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Proloog

PROLOOG

’s-Gravenzande, 11 februari 2011
Voorzichtig pak ik het wattenstaafje op. Ik open mijn mond en
beweeg het een aantal keer langs de binnenkant van mijn linkerwang. Nu snel opbergen in het daarvoor bestemde plastic zakje.
Het plastic zakje verzegel ik met een etiket waarop een lange reeks
nummers staat. Vanaf nu is dit wattenstaafje niet meer te herleiden
tot Jim Stolze. Het is slechts een nummer ergens in een Amerikaanse
database. Pas als zij via aangetekende post het pakket ontvangen,
kunnen ze het spuug op het wattenstaafje koppelen aan de afzender.
Ik vul online een formulier in en wacht geduldig de resultaten af.
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Drie maanden later.

U hebt vijftien nieuwe familieleden.
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Zou jij raar opkijken van zo’n melding? Je zou op z’n minst denken
dat een grapjas je had opgegeven voor een televisieprogramma als De
Reünie of Het Familiediner. In mijn geval heeft het daarmee niets te
maken. Ik heb destijds als een van de weinige Nederlanders mijn dna
laten digitaliseren. De Engelse term daarvoor is dna sequencing. Hoe
die technologie in elkaar steekt, zal ik later beschrijven. Wat nu van
belang is, is dat ik er toen zo’n zesduizend dollar voor heb betaald,
maar dat als jij het vandaag zou doen de kosten waarschijnlijk zo
rond de honderd dollar zouden liggen. Die enorme prijsverlaging
heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen hun dna laten digitaliseren, waardoor de dataverzameling van het betreffende bedrijf flink
is uitgebreid. Dat bedrijf heet 23andMe.
23andMe wordt wel het nieuwe Google genoemd. Ga maar na:
Google heeft eind vorige eeuw een imperium gebouwd rondom een
tamelijk overzichtelijke database. Gechargeerd uitgedrukt heeft
Google een heel lange Excel-sheet opgebouwd, waarbij één kolom
bestaat uit alle bekende webadressen in de wereld en de andere
kolommen aanvullende informatie bevatten. Bijvoorbeeld over de
inhoud van die adressen of welke adressen naar elkaar verwijzen.
Maar de échte innovatie van Google is niet deze database, maar het
algoritme dat het gebruikt om de dataverzameling relevant te maken.
Wat een algoritme precies is, wordt later uitgelegd. Voor nu houd ik
het erbij dat Google jou op basis van je zoekopdracht relevante websites kan tonen én gerelateerde zoekopdrachten.
ENORME DATABASE
Welnu, 23andMe heeft ook een database opgebouwd. Niet gevuld
met webadressen, maar met digitale dna-profielen. Op het moment
van schrijven heeft 23andMe van meer dan 3 miljoen mensen het
dna gedigitaliseerd. Ik ben dus maar één rij in die enorme database.
En nu hoor ik je denken: ja, maar dna is wel even iets anders dan een
website. dna gaat over biologie, over de bouwstenen van het leven
zelf. Dat kun je niet zomaar vatten in eentjes en nulletjes. In eerste
instantie zou ik je daarin gelijk geven. Het zijn geen enen en nullen,

DE WET VAN MOORE
Eind vorige eeuw liepen de kosten van het sequencen van dna in
de honderden miljoenen dollars. Onderzoeksinstituten zagen echter
de enorme belofte en lanceerden het Human Genome Project: binnen
drie jaar een menselijk genoom digitaliseren voor minder dan 100 miljoen dollar. En dat lukte! Zelfs ruim voor de deadline was het gelukt
om met zogeheten dna-sequencers een compleet genoom in kaart te
brengen.
Sinds die doorbraak zijn de kosten per dna flink gedaald. Er is in
de computerindustrie een fenomeen dat bekendstaat als de Wet van
Moore. Je hebt daar vast al eens van gehoord. Het heeft te maken met
het patroon achter de toename in rekenkracht van onze computer
chips.

‘Wat je voor 1000 dollar kan kopen aan
rekenkracht, verdubbelt elke 18 maanden
of wordt de helft zo goedkoop.’
Gorden Moore (1965)
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dat klopt. Het zijn vier letters: a, c, g en t. Als je die een paar miljard
keer achter elkaar zet, bestaat de kans dat je daarmee mijn dna hebt
uitgeschreven. Hussel je de letters een keer flink door elkaar, dan heb
je misschien je eigen dna in beeld.
Het blijkt dat Moeder Natuur ook gebruikmaakt van informatietechnologie. Zo’n tekstbestand (een paar miljard keer a, c, g en t) is
opgeslagen in elke cel van je lichaam! Het is de programmeercode die
wordt gebruikt om je cellen te laten groeien. Eén klein foutje, of één
kleine afwijking, en je lichaam zou er heel anders uitzien.
Als je klant wordt bij 23andMe sturen ze je een pakketje toe. En
net als ik in 2011 kun je dan met een wattenstaafje wat speeksel aan
de binnenkant van je wang weghalen en dat opbergen in een plastic zakje. Dat buisje gaat dan per pakketpost naar Amerika, waar
23andMe het verwerkt. Zij hebben de beschikking over een aantal
dna-sequencers: apparaten ter grootte van een kleine koelkast die op
een aantal manieren licht laten schijnen op het door jou opgestuurde
dna-monster. De lichtmeting gebeurt op de allerkleinste schaal
(nano), waardoor de machine de unieke lettercombinatie van jouw
dna kan ontcijferen.
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Deze observatie werd voor het eerst gedaan door Gordon Moore, de
oprichter van Intel. Zijn bedrijf maakte die chips en stond letterlijk
aan de basis van deze voorspelling, die daarna de Wet van Moore is
gaan heten. Het is de reden dat mijn zoontje Felix nu een iPhone in
zijn achterzak heeft die een miljoen(!) keer krachtiger is dan de computers waarmee nasa in 1969 een man op de maan heeft gezet.
De enorme rekenkracht die nodig was om menselijk dna te digitaliseren, werd dankzij de Wet van Moore dus elke achttien maanden
twee keer zo goedkoop. Sterker nog, rond 2006 kwam er een nieuwe
dna-sequencer van het bedrijf Illumina op de markt, waardoor de kosten nog sneller daalden dan de Wet van Moore voorzag.
De kosten om DNA te digitaliseren dalen sneller dan
andere vormen van informatietechnologie.
$100M

$10M
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MOORE’S LAW
Illumina
enters DNA
sequencing
market.
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LOGARITHMIC SCALE

‘We hebben zeven nieuwe neven en
nichten voor u gevonden.’
Terug naar de mysterieuze meldingen die ik in mijn mailbox ontving. Wat is hier aan de hand? Hoe kan een bedrijf in de Verenigde
Staten nieuwe vijfde- en vierdegraads neven van mij opsporen? Het
antwoord op die vraag: door algoritmen.
Ik vergeleek 23andMe niet voor niets met Google. Het doorzoeken
van tekstbestanden (webpagina’s) op basis van zoektermen verschilt
niet zoveel van het doorzoeken van tekstbestanden (dna) op basis

HOE WETEN ZE DIT?
Om te beginnen was er een simpele vragenlijst die 23andMe mij
voorlegde nadat ze daar een eerste blik op mijn dna hadden geworpen.
Het leek een soort test om te kijken of ik inderdaad de afzender was
van het wattenstaafje met bewijsmateriaal dat ze vanuit Nederland
hadden ontvangen.
Ik moest waar/onwaar antwoorden op de volgende vragen:
Je ouders komen vooral uit Duitsland en Frankrijk.

Klopt

Je hebt waarschijnlijk blauwe ogen.

Klopt

Je drinkt meer koffie dan de meeste andere mensen.

Klopt

Je hebt (nog) geen kale plek op je achterhoofd.

Klopt

Je weegt minder dan andere mannen met jouw lengte.

Klopt

Je bent lactosetolerant.

Klopt

Je kunt je wenkbrauwen onafhankelijk van elkaar bewegen.

???

