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1. Inleiding
Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons bestaan. Onze huidige tijd van ICT-systemen, robots
en big data wordt vaak omschreven als de tijd van de vierde technologische revolutie. Wanneer wij denken aan de
invloed van deze nieuwe vormen van technologie op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijk te vervallen in
doemscenario’s. De snelle digitalisering en robotisering zou wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking
vervangen. Ook zouden technologische ontwikkelingen een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen.
Technologische ontwikkelingen zouden slechts enkele segmenten van de samenleving dienen, terwijl anderen verder
dreigen te worden uitgesloten (Went, 2015). Tegelijkertijd brengt exponentiële innovatie nieuwe kansen en
mogelijkheden.
In deze Quickscan verdiepen we ons in de volgende vraag: kunnen we toekomstige technologie zo introduceren,
sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving? Een
inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel.
In het sturen van toekomstige technologie is een duidelijke ethische basis van groot belang. Om tot deze ethische
basis te komen kijken we in deze Quickscan onder andere naar governance; wie ontwikkelt nieuwe technologie en
hoe en met welk doel wordt deze gecreëerd? Verder kijken wij naar inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor dat
inclusiviteit als norm gezien wordt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie? Tot slot richten wij ons
op ecologie; in welke mate wordt in het ontwikkelproces rekening gehouden met de impact op de natuur en mens
elders op de wereld? Daarnaast zullen wij de relevante inzichten en stakeholders uitlichten die een rol kunnen spelen
in het sturen van toekomstige technologie in de juiste richting.
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BOX 1: nieuwe technologie
tussen vraag en aanbod naar arbeid. Een goed
functionerende arbeidsmarkt vereist een balans
tussen vraag en aanbod. Dit zorgt ervoor dat er
in een samenleving voldoende werkplekken zijn
voor de werkzoekenden (Sels et al. 5, 2017).

Nieuwe technologie heeft een grote invloed op
de

arbeidsmarkt.

Door

technologische

& de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt omschrijft de wisselwerking

ontwikkelingen verdwijnen er bepaalde banen,
terwijl

er

ook

nieuwe

banen

bijkomen.

Daarnaast heeft nieuwe technologie invloed op
de invulling van het werk. Met name bepaalde
routinematige handelingen maken plaats voor
nieuwe technologie. Tegelijkertijd neemt de
vraag

naar

meer

complexe

en

interactieve

werkzaamheden toe.

De

snelle

technologische

veranderingen

vereisen een groot aanpassingsvermogen van de
werkende bevolking (Hazelzet et al, 2019).
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Kunnen we toekomstige technologie
zo introduceren, sturen en inzetten
dat het bijdraagt aan een inclusieve
arbeidsmarkt, en zo aan een meer
inclusieve samenleving?
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2. Met inclusieve technologie naar een
inclusieve arbeidsmarkt
In een inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, gender-identiteit, etc.
“

volwaardig meedoen. Op onze huidige arbeidsmarkt zijn er vormen van uitsluiting, zowel in de toetreding tot als op
de markt zelf. Inclusieve technologie wordt gezien als een van de routes naar een inclusievere arbeidsmarkt. Hoe
kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt
bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving?
In Nederland staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (of zullen we zeggen dat de arbeidsmarkt een
afstand heeft tot hén?) langs de kant, of dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Vaak beschikken
deze mensen over talenten die niet of onvoldoende ontwikkeld en benut worden (FME, 2021). Om een beeld te
schetsen; In Nederland wordt het aantal mensen met een arbeidsbeperking geschat op 3 miljoen, waarvan slechts
29% werkzaam is (OESO, 2016). Door technologische ontwikkelingen kan deze afstand groeien, vooral bij mensen met
een beperking, mensen zonder diploma of startkwalificatie, mensen met een vluchtelingenachtergrond, een
taalachterstand of ongeletterdheid, en heel veel anderen (FME, 2021).
Het is dus een maatschappelijke uitdaging om inclusieve technologie in te zetten om zo veel mogelijk (kwetsbare)
mensen op de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen (TNO, 2019). Inclusieve technologie speelt in op de
talenten en beperkingen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (FME, 2021). Inclusieve technologie

biedt

mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk, bijvoorbeeld door
applicaties die specifiek gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen (Goldschmeding, 2021).
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Voorbeelden hiervan zijn technologische toepassingen
die anticiperen op fysieke, en/of cognitieve, en/of
psychosociale

