UITNODIGING ONLINE BIJEENKOMST

Woensdag 16 december van 09.00 tot 10.30 uur (openbaar deel)
met aansluitend werkgroepen tot 11.00 uur op uitnodiging
Graag nodigen we u uit voor deze eerste communitybijeenkomst van het onderzoeksprogramma
Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale samenleving.
Thema

Het menselijke element in automatische systemen
Meaningful Human Control
Met de verdere opkomst van Articifal Intelligence (AI) gaan processen steeds vaker automatisch en
zonder tussenkomst van menselijke professionals. Denk aan allerlei vormen van robotisering,
(semi-)automatische voertuigen, automatische wapensystemen en de inzet van algoritmen bij
overheidsbesluitvorming. In de toekomst wordt misschien ook een deel van het werk van de
vergunningverlenende ambtenaar, de huisarts en de rechter door AI overgenomen. Hoe houden
gebruikers en burgers grip op de processen en de uitkomsten ervan? Hoe voorkom je
bedrijfsongelukken in de digitale systemen en bij wie ligt de verantwoordelijkheid als die
ongelukken toch gebeuren? En zou er voor burgers niet eigenlijk een fundamenteel recht moeten
bestaan op ‘zinvolle menselijke tussenkomst’?
Ingeleid door Jeroen van den Hoven (hoogleraar Ethics and Technology aan de Technische
Universiteit Delft) geven twee wetenschappers vanuit verschillende achtergronden hun visie op
deze problematiek. Dit zijn Inald Lagendijk (distinguished professor in Computing-based Society,
Technische Universiteit Delft) en Jurgen Goossens (universitair hoofddocent staats- en
bestuursrecht, Tilburg University).
Aanmelding
U kunt zich hiervoor aanmelden via een mail aan Ymkje de Boer, mvi@ymba.nl.
Programma


Welkom door moderator Ymkje de Boer (adviseur kennisdeling)



Korte introductie op het thema door Jeroen van den Hoven



Presentatie door Inald Lagendijk met Q&A
Lagendijk gaat in op de opkomst van AI en de mogelijke bijdrage die het concept
Meaningful Human Control biedt voor het borgen van publieke waarden



Presentatie door Jurgen Goossens met Q&A
Goossens gaat in op de noodzaak om zinvolle menselijke tussenkomst rechtstatelijk te
borgen bij de inzet van (semi-)geautomatiseerde overheidsbesluitvorming op basis van
algoritmen



Sluiting plenaire deel

De bijeenkomst is onderdeel van het onderzoeksprogramma Ontwerpen voor publieke waarden in
een digitale samenleving. Aansluitend op het plenaire deel spreken betrokkenen bij het
onderzoeksprogramma in afzonderlijke subgroepen met de leden van hun valorisatiepanels.

Meer over de Community Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale samenleving
Het onderzoeksprogramma Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale samenleving is een
initiatief van NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de gemeente Den
Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Buitenlandse
Zaken en Veiligheid & Justitie. Binnen dit programma zijn vijf onderzoeksprojecten van start
gegaan die zich richten op de interactie tussen publieke waarden en digitale technologie. De
kernvraag is hoe deze waarden in digitale projecten gewaarborgd kunnen worden.
Het gaat om een maatschappelijk urgent vraagstuk waarbij vele partijen in verschillende rollen
betrokken zijn. Om een kennisgebaseerde dialoog tussen wetenschap, beleid en samenleving
(denker en doeners) te stimuleren, is een community rond het onderzoeksprogramma opgericht
die voor ontmoeting zorgt tussen de professionals die zich met de thematiek bezighouden. We
doen dit onder meer door thematische bijeenkomsten te organiseren met sprekers van binnen en
buten het programma.
De bijeenkomst op woensdag 16 december is de eerste thematische bijeenkomst van de
community.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de community en de voortgang van
het onderzoeksprogramma? Stuur dan een mail aan Ymkje de Boer, mvi@ymba.nl.