Tot aan deze laatste vraag was ik nog sceptisch. Veel van hun
veronderstellingen hadden ze ook gewoon via social media kunnen
opsporen. ‘Aha, de meneer heet sjtoltze. Nou, die zal wel Duitse voorouders hebben.’
De vraag over mijn wenkbrauwen overviel me. Ik herinner me nog
dat ik naar het beeldscherm zat te staren terwijl ik probeerde mijn
wenkbrauwen te bewegen. En … inderdaad! Ik kon mijn rechterwenkbrauw optrekken terwijl de linker- strak in positie bleef. Navraag in
mijn omgeving wees uit dat niet iedereen dat kon. Daarmee kon ik
uitsluiten dat 23andMe de boel op basis van willekeurige aannames
aan het bedonderen was. Blijkbaar waren hun algoritmen zo doortastend dat ze in die enorme warboel van letters duidelijke patronen
konden ontdekken, om er vervolgens ook waardevolle inzichten uit
te destilleren.
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van specifieke lettercombinaties (ac/gt). Net zoals Google heel goed
kan doorgronden welke websites aan elkaar gerelateerd zijn, kan
23andMe heel nauwkeurig familierelaties in kaart brengen. Maar zo
begon het niet voor mij. Ik was er niet op uit nieuwe familieleden
te ontdekken of mijn stamboom in kaart te brengen. Ik was vooral
benieuwd welke medische inzichten 23andMe mij kon geven op basis
van mijn genetische materiaal. Zo begon een ontdekkingsreis naar de
toekomst van mijn gezondheid.
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Dit is in een notendop wat ik ‘algoritmisering’ noem. Data zijn
overal om ons heen. De patronen daarin ontdekken en die vertalen
naar relevante oplossingen is de nieuwe heilige graal. Het is de reden
waarom een bedrijf als Netflix wel succesvol werd, terwijl hun grootste concurrent faillissement moest aanvragen.
Tegelijkertijd leidt het aan de oppervlakte brengen van die patronen ook weer tot nieuwe problemen. Niet iedereen zit erop te wachten dat zijn digitale sporen worden gebruikt om de ‘kwaliteit van de
dienstverlening’ te verhogen. Privacy is een kostbaar bezit. Voor de
consumenten, voeg ik daaraan toe. Bedrijven hebben er niet zoveel
mee. Zij vinden privacy maar lastig; ze remt innovatie. Disruptieve
bedrijven bewegen per definitie sneller dan consumenten kunnen bijhouden. Of in abstractere termen: technologie ontwikkelt zich exponentieel (verdubbeling van de verdubbeling) en de mens denkt en
gedraagt zich nog lineair (stapje voor stapje).

Uw opa is misschien niet uw opa.
16
23andMe was mij ook een aantal denkstappen voor. Ik was op
mijn gemak door hun tweede rapportage aan het klikken toen ik iets
vreemds zag. Naast de Duitse en de Franse voorouders had 23andMe
ook een significante invloed opgemerkt van Scandinavische genen.
Dat percentage stond heel droog tussen alle andere feitelijk juiste
constateringen die hun algoritmen eerder hadden gepresenteerd. Heb
ik een opa of oma in Zweden? Daarover heeft niemand mij ooit iets
verteld! Het verklaart misschien wel de Vikingbaard.
Van alle Amerikaanse gebruikers van 23andMe blijkt tien procent
een vergelijkbare ontdekking te doen in zijn stamboom. ‘What? I am
25 percent Mexican?’ Er is daar zelfs een nieuwe beroepsgroep ontstaan. Ze noemen zichzelf dna-detectives. Iedereen die vermoedt dat
er in zijn of haar bloedlijn een geheim verborgen zit, kan een beroep
op hen doen.

U bent extra vatbaar voor Alzheimer.
Klik hier voor meer.
De meeste indruk maakte 23andMe op mij met de medische
updates. Een keer in de zoveel tijd krijg ik een bericht als: ‘Er is een
nieuw medisch rapport verschenen. Daarin staat dat mensen met een
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vergelijkbaar genenpakket als dat van u (soms zelfs met een specifiek
gen!) een verhoogde kans (bijvoorbeeld 78 procent) hebben om een
bepaalde ziekte rond hun zestigste levensjaar te ontwikkelen.’ Voordat je de specifieke ziekte of de hoogte van de kans dat je haar krijgt
mag inzien, moet je eerst ‘yes’ aanklikken bij de vraag: ‘Are you sure
you want to know this?’ Het zijn immers Amerikanen: don’t sue us,
we’ll sue you.
Het opmerkelijke aan hun dienst is dat ze niet alleen de gortdroge
informatie presenteren, maar ook een handelingsperspectief bieden.
Indien jouw genen laten zien dat je een verhoogde kans hebt op diabetes type 2, sturen ze je ook een lijstje met suggesties voor wijzigingen in je dieet of levensstijl. Ook hier weer voorzien van een
percentage. ‘Het eten van maximaal twee keer rood vlees in de week
had een positief effect bij 12 procent van de mensen met een vergelijkbaar genenpakket.’
Het is iets waarin algoritmisering per definitie goed is: mensen die
x kochten, kochten ook y. Het is nieuw gereedschap om voorspellingen te kunnen doen. Het is statistiek op basis van grote hoeveelheden
data met behulp van enorme computerkracht. Als data de nieuwe olie
zijn, dan is algoritmisering het ultieme boorplatform.

17

58

In de wereld van
algoritmisering zijn
de zaken minder
zwart-wit. Nu kan het
gebeuren dat een
collega tegen je zegt:
‘Ja, juridisch gezien
zou het kunnen.
Maar moeten we
het wel willen?’
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Vermijd de black box

VERMIJD DE BLACK BOX

New York, 15 mei 2015
Warren Buffet kijkt vol verbazing naar de grafieken die zijn duurbetaalde adviseurs op het scherm hebben getoverd. De rijkste man
ter wereld kan het bijna niet geloven. Nemen ze hem in de maling?
Heeft hij een grote deal over het hoofd gezien? Hoe kan het toch dat
elke keer als actrice Anne Hathaway (bekend van Les Misérables) in
het nieuws is, zijn fonds meer waard wordt? Beursanalisten vermoeden inmiddels dat Buffet heimelijk een positie aan het opbouwen is
in Hollywood. De waarheid heeft echter meer met algoritmisering te
maken dan met entertainment.
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Het is niet de eerste keer dat financiële markten te maken krijgen
met algoritmisering. Sterker nog, al sinds de jaren tachtig wordt er op
Wall Street geëxperimenteerd met algo trading. Het bekendste voorbeeld is Renaissance Technologies, dat met een eigen computermodel
jaar op jaar winsten heeft kunnen boeken van ruim 30 procent. Jarenlang was het devies: minder mensen en meer data! Deze zucht naar
automatisering kreeg in 2010 een dreun toen de onbekende handelaar
Navinder Singh Sarao een algoritme zo ombouwde dat het in korte tijd
zo veel specifieke transacties plaatste én weer annuleerde, dat er een
kettingreactie tussen automatische systemen ontstond. Door de flashcrash verdampten er In een halfuur tijd miljarden dollars aan waarde.
Iets vergelijkbaars had Warren Buffet nu aan zijn fiets hangen.
Zoals bekend, maken beleggers vaak gebruik van alerts en andere
tools om snel te kunnen inspelen op koersveranderingen. Social media
zijn daarvoor de laatste jaren een dankbare bron geworden. Scripts
die realtime berichtgeving volgen met specifieke zoekwoorden, geven
op die manier koop- en verkoopinstructies aan geautomatiseerde systemen. Als je je dan realiseert dat het fonds van Warren Buffet het
Berkshire Hathaway Fund heet, snap je opeens waarom de bots voorspelden dat daarnaar veel vraag zou zijn als Anne Hathaway weer
eens genomineerd werd voor een Oscar.
Churchill zei het al: Je hebt leugens, grotere leugens en je hebt
statistieken. Dat betekent extra goed oppassen! De basis van kunstmatige intelligentie is nu eenmaal statistiek. Doordat de datasets en
de rekenkracht met duizelingwekkende snelheid zijn gegroeid, is
de potentiële impact ook enorm vergroot. Het misverstand rondom
Hathaway is nog relatief onschuldig, maar er zijn helaas tal van voorbeelden van situaties waarin mensen de dupe worden van verkeerd
geïnterpreteerde data of systemen die geautomatiseerd besluiten
nemen — zonder menselijke controle.