beperkingen

van

mensen,

of

toepassingen die bijdragen aan hoe snel mensen leren,
of toepassingen die ondersteuning bieden bij het
uitvoeren van taken (FME, 2021).
Het

is

dus

van

belang

dat

deze

inclusieve

technologieën worden ontwikkeld en in worden gezet
op de arbeidsmarkt. De uitdaging om de inzet van
inclusieve

technologie

te

versnellen

roept

echter

nieuwe vragen op. Hoe kunnen we uitsluiting op de
arbeidsmarkt zoveel mogelijk voorkomen? Hoe zorgen
we voor goede governance van deze technologische
ontwikkelingen? Hoe gaan deze ontwikkelingen niet
ten koste van onze ecologie? En welke vragen moeten
we ons nu en in de toekomst blijven stellen om dit
proces inclusief en ethisch te laten verlopen?

"In een Inclusieve
Arbeidsmarkt levert iedereen
die kan en wil een volwaardige
bijdrage aan de maatschappij
en kan daarmee in het eigen
levensonderhoud voorzien.
Werk is een bron van inkomen,
en geeft mensen het gevoel
dat zijn erbij horen, ertoe
doen. Hiertoe ondersteunen
wij de ontwikkeling van
mensen, bevorderen wij een
inclusieve cultuur in bedrijven,
en willen wij toekomstgerichte
manieren vinden om
ondernemers en werkers bij
elkaar te brengen."
- Goldschmeding Foundation
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Verder lezen
TNO (2019) heeft een whitepaper geschreven getiteld Meer
mensen aan het werk door inclusieve technologie? Hierin
worden

de

hoofdlijnen

geschetst

van

de

drempels

die

mensen met een kwetsbare arbeidspositie ervaren. Daarnaast
schetst het rapport de vormen van zogenaamde inclusieve
technologie

die

kunnen

behouden van een baan.

helpen

bij

het

zoeken

en/of

“

OESO (2016) publiceerde het rapport The risk of automation
for jobs in OECD Countries. In dit rapport wordt de mogelijke
automatisering van banen voor 21 OESO-landen op basis van
een

taakgerichte

benadering

ingeschat.

Ook

wordt

de

dreiging van de technologische vooruitgang vastgesteld, die
veel minder groot lijkt dan eerder verwacht.

De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS, 2021)

vat

kabinetsbreed de ambities en doelstellingen samen voor een
succesvolle digitale transitie in Nederland. Deze strategie
wordt

jaarlijk

aangepast

op

basis

van

de

nieuwe

ontwikkelingen in digitalisering en technologie.

Meer lezen? Op pagina 24 en 25 zijn links naar interessante
rapporten opgenomen.
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Voorbeeld 1

INCLUSIE VAN
MENSEN MET
EEN BEPERKING
Een beperking in algemene zin
verwijst naar de verscheidenheid
van

lichamelijke,

cognitieve

en

zintuigelijke,
verstandelijke

beperkingen. Mensen met een
beperking

ondervinden

extra

belemmeringen als het gaat om
volwaardige

en

Het VN-verdrag Handicap dat in 2016 in werking is getreden
waarborgt de inclusie van mensen met een beperking in de
samenleving. Het beoogt de mensenrechten van mensen met een
beperking te beschermen door drempels weg te nemen die hun
participatie belemmeren. Op de arbeidsmarkt ondervinden veel
mensen met een beperking belemmeringen die hun volwaardige
participatie bevorderen (Knapen et al., 2020).
Toekomstige technologie zou ervoor kunnen zorgen dat inclusie van
mensen met een beperking de norm wordt. Het is hierin van groot
belang dat de nieuwe technologie werkelijk voldoet aan de
behoeftes van de doelgroep. Door de doelgroep centraal te “stellen in
het gehele ontwerpproces kan aan deze behoeftes worden voldaan.
Onderzoeken benadrukken het belang van participatieve co-creatie
processen
in
het
ontwerp
van
nieuwe
technologische
ontwikkelingen. Een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaars,
eindgebruikers en verschillende experts is dan ook vereist om tot
impactvolle en passende innovaties te komen (Went, 2015, 13).

menswaardige

participatie op de arbeidsmarkt.

