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DG Digitale Transformatie en DIGITAL BELGIUM

oDigitale infrastructuur
oDigitaal vertrouwen en digitale veiligheid
oDigitale vaardigheden en jobs
oDigitale Economie
oDigitale Overheid
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DG Digitale Transformatie: opdracht

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de
federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht
achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Dit
DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met de nieuwe
technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf.

(Bosa.Belgium.be)
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Structuur Federale Overheid
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

FOD Beleid en Ondersteuning
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Enkele recente
initiatieven rond AI
BOSA.be
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Enkele recente initiatieven toegelicht:
❖ Bevraging IPSOS/FOD Economie: 3 op 4 Belgen staat positief t.o.v. nieuwe technologie

❖ Maar: 7 op 10 Belgen weet te weinig over AI en de voordelen ervan en maakt zich zorgen:
❖ over impact AI op hun privacy en werk
❖ over groeiende ongelijkheid. (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/perceptie-van-artificiele)

❖ Minister van Digitale Agenda De Croo (later De Backer) schakelde einde 2018 een groep
experten in om een nationaal AI actieplan uit te werken met focus op vaardigheden, ethisch

gebruik van data, sensibilisering, innovatie en betere publieke dienstverlening.
❖ Op 18 maart 2019 zag de AI4Belgium coalition officieel het licht: een coalitie van academia,
experten, bedrijfswereld, startups, overheid, ...
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#AI4Belgium strategie (ai4belgium.be)
❖ Grass roots plan vanuit de AI community met o.a. de volgende aanbevelingen:
❖ Een ‘new learning deal’: een universeel opleidingsprogramma voor volwassenen en meer aandacht voor
menselijke en digitale vaardigheden van jongeren
❖ Verantwoorde datastrategie: policy support rond ethics en regelgeving zodat de burger voldoende
vertrouwen heeft zijn data te delen.
❖ Uptake AI ondersteunen bij bedrijven en KMO’s
❖ Innovatie, Belgie positioneren als hét EU onderzoekscentrum voor AI
❖ Publieke dienstverlening verbeteren: administraties aanmoedigen met AI te experimenteren

❖ Helpen alligneren # actieplannen en initiatieven in Wallonie, Brussel en Vlaanderen
❖ In kaart brengen van AI competenties in Belgie (cartografieën)
❖ Algemeen: animeren van de Belgische AI community en nieuwe producten en diensten creëren
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Ondersteunen AI strategie vanuit BOSA/DG Digitale Transformatie
❖ DG DT een van de ‘core partners” van AI4B
❖ Awareness en aandacht creëren voor ethische vragen, privacy, wettelijk kader, ...
❖ Waken over eInclusie bij de uitbouw van overheidsdienstverlening
❖ (pro)actief opvolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het domein Innovatie
en onderzoeken hoe die de bestaande dienstverlening van de overheid kunnen verbeteren,
bijvoorbeeld:
❖ Chatbots die de burger 24/7 antwoorden kunnen bieden op zijn vragen
❖ Effect van AI op skills en competenties binnen de administraties

❖ RPA: routineuze en repetitieve processen automatiseren en ruimte creëren voor zinvoller en
creatiever werk
❖ Impact van voice technologie
❖ …
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Zoom in : “ethische vragen, privacy, wettelijk kader”
❖ Ethische vragen, een divers en complex verhaal:
❖ Ethics spelen een belangrijke rol in iedere software-centric technologie, dus niet alleen AI
❖ “Ethiek” m.b.t. technologie slaat op ‘(morele) regels en beslissingspaden die het gedrag ervan
regelen”.
❖ Software developers e.a. hebben een belangrijke verantwoordelijkheid:
❖

Is wat de software doet goed voor een bepaalde groep maar niet voor een andere?

❖

Is wat het doet goed in een bepaalde context maar niet in een andere?

❖

Hoe beslis je wat de consequenties zijn van wat je bouwt?