ALGORITHMIC BIAS
In Hoofdstuk 1 gebruikte ik het recept voor een omelet om uit te
leggen wat een algoritme is. In mijn vergelijking vormden de ingrediënten de datapunten en was het recept een algoritme. Maakt het dan
nog uit wie er in de keuken staat en welk kookgerei er wordt gebruikt?
Volgens de wiskundige Cathy O’Neil maakt dat alles uit. Omdat
het jouw persoonlijke definitie van succes is die bepaalt welk algo-

‘Als een vliegtuig door een ontwerpfout uit
de lucht valt, zien we allemaal de ravage
die daardoor wordt aangericht. Maar slecht
ontworpen algoritmen kunnen op de achtergrond
lange, lange tijd grote schade aanrichten.’
~ Cathy O’Neil (2017)

Cathy O’Neil noemt dit weapons of math destruction: wiskundige
modellen die kwaad doen. Denk aan de honderden onderwijzers in
de staat New York die door een computermodel werden beoordeeld
op hun prestaties. Hoewel de precieze werking van het model niet
bekend werd gemaakt, besloot The New York Times toch de resultaten
te publiceren. Zo’n tweehonderd leraren en leraressen verloren hun
baan omdat een algoritme — waarvan niet bekend was welke scores
het gebruikte — hun reputatie had besmet. Terwijl sommigen van
hen in het verleden juist uitstekende beoordelingen van de directie
en ouders hadden ontvangen.

VOOROORDELEN
Wie in de keuken staat, bepaalt de formule van succes. In het
geval van machine learning hebben we het dan over de trainingdata.
Je selecteert een grote hoeveelheid voorbeelden en hoopt dat het algoritme de onderliggende patronen vindt: de voorspellers van succes.
Zodat je in nieuwe situaties de beslissing kunt overlaten aan het algoritme. Want dat is immers objectief en accuraat. Toch?
Helaas niet. In de grote oceaan van ‘goede voorbeelden’ komen
ongemerkt onze eigen voorkeuren, vooroordelen en onvolkomen
heden bovendrijven. Het Engelse woord hiervoor is ‘bias’. Denk aan

Vermijd de black box

ritme je gaat gebruiken. Als ík bijvoorbeeld in de keuken sta, is mijn
definitie van succes dat mijn kinderen überhaupt groenten binnen
krijgen. Maar als Max het voor het zeggen zou hebben, zouden we
elke avond Nutella eten. Met andere woorden: wie succes definieert,
bepaalt wat voor impact het algoritme heeft op anderen. Nu zijn de
eventuele negatieve effecten aan mijn keukentafel nog te overzien.
Het wordt een ander verhaal wanneer grote groepen mensen de dupe
worden van systemen die voor hen niet inzichtelijk zijn, of die twijfel
achtige definities van succes nastreven.
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dat advocatenkantoor aan de Zuidas. Daar werd geklaagd over de
machocultuur, over het gebrek aan vrouwen in de organisatie. Om
dit te doorbreken zouden de partners niet meer zelf de selectie mogen
doen, maar werd dit overgelaten aan een objectief computermodel.
Het machine learning-algoritme kreeg alle cv’s te zien van mensen
die in het verleden hadden gesolliciteerd. De formule van succes
werd gedefinieerd als: iemand die minstens vier jaar blijft werken
en/of iemand die promotie heeft gemaakt. Nadat het model goed
was getraind, kreeg het een nieuwe lijst van potentiële kandidaten te
zien. Teleurgesteld constateerde de sollicitatiecommissie daarna dat
er geen enkel vrouwelijk profiel was overgebleven bij de selectie. Hoe
was dat nou mogelijk? Het model was toch objectief? Het treurige is
natuurlijk dat het model inderdaad op objectieve wijze de vinger op
de zere plek had gelegd. De data vormden juist een spiegel naar het
verleden. Feitelijk had de organisatie haar eigen blinde vlek in programmeertaal opgeschreven.
Toegepast op de verkeerde data kunnen algoritmen de ongelijkheid tussen man en vrouw dus juist vergroten. Iets soortgelijks is aan
de hand bij systemen die (ongemerkt) stereotypen of vooroordelen op
basis van ras, geloof of etnische afkomst vergroten. Journalist Julia
Angwin bracht dit aan het licht na een analyse van meer dan tienduizend strafdossiers in Florida. Daar wordt een systeem gebruikt dat
inschat hoe groot de kans is dat iemand in de toekomst een (tweede)
misdaad begaat.

In het geval van Vernon Prater (links) en Brisha Borden (rechts)
geldt dat ze allebei voor een licht misdrijf waren gearresteerd in Fort
Lauderdale. Na hun veroordeling voorspelde het computersysteem

VERSTERKENDE ELEMENTEN
Toen Julia Angwin zich verdiepte in dit soort zaken, viel het haar
op dat blanke verdachten in de praktijk veel vaker een lage risicoscore
kregen dan zwarte verdachten. Zelfs wanneer ze leeftijd, geslacht en
strafblad buiten beschouwing liet, scoorden zwarte verdachten 45
procent hoger! Ze vergeleek dit met de echte scores: recidive in twee
jaar tijd. Haar conclusie was dat het model voor beide groepen even
adequaat voorspelde, maar dat áls het model ernaast zat, dat in twee
keer zoveel gevallen nadelig was voor Afro-Amerikaanse verdachten.

Vermijd de black box

dat Brisha een grotere kans (8) maakte om nogmaals in de fout te
gaan dan Vernon (3). Dat was vreemd. Want Vernon had zwaardere
vergrijpen op zijn kerfstok dan Brisha. Zij had slechts vier kruimeldiefstallen op haar strafblad, terwijl Vernon al vijf jaar had vast
gezeten voor meerdere gewapende overvallen. Des te treuriger is dat
het Vernon was die in de toekomst weer voor diefstal zou worden
opgepakt; niet Brisha.

63
Label ‘hoog risico’, maar
geen recidive
Label ‘laag risico’,
maar wél recidive

BLANKE AMERIKAAN

ZWARTE AMERIKAAN

23.5%

44.9%

47.7%

28.0%

De bouwer van dit computersysteem (Compass) is het bedrijf Northpointe. Aangesproken op dit soort onvolkomenheden antwoordden zij
dat het systeem eigenlijk niet voor dit soort doeleinden gebruikt zou
moeten worden. Een bizarre reactie, want rechters gebruikten het al
volop. Er zijn zaken bekend waarbij iemands straf verdubbeld werd,
omdat Compass hem als een hoog risico had ingeschat.
De kern van het probleem zit hem hier in het feit dat Compass een
commercieel product is. Daardoor beschouwt Northpointe zijn algoritmen als handelsgeheim, vergelijkbaar met de broncode van software. Als een rechter een licentie op Microsoft Word koopt, is het
niet gebruikelijk dat hij in de broncode gaat opzoeken hoe zo’n tekstverwerker nu eigenlijk in elkaar steekt. Maar bij zoiets cruciaals als
Compass zou een rechter dat wél moeten kunnen. Het zou mogelijk
moeten zijn om inzicht te krijgen in de beslisbomen. Het zou mogelijk
moeten zijn om het systeem met eigen data onafhankelijk te testen

voordat het wordt aangeschaft. Hoewel Compass al sinds 2001 op de
markt is, is er de afgelopen jaren pas een handvol staten geweest die
de werking aan een assessment hebben onderworpen.
Toch hoef je geen jurist of onderzoeksjournalist te zijn om uit
te vinden waar Compass uit de bocht vliegt. De toegekende score is
bijna volledig gebaseerd op een vragenlijst over de situatie van de
verdachte. Wie goed naar de vragen kijkt, ziet vanzelf waarom dit
een perverse methode is. Ik viel van mijn stoel toen ik er een exemplaar van onder ogen kreeg. Hier zijn 6 van de 134 vragen:
•	Hoeveel van je vrienden zijn ooit gearresteerd?
•	Zijn in jouw buurt familieleden of kennissen het slachtoffer
van een misdrijf geweest?
•	Hoe vaak ben je verhuisd de afgelopen twaalf maanden?
•	Ben je wel eens van school gestuurd?
•	Hoe vaak zit je even krap bij kas?
•	Hoe oud was je toen je ouders gingen scheiden?
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Stel je eens voor dat je geboren wordt in een zwart gezin in de
Verenigde Staten. Dan is de kans dat je opgroeit in armoede groter
dan wanneer je was grootgebracht in een wit gezin. De kans dat je in
een ‘slechte’ buurt opgroeit, is ook groter. Onder je vrienden zullen
relatief meer arrestaties voorkomen dan in een ‘goede’ wijk. Enzovoort. Deze simpele vragenlijst laat volgens mij goed zien hoe een
algoritme op de verkeerde manier kan worden ingezet. Bij het ontwerp is niet stilgestaan bij de zelfversterkende effecten. Door een
filterbubbel van muziek is nog wel heen te luisteren. Een filterbubbel
van nieuwsberichten zorgt voor intellectueel ongenoegen. Maar een
filterbubbel die jouw afkomst omzet in ongelijke kansen op een eerlijk proces is onacceptabel.