Hieronder enkele uitgelichte voorbeelden van tech-innovaties
gericht op mensen met een beperking. Al deze innovaties zijn op
basis van co-creatie met de eindgebruikers tot stand gekomen.

SERIOUS GAME:
'JIJ EN IK'

"In het geval van mensen met een
beperking kunnen lichamelijke behoeftes
tegemoetgekomen worden door nieuwe
technologie om daarmee toch volwaardig
bij te kunnen dragen aan de maatschappij.
Het is belangrijk dat organisaties zich
afvragen of zij werkelijk toegankelijk zijn.
Dit gaat ook om digitale toegankelijkheid.
Door mogelijkheden te bieden digitaal te
werken kunnen medewerkers die niet in
staat zijn aanwezig te zijn ook participeren.
Dus men moet ook gaan kijken naar
andere vormen van participatie.”
Shermin Amiri, projectbestuurslid
Diversiteit en Inclusie D66

THE EMOTION WHISPERER

Een game gericht op mensen met een
lichtelijk verstandelijke beperking en

Is een subtiel hulpmiddel dat gebruikers met een visuele

ontwikkeld in samenwerking met

beperking kan aansporen met de lichaamstaal die ze anders

ervaringsdeskundigen. Het spel leert

missen. Een camerabril stuurt beelden van gesprekspartners

hen beter om te gaan met hun eigen

door naar een emotieherkenningsapp. Die worden

gevoelens en gevoelens van anderen.

geanalyseerd en vertaald in een zintuiglijk signaal: emoties

Dit type serious games kunnen de

als angst, verrassing of blijdschap worden gevoeld door een

ontwikkeling van werknemers op de
arbeidsmarkt bevorderen. (Hazelzet en
Looze, 2019, 12)

specifieke trilling van het kleine apparaatje in de palm van je
hand. Je kunt iemand daadwerkelijk voelen glimlachen." (Simon Dogger, 2020)
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3. Het risico van uitsluiting
door technologie op de arbeidsmarkt
“

Box 1 (p. 4) omschrijft dat de arbeidsmarkt snel verandert door technologie. Hoe worden mensen voorbereid op deze
snel veranderende arbeidsmarkt en kunnen wij wel van iedereen verwachten dat zij deze snelle veranderingen op
gelijke voet bij kunnen benen? Welke andere effecten heeft de technologisering op in- of uitsluiting?
In een inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen duurzaam participeren en zijn eigen wensen en talenten tot uiting
brengen. Wanneer een arbeidsmarkt werkelijk inclusief is, is dit een afspiegeling van de grote diversiteit die bestaat
in de samenleving (Beukema et al., 2018, 142).
Door de snelle technologische ontwikkeling dreigt ongelijkheid binnen de samenleving toe te nemen. Er is een
groeiende tweedeling in de samenleving van mensen die profijt hebben van nieuwe technologie en mensen die juist
verder dreigen uitgesloten te worden door dezelfde vernieuwingen. Deze tweedeling is onder meer zichtbaar in
opleidingsniveau; theoretisch opgeleiden ervaren over het algemeen meer voordelen van nieuwe technologie in
vergelijking tot mensen met een praktische opleiding (Hazelzet et al. - TNO, 2019).
Daarnaast zien we hoe nieuwe technologie als intelligente computersystemen menselijke vooroordelen reproduceren
en hierdoor bestaande vormen van ongelijkheid in de samenleving kunnen versterken. Op deze wijze kunnen nieuwe
technologieën bijdragen aan vormen van discriminatie als racisme of seksisme.
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Voorbeeld 2 (1/2)

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
EN
DISCRIMINATIE
Kunstmatige intelligentie betreft
een verscheidenheid aan
intelligente computersystemen
die menselijke taken nabootsen
en uitvoeren (Bosse, 2019, 6).

