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TITELSLIDE	  
Geachte	  Rector,	  vrienden,	  familie,	  collega’s,	  het	  is	  voor	  mij	  ongelooflijk	  fijn	  dat	  u	  
in	  deze	  grote	  getalen	  bent	  gekomen.	  Ook	  maakt	  het	  deze	  bijeenkomst	  daardoor	  
erg	  spannend	  voor	  mij.	  
	  
SLIDE	  2:	  PAPERO	  

	  
Het	  onderwerp	  dat	  ik	  wil	  toelichten	  is	  zoals	  de	  titel	  al	  aangeeft,	  de	  sociale	  robot.	  
Ik	  ga	  u	  vertellen	  over	  onderzoek	  uitgevoerd	  samen	  met	  collega’s	  en	  studenten	  de	  
afgelopen	  jaren	  en	  tevens	  wat	  ik	  in	  de	  toekomst	  nog	  hoop	  bij	  te	  dragen	  op	  dit	  
gebied,	  aan	  de	  Universiteit	  Twente	  als	  hoogleraar	  Human	  Media	  Interaction.	  
	  
In	  het	  kort	  gaat	  deze	  oratie	  over	  computers	  met	  sociale	  vermogens,	  en	  de	  
acceptatie	  van	  deze	  technologieën	  door	  mensen	  zoals	  u	  en	  ik.	  
	  
SLIDE	  3:	  ROBOTS	  ARE	  COMING	  

	  
U	  heeft	  het	  vast	  al	  eens	  in	  het	  nieuws	  gehoord,	  robots	  worden	  ingezet	  in	  de	  
ouderenzorg,	  openbaar	  vervoer,	  beveiliging,	  als	  oppas	  voor	  onze	  kinderen,	  en	  in	  
klaslokalen.	  Kortom,	  deze	  robots	  zullen	  dicht	  bij	  mensen	  in	  de	  buurt	  komen	  en	  
een	  actief	  onderdeel	  worden	  van	  onze	  sociale	  samenleving.	  	  
	  



SLIDE	  4:	  OMA	  

	  
Dit	  is	  mijn	  oma,	  ze	  zit	  hier	  op	  de	  eerste	  rij.	  Sinds	  opa	  is	  gestorven	  bijna	  5	  jaar	  
geleden	  woont	  oma	  alleen.	  In	  een	  groot	  huis	  met	  een	  grote	  tuin.	  De	  tuin	  kan	  oma	  
niet	  meer	  bijhouden	  en	  dat	  doet	  een	  tuinman,	  maar	  eigenlijk	  heeft	  de	  tuin	  elke	  
dag	  een	  klein	  beetje	  werk	  nodig.	  Oma	  gaat	  samen	  met	  de	  hulp	  boodschappen	  
doen	  en	  samen	  maken	  ze	  het	  huis	  schoon.	  Ze	  kookt,	  wast	  en	  strijkt	  zelf.	  Wanneer	  
je	  bij	  oma	  op	  bezoek	  komt	  staat	  de	  nasi	  al	  op	  het	  vuur	  en	  kun	  je	  meteen	  
aanschuiven.	  Samen	  met	  opa	  heeft	  oma	  veel	  gereisd,	  naar	  Rusland,	  Tsjechië,	  en	  
Azië	  met	  de	  trans-‐Mongoliëexpres.	  Op	  de	  koffers	  passen	  midden	  op	  het	  rode	  
plein	  in	  Moskou	  vond	  ze	  niet	  eng.	  Maar	  nu	  alleen	  thuis	  voelt	  oma	  zich	  vaak	  niet	  
veilig.	  Soms	  lijkt	  het	  of	  mensen	  proberen	  in	  te	  breken.	  Mijn	  moeder,	  ook	  hier	  op	  
de	  voorste	  rij	  gaat	  net	  zoals	  vele	  informele	  zorgdragers	  in	  Nederland	  elke	  dag	  
even	  op	  bezoek.	  Om	  te	  kijken	  hoe	  het	  gaat,	  om	  de	  administratie	  te	  doen,	  om	  
samen	  naar	  de	  markt	  te	  gaan	  of	  om	  geld	  te	  halen	  bij	  de	  bank.	  Stelt	  u	  zich	  voor	  dat	  
oma	  een	  machine	  had	  die	  haar	  in	  staat	  stelde	  om	  elke	  dag	  even	  de	  tuin	  bij	  te	  
houden,	  de	  boodschappen	  samen	  te	  doen	  en	  s	  ‘avonds	  het	  huis	  te	  bewaken.	  Ook	  
voor	  mijn	  moeder	  zou	  zo’n	  huismachine	  een	  uitkomst	  zijn.	  Ze	  gaat	  vaak	  langs	  
maar	  niet	  altijd	  juist	  op	  het	  tijdstip	  dat	  het	  niet	  goed	  gaat.	  Het	  zou	  veel	  rust	  geven	  
wanneer	  een	  intelligent	  systeem	  mijn	  moeder	  kon	  laten	  weten	  wanneer	  er	  iets	  
aan	  de	  hand	  is.	  Eigenlijk	  zouden	  we	  allemaal	  wel	  intelligente	  systemen	  kunnen	  
gebruiken	  die	  niet	  alleen	  informatie	  geven	  maar	  ook	  fysieke	  taken	  kunnen	  
aanpakken.	  Voor	  mensen	  die	  tijdens	  revalidatie	  toch	  een	  soort	  aanwezigheid	  op	  
hun	  werk	  of	  school	  willen	  houden,	  voor	  mensen	  die	  verlamd	  zijn	  om	  te	  eten	  of	  
drinken	  wanneer	  zij	  daar	  zin	  in	  hebben,	  en	  voor	  werkende	  ouders	  met	  kinderen	  
om	  s’avonds	  aan	  tafel	  te	  kunnen	  schuiven	  in	  een	  opgeruimd	  huis.	  	  
	  
SLIDE	  5:	  ROBOT	  APPEARANCES	  



	  
Het	  is	  misschien	  wel	  een	  beetje	  vreemd	  om	  een	  machine	  in	  huis	  te	  hebben	  als	  
een	  soort	  hulp.	  Hoe	  zou	  zo’n	  robot	  zich	  moeten	  gedragen	  en	  hoe	  zou	  het	  eruit	  
moeten	  zien	  zodat	  wij	  het	  als	  ‘normaal’	  gaan	  beschouwen?	  
	  
Vorige	  week	  belde	  Ger	  Wieberdink	  van	  het	  tv	  programma	  Labyrinth	  van	  de	  
VPRO.	  In	  het	  kader	  van	  Alan	  Turing’s	  100ste	  geboortejaar	  willen	  zij	  een	  stukje	  
komen	  filmen	  over	  de	  sociale	  computer.	  	  
	  
SLIDE	  6:	  ALAN	  TURING	  

	  
Alan	  Turing	  is	  in	  eigen	  land	  een	  grote	  beroemdheid	  al	  is	  hij	  al	  meer	  dan	  50	  jaar	  
geleden	  gestorven.	  In	  Nederland	  kennen	  weinig	  mensen	  hem	  buiten	  het	  
vakgebied.	  Alan	  Turing	  was	  een	  van	  de	  grondleggers	  van	  de	  informatica	  en	  
artificiële	  intelligentie,	  in	  eigen	  land	  vooral	  bekend	  om	  zijn	  werk	  aan	  het	  
decoderen	  van	  de	  enigma	  code.	  In	  1950	  publiceerde	  Turing	  in	  het	  tijdschrift	  



MIND	  een	  artikel,	  genaamd	  Computing	  Machinery	  and	  Intelligence.	  Hierin	  
beschreef	  hij	  zijn	  Turing	  test.	  	  
	  
