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the future is here it's just
not evenly distributed –
William Gibson

Rob Heyman
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‘ethical AI’ is finally starting to mean something – Carly Kind
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• Ethiek, kaders en gidsen
• Ethici en overheden
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• Bias en explainability
• AI ontwikkelaars
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• Assessments en tools
• Rechtbanken en maatschappelijke actoren
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• Wettelijk kader
• Europa
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Wat ik heb gehoord
‘Weten waar mensen goed in zijn en waar AI heel
goed in is (of heel slecht) is de sleutel.’
Tony Belpaeme – UGent
‘Er is nood aan een AI-vertaler, iemand die AI als
methode aan business cases kan linken.’
Mieke De Ketelaere – imec

‘You’ve got to be very careful if
you don’t know where you are
going, because you might not
get there.’
Yogi Berra – Baseball manager

‘Wij hebben een state of the art AI R&D afdeling.
Als het een autofabriek was zouden ze de beste
auto kunnen bouwen, tenminste als we eens wisten
hoe die auto er uit zou moeten zien.’
Anoniem
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Ethiek x 2
• Rigoureus kader

• Kompas

- Zelfregulering

- Visie en leiderschap

- Vrijwillige labelling

- Sustainable development goals

- Verplichte Europese criteria
- Een combinatie van het bovenstaande

• Huidige rigoureuze kaders (AvG) hebben

• Ethiek als kompas wordt minder gebruikt
- Wat de wetenschap of bedrijfswereld wil

• Wat Vlaamse stakeholders willen is

nood aan:

onduidelijk

- Duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

- Wat leidt tot weinig duurzame innovatie

- Sectorspecifieke invulling
- Lef van regulatoren om een standpunt in te

nemen
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AI als oude wijn in nieuwe zakken

• AI is een verderzetting van de digitalisering
- Die digitalisering is een verderzetting van een

doorgedreven rationalisering

• Digitale geletterheid van een organisatie en
diens werknemers blijft een uitdaging

• Data-infrastructuur is vaak nog niet op een
aanvaardbaar niveau voor AI

• Datamarkten
- Mono- of duopolistisch
- Function creep ligt altijd op de loer

• Het vertrouwen in technologie is een belangrijke
factor in adoptie
- 5G geniet weinig vertrouwen
- Concact tracing app adoptie is OK, maar kan
beter
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Wat ik meer wil zien in 2021
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Conclusie
• Van een kader naar een visie
- Niet wat mag er van de wet, wel wat willen

wij als maatschappij?

• Ethische principes: van wat naar hoe?
• Maak het eenvoudig, zorg er voor dat uw
eigen moeder een gefundeerde mening over
AI kan hebben
- AI vocabulair
- 5% transparantie waar het nodig is, is beter
dan 100% transparantie die onbegrijpelijk is

• Als ethiek echt belangrijk is voor innovatie
maak het dan een selectiecriterium in
subsidies

‘The sad truth is that
most evil is done by
people who never
make up their minds
to be good or evil.’
Hannah Arendt, The
Life of the Mind
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