We bewegen ons nu in een tijd waarin wij steeds meer beseffen
dat artificial intelligence een afspiegeling is van de menselijke
realiteit. Zoals gesteld door Dr. Rutger Kaput: "Data is nooit
neutraal en doet altijd aannames. Deze aannames zijn gebaseerd
op historische feiten, waar vooroordelen inzitten. We moeten
onszelf afvragen wat het effect is van het gebruik van dit type
digitale technologie. Hoe introduceert deze technologie nieuwe
vormen van uitsluiting?"
Vanaf het begin van het ontwerpproces is het van groot belang
om duidelijk het doel en het effect van de nieuwe technologie
voor ogen te hebben. In dit gehele proces moeten mensen van
verschillende disciplines en verschillende achtergronden
participeren om te voorkomen dat nieuwe technologie
discriminatie in de hand werkt. Dit vereist, kortom, een intensief
multi-disciplinair onderzoek en inclusief samenwerkingsproces
om bewustzijn over bestaande vormen van uitsluiting te
agenderen en tot nieuwe acties over te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat
kunstmatige intelligentie
gemarginaliseerde groepen kan
benadelen. In deze zin zijn de

"Als je inclusieve AI wil moet je vanaf
het begin af aan bij de ontwikkeling
van de technologie breed inzetten en
allerlei verschillende groepen
betrekken. Het is belangrijk om
gebruik te maken van mensen met
verschillende achtergronden, We
moeten inclusie niet zien als iets dat
moet, maar juist als iets dat heel veel
kansen en mogelijkheden biedt. Er is
te veel potentieel wat anders niet
benut wordt."
Dr. Rutger Kaput, Beleidsmedewerker
Democratisch burgerschap

DE TOESLAGENAFFAIRE

intelligente computersystemen
een afspiegeling van de
samenleving. Hoe zorgen we
ervoor dat racisme en
discriminatie niet bevorderd
worden door toekomstige
technologie?

Een duidelijk voorbeeld van een situatie
waarbij het gebruik van algoritmes
institutionele discriminatie als effect
had is de Toeslagenaffaire. Hier zie je
hoe de Belastingdienst door het gebruik
van discriminerende algoritmes
duizenden mensen in financiele
problemen heeft gebracht.

Bron: Amnesty International, 2020
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Voorbeeld 2 (2/2)

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
EN
DISCRIMINATIE

HUMANCENTERED
AI
Human-centered artificial intelligence houdt in dat in het
ontwikkelproces van kunstmatige intelligentie de mens en ethiek
centraal staan. Onderzoekers van Stanford University stellen dat
de volgende drie voorwaarden in acht genomen moeten worden in
zowel onderzoek naar, als de ontwikkeling van AI (Xu, 2019, 43):
- De nieuwe techniek moet een werkelijke reflectie zijn van de
complexiteit van menselijke intelligentie.
- Technologie moet menselijke vermogens verbeteren en aanvullen
in plaats van vervangen.

"Human-centered AI zorgt ervoor dat er
geen enkel moment in het algoritme
een besluit wordt gemaakt dat niet
door mensen overzien wordt. Het mag
nooit zo zijn dat algoritmes besluiten
nemen aan de hand van data zonder
menselijk toezicht. Er moet altijd
toezicht zijn van iemand die precies
weet hoe de algoritmes ontwikkeld
zijn. Een mens zelf zal altijd het besluit
moeten valideren."
Elianne Anemaat, Senior Consultant
Amsterdam Data Collective

- Er moet een duidelijke focus zijn op het effect van de
technologie op mensen.
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Een human centered AI framework (Xu, 2019, 44).

4. Technologie
ten koste van ecologie
Huidige en nieuw ontwikkelde technologieën eisen een grote tol op onze leefomgeving. Bij de ontwikkeling van
“

technologie worden veel fossiele brandstoffen gebruikt (Karyono, 2015). Daarnaast stijgt de vraag naar grondstoffen
als lithium, kobalt, gallium en nog vele andere mineralen en metalen die nodig zijn om de technologische
ontwikkelingen (hard- en software) te kunnen produceren (Rijksoverheid, 2021). De omstandigheden waarin deze
technologieën worden geproduceerd en de impact die deze hebben op onze ecologie vallen vaak buiten het blikveld
van de producent en de gebruiker. Niet alleen de productie van de technologie heeft effecten op de ecologie, ook het
afval dat verwerkt moet worden, nadat de hardware in de vorm van e-waste bij het vuilnis belandt, beïnvloedt de
leefomgeving en natuur negatief.
Technologische ontwikkelingen zorgen kortom voor zowel maatschappelijke als ecologische veranderingen.Daarom
is het van belang onszelf ethische vragen te blijven stellen bij de groeiende rol van technologie in onze maatschappij.
Van het winnen van de grondstoffen, tot aan het uitrollen en monitoren van het eindproduct. Hoe zorgen we ervoor
dat technologische ontwikkelingen niet ten koste gaan van ecologische kernwaarden? Wat is de oorsprong, het nut,
en de intentie van het technologische idee? Hoe gaat men met de grondstoffen om?
Hoe komen technologieën tot stand, hoe wordt het product zichtbaar gemaakt,
wie wordt daarbij betrokken? En wie heeft er toegang toe?
Zonder ethiek, geen (natuur-)inclusieve technologie.