SLIDE	  7:	  TURING	  TEST	  

	  
De	  Turing	  test	  is	  een	  experiment	  om	  licht	  te	  werpen	  op	  de	  vraag	  of	  een	  machine	  
menselijke	  intelligentie	  kan	  vertonen.	  Turing	  noemde	  het	  ‘het	  imitatiespel’.	  Een	  
menselijke	  ondervrager	  wordt	  in	  verbinding	  gesteld	  met	  een	  mens	  en	  met	  een	  
computer	  en	  moet	  door	  ondervraging	  zien	  vast	  te	  stellen	  welke	  van	  de	  twee	  de	  
mens	  is.	  Sommigen	  stellen	  dat	  de	  Turing	  test	  is	  voorgegaan	  door	  Descartes	  
‘verhandeling	  van	  de	  methode’,	  geschreven	  in	  1637	  waarin	  hij,	  door	  mij	  vertaald	  
uit	  het	  Engels,	  stelt:	  
	  
SLIDE	  8:	  Descartes	  

	  
Als	  er	  machines	  waren	  die	  op	  ons	  zouden	  lijken	  en	  onze	  acties	  zo	  nauwgezet	  
mogelijk	  zouden	  imiteren,	  dan	  zouden	  we	  nog	  twee	  hele	  zekere	  methoden	  
hebben	  om	  vast	  te	  stellen	  dat	  het	  geen	  echte	  mensen	  zijn.	  Het	  eerste	  is	  dat	  ze	  
nooit	  woorden	  zouden	  kunnen	  gebruiken	  of	  gebaren	  samen	  zouden	  kunnen	  



stellen,	  zoals	  wij	  dat	  doen	  om	  onze	  gedachten	  aan	  anderen	  te	  verklaren.	  We	  
kunnen	  ons	  een	  machine	  voorstellen	  zo	  gemaakt	  dat	  het	  woorden	  uit,	  en	  zelfs	  in	  
combinatie	  met	  lichaamsbewegingen.	  Maar	  het	  is	  ondenkbaar	  dat	  zo	  een	  
machine	  verschillende	  samenstellingen	  van	  die	  woorden	  kan	  geven	  om	  passende	  
betekenisvolle	  antwoorden	  te	  geven	  op	  hetgeen	  dat	  tegen	  het	  gezegd	  wordt,	  
zoals	  zelfs	  de	  saaiste	  van	  alle	  mensen	  dat	  kunnen.	  Ten	  tweede,	  ook	  al	  kunnen	  
sommige	  machines	  taken	  zo	  goed	  als	  wij	  ze	  kunnen,	  of	  misschien	  zelfs	  beter,	  zij	  
zullen	  ontegenzeggelijk	  falen	  in	  andere	  taken.	  Daaruit	  blijkt	  dat	  zij	  handelen	  niet	  
vanuit	  begrip	  maar	  vanuit	  de	  dispositie	  van	  hun	  functionaliteit.	  Want	  verstand	  is	  
een	  universeel	  instrument,	  dat	  gebruikt	  kan	  worden	  in	  allerlei	  situaties.	  Echter,	  
elke	  functionaliteit	  behoeft	  specifieke	  actie.	  Het	  is	  dus	  praktisch	  onmogelijk	  om	  
zoveel	  verschillende	  functionaliteiten	  te	  hebben	  om	  de	  machine	  te	  laten	  
handelen	  in	  alle	  aspecten	  van	  het	  leven	  zoals	  de	  manier	  waarop	  ons	  verstand	  dat	  
doet.	  
	  
Ik	  interpreteer	  dit	  als	  dat	  elke	  machine	  een	  aantal	  handelingen	  kan	  verrichten	  
ofwel,	  een	  aantal	  specifieke	  programma’s	  kan	  uitvoeren.	  Je	  kunt	  een	  machine	  
helemaal	  volstoppen	  met	  relevante	  kennis.	  Een	  programmaatje	  voor	  dit	  en	  een	  
programmaatje	  voor	  dat,	  een	  armpje	  om	  iets	  te	  tillen,	  een	  motortje	  om	  iets	  te	  
draaien	  enzovoorts,	  maar	  hoe	  haal	  je	  die	  kennis	  er	  ook	  weer	  uit?	  Wij	  mensen	  
hebben	  van	  anderen	  geleerd	  hoe	  we	  sociale	  situaties	  moeten	  herkennen	  en	  hoe	  
we	  daarop	  moeten	  reageren.	  Wij	  kunnen	  ons	  verbale	  en	  non-‐verbale	  gedrag	  
steeds	  weer	  in	  verschillende	  combinaties	  inzetten	  om	  te	  reageren	  op	  onze	  
omgeving.	  	  
	  
Een	  van	  de	  uitdagingen	  is	  om	  systemen	  net	  als	  mensen	  in	  reactie	  op	  sociale	  
situaties,	  betekenisvolle	  gedragscombinaties	  te	  laten	  maken.	  	  
In	  de	  rest	  van	  dit	  verhaal	  leg	  ik	  uit	  hoe	  ik	  dit	  hoop	  te	  realiseren	  in	  de	  komende	  25	  
jaar.	  
	  
SLIDE	  9:	  MANY	  DEVICES	  

	  
Introductie	  autonome	  systemen	  
Konden	  machines	  in	  de	  tijd	  van	  Descartes	  slechts	  enkele	  handelingen	  vervullen,	  
in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  is	  de	  technologie	  steeds	  complexer	  geworden.	  Vandaag	  
leven	  wij	  in	  de	  rijke	  landen	  dan	  ook	  met	  een	  brede	  keus	  aan	  technologisch	  
hoogwaardige	  producten.	  Deze	  producten	  worden	  in	  toenemende	  mate	  mobiel,	  



gedistribueerd,	  en	  uitgerust	  met	  sensoren	  en	  toegang	  tot	  informatie.	  Zij	  bezitten	  
daarmee	  de	  capaciteit	  om	  de	  omgeving	  en	  mensen	  in	  die	  omgeving	  waar	  te	  
nemen.	  Een	  systeem	  dat	  autonoom	  is	  maakt	  zelf	  beslissingen	  gebaseerd	  op	  deze	  
waarnemingen.	  	  
	  
SLIDE	  10:	  AUTOPILOT	  

	  
De	  automatische	  piloot	  van	  een	  vliegtuig	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  autonoom	  
systeem.	  Aan	  de	  hand	  van	  het	  weer,	  het	  vluchtschema	  en	  radar	  informatie	  past	  
de	  automatische	  piloot	  de	  koers	  aan.	  Een	  vliegtuig	  kan	  tevens	  landen	  op	  de	  
automatische	  piloot.	  Een	  vliegtuig	  op	  automatische	  piloot	  beweegt	  zich	  
zelfstandig	  voort.	  Aan	  de	  hand	  van	  vooraf	  bepaalde	  parameters,	  neemt	  het	  
autonoom	  deel	  aan	  het	  luchtverkeer.	  De	  beslissingen	  die	  het	  systeem	  maakt	  
uiten	  zich	  in	  fysieke	  gevolgen	  zoals	  het	  stijgen	  en	  dalen	  of	  landen.	  Zodoende	  
voldoet	  een	  vliegtuig	  op	  automatische	  piloot	  aan	  de	  voorwaarden	  om	  gezien	  te	  
worden	  als	  een	  robot.	  Op	  deze	  wijze	  komt	  u	  dus	  vaker	  in	  aanraking	  met	  robots	  
dan	  u	  denkt.	  
	  
Het	  begrijpen	  van	  complexe	  systemen	  
SLIDE	  11:	  ROBOTS	  IN	  HOME	  

	  



Ook	  nu	  al	  zijn	  er	  robotische	  producten	  voor	  thuis	  en	  op	  de	  werkvloer.	  Robot	  
stofzuigers	  en	  grasmaaiers	  gebruiken	  sensoren	  en	  eenvoudige	  
beslissingspatronen	  om	  een	  gebied	  te	  verkennen	  en	  te	  stofzuigen	  of	  maaien.	  De	  
stofzuiger	  maakt	  een	  patroon	  over	  de	  vloer	  om	  het	  vloeroppervlak	  schoon	  te	  
maken	  en	  geen	  plekjes	  over	  te	  slaan.	  Als	  een	  stoel	  of	  tafelpoot	  in	  de	  weg	  staat	  
botst	  het	  daartegenaan	  en	  zoekt	  een	  nieuwe	  weg.	  	  
	  
SLIDE	  12:	  ROOMBA	  CAT	  MOVIE	  

	  
Voor	  ons	  ziet	  het	  patroon	  van	  zo	  een	  stofzuiger	  er	  vaak	  onbegrijpelijk	  en	  zelfs	  
onlogisch	  en	  inefficiënt	  uit.	  Het	  beslissingsproces,	  de	  parameters	  waar	  de	  
beslissingen	  op	  gemaakt	  worden	  en	  het	  uiteindelijke	  systeemgedrag	  is	  voor	  de	  
leek	  te	  complex	  om	  te	  doorgronden.	  
	  