RESPONSIBLE AI
Hoe kunnen we dit soort misstanden voorkomen? Dat is het
onderzoeksonderwerp van responsible data science (rds), een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten waarin onderzoek
wordt gedaan naar hoe je data op een verantwoorde manier kunt verwerken. Wat zij hun studenten willen bijbrengen, valt samen te vatten met het acroniem fact. De eerste letters van vier Engelse woorden:
Fairness, Accuracy, Confidentiality en Transparency.

ACCURACY (NAUWKEURIGHEID)
Als je op zoek gaat naar verbanden in de datasets, is het goed om
het verschil te kennen tussen correlatie en causaliteit. Zo kun je in
de staat Tennessee een grafiek van het aantal echtscheidingen door
de jaren heen een-op-een plotten op het volume van de margarineverkopen in dezelfde periode. Onderzoekers breken nog steeds hun
hoofd over een verklaring hiervoor. Vooralsnog houden ze het op dom
toeval.
Het voorbeeld van Anne Hathaway was geen toeval, maar een
onterechte koppeling. Een derde vorm die in strijd is met de voorwaarde van accuracy is overfitting. Dit is een valkuil waar veel beginnende data-wetenschappers in trappen. Ze zijn dan zo intensief bezig
om hun model werkend te krijgen (door veel nieuwe parameters toe
te voegen) dat het alleen werkt op de bestaande dataset. Zodra je het
confronteert met andere data, gaat het weer alle kanten op.
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FAIRNESS (GELIJKHEID)
Machine learning gaat over systemen die leren van voorbeelden
in plaats van (software)regels. De uitkomsten van zo’n systeem zijn
dus sterk afhankelijk van de kwaliteit van de voorbeelden die het te
zien krijgt.
Dat Google hiermee bij de lancering van zijn nieuwe fotodienst
geen rekening had gehouden, zal het bedrijf helaas nog tot in lengte
van dagen achtervolgen. Wat was het geval? Hun gezichtsherkenningsalgoritmen waren getraind op de gezichten van de softwareengineers zelf. Na uitgebreid testen op de vriendengroepen van
diezelfde engineers vond Google dat de dienst goed genoeg was om
ook aan het grote publiek aan te bieden. Echter, toen Afro-Amerikanen met de tool gingen spelen, werden hun gezichten geclassificeerd
als ‘gorilla’, wat natuurlijk tot ophef op social media leidde. Toegegeven, Google heeft dit probleem snel en adequaat opgelost. Maar het
heeft op een pijnlijke manier laten zien dat Silicon Valley een white
guy problem heeft.
Het is van groot belang dat de voorbeelden (datapunten) een
evenwichtig beeld geven van de werkelijkheid. Je gaat ook geen
enquête over cultuurbeleving van senioren in ’t Gooi gebruiken voor
de programmering van een filmmiddag voor jongeren in Amsterdam
Zuidoost.
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CONFIDENTIALITY (VERTROUWELIJKHEID)
De derde pijler van facta gaat over vertrouwen. Ik heb het in
dit boek al meerdere keren gezegd: zodra iets digitaal wordt, is het
gemakkelijker dan ooit om er ‘dingen’ mee te doen. Goede dingen,
maar ook slechte dingen.
Hier moet ik toch de klassieke case van Target aanhalen: Een
Amerikaanse man deed de deur open om een pakje aan te nemen. Hij
was bijzonder verrast toen hij zag wat er in de doos zat. In Nederland
zouden we het een blije doos noemen: een felicitatie en wat kleinigheidjes om de nieuwe zwangerschap te vieren. ‘Maar er is hier helemaal niemand zwanger!’ riep hij uit. Toch hadden de algoritmen van
Target het bij het rechte eind. De specifieke zoekopdrachten die zijn
dochter op hun website had verricht, spraken boekdelen. Ze had het
hem alleen nog niet verteld.
Dit gaat dus nog verder dan alleen accuracy. Dát je een verband hebt gevonden, betekent nog niet dat je het ook mag gebruiken. Helaas is gebleken dat bedrijven het maar lastig vinden om die
scheidslijn aan te brengen. Europa is met een inhaalslag bezig. De
nieuwe privacywet (Algemene verordening gegevensbescherming,
avg) is hierin heel duidelijk. Je mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor je ze ook hebt verworven. Als ik bij
jou een week lang pizza’s heb besteld, mag je mijn e-mailadres niet
doorverkopen aan de lokale sportschool zodat ze me een aanbieding
kunnen doen om af te vallen.
TRANSPARENCY (HELDERHEID)
Dit is misschien wel de belangrijkste pijler, omdat hij in mijn
interpretatie de andere drie scherp houdt. Dit is het antwoord op de
vraag: kan ik het uitleggen aan mijn klant?
Stel dat je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt door een
algoritme, bijvoorbeeld als onduidelijk is waarom jij meer premie
moet betalen voor een verzekering dan je buurman. Of als je wordt
afgewezen voor een baan zonder dat daaraan een mens te pas is gekomen. Bij wie klop je dan aan? In het verleden konden mensen zich
verschuilen achter systemen (computer says no). Maar in de tijd van
algoritmisering moet je tekst en uitleg kunnen geven. Als jij het niet
kunt uitleggen, ben je het vertrouwen van je klant niet waard.
Sinds de invoering van de avg hebben consumenten het recht om
inzage in systemen te eisen. En als een bedrijf dat niet toestaat, kan

