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01. Voorwoord

In gesprek gaan met de samenleving. Dat is een behoorlijke ambitie. Écht 

luisteren naar elkaar. Het gaat er niet alleen om dat we zenden, maar 

dat we ook graag input willen ontvangen van inwoners van Nederland, 

gewone mensen met gewone levens. Ons streven is in gesprek te gaan 

met een miljoen mensen, die iets of helemaal niets weten van Artificiële 

Intelligentie (AI). Samen met de werkgroep Cultuur en Media ging de 

werkgroep Mensgerichte AI op onderzoek uit hoe we hier vorm aan 

kunnen geven. In de Koninklijke Bibliotheek vonden we een geschikte 

partner om deze dialoog tot stand te brengen. ‘De bibliotheek’ bleek de 

best bezochte culturele instelling in ons land, een ontmoetingsplek met 

het grootste bereik. 

Al vroeg in het voorbereidende proces bleek dat we specialisten 

op verschillende gebieden moesten samenbrengen. Kennis van AI, 

doelgroepbenadering, kunst, vormgeving, communicatie, impactmeting 

en vooral veel coördinatie zorgde er gezamenlijk voor dat we van 

start konden gaan met het project.  Toen hadden we nog geen burger 

gesproken. Nu zijn we natuurlijk allemaal burgers, maar vanaf 15 

september 2022 gingen we echt van start met dé dialoog over AI.

Ik heb grote verwachtingen van de komende AI-Parades in 2023. Het is 

spannend om aan het begin te staan van de dynamische opkomst van 

AI als systeemtechnologie, die veel verandering teweeg zal brengen. 

Mijn hoop is dat we de dialoog gebalanceerd kunnen voeren en dat 

de uitkomsten alle sectoren zullen voeden met nuttige informatie. De 

burger verwacht iets van AI en het is aan ons, de ontwikkelaars, de 

makers, de vertellers, de bestuurders en de wetgevers om daarin onze 

verantwoordelijkheid te nemen. Op weg naar een leven samen met AI, 

ten dienste van de mensheid. Want AI is alles wat wij samen bij elkaar 

zijn, vinden en weten. Deze kennis moeten we gebruiken ten goede van 

onszelf en onze leefomgeving. Te beginnen bij een goed gesprek, vanuit 

de NL AIC leveren we hier graag een bijdrage aan. 

Via onze website en socials kun je op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen van de AI-Parade.

Náhani Oosterwijk
Coördinator werkgroep Mensgerichte AI

02. Interview met Britta Wielaard

De AI-Parade tot dusver: zo leuk en 
leerzaam kan een maatschappelijke 
dialoog zijn!

Een reizende manifestatie met 
telkens wisselende activiteiten om 
het grote publiek kennis te laten 
maken met de mogelijkheden 
van AI en daar ook samen het 
gesprek over aan te gaan. Dat is 
in een notendop de opzet van de 
AI-Parade. En hoe leuk, leerzaam, 
inspirerend en laagdrempelig dat 
kan zijn, hebben de bibliotheken 
die in 2022 deelnamen op een 
zeer overtuigende manier laten 
zien. Een terugblik met  Britta Wielaard , die namens de Koninklijke 
Bibliotheek de projectleider van de AI-Parade is. 

Expositie, dialoogsessies en workshops: dat zijn de drie pijlers waar 

deelnemende bibliotheken zelf invulling aan kunnen geven. Ze hebben 

daarbij de volledige vrijheid. Begin vorig jaar deed de Koninklijke 

Bibliotheek een algemene uitvraag aan alle openbare bibliotheken in 

Nederland. Het doel is om met de AI-Parade binnen een jaar tijd alle 

twaalf de provincies aan te doen. En dan niet alleen via de bibliotheken 

in de grote steden, maar ook via kleinere bibliotheken die zich wat 

verder van de stad bevinden.