Hedendaagse	  systemen,	  en	  vooral	  systemen	  die	  autonome	  handelingen	  
verrichten	  zijn	  zo	  complex	  geworden	  dat	  mensen	  moeite	  hebben	  om	  te	  begrijpen	  
hoe	  ze	  werken.	  Siino	  en	  Hinds	  (2005)	  uit	  Stanford	  University	  beschrijven	  in	  een	  
process	  dat	  zij	  ‘sensemaking’	  noemen	  de	  manier	  waarop	  mensen	  proberen	  
technologie	  te	  doorgronden.	  Sensemaking,	  oorspronkelijk	  een	  term	  van	  Weick	  
(1995)	  om	  menselijk	  gedrag	  in	  het	  bedrijfsleven	  te	  duiden,	  kan	  beschreven	  
worden	  als	  het	  ‘proberen	  te	  verklaren	  en	  begrijpen	  hoe	  iets	  werkt’.	  	  
	  
SLIDE	  13:	  MENTAL	  MODEL	  



	  	  
Mensen	  kijken	  naar	  het	  systeem,	  proberen	  het	  uit,	  testen	  wat	  dingetjes,	  en	  aan	  
de	  hand	  van	  de	  uitkomsten	  bouwen	  zij	  een	  vaak	  naief	  mentaal	  model	  in	  hun	  
hoofd	  van	  hoe	  het	  systeem	  werkt.	  Wanneer	  mensen	  complexe	  systemen	  
gebruiken	  proberen	  zij	  het	  gedrag	  van	  systemen	  te	  begrijpen.	  Ze	  interpreteren	  
wat	  ze	  observeren	  en	  komen	  zodoende	  met	  een	  uitleg	  voor	  wat	  het	  systeem	  aan	  
het	  doen	  is	  en	  waarom.	  
	  
De	  wens	  om	  technologie	  intelligenter	  en	  de	  beslissingen	  van	  het	  systeem	  
complexer	  te	  maken,	  wordt	  in	  grote	  mate	  gedreven	  door	  de	  wens	  om	  menselijk	  
gedrag	  te	  doorgronden.	  Dit	  komt	  duidelijk	  tot	  uiting	  in	  het	  werk	  van	  William	  
Grey	  Walter	  (1950).	  	  
	  
SLIDE14:	  GREY	  WALTER	  MOVIE	  
In	  1948	  maakte	  neurofysioloog	  Grey	  Walter	  de	  eerste	  autonome	  robots	  Elsie	  en	  
Elmer	  die	  hij	  turtoises	  of	  schildpadden	  noemde,	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  een	  
beperkte	  hoeveelheid	  hersencellen	  tot	  complex	  gedrag	  kan	  leiden.	  Deze	  robots	  
hadden	  een	  licht	  sensor,	  druksensor,	  aandrijvingsmotor,	  stuurmotor	  en	  een	  
analoge	  computer	  met	  twee	  vacuüm	  buizen.	  Anders	  dan	  eerdere	  robots	  hadden	  
zij	  geen	  vast	  gedrag.	  De	  robots	  waren	  uitgerust	  met	  reflexen	  zoals	  het	  zoeken	  
naar	  licht,	  obstakels	  ontwijken	  of	  het	  reageren	  op	  een	  klap.	  In	  reactie	  op	  de	  
omgeving	  zorgde	  dit	  ervoor	  dat	  ze	  nooit	  dezelfde	  actie	  twee	  keer	  uitvoerden.	  
Deze	  emergente	  vorm	  van	  gedrag	  was	  een	  voorloper	  van	  kunstmatige	  
intelligentie.	  In	  een	  van	  de	  experimenten	  bevestigde	  Walter	  een	  licht	  op	  Elmer	  
en	  beschreef	  in	  zijn	  onderzoekslog	  wat	  er	  gebeurde	  toen	  de	  robot	  zichzelf	  in	  de	  
spiegel	  waarnam.	  “Het	  begon	  te	  flikkeren’	  schreef	  hij	  ‘het	  piepte	  en	  trilde	  als	  een	  
onhandige	  narcissus”.	  Hij	  beargumenteerde	  dat	  wanneer	  dit	  gedrag	  in	  een	  dier	  te	  
zien	  zou	  zijn	  het	  wellicht	  geaccepteerd	  zou	  worden	  als	  een	  vorm	  van	  
zelfwaarneming	  of	  zelfbewustzijn.	  Uit	  deze	  observatie	  blijkt	  al	  de	  vroege	  neiging	  
om	  het	  gedrag	  van	  de	  robot	  te	  interpreteren	  op	  manieren	  die	  Grey	  gewend	  was.	  
Bijvoorbeeld	  zoals	  het	  gedrag	  van	  dieren.	  
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Comment [1]: Filmpje	  laten	  zien	  van	  een	  
system	  en	  vragen	  of	  mensen	  weten	  op	  basis	  
waarvan	  het	  een	  keuze	  maakt	  



Sociale	  interpretatie	  van	  systeem	  gedrag	  
SLIDE	  15:	  MEDIA	  EQUATION	  

	  
De	  Media	  Equation	  is	  een	  theorie	  van	  Byron	  Reeves	  and	  Clifford	  Nass,	  ook	  van	  
Stanford	  University.	  Deze	  theorie	  behelst	  de	  notie	  dat	  mensen	  omgaan	  met	  een	  
technologie	  alsof	  het	  een	  sociale	  actor	  is.	  Zij	  stellen	  dat	  mensen	  sociale	  wezens	  
zijn	  en	  daardoor	  optimaal	  ingesteld	  om	  de	  sociale	  wereld	  om	  ons	  heen	  te	  
interpreteren.	  Vanaf	  onze	  geboorte	  en	  wellicht	  al	  daarvoor	  worden	  wij	  door	  
onze	  omgeving	  opgeleid	  om	  gedrag	  van	  andere	  mensen	  te	  interpreteren.	  Omdat	  
onze	  overleving	  afhangt	  van	  het	  leven	  in	  groepsverband,	  zijn	  wij	  geëvolueerd	  tot	  
wezens	  die	  constant	  mensen	  om	  zich	  heen	  waarnemen	  en	  daarop	  reageren.	  	  
	  
SLIDE	  16:	  PROXIMITY	  MOVIE	  



	  
Hieruit	  ontstaat	  normatief	  gedrag.	  Wij	  hebben	  een	  bijna	  intuïtief	  vermogen	  om	  te	  
bepalen	  welk	  gedrag	  normaal	  is	  in	  een	  bepaalde	  situatie.	  Wanneer	  iemands	  
gedrag	  afwijkt	  van	  de	  sociale	  norm,	  reageren	  mensen	  verbaasd	  en	  voelen	  zij	  zich	  
bedreigd.	  Normatief	  gedrag	  is	  aangeleerd.	  Maar	  niet	  altijd	  expliciet.	  Bij	  geen	  van	  
ons	  heeft	  onze	  moeder	  ons	  verteld	  hoeveel	  afstand	  van	  anderen	  te	  houden	  
wanneer	  we	  plaatsnemen.	  Toch	  voelen	  wij	  allemaal	  aan	  wat	  voor	  afstand	  
acceptabel	  is.	  Wij	  leren	  van	  onze	  omgeving	  wat	  wenselijk	  gedrag	  is	  en	  hoe	  je	  
behoort	  te	  reageren	  in	  bepaalde	  situaties.	  Wanneer	  dit	  gedrag	  door	  herhaling	  
een	  gedragspatroon	  is	  geworden	  is	  het	  erg	  moeilijk	  dit	  leerproces	  ongedaan	  te	  
maken.	  Daarom	  is	  het	  bijvoorbeeld	  zo	  moeilijk	  voor	  mensen	  om	  zelf	  een	  
liefdevolle	  relatie	  aan	  te	  gaan	  wanneer	  ze	  op	  zijn	  gegroeid	  met	  ruziënde	  ouders.	  
Omdat	  wij	  deze	  sociale	  gedragspatronen	  leren	  van	  onze	  omgeving	  zijn	  ze	  meer	  
cultureel	  bepaald	  dan	  biologisch.	  Je	  vindt	  tussen	  landen	  dan	  ook	  grote	  
verschillen	  in	  de	  manieren	  waarop	  mensen	  met	  elkaar	  omgaan.	  Het	  woord	  
cultuurshock	  is	  er	  om	  het	  fenomeen	  te	  beschrijven	  dat	  je	  het	  gedrag	  van	  mensen	  
in	  een	  andere	  cultuur	  niet	  kunt	  interpreteren	  en	  daarmee	  sociale	  situaties	  niet	  
kunt	  inschatten.	  	  
	  
