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Voor u ligt het tweede trendpaper uit de 
serie Survival of the smartest. Als ken-
nisgedreven organisatie werkend voor 
kennisintensieve bedrijven, ligt onze 
focus doorgaans op de technologie. We 
faciliteren organisaties om vanuit data 
de juiste informatie boven te krijgen. 
Vervolgens interpreteert de profes-
sional de informatie, waardoor deze 
transformeert in waardevolle kennis 
en relevante know-how. Daarvoor is 
het belangrijk dat de breinkracht van 
de professional adequaat, betrouw-
baar en fit blijft. Het brein is immers 
de transformator van informatie naar 
kennis. 

Om als organisatie mee te gaan in 
het snel veranderende IT-landschap, 
hebben we het brein dus hard nodig. We 
spreken niet langer meer over survival 
of the fittest, maar over survival of the 
smartest. Vanuit onze corebusiness 
dragen wij zorg voor de IT-kant van dit 
verhaal, maar we zijn van mening dat de 
andere component, het brein, minstens 
zo belangrijk is. We vertellen dan ook 
graag het verhaal van de technologie 
en koppelen dit aan het brein middels 
een achttal trendpapers. Van intelli-
gente devices tot big data, managed  
services, wearables en nog veel meer  
– alles komt aan bod. 

We wensen u veel leesplezier!
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“Het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier, 
onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst 

en tranen geen andere is dan de hersenen. Het is in het bijzonder 
dit orgaan dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen 

en het lelijke van het schone, het kwade van het goede, het 
aangename van het onaangename te onderscheiden.”

HIPPOCRATES, 460-370 V.CHR.



Intelligente technologieën… 

We leven in een interessante en tegelijkertijd verwarrende tijd. Nieuwe 

gadgets duiken om de haverklap op. Slimme lantaarnpalen, spraakgestuurde 

assistenten, faceswap apps… noem maar op. Allen worden gedreven door intel-

ligente technologieën zoals artificial intelligence, internet of things, big data of robo-

tica. De gemiddelde Nederlander is wel bekend met de termen. Ook op politiek gebied 

wordt er de nodige aandacht aan besteed. Zo trekt het kabinet de komende jaren maar 

liefst een miljard euro uit voor de ontwikkeling van artificial intelligence. 

Maar wat zijn artificial intelligence en al die andere intelligente technologieën 

precies? En brengen ze ons vooral goeds of is de sceptische houding die veel 

mensen aannemen terecht? Dit trendpaper behandelt de belangrijkste 

facetten rondom intelligente technologieën en exploreert de 

bijbehorende state of mind.

WE MOETEN SUPER VOORZICHTIG ZIJN 

MET AI. HET IS MOGELIJK GEVAARLIJKER 

DAN KERNWAPENS.

ELON MUSK

CANADEES-AMERIKAANS ONDERNEMER EN 

MEDE-OPRICHTER VAN TESLA EN PAYPAL, 

1971-

 



Opvallend bij alle intelligente technologieën is het feit  
dat een hoop van deze technologieën samenkomen en  
terug te leiden zijn naar één hoefterm, namelijk:  
artificial intelligence (AI). 

Denk aan het internet of things (IoT) dat draait om het aan-
sluiten van apparaten op het internet. En niet alleen dat, deze 
appa raten kunnen vervolgens met elkaar communiceren. 
Naar schatting zijn er al zo’n 7 miljard apparaten verbonden 
met het internet of things en dit zal de komende jaren oplopen 
tot 21 miljard (IoT Analytics, 2018). Het klassieke voorbeeld is 
hier de slimme koelkast die doorheeft wanneer een bepaald 
product op is en dit meteen bestelt bij de supermarkt. Dat 

de koelkast deze data ana-
lyseert, daar wat mee doet 
en ervan leert valt onder de 
noemer AI. Voor sommigen 
een fijne uitkomst, voor 
anderen een angstaan-
jagend concept. Het leidt 
tot de vraag in hoeverre 
machines het in de toekomst 
overnemen van de mens. 
En, niet onbelangrijk, gaan 
we richting een toekomst 
van geestelijke afstomping 

omdat we ons denken meer en meer uitbesteden aan tech-
nologie en steeds minder prikkels binnen krijgen? Het thema 
mag dan hoog op de agenda van de overheid staan, de gewone 
burger heeft daar geen boodschap aan als hij niet weet wat de 
toekomst brengt.