Inspelen op doelgroepen
Tijdens de AI-Parade wordt alles in het werk gesteld om een zo breed 

mogelijk publiek te bereiken: niet alleen qua leeftijd, maar bijvoorbeeld 

ook qua opleidingsniveau en interesses. Gaat het om een grootstedelijk 

publiek? Om een regio waar veel startups zitten? Of over een gebied 

waar relatief veel ouderen wonen? Lokale bibliotheken weten precies 

met welke doelgroepen ze te maken hebben en kunnen daar dan ook 

als geen ander op inspelen.

Creatieve invulling
De AI-Parade werd op 15 september 2022 in Zwolle afgetrapt. Naast 

bibliotheken in Overijssel (Zwolle, Enschede, Hengelo en Deventer) 

waren vorig jaar ook Noord-Holland (Alkmaar, Heerhugowaard en 

Kennemerwaard) en Brabant (Oss en Veghel) van de partij. Opvallend 

was de grote diversiteit aan evenementen en activiteiten die de 

bibliotheken hadden georganiseerd: van een workshop waarbij 

de deelnemers met behulp van AI smartlappen schreven tot een 

Tegenlicht Meet Up over de tv-uitzending die in het teken stond van 

dataïsme. Van het bouwen van een eigen chatbot tot een lezing over 

Virtual Reality. En van een uurtje aan de slag met een pottenbakrobot   

tot een groepsgesprek over slimme computers in de zorg. “Het was 

mooi om te zien hoe elke bibliotheek er een eigen invulling aan gaf en 

vooral ook hoe creatief ze daarbij waren, het pottenbakken met AI was 

in deze regio de best bezochte activiteit met 55 deelnemers”, blikt 

Britta terug. “Ze hebben er veel tijd en energie in gestoken om het 

grote publiek bekend te maken met de mogelijkheden van AI. En daar 

zijn we ze uiteraard heel dankbaar voor.”

https://nlaic.com/
https://nlaic.com/


De tussenstand
 Britta:  “Binnenkort volgt de officiële tussenevaluatie en kan ik op 

dit moment nog niet iets melden over de bezoekersaantallen en de 

uitkomsten van de dialoog, we hopen hier in de lente eerste 

conclusies aan te kunnen verbinden”, vervolgt ze. “Maar uit de 

reacties van bezoekers en bibliotheekmedewerkers kunnen we 

al wel concluderen dat zij over het algemeen erg enthousiast zijn 

over de manier waarop bibliotheken tot dusver invulling hebben 

geven aan de AI-Parade. Op de beoordelingsformulieren schreven 

opvallend veel bezoekers dat ze de activiteiten waar ze aan 

deelnamen niet alleen heel leuk vonden, maar dat ze nu ook meer 

over AI als technologie weten en wat de invloed hiervan is op hun 

dagelijks leven. Dat sluit dus perfect aan op wat we met de AI-Parade 

voor ogen hebben.”

De AI-Parade gaat op volle kracht door
Tot juni van dit jaar (2023) strijkt de AI-Parade in ieder geval nog in 

acht andere provincies neer.  Britta:  “De enige provincie die nog 

mist is Flevoland. Maar er is een kans dat er een verlenging volgt en 

dat de AI-Parade tot het eind van dit jaar zal duren. Dan komen er 

nog maximaal zes edities van de AI-Parade. En we gaan uiteraard 

ons best doen om ook Flevoland aan boord te krijgen. Want zoals 

gezegd: de AI-Parade is er echt voor iedereen, in heel Nederland.”

Een aantal quotes van deelnemers en bezoekers:  

03. Interview met Eppo van Nispen tot Sevenaer

‘Geweldig om te zien hoe bibliotheken 
invulling geven aan de AI-Parade’

Als er iemand is die goed kan uitleggen waarom de huidige 

AI-Parade zich volledig in bibliotheken afspeelt, is het wel  

  Eppo van Nispen tot Sevenaer  , voorzitter van de werkgroep 

Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). “Wat 

ik echt mooi vind, is dat bibliotheken ook vandaag de dag nog 

steeds de best bezochte publieke instellingen in Nederland 

zijn. Eén op de vijf mensen is actief lid van een bibliotheek. En 

dat in een tijd van verregaande digitalisering!”

