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5 AI als een octopus met tentakels in diverse 
sectoren: een illustratie 

5.1 General purpose: Duurzame ontwikkeling (SDG’s) 
AI is een technologie voor algemene doeleinden en kan worden aangewend om het algemeen 
maatschappelijk welzijn te bevorderen.28 De bijdrage van AI in het realiseren van de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) op het vlak van onder meer onderwijs, 
gezondheidszorg, vervoer, landbouw en duurzame steden, vormt hiervan het beste bewijs. Veel 
openbare en particuliere organisaties, waaronder de Wereldbank, een aantal agentschappen van 
de Verenigde Naties en de OESO, willen AI benutten om stappen vooruit te zetten op de weg 
naar de SDG's. Uit de database van McKinsey Global Institute29 met AI-toepassingen blijkt dat AI 
ingezet kan worden voor elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Onderstaande 
figuur geeft het aantal AI-use cases (toepassingen) in de database van MGI aan die elk van de 
SDG's van de VN kunnen ondersteunen.  

Figuur 1: AI use cases voor de ondersteuning van de SDG’s30 

 

 
28  Steels, L., Berendt, B., Pizurica, A., Van Dyck, D., Vandewalle,J. Artificiële intelligentie. Naar een vierde 

industriële revolutie?, Standpunt nr. 53 KVAB, 2017. 
29  McKinsey Global Institute, notes from the AI frontier applying AI for social good, Discussion paper, December 

2018. 

 Chui, M., Chung, R., van Heteren, A., Using AI to help achieve sustainable development goals, UNDP, January 
21, 2019 

30  Noot McKinsey: This chart reflects the number and distribution of use cases and should not be read as a 
comprehensive evaluation of AI potential for each SDG; if an SDG has a low number of cases, that is a reflection 
of our library rather than of AI applicability to that SDG. 
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Op welke manier kan AI bijdragen aan de implementatie van de SDG-doelstellingen?31 

 Beperkte of zero CO2 voetafdruk (SDG’s 7 en 13). AI kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan de klimaatuitdagingen door het ontwerpen van zowel specifieke AI-toepassingen ter 
verbetering van de belangrijkste koolstofemitterende technologieën als systemen met een 
beperkte of zelfs zero CO2-voetafdruk. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de 
energievretende activiteiten van datacenters te ondersteunen is een ander spoor dat kan 
bewandeld worden om duurzame hardware en gegevensopslag te ontwikkelen. Benchmarks 
uitgedrukt in de vorm van energie-efficiënt verbruik van datacenters zouden in dit opzicht 
nuttig kunnen zijn, in combinatie met de reeds bestaande Europese gedragscode voor 
energie-efficiëntie in datacenters (European Code of Conduct for Data Centre Energy 
Efficiency). Daarnaast biedt AI nog tal van andere mogelijkheden op het vlak van energie en 
milieu (zie verder). 

 Inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen (SDG 8). Hoewel men het er grotendeels over eens is dat AI 
positieve effecten heeft op economische groei, rijst de vraag of dergelijke groei inclusief zal 
zijn. Aldus wordt gerefereerd naar het mogelijk probleem van marktconcentratie en van een 
toekomstige AI-kloof, indien de AI-technologie niet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 
zal zijn. Er zijn daarom auteurs die ervoor pleiten dat Europa de ontwikkeling en 
implementatie van AI-systemen promoot die oog hebben voor inclusie. Ook volledige en 
productieve werkgelegenheid dient volgens hen een (Europees) aandachtspunt te zijn, 
waarbij mensen niet worden vervangen maar hun productiviteit en de werkplekomgeving 
worden verbeterd.  Even zo goed zou AI ingezet moeten worden om de waardigheid van het 
werk uit te dragen en te promoten door individuen te ontlasten van repetitieve taken en hun 
creativiteit aan te wakkeren. Maar waardig werk hangt ook af van stabiliteit: AI heeft de 
transformatie in de hand gewerkt van tal van stabiele jobs naar tijdelijke jobs, denk 
bijvoorbeeld aan de platformeconomie, wat leidde tot de opkomst van wat sommige auteurs 
het nieuw "precariaat" noemen.  

 Kwaliteitsonderwijs (SDG 4).  AI kan de toegang tot het onderwijs aanzienlijk verruimen. 
Doorbraken bijvoorbeeld in natuurlijke taalverwerking en vertaling, gecombineerd met een 
verbeterde connectiviteit en conversationele bots, kunnen de toegangskosten tot 
hoogstaand onderwijs voor iedereen verlagen, ongeacht de geografische locatie. Het kan 
ook de toegankelijkheid van onderwijs voor iedereen verbeteren, ook voor personen met 
handicaps. Gepersonaliseerd leren en geautomatiseerde beoordeling zullen online 
onderwijs veel aantrekkelijker en krachtiger maken dan het vandaag is.  

 Gendergelijkheid (SDG 5). AI kan onbedoeld genderongelijkheid versterken. Daarom is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat AI-systemen expliciet getest zijn om vrouwen evenwaardige 
kansen te bieden en mogelijke vooroordelen ten aanzien van het geslacht uit te schakelen. 

 Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9). AI kan de fundamenten stutten voor verdere 
innovatieve ontwikkelingen, in het bijzonder door middel van open data en open IP-
arrangementen. Meer algemeen brengt beleid dat transparantie en het delen van 
kerndatasets aanmoedigt tussen zowel publieke als private actoren een hoger niveau van 
innovatiegerichte concurrentie en onderzoeksproductiviteit met zich mee in de toekomst. 

 
31  Renda, A., Artificial Intelligence. Ethics, governance and policy challenges, Report of a CEPS Task Force, 

CEPS, Brussels, February 2019. 
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Een concreet voorbeeld is FarmGrow, een sociale onderneming die is opgericht door de 
Rainforest Alliance en Grameen Foundation om boeren in grote cacaoproducerende gebieden 
van de wereld te ondersteunen. Het coacht hen bij het optimaliseren van opbrengsten zonder 
negatieve milieueffecten. Door Satelligence te gebruiken om satellietbeelden en AI te 
combineren, gebruikt FarmGrow teledetectietechnologieën om de productie op te volgen en 
waarschuwingen te ontvangen over duurzaamheidsrisico's zoals ontbossing. Aan de andere kant 
van de voedselcyclus bevindt zich Karma, een app voor voedselverspilling die ook wordt 
ondersteund door AI. Karma stelt restaurants en supermarkten in staat om voedsel te selecteren 
dat anders zou worden weggegooid en het met korting aan het publiek te verkopen. Tot op heden 
heeft het bedrijf $16,7 miljoen opgehaald, 900 ton voedsel gered, twee miljoen maaltijden 
bespaard en 1.300 ton CO2 bespaard. 

In een rapport wordt gepoogd een systematische beoordeling van de effectieve impact van AI op 
alle aspecten van duurzame ontwikkeling, weerspiegeld in de 17 SDG’s en de 169 onderliggende 
targets, in kaart te brengen.32 Via een expertenbevraging werd vastgesteld dat AI 134 targets kan 
helpen realiseren maar ook 59 targets kan afremmen.  

Figuur 2: Overzicht van de positieve en negatieve impact van AI op de SDG’s 

 

 
32  Vinuesa, R, Azirpor, H., Leite, I. and all., The role of artificial intelligence i achieving the Sustainable 

Development Goals, Nature Communications 11, Article number: 233, 13 January 2020. 
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5.2 Mobiliteitssector, logistiek en toerisme 

5.2.1 Mobiliteit 

Autonome voertuigen 
AI kan een grote, positieve impact te hebben op de samenleving. Zelfrijdende auto’s kunnen 
ervoor zorgen dat er niet alleen minder files zijn, ook het aantal verkeersongelukken kan drastisch 
verminderen. Het rijgedrag van de technologie kan er mede voor zorgen dat de gemiddelde 
uitstoot verlaagd kan worden. In combinatie met car-sharing, elektrisch rijden, andere vormen 
van mobiliteit (bijvoorbeeld openbaar vervoer, fiets) en initiatieven zoals New Way Of Working 
(bijvoorbeeld werken van thuis uit, videoconferencing of werken in een co-workingspace in de 
buurt), kan de mobiliteitssector aanzienlijk verduurzamen. 

Transport is een van de grootste sectoren in de OESO. In 2016 was het goed voor 5,6% van het 
OESO-BBP. De potentiële economische impact van de introductie van zelfrijdende of autonome 
voertuigen (AV) kan aanzienlijk zijn vanwege besparingen ten gevolge van minder ongevallen  en 
minder congestie. Geschat wordt dat een penetratiegraad van 10% in de VS 1.100 levens zou 
redden en $38 miljard per jaar kostenbesparingen zou opleveren. Een penetratiegraad van 90% 
kan 21.700 levens redden en de jaarlijkse kosten met $447 miljard verlagen. Er zij op gewezen 
dat gelijkaardige effecten in verband met verkeersveiligheid ook kunnen bereikt worden door nu 
al intelligente snelheidsaanpassingen verplicht te maken op nieuwe voertuigen. 

Gezien de complexiteit van zelfrijdende systemen concentreren bedrijven zich op hun specifieke 
expertisegebieden en zoeken vervolgens samenwerking met bedrijven met andere 
expertisegebieden. Waymo bijvoorbeeld is een van de toonaangevende bedrijven in AV omwille 
van zijn specialisatie in big data en Machine Learning. Het bouwt echter geen eigen auto's en 
kiest in plaats daarvan voor partners zoals General Motors (GM) en Jaguar. Grote autofabrikanten 
werken ook samen met kleinere startups om toegang te krijgen tot geavanceerde technologie. In 
oktober 2018 kondigde Honda bijvoorbeeld een investering van $2,75 miljard aan in de 
onderneming Cruise Automation dat autonome autotechnologie ontwikkelt en test. 
Ondernemingen die diensten van autodeling aanbieden zoals Uber hebben ook aanzienlijk 
geïnvesteerd in AV en partnerschappen opgezet met vooraanstaande technische universiteiten. 

De diversiteit van marktspelers die investeren in AV-systemen kan afgeleid worden uit het aantal 
patentaanvragen door verschillende groepen bedrijven (zie onderstaande figuur). Grote 
autofabrikanten laten aanzienlijke investeringen in intellectuele eigendom (IP) optekenen en 
worden op de voet gevolgd door autoleveranciers en technologiebedrijven. 
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Figuur 3: Patenten voor zelfrijdende auto’s per bedrijf, 2011-2016 

 
Bron: OESO, AI in society (2019) 

De technologie achter zelfrijdende auto’s is zeer complex. De sensoren bestaan vaak uit een 
aantal camera’s rond de auto, een aantal radars en soms een Lidar-systeem (Light detection and 
ranging of laser imaging detection and ranging). Radarsystemen kunnen snelheid en afstand 
beter inschatten dan gewone camera’s. Lidar is heel precies in het bepalen van afstand. Al deze 
sensordata moeten worden gecombineerd tot een volledig 360 gradenbeeld van het verkeer rond 
de auto. Aan de hand van deze data worden algoritmen getraind die alle objecten detecteren 
(auto’s, fietsers, voetgangers, honden, bomen, verkeersborden,…). De objecten worden door de 
tijd gevolgd en de algoritmen moeten in staat zijn te voorspellen waar de verkeersdeelnemers 
over een paar seconden zullen zijn. Daarvoor moet niet alleen geweten zijn wat de voornemens 
van de verkeersdeelnemers zijn maar moeten ook de onzekerheden in de voorspellingen 
gekwantificeerd worden. Aan de hand van die informatie neemt de zelfrijdende auto een 
beslissing: bijvoorbeeld ‘een persoon dreigt over te steken; moet er geremd worden (en wanneer) 
of moet er uitgeweken worden?’ Het Vlaamse bedrijf IVEX specialiseert zich sinds november 
2017 in veiligheidssoftware voor zelfrijdende auto’s. De ambitie is het aantal verkeersslachtoffers 
tegen 2030 tot nul te herleiden. De IVEX Safety Co-Pilot neemt beslissingen op basis van de 
enorme datastroom over de weg- en rijomstandigheden uit de sensoren en camera’s van het 
voertuig. De data worden verwerkt door perception algorithms die bepalen of die bruine vlek op 
het tweede rijvak een mens, een dier of een autoband is. Afhankelijk daarvan bepaalt de Safety 
Co-Pilot razendsnel het pad: doorrijden, uitwijken of remmen? 

Infotainment en comfort 
Op AI gebaseerde systemen zullen steeds belangrijker worden in nieuwe voertuigen. Vooral de 
categorieën infotainment en Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zullen aan populariteit 
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winnen. Infotainment is een samenvoeging van info en entertainment. In de auto is het een 
verzameling van systemen, verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie en 
entertainment. Denk hierbij aan het muzieksysteem, navigatie en interfaces. AI tilt dit naar een 
hoger niveau, onder andere met stembesturing en aanbevolen koffiestops op de route. ADAS zijn 
systemen die de bestuurder helpen het rijgedrag en de veiligheid te verbeteren. Systemen die 
hieronder vallen zijn onder andere dode-hoek-monitor, cruise control, parkeersensoren en de 
welbekende Tesla Autopilot. Nog een toepassing van kunstmatige intelligentie in de auto is 
People analytics. Dit is het monitoren van het gedrag van de bestuurder om de rit veiliger (en 
comfortabeler) te maken. Door het monitoren van het lichaam en gebruik te maken van 
gezichtsherkenning, eye-tracking en taalverwerking kan het systeem een grote impact hebben 
op de veiligheid en comfort. Zo kan de auto de bestuurder vertellen dat hij te slaperig is om te 
rijden, of dat hij belangrijke dingen heef gemist op de weg of in de dode hoek. Ook kan hij de deur 
voor de bestuurder ontgrendelen, op basis van gezichtsherkenning. 

Autonoom openbaar vervoer en autonoom varen 
Naast zelfrijdende auto’s worden ook experimenten, onder meer in Vlaanderen, ontwikkeld op 
het vlak van autonoom openbaar vervoer en autonoom varen. Wat het autonoom openbaar 
vervoer betreft, heeft De Lijn een autonome shuttle uitgeprobeerd op de luchthaven van Brussels 
Airport. Andere vermeldenswaardige voorbeelden zijn de metrolijnen van Hong Kong, Lyon en 
Parijs, waarover autonome metro’s rijden. 

