaal zo snel en eenvoudig 
mogelijk van A naar B zien te komen. En met 
het klimaatakkoord in het achterhoofd, moet 

dit ook nog eens zo duurzaam mogelijk”, zegt 
Klabbers. “Hoewel sommige technologische 
toepassingen nog futuristisch klinken, zijn alle 
toepassingen al mogelijk. Het is wachten tot 
het gebruik mainstream wordt en dan is de 
kans groot dat de deur-tot-deur reis op zeer 
korte termijn verandert en verbetert.”

“De toepassing van AI en spraaksystemen in de 
mobiliteitssector maakt dat reizigers eenvoudiger 
en sneller de juiste informatie kunnen vinden, 
afgestemd op hun huidige situatie. ”

Mark Klabbers is Commercieel 
Unit Manager van de Business Unit 
Mobility & Public bij Info Support
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De komst van AI betekent niet dat 
we met pensioen moeten

Mensen zijn van nature 
geneigd om menselijke 
eigenschappen toe te 
schrijven aan dingen 
en dieren. Dat heet 
antropomorfisme. Het zorgt 
ervoor dat we gaan praten 
tegen dieren en boos worden 
op een computer die hapert. 
De angst dat robots en AI 
onze banen (of zelfs de 
wereldheerschappij) zullen 
overnemen is ook een typisch 
geval van antropomorfisme.

Robots zijn geen mensen, 
zullen dat ook nooit worden. 
Computerpionier Alan 
Turing schijnt ooit gezegd te 
hebben: “Een machine kan 
denkvermogen hebben zonder 
dat hij dan meteen net zo is 
als u en ik. Hij hoeft niet eens 
van aardbeien met slagroom te 
houden.” Turing was ook niet 
uit op het ontwikkelen van een 
overdreven begaafd apparaat. 
Hij vond het voldoende als 
het net zo gewiekst was als 
een Amerikaanse manager (uit 
De val van Turing, van David 
Lagercrantz).

Het verschil dat zal blijven 
bestaan tussen mensen en 
machines betekent dat we 
niet bang hoeven te zijn dat 
robots ons vervangen op de 
werkvloer. Maar er is nog een 

beter argument waarom we 
als mensen nog lang niet met 
pensioen hoeven.

Anders geprogrammeerd
Misschien denk je nu: “Maar 
ze gaan toch steeds meer op 
mensen lijken?”. Die pogingen 
worden zeker gedaan, maar 
vooralsnog is het gat tussen 
robots en mensen van vlees en

bloed levensgroot. Dat heeft 
te maken met het feit dat we 
anders zijn geprogrammeerd 
(of wired, een mooie Engelse 
uitdrukking hiervoor).

Kunstmatige intelligentie 
kan al veel, en steeds meer. 
Huidkanker kan vroegtijdig 

worden opgespoord met 
foto’s die we maken met 
onze telefoon. En we kunnen 
fraude beter detecteren door 
patronen te vinden in grote 
hoeveelheden data.

‘AI is erg, erg dom’
Wat we vaak niet zien, is 
hoeveel er nog ontbreekt 
aan de huidige staat van 
kunstmatige intelligentie. “AI 
(artificial intelligence, red.) is 
momenteel erg, erg dom,” zegt 
Andrew Moore,  vicepresident 
van Google. “Het is echt goed 
in het doen van bepaalde 
dingen die onze hersenen niet 
aankunnen, maar het is niet 
iets wat we kunnen aanzetten 
om een algemene redenering 
uit te voeren met zaken als 
analogieën of creatief denken 
of buiten de kaders springen.”
Maar als kunstmatige 
intelligentie zo dom is, waar 
komt dan onze angst vandaan 
dat robots mensen verplicht 
met pensioen sturen? Dat 
zit hem voor het deel in de 
menselijke neiging om dingen 
te dramatiseren. Zowel het 
doemdenken als de euforie 
over AI is nogal overdreven, 
niet in de laatste plaats gevoed 
door boeken en films over 
robots. Maar misschien nog 
wel belangrijker is dat we 
vergeten om verschil 

Alan Turing
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aan te brengen tussen verschillende vormen 
van AI. Je hebt kunstmatige generieke 
intelligentie (ook wel: “artificial general 
intelligence”, “strong AI” of “full AI” genoemd) 
en toegepaste kunstmatige intelligentie (ook 
wel “applied AI”, “narrow AI” of “weak AI”).

