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Co-Learning
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ook vertrouwen
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College #1
Kunstmatige
Intelligentie: 

Mens vs 
Machine?

Hoe blijf je als gebruiker ‘in 
controle’ over AI & Robots?

Hoe blijft de samenleving ’in 
controle’ over AI & Robots?

Wat is er nodig voor intelligentie ?

Hoe kunnen we de toekomst van 
werken met robots vormgeven?

Wat is het verschil tussen AI & 
robots? 



Kunstmatige Intelligentie & de Wet van Moore



Kunstmatige Intelligentie hakt ons in de pan!



Robotica voor werk – geen AI



Voorgeprogrammeerd bewegen

Hoe maken we robots nuttig in 
onvoorspelbare omgevingen?

Patroon- en beeldherkenning

Robotica voor werk

Moravec’s paradox “It is relatively easy to get 
computers to show similar abilities to that of an 
adult in an intelligence test or when playing 
checkers, and it is very difficult to get them to 
acquire the perceptual and motor skills of a one-
year-old baby.”



Robots maken die zelf leren bewegen 
is lastig, zelfs voor Google…

7 oktober 2016



Embodiment: Wat is intelligentie zonder bewegen?



Een ander soort lichamelijke intelligentie
Zachter grijpers, geinspireerd op een octopus arm



4TU Soft Robotics

www.dutchsoftrobotics.nl



‘Autonoom’ is niet het einddoel van robots of AI
…het gaat om samenwerken

Flemisch et al. (2003) The H-Metaphor 
Abbink et al. (2012) Haptic Shared Control

Baron Rothschild probeert zebra’s te trainen zijn kar te trekken

Autonoom
‘Independent’

Cooperatief
‘Interdependent’



Control, interact, co-operate

De échte uitdaging:
Hoe creeer je lerende robots die samenwerken, 

en samen leren met mensen?

Niet mens óf robot,  die leren in isolatie

Mens én robot die van elkaar leren!



Persoon

(user, bystander)

1 robot (HRI)

Naar een ‘symbiotische’ mens-robot samenleving

Hoe blijven we als samenleving ‘in controle’ of AI & Robotics?

Team 

Samenleving

Multi-robot / multi-agent

Swarms / Netwerken

1 algoritme (HCI)

https://www.tudelft.nl/aitech



Toekomst van werk rondom robotica  

Productief én betekenisvol werk



Socio-technical 
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Robotics
Research

Artificial
Intelligence

Research

work 
with AI

work with 
robots

Robotics 
in the workplace

shaping
the Future of 

Work

Current 
AI 

Research

Cognitive 
Robots

Current 
Robotics 
Research

social science research



Robot-Werker
Relaties

Ingenieurs & 
Ontwerpers

Sociale Wetenschappen

Hoe leren werkers, teams & 
organisaties ?Hoe leren robots? 

Hoe kunnen
robots & werkers

samen werken, leren en elkaar
uitdagen?

ROBOT WORKER

ORGANISATION

RWR



FRAIM
Een transdisciplinair centrum 

waar we de 

toekomst van productief én
betekenisvol werk

samen vormgeven

Samen meedenken over de 
toekomst van werk & robotica?

Samen werken: 

een robotica transitie!



d.a.abbink@tudelft.nl

0614278525
David Abbink

www.delfthapticslab.nl

Meer vragen? Neem contact op!
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Prof. dr. Caspar Chorus





Observatie
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De overheid heeft 
digitalisering en 
kunstmatige 
intelligentie (AI) 
hard nodig



Probleem 1
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Klassieke AI-
regelsystemen 
werken niet (meer), 
missen de 
menselijke maat



Probleem 2
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De nieuwste 
generatie AI 
(machine learning) 
werkt niet, want 
black box, biases in 
de data



Beschikbare AI-systemen creëren meer 
problemen dan ze oplossen

Problemen, problemen
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Onze oplossing: 

Behavioral AI Technology (BAIT)
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✔ Transparantie van regelsystemen
✔ Flexibiliteit van machine learning
✔ Geen historische data maar expert data -> veel minder bias
✔ Maakt impliciete expertise (ook bias!) expliciet
✔ Geschikt voor ‘onbewust bekwame’ experts
✔ Makkelijk te implementeren: “model in a week”



1. Keuze-experiment > 2. Keuzemodel > 3. Toepassing
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Fictief voorbeeld: controle op fraude

✔ Onze software genereert de 25 meest 

informatieve hypothetische casussen 

(uit talloze combinaties).

✔ Tien (top-)experts maken 25 keuzes.

✔ BAIT leert de impliciete afwegingen 

en expertise van de experts



1. Keuze-experiment > 2. Keuzemodel > 3. Toepassing
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✔ Welke factor heeft welk 
gewicht?

✔ Welke combinaties tellen 
extra zwaar?

✔ Gewichten en model zijn 
100% inzichtelijk

✔ Verschillen tussen experts 
worden duidelijk

✔ Experts leren hun eigen 
overwegingen en bias kennen NB: Fictieve gewichten



1. Keuze-experiment > 2. Keuzemodel > 3. Toepassing
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✔ Het model laat voor elke casus zien, 
wat je collega’s zouden doen

✔ Dus geen protocol, maar menselijke 
maat en ruimte voor overleg

✔ Model vertelt het zelf, wanneer het 
onzeker is → extra pair of eyes

✔ Met kleuren wordt getoond, welke 
factoren pos en neg van belang waren

✔ Model blijft leren van keuzes uit de 
praktijk NB: Fictieve voorspelling



Bewezen aanpak, 
gebaseerd op jaren
aan onderzoek en
recente use cases;
spreken nu graag verder
met (Rijks-)overheid
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✓ Efficiëntie: versnelt keuzeprocessen 
door duidelijke ondersteuning

✓ Focus: je experts kunnen zich richten 
op de lastigste dilemma’s

✓ Transparantie: impliciete expertise 
wordt expliciet

✓ Consistentie: keuzes worden minder 
subjectief, meer uitlegbaar

✓ Passend in privacywetgeving en 
aankomende EU-AI wetgeving

✓ Menselijke maat: geen onbuigzame 
regels & black box algoritmes
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Caspar Chorus

TU Delft / Councyl

c.g.chorus@tudelft.nl 
caspar@councyl.ai
06 24 909 929

Contact:



Website 4TU: 
http://www.4tu.nl/nl/binnenhofcolleges

David Abbink 
D.A.Abbink@tudelft.nl

Caspar Chorus 
C.G.Chorus@tudelft.nl

Emma van Zoelen 
E.M.vanZoelen@tudelft.nl

Meer over AI: 
https://www.elementsofai.nl


