
Kenniscentrum Data 

& Maatschappij 22 

Juni 2021



Inhoud

• Samenwerking met het Kenniscentrum Data & Maatschappij

- Ter voorbereiding van een werkplan (deadline oktober ieder jaar)

- Tijdens de uitwerking van een dossier

- Op basis van het uitbreidende dienstenaanbod

• Mogelijke dossiers ter voorbereiding van het werkplan 2022

- AI-Spotting

- Aanpak begeleidingsethiek

- Stroomlijnen consultaties Europese, nationale en regionale beleidsteksten



Jaarplan 2021



• Overzicht van recente beleidsinitiatieven

samengevat

- Mogelijk om via een nieuwsbrief updates te

krijgen

• Waarom?

- Initiatieven met betrekking tot AI zitten

overal dus een overzicht vergt moeite

• Link naar de monitor

Beleidsmonitor

https://data-en-maatschappij.ai/beleidsmonitor


• AI in het bedrijfsleven (data verzameling 

gestart)

• AI in het onderwijs

- Moeizame dataverzameling gestart

- Respondenten uitgebreid van leerling en 

leerkracht naar ouder

Survey(s)



Bevoegdheidsverdeling

• Drie thema’s:

- Het delen van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-gegevens of 

kentekenplaatherkenning;

- Het delen van gegevens voor mobiliteitsdoeleinden, meer bepaald voor Mobility as a Service en

autonome en/of geconnecteerde voertuigen. We lichten hierbij ook kort enkele andere relevante

onderwerpen toe: nationale toegangspunten, Ecall en OBU (On Board Unit).

- Het delen van gegevens voor gezondheidsdoeleinden (juni 2021).

• Link naar de resultaten

https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/bevoegdheden-en-het-delen-van-gegevens


Legal design

• Gebruikersgerichte methodes om juridische inhoud toegankelijker te maken voor een doelgroep

Sessie 1: 
Wat is legal 
design, wat 

zijn de noden
en

praktijken?

Sessie 2: 
Definitie use 
cases voor
legal design 
workshop

Workshop: 
legal design 

van een
aantal cases



Toolbox AI en data berichtgeving 

• Overzicht van AI-professionals

- Een overzicht van AI-professionals met expertise en contactgegevens. Een aantal usual suspects halen regelmatig de 

media als het gaat over AI. Zij doen dat graag en goed, maar AI een uitgestrekt veld met vele specialisaties en

toepassingsdomeinen. In Vlaanderen alleen zijn duizenden mensen professioneel bezig met AI. Het Kenniscentrum

stelt als doel om dit landschap in kaart te brengen en kennis en expertise van deze gezichten te ontsluiten met 

journalisten. We mikken hierbij niet op volledigheid, maar wel op bereidwilligheid van AI-professionals om de pers te

helpen bij de techberichtgeving. 

• Glossarium

- Er circuleert behoorlijk wat jargon in de techjournalistiek. Dat krijg je niet zomaar onder de knie, maar een handig

overzicht van termen, en hun betekenis helpt zeker om de berichtgeving te ondersteunen. Het Kenniscentrum werkt

aan een volledig en tegelijk toegankelijk overzicht van termen en begrippen om dat mogelijk te maken en legt ook een

lokale link met voorbeelden uit onze eigen regio.

• AI-tools voor journalisten

- Er zijn heel wat technologische instrumenten die journalisten ook kunnen helpen bij het eigenlijke journalistieke werk. 

Denk aan tools die journalisten kunnen ondersteunen bij het analyseren van documenten, technologie die 

audiofragmenten zoals interviews automatisch om kan zetten naar tekst of AI-software die handig kan zijn voor

undercoveropdrachten.

https://data-en-maatschappij.ai/nieuws/het-kenniscentrum-werkt-aan-toolbox-voor-techjournalisten


• Competentiemodel

- Wat is er nodig in de context van AI en 

Data?

• Opleidingen

- Juridische aspecten 

» GDPR

» Overzicht relevante kaders

- Ethisch

» Wat? En vooral waar

• Projectniveau, kader, principes, team, 

bedrijfm …

- Hoe?

» Tools en methodes

Opleidingsaanbod KDM



• Onze dossiers hebben steeds een 

klankbordgroep die wordt geconsulteerd om 

relevantie van deliverables te bewaren voor 

onze doelgroepen

• Dosssiers worden kort voorgesteld aan de 

stuurgroep van KDM met hetzelfde doel

Uitwerking van een dossier
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Opzet

• Welke 3 sectoren eerst? Identificatie in 

samenspraak met de SERV op basis van 

interesse en gebruik van AI

• KDM maakt een AI-spot methode

• SERV-leden rekruteren bedrijven

• KDM + werkgevers- en 

werknemersorganisaties zijn bij AI-

spotworkshop

• KDM rapporteert over 3 bedrijven per sectors

• SERV publiceert mee en identificeert andere 

valorisatiemogelijkheden op basis van KDM 

rapport

• NU:

- AI-revolutie waar boom en doom scenarios 

centraal staan en verwachtingen op hypes 

gebaseerd zijn

• 2022 Q2:

- AI is hier al, er is een methode nodig om AI 

in een werkomgeving te spotten

• 2022 Q4:

- Realistische voorbeelden van AI om 

concrete meerwaarde  bloot te leggen

AI-spotting



Machine-vision.no



• Proces om een innovatie te implementeren

op een verantwoorde manier

- Case beschrijving die toegankelijk en

vooral leesbaar is voor iedere

belanghebbende

- Discussie wie, waarden, effecten

- Handelsopties: wat kunnen we aanpassen

op basis van technologie, omgeving en

gebruikers?

• Deling en accumulatie van inzichten zorgt

voor schaalbaarheid van inzichten

Guidance ethics

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


Stroomlijnen consultaties

• Verschillende consultatie-vragende organisaties mappen

- Kijken of een samenwerking mogelijk is

• Proces organiseren om consultaties te vereenvoudigen

- Wat met samenvattingen

- Stellingen?

- Experten



Rob.heyman@vub.be