Toegepaste of generieke kunstmatige 
intelligentie
Als we lezen over robots en computers die 
ons volledig voorbijstreven in intelligentie, 
creativiteit en redeneringsvermogen, 
dan fantaseren de makers over artificiële 
generieke intelligentie. Dan worden 
complete beroepen geautomatiseerd en 
hebben computers een zelfbewustzijn. 
Veel mensen discussiëren en waarschuwen 
alvast over deze vorm en de mogelijke 
consequenties hiervan. Maar deze vorm 
bestaat niet. En de wetenschap toont ook 
nog nergens dat we hier naartoe op weg 
zijn.

Wat wel bestaat, is toegepaste 
kunstmatige intelligentie. Deze vorm richt 
zich op het automatiseren van specifieke 

herhalende taken waarin computers 
nu eenmaal beter zijn dan mensen: het 
verwerken van grote hoeveelheden data 
en het herkennen van patronen. AI kan op 
basis daarvan ook beslissingen nemen – of 
een suggestie doen voor een beslissing. 
Denk bijvoorbeeld aan een eerste cv-
selectie die door de computer wordt 
uitgevoerd. Je kunt vertrouwen op de 
keuze van het systeem, of nog een laatste 
check doen op basis van de suggesties die 
je krijgt.

Hoe dan ook: het verwerken van grote 
hoeveelheden data en het herkennen van 
patronen daarin neemt veel saai werk uit 
onze handen. Bedenk bijvoorbeeld dat 
je bij een klantenservice het grootste 
gedeelte van je dag antwoord geeft 
op dezelfde (vaak makkelijke) vragen. 
Dat kan voor je worden overgenomen. 
Zo houd je meer tijd over om moeilijke 
vragen te beantwoorden. Deze vorm van 
kunstmatige intelligentie ondersteunt ons 
om ons werk beter te doen.

Symptomen herkennen
Of kijk naar hoe AI toegepast wordt in 
de gezondheidszorg. De belangrijkste 
taak van een huisarts is het herkennen 
van symptomen, op basis daarvan 
een diagnose stellen en een passend 
behandelplan kiezen. Het stellen van de 
diagnose gaat steeds meer de taak van AI 
worden. Dat zien we nu al bij bijvoorbeeld 
huidkanker (waar inmiddels hele goede 
apps voor beschikbaar zijn). Maar het 
stellen van de diagnose is maar een heel 
klein onderdeel van het vak van huisarts. 
Het gaat om het juiste behandelplan. 
Omdat de arts de patiënt kent, kan die 
inschatten wat voor deze patiënt een 
werkende of haalbare behandeling is. Een 
andere belangrijke taak van de huisarts 
is het geruststellen van patiënten. Veel 
klachten zijn onhebbelijk, maar niet per se 
ernstig.

Voor juristen geldt hetzelfde. Nog niet zo 

Toegepaste
kunstmatige
intelligentie

Kunstmatige 
generieke 
intelligentie

Gewijd aan
assistentie bij of
overnemen van
taken.

Ook bekend als:
- Narrow AI
- Weak AI
- Applied AI

Machines die 
slimmer zijn dan 
mensen.

Ook bekend als:
- General AI
- Strong AI
- Full AI
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heel lang geleden had elk advocatenkantoor 
junioren in dienst die de hele dag weinig 
anders deden dan jurisprudentie doorspitten. 
Een zaak win je nu eenmaal makkelijker als 
je je kunt beroepen op eerdere gerechtelijke 
uitspraken. Nu veel jurisprudentie is 
gedigitaliseerd, helpen deze databases om dat 
ene, oersaaie klusje waar geen advocaat op 
zit te wachten uit te besteden aan computers. 
En die kunnen dat vele, vele malen sneller 
dan welke jurist dan ook. Advocaten houden 
tijd over om de juiste strategie te bepalen, 
pleidooien te schrijven en rechtszaken voor te 
bereiden.

Groot en onhandig
Zelfs bij typische IT-taken als cybersecurity, 
waarvan je misschien zou verwachten dat 
het gemakkelijk in zijn geheel kan worden 
overgedragen aan computers, is het allemaal 
niet zo simpel. Kunstmatige intelligentie zal 
– voor zover we dat nu kunnen beoordelen 
– cybersecurity helemaal niet van begin tot 
eind automatiseren. De belangrijkste reden: 
“Organisaties zijn zo groot en onhandig dat 
ze geen idee hebben waar hun data staat, 
wie daar toegang tot heeft, welke devices en 
cloudopslagdiensten iedereen gebruikt, en 
ga zo maar door”, zo betoogt cybersecurity-
specialist Illia Kolochenko op The Next Web. 
Als er iets mis gaat (en dat is toch waar 
cybersecurity vooral om draait), dan is het 
mensenwerk om te onderzoeken hoe het gat 
gedicht kan worden en wat je kunt doen om 
dit in de toekomst te voorkomen. Het gaat ook 
hier dus om het schetsen van de context – 
wat voor mensen veel makkelijker is dan voor 
machines.