AI-Parade
In 2021 besloot de NL AIC dat het van groot belang is om met elkaar in 

gesprek te gaan over de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie (AI). 

Het demystificeren van dit onderwerp staat hoog op de agenda omdat 

de burger moet weten wat samen leven met AI in kan houden. En de 

AI-ontwikkelaars willen weten wat de burger hierin belangrijk vindt. 

Thema’s als privacy, ethiek, wet -en regelgeving, werkgelegenheid, 

automatisering van processen, verbetering van de zorgkwaliteit en 

verduurzaming komen vaak naar boven als het gaat over AI. Deze 

thema’s en bijbehorende vraagstukken wil de NL AIC dan ook graag 

bespreken met de burger.

Er werd een focusgroep opgestart met daarin mensen uit het 

onderwijs, AI-ontwikkelaars, tech-bedrijven en maatschappelijk 

betrokken burgers. Vanuit deze focusgroep onder leiding van de 

werkgroep Mensgerichte AI ontstond het idee om met de burger 

in dialoog te gaan. We moesten op zoek naar een manier om dit te 

bewerkstelligen. Daarna is de samenwerkingen opgezocht met de 

werkgroep Cultuur en Media, waar Eppo van Nispen tot Sevenaer 

voorzitter van is.

  Eppo:  “Zelf was ik van 2005 tot 2010 de directeur van een openbare 

bibliotheek, van DOK Delft. Uit ervaring weet ik dat bibliotheken 

ideale plekken zijn om maatschappelijke discussies te voeren. Het 

is een publieke ruimte waar iedereen welkom is en waar mensen 

uit alle lagen van de bevolking naar binnen durven te lopen. Het is 

geweldig om momenteel te zien hoe bibliotheken invulling geven 

aan de AI-Parade. Van ouders en kinderen die samen een robotje 

bouwen tot debatten waar specialisten hun visie op AI geven. Vaak 

zit er ook een lokaal tintje aan het programma. In Alkmaar was er 

bijvoorbeeld een groepsgesprek over de digitale samenleving 

Ik vond het maar eng, AI, maar nu snap ik 
beter wat ik eraan heb

 

“

Als we ons allemaal wat meer verdiepen 
in deze technologie, dan kunnen we er de 
vruchten van plukken

 

“

Wanneer AI net zo’n vlucht neemt als het Internet deed 
begin 2000, dan staat ons nog wat te wachten

 

“

De voordelen zijn duidelijk, maar de nadelen helaas 
ook. Ik moet nog maar zien wat daarvan komt

 

“

Ik vind het wel leuk, maar ik denk niet dat AI 
veel zal gaan veranderen

 

“

AI, dat is toch kunst?
 

“

Zoveel doe ik er niet mee, ik ben überhaupt 
niet zo van het digitale tijdperk

 

“

We moeten er met elkaar over blijven 
praten, ook op overheidsniveau en in de 
politiek, we moeten dit samen vormgeven

 

“



en wat dat voor die stad betekent. Dat geeft maar weer aan dat 

bibliotheken de haarvaten van de lokale maatschappij zijn. En door 

er samen over te praten, wordt AI hopelijk minder als een bedreiging 

gezien. Daarbij is het goed om te weten dat grote vernieuwingen in 

het begin altijd tot weerstand leiden. Dat zag je bijvoorbeeld ook in 

het oude Griekenland, waar filosofen zich zorgen maakten over de 

schriftelijke taal. Want als mensen dingen opschreven, hoefden ze 

dat niet meer te onthouden en zou hun geheugen snel achteruitgaan. 

Maar terugkijkend kunnen we wel concluderen dat geschreven taal 

de mensheid verschrikkelijk veel heeft gebracht. En dat zal met AI 

ook het geval zijn.”

