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Het toenemend belang van AI op de arbeidsmarkt

 Ondersteuning van beslissingsnemers bij
 Koppelen van kandidaten aan vacatures
 Screenen & selecteren van kandidaten
 Voorspellen verloop & zorgen voor retentie
 …



Arbeidsmarkt



Belofte van AI op de arbeidsmarkt

Belofte dat AI er voor kan zorgen dat:
 HR-beslissingen objectiever worden

 Grote databanken van ‘objectieve gegevens’
 Verwerkt door steeds krachtigere processoren

 HR-beslissingen minder beïnvloed worden door de ‘beperkingen’ van de 
menselijke cognitie

 HR-beslissingen minder geleid worden door vooroordelen
 Er dus meer gelijke kansen komen op de arbeidsmarkt



Belofte van AI op de arbeidsmarkt

 Gaat uit van een beperkte interpretatie van de oorzaken van 
ongelijkheid
 Uitgangspunt: ongelijkheid = gevolg van denkprocessen van individuen

 Gaat voorbij aan het feit dat ook schijnbaar objectieve & neutrale 
processen kunnen leiden tot ongelijkheid



DATAALGORITME ONTWERPERSGEBRUIKERS

BIAS



Verklaringen

1. Beslissingsnemers hebben onvoldoende inzicht in AI 
2. Technische fouten in algoritmes
3. Problemen met data
 Data is besmet want zijn een afspiegeling van historische processen
 Sociale identiteiten worden impliciet meegenomen door correlatie met 

bepaalde variabelen 
 Studies
 Loopbaanonderbreking
 Parttime werk
 Vertegenwoordiging in bepaalde sectoren
 …

4. Ontwerpers onvoldoende inzicht in vooroordelen & ongelijkheid



Gevolgen

 Discriminatie wordt ‘geautomatiseerd
 Vooroordelen zitten in de ‘black box’ van AI
 Vooroordelen worden eindeloos herhaald & zelfs versterkt
 Vooroordelen worden steeds moeilijker weg te werken
 AI werkt beleid gericht op meer inclusie en (gender)gelijkheid tegen



Mogelijke interventies 

 Technische oplossingen
 Voldoende bewustzijn binnen praktijkveld
 Opleiding

 Aandacht voor diversiteit en gelijke kansen in opleidingen data scientists
 Aandacht voor AI in andere opleidingen
 Aandacht voor AI, diversiteit en gelijke kansen in opleiding op het werk

 Regulering
 Invoeren van standaarden & reglementering voor ontwikkeling en gebruik
 Transparantie & controle
Mogelijk om discriminatie te detecteren & te bestraffen



Huidig onderzoek binnen SEIN 

1. Hoe veranderen HR beroepen door invoering AI technologie?
2. Wat is de impact van de invoering van AI op het management van 

diversiteit in organisaties? 
3. Wat zijn ‘ethische praktijken’ in het beroep van data scientist? 


