
In een niet al te grijs verleden lanceerde Amazon-topman Jeff Bezos het 
wilde plan om massaal drones in te zetten om pakketjes te bezorgen. 
Amazon Prime Air zou de voorbode moeten worden van een tijdperk 

waarin kunstmatige intelligentie ons een hoop werk uit handen zou nemen. 
Volgens optimistische trendwatchers konden we robots maar liefst 50% van 
ons werk toeschuiven, waardoor wij andere, nog nuttiger dingen konden doen. 
Of gewoon langer in bed blijven liggen, daar zou mijn voorkeur in ieder geval 
naar uitgaan.
 
Bezorgdrones, zorgrobots, zelfrijdende auto’s, robottaxi’s – allemaal zaken die 
met veel bombarie werden aangekondigd, om vervolgens geruisloos van het 
podium te verdwijnen. Het aantal pakjesbezorgers is echter – mede dankzij 
de coronacrisis – nog nooit zo hoog geweest en in onder meer ziekenhuizen, 
zorginstellingen en de horeca schreeuwt men om extra personeel. Flitsbezorg-
diensten als Flink, Zapp en Gorillas zijn bezig met een enorme opmars en in-
middels rijden er honderden fietskoeriers voor een appel en een ei door de 
Nederlandse steden – een heel verschil met de zwermen drones die ons waren 
voorgespiegeld. 

Dus waar blijven de robots? Nou, ze zijn vooral onder de motorkap te  vinden. 
Kunstmatige intelligentie en slimme algoritmes blijken namelijk uitstekend 
 geschikt om menselijk gedrag te voorspellen. De meeste security-oplossingen 
werken niet meer met (dagelijkse) updates, maar kijken naar mogelijk verdacht 
gedrag van (externe) software én de gebruiker om te bepalen of er actie moet 
worden ondernemen. Een tijdje geleden sprak ik met Jordy Onrust , oprichter 
van spraakherkenningsspecialist ORdigiNAL. Hij vertelde dat er nu wordt ge-
werkt aan oplossingen die meedenken met de gebruiker en stilzwijgend fouten 
verbeteren en teksten aanvullen. Oftewel: een ontwikkeling van ‘recognition’ 
naar ‘understanding’. Een trend die ook op securitygebied speelt. 

Natuurlijk, bedrijven en hun werknemers moeten werken aan hun ‘cyber-
security awareness’ en ‘cyber resilience’ (zie ook het Grotetafelgesprek op 
 pagina 12), maar tegelijkertijd kan het geen kwaad om gebruikers tegen zich-
zelf in  bescherming te nemen. Of om het iets vriendelijker te formuleren: om 
hen lastige securitytaken uit handen te nemen. In dit dossier Security & Privacy 
 komen alle belangrijke en relevante spelers aan bod en staan we stil bij de 
trends en uitdagingen op securitygebied. 

Intussen blijven techbedrijven als Google, Uber en Tesla vasthouden aan het 
idee van robots die ons leven makkelijker moeten maken. Zo sleutelt Tesla-top-
man Elon Musk aan de Tesla Bot, een mensachtige robot die in 2022 het licht 
moet zien en vooral is in te zetten voor saaie klusjes en fabrieksarbeid. Handig, 
maar voor onze sector zou het nog handiger zijn wanneer de Tesla Bot actief 
mails zou monitoren op phishing-links en malware en tegelijk ook ransom ware-
aanvallen blokkeert. Daarmee lossen we mogelijk ook deels het probleem op 
van de personeelstekorten in de IT…
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