Artificial 
intelligence  
en robotica

Gaan we richting een toekomst 
van geestelijke afstomping 
omdat we ons denken meer  
en meer uitbesteden aan  
technologie en steeds minder  
prikkels binnen krijgen?
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De maatschappelijke keerzijde

Mogen we films als The Matrix en Ex Machina geloven, dan 
leven we straks in een toekomst waarin data in de vorm van 
intelligente technologieën de overhand heeft en de mens 
het onderspit delft. Maar waar we dit soort voorspellingen 
voorheen vaak weglachten, komen bepaalde zaken steeds 
dichterbij. De welbekende dystopische Netflix serie Black 

Mirror schetst bijvoorbeeld een wereld waarin mensen 
elkaar beoordelen op basis van gedrag. Hoe 

lager je score, des te minder toegang je 
hebt tot bepaalde privileges. Van het 

wonen in upperclass wijken tot het 
huren van dure auto’s en het 

mogen werken bij bepaalde 
bedrijven. Zo’n toekomst 

lijkt misschien ver weg, 
maar de maatschappelij-
ke keerzijde die big data 
en algoritmes met zich 
mee brengen wordt nu 
al pijnlijk duidelijk in 
China. Hier heerst het 
Sociaal Kredietsys-
teem, dat is opgezet 

door de Chinese overheid in samenwerking met commerciële 
partijen als Alibaba en Tencent. Een lage score kan betekenen 
dat je niet mag vliegen met een bepaalde vliegtuigmaatschap-
pij of dat je kinderen van school worden gehaald. Die lage 
score wordt gebaseerd op je gedrag en of dit sociaal wenselijk 
is. Denk aan het bezoeken van je ouders of het negeren van 
een rood stoplicht. Niet zo verschillend van het Black Mirror 
beeld dus. 

Intelligente technologieën hebben niet alleen een soci-
aal-maatschappelijk effect. Ze verarmen ook hoe wij ons 
brein aan het werk zetten. In 2019 bestaan er naar schatting 
3,2 miljard smartphonegebruikers op de wereld (Statista, 
2019). Dat is meer dan 40 procent van de wereldpopulatie. 
Met zulke eenvoudige toegang tot technologieën, hoeven we 
niet meer te hoofdrekenen, nemen we nepnieuws gauw aan 
voor waar en geven we onze privacy op zonder erover na te 
denken. We vertrouwen blind op technologie in deze datage-
dreven maatschappij en hoeven ons brein minder en minder te 
gebruiken. Waar in de industriële revolutie menskracht werd 
vervangen door machines, wordt nu ook onze denkkracht 
vervangen door machines. Is deze ontwikkeling eindig? En 
zo ja, waar eindigt het? Of we de invloed van technologie op 
onszelf een halt kunnen toeroepen is echter een lastige vraag. 
Want gaan we niet mee in deze nieuwe ontwikkelingen, dan 

We vertrouwen blind op tech-
nologie in deze datagedreven 
maatschappij en hoeven ons 
brein minder en minder te  
gebruiken.
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Aantal 
smartphone-
gebruikers 
2019

41,6%

3,2 miljard 
gebruikers / 

totale wereld-
bevolking: 
7,67 miljard58,4%
Bron: Statista 2019



vinden we onszelf buitengesloten van de maatschappij. Neem 
bijvoorbeeld de oudere generatie die uit angst voor het onbe-
kende stug vasthoudt aan tradities. Mobiel bankieren is voor 
velen van hen al een brug te ver, dus doen ze het maar op de 
ouderwetse manier. Daarmee ontnemen zij zichzelf bepaalde 
gemakken en connecties met mensen om zich heen. Het is 
een lastig dilemma. 