Algoritme
 Eppo:  “Dat woord komt van Algorismi, de Latijnse naam voor al-

Khwarizmi. Hij was een Perzische wiskundige uit de negende eeuw 

die onder andere ons cijferstelsel heeft bedacht. Veel mensen 

denken dat een algoritme iets heel moeilijks en mysterieus is. Maar 

eigenlijk is het niets meer dan een recept.”

Mensgerichte AI
 Eppo:  “Als het over AI gaat, dan denken mensen al snel aan 

programmeertaal en aan de bèta’s die ingewikkelde AI-systemen 

ontwikkelen. En dat heeft iets kils. Ondertussen heeft iedereen al 

in het dagelijks leven met die technologie te maken. Daarom is 

het ook zo belangrijk dat de menselijke kant veel aandacht krijgt 

en dat het grote publiek erover mee kan praten en beslissen. Dat is 

hard nodig, want helaas zijn er al negatieve voorbeelden geweest 

waarbij de inzet van AI niet zorgvuldig gebeurt. Computer says 

no. Die nadelen moeten we met z’n allen natuurlijk zorgvuldig 

bespreken en oplossingen voor zoeken. Aan de andere kant zien 

we ook een positieve ontwikkeling: als we AI op de juiste manier 

inzetten, brengt dat ongelooflijk veel voordelen met zich mee. Dat 

is ook de reden waarom de Nederlandse AI Coalitie zoveel aandacht 

besteedt aan het ontwikkelen van een mensgerichte AI. Dankzij de 

ELSA Labs  zijn we in Nederland echt een voorloper op dat vlak. 

Het is fantastisch wat daar gebeurt. Uiteraard staat mensgerichte 

AI ook centraal tijdens de AI-Parade. En dat helpt enorm om ervoor 

te zorgen dat we met ons allen op een andere manier naar AI gaan 

kijken.”

04. Terugblik

Begeleidingsethiek  binnen 
bibliotheek Kennemerwaard: in 
gesprek over ethiek en technologie

In het kader van de AI-Parade kwamen patiënten, experts en 

belangstellenden op 9 november 2022 bijeen in de bibliotheek 

Kennemerwaard om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe 

technologie in de zorg. Hiervoor werd de Aanpak begeleidings-

ethiek ingezet: een methode waarin betrokkenen de dialoog 

voeren over positieve en negatieve effecten van invoer van een 

technologie in een concrete context. Daarbij wordt naar zowel de 

positieve als de negatieve effecten van een technologie gekeken, 

en naar de manieren waarop de betreffende technologie kan 

worden ingezet. 

De casus voor deze bijeenkomst betrof PROSPECT: een behandel-

keuzehulp die mensen helpt bij het maken van moeilijke beslissingen 

bij prostaatkanker. Behandelkeuzehulpen zijn digitale hulpmiddelen 

om samen met de zorgverlener tot een weloverwogen keuze te komen. 

Hierbij worden alle behandelopties, de voor- en nadelen ervan, 

de voorkeuren van de patiënt en omstandigheden van de patiënt 

meegenomen. PROSPECT maakt gebruik van artificiële intelligentie 

(AI) om een gepersonaliseerd beeld te geven van de risico’s op 

bijwerkingen voor verschillende behandelopties.

Deelnemers zagen veel voordelen in deze technologie, bijvoorbeeld 

dat het algoritme gegevens heeft gebruikt over niet medische factoren 

(zoals vermoeidheid) om een meer op de persoon gerichte voorspelling 

te komen. Aan de andere kant waren er ook bezwaren: de kwaliteit van 

de gegevens waarmee PROSPECT de persoonlijke risico’s berekent, 

was volgens de deelnemers cruciaal. Aan het eind van de sessie 

bedachten de betrokkenen met elkaar een aantal handelingsopties, die 

maakte dat PROSPECT op een ethischer manier kan worden ingezet, 

waarbij zowel aandacht is voor het voorkomen van negatieve effecten, 

als het realiseren van positieve effecten. Vooruitblik

Daniel Tijink faciliteert de sessie begeleidingsethiek in de bibliotheek van Heerhugowaard