Reeves	  en	  Nass	  (1996)	  stellen	  dat	  technologie	  eigenlijk	  zo	  complex	  is	  dat	  wij	  
moeite	  hebben	  het	  gedrag	  van	  systemen	  te	  interpreteren.	  Net	  zoals	  wanneer	  we	  
in	  het	  buitenland	  zijn	  proberen	  we	  het	  op	  de	  manier	  die	  wij	  het	  meest	  gewend	  
zijn.	  De	  media	  equation	  stelt	  daarmee	  dat	  we	  het	  gedrag	  van	  systemen	  proberen	  
te	  begrijpen	  net	  zoals	  wij	  elkaar	  proberen	  te	  begrijpen.	  Wanneer	  na	  een	  dag	  
werken	  je	  computer	  onverklaarbaar	  vastloopt	  en	  het	  document	  niet	  opgeslagen	  
blijkt	  te	  zijn,	  lijkt	  het	  opzettelijk	  en	  gemeen.	  Je	  hebt	  dan	  een	  sterke	  neiging	  om	  
boos	  te	  worden	  op	  je	  computer	  net	  als	  wanneer	  een	  collega	  je	  werk	  zou	  hebben	  



weggegooid.	  Wanneer	  de	  elektriciteit	  uitvalt	  en	  de	  koelkast	  ontdooit	  wordt	  je	  
echter	  niet	  boos	  op	  je	  koelkast.	  
	  
De	  media	  equation	  stelt	  dus	  ook	  dat	  wij	  in	  complexe	  systemen	  sociaal	  gedrag	  
zien	  wanneer	  het	  er	  eigenlijk	  niet	  is.	  Omdat	  wij	  gewend	  zijn	  om	  constant	  het	  
gedrag	  van	  andere	  mensen	  en	  soms	  ook	  dieren	  te	  verwerken	  en	  te	  begrijpen,	  
ontstaat	  de	  neiging	  om	  complex	  systeem	  gedrag	  te	  interpreteren	  op	  de	  enige	  
manier	  die	  wij	  kennen,	  en	  dat	  is	  op	  een	  sociale	  manier.	  	  
	  
Antropomorphisme	  
Omdat	  robots	  een	  lichaam	  hebben	  en	  fysieke	  taken	  kunnen	  vervullen	  in	  plaats	  
van	  alleen	  informatie	  verschaffen,	  denken	  onderzoekers	  dat	  het	  effect	  van	  de	  
media	  equation	  versterkt	  zal	  worden	  wanneer	  mensen	  met	  robots	  omgaan.	  
	  
SLIDE	  17:	  ROBOT	  FACTORY	  	  

	  
Robots	  bevinden	  zich	  traditiegetrouw	  in	  fabrieken,	  fabriekshallen	  worden	  om	  de	  
robots	  heen	  ontworpen	  en	  daar	  doen	  ze	  uitstekend	  werk,	  maar	  er	  is	  steeds	  meer	  
behoefte	  om	  arbeidsintensieve	  en	  repeterende	  werkjes	  in	  en	  om	  het	  huis	  en	  
kantoor	  uit	  te	  besteden	  aan	  robottechnologie.	  	  
SLIDE	  18:	  HOSPITAL	  

	  
De	  Nederlandse	  vereniging	  van	  verpleegkundigen	  bijvoorbeeld,	  geeft	  zelf	  aan	  dat	  
zij	  het	  arbeidstekort	  en	  de	  toenemende	  vergrijzing	  niet	  aankunnen	  en	  zij	  zoeken	  



actief	  naar	  technologie	  om	  hen	  te	  helpen	  met	  de	  zware	  en	  arbeidsintensieve	  
taken	  zodat	  verpleegkundigen	  zich	  meer	  kunnen	  richten	  op	  de	  zorgfunctie.	  Ook	  
voor	  de	  behoefte	  van	  ouderen	  om	  langer	  thuis	  te	  blijven	  wonen	  wordt	  
intelligente	  technologie	  als	  een	  oplossing	  gezien	  om	  ondersteuning	  te	  bieden	  
voor	  een	  onafhankelijke	  levensstijl	  waar	  zwaar	  werk	  wordt	  opgeknapt	  en	  
veiligheid	  geboden	  kan	  worden.	  Andere	  gebieden	  waar	  robots	  ingezet	  worden	  
zijn	  transport,	  beveiliging	  en	  bediening.	  
	  
SLIDE	  19:	  ROBOT	  FROM	  FACTORY	  TO	  HOME	  

	  
Dit	  betekent	  dat	  robots	  de	  fabrieken	  verlaten	  en	  gebruikt	  zullen	  worden	  in	  
huizen,	  kantoren	  en	  publieke	  ruimtes.	  Deze	  omgevingen	  zijn	  gebouwd	  voor	  
mensen	  en	  ontworpen	  met	  de	  menselijke	  fysiologie	  in	  gedachten.	  Robots	  moeten	  
effectief	  kunnen	  opereren	  in	  deze	  omgevingen,	  zij	  moeten	  dezelfde	  objecten	  
kunnen	  gebruiken,	  trappen	  kunnen	  lopen,	  kopjes	  vast	  kunnen	  pakken,	  
kastdeurtjes	  openen,	  en	  kranen	  opendraaien.	  Wanneer	  met	  het	  ontwerpen	  van	  
de	  robot	  rekening	  gehouden	  word	  dat	  het	  in	  een	  menselijke	  omgeving	  moet	  
handelen,	  moeten	  robots	  onze	  afmetingen	  en	  dingen	  zoals	  handen	  en	  benen	  
krijgen,	  zodoende	  krijgen	  robots	  aspecten	  die	  menselijk	  lijken.	  
	  
SLIDE	  20:	  UNCANNY	  VALLEY	  	  

	  



	  
Masahiro	  Mori	  (1970)	  heeft	  een	  theorie	  ontwikkeld:	  ‘de	  uncanny	  valley’.	  Jentsch	  
en	  Jung	  hebben	  in	  1906	  en	  1919	  respectievelijk	  ook	  al	  het	  unheimlische	  
besproken	  dat	  mensen	  kunnen	  ervaren.	  Mori	  beargumenteerd	  dat	  wanneer	  een	  
robot	  meer	  op	  een	  mens	  lijkt,	  deze	  herkenbaarder	  overkomt	  en	  dat	  wij	  de	  robot	  
makkelijker	  zullen	  accepteren.	  Maar	  zegt	  hij,	  wanneer	  een	  robot	  zoveel	  op	  een	  
mens	  lijkt	  dat	  ze	  haast	  niet	  te	  onderscheiden	  zijn	  dan	  wordt	  het	  griezelig.	  	  	  
	  
SLIDE	  21:	  UNCANNY	  ELFOID	  MOVIE	  

	  



