Het Algoritme Keurmerk

Het gebruik van algoritmes, wiskundige modellen die worden ingezet voor patroonherkenning, maakt besluitvorming efficiënter en effectiever. Algoritmes ontstijgen
eenvoudige beslisregels die voor mensen nog te begrijpen zijn. Maar als algoritmes zo
complex zijn, hoe weet je dan of het algoritme doet wat het moet doen? Totta data lab
en VKA signaleren een groeiende behoefte aan zekerheid en transparantie als het gaat
om algoritmes. Er is een brede maatschappelijke discussie over mogelijke vooroordelen
- oftewel bias - in de resultaten, privacy van de betrokkenen, en discriminatie.

Totta data lab en VKA vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met algoritmes, en
ontwikkelden samen het Algoritme Keurmerk met als doel om inzicht en transparantie te bieden voor
organisaties die te maken hebben met algoritmes. Het is een onafhankelijk toetsingskader, waarmee
getoetst kan worden of het algoritme goed is gebouwd, goed wordt beheerd en goed wordt gebruikt.
Voor het vertrouwen in algoritmes is het cruciaal dat deze op een verantwoorde manier worden
ontwikkeld en toegepast. Het nieuwe keurmerk biedt organisaties dit vertrouwen.
Zoals gesteld zijn moderne algoritmes soms moeilijk te doorgronden. Tegelijkertijd groeit de
behoefte om uitkomsten van het gebruik van algoritmes intern te kunnen verklaren en extern te
kunnen verantwoorden. Juist hier zien VKA en Totta data lab kansen. Organisaties zouden algoritmes
op correcte wijze moeten gebruiken, en tevens goed in staat zijn om uit te leggen wat deze algoritmes
doen. Het Algoritme Keurmerk helpt besluitvormers om op een zorgvuldige manier de kracht van
algoritmes te benutten voor de organisatie.

De acht basisregels waaraan een algoritme in ieder geval moet voldoen en waar het
Algoritme Keurmerk op toeziet:

1. De organisatie snapt de consequenties van het gebruik van algoritmes
	De medewerkers van de organisatie waar het algoritme wordt gebruikt snappen de consequenties
van het gebruik van algoritmes en begrijpen bijvoorbeeld de betrouwbaarheidsmarges. Mensen
die op basis van het algoritme keuzes maken moeten altijd in staat zijn om, desnoods afwijkend
van de indicatie die het algoritme afgeeft, een andere keuze te maken. Is er een ethische afweging
gemaakt bij de keuze voor een bepaald algoritme?

2. Bestaande expert-kennis is de basis voor het algoritme
	Kennis van experts is de basis voor het algoritme. De afwegingen die binnen het algoritme
worden gemaakt (‘beslisregels’) komen voort uit, of bouwen voort op de objectieve kennis van
(menselijke) experts.

3. Het algoritme werkt op basis van bruikbare data
	De data die door het algoritme gebruikt wordt is op de juiste wijze verzameld en geprepareerd.
De data kan en mag voor de betreffende toepassingen worden ingezet. Het algoritme mag de
data niet veranderen of beïnvloeden, zodat altijd zeker is dat het algoritme uitkomsten genereert
op basis van de exacte data waarmee het is gevoed.

4. Relevante (privacy) wetgeving wordt gerespecteerd
Privacywetgeving, wet- en regelgeving en branchespecifieke kaders worden gerespecteerd.

5. De validiteit van de uitkomsten wordt blijvend getoetst
	De uitkomsten van het algoritme zijn reproduceerbaar en komen overeen met de verwachtingen,
die bijvoorbeeld door mensen zijn bepaald. Is een eventueel lerend vermogen en onderhoud van
het algoritme structureel goed ingericht? Blijft het algoritme doen wat het moet doen?

6. Het algoritme wordt kundig toegepast
	
A fool with a tool is still a fool. De ontwerpers/gebruikers van een algoritme zorgen voor de
inhoudelijke juistheid en de technische werkbaarheid. Inhoudelijke juistheid: bijvoorbeeld dat
een algoritme feitelijk het inzicht levert wat men zoekt en niet bevooroordeeld is. De technische
werkbaarheid: het algoritme wordt goed getest en in de dagelijkse praktijk wordt voldoende snel
een resultaat aangeboden. Is het (technisch) beheer goed ingericht?

7. De organisatie kan onderbouwen hoe het algoritme werkt
	De organisatie kan altijd uitleggen hoe het algoritme tot resultaten komt. De opbouw van het
algoritme is daarnaast verdedigbaar en sluit aan op het eigen beleid. Keuzes zijn goed
gedocumenteerd.

8. De organisatie neemt verantwoordelijkheid voor het algoritme
	Er is een duidelijke verantwoordelijkheid afgesproken over de omgang met het algoritme.
Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opstellen, het gebruik en de kwaliteitsbewaking
van het algoritme.

	Wil je meer weten over het Algoritme Keurmerk en hoe het jouw organisatie kan helpen
om meer grip te krijgen op de algoritmes die jullie gebruiken? Neem dan contact op!
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