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LokkeMoerel

K
unstmatige intelli-
gentie gaat onswerk
transformeren.Ook
juristenontkomen
erniet aan. Als je tot
voor kort hetmaken

vaneen contractwilde automa-
tiseren,moest je alle opties en
keuzes vooraf bedenkenen in
hetmodel stoppen. Je kreegdus
als resultaatwat je erin stopte,
nietsmeer, nietsminder.Nu voer
je een zelflerendalgoritmeeen
grote stapel contracten en vindt
het zelf zijnweg in alle relevante
opties enbijbehorendebepalin-
gendie ervarenadvocatendoor
de jarenhebbenbedacht.Het
algoritmealsneerslag vanonze
collectief opgebouwde contextu-
ele ervaring inhet opstellen van
contracten, als datmaar geen
banengaat kosten.

Aanvankelijk repten voorspel-
lingenover algoritmendanook
vangrotewerkeloosheid, inmid-
dels rapporteertMcKinseydat er
genoegnieuwebanenbij zullen
komen.Dediscussie verlegt zich
nunaarde gigantischeomscho-
lingsoperatie die dit vraagt.De
EuropeseCommissie steltmaar
liefst €27mrd ter beschikking tot
2020.Wantwat voor zinheeft het
nogomvaardighedenaan te le-
renwaarinwedoor kunstmatige
intelligentieworden ingehaald?

Beter ishet te focussenoptaken
waarbij contextuelebeoordelin-
gen, creativiteit enethiekeenrol
spelen.Dusnietgetreurd, volgens
deexperts zalonswerkereenstuk
leukeropworden.Kunstmatige
intelligentiewordtonzecollega.
Demedischespecialistkrijgt een
secondopinionvanhetalgoritme
overdeernst vandehersenbloe-
dingenkrijgtdebestebehandel-
methodeaangereikt.

Ik denkdat dit soort voorspel-
lingenernaast zitten.Mensen
lerennamelijk vooral vankleine,
overzichtelijke zaken, en leren
dan vooral vanhun fouten. Endat
zijnnuprecies de routinezaken
die geschikt zijn omte automa-
tiseren.De jonge advocaat stelt
eerst een simpel contract op
enkan vervolgens steeds com-
plexere zakenaan. Zonderdie
leerschool kun jeniet ineens een
ingewikkeld contract beoorde-
len. Als het routinewerkwegvalt,
wordt het lastig omstraksnog
eenexpert tehebbendie kan in-
schattenof deuitkomst van een
algoritme juist is.

Dit is het principe vandeTom-
Tom.Eerst konden veelmensen
goeden intuïtief deweg vinden.
De eerste ervaringenmetde
TomTomwarendaardoor erg
positief.Hè ja,misschien is dit
inderdaadwel eenbetere route!
Het algoritmewas toennog een
secondopinion.Maarna jaren
TomTom-gebruik, verlies je je
eigennavigatievaardigheden. Als
deTomTomer eenkeernaast zit,
ben jenuecht dewegkwijt.Het
algoritme is zoniet langer een se-
condopinion,maardebasis voor
onshandelen.Dit principeheeft
echt eenheel brede toepassing.
Wanthoe efficiënter algoritmen
zijn, hoemeerwedeneiging
hebbenombeslissingenaan ze
over te laten, enhoemeer onze
‘spieren’ verschralenomcontex-
tuele beoordelingenenethische
afwegingen temaken.

Hoe erg is dat nou, hoor iku
denken? Je kunt tochaltijdweer
eenwegenkaart kopen?Hetpunt
is nu juist dat voor veel toepassin-
gen vankunstmatige intelligentie
er helemaal geenwegenkaart
is. Zelflerende algoritmenzijn
vooralsnog een ‘blackbox’.We
wetenniet hoe eenalgoritme tot
zijn resultaat komt. Bij het algo-
ritmedathersenscans analyseert
hebbenwenunogdemenselijke
expert omdeuitkomst opbasis
van ervaring in te schatten, en
biedt het algoritme inderdaad

een secondopinion.Maardie ex-
perts gaan straksmetpensioen.
Wemoeten zorgendatwe straks
ooknog jongemensenkunnen
trainen inonze collectief opge-
bouwdeervaring.Dat kanbest,
maardanmoetenalgoritmenwel
transparant zijn. Zover is het dus
nogniet.Dit kost geld en tijd.

DeEuropeseCommissieheeft
onlangs aangegevendat kunst-
matige intelligentiemoetwor-
denontwikkeldopeenmanier
diemensen in staat stelt omde
grondslag voorhunhandelen te
begrijpen enheeft hiervoor ook
eenactieprogrammaopgesteld.
Eenonderzoekscommissie van
deEngelseHouseof Lordsheeft
zelfs latenwetendat als debe-
grijpelijkheid vankunstmatige
intelligentieniet verbetert, wet-
gevers zullenmoeten ingrijpen
doorde toepassing vankunstma-
tige intelligentie te verbiedenbij
ingrijpendebeslissingen inde
kwetsbare onderdelen vanonze
maatschappij.

Maarwat alswe strakswel
wetenwat debeslisregels vanhet
algoritme zijn?Dan isnog steeds
de vraaghoe je jongemensen
daar in gaat trainen.Hoehoud
jehunaandacht vast als deTom-
Tomhet (meestal) goedheeft?

LokkeMoerel is hoogleraarGlo-
bal ICT inTilburgenadvocaatbij
Morrison&Foerster teBerlijn.

Als algoritmenroutinewerk
overnemennektdatookexpertise
Wie begint in een vak, leert vooral van het uitvoeren van kleine, overzichtelijke taken

Hoe houd je de
aandacht vast als
algoritmen het vaak
wel goed hebben?
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