ACCOUNTABILITY
Dit is ook waarom ik een extra A wil toevoegen aan fact. Ik ben
het niet eens met technologen die zeggen dat ai de accountant overbodig maakt. Of dat de blockchain de rol van de notaris volledig zal
overnemen. Het tegendeel is waar. De komende vijf jaar zal er grote
vraag zijn naar accountants die ai wél snappen en notarissen die kunnen uitleggen wanneer de blockchain wel of niet van toepassing is.
De enigen die zonder werk komen te zitten, zijn de accountants en de
notarissen die niet meegaan in deze nieuwe wereld.
Accountants moesten ons in het verleden beschermen tegen boekhoudschandalen. Ik hoop dat ze ons ook gaan beschermen tegen dataschandalen. Tegen bedrijven die hun macht misbruiken of die er een
potje van maken op het gebied van databescherming.
Misschien ben je ondernemer en experimenteer je al met machine
learning. Jouw team van programmeurs heeft een mooie toepassing
gebouwd en je bent klaar om deze op de markt te brengen. Wie staat
er tussen jou en een eventuele klacht van een klant? In mijn ogen
de accountant. Hij moet zijn rol pakken en jouw plan beoordelen.
Een audit doen op de geselecteerde algoritmen. Jou adviseren waarover mogelijk vragen gesteld gaan worden of wat juridisch misschien
wel mag, maar niet verstandig is. Je behoeden voor het gebruiken
van knowledge without understanding; voorkomen dat je een bedrijf
bouwt op een ‘black box’.
Ik riep het vanaf het podium tijdens de nationale accountantsdag
in 2018: de nieuwe rol van de accountant is unboxing the black box!
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het alsnog bij de rechter afgedwongen worden. Beter is het dus om dit
voor te zijn. Je systemen kunnen uitleggen vóórdat een klant daarom
vraagt.
Ook bij de keuze van welke algoritmen je binnen het bedrijf
gebruik wilt maken, zou transparency een rol moeten spelen. Sommige algoritmen — zoals decision tree — geven helder inzicht in hoe
ze tot een bepaalde voorspelling zijn gekomen. Andere modellen —
zoals deep learning — zijn daarin minder transparant. Daar spelen
soms miljoenen parameters een rol van betekenis. De ontwikkelaars
snappen zelf niet hoe het systeem tot een conclusie komt. Bij Google
noemen ze dit knowledge without understanding.
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MORALITEIT
Wat de praktijkvoorbeelden tot nu toe laten zien, is dat bedrijven er een verantwoordelijkheid bij hebben gekregen. ‘With big
data comes great responsibility.’ Het gaat niet om meer en meer
data te verzamelen (een kenmerk van digitalisering), het gaat erom
waarde toe te voegen — waar mogelijk. Een club die dit begrijpt is De
Correspondent. Hun missie is helder (een platform voor onafhankelijke journalistiek) en de waarden zijn daarmee in overeenstemming.
Zo hanteert De Correspondent een dataluw beleid. Medeoprichter
Harald Dunnink vertelde mij hierover: ‘Wij hebben geen adverteerders. Dat scheelt ons ingewikkelde gesprekken over klantsegmenten
en advertentieprofielen. Waarom zouden we de postcode van een
online lezer willen weten?’
Algoritmisering opent een doos van Pandora aan mogelijkheden
ofwel potentiële zorgen voor de bestuurders en toezichthouders. Hoe
eenvoudig was dat in de wereld van digitalisering!
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Daar had je alleen te maken met een zorgplicht in het kader van
security en privacy. Dat was snel geregeld: je regelde voor je website
een ssl-certificaat en maakte het updaten van software (patches) prioriteit. Privacy was nog simpeler. Dat was een linkje naar een onooglijke lap tekst en eventueel een verplicht cookie om er zeker van te
zijn dat bezoekers akkoord waren gegaan met dat privacystatement.
In de wereld van algoritmisering zijn de zaken minder zwartwit. Nu kan het gebeuren dat een collega tegen je zegt: ‘Ja, juridisch
gezien zou het kunnen. Maar moeten we het wel willen?’
MOREEL KOMPAS
Wat voor bedrijf willen wij zijn? Welke waarden streven wij
na? Even los van holle frasen als ‘de klant centraal’ en ‘toegevoegde
waarde’. Ben je een Tony Chocolonely (op een missie om de choco-
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ladeketen zo eerlijk en transparant mogelijk te maken) of een Uber
(laten we de taxi-industrie kapotmaken)?
Om met dat laatste voorbeeld te beginnen: Uber is een bedrijf dat
moreel failliet is. Alles lijkt daar doorgeslagen. Heel even wilde elk
bedrijf als Uber zijn. Het gaf een nieuwe invulling aan de platformeconomie. Niet zelf assets bezitten, maar er door middel van algoritmen een geautomatiseerde marktplaats omheen bouwen. Maar er
is iets inherent fout aan de waarden die Uber nastreeft. Let’s break
things, fast, is niet een mantra waarmee je ver komt. Het is niet cool
om de taximarkt op te blazen en er niets voor in de plaats te brengen.
Uber maakte in 2017 4,5 miljard dollar verlies en hun chauffeurs voelden zich alleen maar meer gestrest door dwingende optimalisatietrucs
en werden gechanteerd met slechte ritbeoordelingen.
Dan doet Airbnb het toch een stuk beter. Airbnb is ook een vertegenwoordiger van de nieuwe platformeconomie, maar gedreven door
andere waarden. Het is niet op een missie om ‘de hotelsector kapot te
maken’; het organiseert de informele economie. Mensen die onderling
een goedkope slaapplaats regelen, geholpen door apps.
Vaak zijn het niet eens de uitgesproken woorden van een leider die
de waarden bepalen. In het geval van Uber was de cultuur een weerspiegeling van oprichter Travis Kalanick zelf: een Alpha Male Silicon
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Valley Hustler. Het duurde even voordat de gevolgen daarvan naar
buiten kwamen. In 2017 en 2018 regende het klachten over vrouwonvriendelijke praktijken bij het bedrijf en werd Kalanick als ceo vervangen door Dara Khosrowshahi.
Of wat te denken van het ongeluk met dodelijke afloop in de staat
Phoenix? Voorjaar 2018 werd een wandelaar aangereden door een
zelfrijdende Uber. Op internet zijn de beelden te zien van zowel het
slachtoffer (dat vanuit de schaduw de weg oversteekt) als de chauffeur (die verveeld op haar telefoon zit te kijken). Ook hiervan wordt
gezegd dat het een gevolg is van de let’s break things, fast-mentaliteit. Uber wilde veel te snel de weg op met zijn zelfrijdende auto’s.
Om de kwaliteit van de software te monitoren was het de bedoeling
dat Uber-chauffeurs tijdens zo’n rit op een iPad notities (labels voor
supervised learning) maakten. Een goedkope, snelle oplossing. Maar
wel eentje die ervoor zorgt dat de chauffeur zijn ogen niet op de weg
kan houden.
Concurrent Waymo heeft ook zelfrijdende auto’s. Waymo heeft
ook een systeem ontwikkeld waarmee chauffeurs notities kunnen
maken tijdens de ‘zelfrijdende ritten’. Het heeft alleen iets meer tijd
genomen voor de ontwikkeling daarvan. Bij Waymo zitten er extra
knoppen op het stuur waarmee de chauffeur zijn notities sprekend
aan het systeem doorgeeft. Ogen op de weg, zoals het hoort.
ETHISCHE COMMISSIE
Het randje is snel opgezocht. Zelfs wanneer je op volstrekt legale
wijze bepaalde data inzet, dan nog kan het zijn dat klanten zich benadeeld voelen of dat een instantie als de Reclame Code Commissie je
een boete op wil leggen. Hoe voorkom je zo’n situatie?
Bij ing hebben ze drie jaar geleden een commissie in het leven
geroepen die hierover gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie heet officieel de Data Protection Board en bestaat uit de kopstukken van verschillende onderdelen van de bank. Een van de leden van
de board is Herman Tange. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke
markt bij ing en ik vraag hem naar wat er zoal op de agenda staat.
‘Privacy in al haar verschijningsvormen’, lacht Herman. ‘Ik heb
eens teruggebladerd naar de notulen van mijn eerste vergadering.
Daar spraken wij al over pia’s. Dat zijn privacy impact assessments.’

GOED IDEE, DOEN WE NIET
Dit is slechts één voorbeeld van de onderwerpen die worden
besproken door de Data Protection Board. Alle agendapunten worden
voorbereid en tijdens de vergadering wordt om een advies gevraagd.
Heeft de board ook mandaat om projecten af te keuren?
‘Ja. En sterker nog, dat doen we vaak. Een negatief advies kan
betekenen dat sommige collega’s teleurgesteld zullen zijn. Om meer
begrip en bewustwording binnen de hele organisatie te krijgen, organiseert ing ook zogenaamde Dilemma-Sessies. Dat zijn open avonden waarop medewerkers met elkaar praten over de actualiteit en de
maatschappelijke rol van de bank.’
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Dat is dus al ver voordat het publieke debat over de avg was begonnen. Op zichzelf niet verwonderlijk. Wát de avg voorschrijft, is niet
nieuw. Bedrijven hebben altijd al moeten kunnen uitleggen welke
persoonsgegevens ze verzamelen en met welk doel.
‘Waar wij veel tijd aan besteden, is de vraag hoe we de wet moeten
interpreteren én hoe we haar vervolgens in de praktijk gaan brengen.
Bijvoorbeeld laatst bij onze samenwerking met Bunq. Wij hebben
klanten die daar een tweede rekening hebben. Dan zou het handig
zijn als die rekening ook te zien was in het overzicht van de ing-app,
toch? Om dit in te kunnen voeren hebben we toestemming nodig van
de klanten bij wie dit het geval is. Maar om die klanten aan te kunnen
schrijven, zouden we dus eerst ‘in hun data moeten neuzen’. En daar
hebben we geen toestemming voor. Je loopt dus kans dat we nu alle
ing-klanten hierover gaan aanschrijven, ook hen die geen rekening
bij Bunq hebben.’
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De volgende keer
dat je belt, wordt
je telefoonnummer
herkend, wordt
opgezocht welk
psychologisch profiel
daarbij hoort en
welke medewerker
jou daarom het beste
te woord kan staan.
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Spraakherkenning

