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WIJ REDUCEREN EXISTENTIËLE RISICO’S VAN NIEUWE 
TECHNOLOGIE 
 
Nieuwe technologie zoals AI, biotech, en nanotech, ontwikkelt zich razendsnel, wat volop 
kansen biedt. Deze technologie brengt echter ook grote risico’s met zich mee. In het ergste geval 
zou ongecontroleerde ontwikkeling van met name AI van menselijk niveau zelfs een existentieel 
risico kunnen worden: een bedreiging voor de toekomst van de mensheid. 
 
Om de kans op existentiële risico’s te verkleinen is het Existential Risk Observatory opgericht. 
Wij zijn een jonge nonprofit (stichting) met als doel het reduceren van existentiële risico’s door 
het informeren van het publieke debat. Dit doen we met name door artikelen te publiceren in 
leidende media, events te organiseren, en onze ideeën onder de aandacht te brengen in Den 
Haag. We ontvangen funding van o.a. Survival and Flourishing Foundation en International 
Center for Future Generations. We hebben een klein team maar zien veel potentie voor groei. 
Wereldwijd werken enkele honderden mensen net als wij aan het reduceren van (AI) 
existentieel risico, bijvoorbeeld in Cambridge, Oxford, Washington en Brussel. 
 

FUNCTIE 
 
Wij zien een enorme kans om het maatschappelijk debat in Nederland verder te stimuleren, en 
om nationaal beleid geïmplementeerd te krijgen! Om dit te bereiken, ga jij: 
 

• Regelmatig opiniestukken schrijven en mediamomenten creëren i.s.m. onze PR-
professional. 

• Ons onderwerp op de kaart zetten in Den Haag bij Tweede Kamerleden, 
bewindspersonen, beleidsmedewerkers en (hoge) ambtenaren i.s.m. onze PA 
medewerker. Ons politieke doel: Nederlands budget om het wereldwijde onderzoek 
naar existentiële risicoreductie te verdubbelen in 2025. 

• Events organiseren over ons thema (online en in-person), zowel voor een publiek van 
bijv. studenten, als op grotere schaal in leidende debatcentra. 

• Een netwerk onderhouden en uitbouwen van o.a. journalisten, opinieleiders, academici, 
en politici, en deze mensen interesseren voor ons onderwerp. 

• Zorgen dat je geïnformeerd blijft over de laatste ontwikkelingen op het gebied van (AI) 
existential risk, door bijvoorbeeld internationale conferenties te bezoeken en met 
onderzoekers te corresponderen. 

• Meedenken over de effectiviteit van onze communicatie en ons onderzoek op dit 
gebied. 

• Mogelijk enkele stagiairs en/of vrijwilligers managen. Dit kan uitgroeien tot een klein 
team. 

 
Je rapporteert direct aan de directeur en werkt nauw met hem en de rest van het team samen. 
Startdatum is bij voorkeur begin April. 
 
Wij zien sterkte groeimogelijkheden in het agenderen van existentiële risico’s. Met name als 
deze groei ook internationaal wordt, zou jouw positie, afhankelijk van je bagage en 
functioneren, kunnen uitgroeien tot Directeur Nederland. Ook de beloning zal dan aangepast 
worden. 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Existential_risk_from_artificial_general_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Existential_risk_from_artificial_general_intelligence
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-artificiele-intelligentie-hoe-controleer-je-iets-dat-in-alles-beter-is-dan-alle-slimste-mensen-op-de-wereld~bc823655/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free&fbclid=IwAR1xW4eVyQ8QOZLQtjFWxd7faZTqZQAQjkLgjFmQSBSjMrTap4lE1DAGt3I
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/15/waakzaam-blijven-bij-het-vervagen-van-de-grens-tussen-echt-en-ai-a4151619
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/99365039/macht-van-de-mens-niet-vanzelfsprekend
https://www.trouw.nl/opinie/gelet-op-de-gevaren-verdient-de-digitale-agenda-in-den-haag-meer-ambitie~b1beaab7/
https://www.existentialriskobservatory.org/nl/evenementen/
https://existentialriskobservatory.org/papers_and_reports/Position%20paper%20Existential%20Risk%20Observatory%20t.b.v.%20rondetafelgesprek%20Artificiële%20Intelligentie%20d.d.%2013%20september%202022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7025881346002583552
https://www.cser.ac.uk/
https://www.fhi.ox.ac.uk/
https://futureoflife.org/our-work/policy-work/
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WAT WIJ JE BIEDEN 
 

• Een ontzettend leuke baan met enorm veel vrijheid en bijna onbeperkte mogelijkheden. 

• Je werkt aan mogelijk het meest impactvolle vraagstuk wat er op dit moment bestaat, 
en wat in de toekomst alleen maar nog belangrijker kan worden. 

• We werken hybride: enkele dagen per week op kantoor/cowerkplek in Amsterdam 
Houthavens (uitzicht op het IJ!) en enkele dagen thuis. 

• We zijn ook internationaal een belangrijke proeftuin met veel potentie voor de 
toekomst. 

• Je bouwt een zeer relevant netwerk op van opinieleiders, politici, funders, etc. 

• Je leert veel. Als je over existentiële risico’s een maatschappelijk debat kunt opstarten, 
kun je dit over elk thema. 

• Je werkt in een klein team, waarbij er veel vrijheid is om je eigen werk op jouw manier 
aan te pakken. 

• Een salaris afhankelijk van je ervaring tussen de € 2.800 euro en € 3.200 euro o.b.v. 
fulltime dienstverband (40 uur per week).  

• De functie is in principe voor 32 uur/week (vier dagen). Er zijn in overleg 
mogelijkheden om dit anders in te vullen. 

• Je krijgt een halfjaarcontract. Onze intentie is om hierna je verantwoordelijkheden en 
beloning sterk te laten groeien, mits onze fundingsituatie dit toelaat. 

 

WAT JIJ MEEBRENGT 
 

• Bestaande kennis van, en bezorgdheid over, existentiële risico’s, met name AGI.  

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Je kunt 
goed je mening verkondigen, zowel in een geschreven stuk als mondeling. 

• Liefst enkele jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld als campagneleider bij een 
NGO, als consultant, in de politiek, in het bestuur, in de techniek (bijv. AI), in de media, 
of als public affairs-professional. 

• Een relevante, afgeronde universitaire opleiding. 

• Je bent goed thuis in maatschappij, media en politiek. 

• Bestaand netwerk is een pré. 

• Je bent niet bang om wie dan ook aan te schrijven of op wie dan ook af te stappen. Je 
kunt goed jouw eigen netwerk en dat van ons gebruiken en onderhouden. 

• Ervaring met managementtaken is een pré.  
 

SOLLICITATIEPROCEDURE 
 
Spreekt deze functie je aan, stuur dan je CV met motivatiebrief voor 13 maart 2023 naar 
info@existentialriskobservatory.org. Als je geïnteresseerd bent, maar vragen hebt of nog 
twijfelt, neem dan contact op via hetzelfde adres voor meer informatie of een informele 
kennismaking.  
 
We zien er naar uit om samen met jou existentiële risico’s te gaan agenderen in Nederland! 

mailto:info@existentialriskobservatory.org