Wat autonoom varen betreft, ondersteunt de EU het initiatief AUTOSHIP (Autonomous Shipping 
Initiative for European Waters) dat beoogt de volgende generatie van autonome schepen te 
versnellen door in een reële omgeving autonome vaartuigen voor de korte vaart en de 
binnenvaart te testen. Het technologiepakket omvat volledig autonome navigatie, zelfdiagnose, 
prognostiek en operationele planning, evenals communicatietechnologie die een hoogstaand 
niveau van cyberveiligheid mogelijk maakt en de schepen integreert in verbeterde e-
infrastructuur. Ook in Vlaanderen werd een project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ opgestart. 
De projectpartners De Vlaamse Waterweg nv, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven startten 
met de voorbereidingen voor het testen van de technologie van een autonoom varend vaartuig in 
een real-life omgeving op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken 
(Nieuwpoort). Vlaanderen neemt met dit proefproject een voortrekkersrol op binnen de EU en kan 
rekenen op Europese steun. 

Intelligente transportsystemen 
Intelligente transportsystemen zijn in opmars als onderdeel van de smart city. Zij proberen het 
verkeer in de stad of op snelwegen te meten en beter te coördineren. Dat vergt een netwerk van 
sensoren, de analyse van enorme hoeveelheden data om in het verkeer patronen te herkennen, 
en technieken om dat verkeer te stroomlijnen en terug te koppelen naar individuele auto’s en naar 
het openbaar vervoer. Dit zijn stuk voor stuk domeinen waar AI een doorslaggevende rol kan 
spelen. Via een proefproject in de Antwerpse wijk Sint-Andries gaan de Stad Antwerpen, 
elektronicabouwer Siemens en onderzoekscentrum imec na hoe verkeerslichten met een brein 
de doorstroming kunnen verbeteren. 

Een ander domein waarbinnen AI de mobiliteit beïnvloedt is planning: hoe kunnen bussen en 
treinen zodanig worden gepland dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk naar hun gewenste 
bestemming kunnen reizen, zonder mensen in afgelegen gebieden lang te laten wachten en 
zonder al te hoge kosten. Of nog hoe kan een discounter voor zijn leveringen een optimale route 
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plannen voor zijn klanten. Binnen het domein van de planning kan ook de zelfrijdende auto een 
rol van betekenis spelen, nl. op het gebied van car-sharing en ride-sharing. Volgens onderzoek 
van ABI33 zal het aantal gebruikers van robotcar-sharing wereldwijd zo’n 400 miljoen bedragen in 
2030. ‘Mobility as a Service’ wordt door de opkomst van deze technologie naar een hoger niveau 
getild. De zelfrijdende concept-car van Smart is hier een voorbeeld van. De Smart Vision EQ 
Fortwo moet in de toekomst mensen gaan oppikken en afzetten op locaties die zij zelf kiezen. De 
wagen haalt een persoon op op de aangegeven locatie; deze persoon hoeft niet eerst te reizen 
naar een ophaallocatie. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan er zelfs voorspeld worden 
waar en wanneer er voertuigen nodig zullen zijn. Zo zal de auto sneller in de buurt zijn wanneer 
iemand bijvoorbeeld klaar is met zijn/haar werk.  

5.2.2 Logistiek 

Enkele toepassingen 
Uit een recente studie door Forbes Insights34 waarbij 433 managers en directeurs uit de 
transportsector werden bevraagd, blijkt dat 65% gelooft dat de logistiek op de drempel staat van 
een ingrijpende transformatie, als gevolg van digitale evoluties zoals AI. Op de vraag of hun bedrijf 
al met die transformatie bezig is, antwoordt 62% positief. Op de vraag hoe die AI-transformatie 
van de logistiek er dan zal uitzien, werden de volgende logistieke doorbraaktechnologieën 
opgegeven: 

 Voorspellen in plaats van schatten. Kunstmatige intelligentie stelt bedrijven in staat om 
schattingen te vervangen door gedetailleerde voorspellingen op basis van big data. Snelle 
en accurate voorspellingen inzake vraag, capaciteit, kosten, termijnen en eventuele 
vertragingen in de supply chain, kunnen een hefboomwerking hebben voor de efficiëntie van 
bedrijven. Wie weet wat te verwachten, kan bijvoorbeeld vrachtwagens en personeel 
optimaal inzetten waar en wanneer nodig, zo de beladingsgraad maximaliseren en enorm 
veel besparen op brandstof. Door te anticiperen worden proactief oplossingen gecreëerd en 
risico’s vermeden. DHL analyseert bijvoorbeeld 58 verschillende parameters, gaande van 
het data over het klimaat tot operationele variabelen, om een machine-learning model voor 
luchtvracht te creëren. Dat model vervangt schattingen door nauwgezette voorspellingen 
over mogelijke schommelingen in transittijden tot een week op voorhand. 

 Smart warehouses en robotica. Artificiële intelligentie creëert opportuniteiten door de jobs 
van werknemers makkelijker te maken. Robots die binnen magazijnen goederen kunnen 
lokaliseren, verplaatsen, sorteren, stapelen en verwerken, kunnen de efficiëntie van een 
bedrijf vergroten. Algoritmes die inventariseren, voorraden berekenen en de minst bestelde 
goederen onderaan plaatsen op basis van real-time data, betekenen een enorme 
tijdsbesparing, wat extra ademruimte creëert voor het personeel en toelaat om de bestaande 
capaciteit te verhogen.  

 
33  https://www.greencarcongress.com/2016/03/20160314-abi.html 

 https://www.abiresearch.com/press/new-car-sharing-economy-disrupts-automotive-indust/ 
34  Forbes Insight in association with Penske. Logistics, Supply Chain and Transportation 2023: Change at 

Breakneck Speed 

 Zie ook DHL and IBM. (2018). Artificial Intelligence in Logistics. A collaborative report by DHL and IBM on 
implications and use cases fort he logistics industry. 

https://www.greencarcongress.com/2016/03/20160314-abi.html
https://www.abiresearch.com/press/new-car-sharing-economy-disrupts-automotive-indust/
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 Kijken met computervisie. Bij transport dat de wereld rond gaat, komt heel wat visuele 
inspectie kijken. Ogen die gestuurd worden door de nieuwste technologieën, kunnen die taak 
honderden malen sneller en nauwkeuriger uitvoeren dan menselijke ogen. Controles worden 
waardevoller wanneer slimme camera’s weten hoe ze schade aan goederen moeten 
vaststellen, classificeren en er meteen een passende actie aan kunnen koppelen. Dit soort 
AI-camera’s verbeteren bovendien gaandeweg hun eigen herkenningsmogelijkheden. 

 Autonome voertuigen. In het spoor van Tesla, Einride en Google hebben heel wat 
automerken de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van autonome wagens en trucks. 
Volledig autonome voertuigen zitten weliswaar nog in een testfase die met vallen en opstaan 
verloopt, maar er is al heel wat AI aanwezig in het wagenpark dat momenteel op de wegen 
rondrijdt. Een vergevorderde automatische piloot, rijstrookassistentie en geassisteerde 
remfuncties zijn maar enkele van de technologische vernieuwingen die al flink ingeburgerd 
zijn. Maar het is vandaag ook al mogelijk voor vrachtwagens om in formatie te rijden en zo 
hun brandstofverbruik spectaculair te doen dalen. Bij dit systeem dat platooning wordt 
genoemd, communiceren trucks met elkaar met als doel dicht achter elkaar te blijven rijden 
aan een constante snelheid. Het is bewezen dat het brandstofverbruik met bijna 5 % daalt 
voor de eerste truck in de rij en met 10 % voor de volgende. 

 Operationele efficiëntie en klantenservice. AI kan waardevolle inzichten genereren over het 
verplaatsen van goederen door een toeleveringsketen, waardoor de operationele efficiëntie 
sterk kan worden verbeterd. Deze inzichten helpen organisaties om te besparen op de 
voorraad- en bedrijfskosten en tegelijkertijd een hoger niveau van klantenservice te bieden. 

Een voorbeeld: concrete implementatie bij de logistieke speler DHL 
Naargelang de behoeften op de sites heeft DHL diverse types robots geïmplementeerd. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de collaboratieve robots en anderzijds de 
‘autonomous mobile robots’ (AMR’s). 

Collaboratieve robots, ook wel cobots genoemd, kunnen samenwerken met mensen. Vaak neemt 
de cobot de routineuze taken op zich, terwijl een medewerker hem bijstaat voor het precisiewerk. 
Omdat een cobot vlakbij de mens werkt, is het veiligheidsaspect hier heel belangrijk. Dat 
impliceert dat een cobot meestal een stuk trager is dan een klassieke industriële robot. 

De tweede groep robots die DHL inzet, zijn de autonomous mobile robots (AMR’s) of flexibele 
transportrobot. Binnen de organisatie worden intussen diverse types gebruikt, elk met hun 
specifieke kenmerken. De Locus Robot van de Amerikaanse fabrikant Locus Robotics werd 
geïntroduceerd op de DHL-site in het Amerikaanse South Haven en geleidelijk aan wordt de vloot 
er uitgebreid. Momenteel rijden daar 56 transportrobots rond. De robot kan 36 kilo dragen, rijdt 
1,4 meter per seconde, heeft een autonomie van 14 uur en heeft een touchpad en geïntegreerde 
scanner aan board. De navigatie van de Locus Robot berust op SLAM-technologie (simultaneous 
localization and mapping). Dankzij die technologie kan de robot autonoom een kaart opstellen 
van een onbekende omgeving en er zijn eigen positie in terugvinden. Dit type robots wordt in een 
zogenaamde zwerm gebruikt, waarbij de robots onderling met elkaar communiceren. DHL 
gebruikt de Locus Robots om efficiënter orders te verzamelen. Hierbij bewegen de autonome 
robots van de ene naar de andere gang met de orderpickbakken, terwijl de medewerkers de 
orders verzamelen in de zone die hen is toegewezen. Als de pickrobot in een gang aankomt, legt 
de picker er met behulp van de tablet op de robot de gewenste items in, waarna de robot zijn weg 
vervolgt. Een voordeel van deze robots is dat er geen veranderingen in de lay-out nodig zijn om 
ze te gebruiken. De Fetch Robot doet dan weer dienst als ‘virtuele conveyor’ voor point-to-point 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
59 

 

 

 

 

transporten. Deze robots kunnen 72 kilogram dragen, 9 uur na elkaar werken en 2 meter per 
seconde rijden. De gebruikers communiceren met het toestel via een touchscreen. Ook hier wordt 
gebruik gemaakt van de SLAM-technologie. Het managen van dergelijke vloot AMR’s vergt geen 
programmatie. De software leert de robots als het ware zelf om samen te werken in een 
dynamische omgeving. 

Een derde transportrobot die dienst doet binnen DHL Supply Chain is de Effibot van de Franse 
groep Effidence. Deze transportrobot brengt verschillende functies samen. Het is mogelijk om 
hem te laten volgen of hem voor je te laten rijden. Ook autonome navigatie op basis van 
lasergeleiding is mogelijk. Die geleiding maakt het evenwel noodzakelijk om reflectoren langs het 
traject aan te brengen. Deze transportrobot is in staat om 300 kilogram te tillen, wat hem geschikt 
maakt voor zwaardere taken dan de vorige twee cobots. 

5.2.3 Toerisme 
Toerisme Vlaanderen biedt sinds medio juli 2020 toeristen de mogelijkheid om de drukte over 
heel Vlaanderen in real time te volgen. Dat kan met de app 'YouFlanders', waarmee 
vakantiegangers hun trip kunnen plannen. De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
Orange Belgium en data-engineer Cropland.  

De app voorziet ook handige informatie over de corona- en veiligheidsmaatregelen die bezoekers 
op de bestemming in acht moeten nemen en laat toe dat zowel bezoekers als de toeristische 
sector de toestroom van toeristen in real time kunnen volgen om zo de regels van social 
distancing te kunnen naleven.  

Orange Belgium levert anonieme verkeersstatistieken uit het netwerk en laat zo data zien over 
de drukte in een specifieke zone op dat moment. Deze gegevens worden toegevoegd via 
specifieke algoritmen en vertaald in verschillende kleurcoderingen (rood = bezet, groen = kalm). 

Momenteel is het mogelijk om op de kaart musea, attracties, parken, logies en monumenten in 
Vlaanderen te vinden. Er zijn ook plannen om in een latere fase wandel- en fietsroutes toe te 
voegen. In totaal zal de app 2.700 bezienswaardigheden en bestemmingen bevatten. 

Bedrijven en organisaties kunnen elke minuut van de dag de informatie over hun zaak en 
attracties bijwerken, en zo updates geven over het bezoekersaantal, de wachttijd, de gemiddelde 
duur per bezoek en de maatregelen per attractie. Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek met 
eigen ogen zien hoe druk het is en indien nodig de druktebarometer aanpassen. 

Elke bezoeker die zich binnen een straal van 500 meter bevindt, kan de druktebarometer in 
enkele clicks aanpassen. De drukte op dat tijdstip wordt vergeleken met de druktegeschiedenis 
sinds 15 juni 2020, meteen na de lockdown. 

5.3 Detailhandel 
De detailhandel is een sector die voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Winkels 
innoveren om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de consument te voldoen, vooral op 
het vlak van klantenervaring. Grote merken zoals Nike ontwerpen interactieve etalages en 
verkopers integreren touch terminals in hun winkels om de klantervaring te verbeteren. De nieuwe 
generaties van spraakherkenning en augmented reality (AR) zijn toegankelijk dankzij AI, en 
worden nu al ingezet om de verkoop te verbeteren. 
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AI-technologieën maken het niet alleen mogelijk om de voorraden te beheren, maar ook om, in 
combinatie met instrumenten voor het voorspellen en analyseren van koopgedrag, te anticiperen 
op toekomstige behoeften. 