E-WASTE
Met alle technologische
ontwikkelingen is het
belangrijk na te denken over
de levensduur van een
product. Elk jaar een nieuwe
telefoon, batterijen, chips,
maar waar gaat het afval naar
toe? Kijk de video over een van
de grootste e-waste dumps ter
wereld in Agbogbloshie,
Ghana.
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5. Ethische vragen
in onzekere tijden
Technologie ontwikkelt zich heel snel. Daarbij spelen veel variabelen een rol.

“

Aangezien die ontwikkeling van technologie een grote invloed heeft op de
toekomst

van

de

arbeidsmarkt,

zullen

we

moeten

werken

met

veel

verschillende scenario's. Juist omdat niemand weet wat de toekomst precies
zal brengen, is het van groot belang onszelf ethische vragen te blijven stellen.
Technologie overkomt ons namelijk niet, maar is beïnvloedbaar, als gesteld in
een studie van het Rathenau Instituut (Van Est en Kool, 2015, 16). Welke
ethische vragen moeten wij onszelf stellen om nieuwe technologie zo te sturen
dat deze een toekomst creëert waarin iedereen kan deelnemen aan de
arbeidsmarkt?

"Men lijkt te wachten op wet en
regelgeving om te bepalen of iets ethisch
is. Dit is een reactieve manier van werken.
We kunnen niet langer wachten op de EU
of de overheid, we moeten vanaf het begin
inzetten op ethiek. Vanaf het begin alle
partners betrekken, vragen stellen hoe de
nieuwe ontwikkeling afgestemd kunnen
worden op de normen en waarden van de
samenleving. Dit heet begeleidingsethiek:
een innovatieve methode die concrete
handvatten biedt om technologie op een
ethisch verantwoorde manier toe te
passen. "
- Elianne Anemaat, Senior Consultant
Amsterdam Data Collective

"Er is Europese regelgeving als de GDPR
(General Data Protection Regulation). In die
zin is het hier beter geregeld dan in andere
delen van de wereld. Wel zou er veel meer
sturing vanuit de politiek moeten komen.
Ontwikkelvrijheid is ook belangrijk, maar er
moet wel een duidelijke ethische basis zijn. "
Felicien Veldema, Data Engineer Knab

KLIK HIER
VOOR DE
AANPAK
BEGELEIDINGS
ETHIEK
(ECP, 2019)
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6. Technologie
& human rights
In discussies rondom de toekomst van technologie blijven human rights een terugkerend thema. De impact van
technologie op kernzaken als persoonlijke vrijheden en privacy, gelijkheid (vormen van discriminatie) en
rechtvaardigheid baart grote maatschappelijke zorgen (Est & Gerritsen, 2017, 17).
Binnen de Raad van Europa, een toonaangevend mensenrechtenorgaan in Europa, is er toenemende aandacht voor
ethische en sociale kwesties als gevolg van nieuwe technologieën. De Raad van Europa is onafhankelijk van de EU en
waarborgt onder andere de mensenrechten van inwoners van Europa door het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In 2015 werd tijdens de 'International Conference
on Emerging Technologies and Human Rights' gesteld dat het van groot belang is onderzoek te doen naar nieuwe
technologische ontwikkelingen om adequaat te reageren op eventuele ethische en legale kwesties. Sinds deze
conferentie beoogt de Raad met vooruitstrevende blik en op basis van expert-rapporten aanbevelingen te formuleren
gericht op de wet. Centraal staat dat bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie rekening wordt
gehouden met de sociale en ethische randvoorwaarden zoals vastgesteld in verschillende mensenrechtenverdragen
(Est & Gerritsen, 2017, 9,10).