Onderzoekers	  aan	  de	  Universiteit	  van	  California	  in	  San	  Diego	  en	  ATR	  in	  Japan	  
testen	  sinds	  2011	  menselijke	  hersenactiviteiten	  gerelateerd	  aan	  de	  uncanny	  
valley.	  In	  een	  FMRI	  studie	  vonden	  zij	  het	  grootste	  verschil	  in	  hersenreactie	  op	  
uncanny	  robots	  in	  de	  gebieden	  waar	  verbanden	  worden	  gelegd	  tussen	  delen	  van	  
de	  visuele	  cortex	  waar	  lichaamsbewegingen	  worden	  verwerkt	  en	  de	  delen	  van	  
de	  motor	  cortex	  waar	  men	  denkt	  dat	  er	  spiegelneuronen	  zijn.	  De	  onderzoekers	  
interpreteerden	  dit	  als	  bewijs	  van	  een	  perceptueel	  conflict.	  De	  delen	  lichtten	  op	  
wanneer	  de	  mensachtige	  verschijning	  en	  de	  robotische	  bewegingen	  niet	  bij	  
elkaar	  lijken	  te	  horen.	  Het	  lijkt	  daarom	  dat	  hersenen	  verwachten	  dat	  het	  uiterlijk	  
en	  het	  gedrag	  bij	  elkaar	  passen.	  Uit	  onderzoek	  met	  patienten	  die	  het	  zogenaamde	  
Capgrass	  syndroom	  hebben,	  blijkt	  dat	  de	  uncanny	  valley	  waarschijnlijk	  verband	  
heeft	  met	  de	  algemene	  manier	  waarop	  het	  sociale	  brein	  informatie	  verwerkt.	  Het	  
Capgrass	  syndroom	  is	  een	  zeldzame	  conditie	  onder	  andere	  gerelateerd	  aan	  
dementia.	  De	  patiënt	  gelooft	  dat	  mensen	  of	  in	  sommige	  gevallen	  dingen,	  
vervangen	  zijn	  door	  duplicaten.	  Die	  duplicaten	  worden	  over	  het	  algemeen	  
ervaren	  als	  identiek	  maar	  het	  irrationele	  geloof	  blijft	  dat	  de	  werkelijke	  entiteit	  is	  
vervangen	  door	  iets	  anders.	  Soms	  gelooft	  een	  patiënt	  dat	  een	  naaste	  is	  vervangen	  
door	  een	  robot,	  of	  dat	  de	  auto	  in	  de	  garage	  vervangen	  is	  door	  een	  duplicaat.	  Ellis	  
en	  Lewis	  (2001)	  argumenteren	  dat	  dit	  syndroom	  komt	  door	  een	  intact	  systeem	  
voor	  bewuste	  waarneming	  maar	  een	  beschadigd	  systeem	  voor	  onbewuste	  
waarneming.	  Entiteiten	  worden	  geïdentificeerd	  maar	  de	  automatische	  
emotionele	  herkenning	  die	  je	  normaal	  hebt	  bij	  het	  zien	  van	  een	  geliefde	  of	  
belangrijk	  object	  is	  verloren	  gegaan.	  Als	  de	  hersenen	  inderdaad	  twee	  paden	  
hebben	  voor	  het	  herkennen	  van	  gezichten	  en	  objecten	  dan	  is	  de	  uncanny	  valley	  
iets	  wat	  voor	  zal	  komen	  over	  het	  gehele	  spectrum	  van	  abstracte	  tot	  zeer	  
mensachtige	  robots.	  Niet	  alleen	  voor	  robots	  die	  bijna	  niet	  onderscheidbaar	  zijn	  
van	  mensen.	  We	  kunnen	  hieruit	  opmaken	  dat	  mensachtig	  uiterlijk	  van	  robots	  
effect	  kan	  hebben	  op	  de	  verwachtingen	  van	  mensen	  maar	  dat	  de	  uncanny	  valley	  
vermeden	  kan	  worden	  als	  uiterlijk	  en	  gedrag	  goed	  op	  elkaar	  afgestemd	  zijn.	  
	  
Sociale	  Robots	  
Voortbouwend	  op	  deze	  kennis,	  stoppen	  ontwerpers	  van	  robots	  menselijke	  
aspecten	  in	  de	  interactie,	  om	  de	  interactie	  met	  mensen	  te	  versoepelen.	  
	  
SLIDE	  22:	  TYPES	  OF	  SOCIAL	  ROBOTS	  



	  
Werk	  in	  deze	  richting	  kan	  grofweg	  ingedeeld	  worden	  in	  drie	  gebieden:	  
-‐Er	  zijn	  robots	  als	  interactief	  speelgoed	  die	  sociaal	  gedrag	  vertonen	  om	  te	  
vermaken	  (denk	  aan	  producten	  zoals	  Furbie).	  	  
-‐Er	  zijn	  professionele	  service	  robots	  die	  worden	  uitgerust	  met	  gedrag	  dat	  
gebruikelijk	  is	  in	  menselijke	  sociale	  omgang,	  om	  incidentele	  interactie	  te	  
versoepelen.	  
-‐	  Echter,	  	  wanneer	  robots	  thuis	  en	  op	  het	  werk	  ingezet	  worden,	  zullen	  ze	  	  het	  
vermogen	  moeten	  hebben	  om	  langdurige	  sociale	  interactie,	  wellicht	  relaties	  aan	  
te	  gaan	  met	  mensen.	  
	  
Deze	  positie	  is	  gemotiveerd	  door	  de	  toekomstvisie	  van	  robots	  in	  ons	  dagelijks	  
leven.	  Hoe	  gaat	  dat	  zijn?	  En	  hoe	  zullen	  mensen	  nu	  echt	  met	  robots	  om	  willen	  
gaan	  die	  in	  en	  om	  het	  huis	  helpen?	  Simpel	  gezegd	  zal	  het	  wel	  makkelijk	  en	  
natuurlijk	  moeten	  zijn	  om	  de	  robot	  te	  instrueren	  en	  nieuwe	  dingen	  te	  leren.	  
Daarna	  zul	  je	  samen	  willen	  werken	  in	  die	  geleerde	  taken.	  Net	  zoals	  je	  samen	  met	  
je	  kind	  de	  tafel	  afruimt.	  	  
	  
Robots,	  net	  als	  mensen	  zouden	  de	  sociale	  factoren	  in	  de	  omgeving	  moeten	  
gebruiken	  om	  te	  interacteren	  met	  mensen	  en	  om	  nieuwe	  taken	  te	  leren.	  
De	  meeste	  mensen	  hebben	  geen	  ervaring	  met	  machine	  leren,	  gedistribueerde	  
beslissingsmethoden	  of	  kunstmatige	  intelligentie,	  maar	  hebben	  een	  levenslange	  
ervaring	  met	  sociale	  interactie	  en	  sociaal	  leren	  achter	  de	  rug.	  
	  
Voor	  robots	  om	  sociaal	  te	  interacteren	  en	  te	  leren	  van	  mensen	  zoals	  wij	  van	  
elkaar	  leren	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  ze	  de	  juiste	  sociale	  signalen	  kunnen	  
herkennen,	  adequaat	  daarop	  reageren	  en	  de	  natuurlijke	  sociale	  dynamiek	  van	  
mensen	  om	  zich	  heen	  kunnen	  benutten.	  



	  
Onderzoek	  naar	  sociale	  interactie	  
We	  weten	  nog	  niet	  of	  het	  menselijk	  maken	  van	  autonome	  systemen	  in	  uiterlijk	  
maar	  ook	  in	  gedrag,	  tot	  een	  betere	  gebruikerservaring	  gaat	  leiden.	  Om	  te	  
onderzoeken	  in	  hoeverre	  menselijk	  gedrag	  overdraagbaar	  is	  naar	  computers	  heb	  
ik	  met	  collega’s	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  serie	  van	  onderzoeken	  gedaan	  om	  dit	  te	  
observeren	  en	  zodoende	  een	  overkoepelende	  theorie	  en	  raamwerk	  van	  effectief	  
sociaal	  systeem	  gedrag	  te	  ontwikkelen.	  
	  
SLIDE	  23:	  MARCEL	  

	  
Marcel	  Heerink,	  Ben	  Krose,	  Bob	  Wielinga	  en	  ik	  hebben	  onderzoek	  gedaan	  naar	  
de	  acceptatie	  van	  minder	  en	  meer	  menselijke	  virtuele	  karakters	  en	  robots	  en	  
daaruit	  bleek	  dat	  sociaal	  gedrag	  van	  robots	  hoge	  verwachtingen	  wekt	  bij	  
gebruikers.	  	  
SLIDE	  24:	  HENRIETTE	  



	  
Samen	  met	  Henriette	  Cramer,	  Bob	  Wielinga	  en	  Maarten	  van	  Someren	  hebben	  we	  
gekeken	  naar	  menselijk	  sociaal	  gedrag	  zoals	  beleefdheid	  en	  empathie	  en	  of	  dat	  
overdraagbaar	  is	  naar	  sociale	  agenten	  en	  robots.	  	  
SLIDE	  25:	  TSINGHUA	  

	  



Samen	  met	  Pamela	  Hinds	  van	  Stanford	  en	  Patrick	  Rau	  van	  Tsinghua	  University	  
hebben	  we	  gekeken	  naar	  introverte	  en	  extroverte	  persoonlijkheid	  en	  in	  hoeverre	  
dat	  overdraagbaar	  was	  naar	  mens-‐robot	  team	  werk	  in	  verschillende	  culturen.	  
Met	  Astrid	  Weiss	  hebben	  we	  gekeken	  naar	  de	  voorkeuren	  die	  mensen	  hebben	  
voor	  robotpersoonlijkheden	  in	  verschillende	  functies	  zoals	  schoonmaker,	  
receptionist	  of	  gids.	  	  
SLIDE	  26:	  ANDI	  

	  
Met	  Andi	  Winterboer,	  Gregor	  Pavlin	  en	  Frans	  Groen,	  heb	  ik	  onderzoek	  gedaan	  
naar	  vertrouwen	  en	  motivatie	  in	  gedistribueerde	  mens-‐agent	  systemen.	  	  
SLIDE	  27:	  AZIEZ	  EN	  MICHIEL	  