SPRAAKHERKENNING

San Francisco, 7 september 2018
(Kapster) Hallo, kan ik u helpen?
(Stem) Ik wil graag een afspraak maken voor een dame.
 anstaande zaterdag?
A
(Kapster) Natuurlijk, even kijken.
(Stem) Hm hm.
(Kapster) Ik heb een plekje om 14.00 uur in de middag.
(Stem) Heeft u ook iets in ehm, de ochtend?
(Kapster) Ja, kan het om 10.00 uur?
(Stem) Dat is prima.
(Kapster) Oké. Wat is haar naam?
(Stem) Haar voornaam is Lisa.
(Kapster) Mooi. Dan zie ik Lisa, zaterdag om 10.00 uur.
(Stem) Geweldig. Dank je wel!
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Dit gesprekje werd live afgespeeld tijdens de Google I/O Conferentie. Een zaal bomvol programmeurs ging helemaal uit zijn dak,
omdat ze voor het eerst hadden kennisgemaakt met Google Duplex.
Het was dan ook erg indrukwekkend. De kapster in kwestie had geen
moment in de gaten dat ze een computer aan de lijn had. Google nam
hiermee een enorme voorsprong op de concurrenten Alexa (Amazon),
Bixby (Samsung) en Siri (Apple). Dat zijn weliswaar ook spraakassistenten, maar verder dan simpele instructies als muziek afspelen of
Wikipedia-feitjes opzoeken komen ze meestal niet.

NATURAL LANGUAGE PROCESSING
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Ook ik kon mijn oren en ogen niet geloven toen ik de video zag.
Het deed mij terugverlangen naar mijn tijd aan de Vrije Universiteit.
Zo’n achttien jaar geleden was ik er ook van overtuigd dat je computers gewonemensentaal kon leren. Net zoals John McCarthy dat in
1955 had voorspeld; net zoals mijn vader in 1984 had uitgelegd. Destijds had ik de studie toegepaste taalwetenschap gekozen omdat ik
wilde bewijzen dat grammatica ook maar gewoon programmeercode
is. En wat zijn woorden nu eigenlijk? Dat zijn objecten die je kunt
manipuleren. Zet ze in een bepaalde volgorde en je geeft ze betekenis.
Toch was mijn tijd op de Vrije Universiteit allesbehalve succesvol.
Ik kon best goed programmeren en het hele oeuvre van taalonderzoeker Noam Chomsky lag op mijn bureau. Voorbedachte gesprekjes
voeren met mijn taalprogramma ging redelijk. Maar zodra je ook maar
iets afweek van het script, ontspoorde de logica. Teleurgesteld heb ik
mijn studie afgebroken en ben mij meer op de creatieve kant van taal
gaan richten. Wat is er dan gebeurd tussen 2000 en 2018 waardoor een
computer opeens wél een ogenschijnlijk normaal gesprek kan voeren?
TEKST PARSEN
Allereerst is er nu veel meer data beschikbaar. Om een taal te
begrijpen moet je de betekenis(sen) van woorden kennen. Je moet
je realiseren dat ik met ‘Ik loop naar de bank’ misschien doel op een
wandeling naar de pinautomaat, maar in hetzelfde geval spreek over
een stukje lopen in mijn eigen woonkamer. Context is dus belangrijk. Er zijn op internet veel databases te vinden die je helpen met
dit soort semantische inzichten. Zij geven je woordgroepen: combi-

De nieuwe aanpak van dit problemen gebruikt een speciale vorm
van neurale netwerken: recurrent neural networks. Die werken net
iets anders omdat ze vooral getraind zijn op volgordes. Als je bijvoorbeeld een tekst dicteert aan je telefoon, is het netwerk de hele tijd
aan het voorspellen wat je volgende woord gaat zijn. Soms corrigeert
hij c zelfs eerdere woorden, gebaseerd op je complete zin. Gewoonweg
omdat het model weet dat bepaalde woordcombinaties wel en niet
samen gaan.
Jij spreekt in: Ik ben zin om vanavond pizza het eten.
Computer corrigeert: Ik heb zin om vanavond pizza te eten.
CHATBOTS
Toch blijft het heel lastig voor computers om te gokken wat een
gebruiker nou echt bedoelt. Ook dat hangt af van de context. Mijn
buurman zat laatst twee minuten lang in een interessante chat op de
website van een verzekeraar. De medewerker kon zijn vragen snel en
duidelijk beantwoorden. Pas toen mijn buurman zei dat hij ‘s avonds
pizza ging bestellen, ontspoorde het gesprek en realiseerde hij zich
dat hij met een chatbot te maken had gehad. Om dit soort onduidelijkheden te voorkomen zijn aanbieders van chatbots overgeschakeld
op wat een ‘conversational user interface’ wordt genoemd.
Met zo’n interface voorkom je dat een gesprek met een klant ontspoort of ontaardt in frustratie. In plaats van ‘Waar ben je naar op
zoek?’ kun je vragen:
   Waar wil je meer over weten?
openingstijden   bereikbaarheid   telefoonnummer
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naties die vaak voorkomen. Als jij dan een tekst wil interpreteren
kun je bijvoorbeeld alle woorden gaan turven en een snelle analyse
doen welke combinaties het hoogst scoren. Daarmee kun je een gokje
wagen waar een tekst over gaat.
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Wat je dus probeert is de essentie uit iemands vraag te koppelen
aan de context en zo de onderliggende behoefte te ontdekken. Dat kan
alleen als je veel historische voorbeelden hebt. Hetzelfde geldt voor
het vertalen van teksten. Taal is immers geen exacte wetenschap. Je
kunt nooit genoeg regels van tevoren bedenken en uitschrijven. Dat
is ook waarom vertaalsoftware van Babel Fish destijds zo slecht was
(rule-based) en Google Translate nu bijna foutloos; de zoekmachine
heeft zo veel teksten in de database dat ze gewoon waarschijnlijkheidsberekening kunnen inzetten om te achterhalen wat de juiste
vertaling van een zin in een vreemde taal is.
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Terug naar de chatbot. Bij een bekend Nederlands pretpark kwamen ze erachter dat zo’n tool inderdaad handig is, maar dat je ook
kansen laat liggen. Je kunt ongeveer wel inschatten waar mensen
naar zullen zoeken: hoe druk het is op een dag, of hoe lang ze moeten
wachten bij een bepaalde attractie. Zulke vragen kun je dus prima
afvangen met een pasklaar antwoord: ‘Het is niet druk’ of ‘De huidige
wachttijd is 20 minuten’.
Toen ze — bij wijze van experiment — ook vrije tekstinvoer toestonden, ontdekten ze dat er ook interessante vervolgvragen worden
gesteld. Door een analyse te doen op de meest gestelde (open) vragen,
leerden zij ook deze ‘sluimerende’ vragen te identificeren en in sommige gevallen de antwoorden alvast cadeau te doen. Daardoor konden
zij in de nieuwe versie van de chatbot veel slimmere vragen stellen.

Is het restaurant vandaag geopend?
Ja. Het restaurant is tot
18.00u open.
(…)
Oja. Er zijn stopcontacten om
eventueel je telefoon op te laden.