 Marketing en advertenties. Hoe beter een bedrijf zijn klanten begrijpt, hoe beter het zijn 
klanten kan bedienen of verlokken om iets te kopen. Naargelang bedrijven hun klanten beter 
leren kennen, worden de advertenties beter. Hiervoor moeten data verzameld worden. 
Google en Facebook doen dat door mee over de schouder te kijken naar online activiteiten: 
welke posts worden gelezen (Facebook), welke zoektermen worden gebezigd (Search), 
welke webpagina’s geopend (Chrome), welke foto’s worden genomen (Android) , welke 
plaatsen werden bezocht (Maps). Maar het kan ook anders. Albert Heijn bijvoorbeeld 
verzamelt gegevens via de bonuskaart: wat koopt deze persoon op welke datum en welk 
tijdstip van de dag? Deze data worden omgezet in een soort psychologisch profiel van de 
gebruiker dat voorspellend werkt op basis van diens interesses en dus op wat voor 
advertenties die persoon zal klikken. Klantgegevens over wie wat waar wanneer heeft 
gekocht kunnen worden gebruikt om te voorspellen waarin een persoon nog meer 
geïnteresseerd is. Dit zijn de zogenaamde recommendersystemen. Ontwikkelingen in 
machine learning, in combinatie met de grote hoeveelheden gegevens die worden 
gegenereerd, stellen adverteerders steeds vaker in staat hun campagnes te targeten. Ze 
kunnen op een ongekende schaal gepersonaliseerde en dynamische advertenties leveren 
aan consumenten. Gepersonaliseerde advertenties bieden aanzienlijke voordelen voor 
ondernemingen en consumenten. Voor ondernemingen kan dit de verkoop en het rendement 
van marketingcampagnes verhogen. Voor consumenten worden online diensten die worden 
gefinancierd door advertentie-inkomsten vaak gratis aangeboden waardoor voor hen de 
kosten van verkenning en onderzoek aanzienlijk dalen.  

 Voorraadbeheer. AI kan ook bijdragen tot het vergemakkelijken van inventarisbeheer. In de 
voedingsdetailhandel bijvoorbeeld moet op het vlak van voorraadbeheer rekening worden 
gehouden met twee essentiële aspecten, nl. beheer van een magazijn en het beheer van de 
producten zelf waarvan de vervaldatum nadert of is verstreken. Zo zijn er robots (bijvoorbeeld 
de robot Simbe van hypermarkt Casino) die de inventaris bewaken door zich door de 
gangpaden te bewegen. De belangrijkste functionaliteit is om de rekken te observeren en 
tegelijkertijd foto’s te maken die het mogelijk maken om voorraadtekorten en 
etiketteringsfouten op te sporen, zodat de bevoegde teams problemen effectief kunnen 
oplossen. Ook op het gebied van afval wordt AI ingezet. Het identificeren van producten met 
een korte houdbaarheid (uiterste gebruiksdatum) is immers niet alleen een vervelende taak, 
maar kan ook leiden tot verliezen voor het bedrijf in geval van slecht management. Om deze 
kwestie op te lossen, of tenminste te verbeteren, ontwikkelde het bedrijf Yoobic uit New York 
een applicatie die een waarschuwingslampje op het elektronische prijslabel van een product 
activeert wanneer de houdbaarheidsdatum van het product nadert. Hierdoor kunnen teams 
in de winkel producten vinden en overbrengen naar de promotierekken alvorens producten 
met een latere houdbaarheidsdatum toe te voegen. 

 Voorspellende analyses. Een supermarkt runnen stelt ingewikkelde logistieke problemen (zie 
ook hoger) op het vlak van accurate voorraadbestellingen, juiste en tijdige 
prijsaanpassingen, tijdige leveringen of nog het bepalen van de meest lucratieve locatie voor 
de opening van een nieuwe vestiging. Supervised learning kan hierbij een oplossing bieden 
door bijvoorbeeld van elk product de dagelijkse verkoopsomvang te voorspellen of de 
hoeveelheid winst te voorspellen die een nieuw filiaal gaat maken op een bepaalde locatie. 
Die voorspellingen kunnen dan weer in planningsalgoritmen van het type reinforcement 
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learning worden gebruikt om te bepalen hoe producten op tijd bij de winkels of de klanten 
worden bezorgd. 

 Leveringen. Op het vlak van leveringen startte Amazon begin 2020 met leveringen in Irvine 
(Californië) door autonome robots. ‘Scout’, de Amazon-robot, heeft nog altijd supervisie door 
een mens nodig, maar is al in staat om obstakels te vermijden en zich te openen wanneer 
een klant zijn/haar hand uitsteekt om een pakket op te halen. Verder onderzoek naar de 
verbetering van de interactie tussen de robot en de klant wordt gepland. 

5.4 Internationale handel 
AI en nieuwe digitale technologieën veranderen de digitale handel.35 Ze vergemakkelijken de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en verminderen de geografische belemmeringen voor 
economische transacties. Dergelijke transformaties zijn heel nuttig voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. AI wordt door zowel digitale als niet-digitale sectoren opgenomen, maar de 
acceptatie ervan verschilt sterk van land tot land, ook binnen de EU. 

Gegevens- en informatiestromen spelen een cruciale rol in digitale handel door personalisatie 
mogelijk te maken. Digitale handel is niet nieuw, maar neemt nieuwe vormen aan. Tot dusver had 
de digitale handel vooral invloed op de handel in goederen, ook via mondiale waardeketens, ook 
al zijn sommige dienstenactiviteiten dankzij digitale technologieën al beter verhandelbaar 
geworden. De nieuwe fase van globalisering, aangedreven door AI en nieuwe digitale 
technologieën, zal voor diensten waarschijnlijk met zich meebrengen wat de vorige fase deed 
voor de productie: de handel tussen ontwikkelde en opkomende economieën enorm vergroten. 

Digitale technologieën hebben tot een toename van platformsystemen geleid waarlangs 
goederen en diensten worden verhandeld. De uitbreiding van platformsystemen op wereldwijde 
schaal heeft veel mogelijkheden voor online handel tussen partijen in verschillende delen van de 
wereld gecreëerd en vormt een belangrijke factor voor het opschalen van kleine en middelgrote 
ondernemingen. Tegelijkertijd voorzag de opkomst van blockchaintechnologieën in een niet-
intermediair alternatief voor veilige online transacties. Blockchain is een gedecentraliseerd en 
gedistribueerd digitaal record van transacties (gedistribueerd grootboek). Het bestaat uit een 
continu groeiende lijst van records, die worden gecombineerd in ‘blokken’, die vervolgens met 
cryptografische technieken aan elkaar worden ‘geketend’. Eenmaal toegevoegd aan een 
blockchain, wordt informatie voorzien van een tijdstempel die niet worden kan gewijzigd, zodat 
pogingen tot wijzigingen gemakkelijk kunnen worden gedetecteerd. Transacties worden 
geregistreerd, gedeeld en geverifieerd op peer-to-peer-basis. Op deze manier wordt het 
vertrouwen in online transacties versterkt waardoor er minder behoefte is aan tussenpersonen 
om het handelssysteem goed te laten functioneren.   

5.5 Telecomsector 
De wereld verandert en daarmee ook de manier waarop gecommuniceerd wordt. Iedereen en 
alles is steeds verbonden en het wereldwijde communicatienetwerk vertakt continu. Er is een 
evolutie merkbaar van connected naar hyperconnected en van massacommunicatie naar 

 
35  European Parliament, Two briefings and an in-depth analysis on Data flows, artificial intelligence and 

international trade: impacts and prospects for the value chains of the future, In-Depth Analyses requested by 
the INTA committee, November 2020. 
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communicatiemassa. In plaats van enkele media die een miljoenpubliek bedienen, zijn er nu 
miljoenen die communiceren. Dit alles heeft een impact op telecom- en mediabedrijven als 
bouwers van deze verbonden wereld. 

De telecomsector bevindt zich in het epicentrum van technologische groei, geleid door mobiele 
en breedbanddiensten in het tijdperk van het internet der dingen (IoT). De huidige dienstverleners 
worden geconfronteerd met toenemende eisen voor diensten van hogere kwaliteit en een betere 
klantervaring. Om daaraan tegemoet te komen, maken telecombedrijven gebruik van de enorme 
hoeveelheden gegevens van hun klantenbestand, afkomstig uit apparaten, netwerken, mobiele 
applicaties, geolocatie, gedetailleerde klantprofielen, servicegebruik en factuurgegevens. De 
ondernemingen maken gebruik van de kracht van AI om deze enorme hoeveelheden Big Data te 
verwerken en te analyseren. Dit leidt tot bruikbare inzichten voor een betere klantervaring, een 
kwaliteitsverbetering en een vernieuwd aanbod van producten en diensten. 

Telecombedrijven richten hun AI-investeringen onder meer op volgende domeinen: 

 Netwerkoptimalisatie. AI helpt telecombedrijven bij het bouwen van zelforganiserende en 
zelfoptimaliserende netwerken (SON’s of Self Organizing Networks), op basis van 
verkeersinformatie per regio en tijdzone. AI-toepassingen gebruiken geavanceerde 
algoritmen om patronen in de gegevens te zoeken, waardoor telecombedrijven 
netwerkafwijkingen kunnen detecteren en voorspellen en proactief problemen kunnen 
oplossen. IDC36 geeft aan dat 63,5% van de exploitanten investeert in AI-systemen om hun 
infrastructuur te verbeteren. Enkele populaire AI-use cases in telecom zijn: 

• ZBrain Cloud Management van ZeroStack, dat private cloud telemetrie37-opslag en -
gebruik analyseert voor verbeterde capaciteitsplanning, upgrades en algemeen beheer  

• Aria Networks, een op AI gebaseerde oplossing voor netwerkoptimalisatie die een 
groeiend aantal Tier 1-telecombedrijven38 als klanten telt 

• NetFusion van Sedona Systems, dat de routing van verkeer optimaliseert en de levering 
van 5G-services zoals AR (augmented reality)/VR (virtual reality) ondersteunt 

• Nokia lanceerde zijn eigen op machine learning gebaseerd AVA-platform, een 
cloudgebaseerde netwerkbeheeroplossing om capaciteitsplanning beter te beheren en 
om problemen voor diensten op mobiele sites tot zeven dagen van tevoren te 
voorspellen. Nokia biedt tevens AI-as-a-Service met de introductie van AVA 5G 
Cognitive Operations. De mobiele operators kunnen deze AI-oplossing inzetten voor het 
beheer van hun toekomstige 5G-netwerken. 

 Voorspellend/preventief onderhoud. AI-gestuurde voorspellende analyses stellen 
telecombedrijven in staat tot betere dienstverlening door gebruik van gegevens, 
geavanceerde algoritmen en machine learning-technieken. Operatoren kunnen data-
gedreven inzichten gebruiken om de staat van apparatuur op te volgen, te anticiperen op 
fouten op basis van patronen en proactief in te spelen op problemen met 
communicatiehardware (bv. zendmasten, stroomkabels, datacenterservers, settopboxen bij 

 
36  International Data Corporation is een Amerikaanse aanbieder van marktinformatie, adviesdiensten en 

evenementen voor de markten voor informatietechnologie, telecommunicatie en consumententechnologie. 
37  Telemetrie is het op afstand meten van bepaalde parameters om die vervolgens via telecommunicatie te 

versturen naar een andere locatie, bv. telemetrie in de cardiologie. 
38  Een Tier 1-telecomaanbieder bezit een telecomnetwerk waarin het de operator op het hoogste niveau is. Het 

host zijn eigen nummers en levert spraak- en datadiensten. Niveau 2, 3 en 4 operatoren werken met hun eigen 
nummeringsystemen, en ze kunnen een bepaalde hoeveelheid netwerk bezitten, maar over het algemeen 
kopen ze toegang tot hogere lagen netwerken om diensten te leveren. 
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klanten thuis). Een innovatieve oplossing van AT&T gebruikt AI om de onderhoudsprocessen 
te ondersteunen: het bedrijf test een drone om zijn LTE-netwerkdekking uit te breiden en 
gebruikt de analyse van videogegevens die door drones zijn vastgelegd voor technische 
ondersteuning en onderhoud van zijn zendmasten. Preventief onderhoud kan ook ten 
behoeven van de klant ingezet worden. Het Nederlandse telecombedrijf KPN analyseert de 
notities van haar contactcentermedewerkers en gebruikt de gegenereerde inzichten om 
wijzigingen aan te brengen in zijn Interactive Voice Response (IVR)-systeem. KPN volgt en 
analyseert ook het gedrag van klanten thuis - met hun toestemming - zoals het schakelen 
van kanalen op hun modem, om Wi-Fi-problemen te identificeren. KPN volgt vervolgens 
proactief deze problemen op zodat snel technische teams kunnen ingeschakeld worden. 

 Virtuele assistenten voor klantondersteuning. Een andere toepassing van AI in 
telecommunicatie zijn AI-conversatieplatforms, ook gekend als virtuele assistenten. 
Telecombedrijven gebruiken virtuele assistenten om serviceafdelingen bij te staan in het 
verwerken van ondersteuningsverzoeken voor installatie, probleemoplossing en onderhoud. 
Met AI kunnen operatoren zelfhulpmogelijkheden implementeren die klanten laten zien hoe 
ze apparaten moeten installeren en bedienen. Cijfers van Gartner39 laten uitschijnen dat in 
2020 reeds 25% van de klantenservice- en ondersteuningsactiviteiten via allerlei 
communicatiekanalen met de klant zullen worden afgehandeld door AI virtuele assistenten 
of chatbottechnologie, tegenover nog geen 2% in 2017. Ook Proximus bijvoorbeeld zet in op 
conversationele AI-strategie en sloeg daarvoor de handen in elkaar met de startups 
Chatlayer en iReachm. Zo is er de verkoopbot ‘Titus’ die klanten helpt om de juiste bundel 
te kiezen op maat van zijn voorkeuren. ‘Sam’ is een ondersteuningsbot voor eender welk 
probleem. De bot voert eerst een lijntest uit, en verwijst daarna door naar een customer 
service agent. Er is ook ‘Alix’, de bot die support en verkoop combineert voor Epic 
producten40. Spraakassistenten, zoals ‘Aura’ van Telefónica, zijn ontworpen om de kosten 
voor klantenservice te verlagen die worden gegenereerd door telefonische vragen. DISH 
Network's samenwerking met Amazon's ‘Alexa’ stelt klanten in staat om media-inhoud te 
zoeken of te kopen met gesproken woorden in plaats van met afstandsbediening. De 
integratie van visuele ondersteuning in IVR (Interactive Voice Response)  maakt meer 
tijdbesparende interacties mogelijk - waardoor de gemiddelde afhandelingstijden en 
klanttijden worden verkort en uiteindelijk een betere klantervaring wordt gegenereerd. 