Meer lezen?
Human rights in the robot age:
Challenges arising from the use of
robotics, artificial intelligence, and virtual
and augmented reality
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7. Governance van technologie
voor een inclusieve arbeidsmarkt
Governance kan omschreven worden als de combinatie van wetten, regelgeving, rechterlijke uitspraken en
“

administratieve praktijken die de macht hebben organisaties, diensten en doelstellingen te reguleren (Frederickson,
2004, 2). Wat betreft de governance van technologie gaat dit om het eigenaarschap van technologie in verschillende
fases van ontwikkeling en toepassing: het design, monitoren en bijsturen van nieuwe technologie projecten. Nieuwe
technologie is beïnvloedbaar. In een ideale situatie beïnvloeden de overheid, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, de academische wereld en verschillende eindgebruikers de ontwikkeling van nieuwe technologieën
(Went & Kremer, 2020, 30). Hoe betrekken wij deze verschillende stakeholders bij het design, monitoren en sturen
van nieuwe technologie projecten?
Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende stakeholders en hun mogelijke bijdrage aan het creëren van een
inclusieve arbeidsmarkt via technologie.

"In alle industrieën en sectoren waar technologische
vooruitgang snel is verlopen, zie je dat de bestaande
regelgeving en het overheidsbeleid verouderd zijn."
William van Dantzig, IT Infrastructure Manager bij FMO
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Wie zijn belangrijke stakeholders
in de ontwikkeling van inclusieve
technologie?
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8. Stakeholdersanalyse
De stakeholders in Figuur 1 op de volgende pagina spelen een rol in de ontwikkeling en het sturen van toekomstige
technologie. Deze partijen beïnvloeden daarmee dus ook de inclusiviteit van de toekomstige arbeidsmarkten.
De figuur geeft een eerste inventarisatie weer van de inzichten uit expert-interviews en desk research. Het is een
vereenvoudigde versie van de werkelijkheid.
Belangrijke stakeholders zijn de overheid, tech-bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers/eindgebruikers, de
media en de academische wereld. Al deze verschillende stakeholders hebben verschillende, vaak overlappende
rollen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende rollen en stakeholders die daar onder vallen:
Opdrachtgever: Overheid
Ontwikkelaar: Tech-bedrijven, startups
Gebruiker: Overheid, (tech-)bedrijven, consumenten, toekomstige generaties, maatschappelijke organisaties/
NGO's, influencers, media, academische wereld
Toezichthouder: Overheid, investeerders, tech-bedrijven
Spiegel-reflector: Maatschappelijke organisaties/ NGO's, academische wereld, consumenten, media, influencers
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Vakbonden

Bedrijvenplatformen

Start-ups

Figuur 1:
Stakeholders
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8.1 Techbedrijven

Social media
bedrijven

Mogelijke

Consultants

bijdrage

stakeholders

aan

van

een

deze

inclusieve

arbeidsmarkt via technologie o.b.v.

Investeerders

ICT Afdelingen
bedrijven

expert-interviews:

De nieuwe mogelijkheden van
technologie
technologie

zo

benutten

juist

tot

dat
meer

inclusie leidt.
Inzetten op vernieuwingen die
participatie van groepen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
bevorderen.

"Wat betreft regelgeving is er veel focus op banken, dus nieuwe ontwikkelingen
zullen altijd in zeer veel kaders moeten passen. We kunnen nieuwe tools
ontdekken, maar deze zullen altijd door behoorlijk wat risico-analyses moeten
voordat je het aan klanten kunt aanbieden. Binnen onze innovatieafdeling - waarin
ook teams zitten die als start-ups nieuwe tech ontwikkelen - wordt er kritisch door
verschillende partijen en vanuit verschillende lagen meegekeken. Het is belangrijk
om een diverse organisatie te hebben, waarin genoeg ruimte is om iets te
ontwikkelen."
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Steven van Zuylen - Programme Manager IT-afdeling in de financiële sector

"Tech is een groeimarkt, een verdienmodel. We moeten ons afvragen
hoe we dat in de toekomst zouden willen zien. We zouden moeten
inzetten op eigenaarschap, vanaf het begin. Hier zit een duidelijke rol
voor de overheid. Daarnaast zou er meer ruimte moeten zijn voor
burgers,

burgercollectieven

en

andere

organisaties

uit

het

maatschappelijk middenveld, die samenkomen, niet zozeer met een
winstoogmerk."