❖ Ethische issues starten letterlijk bij het schrijven van de eerste code
❖ Deze discussie is uiteraard noch nieuw noch exclusief een AI probleem
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Zoom in : “ethische vragen, privacy, wettelijk kader” (2)
❖ Ethische vragen, een divers en complex verhaal:
❖ Op vlak van wat AI IS: issues rond bias, fairness, accountability, herstelbaarheid, transparantie,
interpreteerbaarheid, verklaarbaarheid
❖ Op vlak van wat AI DOET: veiligheid, cybersecurity, misbruik, privacy, controle, de relatie mensmachine
❖ Op vlak van de IMPACT van AI: automatisering, jobverlies, mensenrechten, democratie,

menselijke relaties
❖ Op vlak van wat AI zou kunnen WORDEN: singularity, rechten voor robots, ...
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Zoom in : “ethische vragen, privacy, wettelijk kader” (3)
❖ Maar: Europa wijst de weg
❖ Oprichting High Level Expert Group on AI (52 experten uit academia, civil society, industrie)
❖ Ondersteunen de implementatie van de European Strategy on AI:
❖

Aanbevelingen mbt toekomstige beleidsontwikkeling

❖

Aanbevelingen rond ethische issues

❖

Aanbevelingen rond wettelijke en maatschappelijke issues

❖

Inbegrepen de socio-economische uitdagingen

❖ Richtlijnen: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top
❖ AI4B heeft feedback verzameld en geformuleerd op deze richtlijnen

❖ Beleids aanbevelingen:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-andinvestment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
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Zoom in : “Waken over eInclusie”
❖ Binnen DG DT worden overheidsdienstverlening en achterliggende processen herdacht vanuit reële
gebruikersbehoeften dmv ‘citizen-centric’ usercentered design:
❖ Diensten en toepassingen zoveel mogelijk “mensvaardig’ maken ipv van de burger te verwachten dat hij
“digivaardig” is
❖ Creatie van een Digital Playbook (kenniscentrum voor usercentered transformatietrajecten)
❖ Creatie van Usercentered design Scan (benchmarking overheidsdiensten)
❖ ...

❖ Standaarden rond toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden al jaren ‘default’
voorzien in de WCM-platformen die door DG DT worden aangeboden
❖ DG DT start een innovatielab op om een bestaande toegankelijkheidsaudit-tool die deels automatisch werkt,
uit te breiden met AI componenten (machine learning) en zo toegankelijkheidsissues nog beter te kunnen
signaleren (conform nieuwe EU richtlijn rond Accessibility)
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Zoom in: “Waken over eInclusie” (2)
❖ Samenwerken met experten rond eInclusie, bijvoorbeeld:
❖ Idealic project: gefinancierd door het onderzoeksprogramma BRAIN van Belspo
❖ Onderzoek door Imec-SMIT VUB, CIRTES-UCL, FTU naar impact beleid op mechanismen van
uitsluiting (resultaten voorgesteld op 5/9/19) (www.idealic.be)

❖ BOSA/DG DT gaat nu aan de slag met de resultaten van het Idealic project:
❖ Awareness: presentatie Idealic project aan federale (en andere ) overheden
❖

8 profielen van digitale ongelijkheden (persona’s)

❖ Integratie Idealic tools (persona’s, ...) in het Digital Playbook van DG DT: inclusion by default
helpen realiseren
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Waar is BOSA/DG DT - #AI4B nog mee bezig?
❖ Awareness, kennis en skills: uitbouwen van een MOOC, een Massive Open

Online Course rond AI, met focus op de eigen ambtenaren
❖ Hackatons, co-creatie, civic-tech, ...: vraag de burger naar de uitdagingen

waarmee hij te maken krijgt en breng burgers, bedrijven en
overheidsexperten samen om oplossingen te verzinnen
❖ Erover waken dat governance niet te defensief en beperkend is maar ruimte
laat voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen
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Should we worry? (de doemdenkers)
❖ “AI is a fundamental risk to the existence of human civilization” (E.Musk)

❖ “Whereas the short-term impact of AI depends on who controls it, the longterm impact depends on whether it can be controlled at all.” (S. Hawking)

❖ Machines worden slimmer dan mensen (Full AI, General AI, ...)
❖ Wie heeft nog controle als AI algorithmes AI algorithmes schrijven?
❖ Digitalisering raakt niet alleen aan privacy en veiligheid maar ook aan de
fundamentele maatschappelijke waarden en mensenrechten

Of course not! (de optimisten)
❖ “Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people,

that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do
wonderful things with them” (Steve Jobs)

❖ Digitalisering raakt niet alleen aan privacy en veiligheid maar ook aan de
fundamentele maatschappelijke waarden en mensenrechten:
❖ Digitalisering wordt richting gegeven vanuit publieke waarden als autonomie,
rechtvaardigheid, menselijke waardigheid, gelijkheid

❖ We moeten nadenken over de maatschappij die we willen en hoe we die gaan

bouwen.
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“Digital Ethics: the difference between doing whatever
technological progress will allow us to do, and putting

happiness and societal flourishing first at all times.”
(Gerd Leonhard, Futurist & Humanist)
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Dank u !

Copyright slides Gerd Leonhard, Artificial Intelligence and teh future of humanity