 Robotic process automation (RPA) voor telecom. Robotic Process Automation (RPA) is een 
vorm van technologie voor bedrijfsprocesautomatisering op basis van AI. RPA kan de 
telecommunicatiefuncties efficiënter maken met positieve effecten voor het beheer van  
backoffice-activiteiten en grote aantallen repetitieve acties. Door de uitvoering van complexe, 
arbeidsintensieve en tijdrovende processen te stroomlijnen, zoals facturering, 
gegevensinvoer, personeelsbeheer en orderafhandeling, maakt RPA het mogelijk dat het 
personeel tijd kan vrij maken voor andere bedrijfsactiviteiten en opdrachten. Celaton41 

 
39  Gartner, Inc. is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie-sector. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-19-gartner-says-25-percent-of-customer-
service-operations-will-use-virtual-customer-assistants-by-2020 

40  De Epic apps zijn apps die werden geselecteerd op basis van onderzoeken die aantoonden dat dit de meest 
gebruikte apps zijn bij jongeren: de social media apps Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Pinterest, 
Twitter en Snapchat en de videoapps  Netflix, YouTube, Twitch en de Proximus Pickx-app. 

41  Celaton is een Britse onderneming dat werd opgericht in 2004 en is gespecialiseerd in het verbeteren van 
verwerkingsprocessen van  inkomende documenten van zowel klanten als leveranciers. Het heeft daartoe een 
Intelligent Document Processing platform (“Instream”) opgericht. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-19-gartner-says-25-percent-of-customer-service-operations-will-use-virtual-customer-assistants-by-2020
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-19-gartner-says-25-percent-of-customer-service-operations-will-use-virtual-customer-assistants-by-2020
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bijvoorbeeld helpt telecombedrijven om binnenkomende gegevens te stroomlijnen, zoals e-
mails, webformulieren en berichten, sleutelgegevens uit elke correspondentie te extraheren 
en te valideren en voorgestelde antwoorden te presenteren aan servicemedewerkers, die 
vervolgens berichten wijzigen voordat ze reageren op klanten. Kryon42 helpt operators bij het 
identificeren van sleutelprocessen die moeten worden geautomatiseerd ter ondersteuning 
van zowel digitale als menselijke medewerkers. 

 Netwerkbeveiliging. Telecombedrijven zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van het 
netwerk. Via AI kan worden nagegaan of er criminele activiteiten plaatsvinden. Met toegang 
tot het dataverkeer van IoT-apparaten kan worden gedetecteerd of er virussen in apparaten 
zitten die tot DDoS-aanvallen43 kunnen leiden. Cybersecurity over het netwerk is een domein 
waar AI een grote rol kan spelen. 

 Fraude detectie. Machine learning-algoritmen zijn nuttig bij het detecteren van frauduleuze 
activiteiten zoals diefstal of nepprofielen, illegale toegang enz. Deze algoritmen leren hoe 
"normale" activiteit eruitziet, waardoor afwijkingen van enorme gegevenssets zeer snel 
kunnen worden ontdekt en een bijna realtime reactie kan gegeven worden op de afwijkende 
activiteit. 

 Voorspellende analyses. Met behulp van AI en machine learning kunnen telecombedrijven 
waardevolle bedrijfsinzichten uit klantenbestanden halen, zodat ze sneller en beter zakelijke 
beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld op het vlak van klantsegmentatie, het voorkomen 
van klantverloop, het voorspellen van de nettowinst door het aantrekken van een nieuwe 
klant (de levenslange klantwaarde of lifetime value of a customer), productontwikkeling, het 
verbeteren van marges, prijsoptimalisatie, enz.  

5.6 Maakindustrie (Industrie 4.0) 
Vlaanderen telt nog heel wat maakbedrijven in sectoren als textiel, chemie, farma, automotive, 
bouw, materialen, machinery, voeding, … Geschat wordt dat in Vlaanderen 17% van de 
toegevoegde waarde kan toegeschreven worden aan de maakindustrie. Wegens het groot 
multiplicatie-effect is tewerkstelling in de maakindustrie belangrijk. Elke directe baan genereert er 
twee tot vijf indirecte banen.44 De Vlaamse maakindustrie biedt tevens een stevig fundament voor 
innovaties. Industrie 4.0 betekent vernieuwing door slimme technologieën zoals geavanceerde 
sensoren, AI en robotica waardoor bedrijven slimmer kunnen worden en toekomstgericht de 
concurrentie kunnen aangaan. 

Hierna volgen enkele opportuniteiten die AI de maakindustrie kan bieden: 

 Data-driven manufacturing waardoor interne bedrijfs- en productieprocessen (bijvoorbeeld  
productie-efficiëntie, sales- en productieplanning, logistieke processen, after-sales 
services,…) op een slimme en gestructureerde manier kunnen geoptimaliseerd worden door 
te kijken naar de bestaande data en workflows. Fabrieken zijn zeer complexe systemen met 
vaak veel apparaten van verschillende leveranciers, die allemaal moeten samenwerken. De 

 
42  Kryon, opgericht in 2008, is een bedrijf gespecialiseerd in intelligente Robotic Process Automation (RPA). Het 

heeft een AI-aangedreven Process Discovery-oplossing ontwikkeld die organisaties helpt  bij het identificeren 
van alle processen die ze moeten automatiseren en creëert tegelijkertijd automatisch automatiseringsworkflows. 

43  Denial-of-service-aanvallen en distributed-denial-of-service-aanvallen zijn pogingen om een computer, 
computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken voor de bedoelde klanten. 

44  Van Brussel, H., De Schutter, J. (e.a.). Naar een inclusieve robotsamenleving. Robotisering, automatisering en 
werkgelegenheid. KVAB, Standpunt nr. 46, 2016. 
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uitdaging bestaat erin om al die apparaten optimaal op elkaar af te stemmen en te laten 
samenwerken. AI kan helpen om in de grote hoeveelheid data patronen of correlaties te 
ontdekken die slimme verbeteringen mogelijk maken. Goede datastructurering en een 
weldoordachte dataopslag en -verwerking (bijvoorbeeld lokaal of in de cloud) zijn een must 
voor het maken van toekomstige analyses en vergelijkingen. Artificial Intelligence for Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) monitort op basis van realtime data de status van machines, 
de prestaties van productielijnen of zelfs hele fabrieken.  Het Belgische bedrijf Yazzoom reikt 
oplossingen aan door klanten uit uiteenlopende sectoren software op maat aan te bieden 
voor het beheer en het gebruik van hun data. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Tenneco 
Automotive, een fabrikant van onderdelen voor de automobielsector dat bijzonder complexe 
assemblagelijnen heeft en problemen in verband met de vertraging van zijn productie wil 
oplossen. Yazzoom heeft de operatoren een tool ter beschikking gesteld waarmee 
onregelmatigheden die kunnen leiden tot vertragingen in de productie kunnen worden 
voorspeld. Met de analyse en de diagnose van het probleem wordt de tweede stap gezet om 
de OEE te verbeteren en tijdverlies aan te pakken. 

 Lerende organisatie. Het bedrijf Veranneman uit Ardooie45 zet in op AI en het verzamelen 
van data. Slimme camera’s en software - van de Gentse bedrijven Robovision en Viu More 
- en sensoren monitoren constant de productie en schatten in of eventuele afwijkingen 
binnen de normen vallen. Op de nieuwste productielijn wordt AI ingezet om machines op 
basis van de data automatisch te laten bijsturen. Mensen moeten dan de situatie inschatten 
en remediëren. De ploeg komt vervolgens samen in de ‘coolbox’. Daar wordt de situatie 
besproken, worden de taken verdeeld en wordt geanticipeerd op wat de volgende dag staat 
te gebeuren. Het hele systeem van mensen en machines wordt er gezien als een lerende 
organisatie. 

 Robotic Process Automation (RPA) en Intelligent Process Automation (IPA). De Kontichse 
startup RoboRana ondersteunt bedrijven bij het transformeren van data-intensieve 
bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten, en het minimaliseren van 
kosten. Tot voor kort hielp RoboRana bedrijven bij het automatiseren van repetitieve, 
manuele taken met behulp van Robotic Process Automation (RPA). Na succesvolle 
projecten bij onder meer VDAB, Port of Antwerp en Sibelga werd een meer geïntegreerde 
aanpak op vlak van automatisatie uitgedokterd, namelijk een Intelligent Process Automation 
(IPA)-strategie die verder gaat verder dan RPA alleen. IPA combineert verschillende 
geconnecteerde automatisatietechnologieën die worden samengebracht in één platform, de 
Digital Automation Toolbox. Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers die 
worden onderverdeeld in een intelligentieluik en een automatisatieluik. Tot het 
intelligentieluik behoren process insights en process intelligence. Process insights maken 
het pad vrij om opportuniteiten te ontdekken wat betreft automatisatie en optimalisatie, terwijl 
de pijler van process intelligence toelaat om betere bedrijfsbeslissingen te maken. Daarvoor 
combineert het de kracht van RPA en AI, met onder meer intelligent document processing, 
natural language processing en chatbots. Zowel in België als Nederland is RoboRana de 
eerste onderneming die een Intelligent Process Automation-strategie aanbiedt op de 
bedrijvenmarkt en aan overheden. 

 Sneller naar de markt brengen van producten. AI kan, onder meer door de berekening van 
parameters op basis van duizenden meetresultaten, een optimale formule voorstellen 
waardoor de tijd die nodig is om productverbeteringen of nieuwe materialen te ontwikkelen 

 
45  De Tijd, Na de dokterscontrole, de jobcontrole, 24 oktober 2020. 
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drastisch kan ingeperkt worden zodat nog beter op maat gemaakte producten sneller op de 
markt gebracht worden. 

 Uitvoeren van kwaliteitscontroles waardoor fouten sneller kunnen worden vastgesteld en 
weggewerkt. Dit is een enorme markt, waar met de steeds beter wordende algoritmen voor 
onder andere beeldanalyse nog heel wat opportuniteiten liggen. 

 Predictive maintenance voor een geoptimaliseerd onderhoud van apparatuur. Een studie 
van PwC46 maakt onderscheid tussen vier niveaus van volwassenheid met betrekking tot 
predictive maintenance. Naarmate bedrijven op een hoger niveau komen, is er een toename 
te zien van de hoeveelheid data die ze gebruiken om fouten te voorspellen. Niveau vier gaat 
om het toepassen van de kracht van machine learning technieken om duidelijke patronen in 
grote hoeveelheden data te identificeren en nieuwe praktische inzichten te generen in 
verband met de betrouwbaarheid van machines. Predictief onderhoud voorkomt vroegtijdige 
machine-uitval en verlaagt de onderhoudskosten. In plaats van op vaste momenten 
onderhoudsbeurten te voorzien, geven slimme algoritmes aan wanneer onderhoud nodig is 
en welke onderdelen precies aan vervanging of onderhoud toe zijn. Flanders Make 
bijvoorbeeld heeft een meetplatform ontwikkeld op basis van het trillingspatroon van de 
machine om te weten of de betreffende machine beginnende defecten vertoont. Door 
sensoren wordt het trillingspatroon constant opgevolgd en wordt de operator in realtime op 
de hoogte gebracht van afwijkingen. Ok het gebruik van digitale tweelingen in de industrie 
neemt toe. Een digitale tweeling is een virtuele kopie van een fysiek product, proces of 
systeem. Zo’n replica kan bijvoorbeeld op basis van data-analyse voorspellen wanneer een 
machine kapot zal gaan. Op basis daarvan kan preventief onderhoud worden gepland. 

 Vraagvoorspelling. Het voorspellen van de vraag naar producten door datamining met als 
resultaat een efficiëntere uitbouw van de toeleveringsketen en een verbeterd beheer van de 
voorraden.  

 Slimme robotica. Robots zijn geen onbekenden in het productie-omgevingen. Met de trend 
richting productie op maat groeit de interesse in mobiele robots. Hierdoor kan eenzelfde 
robot doorheen de hele productie-omgeving ingezet worden. Dat zorgt voor een grotere 
productieflexibiliteit en meer kosten-efficiëntie. De robot kan namelijk interageren met 
verschillende machines op verschillende plaatsen. Op die manier neemt hij 
automatiseringstaken van de operator over. Hij kan ingezet worden voor bijvoorbeeld 
mobiele manipulatie, bediening van productiemachines, mobiele assemblage en mobiele 
inspectie. Onderzoekscentrum Flanders Make voert reeds geruime tijd onderzoek naar 
autonome mobiele systemen, zoals autonome wagens, terreinvoertuigen (zoals landbouw- 
en mijnbouwvoertuigen) en automatisch geleide voertuigen (AGV’s) voor logistieke 
toepassingen. Al deze verschillende systemen gebruiken hetzelfde onderliggende 
controleplatform. Dat laat toe de ervaringen van deze verschillende domeinen met elkaar te 
delen en toe te passen. Flanders Make bouwt thans zijn infrastructuur verder uit met een 
mobiele robot waardoor de expertise ook voor indoor-toepassingen kan ingezet worden. 
Binnen gebeuren autonome bewegingen doorgaans trager en dichter bij de operator, 
waardoor een accurater sensorpakket nodig is. Bovendien komt er ook andere 
sensortechnologie aan te pas omdat GPS bijvoorbeeld binnen niet werkt. Flanders Make 
rustte een bestaande mobiele robot en zijn omgeving uit met extra sensoren zoals 360° 
camera’s, 3D LiDAR (Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging 
is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het 

 
46  PWC&Mainnovation, Predictive Maintenance 4.0. Beyond the hype: PdM 4.0 delivers results, September 2018 
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gebruik van laserpulsen), time-of-flight camera’s (camerasysteem dat naast lengte en 
breedte ook diepte in beeld waarneemt, welke wordt berekend door middel van de reistijd 
die licht gebruikt. Zo vormt de camera geen tweedimensionaal beeld maar een 
driedimensionaal beeld) en ultra wideband (UWB is een draadloze technologie, waarmee 
een grote hoeveelheid gegevens bij een hoge snelheid kan worden verzonden) sensoren. 
Dit sensorpakket laat de mobiele robot toe zichzelf te lokaliseren, obstakels te ontwijken en 
nauwkeurig richting de objecten die hij moet manipuleren of machines waarmee hij moet 
interageren te bewegen.47 

 Collaboratieve robots en hyperautomation. De term collaborative robots wordt gebruikt voor 
robots die gemaakt zijn om zonder fysieke afscherming te kunnen samenwerken met 
mensen. De vormgeving en sturing zijn aangepast om de impact bij een botsing te beperken. 
Bovendien bevatten ze systemen om aanraking te detecteren zodat ze daar gepast op 
kunnen reageren. Collaborative robots vinden steeds meer toepassingen in de industrie en 
zijn daar ook steeds beter aan aangepast. Een illustratie hiervan is het volwaardig modulair 
end-of-arm pakket dat Schunk lanceerde voor de robotarmen van Universal Robots. Dat 
omvat een snelwisselsysteem, krachtopnemers en grijpers die op elkaar afgestemd zijn 
zodat ze snel en nauwkeurig uitgewisseld kunnen worden. De APAS robot van Bosch heeft 
een lederen bekleding, die tactiele sensoren bevat die elke aanraking detecteren. De robot 
is ook uitgerust met een scanner die de snelheid verlaagt zodra iemand de perimeter van de 
machine betreedt. Verder wordt een 2D of 3D visiesysteem ingebouwd om componenten te 
herkennen. In het kader van hybrideteams van robots en mensen wordt ook gesproken van 
hyperautomation-technologie. Deze technologie combineert Robot Proces Automation, AI 
en Process Mining om repetitieve bedrijfsprocessen te automatiseren. Hyperautomation 
biedt een antwoord op de beperking van RPA-robots die nog niet zelf kunnen redeneren of 
beslissingen nemen. Hyperautomation laat toe softwarerobots slimmer te maken die 
complexe bedrijfsprocessen de baas kunnen. Het laat ook toe om bedrijfsprocessen te 
automatiseren die minder volgens vaste regels verlopen of gestandaardiseerd zijn (bv. de 
interpretatie van ongestructureerde documenten zoals e-mails).   