	  
Samen	  met	  studenten	  zoals	  Aziez	  Baksoullah	  en	  Michiel	  Joosse	  hebben	  we	  
gekeken	  of	  de	  snelheid	  waarmee	  robots	  op	  mensen	  af	  rijden	  hetzelfde	  moet	  zijn	  
als	  de	  snelheid	  die	  mensen	  aannemen	  om	  elkaar	  te	  benaderen.	  	  
SLIDE	  28:	  FILM	  PROXIMITY	  

	  



We	  hebben	  ook	  gekeken	  naar	  de	  persoonlijke	  ruimte	  die	  mensen	  willen	  tussen	  
zichzelf	  en	  een	  robot.	  In	  deze	  experimenten	  kwamen	  we	  letterlijk	  dichterbij	  dan	  
mensen	  dachten.	  	  
Uit	  al	  deze	  onderzoeken	  blijkt	  dat	  het	  niet	  mogelijk	  is	  om	  menselijk	  sociaal	  
gedrag	  1-‐op-‐1	  over	  te	  dragen	  naar	  mens-‐robot	  interactie.	  Net	  zoals	  wij	  heel	  
bepaald	  gedrag	  van	  mensen	  of	  dieren	  ‘normaal’	  vinden	  lijkt	  er	  ook	  een	  norm-‐
verwachting	  te	  zijn	  voor	  robots.	  Deze	  norm	  verwachting	  is	  echter	  sterk	  
afhankelijk	  van	  de	  context	  van	  de	  taak	  en	  van	  het	  uiterlijk	  en	  capaciteiten	  van	  de	  
robot.	  
	  
Onderzoekslijnen	  
*STOP	  en	  DRINK	  
SLIDE	  29:	  Onderzoekslijnen	  

	  
Als	  missie	  voor	  deze	  leerstoel	  heb	  ik	  het	  onderzoeken	  van	  de	  fundamentele	  
relatie	  tussen	  mensen	  en	  intelligente	  systemen.	  Daarmee	  ben	  ik	  geïnteresseerd	  
in	  zowel	  de	  praktische	  implicaties	  van	  onze	  bevindingen	  voor	  interactieve	  
technologieën	  als	  de	  wetenschappelijke	  inzichten	  in	  het	  gedrag	  en	  de	  
psychologie	  van	  mensen.	  Deze	  leerstoel	  vormt	  daarmee	  een	  brug	  tussen	  de	  
Technische-‐	  en	  de	  Gedragswetenschappen.	  
Ik	  zal	  empirisch	  onderzoek	  verrichten	  naar	  wat	  de	  effecten	  van	  intelligent	  
systeemgedrag	  op	  individuen	  en	  groepen	  zijn	  om	  uiteindelijk	  te	  komen	  tot	  een	  
robot	  met	  sociale	  vermogens	  die	  in	  onze	  samenleving	  opgenomen	  kan	  worden.	  
Om	  dat	  te	  realiseren	  zijn	  een	  aantal	  wetenschappelijke	  overwinningen	  nodig	  de	  
komende	  25	  jaar.	  	  
	  
Een	  sociale	  robot	  moet	  de	  capaciteit	  hebben	  om	  de	  sociale	  omgeving	  van	  mensen	  
te	  interpreteren.	  De	  emotionele	  toestand	  van	  mensen	  moet	  het	  kunnen	  bepalen	  



door	  het	  analyseren	  van	  gezichtsuitdrukkingen	  en	  de	  gemoedstoestand	  van	  
mensen.	  Ook	  moet	  de	  robot	  lichaamshoudingen,	  gebaren,	  verbaal	  gedrag,	  en	  
sociale	  situaties	  herkennen	  en	  interpreteren.	  Daartoe	  dient	  de	  eerste	  
onderzoekslijn:	  Het	  interpreteren	  van	  menselijk	  gedrag	  door	  robots	  of	  andere	  
intelligente	  systemen.	  	  
SLIDE	  30:	  FROG	  

	  
Het	  Europese	  Unie	  project	  FROG	  gaat	  over	  een	  Gids	  Robot	  voor	  touristische	  
locaties	  in	  de	  open	  lucht.	  Bijvoorbeeld	  de	  Royal	  Alcazar	  in	  Seville,	  de	  plaats	  waar	  
keizerin	  Isabelle	  Christopher	  Columbus	  ontbood	  om	  bericht	  te	  geven	  van	  zijn	  
reizen.	  Een	  van	  de	  doelen	  van	  dit	  driejarige	  project	  is	  om	  kleine	  groepjes	  
bezoekers	  te	  boeien	  door	  hun	  interesse	  te	  detecteren	  en	  de	  gidsstrategieen	  van	  
de	  robot	  daarop	  aan	  te	  passen.	  Betsy	  van	  Dijk	  en	  Daphne	  Karreman	  en	  ik	  
onderzoeken	  de	  persoonlijkheid	  en	  het	  gedrag	  dat	  de	  robot	  moet	  hebben	  om	  
mensen	  te	  boeien	  en	  de	  ervaring	  te	  verrijken.	  
	  
De	  tweede	  onderzoekslijn	  bestudeert	  hoe	  er	  een	  natuurlijke	  dialoog	  kan	  
ontstaan	  tussen	  robot	  en	  mens.	  Hier	  is	  de	  vraag	  hoe	  de	  dialoog	  vanuit	  de	  robot	  
kan	  worden	  afgestemd	  op	  het	  gedrag	  van	  mensen.	  Met	  andere	  woorden:	  de	  
robot	  reageert	  op	  menselijk	  gedrag	  door	  het	  interpreteren	  van	  de	  waarnemingen	  
die	  hij	  doet.	  	  
Samen	  met	  Universiteit	  Bielefeld	  en	  Stefano	  Stramiglioli	  van	  de	  UT	  zijn	  we	  een	  
project	  begonnen	  om	  de	  eerste	  autonome	  natuurlijke	  multimodale	  mens-‐robot	  
dialoog	  te	  realiseren.	  De	  expertises	  die	  we	  combineren	  zijn	  het	  herkennen	  van	  
menselijk	  multi-‐modaal	  gedrag	  met	  behulp	  van	  Dirk	  Heylen,	  Ronald	  Poppe	  en	  
Khiet	  Truong,	  het	  herkennen	  en	  genereren	  van	  dialoogelementen	  voor	  spraak	  
wordt	  gedaan	  door	  David	  Schlangen,	  het	  ter	  plekke	  realiseren	  van	  multi-‐modaal	  
gedrag	  in	  real-‐time	  reactie	  op	  de	  dialoogpartner	  wordt	  gedaan	  door	  Stefan	  Kopp,	  



Dennis	  Reidsma	  en	  Herwin	  van	  Welbergen,	  het	  combineren	  van	  verschillende	  
robotdelen	  zoals	  robothoofden	  en	  gearticuleerde	  robotnekken	  zowel	  als	  de	  
actuatie	  wordt	  gedaan	  door	  Stefano’s	  groep,	  Manja	  Lohse	  en	  ik	  doen	  empirische	  
onderzoek	  naar	  mens-‐robot	  dialogen	  in	  verschillende	  contexten	  om	  effectieve	  
robot-‐gedragsstrategieën	  te	  identificeren	  die	  vervolgens	  in	  de	  gedragsmodules	  
verwerkt	  kunnen	  worden.	  
	  
Ten	  slotte	  is	  er	  een	  derde	  onderzoekslijn,	  dit	  is	  er	  één	  van	  analyse	  en	  evaluatie.	  
Hoe	  veranderd	  deze	  sociale	  mens-‐robot	  interactie	  ons	  vertrouwen	  in	  intelligente	  
systemen,	  de	  manier	  waarop	  wij	  wonen	  en	  werken	  en	  onze	  samenleving?	  
SLIDE	  31:	  Accompany	  LOGO	  

	  
In	  het	  Europese	  Unie	  project	  Accompany	  waar	  Ben	  Krose	  ook	  partner	  is	  kijk	  ik	  
samen	  met	  Rieks	  op	  den	  Akker	  en	  Jorge	  Gallego	  Perez	  naar	  de	  rollen	  die	  een	  
robot	  kan	  aannemen	  in	  het	  ondersteunen	  van	  mensen	  om	  thuis	  zelfstandig	  te	  
blijven	  wonen,	  zoals	  fysiotherapeut,	  taaltrainer,	  keukenhulp,	  schoonmaker.	  We	  
willen	  bepalen	  welke	  mens-‐robot	  dialogen	  passen	  bij	  de	  verschillende	  rollen	  en	  
hoe	  een	  robot	  moet	  wisselen	  tussen	  rollen	  zonder	  vertrouwen	  te	  verliezen.	  Ook	  
kijken	  we	  naar	  de	  manier	  waarop	  mensen	  met	  de	  robot	  omgaan	  in	  lange-‐termijn	  
studies	  bij	  mensen	  thuis.	  
	  