1.	Allereerst weet het systeem dat het geactiveerd moet worden.
Daarvoor herkent het een commando (bijv. Ok Google.)
2.	Vervolgens wordt jouw stem opgenomen en gedigitaliseerd.
Net als dat we een handschrift kunnen herkennen, kunnen we
herkennen wanneer iemand de letter S uitspreekt. Deep learning zorgt ervoor dat die letters achter elkaar gezet worden. De
digitale klanken zijn nu omgezet in een ‘string’ van woorden.
3.	Een recurring neural-net kijkt nu razendsnel naar die opsomming van woorden. Zit daar iets geks in? Je zei ‘zulle we vanavond’, maar meestal bedoel je ‘Zullen we vanavond’. Dat
corrigeert het systeem even voor je.
4.	Vervolgens kijkt Duplex naar die gevormde zin. Is het een
bekend commando als (Hoe laat is het?) of (Speel muziek af)?
In veel gevallen zal het een poging doen om de vraag te plaatsen in een script; dat is een soort beslisboom met veelvoorkomende zinnetjes. Het is X uur in New York. Of: Welk liedje van
Y wil je horen?
5.	In het geval van ‘Maak een afspraak voor dinsdag om 14.00u
bij de kapper’ noemen we dat een ‘skill’. Te vergelijken met
een repertoire aan taken, veelvoorkomende antwoorden, routines en slimme manieren om de opdracht tot een goed einde te
brengen.
6.	In de achtergrond wordt die skill gestart en voert Duplex een
daadwerkelijk gesprek met de kapper. Anticiperend op veelvoorkomende vragen en reacties die het in het verleden bij
kapsalons heeft gekregen.
Ook hier blijkt weer hoe moeilijk simpele dingen eigenlijk zijn.
Wij nemen voor lief hoe knap het is dat mensen zo goed met elkaar
kunnen communiceren. Het is echt heel moeilijk om dat aan een computer te leren.
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TEXT-TO-SPEECH EN SPEECH-TO-TEXT
Wie de demonstratie van Google Duplex heeft gezien, kan dus
niet anders dan onder de indruk zijn. Wat daar onder de motorkap
gebeurt, is ontzettend knap omdat er veel verschillende vormen van
machine learning aan te pas komen.
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Twee bedrijven die je moet kennen in dit domein:
Nuance is voortgekomen uit het SRI (Stanford Research Institute)
en loopt sindsdien voorop als het gaat om speech-to-text. Hun product
Dragon Speech is de meest gebruikte dicteer-software. Door een serie van
overnames (onder meer Philips Electronics Speech Processing) zijn zij de
absolute marktleider geworden. Praten tegen de assistenten van Apple,
Huawei, ING en BMW is dus eigenlijk praten met Nuance.
Lyrebird doet het tegenovergestelde. Zij zijn gespecialiseerd in text-tospeech. Je kunt via hun website een eigen voice-assistent maken. Daarvoor
moet je een hele reeks van Engelse zinnetjes oplezen. Als je dat geduld
hebt weten op te brengen, is het resultaat echt indrukwekkend. Je kunt nu
zinnetjes typen en de computer leest ze voor alsof het uit je eigen mond
komt!

116

PRAKTIJK: DE HELPDESK
Als iemand zegt: ‘Nou, je wordt bedankt’, dan weet je dat zo’n
uitspraak op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De
meeste spraakherkenningssoftware — bijvoorbeeld Siri — zal er altijd
van uitgaan dat de letterlijke betekenis wordt bedoeld. Het opsporen van complexe zaken zoals een cynische ondertoon of sarcasme is
nog te ingewikkeld voor software. Toch? Nee, ook daarvoor zijn algoritmen. De meest geavanceerde technologie op dit gebied komt uit
Israël. In oorlogsvoering is het verschil tussen informatie en desinformatie cruciaal. Wie de beste leugendetector bezit, heeft een voordeel
in de strijd.
De eerste keer dat ik kennismaakte met deze technologie was in
2011. Onderzoeker Amir Liberman vertelde me dat hij zich in spraakanalyse was gaan verdiepen sinds een bloedige aanslag in 1997 waarbij drie jonge moeders om het leven kwamen. Zijn missie was om de
ultieme leugendetector te bouwen. Na twee jaar onderzoek had hij
naar eigen zeggen een emotionele microscoop gebouwd. Patenten uit
die tijd laten zien dat zijn computersysteem emoties als geconcentreerd, verwachtingsvol en opgewonden kon herkennen in iemands
stem. Later werden daaraan boosheid, vrolijkheid en van streek zijn
toegevoegd.

MOODIES
Een toegankelijkere toepassing van zulke technologie komt van
het bedrijf Beyond Verbal. Zij hebben de beschikking over een dataset
van meer dan zeventigduizend stemmen in dertig verschillende talen
die zijn gelabeld met verschillende emoties. Beyond Verbal gebruikt
algoritmen om uit ruwe opnames van iemands stem de verschillende
emoties te destilleren en daaraan conclusies te verbinden. Dat doen
ze onder meer via een app. Zoek even op ‘Moodies’ in de Appstore of
Playstore (gratis).
De app werkt heel simpel. Je drukt de opnameknop in tijdens een
gesprek of toespraak en Moodies zal na twintig seconden live op het
scherm gaan rapporteren. Moodies luistert niet naar de inhoud van
wát er gezegd wordt, maar naar hoe de spreker zich op dat moment
voelt. Elke paar seconden kan de stemming veranderen, en hoe langer Moodies meeluistert, hoe zekerder de app is van de einduitslag.
Ik maak er tegenwoordig een sport van om tijdens congressen
Moodies mee te laten luisteren. Als ik dan zelf aan de beurt ben, lees
ik aan het publiek de resultaten voor. Zij zijn er vaak van onder de
indruk hoezeer de analyse van Moodies past bij het beeld dat zij zelf
ook hadden bij een spreker.
Een voorbeeld van 14 juni in Den Haag. Dagvoorzitter Dieter
opende de conferentie nog wat weifelend. Hij zocht naar manieren
om een connectie te maken met het publiek. Die zaten nog met de
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Libermans systeem (The Verdicator) luistert naar subtiele veranderingen in iemands stem. Kleine trillingen of ademhalingen die met
het blote oor niet waarneembaar zijn. Het grote voordeel ten opzichte
van een gewone leugendetector is dat de proefpersoon in kwestie zich
niet bewust is van het feit dat hij wordt getest.
Tijdens TEDxAmsterdam liet Liberman de hele dag zijn software
meelopen en aan het einde van de dag deelde hij de resultaten met
de sprekers van die dag. Zij kregen hun persoonlijke ‘diamant’ te
zien: een diagram met vijf assen waarop de verschillende emoties te
zien waren. Om sommige sprekers te sparen had hij overigens alleen
de positieve emoties meegenomen in de analyse. Met zijn bedrijf
Nemesysco levert Liberman inmiddels aan tal van bedrijven en aan
inlichtingendiensten. Mocht je ooit terechtkomen in een verhoor
kamer in het Midden-Oosten, dan is de kans groot dat het systeem
van Amir meeluistert en aan de ondervragers rapporteert.

117

armen over elkaar of probeerden te lezen wat er op het grote scherm
werd geprojecteerd.
Moodies rapporteert: Blabbering; Opinionated; Creative; Achiever.
Na een halve minuut was het ijs gebroken en voelde Dieter zich
zichtbaar meer op zijn gemak. Hij ging nu in op het doel van de
bijeenkomst.
Moodies rapporteert: Empathy and warmth; Vitality; Focused on
passion; ‘Good energies’.
Een ander voorbeeld uit 2018. De baas van een grote multinational
staat voor de troepen. Hij mag het openingswoord houden. Iets wat
ik hem al verschillende keren succesvol heb zien doen. Toch ben ik
verbaasd als ik zie wat er op mijn schermpje staat:
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Moodies rapporteert: Conflict between desires and actual behavior;
Feeling of loneliness; Coping with painful problems; Longing.
Ik besluit deze rapportage niet voor te lezen. Misschien was er
een storing bij Moodies? Twee weken later komt het nieuws naar
buiten dat de persoon in kwestie door de raad van bestuur naar huis
is gestuurd. Er wordt in het persbericht geen reden voor zijn vertrek
vermeld. Terstond krijg ik spijt dat ik hem destijds niet heb geconfronteerd met de rapportage! Wist hij toen al van zijn aanstaande
vertrek? Was er een conflict in de bestuurskamer? Speelde dat door
zijn hoofd toen hij zijn verplichte opening voorlas?
Weer een voorbeeld waarin de technologie zich sneller ontwikkelt dan het menselijke aanpassingsvermogen. Het was ethisch niet
verantwoord geweest als ik hem destijds op de rapportage van de
Moodies-app had gewezen. Tegelijkertijd zou het mij niet verbazen
als dit soort tools binnenkort wordt gebruikt in verkiezingsdebatten.
rtl kan tijdens het lijsttrekkersdebat in plaats van een Twitter-feed
prima een feed laten meelopen van de ‘emoties’ tijdens het debat.
Eén ding is zeker: in beroepen waarin liegen nog normaal is, zal veel
veranderen.