 Maatwerk van producten. Zin voor variatie en nieuwe markttrends doen de vraag naar 
maatwerk van producten sterk stijgen. Voor verpakkingsbedrijven en producenten van 
consumentengoederen wordt dit een steeds grotere uitdaging. In productieomgevingen 
neemt overschakelen van de ene verpakking of het ene product naar het andere vaak weken 
in beslag, wat leidt tot efficiëntieverlies en een langere time-to-market. De nood aan meer 
intelligentie in dit proces dringt zich op. Siemens en Cloostermans hebben samen de eerste 
machine ter wereld ontwikkeld, die zich met behulp van AI herprogrammeert en 
herconfigureert om zo alle types producten en verpakkingen aan te kunnen. Robots en 
camera’s vervangen de handen en ogen van de mens en AI stuurt elke beweging aan. Lange 
omsteltijden of extra engineering voor de introductie van nieuwe producten of 
verpakkingsvarianten zijn niet langer nodig. Zo kunnen producenten de time-to-market van 
nieuwe producten verkorten en kleinere oplages realiseren. De eindklant is zo in staat om 
snel in te spelen op consumentenvragen en markttrends. 

 Testinfrastructuur voor aandrijflijnen. Strategisch onderzoekscentrum Flanders’Make heeft 
op zijn UGent-site, campus Kortrijk, testinfrastructuur voor aandrijflijnen toegevoegd. 
ITHACA (Infrastructure for THermal Advanced Characterization of drivetrain components) 
focust op de actuatoren in een grote diversiteit aan machine- en voertuigtoepassingen. Een 

 
47  Op basis van Metaalinfo, nr. 138, maart 2020. 
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en ander kadert in de zoektocht naar kostenefficiëntie, de ontwikkeling en validatie van beter 
presterende en energie-efficiënte elektromechanische bewegingsproducten met een langere 
levensduur en aanpasbaar aan de specifieke behoeften van de klanten. Op technologisch 
vlak wordt de evolutie van de markt van elektromechanische producten momenteel mee 
bepaald door nieuwe aandrijflijntechnologieën, de opgang van smart sensing & control (AI), 
modelgebaseerd ontwerp, verificatie-en validatie-methodes en digital twins.  

5.7 Gezondheidszorg 
AI en robotica kunnen op vele manieren worden toegepast in de gezondheidszorg, zoals bij het 
beheren van medische dossiers en gegevens, het uitvoeren van repetitieve taken (het analyseren 
van testen, röntgenfoto's, CAT-scans, gegevensinvoer), de ontwikkeling van behandelingen, 
digitale consultaties (zoals medische consultaties gebaseerd op iemands persoonlijke medische 
voorgeschiedenis en algemene medische kennis), virtuele verplegers, medicatiebeheer, de 
ontwikkeling van geneesmiddelen, precisiegeneeskunde (waarbij op basis van informatie uit het 
DNA genetisch en genomisch onderzoek wordt gedaan naar mutaties en verschijnselen die 
kunnen wijzen op aandoeningen), het monitoren van de gezondheid, systeemanalyses in de 
gezondheidszorg enz. 

AI en scans 
De gezondheidszorg is een sector waar gigantische hoeveelheden data (scans, echo’s, films en 
foto’s) worden gegenereerd. Radiologen moeten de soms driedimensionale scans doorzoeken 
op onregelmatigheden die wijzen op een ziekte. De laatste deep-learningtechnologie die is 
ontwikkeld binnen de machine-learning en computer-vision is vaak al beter in het analyseren van 
dat soort scans dan de mens zelf. Het Leuvense technologiebedrijf Icometrix bijvoorbeeld, een 
spin-off van de KULeuven en de UAntwerpen, is wereldmarktleider in het halen van relevante 
informatie uit hersenscans, meer bepaald bij patiënten die aan neurologische aandoeningen 
lijden. Het bedrijf ontwikkelde software en AI die hersenscans omzetten in getallenreeksen 
waardoor Icometrix haarfijn kan meten of er afwijkingen zijn bij patiënten met bijvoorbeeld multiple 
sclerose of dementie. Een team van wetenschappers dat actief is binnen het VUB AI Experience 
Center heeft een nieuw algoritme uitgewerkt voor een zelfrijdende rolstoel dat op basis van trail-
and-error veel sneller en zelfstandig leert dan reeds bestaande versies. Het algoritme dat de 
rolstoel aanstuurt werkt volgens het principe van “reinforcement learning”, een vorm van machine 
learning waarbij de computer leert door te experimenteren in de omgeving waarbinnen hij actief 
moet zijn. Reinforcement learning is eigenlijk een systeem gebaseerd op trial-and-error: de 
rolstoel wordt beloond als die iets goed doet, bijvoorbeeld een obstakel vermijden. Wanneer de 
rolstoel een ongewenste actie doet, wordt die gestraft. Om het leerproces te versnellen 
combineert het algoritme op een slimme manier verschillende types van reinforcement learning, 
zo compenseert de ene de zwaktes van de andere. Met de ontwikkeling van de Eye-Robot wordt 
de chirurgische precisie verbeterd bij de behandeling van het netvlies. Zo vermindert Eye-Robot 
de handtrillingen door tegendruk te bieden als de chirurg aan het werk is waardoor de hand 
gestabiliseerd wordt. Daarnaast zorgt de robot via een slim mechanisme dat het oog in een 
stabiele positie blijft en niet kan roteren. Hierdoor kunnen behandelingen veilig uitgevoerd 
worden. 
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AI in de strijd tegen COVID-19 
COVID-19 illustreert het ruime toepassingsgebied van AI in de gezondheidszorg. AI wordt 
voornamelijk gebruikt voor de detectie van COVID-19 symptomen op beelden van long-CT-
scansom, om veranderingen in lichaamstemperatuur in realtime te volgen door het gebruik van 
wearable sensoren en om de verspreiding van de ziekte te monitoren via een open source 
dataplatform. AI kan enorme hoeveelheden ongestructureerde tekstgegevens verwerken 
waardoor het aantal potentiële nieuwe gevallen per gebied alsook het risicogehalte voor 
bevolkingsgroepen (bv. leeftijd, geslacht, …) kan voorspeld worden. Tevens kan AI gebruikt 
worden om strategieën te evalueren en te optimaliseren teneinde de verspreiding van de 
epidemie te beheersen. Andere AI-toepassingen kunnen medische benodigdheden leveren met 
een drone, patiëntenkamers desinfecteren en goedgekeurde geneesmiddelendatabases 
scannen (voor andere ziekten) die mogelijk ook het COVID-19 tegenwerken. AI-technologieën 
zijn ingezet om nieuwe moleculen te bedenken die als potentiële medicatie kunnen dienen of 
zelfs om sneller de RNA (ribonucleïnezuur is een biologisch macromolecuul dat essentieel is voor 
de regeling van cellulaire processen in alle bekende levensvormen. RNA lijkt qua chemische 
structuur sterk op DNA) secundaire structuur van het virus te voorspellen. Deepmind, de AI-divisie 
van Google, heeft kunnen achterhalen hoe eiwitten zich gedragen in ons lichaam, wat cruciaal is 
om medicijnen en vaccins te ontwikkelen voor onder andere kanker en zelfs Covid-19. Deepmind 
heeft via zijn programma AlphaFold een techniek ontwikkeld die ‘in enkele minuten tijd’ kan 
bepalen hoe een bepaald eiwit zich gedraagt. Een proces waar wetenschappers jaren voor nodig 
hebben. In een test met menselijke tegenstanders voorspelde AlphaFold naadloos twee derde 
van de eiwitstructuren op basis van een reeks aminozuren, terwijl de rest maar 10 procent goed 
voorspelde. Er is tevens een reeks risicobeoordelingsalgoritmen voor COVID-19 ontwikkeld voor 
gebruik in zorgomgevingen (bv. hoe omgaan met contacten met door het virus besmette 
personen). Bepaalde AI-toepassingen kunnen ook nepnieuws over de ziekte detecteren door 
Machine Learningtechnieken toe te passen voor datamining van sociale media-informatie, 
sensationele of alarmerende woorden op te sporen en te identificeren welke online bronnen 
kunnen aangewend worden in de strijd tegen zogenaamde infodemics (een excessieve 
hoeveelheid informatie betreffende een probleem, die het vinden van een oplossing belemmert). 
Daarnaast worden AI-toepassingen gebruikt om de handhaving van beperkende en 
beschermingsmaatregelen te monitoren, zoals het gebruik van gezichtsherkenning voor het 
monitoren van mensen die geen beschermend masker dragen in het openbaar, of de inzet van 
AI-gebaseerde koortsdetectiesystemen, of nog de verwerking van gegevens die zijn verzameld 
op digitale platforms en mobiele netwerken om iemands recente verplaatsingen in kaart te 
brengen en op te volgen. In China, maar ook recent in Europa (Madrid bijvoorbeeld), hebben de 
autoriteiten drones ingeschakeld om op openbare plaatsen te patrouilleren, warmtebeelden op te 
nemen of mensen op te sporen die de quarantainevoorschriften schenden.  Op 25 maart 2020 
heeft Eurocommissaris Thierry Breton van Interne Markt in een conference call met diverse grote 
Europese mobiele telecomaanbieders verzocht geanonimiseerde meta-data van klanten te gaan 
leveren waarmee de Europese Commissie (EC) de verspreiding van het coronavirus kan 
monitoren. De data moeten bijdragen bij het in kaart brengen van de verspreiding van het 
coronavirus en het voorspellen hoe de uitbraak van het coronavirus zich zal gaan ontwikkelen. 
Op die manier kan bepaald worden waar de nood aan medisch materiaal het hoogst is. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van AI-tools. Het is de bedoeling van de Europese Commissie om in ieder 
Europees land samen te werken met één grote mobiele telecomaanbieder voor de aanlevering 
van dergelijke data. De privacy van klanten is hierbij gegarandeerd, aangezien de Europese 
privacyregels strikt gehanteerd zullen blijven. Onder de Europese 
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gegevensbeschermingsmaatregelen is het toegestaan om geaggregeerde data uit te wisselen op 
voorwaarde dat deze data op geen enkele mogelijkheid te herleiden is naar afzonderlijke 
individuen. Intussen hebben de lidstaten met de steun van de Commissie een EU-toolbox48 
ontwikkeld voor het gebruik van mobiele waarschuwings- en contacttracingsapps als reactie op 
de coronapandemie. De toolbox biedt een praktisch leidraad voor de lidstaat om waarschuwings- 
en contacttracingapps te implementeren.  

Snelle uitwisseling van remedies 
Een medisch dossier omvat meer dan louter medische data. Elk bezoek aan de huisarts en het 
ziekenhuis, levert gegevens op over de klachten, de symptomen, de diagnoses, de gebruikte 
medicijnen, het herstelproces, de bloeddruk, de gemeten bloedwaarden, de persoonlijke data 
zoals leeftijd, postcode, geslacht, ras, sociale status, enz. Een algoritme dat toegang zou hebben 
tot die data, zou kunnen leren dat er bijvoorbeeld in Australië een persoon is die gelijkenis 
vertoont met een bepaalde patiënt en die met veel succes is behandeld met medicijn X voor 
dezelfde ziekte. Een algoritme is tevens in staat een zeldzame ziekte te diagnosticeren aan de 
hand van symptomen, genetische data en bloedwaarden.  

Sociale robots in de zorgsector 
Door de vergrijzing groeit de vraag naar zorg bij senioren. Tegelijk dreigt door de uitstroom van 
de babyboomgeneratie op de arbeidsmarkt een tekort aan geschikt personeel zoals verplegers. 
Robotica kunnen helpen om die grote vraag naar zorg op te vangen. Met AI worden machines 
zelflerende machines waarbij mechanische robots bijvoorbeeld bedlegerige patiënten in of uit het 
bed kunnen helpen. Op het vlak van persoonlijke assistentie kunnen sociale robots interageren 
met  zorgbehoevenden en vragen beantwoorden als ‘Wanneer komt de dokter langs?’, alarm 
slaan bij gevaar of als verstrooiing dienen, bijvoorbeeld bij dementerende senioren.  

