UITNODIGING AAN DE PERS
Hierbij wordt de pers van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen:

“Ethische dilemma’s van informatieprofessionals”
bent u dader, uitvoerder en/of slachtoffer?
Bewustwording van de ethische verantwoordelijkheden van informatieprofessionals.

Wat is het doel?
De leden van het KNVI (https://www.knvi.nl/) zijn ‘informatieprofessionals’ – een verzamelnaam voor
documentalisten, experts op het gebied van de bouw van software, algoritmen, artificial intelligence;
deskundigen die zich bezighouden met informatie in de meest ruime zin. Al deze
informatieprofessionals creëren in toenemende mate toepassingen, besluitvorming door algoritmen,
data om burgers te manipuleren en te controleren, waarvan steeds meer burgers vinden dat dit
gewetensvragen oproept, voor die informatiekundigen, de ondernemers waarvoor ze werken en voor
beleidsmakers. Voor sommige informatiekundigen zijn deze nieuwe ethische dilemma’s de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; ze doen wat hen wordt gevraagd en zijn bang om het
dilemma aan te kaarten. Andere zien hierin een eigen verantwoordelijkheid en zoeken naar een moreel
kompas welke koers te varen Dit laatste is het doel van de bijeenkomst om zelf de actieve
verantwoordelijkheid van het werk dat hij/zij creëert te nemen.
Het onderwerp zal niet eindigen na de bijeenkomst: de bevindingen zullen in 2019 verder in de KNVIorganisatie worden besproken en verder worden ontwikkeld kunnen leiden tot nuttige richtlijnen waar
iedereen wat aan heeft.
Voor wie?
De bijeenkomst wordt gehouden voor de leden van het KNVI. De Koninklijke Vereniging voor
Informatieprofessionals beschouwt zich met 7000 leden als een toonaangevende brancheorganisatie
voor informatieprofessionals met een zeer breed aandachtsgebied.
Wanneer?
Het symposium is onderdeel van het Smart Me & Ethiek op het KNVI-congres 13 december 2018
https://smarthumanity2018.knvi.nl/. Het symposium Ethische Dilemma’s is van 13.00 tot 14.45
https://smarthumanity2018.knvi.nl/programma-plenair/
Inhoudelijk
De insteek zal zijn om de KNVI-leden hun ethische dilemma’s die zij in de praktijk tegenkomen aan de
orde te stellen. De gewetensvragen waar zij mee kampen zullen worden besproken door een panel
bestaande uit Prof. dr. Hans Strikwerda, UvA. Hij zal uitleggen dat de focus op data alleen, eigendom,
gebruik, toegang, verificatie, in die zin misleidend is dat de discussie zou moeten gaan met welke
concepten, immers het gaat om conceptually-driven data analysis, data betekenis wordt gegeven, vanuit
welke en wiens belangen, welke ideologie, welk mens- en maatschappijbeeld. De macht ligt niet zozeer
bij wie de data heeft, maar wie over de concepten beschikt om die data in geld om te kunnen zetten,
hier loert het gevaar van een nieuwe cognitieve elite en daarmee een bedreiging van de open
democratische samenleving. Maxim Februari (ethicus en rechtsfilosoof) zal duidelijk maken dat ethische
vragen rondom informatie talrijker en fundamenteler zijn dan buitenstaanders wel denken. Alleen al aan
de productie en selectie van data liggen morele beslissingen ten grondslag. Algoritmes zijn door en door
normatief van aard. En uiteindelijk zullen kunstmatig intelligente systemen zelf ethische theorieën
moeten toepassen, wat vraagt om het ontwerp van cognitie die moraalfilosofisch kan denken. Een

cursus integriteit voor IT’ ers is niet genoeg. De ethiek moet op de schop.
Nicole Wolters Ruckert (advocaat) zal ingaan op de privacy rechtelijke dilemma’s. Het gebruik van data
en dan vooral persoonsgegevens vindt niet plaats in een juridisch vacuüm. Sinds 25 mei 2018 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Een van de kernprincipes is het principe
van ‘accountability’. Een organisatie moet kunnen uitleggen op welke wijze het voldoet aan de regels op
het gebied van gegevensbescherming. Maar wat als een organisatie deze regels bewust niet wil naleven
of de grenzen van de regelgeving wil opzoeken? Wat dus als het commercieel belang van een
organisatie veel zwaarder doorweegt dan de privacybelangen van de consument, internetgebruiker, etc.
Ook zien we vaak dat de privacy rechtelijke analyse het sluitstuk is van een Big Data- of AI-project.
Daarmee worden vaak juristen voor het blok gezet en zullen zij een ‘nee’ verkopen. Hoe kan dat worden
vermeden?
Werkgroep
Een werkgroep bestaande uit een zestal gemotiveerde experts zet zich in om de themabijeenkomst te
organiseren, de antwoorden vanuit de deelnemers te structureren en, het congres wordt gehouden in
het filmmuseum EYE in Amsterdam, filmfragmenten uit science fiction films te selecteren die de
ethische dilemma’s en maatschappelijke vraagstukken illustreren bij de presentaties van de panelleden
en uiteindelijk om de uitkomsten te verwerken voor de stappen die in 2019 gezet moeten worden.
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