Daarmee wil ik overigens AI niet bagatelliseren. 
We hebben hier uiteindelijk te maken met 
de grootste innovatie sinds de Industriële 
Revolutie, zoals ook het Task Force AI van 

onder meer de werkgeversorganisatie VNO-
NCW het omschrijft: “AI is een basisinnovatie 
te vergelijken met de opkomst van de 
stoommachine of elektriciteit, waaruit nieuwe 
producten en diensten ontstaan en verbeteren. 
Nu al wordt AI toegepast op veel terreinen van 
het dagelijks leven. Denk aan zorg, mobiliteit 
en veiligheid.”

Tegenstellingen maken het verhaal
Een dergelijke vernieuwing nodigt uit om in 
tegenstellingen te denken. De media zijn hier 
gek op. Hoe groter de tegenstelling, des te 
interessanter het verhaal. Dit zorgt ervoor dat 
voornamelijk doemdenkers en haast euforische 
mensen over kunstmatige intelligentie aan 
het woord zijn. Ofwel de wereld vergaat ofwel 
de wereld wordt gered door kunstmatige 
intelligentie. Dit vertroebelt het beeld over de 
huidige stand van de techniek, die eenvoudig 
en krachtig is – maar taakgericht.
Voordat we echt kunnen doorgroeien naar 
kunstmatige generieke intelligentie, zijn er 
nog veel technologische doorbraken nodig. 
En de laatste technologische doorbraak op 
kunstmatige intelligentie is van ruim 10 jaar 
geleden. Het lijkt er dus op dat we voorlopig 
nog vastzitten aan de automatisering van 
taken.

Je kunt nog niet met AI-pensioen, omdat 
AI nog lang niet zover is. We automatiseren 
specifieke taken, maar geen hele beroepen. De 
stand van de techniek laat dat nog lang niet 
toe.

We moeten maar zien of we ooit zo ver komen 
dat de computer ons werk kan doen.

Joop Snijder is Head of het Info 
Support Research  Center AI en 
Area Lead voor het Technology Area 
‘Data & Artificial Intelligence’. 
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Is een (pas)foto een bijzonder 
persoonsgegeven?

“Er heeft een rechtsontwikkeling 
plaatsgevonden waarin is opgeschoven 
naar een beoordeling van bijzondere 
persoonsgegevens op basis van het doel 
en de context van de verwerking”.

Het gebruik van beeldmateriaal blijkt vanuit 
een privacyperspectief lastig. Vreemd is dat 
niet. De maatschappelijke opinie verschuift en 
de combinatie van wetteksten, interpretaties 
en jurisprudentie vergt een bijna atletisch 
begripsvermogen. De vraag of een (pas)
foto nu wel of niet behoort tot bijzondere 
persoonsgegevens en daarmee het zwaardere 
regime dat erbij hoort, klinkt ogenschijnlijk 
simpel. Het antwoord is dat (gelukkig) niet.

Ter bescherming van bepaalde gegevens 
die potentieel grote nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor mens en maatschappij 
(rassendiscriminatie, identiteitsfraude, etc.) 
verbiedt de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) in artikel 9 
het verwerken van die gegevens. Alleen 
legitieme uitzonderingen kunnen zo’n 
verbod opheffen. Onder deze bijzondere 
categorieën van gegevens (die we ‘bijzondere 
persoonsgegevens’ blijven noemen) vallen 
onder andere gegevens vanwaaruit iemands 
ras of etnische afkomst blijkt. Het is evident 
dat dergelijke gegevens af te leiden zijn 
van iemands beeltenis, bevestigde ook de 
Hoge Raad in 2010. Niet onlogisch, maar wel 
onterecht, trekt menigeen hieruit de conclusie 
dat elk beeldmateriaal waarop iemand 
herkenbaar is onder het verwerkingsverbod 
van de AVG valt.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
In de Beleidsregels cameratoezicht 
nuanceerde onze Nederlandse 
privacytoezichthouder in 2016 dat aspecten 
als gezondheid, geloofsovertuiging en ras 
weliswaar van beeldmateriaal zijn af te 
leiden maar dat daarmee, zeker in de huidige 
tijdgeest, het cameratoezicht zelf nog 
niet onaanvaardbaar is. De AP beschouwt 
camerabeelden van een persoon daarop 
niet meer als bijzondere persoonsgegevens 
als (a) de verwerking ervan (als ‘bijvangst’) 
onvermijdelijk is, (b) het doel niet is gericht op 
het daadwerkelijk onderscheid maken met die 
bijzondere persoonsgegevens en (c)
verondersteld mag worden dat dit ook niet zal 