‘Zora’ is een sociale robot die wordt ingezet in de zorgsector en werd ontwikkeld door het 
Oostendse Zora Bots als zorgtoepassing van de Franse humanoïde robot ‘Nao’. ‘Nao’ beschikt 
op basis van programmatie over diverse manuele en verbale vaardigheden zoals het aanwijzen 
van objecten en het beantwoorden van vragen op basis van spraakherkenning. ‘Zora’ wordt 
gebruikt in zorginstellingen zoals revalidatiecentra en woon- en zorgcentra, het animeren van 
eenzame senioren of het begeleiden van mensen met sociale beperkingen, zoals kinderen met 
autisme. Zora Bots ontwikkelde tevens een grotere variant ‘Pepper’, die onder meer patiënten de 
weg wijst in het ziekenhuis. ‘Noa’ en ‘Zora’ zijn robots die reageren zoals ze geprogrammeerd 
zijn. Ze zijn niet intelligent, al kunnen ze tot op zeker niveau wel interageren met hun omgeving. 
Van echte artificiële intelligentie, waarbij robots bijleren met machine learningtechnieken, is bij 
deze varianten geen sprake, maar het kan wel degelijk.  

De chatbot ‘Woebot’ wil de geestelijke gezondheid verbeteren via cognitieve gedragstherapie, 
een psychologische stroming die ervan uitgaat dat gedachten ons gedrag en onze emoties 
beïnvloeden. ‘Woebot’ levert vooral voorgeprogrammeerde empathie af en is bedoeld om de 
therapie te democratiseren. 

 
48  eHealth Network, Mobile applications to support contact tracing in the EU’s fight against COVID-19. Common 

EU Toolbox for Member States - Version 1.0, 15 April 2020. 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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Concrete AI-toepassingen 
Hierna volgen nog enkele interessante en veelbelovende voorbeelden van AI in de 
gezondheidszorg, waaronder: 

 Datamanagement voor betere analyses en behandelingen. Het Google Deepmind Health 
project richt zich op deep learning. Hierbij interpreteren algoritmes hoofd-, nek- en oog-scans 
van patiënten, leert het systeem hoe het afwijkingen in deze scans kan identificeren en 
adviseert het de arts over de mogelijke behandelingen. 

 Virtuele assistent die beeldmateriaal analyseert. Voor radiologen en cardiologen is IBM bezig 
met een algoritme waarmee scans en echo’s sneller en beter geïnterpreteerd kunnen 
worden. Hierdoor hebben specialisten meer tijd voor de meest complexe gevallen. 

 App die luistert naar gezondheidsklachten. Het Britse Babylon is bezig met een applicatie 
waarmee mensen door middel van spraakherkenning kunnen aangeven wat hun 
gezondheidsklachten zijn. Deze worden vervolgens vergeleken met de aandoeningen in de 
database. Op basis van de medische informatie en de medische geschiedenis van die 
persoon doet de applicatie vervolgens suggesties voor te ondernemen stappen (van “neem 
een paracetamol” tot “bel 112”). 

 Virtuele verpleegkundige. De interface van de ‘Molly’ app heeft een prettige stem, een 
vriendelijk gezicht en maakt gebruik van machine learning om patiënten met chronische 
aandoeningen te ondersteunen tussen de doktersbezoeken in. De app monitort hun conditie 
en houdt bij of de behandeling aanslaat. 

 Precisiegeneeskunde. Het Canadese Deep Genomics heeft een platform gemaakt waarmee 
het mogelijk wordt in een grote hoeveelheid medische gegevens en genetische informatie 
patronen, mutaties en aanwijzingen voor aandoeningen te herkennen. Hierdoor krijgen 
artsen zicht op wat er precies in een cel gebeurt wanneer het DNA door een genetische 
variatie (op een natuurlijk wijze of door een behandeling) veranderd wordt. 

 Snel nieuwe medicijnen op de markt brengen. De Atomwise supercomputers maken gebruik 
van een database met moleculaire structuren. Hiermee heeft het in korte tijd twee bestaande 
medicijnen op zo’n manier kunnen aanpassen dat de besmettelijkheid van het Ebola-virus 
sterk verkleind werd. Zonder deze AI-technologie zou een dergelijk onderzoek maanden of 
jaren duren. Recent hebben onderzoekers van het MIT en Harvard in de VS, dankzij een AI-
algoritme, een nieuw antibioticummolecuul ontdekt dat in staat is bacteriën te doden, die 
resistent zijn tegen traditionele antibiotica. AI maakt het mogelijk om “in silico” te zoeken, 
d.w.z. door computerberekening, welke chemische moleculen bepaalde bacteriën kunnen 
aanvallen. 

 Ziekenhuisbeleid en-planning. AI wordt ook al toegepast op de data van het ziekenhuis zelf 
of zaken als beleidsinformatie. Men denke bijvoorbeeld aan capaciteitsplanning: via de 
analyse van historische data kan een computer voorspellen hoeveel patiënten in een 
bepaalde periode aan een zekere aandoening zullen lijden. Het ziekenhuis kan er dan voor 
zorgen dat er voldoende medisch personeel aanwezig is. Zowel de verandering van de 
software als de invloed die dat heeft op de werkprocessen, zorgen voor een enorme impact 
op de manier van werken. Vooral omdat het zo breed gaat: van personeelsplanning en het 
registreren van medische gegevens over de communicatieoverdracht tussen aflossende 
teams tot de invoering van early warning systemen. Die laatste kunnen aan de hand van 
parameters als bloeddruk en gewicht voorspellingen doen over de toestand van een patiënt 
en bepalen of die nood heeft aan extra zorg of bewaking. 
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Nieuwe spelers in de gezondheidssector 
Wie zijn de nieuwe spelers? En op welke manier doen ze hun intrede in de gezondheidszorg? 
Het is nu niet precies te voorspellen welke nieuwkomers vaste voet aan de grond zullen krijgen. 
Zeker is wel dat een aantal technologiereuzen alvast hun oog op de gezondheidszorg hebben 
laten vallen. Zo kocht Google onlangs voor meer dan $2 miljard Fitbit en experimenteert het met 
AI voor diagnostiek. Amazon kocht PillPack, een online apotheek en organiseert zelf een 
zorgverzekering. Apple heeft de Apple watch, de iPhone en andere mobiele platformen. Ook 
Alibaba, de e-commerce gigant uit het Oosten verdeelt geneesmiddelen en verstrekt zelfs 
(eerstelijns)gezondheidsdiensten. Het is maar een greep uit de wereldwijde voorbeelden. 

Deze nieuwe spelers in de gezondheidszorg hebben heel wat troeven achter de hand. Zo hebben 
ze veel meer contact met het individu/de patiënt dan de doorsnee zorgverstrekker. De mobiele 
telefoon is het doorgeefluik voor enorme hoeveelheden persoonlijke data. De nieuwe grote 
spelers beschikken over grote budgetten en opereren vaak in een context waarin de regels nog 
moeten worden vastgelegd. Het zijn specialisten in het verwerken van grote hoeveelheden data 
die de gebruiker hen dagdagelijks aanleveren. Dat zet hen in pole position om een cruciale rol te 
spelen in twee belangrijke schakels van onze gezondheidszorg: preventie en diagnose. De 
intrede van de nieuwe spelers kan verreikende gevolgen hebben, bv. door zelf de patiënt advies 
te geven over behandelingen en zorgverstrekkers, die zich niet eens in onze contreien hoeven te 
bevinden. Hoe beter zij erin zullen slagen de data en kennis in te zetten voor preventie en 
diagnose, hoe groter hun impact zal zijn in de verdere (curatieve) schakels van de 
gezondheidszorg.49 

5.8 Sociaal welzijn  
AI kan in principe gebruikt worden om groepen van mensen in kansarmoede kansen te geven 
bijvoorbeeld via intelligente begeleidingsapplicaties en met de 
M(assive)O(pen)O(nline)C(ourse)S die via het web gratis beschikbaar zijn voor iedereen, zonder 
dat er hoge inschrijvingsgelden betaald moeten. Medische zorg kan beschikbaar gemaakt worden 
voor een grotere groep gebruikers, ook in gebieden waar vrijwel geen medische knowhow 
beschikbaar is, en al helemaal niet voor een betaalbare prijs. Andere vormen van expertise, 
bijvoorbeeld in de landbouw, het bosbeheer, urbanisme enz., kunnen via AI-technologie verspreid 
worden dankzij de groeiende penetratie van smartphones en internet. 

Een ander voorbeeld zijn de AI-programma’s achter sociale media, die het mogelijk maken dat 
groepen in de samenleving elkaar vinden en zich kunnen organiseren. Zo zijn er allerlei 
hulpmiddelen voor (meer) directe democratie. AI-programma’s kunnen helpen om zaken op de 
agenda te zetten door te laten zien wat de consequenties zijn van bepaalde beslissingen. Een 
goed voorbeeld zijn milieukwesties. Met mobiele telefoons als meetinstrument, eventueel met 
sensoruitbreidingen, is het mogelijk dat groepen mensen zelf hun omgeving monitoren, 
bijvoorbeeld wat lucht- of waterverontreiniging betreft. Een voorbeeld hiervan is het project 
NoiseTube, waardoor mensen met hun smartphone metingen over vervuiling (geluid, lucht) 
kunnen uitvoeren en die automatisch versturen naar een centrale server. Die visualiseert en 
analyseert de data. 

 
49  Raeymaekers, P. Nieuwe technologieën in de gezondheidszorg: kapers op de kust?, Zorgnet-Icuro, 

Zorgwijzermagazine, 27 december 2019. 
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Activiteiten inzake ‘AI voor sociaal welzijn’ krijgen heel wat aandacht in de AI-onderzoekswereld. 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn de reeks Beneficial AI-conferenties georganiseerd door 
het Future of Life Institute in Cambridge (https://futureoflife.org/bai-2017/) en de initiatieven van 
het Partnership on AI-platform, dat vooral industriële partners met een belangrijke AI-activiteit 
groepeert (https://www.partnershiponai.org/).  

Sommige overheden hebben AI-systemen ingezet om sociale welzijnsprogramma's te 
versterken. AI kan bijvoorbeeld helpen bij het nastreven van optimale voorraadniveaus op locaties 
voor gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Ze doen dit via Machine Learning-
technologieën die transactiegegevens analyseren en steeds nauwkeurigere voorspellingen doen. 
Dit zou op zijn beurt toekomstvooruitzichten en beleidsontwikkeling vergemakkelijken. Een ander 
voorbeeld zijn AI-algoritmen die de Britse overheid helpen bij het opsporen van fraude in claims 
voor sociale uitkeringen. 

AI wordt ingezet tegen gevoelens van vereenzaming die, zeker in deze crisisperiode, kunnen 
opspelen bij mensen die aan huis gebonden zijn (zoals ouderen of personen met een handicap). 
‘Mitsuku’ is een voorbeeld van een opkomende groep slimme, pratende algoritmen, die 
functioneren op basis van machine learning om de spraak en gespreksstijl te verbeteren, en zijn 
ontworpen om gevoelens van eenzaamheid te voorkomen, vooral bij aan huis gebonden 
personen zoals ouderen en gehandicapten.  

5.9 Wetgeving en rechtspraak50 
AI zal ook in de rechtsprocedures en rechtspraak een grotere rol van betekenis gaan spelen. 
Advocaten en rechters moeten zich vaak beroepen op heel wat juridische bronnen ter 
voorbereiding van hun verdediging respectievelijk uitspraak. Al deze content is opgeslagen in 
digitale databases die met een gespecialiseerde zoekmachine kunnen doorzocht worden. Met 
AI-technologie kan men een expertsysteem ontwikkelen waarin alle informatie van een actuele 
rechtszaak (bijvoorbeeld tekstdocumenten, foto’s,…) wordt ingevoerd en die op zijn beurt alle 
relevante data, in orde van belangrijkheid, aanbiedt. Tevens is het nu reeds mogelijk met dergelijk 
systeem een gesprek te voeren en vragen te stellen over alle uitspraken van eerdere gerelateerde 
rechtszaken (een op IBM Watson gebaseerd expertsysteem met de naam ‘Ross’). Nog 
verdergaand kan gedacht worden aan een AI-systeem dat zelf redeneert en op basis van 
bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie overlegde bewijsstukken, tegenargumenten aanreikt 
die door de verdediging kunnen aangegrepen worden. 

The Jurists Europe heeft in 2017 de allereerste Europese bot,’ Lee&Ally’ gelanceerd die beroep 
doet op artificiële intelligentie om juridisch advies te verlenen aan bedrijven en ook op de Vlaamse 
markt beschikbaar gesteld.  Het is niet het enige online initiatief in ons land. Een Gentse start-up 
lanceerde in mei 2017 Jureca.be, waarmee ze matchmaking-technologie koppelde aan de 
juristendatabase van het voormalige Zoekadvocaat.be. In de Verenigde Staten maakt 'legaltech', 
de verzamelnaam voor innovatie in de juridische sector, al langer een ware opmars door en werd 
er een gratis juridische robot voor particulieren gelanceerd. 

 
50  Prins, C., Van der Roest, J. (Tilburg University). AI en de rechtspraak. Nederlands Juristenblad, NJB 2018/206, 

Wolters Kluwer 

 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
74 

 

 

 

 

Niet verrassend komt met deze ontwikkelingen ook de vraag op tafel of computers kunnen 
rechtspreken. In dat kader kreeg het onderzoek onder leiding van de Amerikaanse hoogleraar 
Daniel Martin Katz51 brede bekendheid. Zijn team weet inmiddels met een accuraatheid van ruim 
70% de uitspraken van de Amerikaanse Supreme Court te voorspellen, enkel op basis van 
geautomatiseerde data-analyse van diverse gecombineerde datasets. Ander onderzoek claimde 
met een accuraatheid van 79% de uitspraken van het EHRM te kunnen voorspellen. 

Naast ‘de rechtsprekende computer’, komt een variëteit aan andere AI-mogelijkheden in beeld 
voor de rechterlijke macht. Vanuit bedrijfsorganisatorisch perspectief bieden AI en bijbehorende 
technieken (zoals visualisatie- en opslagtechnieken) allereerst mogelijkheden voor het 
verzamelen van meer inzicht in en kennis over de organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om het 
inzichtelijker maken van processen en prestaties. Ook faciliteert het de rechterlijke organisatie bij 
het ‘meten’ of, en in hoeverre, wordt voldaan aan de eigen kwaliteitseisen en standaarden voor 
de werkprocessen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het inzichtelijker maken van doorlooptijden 
en waar, wanneer en waarom procedures vertraging oplopen. Bovendien kan de analyse over 
een groot aantal jaren worden uitgevoerd en zijn ontwikkelingen doorheen de tijd in beeld te 
brengen. Aan de hand van verkregen inzichten is ‘aan de poort’ te selecteren welke zaken zich 
eerder zouden kunnen lenen voor een  standaardafhandeling en welke (gegeven mogelijk te 
verwachten implicaties) juist niet. Dit kan potentieel de werkdruk verlagen, of althans als voordeel 
hebben dat expertise, ervaring en middelen doelgerichter worden ingezet.  