Dr. Rutger Kaput, Beleidsmedewerker Democratisch Burgerschap bij

8.2 Huidige en
toekomstige
generaties
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Nationale
regelgeving

8.3 Overheid
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Internationale
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en

ontwikkelen van technologie
Investeren
inclusie

in

technologie

op

de

die

arbeidsmarkt

bevordert.
Kan

als

nieuwe
"Bij de introductie van nieuwe technologie moeten we de
overheid actief inzetten als wetgever en toezichthouder. De
overheid heeft een taak om mensen met een afstand tot de

governance
ontwerp

opdrachtgever
technologie
van
als

zowel

van
de
het

monitorproces

inrichten.

arbeidsmarkt te laten participeren. Er moet hierin naar
nieuwe manieren gezocht worden om mensen te betrekken."

Dr.

Rutger

Kaput,

Beleidsmedewerker

Democratisch

burgerschap, Ministerie van Binnenlandse Zaken
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"Door technologische ontwikkeling zijn er veel nieuwe banen bijgekomen,
maar het blijkt lastig werknemers te vinden voor al deze nieuwe banen. We
zien ook dat er niet veel interesse is in technische studies, het aantal mensen
dat een technische opleiding doet is beperkt. Van de mensen die technische
studies doen zien we dat de diversiteit zeer beperkt is. Hoe gaan we dat
veranderen?"

William van Dantzig, IT Infrastructure Manager bij FMO
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9. Tot slot
De weg vooruit
Deze Quickscan toont aan dat een duidelijk ethisch kader ten grondslag moet liggen aan het ontwikkeltraject van nieuwe
technologie. Dit moet vervolgens gehandhaafd worden. Het is van groot belang om in alle ontwikkelfases de verschillende
stakeholders actief te betrekken. De huidige situatie toont aan dat er een potentiële onbalans bestaat tussen technologische
ontwikkeling en de belangen van de werkende bevolking. Econoom Dr. Robert Went beschrijft wat ons te doen staat om deze
onbalans te herstellen (Went, 2015, 12,13). Een proactieve houding en vooruitziende blik zijn onontbeerlijk. Wat nemen we mee de
toekomst in?

Sturen op inclusiviteit van technologie
in al het beleid.
"We kunnen kiezen voor inclusieve
toepassingen van technologie, en dat
betekent bijvoorbeeld dat de overheid
daar in al haar beleid op inzet. Dus bij
aanbestedingen, in het fiscaal beleid,
en last but not least in
subsidieregelingen (innovatiebeleid en
meer) eisen stellen om ervoor te zorgen
dat nieuwe technologische
toepassingen mensen beter laat
functioneren in plaats van werkloos
maken." (Went, 2015, 12, 13)

Mens en mac
hine zijn com
plementair,
in bedrijven
en bij beleid
smakers.
"J e ku nt ni et
in ee n be st
aa nd
w er kp ro ce s
‘e en al go ri tm
e
in pl ug ge n’
en ve rd er al
le s bi j he t
ou de la te n,
m aa r za l pr
oc es se n
va ak he le m
aa l op ni eu w
m oe te n
do or de nk en
en he ri nr ic ht
en .
H et is hi er in
va n gr oo t be
la ng da t
ni eu w e te ch
no lo gi eë n
co m pl em en
ta ir zi jn te n
op zi ch te
va n de kw al
it ei te n en ta
le nt en va n
m en se n. " (W
en t, 20 15 , 12
, 13 )

Co-creatie en sociale innovatie
centraal stellen.
Co-creatie en co-eigenaarschap
moeten centraal staan in het gehele
ontwerpproces om tot productieve en
inclusieve innovaties te komen.
"Productieve en inclusieve
toepassingen van robots en algoritmen
kunnen alleen succesvol ontwikkeld
worden door de mensen die er mee
moeten werken daar actief bij te
betrekken." (Went, 2015, 12,13)

"Je ontkomt niet aan co-creatie, dit ligt aan de basis
van alles wat je doet. Bij het ontwikkelen van
inclusieve technologie moeten we ervoor zorgen
dat de menselijke factor altijd gewaarborgd blijft.
Dit is een van de grootste uitdagingen van deze tijd.
Het vereist een verregaande diversificatie van de
tech-wereld. "
Elianne Anemaat, Senior Consultant Amsterdam
Data Collective
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