
AI valkuilen: ethiek en 

regelgeving

Rob Heyman 10 juni 

2021



Ethiek is …

niet moeilijk, maar gemakkelijk



• Uitzoomen

- Ethiek

- Regelgeving

- Succesvolle innovatie

• Valkuilen

• Aanpak, tools en methodes om er niet in te 

trappen
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Navigereer rond valkuilen



Is Teams een goede innovatie?



• Een ding (zwarte doos) die door een

meerderheid van stakeholders werkt als dé

oplossing voor hun probleem, iets dat zo goed

werkt dat ze daarvoor oude oplossingen en

methodes willen loslaten

- Het succes van een innovatie zit in de 

interactie tussen een ding, de omgeving en

de gebruiker

• Hoe de adoptie van een innovatie verloopt, maar 

ook hoe die gebruikt gaat worden is nooit 100% 

voorspelbaar

- Ander gebruik

- Ongewenst gebruik

- Gedrag positief veranderen

Succesvolle innovatie



• Regelgeving

- Door middel van een democratische 

besluitvorming bekomen regels 

» Voorschrijven van wat moet

» Verbieden van bepaalde praktijken

• Ethiek

- Hoe een project een meerwaarde kan zijn 

voor de maatschappij

» SDGs, publieke waarde, algemeen 

belang

- Hoe een project gerealiseerd kan worden 

zonder negatieve impact op de 

maatschappij

» Impact assessments

Ethiek en regelgeving



• Een project heeft geen middelen en deliverables gepland 

om ethische of juridische aspecten te identificeren en 

mitigeren

- Oorzaken:

» Niemand is thuis in de discipline dus dit werk is 

moelijk te plannen of uit te voeren

» Vooral juridisch wordt er onderschat hoeveel tijd er 

nodig is om een innovatie als juridische situate te 

definiëren

• De meeste regelgeving is technologie-agnostisch

» E-privacy directive en AI-verordening zijn 

uitzondering met beperkingen

- Gevolgen:

» GDPR-toepassing komt te laat, dat zorgt voor 

vertraging en extra kosten

» Je hebt maar 1 reputatie

Valkuil project management

In delegeren zit het woord eren



• Ethische en juridische evaluaties zijn

obstakels voor innovatie want ze vertragen en

kosten geld

- Je kan voor een bedrijfsdiner kiezen om 

geen allergieën te vragen of door te geven

(identificatie van obstakels) maar dat gaat

er niet voor zorgen dat mensen met een

allergie plots niet meer allergisch zijn.
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Ethiek en regelgeving vertragen



• Het idee dat de problemen in jouw

organisatie op te lossen zijn met een

technologische quick fix

- Is there an app for that?

• Iedere goede innovatie bestaat uit

technische, organisatorisch en

ethische/sociale aspecten

- Het is nog nooit het één of het ander

geweest maar wel een én-én verhaal

• If all you have is a hammer, everything looks 

like a nail

- Laat je doelen of uitdagingen niet bepalen

door een bestaande oplossing

Solutionisme



• Wie te vroeg naar de juridische dienst stapt 

krijgt een:

- Nee

- Het hangt er van af

• Value driven design kan helpen

- Vanuit welke maatschappelijke waarden 

willen we iets oplossen?

» Project Amai! is hier een voorbeeld

• Wat het meeste helpt is om ethiek niet te zien

als de scheidsrechter

- Ethiek als begeleider, het mag als we 

rekening houden met x

Kip of het ei, mag dat

https://amai.vlaanderen/


• Innovatietrajecten zijn vaak niet business as 

usual

- En als ze dat zijn, dan is de innovatie op zich

nog steeds nieuw

• Er zijn 160 principes of ethische handleidingen

• Voor het aantal tools is er geen telling gemaakt

• Omdat er verschillende contexten zijn

- Verschillende AI-toepassingen

- Verschillende toepassingscontexten

- Budgetten laten niet toe om alle toepassingen

te testen
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Wanneer doe je wat?



De meeste mensen deugen…

• Why It’s So Hard to Train Someone to Make an Ethical Decision

• Classroom ethics differ from ethics as a part of our daily lives

• Factors to influence non-ethical outcomes of ethical issues

- Too many decisions in a day make you forget that there might be ethical consequences

- Diversity of views is not always possible in work environments

- Decisions are made quickly and without timely reflection

• Environmental solutions

- create environments where ethical decisions are easier

- do exercises within your work environment in actual circumstances

https://hbr.org/2017/01/why-its-so-hard-to-train-someone-to-make-an-ethical-decision


‘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

https://www.goodreads.com/work/quotes/122534


• Planning

- Probleemdefinitie

- Scoping van de oplossing

- Publieke aanbesteding

• Ontwikkeling

- Data

- Transparantie

- Evaluatie

• Implementatie

- AI blijft leren en evolueren

Wat doe je wanneer?



AI Blindspot cards

niet moeilijk, maar gemakkelijk









Who needs transparency?





• A lot of ethical and legal fixes are done 

under deadline pressure

- Too late

• These fixes stem from blindspots

• Make sure that each mistake only occurs 

once by turning it in a learning opportunity

Visit our blindspot cards for AI in general 

and AI in Healthcare

Create a learning tool

https://data-en-maatschappij.ai/en/tools/ai-blindspots-2.0
https://data-en-maatschappij.ai/en/tools/ai-blindspots-healthcare




Guidance ethics

https://ppverbeek.org/guidance-ethics/




Ethiek is …

niet moeilijk, maar gemakkelijk