SLIDE	  32:	  CYCLUS	  



	  
De	  drie	  onderzoekslijnen	  vormen	  samen	  een	  doorlopende	  cyclus.	  	  
	  
SLIDE	  33:	  SCENARIO	  

	  
In	  de	  eerstkomende	  jaren	  zou	  ik	  graag	  de	  basisblokken	  voor	  deze	  sociale	  robot	  
realiseren,	  en	  parallel	  series	  aan	  experimenten	  uitvoeren	  om	  een	  raamwerk	  van	  



effectief	  sociaal	  robot	  gedrag	  te	  ontwikkelen	  voor	  het	  gebruik	  van	  robots	  in	  
verschillende	  contexten	  zoals	  thuis,	  op	  het	  werk,	  in	  publieke	  ruimtes	  en	  
onderweg.	  Op	  de	  langere	  termijn	  wil	  ik	  de	  hybride	  mens-‐robot	  samenleving	  
bestuderen	  en	  begrijpen	  op	  welke	  wijze	  sociale	  robots	  bij	  kunnen	  dragen	  aan	  het	  
welzijn	  van	  mensen.	  Omdat	  sociale	  robots	  nog	  niet	  opgenomen	  zijn	  in	  onze	  
samenleving	  wil	  ik	  een	  onderzoeksrobot	  ontwikkelen	  die	  menselijk	  sociaal	  
gedrag	  kan	  interpreteren	  en	  op	  sociaal	  normatieve	  wijze	  een	  langdurige	  
interactie	  kan	  aangaan	  met	  mensen.	  Omdat	  deze	  robot	  socio-‐emotioneel	  gedrag	  
van	  mensen	  kan	  herkennen	  zal	  de	  robot	  niet	  allen	  een	  onderwerp	  van	  studie	  zijn	  
maar	  ook	  een	  actief	  studie-‐instrument.	  Je	  hebt	  dan	  niet	  meer	  dat	  een	  
onderzoeker	  elke	  dag	  langskomt	  met	  een	  vragenlijst,	  wat	  de	  natuurlijke	  verloop	  
van	  interactie	  erg	  verstoort,	  maar	  dat	  de	  robot	  zelf	  data	  verzameld	  over	  hoe	  
mensen	  reageren.	  
Onder	  andere	  in	  het	  kader	  van	  het	  Europese	  Flagship	  initiatief	  Robot	  
Companions	  wil	  ik	  werkelijke	  wereld	  laboratoria	  realiseren	  waarbij	  robots	  op	  
verschillende	  plekken	  in	  Europa	  bij	  mensen	  in	  huis	  en	  op	  het	  werk	  geplaatst	  
zullen	  worden.	  Zodoende	  kunnen	  wij	  en	  andere	  wetenschappers	  lange	  termijn	  
onderzoek	  uitvoeren	  naar	  de	  effecten	  en	  toepasbaarheid	  van	  nieuwe	  
robottechnologie.	  Zo	  kunnen	  we	  analyseren	  hoe	  het	  gebruik	  van	  
robottechnologie	  huis-‐	  en	  werksituaties	  kan	  beïnvloeden.	  Op	  termijn	  van	  10	  tot	  
20	  jaar	  wil	  ik	  bijdragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  robots	  en	  andere	  intelligente	  
systemen	  die	  betekenisvolle	  langdurige	  relaties	  aan	  kunnen	  gaan	  met	  mensen	  en	  
of	  dieren.	  Uiteindelijk	  hoop	  ik	  over	  20	  jaar	  mee	  te	  maken	  dat	  deze	  robots	  
opgenomen	  worden	  door	  de	  markt	  en	  bijdragen	  aan	  een	  gezonder,	  welvarender,	  
socialer	  en	  ecologisch	  verantwoorder	  leven	  voor	  mensen.	  Gezien	  de	  huidige	  
pensioen	  trend	  zal	  ik	  dan	  na	  mijn	  65ste	  nog	  genoeg	  tijd	  hebben	  om	  te	  meten	  hoe	  
de	  samenleving	  beïnvloed	  wordt	  door	  sociale	  robots.	  
	  
SLIDE	  34:	  ROBOTICS	  



	  
In	  America	  zeggen	  ze	  ‘it	  takes	  a	  village	  to	  raise	  a	  child’.	  Hetzelfde	  principe	  geldt	  
voor	  een	  robot.	  De	  samenwerking	  die	  nodig	  is	  om	  een	  sociale	  robot	  te	  realiseren	  
is	  immens.	  Om	  deze	  onderzoeksagenda	  te	  vervolmaken	  is	  over	  het	  gehele	  
spectrum	  van	  de	  robotica:	  sociale	  cognitie,	  sociale	  actie	  en	  sociale	  perceptie,	  
wetenschappelijke	  voortgang	  nodig.	  Ik	  leg	  u	  dan	  ook	  een	  inherent	  collaboratief	  
doel	  voor,	  iets	  wat	  niet	  uit	  deze	  leerstoel	  alleen	  gegenereerd	  kan	  worden.	  Om	  de	  
doelstellingen	  te	  realiseren	  ben	  ik	  in	  grote	  mate	  afhankelijk	  van	  de	  expertise	  
aanwezig	  binnen	  de	  vakgroep	  HMI,	  het	  CTIT	  instituut,	  de	  Universiteit	  Twente,	  de	  
3TU’s	  mijn	  oud-‐collega’s	  bij	  de	  UvA/Vu	  en	  andere	  universiteiten	  en	  bedrijven	  in	  
Nederland,	  Europa	  en	  verder.	  	  
	  
Het	  afgelopen	  jaar	  heb	  ik	  kunnen	  ervaren	  dat	  de	  Universiteit	  Twente	  een	  
omgeving	  is	  waar	  multidisciplinaire	  samenwerking	  tot	  bloei	  wordt	  gebracht.	  
Mijn	  collega	  hoogleraren	  hebben	  het	  afgelopen	  jaar	  veel	  interesse	  getoond	  voor	  
het	  onderzoek	  dat	  wij	  doen	  bij	  HMI.	  Ze	  zoeken	  actief	  naar	  mogelijkheden	  om	  
samen	  te	  werken	  en	  op	  deze	  wijze	  ontstaan	  nieuwe	  innoverende	  ideeën	  en	  
activiteiten.	  Het	  is	  mijn	  voornemen	  om	  in	  dit	  warme	  bad	  van	  aansluitende	  
disciplines	  mijn	  unieke	  bijdrage	  te	  leveren	  en	  high-‐tech	  sytemen	  werkelijk	  een	  
human	  touch	  te	  geven	  
	  
SLIDE	  35:	  SmartXP	  



	  
Een	  universiteit	  is	  niets	  zonder	  haar	  studenten,	  en	  onze	  universiteit	  heeft	  een	  
unieke	  ondernemende,	  diverse	  populatie.	  Een	  goede	  wetenschapper	  heeft	  het	  
hoofd	  van	  een	  onderzoeker	  en	  het	  hart	  van	  een	  leraar.	  Ook	  in	  deze	  zaal	  zitten	  
mijn	  vroegere	  leraren	  die	  veel	  invloed	  hebben	  gehad	  op	  mijn	  studie.	  Veel	  van	  
mijn	  oud	  UvA	  collegas	  waren	  ook	  mijn	  leraren	  tijdens	  mijn	  doctoraalstudie.	  
	  
