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• Blockchain

• Social media

• Data-analytics

• The Internet of Things

• Biometrie

• Nudging

• Virtual reality

• Augmented reality

• Robotisering

• Cloud computing 

• …

• Kunstmatige intelligentie – slimme algoritmen
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• Drie voorbeelden

• Mijn conclusie: een Moral Impact Assessment (MIA)

• Nieuwe technologieën: de voordelen, de kansen

• Nieuwe technologieën: morele en maatschappelijke zorgen
• Een klein lesje maatschappijleer

• Vragen en afronding

Agenda
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• Wie zijn de winnaars, wie zijn de verliezers? En hoe compenseren we de verliezers? Hoe 

zorgen we ervoor dat ook zij hun kansen behouden op de arbeidsmarkt?

• Aanslag op privé-leven door werkinzetoptimalisatie

• Discriminatie, uitsluiting en stigmatisering

Rechtvaardigheid

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Tyler Vigen: website ‘Spurious Correlation’
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INNOVATIE ALS SOLUTION: 
TEKORT VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

RIBA de ‘robotnurse’ Robot Rollator LEA Robot Zora

Met dank aan Meggi Schuiling-Otten
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INNOVATIE ALS SOLUTION: 
TERUGDRINGEN EENZAAMHEID EN ISOLEMENT 

Robot Zeehond Paro Robot-Maatje Phi

“Bedankt voor alles Phi, het zal stil zijn zonder jou” (Lydia, 2018)

Met dank aan Meggi Schuiling-Otten

IS DIT ‘HET GOEDE DOEN’ VOOR DE MENS? 

Met dank aan Meggi Schuiling-Otten
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• The hardest part is not the technology itself. 

• The hardest part is getting that technology to work in a way that 

is accepted, trusted, and embraced by people.

• Henk van Houten

• Executive Vice President, Chief Technology Officer, Royal Philips
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‘Despite this litany of plagues, I remain an optimist. I’m confident 

we can craft a future of eternal peace and unbounded prosperity. In 

the end, the tsunami of new technology will sweep in an 

extraordinary era of freedom, convenience, and happiness, but it’s 

going to be a rough ride if we don’t keep our hands firmly on 

the wheel of progress’

We moeten zelf aan het stuur blijven!
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• Melanie Peters: ‘de overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving 

zijn nog niet voldoende toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan’.

• Daarom: ‘zet de zorgplicht centraal om rekening te houden met maatschappelijke en 

ethische vraagstukken van digitale producten en diensten’.

• Hiervoor is een brede maatschappelijke dialoog nodig!

We hebben moreel kompas nodig
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• ‘Digitalisering dringt door tot ieder aspect van ons leven: technologie 

nestelt zich in ons (bijvoorbeeld via hersenimplantaten), tussen ons 

(via sociale media als Facebook), weet steeds meer over ons (via big 

data en technieken als emotieherkenning), en weet zich steeds beter te 

gedragen als ons (robots en software vertonen intelligent gedrag en 

kunnen emoties nabootsen)’.

Instrumentalisme is naïef…
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A process for identifying, examining and 

assessing the ethical issues arising from 

the development of technology…

…in consultation with stakeholders, 

for taking remedial actions as necessary 

in order to avoid or minimise the negative 

impacts
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• Drie voorbeelden

• Mijn conclusie: een Moral Impact Assessment (MIA)

• Nieuwe technologieën: de voordelen, de kansen

• Nieuwe technologieën: morele en maatschappelijke zorgen
• Een klein lesje maatschappijleer

• Vragen en afronding

Agenda
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• Het verbeteren van dienstverlening aan klanten
• Marketing: vind de juiste klant, betrek de klant op de juiste manier.
• Commerciële proposities beter aan laten sluiten bij de behoeften van de klanten.
• Productontwikkeling: datagedreven aanbod.
• Pricing: bied de juiste prijs.
• Robo-advies: adviseren op grond van de keuzes van voorgangers.

• Het bestrijden van fraude en cybercrime

• Operational Excellence

• Risico management 

• …

Voordelen…

Met dank aan o.a. Leo de Boer, Big data vraagt om big ethics
21 September 2016
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• Drie voorbeelden

• Mijn conclusie: een Moral Impact Assessment (MIA)

• Nieuwe technologieën: de voordelen, de kansen

• Nieuwe technologieën: morele en maatschappelijke zorgen
• Een klein lesje maatschappijleer

• Vragen en afronding

Agenda
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Wat staat er op het spel?

