
E
en ‘big-
data-
goeroe’
bejubelt in
demedia
de oneindi-

gemogelijkheden vanbig
data. Een ‘big-data-onheil-
sprofeet’ voorspelt oorlog
en verdoemenis. In deNRC
van21 augustusworden
big data zelfs ‘fascisme2.0’
genoemd, die tot dictatuur
zal leiden.

Big data zijnhot news.
En terecht, want ze zijn

dédigitale delfstof vande
21ste eeuw. Jammerdat
de opinies zopolariseren,
want zoals zo vaak ligt de
waarheid ergens inhet
genuanceerdemidden. Big
data zijn al hard opwegde
smeerolie vanonzemoder-
ne economie teworden.De
drijvendekracht achter in-
novatie. En zoalsmet elke
nieuwe technologie is het
oppassen geblazendat het
nietwordtmisbruikt.

Mensenmaken zich
terecht grote zorgenover

hunprivacy.Met de komst
van ‘smart city’s’ kande
overheid iedereen volgen,
maar ook een stad effici-
enter en veiligermaken.
Met het elektronische
patiëntendossier kunnen
ziekten veelmakkelijker
wordengediagnosticeerd
enbehandelingenopper-
soonlijk niveauworden
aangeboden.

Bij de ongekendemo-
gelijkhedenhoort uiter-
aard argwaan:wemoeten
ooghebben voorwat er

mis kan gaan. Zonder
goedewetgeving kanhet
solidariteitsprincipewor-
denondergraven endit kan
ertoe leidendatmensen
met slechte genenniet
meer kunnenworden ver-
zekerd.

Hoeom te gaanmet
deze zorgen? Ikzelf heb een
groot vertrouwen inde zelf-
regulerendewerking van
onze open samenleving.
Voor het privacyvraagstuk
zijn almooie oplossingen
binnenhandbereik: data

zijn eigendomvandegene
die ze genereert.Hij kan
dus ook toestemming
verlenen aanpartijendie
geïnteresseerd zijn ze te ge-
bruiken voor hunanalyse,
al danniet tegenbetaling.

Er zijnnieuwe analyse-
methodenbeschikbaar die
kunnengaranderendat
bijnaniets kanwordenher-
leid tot één enkel individu
—met anderewoorden: ze
garanderenuwprivacy. Een
ander zorgpunt betreftmo-
gelijke vooroordelenbij het

Data Domino

Doemscenario’s
de prullenbak in
Elkeweek schrijven vier experts uit de digitale
wereld over eenbrandende kwestie. Dezeweek:
MaxWelling over verantwoorde datawetenschap

profileren vanmensendoor
computers. Algoritmen
wordennual ingezet bij
het bepalenof gevangenen
zullen recidiveren als ze
vrijkomen.Of om tebepa-
lenwat de kans is dat u een
lening kunt terugbetalen.

Hoe voorkomenwe
dat deze beslissingen van
iemands etnische achter-
grondafhangen?Ookhier
is goednieuws: de (wiskun-
dig onderbouwde) onbe-
vooroordeelde algoritmen
zijn er al! In 2018wordt de

JanFred
vanWijnen,
chefMorgen

Max
Welling

Hetgoedenieuws isdat eral onbe-
vooroordeeldealgoritmenzijn.

Maarwie controleert
dezeonbevooroordeel-
dealgoritmen?

nieuweEU-wetGeneral
Data ProtectionRegulation
vankracht, die eist dat elke
beslissingdiewordt geno-
menmet behulp van een al-
goritmemoet kunnenwor-
denuitgelegd in ‘gewone
mensentaal’.

Als een algoritmebepaalt
dat je geen leningkrijgt,
heb je recht opuitleg.Door
dezewetgeving endemaat-
schappelijke discussie is
eennieuw vakgebied aan
het ontstaan: de verant-
woordedatawetenschap.

Zo lossenweproblemen
dus gewoonop. Inhet pu-
blieke debat identificeren
wede valkuilen. Enuit het
gecombineerde vernuft
van techneuten, juristen
enbeleidsmakers rollen
vervolgensde oplossingen.
Het debatmoet vooral
doorgaan,maar dedoem-
scenario’s kunnengewoon
deprullenmand in.

MaxWelling is hoogleraar
machine learning (UvA)
en co-founder van Scyfer.
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