https://nlaic.com/bouwstenen/mensgerichte-ai/ethiek/platform-pace/


05. Vooruitblik 

AI-Parade in Groningen, de metropool 
van het Noorden

De stad Groningen vond de bibliotheek opnieuw uit. Dat komt 
ook duidelijk naar voren in de doelstelling: mensen inspireren 
om verder te kijken. En dat sluit naadloos aan bij de komende AI-
Parade, die van 3 tot en met 26 februari plaatsvindt, in een pand 
dat ervoor lijkt gemaakt. Deze stad is het epicentrum van de 
Groninger samenleving. Oftewel de “Grinslanners”.

 

Midden in het centrum van Groningen staat een modern gebouw: 

het Forum. Een echte blikvanger. Alle verdiepingen en het 45 meter 

hoge dakterras zijn open voor publiek. Het pand bevat horeca, 

filmzalen, een kiosk, expositieruimtes, studieplekken en een grote zaal 

voor talkshows en events. En de bibliotheek? Die is met het gebouw 

verweven. In het Forum zijn er op verschillende plekken boeken, dvd’s, 

stripboeken, games, kranten en tijdschriften te vinden. De hele dag 

door stromen er mensen door het transparant opgezette gebouw. In 

februari zal het dan ook niemand ontgaan dat het Forum in het teken 

van de AI-Parade staat. 

In februari staat AI in de spotlights
De installatie ‘Alledaagse Intelligentie’ laat zien hoe Artificiële 

Intelligentie (AI) al in het hier en nu wordt ingezet en wat er in de 

toekomst aan zit te komen. Ook is er een kleine tentoonstelling over AI 

dat we al dagelijks gebruiken. In de grote zaal presenteert Luca De Man 

de theatrale talkshow ‘Morgen met Lucas: Eeuwig Leven’. Die avond 

schuiven er muzikanten, filosofen en speciale gasten bij hem aan om 

het publiek mee te nemen in de toekomst van het eeuwige leven. Op 

andere momenten kunnen bezoekers van de AI-Parade bingo spelen 

met AI. 

Smartlappen, liefdesbrieven, films
Maar er is meer. In samenwerking met het ELSA Lab Noord-Nederland   

zijn er de workshop AI en Origami en een AI café, waarbij het publiek 

met experts in gesprek kan gaan over de inzet van AI in de zorg. 

Daarnaast is het mogelijk om met behulp van AI smartlappen te 

schrijven. Of een liefdesbrief, want daar komt ook een aparte workshop 

voor.  Februari is tenslotte de maand van de liefde. In de filmzalen zijn er 

avonden waarin AI de hoofdrol speelt. Zo worden de speelfilms 2001: 

A Space Odyssey en Her gedraaid. Ook staan er twee documentaires 

over AI op het filmprogramma: Hi, Al en Lo and Behold. Kortom: wie 

zich wil onderdompelen in de wereld van AI moet in februari echt even 

noordwaarts. 

Een programma met veel creatieve activiteiten

Roos de Boer, een van de organisatoren van de AI-Parade in 

Groningen: “Dit event sluit echt zo goed aan bij waar we als 

Forum voor staan. Toen we in 2019 voor het eerst de deuren 

opende, ging onze allereerste expositie over AI. Dat was meteen 

een grote, internationale tentoonstelling, waar we veel positieve 

reacties op kregen. We hoefden dus niet lang na te denken toen 

we de vraag kregen om mee te doen met de AI-Parade. De grote 

uitdaging daarbij is om het laagdrempelig te houden. Volgens 

mij is dat goed gelukt: we hebben een programma met veel 

creatieve activiteiten, geschikt voor jong en oud. Daarbij zorgen 

we er ook voor dat er op de verschillende binnenpleinen van 

dit pand gekke en leuke AI-objecten komen te staan, waarmee 

we de aandacht van nietsvermoedende voorbijgangers kunnen 

trekken. Ik heb er zin in. Of ik zelf ook aan events en activiteiten 

ga deelnemen? Uiteraard! Ik ben vooral benieuwd naar de talk-

show van Lucas De Man. Dat wordt de eerste keer dat we in het 

Forum een theatervoorstelling hebben. En ik verheug me ook 

op de Starry AI Bingo en de Love Letter Generator. Ik ben erg 

benieuwd hoe dat uit gaat pakken.”