AI kan ook los van concrete rechtszaken het inzicht in de rechtstoepassing verbeteren en 
verrijken. Zo kan het ondersteunend zijn bij de keuze in welke zaken wel of juist niet ruimte is 
voor (meer) standaardvonnissen. Dit kan weer bijdragen aan de verdere versterking van de 
rechtszekerheid voor burgers, die immers op basis van voorspelbaarheid beter weten c.q. kunnen 
inschatten waar zij aan toe zijn. Ook kan door het combineren van verschillende datasets 
inzichtelijk worden welke factoren de hoogte van de strafmaat, boetes of de vormgeving van het 
boetestelsel bepalen. 

Verder kan via slimme analyse van grote hoeveelheden jurisprudentie gekeken worden naar de 
doorwerking van uitspraken. Hoe vaak worden uitspraken in de literatuur genoemd? Wat is het 
aantal verwijzingen over en weer in vonnissen? In hoeverre en op welke terreinen is rechtspraak 
aanleiding tot aanpassing van wetgeving en welke tendensen vallen daarin waar te nemen? Ook 
analyse van zogenaamde ‘rechtersregelingen’ waarbij wordt nagegaan wanneer (en op grond 
waarvan) rechters een bepaalde regeling al dan niet toepassen, behoort tot de mogelijkheden.  

Kortom, de combinatie van de geschreven wet (het wetboek), het gesproken recht (de 
rechtspraak) en studie van beiden (de rechtsleer) kan perfect door een intelligente bot worden 
geïnterpreteerd en in mensentaal worden omgezet. 

5.10 Marien onderzoek 
Door COVID-19 daalde in de eerste maanden van 2020 de scheepvaartintensiteit met ca. 15% 
in de Noordzee. Ook onderzoeksschepen bleven tijdelijk aan de kade. Dit was een stimulans om 
versneld onbemande vaartuigen in te zetten, zoals de VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) USV-

 
51  Daniel Martin Katz, Michael J. Bommarito, Josh Blackman, A general approach for predicting the behavior of 

the Supreme Court of the United States, Plos (Public Library of Science), 12 april 2017. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
75 

 

 

 

 

robot ‘Adhemar’ (unmanned surface vessel)52. Dit onbemand oppervlaktevaartuig voerde, in 
samenwerking met het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en FOD 
Mobiliteit en Vervoer, metingen uit van het onderwatergeluid in het troebele en ondiepe kustwater 
van Oostende-Bredene. Die metingen laten toe een periode met verminderde menselijke 
activiteiten te vergelijken met een meer genormaliseerde toestand in de toekomst. 

Het meten en analyseren van onderwatergeluid, zowel afkomstig van zeedieren als van de 
omgeving, gebeurt tegenwoordig vlot met zogenaamde ‘Passive Acoustic Monitoring’ (PAM). Het 
VLIZ paste deze efficiënte, niet-invasieve en flexibele methode tijdens verschillende missies in 
april en mei 2020 toe vanop de USV Adhemar. Die USV wordt voortgestuwd door de golven en 
produceert bijna geen onderwatergeluid. Doel van dit onderzoek was na te gaan of er ten gevolge 
van de verminderde scheepvaart een andere geluidsomgeving is. Verder bood zich een unieke 
kans aan om geluiden te horen die anders gemaskeerd zijn (bv. van vissen en ongewervelden). 
De resultaten zijn momenteel in verwerking en worden verwacht tegen het najaar 2020. 
Bijkomende metingen in het kader van het observatieprogramma LifeWatch zijn gepland voor de 
lange termijn. 

De inzet van onbemande vaartuigen zoals USV Adhemar op een drukbevaren stuk van de 
Noordzee is overigens geen sinecure. De overheden die bevoegd zijn voor de veiligheid en 
reglementering van de scheepvaart – het Vlaams agentschap voor Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK) en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – spelen dan ook een sleutelrol 
bij het vergemakkelijken van succesvolle missies met onbemande vaartuigen. 

Op internationaal niveau werkt de FOD Mobiliteit en Vervoer mee aan de ontwikkeling van een 
regelgevend kader voor autonome schepen door actief deel te nemen aan de lopende discussies 
binnen de International Maritime Organization (IMO) en aan werkgroepen op Europees niveau. 
Daarnaast ondersteunt de FOD de verdere ontwikkeling van autonome navigatie en 
afstandsnavigatie. Testen met autonome vaartuigen in de Belgische wateren zijn belangrijk om 
de maturiteit van de betrokken technologieën te beoordelen. Tegelijkertijd dient de veiligheid, de 
milieuvrijwaring en de beveiliging van de scheepvaart te allen tijde gegarandeerd te blijven. 
Hiertoe heeft het DG Scheepvaart een procedure voor autonome vaarproeven ontwikkeld, waarin 
risicoanalyses, het passageplan en de scheepsdocumentatie onderzocht worden. 

5.11 Bouwsector 
De mogelijkheden van AI in de bouwsector zijn veelzijdig. 

 Veiligheid. In de bouwsector bieden AI-programma’s precieze data en inzichten die 
aannemers in staat stellen de veiligheid, het rendement en de productiviteit op de werkplek 
te optimaliseren. Bedrijven zoals Skanska en Arup hanteren een managementplatform dat 
AI gebruikt om op de werkplek gecreëerde beelden- en videodatabase te filteren op 
potentiële risico’s. Hun software gebruikt beeldherkenningsalgoritmen die specifieke 
zoekcriteria screenen, zoals veiligheidshesjes, helmen en felle kleuren. Op die manier 
worden beelden gefilterd van bouwarbeiders die niet de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen en dus mogelijk de veiligheidsregels overtreden. De 
zoekresultaten kunnen binnen korte tijd worden bijeengebracht en naar de 
bouwplaatsopziener worden verstuurd – een taak waar een mens uren over zou doen. 

 
52  http://www.vliz.be/nl/persbericht/onbemand-varen-tijdens-stille-coronatijden 
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Sommige fabrikanten maken gebruik van opkomende technologieën om de veiligheid voor 
hun personeel ter plaatse te verbeteren via een operatorassistentieprogramma dat AI-
algoritmen gebruikt om specifieke objecten te detecteren en te herkennen via 
computervisiemethoden. Het systeem kan de operator een waarschuwingsbericht sturen, 
waardoor de kans op ongevallen afneemt. 

 Productiviteit. Naast verbetering van de veiligheid kan AI ook repetitieve en gevaarlijke, 
arbeidsintensieve taken uitvoeren. Op robotica gebaseerde oplossingen bijvoorbeeld voor 
betonwapening besparen veel tijd, terwijl er minder arbeidsletsels ontstaan dan wanneer 
arbeiders die wapening handmatig moeten aanbrengen. Daarnaast worden chips in beton 
ingewerkt om aan te geven wanneer het beton voldoende is uitgehard om verder te kunnen 
bouwen. Verder zijn er BIM (Bouwwerk Informatie Modellering) Bots die het  mogelijk maken 
een bouwontwerp vergaand te optimaliseren en daarmee de productiviteit te verhogen van 
de bouwsector. BIM Bots betrekken toeleveranciers vroeg in een bouwproces zodat een 
product op maat wordt uitgewerkt voor een bedrijfsgebouw, ziekenhuis of woningen. BIM 
Bots stroomlijnen workflows, automatiseren taken, maken het mogelijk om al vroeg in het 
proces inzicht te verkrijgen in een ontwerp en verbeteren de kwaliteit van het werk. De uren 
en kosten die een leverancier voorheen investeerde in oplossingen voor de laatste 
bouwfase, stopt hij nu in tools die al aan het begin duidelijk maken of een product geschikt 
is of niet. De tools geven feedback over aspecten als clash detectie, of ze leveren een 
energiesimulatie. De tools zijn onder andere ook bedoeld voor architecten, ingenieurs en 
projectleiders die de maakbaarheid van een ontwerp al in het beginstadium willen 
controleren. 

 Domotica. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische 
toepassingen in de woning of woonomgeving ten behoeve van kwaliteit, leefgemak en 
verbetering van het woongenot. Er bestaan reeds domoticasystemen die gedragspatronen 
herkennen en helpen om geld te besparen door de thermostaat of andere apparaten aan het 
gedrag aan te passen, verlichting die wordt gedimd als de tv wordt aangezet, feller licht als 
men gaat koken,….  

 Mixed reality. Het bedrijf Xella heeft technologie ontwikkeld waarbij de bouwvakkers door 
middel van een holografische lens en speciale software direct toegang krijgen tot het BIM-
model op de bouwplaats. Mixed Reality laat de gebruiker de “echte wereld” zien (net als in 
Augmented Reality) maar projecteert hier geloofwaardige virtuele objecten in (net als in 
Virtual Reality). Waar Augmented Reality voornamelijk vertrouwt op markeerpunten, 
herkenningspunten, om te bepalen waar het digitale elementen laat zien, gebruikt Mixed 
Reality de gegevens die het uit zijn omgeving krijgt. De techniek koppelt deze virtuele 
objecten vervolgens aan een punt in de “echte wereld”, waardoor het lijkt alsof ze er ook echt 
zijn. Kortweg gezegd, maakt de technologie van de hololens het mogelijk om alle data van 
het BIM-model op de bouwplaats in realtime beschikbaar te maken via de cloud.   

5.12  Wetenschappelijke sector53 
Wereldwijde uitdagingen variëren vandaag van klimaatverandering tot bacteriële resistentie tegen 
antibiotica. Oplossingen voor veel van deze uitdagingen vereisen een toename van de 
wetenschappelijke kennis. AI zou de onderzoeksproductiviteit kunnen verbeteren, zeker wanneer  
de druk op publieke onderzoeksbudgetten toeneemt. Wetenschappelijk inzicht is gebaseerd op 

 
53  OECD (2019). Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.  
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het  putten van kennis uit grote hoeveelheden wetenschappelijke gegevens die worden 
gegenereerd door nieuwe wetenschappelijke instrumenten. In deze context wordt het gebruik van 
AI in de wetenschap een belangrijke troef. 

Het gebruik van AI in de wetenschap kan nieuwe vormen van verkenning en ontdekking mogelijk 
maken en de reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek verbeteren. AI kan 
bijvoorbeeld het gedrag van chaotische systemen voorspellen, complexe computerproblemen in 
de genetica aanpakken, de kwaliteit van astronomische beeldvorming verbeteren en de regels 
van chemische synthese helpen ontdekken. AI kan verder worden ingezet bij de analyse van 
grote datasets, het genereren van hypothesen, het beoordelen, begrijpen en analyseren van 
wetenschappelijke literatuur en het faciliteren van gegevensverzameling, van experimentele 
ontwerpen en van experimenten zelf. 

De convergentie van AI en robotica heeft veel potentiële voordelen voor de wetenschap. 
Systemen voor laboratoriumautomatisering kunnen technieken uit het AI-domein gebruiken om 
wetenschappelijke experimenten uit te voeren. In een laboratorium aan de Universiteit van 
Aberystwyth in Wales, bijvoorbeeld, gebruikt een robot met de naam ‘Adam’ AI-technieken om 
automatisch cycli van wetenschappelijke experimenten uit te voeren. ‘Adam’ wordt beschouwd 
als de eerste machine die op zelfstandige basis nieuwe wetenschappelijke kennis heeft ontdekt. 
Volledig automatiseerbare wetenschap heeft verschillende potentiële voordelen: 

 Snellere wetenschappelijke ontdekking: geautomatiseerde systemen kunnen duizenden 
hypothesen parallel genereren en testen. Vanwege hun cognitieve beperkingen kunnen 
mensen slechts een paar hypothesen tegelijk overschouwen. 

 Goedkopere experimenten: AI-systemen kunnen experimenten selecteren die minder kosten 
om uit te voeren. De kracht van AI maakt een efficiënte verkenning en exploitatie van 
onbekende experimentele domeinen mogelijk wat leidt tot de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen, materialen en apparaten. 

 Eenvoudigere training: een volledige opleiding van een menselijke wetenschapper behoeft 
meer dan 20 jaar en heel wat financiële middelen. Mensen kunnen kennis slechts langzaam 
absorberen door middel van onderwijs en ervaring. Robots kunnen daarentegen rechtstreeks 
kennis van elkaar absorberen. 

 Verbeterde kennis- en gegevensuitwisseling en wetenschappelijke reproduceerbaarheid: 
één van de belangrijkste issues in de biologie - en andere wetenschappelijke gebieden - is 
reproduceerbaarheid. Robots hebben het bovenmenselijke vermogen om experimentele 
acties en resultaten vast te leggen. Deze resultaten worden, samen met de bijbehorende 
metadata en gebruikte procedures, automatisch, volledig en zonder extra kosten 
geregistreerd in overeenstemming met geaccepteerde normen. Indien deze 
registratieactiviteiten door mensen worden uitgevoerd, bedragen de kosten al snel tot zo’n 
15% van de totale kostprijs van het experiment. 

Het toenemende gebruik van AI-systemen in de wetenschap doet ook nieuwe, en nog 
onbeantwoorde vragen rijzen over onder meer de overdracht van kennis, het systeem van 
collegiale toetsing en intellectuele eigendomsrechten:  “Moeten machines worden opgenomen in 
academische citaten? Zullen IP-systemen aanpassingen nodig hebben in een wereld waarin 
machines zich opwerpen als uitvinders?”  
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5.13 Financiële sector 
De financiële dienstverlening is een competitieve markt. Het idee van op AI gebaseerde 
automatisering is voor bedrijven in deze sector dan ook zeer aantrekkelijk: een hogere 
productiviteit, verbeteringen in klantenservice en zelfs het heruitvinden van businessmodellen 
behoren tot de mogelijkheden. Zij kijken onder meer naar chatbots voor klantcontact, Robotic 
Process Automation en algoritmen die leiden tot een hogere veiligheid en betere 
beleggingsbeslissingen. 