Er	  zijn	  twee	  aspecten	  van	  onderwijs	  die	  mij	  bijzonder	  aan	  het	  hart	  gaan.	  Het	  
eerste	  zijn	  de	  mogelijkheden	  voor	  vrouwelijke	  studenten	  op	  de	  UT,	  het	  andere	  is	  
de	  internationalisering	  van	  ons	  studie	  aanbod.	  	  
SLIDE	  36:	  NYT,	  MEN	  	  
Ik	  geloof	  dat	  diversiteit	  essentieel	  is	  voor	  een	  productieve	  en	  creatieve	  
omgeving.	  Wanneer	  de	  hoogleraren	  van	  de	  UT	  de	  mix	  aan	  culturen,	  etniciteit,	  
geslachten,	  en	  fysieke	  capaciteiten	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  
representeren,	  zullen	  wij	  beter	  als	  rolmodellen	  kunnen	  fungeren.	  	  
SLIDE	  37:	  GRACE	  HOPPER,	  maker	  van	  de	  eerste	  compiler	  	  
Meisjes	  zijn	  ongekend	  goed	  uitgerust	  om	  technische	  studies	  te	  volgen,	  en	  wij	  
moeten	  ons	  inzetten	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  interesse	  in	  het	  ontdekkend	  
leren	  die	  er	  is	  vanaf	  de	  geboorte,	  blijft	  bestaan.	  Wij	  moeten	  ons	  inzetten	  voor	  het	  
basis	  en	  voortgezet	  onderwijs	  om	  die	  vlam	  te	  blijven	  koesteren	  zodat	  ook	  
meisjes	  hun	  pad	  kunnen	  vinden	  en	  zelfverzekerd	  plaats	  kunnen	  nemen	  bij	  de	  
beta	  studies.	  Naar	  mijn	  mening	  zijn	  hoogopgeleide	  mensen	  Nederlands	  
belangrijkste	  export	  product.	  Om	  onze	  studenten	  bewust	  te	  maken	  van	  en	  op	  te	  
leiden	  voor	  de	  mogelijkheden	  op	  het	  wereldtoneel	  hoop	  ik	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  
totstandkoming	  van	  internationale	  studies	  waarbij	  studenten	  uit	  Twente	  samen	  
met	  studenten	  uit	  bijvoorbeeld	  China,	  Amerika	  en	  Brazilie	  hun	  studie	  volgen	  en	  
de	  taal,	  gebruiken,	  bedrijven	  en	  mogelijkheden	  in	  deze	  landen	  ontdekken.	  
	  



SLIDE	  38:	  HMI	  

	  
Human	  Media	  Interaction	  is	  een	  grote	  en	  bijzondere	  vakgroep,	  wij	  houden	  ons	  
bezig	  met	  de	  empirische	  studie	  van	  de	  manier	  waarop	  mensen	  technologie	  
ervaren	  en	  gebruiken.	  Dit	  is	  een	  interdisciplinair	  onderwerp	  en	  de	  capaciteiten	  
van	  de	  groep	  vervullen	  de	  gehele	  cyclus	  van	  het	  waarnemen	  en	  interpreteren	  
van	  menselijk	  gesproken,	  geschreven	  en	  fysiek	  gedrag	  tot	  het	  genereren	  van	  
intelligent	  systeemgedrag	  om	  uiteindelijk	  een	  naadloze	  dialoog	  tussen	  mens	  en	  
machine	  te	  realiseren.	  Ik	  wil	  dan	  ook	  benadrukken	  dat	  het	  een	  ongekende	  kans	  
voor	  mij	  is	  om	  deze	  onderzoeksagenda	  ten	  uitvoer	  te	  mogen	  brengen	  in	  de	  
Human	  Media	  Interaction	  vakgroep.	  De	  mix	  van	  expertise	  en	  het	  geweldige	  
onderzoek	  dat	  mijn	  nieuwe	  collega’s	  doen	  is	  inspirerend	  en	  ik	  verwacht	  dat	  mijn	  
onderzoek	  aansluiting	  vindt	  en	  zal	  leiden	  tot	  verregaande	  samenwerking.	  	  
	  
SLIDE	  39:	  ANTON	  



	  
De	  groep	  is	  gestart	  door	  Professor	  Dr.	  Anton	  Nijholt,	  hij	  heeft	  in	  een	  periode	  van	  
25	  jaar	  een	  groep	  gecreëerd	  die	  in	  Nederland	  uniek	  is.	  Anton	  weet	  altijd	  tien	  jaar	  
eerder	  dan	  alle	  anderen	  wat	  de	  nieuwste	  technologische	  hot	  items	  worden.	  Deze	  
visionaire	  blik	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  HMI	  bijzondere	  en	  spannende	  bijdragen	  
levert	  aan	  de	  wetenschappelijke	  innovatie	  zoals	  de	  virtuele	  danspartner,	  hersen-‐
computer	  interactie,	  ambiente	  speeltuinen	  en	  affectieve	  computers.	  Deze	  
reuzenschoenen	  vullen	  is	  een	  grote	  uitdaging.	  
SLIDE	  42:DIRK	  	  



	  
Dirk	  Heylen,	  wij	  hebben	  besloten	  om	  samen	  het	  leiderschap	  van	  de	  vakgroep	  op	  
ons	  te	  nemen,	  iets	  wat	  in	  Nederland	  al	  ongebruikelijk	  is	  en	  ik	  meen	  dat	  wij	  de	  
eersten	  zijn	  met	  een	  man-‐vrouw	  combinatie.	  Dirk,	  ik	  wil	  je	  bedanken	  voor	  je	  
vertrouwen	  in	  mij.	  We	  zijn	  heel	  verschillend	  en	  ik	  geloof	  dat	  de	  combinatie	  
werkt.	  Ik	  ving	  laatst	  op	  dat	  we	  al	  Dr	  Jekyll	  en	  Mr	  Hyde	  worden	  genoemd,	  ik	  ben	  
benieuwd	  wie	  wie	  is.	  Ik	  hoop	  dat	  we	  eraan	  bij	  kunnen	  dragen	  dat	  HMI	  dé	  
onderzoeksgroep	  in	  Nederland	  is	  waar	  mensen	  naar	  kijken	  wanneer	  het	  gaat	  
over	  interactie	  met	  slimme	  en	  bijzondere	  systemen.	  
	  
Tot	  besluit	  
SLIDE	  40:	  BLACK	  SCREEN	  
	  
Ik	  wil	  het	  College	  van	  Bestuur	  van	  de	  Universiteit	  Twente	  en	  de	  Faculteit	  
Electrotechniek,	  Wiskunde	  en	  Informatica	  bedanken	  voor	  deze	  bijzondere	  
functie.	  Ik	  wil	  Peter	  Apers	  en	  Arnold	  Smeulders	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  om	  ICT	  
op	  de	  onderzoeksagenda	  van	  Nederland	  te	  krijgen	  en	  houden.	  Ik	  wil	  mijn	  oude	  
en	  nieuwe	  collega’s	  bedanken	  dat	  ze	  mij	  de	  fijne	  kneepjes	  van	  het	  vak	  hebben	  
geleerd	  en	  nog	  steeds	  leren.	  Mijn	  vrienden	  die	  het	  meest	  hebben	  geleden	  onder	  
mijn	  werkdrift	  dank	  ik	  dat	  ze	  me	  niet	  vergeten	  zijn.	  Mijn	  ouders	  Ad	  en	  Ine	  Evers	  
zijn	  mijn	  hoofdsponsors	  geweest	  en	  hebben	  zich	  in	  dienst	  gesteld	  van	  mijn	  
ontwikkeling.	  Wanneer	  ik	  als	  kind	  mijn	  huiswerk	  meesleepte	  om	  bij	  
familiebezoek	  in	  een	  hoekje	  te	  werken	  zei	  mijn	  moeder	  altijd	  ‘oh	  nee	  hè,	  daar	  
hebben	  we	  de	  professor	  weer’.	  Zie	  daar	  moeder,	  je	  hebt	  gelijk	  gekregen.	  	  
Deze	  geweldige	  dag	  en	  al	  deze	  mooie	  plannen	  zouden	  natuurlijk	  niets	  betekenen	  
wanneer	  ze	  ten	  koste	  zouden	  gaan	  van	  mijn	  gezin.	  Mijn	  vriend	  Spencer	  en	  onze	  
kinderen	  Hector	  en	  Cato	  hebben	  crèches,	  scholen	  en	  vrienden	  vaarwel	  gezegd	  
om	  mij	  te	  volgen.	  Dankzij	  hun	  liefde,	  begrip	  en	  steun	  sta	  ik	  hier	  vandaag.	  	  



Oma	  de	  Bruin	  is	  hier	  aanwezig	  maar	  enkele	  van	  mijn	  grootste	  fans	  zijn	  gestorven	  
en	  kunnen	  er	  niet	  bij	  zijn.	  Oma	  Evers,	  Opa	  Evers,	  Opa	  de	  Bruin,	  Tom	  Franken	  en	  
ons	  kleine	  zoontje	  Storm.	  
	  
Hiermee	  sluit	  ik	  deze	  oratie	  af	  en	  hoop	  ik	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  wetenschap	  en	  de	  
Nederlandse	  samenleving	  door	  technologie	  met	  sociale	  vermogens	  dichterbij	  u	  
te	  brengen.	  
	  
Ik	  heb	  gezegd.	  
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