https://nlaic.com/use-cases/elsa-lab-northern-netherlands/
https://forum.nl/nl/ai-parade 
https://forum.nl/nl/ai-parade 


06. Tentoonstelling toevoegingen

Maak kennis met SPOT
In 2023 voegen we een aantal nieuwe installaties, demo’s en sessies 

toe aan de AI-Parade. SPOT komt onder toezicht van TNO langs bij een 

aantal bibliotheken dit komende jaar. SPOT zal te bewonderen zijn op 

een grote achterwand, waarop we vermelden wat SPOT allemaal kan. 

Op deze manier proberen we de kijker te prikkelen na te denken over 

hoe zij zouden willen samen leven met AI. 

SPOT is een robot met AI en kan zelfstandig een aantal taken uitvoeren. 

Hij heeft wat weg van een hondje, maar hij wordt zeker niet ingezet als 

een knuffeldier. Deze tech-terrier is van vele markten thuis. Bijvoorbeeld 

op een bouwplaats of in een fabriek om machines te controleren. Maar 

ook in rampgebieden of op lastig begaanbare terreinen. Daar kan 

SPOT de omgeving onderzoeken en informatie verzamelen, zodat 

mensen niet in gevaarlijke situaties terecht komen. Een robot-achtige 

machine zou op meerdere manieren kunnen bijdragen aan de werk –

en woonomgeving van mensen. Het is goed om erover te praten met 

elkaar hoe we dit zouden willen implementeren in ons leven, zodat dit 

soort toepassingen mensgericht blijft worden ontwikkeld.

Zelf met SPOT aan de slag? Kijk op de website 

van de bibliotheek bij jou in de buurt wanneer er 

een SPOT-workshop plaatsvindt. 

07. Tentoonstelling toevoegingen

De Verse algoritmes generator 
De creatie ‘Verse algoritmes generator’ van ontwerpbureau 

De Reuringdienst vonden wij een ontzettend leuk initiatief. Het 

bereikt de burger in zijn diversiteit, op een manier die ieder mens 

kan begrijpen.

Je eigen algoritme op recept
Als 21e -eeuwse burgers kunnen we niet meer zonder digitale platforms. 

Als consument, maar ook bij de overheid, het openbaar vervoer, 

veiligheidsdiensten, bedrijven en instellingen. Ze zijn verweven in ons 

dagelijks leven. Waar ze eerst vooral werden beschouwd als handig, 

vermakelijk en sociaal komen er ook steeds meer vragen over deze 

toepassingen. De algoritmes blijken niet onbevooroordeeld en wat er 

met onze data gebeurt, is voor ons als consument vaak niet te overzien. 

Maar weet jij eigenlijk wel precies wat een algoritme is en wat het doet? 

Vind het uit bij de AI-Parade tijdens de volgende momenten:

• Cultureel centrum Schunk te Heerlen    

ma 27 feb | do 30 mrt

• Bibliotheek Utrecht      

do 30 mrt | ma 1 mei

• Jaarbeurs Utrecht (NL AIC event)  

wo 12 apr

• Bibliotheek Eindhoven    

ma 1 mei | ma 15 mei

• Bibliotheek Midden Brabant / LocHal Tilburg AI Parade 

ma 15 mei | do 1 jun

Tijdens de openingstijden ben je van harte welkom om ‘de Verse 

algoritme generator’ te ontdekken, de toegang is vrij. Wil je alvast een 

voorproefje? Bekijk dan hier het filmpje. Lees meer over het gehele 

project op de website.

Colofon
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