gebeuren.
Als voorbeeld worden beveiligingscamera’s 
in een winkel gegeven. Dit wordt niet onder 
het verwerkingsverbod geschaard omdat 
het verwerken van de rasgegevens van 
bezoekers onvermijdelijk is bij de inzet van 
het cameratoezicht en deze niet gericht is 
op het vastleggen van rasgegevens maar 
op beveiliging. Ook is redelijkerwijs niet te 
voorzien dat het cameratoezicht zal leiden tot 
het maken van onderscheid op basis van de 
rasgegevens.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft deze zienswijze in 2017 



onderschreven toen het oordeelde dat de 
verwerking van camerabeelden bij Holland 
Casino geen verwerking van rasgegevens 
impliceerde. De Hoge Raad oordeelde in 
2010 nog anders toen het over foto’s van 
kaarthouders van een OV-chipkaart ging. 
Belangrijkste om te onthouden is dat de huidige 
jurisprudentie stelt dat niet iedere foto/video 
per definitie bijzondere persoonsgegevens 
bevat.

Europees niveau
Fijn deze Nederlandse zienswijze maar hoe 
zit dit nu met de AVG dat toch een Europese 
aangelegenheid is? Allereerst vinden we 
een dergelijke nuance ook in de AVG zelf 
terug. Zo stelt overweging 51 letterlijk dat 
de verwerking van foto’s niet systematisch 
mag worden beschouwd als verwerking van 
bijzondere categorieën van persoonsgegevens. 
Daarnaast zijn inmiddels ook de Europese 
richtlijnen omtrent cameratoezicht (in 
concept) gepubliceerd. Geheel in lijn met de 
Nederlandse richtlijn ook hierin helderheid 
dat er niet standaard sprake is van een 
verwerkingsverbod omdat er (toevallig) 
bijzondere persoonsgegevens op staan.

Mens en maatschappij zijn er dus bij gebaat om 
de doeleinden en context van de verwerking 
mee te nemen in ons oordeel. Zo is een 
smoelenboek een personele weergave dat 
onoverkomelijk raciale/etnische kenmerken 
blootlegt, maar waarin deze kenmerken niet 
daadwerkelijk worden gebruikt om enig 
onderscheid te maken. Anders wordt het dus 
als hierin een groepering wordt aangebracht op 
die raciale/etnische kenmerken. Vergelijkbaar 
met een klassenfoto waarop iemand met 
een gipsbeen staat. Onvermijdelijk geeft dit 
gezondheidsgegevens prijs maar deze data 
wordt zelf niet gebruikt om enig verschil 
te maken. Dit in tegenstelling tot de arts 
die daarvoor naar een röntgenfoto van dat 
been keek en daarmee wel degelijk verschil 
maakte op basis van die data. Maar goed ook. 
Doeleinden en context maken dus nogal uit.
Mocht het oordeel luiden dat de beeltenis geen 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
betreft, denk dan niet dat er opeens geen 
risico’s meer aan kleven. Misbruik en datalekken 
kunnen nog steeds de potentieel grote 
nadelige gevolgen hebben waarvoor het 
zwaardere regime was opgetuigd.

Als tip geef ik mee om het tenminste 
als een gevoelig persoonsgegeven te 
beschouwen. Doelend op de categorie die 
door de European Data Protection Board 
is geïntroduceerd in de ‘Richtsnoeren voor 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen’. 
Daarmee kan voldoende aandacht besteed 
worden aan de zorgen en risico’s rondom 
beeldmateriaal, ook al zijn het dan geen 
bijzondere persoonsgegevens meer.
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Nico Nijenhuis is Principal 
Consultant Data Protection & 
Ethics bij Info Support



Workshop
AI Ideation
Hoe weet je zeker dat je in de juiste AI-oplossing 
investeert? Start klein en maak het tastbaar voor 
jouw organisatie met de workshop AI Ideation!

In deze workshop nemen we je stap voor stap mee om 
vertrouwd te raken met AI. Na de workshop heb je een 
ingevuld canvas met een gedefinieerd AI-experiment.

Meld je nu aan!
W: infosupport.com/ai-experiment
T: +31 622196990