Een verandering van tijdperk

Dat machines het overnemen van de mens hoeft echter 
zeker niet altijd als een negatieve ontwikkeling weggezet te 
worden. Vergeten we de doembeelden, dan maken ze het 

leven hoofdzakelijk een stuk 
makkelijker. Zo wordt de we-
reld veel toegankelijker voor 
iedereen. We gaan op vakantie 
en hebben geen gids meer no-
dig want een reisapp navigeert 
ons eenvoudigweg naar de 
mooiste bezienswaardigheden. 
We hoeven de taal niet meer 
te spreken, onze smartphones 
doen het werk. En het gaat 

nog veel verder dan dit soort basale activiteiten. Kijk naar het 
zogenaamde human enhancement wat draait om het uitbrei-
den van menselijke mogelijkheden. Een bekend voorbeeld 
is ‘cyborg’ Neil Harbisson, die kleurenblind is maar middels 
een schedelimplantaat nu kleuren kan horen. Hij heeft zijn 
zintuigen uitgebreid met behulp van technologie. In deze zin 
vormt technologie een verlengstuk van het brein. Ook in de 

Dat machines het 
overnemen van de 
mens hoeft echter  
zeker niet altijd als een 
negatieve ontwikkeling 
weggezet te worden.

DE ONTWIKKELING VAN EEN SUPER-AI KAN 

HET BESTE, MAAR OOK HET SLECHTSTE ZIJN 

WAT DE MENSHEID OOIT IS OVERKOMEN.

STEPHEN HAWKING

BRITS NATUURKUNDIGE, KOSMOLOOG EN  

WISKUNDIGE, 1942-2018
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wetenschap zoeken we de grenzen op van technologie. Van ro-
botisering tot nanotechnologie en leven op Mars – de innovatie 
lijkt niet te stoppen. Het moge duidelijk zijn dat we niet in een 
tijdperk van verandering zitten, maar in een verandering van 
tijdperk. 

Langs de meetlat van de organisatie 

Alle nieuwe technologieën die hun intrede doen kun je als 
mens, maar ook als organisatie niet negeren. Het is daarom 
belangrijk te bekijken welke mogelijkheden ze bieden, maar 
wel langs de meetlat van de organisatie. Intelligente techno-
logietrends kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in het lezen, 
herkennen en onafhankelijk verwerken van informatie en 
zullen ook een steeds grotere invloed uitoefenen op modern 
informatiemanagement. Denk aan gestructureerde taken, 
zoals het wijzigen van adresgegevens of het verwerken van 
facturen, die uitgevoerd kunnen worden met behulp van soft-

ware robots. Zij vormen 
virtuele medewerkers 
die toegang hebben tot 
alle belangrijke appli-
caties en 24 uur per dag 
kunnen reageren op 
verzoeken van klanten. 
Dit leidt ertoe dat mede-

werkers zich kunnen concentreren op hun kernacti-
viteiten. Een ander voorbeeld is het internet of things 
dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat fysieke objecten via 
het internet met andere systemen communiceren en 
gegevens uitwisselen. In modern informatiemanagement 
worden deze fysieke objecten omgezet naar virtuele objecten 
die gekoppeld zijn aan bijbehorende documenten, processen 
en samenwerkingscomponenten. Artificial intelligence vormt 
hier een logische aanvulling op, waardoor objecten een 
constante datastroom genereren zonder menselijke tussen-
komst. Het autonome gedrag van objecten vormt vervolgens 
de basis voor de evaluatie en bijsturing van operationele 
bedrijfsprocessen. Artificial intelligence verzamelt daar-
naast informatie uit bronnen en systemen en helpt de juiste 
informatie in de juiste context te plaatsen. Hierdoor wordt 
het vervolgens mogelijk om uit uiteenlopende bronsystemen 
verschillende soorten informatie te vinden en te gebruiken. 
Afhankelijk van organisatiebehoeften is het nuttig mee te 
gaan in deze technologieën. Hierbij is het cruciaal het lokale 
bestaansrecht te waarborgen en uit te kijken voor globalise-
ring die in de vorm van intelligente technologieën op de loer 
ligt. Informatie die belangrijk is voor het bestaansrecht moet 
veilig bewaard worden met goed gereguleerde toegang. Laat 
je dus niet blind meevoeren om maar te innoveren. Bepaal 
wat toelaatbaar en nodig is voor jouw organisatie om de 
professio nal maximaal in zijn kracht te zetten.
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HET IS NIET GENOEG OM INTELLIGENT TE ZIJN, 

MEN MOET OP EEN INTELLIGENTE WIJZE  

INTELLIGENT ZIJN. 