• Veiligheid

• Privacy

• Menselijke waardigheid

• Autonomie

• Rechtvaardigheid

• Machtsverhoudingen

• Solidariteit

• …

… Betrouwbaarheid … Transparantie … Accountability …  Milieu … Rechtstaat …

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE
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‘Ongeveer anderhalf jaar geleden liep Zwenne in Utrecht het gebouw van de 

Belastingdienst binnen. Zwenne zou er een praatje houden over privacy, maar was net 

wat te vroeg en schoof aan bij een presentatie van een data-analist. Die vertelde vol 

enthousiasme hoe de belastingmoraal bij burgers kon worden gemeten. Zwenne: 

"Volgens deze data-analist kan dat door bijvoorbeeld naar iemands Spotify-

playlist te kijken. Hij zou het volstrekt begrijpelijk vinden als de Belastingdienst 

voortaan afspeellijsten van muziek zou opvragen." Aan de hand van de 

muziekvoorkeuren kan worden ingeschat in hoeverre iemand geneigd is zijn 

aangiftebiljet zorgvuldig in te vullen of niet. Mensen die naar Bach luisteren, zijn 

brave burgers’.

Bron: https://www.privacynieuws.nl/databases/166-big-data/18763-waarom-de-belastingdienst-jouw-spotify-playlist-wil-

hebben.html

Belastingdienst en Spotify
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Accountant.nl

Op basis van die derde uitzondering zijn 
tientallen instanties aangewezen die om 

diverse redenen (momenteel 58, om 
precies te zijn) gegevens van de 
Belastingdienst kunnen krijgen. 

De uitzondering lijkt daarmee 
hoofdregel geworden. 

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE
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• Wie bezit de algoritmen?

• Grotere machtsongelijkheid

• Function creep: gebruik data voor andere doelen dan waarvoor verzameld

• Winner-takes-all-effect

• Lock-in-effect

Machtsverhoudingen
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Digitale predestinatie

Via algoritmen wordt een profiel van je gemaakt waar je geen

benul van hebt, waar je geen invloed op kunt uitoefenen en

waaraan ingrijpende maatschappelijke gevolgen verbonden

kunnen zijn.
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De man die de 

3e wereldoorlog voorkwam

Stanislav Petrov
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Alles wat gebeurt moet openbaar zijn

Privacy is diefstal 

Geheimen zijn leugens
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Winkelapp Bijenkorf …

• Wil weten of we op wifinetwerk zitten…

• Wil gebruik maken van trilfunctie smartphone…

• Wil gegevens op geheugenkaart schrijven/wijzigen…

• Wil gebruik maken van de camera…

• Wil gps-locatie kunnen achterhalen…

• Wil onze agenda kunnen lezen en wijzigen…

• Wil eigenhandig mails kunnen sturen naar mensen die in die agenda staan…

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Digitale predestinatie

Via algoritmen wordt een profiel van je gemaakt waar je geen

benul van hebt, waar je geen invloed op kunt uitoefenen en

waaraan ingrijpende maatschappelijke gevolgen verbonden

kunnen zijn.
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Verzamelen 
van 

gegevens

Analyse

Toepassing 
van 

verworven 
inzichten

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE
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• Artikel 1 UVRM: ‘alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.

• Tegen: dehumanisering, ontmenselijking

• Verbod op onmenselijke behandeling (acuut)

• Recht op menswaardig bestaan (chronisch)

• Recht op zelfbeschikking

• Verbod op discriminatie

• Verwant aan: respect, autonomie (vrijheid)

Menselijke waardigheid
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A process for identifying, examining and 

assessing the ethical issues arising from 

the development of technology…

…in consultation with stakeholders, 

for taking remedial actions as necessary 

in order to avoid or minimise the negative 

impacts
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• Subject (over wie gaat informatie?)

• Zender

• Ontvanger

• Onderwerp

• Type informatie

• Voorwaarden 

• Privacy is recht om in wereld te leven waarin de informatie vloeit volgens onze gelegitimeerde 
verwachtingen.

• Contextuele integriteit: recht doen aan de informatie-normen van de context

• Levert nieuwe ontwikkeling schending op van informatienormen? Of leidt dit tot verbetering van context?

Nissenbaum: kijk naar context!
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• An early warning system, a way to detect privacy and ethical problems, build safeguards 

before, not after, heavy investment – Fix privacy problems and ethical issues now, not later

• Avoids costly or embarrassing mistakes

• Provides evidence that an organisation attempted to prevent privacy risks and deal with 

ethical issues (reduce liability, negative publicity, damage to reputation)

• Enhances informed decision-making

• A way to gain the public’s trust and confidence

• Demonstrates to employees, contractors, customers, citizens that the organisation takes 

privacy, ethics seriously

Benefits of P+MIA David Wright
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STAPPENPLAN 

Met dank aan Meggi Schuiling-Otten

INZET VAN ROBOTICA VRAAGT ETHISCHE REFLECTIE 
EN VERANTWOORDELIJKHEID

Aabevelingen:

 Betrek stakeholders vanaf de initiatiefase! 

Heb aandacht voor alle ethische waarden

 Kom tot (beleids-)kaders en handreikingen voor zorgverleners

 Zorg voor bewuste bekwaamheid en competentie bij professionals

Monitor voortdurend de ethische aspecten rond de robotica inzet

Met dank aan Meggi Schuiling-Otten
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• Als een innovatie ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de 

samenleving of het milieu, ligt de bewijslast bij de voorstanders van de 

innovatie als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de 

toekomstige schade.

• Bij twijfel niet inhalen!

Voorzorgsprincipe
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