STAY CALM
Nog een stap verder gaat Cogito. Deze startup laat door middel van
emoji-achtige symbolen op het scherm van de callcentermedewerker
zien wat het huidige sentiment is in een gesprek. Een koffiekopje
geeft bijvoorbeeld aan dat het gesprek wat low on energy is. Vooral
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INTUSSEN ERGENS IN CALLCENTERS HIER VER VANDAAN
Een plek waar emoties in stemherkenning al jaren een belangrijke
rol spelen, zijn callcenters. Het kan haast niet anders of je hebt deze
melding ook een keer gehoord: ‘Dit gesprek kan voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.’
Tot voor kort dacht je misschien dat er evaluatiegesprekken zouden plaatsvinden tussen junior medewerkers en hun teamleiders. Dat
ze de bandjes aan het einde van de dag gingen terugluisteren om
uit te vinden waar nog ruimte voor verbetering was. Inmiddels weet
je dat met ‘training’ iets heel anders wordt bedoeld. Die gesprekken
werden niet opgenomen om de menselijke medewerkers te trainen,
maar om de algoritmen te trainen!
Elke keer dat je de melding te horen kreeg — en niet de telefoon
op de haak gooide — gaf je het bedrijf toestemming jouw stem, jouw
woorden, jouw frustratie, jouw complimenten en jouw feedback te
gebruiken om de algoritmen te voorzien van nieuwe data. De callcentermedewerker kon tijdens het gesprek labels aanbrengen. ‘Deze
meneer klinkt erg boos.’ Of: ‘Hij toont begrip.’
Het bedrijf Mattersight heeft hier een succesvol model omheen
gebouwd. Zij gebruiken die opnames en de notities om psychologische profielen samen te stellen. Inmiddels hebben zij meer dan 120
miljoen profielen opgebouwd, waarbij niet alleen gelet wordt op de
inhoud van de gesprekken, maar ook op je ademhaling, tekenen van
stress en tone of voice.
Heb je ook dat het met de ene persoon aan de telefoon wel klikt en
met de andere totaal niet? Dat je bijna op het punt stond om iemand
door de hoorn heen te trekken terwijl het gesprek met zijn of haar collega eigenlijk van een leien dakje ging? Mattersight spant zich ervoor
in om bij elk gesprek de match zo goed mogelijk voor te bereiden, de
kans op een ‘klik’ te verhogen. De volgende keer dat je belt, wordt je
telefoonnummer herkend, wordt opgezocht welk psychologisch profiel daarbij hoort en welke medewerker jou daarom het beste te woord
kan staan.
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aan het einde van een lange beldag schijnt dat vaak voor te komen.
Of er verschijnt een hartje, wat betekent dat er een plotselinge verhoging is van de emotionele staat (positief of negatief).
Stay Calm
• Apologize,>Assure the patient
you’ll help>Address all concerns
• Be thorough – Note as much
information as possible
• If patient remains escalated,
offer supervisor/manager

Dissatisfaction
Might need
Supervisor?

• If requested: GET
SUPERVISOR IMMEDIATELY
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Ook krijgt de medewerker tips voor hoe hij daarmee kan omgaan.
Mocht je bijvoorbeeld dingen zeggen als ‘Dat is onacceptabel!’, dan
suggereert het programma eenvoudige manieren waarop de mede
werker je kan kalmeren of geeft het programma aan in welke situaties hij of zij de manager erbij moet halen. Dat hieraan behoefte is,
blijkt wel uit het feit dat de Amerikaanse verzekeraar MetLife dit
systeem niet alleen in zijn callcenters heeft geïmplementeerd, maar
nu ook de salesteams ermee uitrust.
Zoals in veel voorbeelden in dit boek gaat het er dus om dat je
een unieke dataset weet op te bouwen (of te combineren) en daarop
algoritmen loslaat die een dienst leveren die daarvoor niet mogelijk
was. In dit geval had Cogito de luxe dat het vanaf de oprichting kon
samenwerken met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Duizenden ex-militairen kampten met posttraumatische stress en gingen
in therapie op kosten van het ministerie. Cogito werd ingehuurd om
die gesprekken door middel van spraakherkenning om te zetten naar
tekst en op zoek te gaan naar de factoren die voor extra stress zorgden
of die juist verminderden.
PAS OP VOOR ONGEWENSTE BEÏNVLOEDING
Wat vind je ervan dat zulke technologieën worden gebruikt in
callcenters? Mensen zijn inmiddels wel gewend dat ze in het openbaar gefilmd worden door cctv-camera’s. We hebben voor die situatie
min of meer besloten dat de goeden onder de kwaden moeten lijden.
We offeren een deel van onze privacy op om ervoor te zorgen dat de
collectieve veiligheid toeneemt. Dat geldt ook voor andere persoons-
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gegevens, zoals ons kenteken. Camera’s op snelwegen en in steden
volgen die, maar we weten dat ze na een bepaalde periode weer worden vernietigd. Een klein offer om ervoor te zorgen dat criminelen of
gestolen auto’s snel te lokaliseren zijn.
Maar een gesprek met een callcenter heeft niets te maken met
de openbare veiligheid. Het is een heel persoonlijke aangelegenheid.
Moet de consument hier beschermd worden? Je mag aannemen dat
de meeste mensen wel weten dat callcentermedewerkers worden
getraind. Dat telefonische verkopers trucjes gebruiken om je te verleiden tot een aankoop. Ook dat nemen we op de koop toe. Het is in
een gesprek nog steeds hún woord tegen het jouwe. Maar als de telefonische verkoper ook gebruik (lees: misbruik) mag maken van wat je
niet zegt, namelijk van hoe je je voelt, of van wat je woorden zeggen
over je persoonlijkheid, lijkt het erop dat de balans doorslaat.
Laten we daarom die nutteloze mededeling ‘Dit gesprek kan voor
trainingsdoeleinden worden opgenomen’ vervangen door een die de
lading beter dekt:
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Tijdens dit gesprek monitoren wij uw
emotionele toestand om onze doelstellingen
van dit kwar taal te halen. Toets een 1 om
hiermee akkoord te gaan. Toets een 2 om
dit uit te schakelen en door een onbevangen
medewerker te woord te worden gestaan.

‘Dit algoritme heeft
ons 1 miljoen gekost.
En toch gaan we het
niet gebruiken.’
Organisaties hebben jarenlang veel tijd
en geld geïnvesteerd in de digitalisering
van processen, wat ze vooral veel data
opleverde. Maar toegevoegde waarde
voor een klant, of een verschuiving binnen
een businessmodel ontstaat pas als
deze data op vernieuwende wijze worden
ingezet. Data dus niet als bijproduct, maar
als nieuw product, of als nieuwe service.
Dit kan door het gebruik van algoritmen.
Algoritmen zijn niet meer weg te denken
uit het dagelijks leven, maar we lijken
weinig van ze te weten. Toegespitst
op verschillende branches beschrijft
Jim Stolze op verhelderende wijze hoe
algoritmen werken, welke impact ze
hebben en welke kansen of bedreigingen
ze met zich meebrengen. Wat betekent
algoritmisering bijvoorbeeld voor een
organisatie? Hoe combineer je menselijke
intelligentie met machine learning? Wat
zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt?
En waar ligt de grens eigenlijk?
In hoeverre zorgt algoritmisering voor
maatschappelijke onrust?
En wat betekent dit voor ethiek, privacy,
moraliteit en uiteindelijk: leiderschap?

Verder
lezen?
Ga naar
businezz.nl
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