JAN GRESHOFF

NEDERLANDSE SCHRIJVER EN LETTERKUNDIGE,  

1888-1971

 



De angst bestaat dat intelligente technologieën het 

overnemen van de mens en we geestelijk steeds 

meer afgestompt raken doordat we het ‘mentale 

werk’ uitbesteden aan slimme apparaten. Maar hoe 

zit het eigenlijk met prikkels in het brein? We gaan op 

onderzoek uit.

Onze hersenen bestaan uit zenuwcellen (neuronen) die weer omgeven zijn 
door een veelvoud aan steuncellen (gliacellen). Zenuwcellen lijken op een 
vertakte, uitgegroeide boom met een aantal korte uitlopers en één lange 

uitloper genaamd het axon. De uiteinden van axonen staan in 
contact met een volgende zenuwcel of spiercel. Deze contact-

plaatsen staan ook wel bekend als synapsen. Door middel 
van elektrische activiteit (actiepotentiaal) kunnen 

zenuwcellen signalen vervoeren van de ene kant 
van de zenuwcel naar het uiteinde van een axon. 

Vervolgens wordt in de synaps het signaal over-
gedragen aan een andere zenuwcel of spiercel 

via een overdrachtsstof, oftewel een neuro-
transmitter. Omdat de hersenen verbinding 
hebben met het lichaam via het ruggenmerg 
en een groot vertakt zenuwstelsel vormen, 
kunnen signalen op deze wijze ontzettend 
snel van de ene kant van het lichaam naar 
de andere kant worden doorgeseind  
(DE GEZONDHEIDSUNIVERSITEIT, 2019).

Onze zintuigen voorzien ons van informatie over 
de omgeving waarin we ons bevinden; door onze 
ogen, oren, neus, tong en tast zijn we in staat ons te 
oriënteren. Deze zintuigen ontvangen prikkels, die 
worden waargenomen door de eerdergenoemde  
zenuwcellen, die het omzetten in een elektrisch 
signaal en het verder verwerken in het zenuwstelsel. 
Zulke prikkels kunnen verschillend van aard zijn, na-
melijk cognitief, emotioneel of zintuigelijk. Wanneer deze 
worden doorgegeven aan de hersenen, filteren de herse-
nen de informatie in bruikbaar en niet bruikbaar, reageren op 
de prikkel of slaan deze op. Wanneer we veel prikkels binnenkrijgen, 
kunnen we soms nog maar één activiteit tegelijkertijd uitvoeren. De her-
senen zijn dan nog bezig met het verwerken van eerder binnengekomen 
prikkels. Hoewel er overdag pieken voorkomen en ’s nachts dalen, blijven 
prikkels 24 uur per dag binnenstromen. Het brein wil ook continu geprik-
keld worden. Dit vormt de basis van ons leerproces. Nieuwe prikkels vor-
men als het ware een uitdaging voor het brein (HERSENMAGAZINE, 2017).

Krijgen we voor langere tijd te weinig prikkels binnen, dan kunnen de her-
senen afstompen en raken we verstrooid of passief (HERSENMAGAZINE, 
2017). Wanneer we onze hersenen niet gebruiken, dan ontstaan er namelijk 
geen geheugensporen in het brein en wordt er niets geleerd. Digitale me-
dia dragen hier aanzienlijk aan bij, omdat zij zorgen voor zogenaamde ‘on-
diepe’ verwerking van informatie. Dit houdt in dat we zaken oppervlakkig 
onthouden en sneller vergeten, omdat we het toch wel terug kunnen vinden 
met behulp van technologie. Zo wordt onbewust onze motivatie lager om 
informatie daadwerkelijk te onthouden (DIGITALE DEMENTIE, 2013). Door 
de hersenen elke dag te trainen – door te lezen, leren of nieuwe activiteiten 
te ondernemen – stimuleer je de hersenen om actief te blijven (HERSEN-
MAGAZINE, 2017).

Het brein & geestelijke afstomping
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