 Producten en diensten op maat. De digitalisering draagt ertoe bij dat ook de financiële sector 
over grote hoeveelheden datastromen beschikt over hun klanten: de financiële geschiedenis 
geeft een uniek inzicht in hun verplichtingen, voorkeuren en wensen. Door die schat aan 
informatie met AI-technieken te analyseren, kunnen banken bijvoorbeeld proactief 
suggesties doen voor financiële producten op maat, of zelfs voor niet-financiële 
consumentenproducten die passen in de levenssituatie van hun klanten. Dit soort 
personalisatie doet nu reeds zijn intrede met de introductie van chatbots. AI verbetert de 
relatie met de klant door gepersonaliseerde communicatie mogelijk te maken wanneer het 
de klant uitkomt. KBC heeft een soort digitale assistente ‘Kate’ (KBC Assisitent to Ease Your 
Life) gelanceerd die werkt op basis van een algoritme dat beter in staat is diensten op maat 
aan te bieden. Kate werkt op basis van een zelflerend algoritme waardoor de toepassing de 
klant steeds beter leert kennen en meer oplossingen op maat uitwerkt. Op basis van 
feedback die Kate van de klant krijgt, kan de dienstverlening ook verbeterd worden. KBC zal 
Kate ook inzetten om niet-bankdiensten aan te bieden, bv. op het vlak van 
energiekostbesparingen door suggesties te geven over energieleveranciers.   

 Fraudedetectie. Terugkerende uitdagingen in de financiële wereld zijn fraudedetectie en anti-
witwaspraktijken. Vandaag de dag worden machine learning (ML) toepassingen al op deze 
gebieden toegepast. Het gebruik ervan zal alleen maar toenemen naarmate de analytische 
modellen en databases met broninformatie geavanceerder worden. Het is een dynamisch 
vakgebied dat onder meer wordt aangedreven door de wedloop tussen fraudebestrijders en 
criminelen, die ook van de nieuwste technologie gebruik maken. Dankzij de beschikking over 
rijkere datasets, internationale data-uitwisseling en geavanceerde technieken als AI  kan de 
onderschepping van criminele geldstromen opgedreven worden. Op basis van de juiste 
historische data van transacties kan bijvoorbeeld het gemiddelde klantgedrag – en dus ook 
de afwijkingen daarin – in kaart worden gebracht. Verdachte transacties kunnen dan 
gemarkeerd of stopgezet worden, misschien zelfs voordat ze plaatsvinden, of de klant moet 
zo’n transactie eerst bevestigen voordat hij wordt verwerkt. 

 Wettelijke conformiteit. De financiële sector is onderhevig aan strenge normen en 
rapportageverplichtingen die een kostenverhogend effect hebben. In de afgelopen jaren 
hebben banken jaarlijks naar schatting $70 miljard uitgegeven aan compliance en 
governance-software. Deze uitgaven weerspiegelen de kosten voor de conformiteitscontrole 
door de bankadvocaten, juridische specialisten en andere kredietfunctionarissen. De kosten 
voor deze activiteiten zouden naar verwachting groeien tot bijna $120 miljard in 2020. De 
inzet van AI-technologieën, met name language processing, zal naar verwachting de 
nalevingskosten van banken met ongeveer 30% verlagen. Het zal de tijd die nodig is om elke 
transactie te verifiëren aanzienlijk verkorten. AI kan ook helpen bij het interpreteren van 
regelgevingsdocumenten en het codificeren van conformiteitsregels. Het COIN-programma 
van JPMorgan Chase, wat staat voor Contract Intelligence, beoordeelt bijvoorbeeld 
documenten op basis van bedrijfsregels en gegevensvalidatie. COIN draait op een machine-
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learning systeem dat wordt aangedreven door een nieuw privé cloud-netwerk dat de bank 
gebruikt. Naast het verkorten van de tijd nodig om documenten te beoordelen, is COIN er 
ook in geslaagd het aantal fouten in de dienstverlening te verminderen. 

 Financiële transacties. AI heeft ook invloed op de handelstechnologie van banken. In de 
afgelopen 10 tot 15 jaar is er veel geïnvesteerd in geautomatiseerde handelssystemen, zoals 
de handel in aandelen, valuta en derivaten, met name om de transacties sneller te kunnen 
verwerken en beter te kunnen reageren op veranderingen in de markt. AI-technieken, zoals 
machine learning-systemen met neurale netwerken, worden al geruime tijd gebruikt. 
Verbeterde rekenmogelijkheden maken 'hoogfrequente handel' mogelijk, waarbij dagelijks 
miljoenen bestellingen worden verzonden en veel markten tegelijkertijd worden gescand. 
Naarmate deze tools en gegevens waarop ze zich baseren geavanceerder en rijker worden, 
zullen deze systemen steeds beter worden, bijvoorbeeld bij het identificeren van 
transactieopportuniteiten of opnieuw bij het opsporen van fraude. 

 Voorspellende analyse. De financiële dienstensector gebruikt al lang statistische 
benaderingen voor verschillende doeleinden, waaronder het berekenen van 
vooruitbetalingsbedragen en het inschatten van het risico van wanbetaling. Credit scoring is 
een statistische analyse uitgevoerd door financiële instellingen om de kredietwaardigheid 
van een persoon te beoordelen. Met andere woorden, het beoordeelt de mogelijkheid dat 
een kredietnemer zijn schuldverplichtingen niet nakomt. In traditionele credit-scoremodellen 
maken analisten hypotheses met betrekking tot criteria die van invloed zijn op een credit 
score en creëren ze klantensegmenten. Neurale netwerktechnieken kunnen enorme 
hoeveelheden gegevens en onderlinge relaties hiertussen uit kredietrapporten analyseren. 
Kredietbureaus in de Verenigde Staten melden dat Deep Learning-technieken de 
nauwkeurigheid van voorspellingen tot 15% kunnen verbeteren. In het verzekeringswezen 
zullen algoritmen kunnen voorspellen wat de verwachte hoogte van iemands claim zal zijn. 
Dit kan door te profileren (wat is dit voor persoon?) maar ook door te kijken waar iemand 
woont (een gebied met veel inbraken?). 

 Nieuwe businessmodellen. AI laat toe dat banken hun dienstenpakket kunnen diversifiëren. 
Zo zou het mogelijk worden om een vliegtuigticket via de bank te kopen, die de klant vertelt 
waar dat het goedkoopst kan op basis van specifieke voorkeuren en leefgewoonten. Idem 
voor concert- of museumtickets. Of de aankoop van een huis. De bank regelt in één ruk een 
prijsvergelijking, de lening, een afspraak met de notaris en de verzekeringen, en vraagt 
offertes op bij aannemers voor de renovatie. Als een soort online supermarkt van diensten. 
De snelheid en het gebruiksgemak staan daarbij centraal. Ook het aanbieden van ‘wist je 
dat’-diensten komt binnen het bereik: “Beste klant, wist u dat uw telefoonrekening deze 
maand 40 euro hoger ligt dan normaal? Wist u dat de verzekering die u betaalt 3 procent 
duurder is geworden? Wist u dat een van de huurders van uw appartementen zijn huur nog 
niet heeft betaald?” 

 FinTech. FinTech-bedrijven zijn de afgelopen jaren snel gegroeid. FinTech-leningplatforms 
stellen consumenten in staat om binnen enkele seconden leningen online te bekijken, aan 
te vragen en te verkrijgen. Ze bieden kredietverstrekkers traditionele kredietrapportgegevens 
(inclusief betalingshistoriek, verschuldigde bedragen, aantal rekeningen enz.). Bovendien 
maken FinTech-geldschieters gebruik van verschillende alternatieve gegevensbronnen 
zoals verzekeringsclaims, activiteiten op sociale media, online shoppinginformatie vanwege 
marktplaatsen zoals Amazon, verzendgegevens van postdiensten, browsepatronen en het 
gebruikte type telefoon of browser. Onderzoek toont aan dat alternatieve gegevens die 
worden verwerkt door AI FinTech-bedrijven, de toegang tot krediet kunnen vergemakkelijken 
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voor mensen zonder traditionele kredietgeschiedenis. Alternatieve gegevens vullen de 
informatie van kredietinstellingen dus aan en vervangen ze niet. Zo kan een 
kredietverstrekker die informatie put uit zowel traditionele kredietrapporten als alternatieve 
gegevens, betere beslissingen nemen over de kredietverlening.54 Het oorspronkelijke e-
voucher bedrijf Monizze, bekend van onder meer elektronische maaltijd-, eco- en 
cadeaucheques, poogt de sector geleidelijk aan een digitale fintech-richting in te sturen. 
Werkgevers kunnen elke type e-cheque bij Monizze aankopen (“one-stop-shopping”) en 
sinds 2016 zijn alle cheques beschikbaar op dezelfde “multiproduct” all-in-one betaalkaart. 
Het bedrijf kwam ook met een mobiel app en zette resoluut in op e-commerce. Sinds de 
voorbije drie jaar past het bedrijf AI en deep learning toe, bijvoorbeeld om restaurants aan te 
bevelen in de app, onder meer gebaseerd op de aankoopgeschiedenis van de klant. Monizze 
wil zich daarmee profileren als “fintech”-bedrijf. Het bedrijf beoogt alle e-cheques en 
financiële informatie te integreren in één app. Door connecties te maken met steeds meer 
webshops en de gebruiksvriendelijkheid van betalingen te verbeteren wil het e-commerce 
aanzwengelen. Op lange termijn beoogt het alle betalingen te laten verrichten met één 
(bank)kaart of app. 

5.14 Agrarische sector 
Verbeteringen in de nauwkeurigheid van cognitieve computertechnologieën zoals 
beeldherkenning veranderen de landbouw. Traditioneel vertrouwt de landbouw op de ogen en 
handen van ervaren boeren om de juiste gewassen te identificeren. “Oogstende” robots uitgerust 
met AI-technologieën en gegevens van camera's en sensoren kunnen nu deze beslissing in 
realtime nemen. Dit type robot kan in toenemende mate taken uitvoeren waarvoor voorheen 
menselijke arbeid en kennis nodig waren. 

Landbouw en veeteelt zijn dan ook bij uitstek sectoren waar de robotica een grote rol speelt en 
gaat spelen. AI in de agrarische sector kan onder meer ingezet worden voor kwaliteitsbewaking 
van gewassen, automatisering van irrigatie en veeverzorging.  

 Farm management. Met AI-software is het mogelijk om alle activiteiten op een boerderij te 
plannen, monitoren en analyseren. Grondbewerking, planten, spuiten, bemesten, irrigeren, 
oogsten en alle andere activiteiten worden gemanaged door een datagedreven AI-systeem. 
Het Britse bedrijf Agrivi ontwierp dergelijke AI-gedreven managementsoftware. Het 
Amerikaanse softwarebedrijf Chetu ontwerpt mobiele apps voor smartphones en webapps 
voor Android- en iOS-apparaten in de landbouwsector. Het bedrijf ontwerpt slimme 
landbouwmanagementsystemen en -toepassingen om in realtime toegang te krijgen tot 
geautomatiseerde big data en waarschuwingssignalen.    

 Kwaliteitsbewaking. AI kan de kwaliteit van bloemen en planten monitoren en voorspellen. 
IQ-Flora is een innovatief systeem dat de productkwaliteit van rozen in de keten 'real time' in 
de gaten houdt. De kern is een softwaremodule voor kwaliteitsvoorspelling, waarin 
invloedrijke factoren op de kwaliteit van bloemen en het verwachte effect ervan in kaart zijn 
gebracht. Deze voorspellingen worden aangevuld met gegevens van sensoren. Op basis 
van deze gegevens worden de rekenregels uit het model steeds verfijnd, zodat de 
betrouwbaarheid van de voorspelling verbetert. Ook is er een AI-robotsysteem dat sorteert 
en aardappelziekten kan opsporen (TADD, Trainable Anomaly Detection and Diagnosis 

 
54  OECD (2019). Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.  
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systeem). Beslissingsondersteunende systemen voor broeikassen worden ontworpen met 
AI. Deze systemen maken het mogelijk om de milieuomstandigheden te voorspellen, die de 
groei en productiviteit van planten beïnvloeden, en de temperatuurfluctuatie aan te passen. 
Buiten vliegen tegenwoordig drones over de velden om elk plantje individueel te inspecteren: 
moet het meer of minder water of mest? Zit er ongedierte op zodat er tijdig kan ingegrepen 
worden? Het West-Vlaamse bedrijf Ardo zet drones en satellietbeelden in om de velden en 
de erop florerende gewassen vanuit de lucht te monitoren tot op het moment van de oogst. 
De foto’s en satellietbeelden helpen bepalen waar extra irrigatie of pesticiden nodig zijn. 
Bovendien wordt de informatie van de drones gebruikt voor de GPS van de tractor, zodat de 
teler precies weet waar een interventie nodig is. 

 Beheer aardappelpercelen. WatchITgrow, een Belgisch informatieplatform voor de digitale 
opvolging van aardappelvelden,  is een online informatieplatform dat landbouwers bijstaat 
om hun percelen vlot en efficiënt te kunnen opvolgen. WatchITgrow gebruikt verschillende 
databronnen waaronder satellietbeelden, weersgegevens, bodemdata, IoT en 
gebruikersdata om informatie te kunnen genereren over onder andere de groei en 
gezondheid van de gewassen, om taakkaarten aan te maken enz. waardoor de teler tijdig 
kan ingrijpen of bijsturen waar nodig. Het langetermijndoel van WatchITGrow is om de 
opbrengsten van de individuele aardappeltelers te verbeteren en een duurzamere teelt te 
realiseren.  Door zo omvattend mogelijk alles in kaart te brengen wat er op en naast een veld 
gebeurt en deze data d.m.v. big data analytics en machine learning algoritmes te analyseren 
kan op termijn geautomatiseerd advies afgeleverd worden aan individuele telers. 

 Productie-optimalisering. AI-technologie maakt het mogelijk om de opbrengst in landbouw te 
optimaliseren. Het Amerikaanse bedrijf Blue River heeft een ‘See&Spray’ technologie 
ontwikkeld waarmee iedere plant een individuele behandeling krijgt. Bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt om de opbrengst van een oogst te vergroten. De gangbare praktijk tot nog 
toe was de besproeiing van hele velden met een bestrijdingsmiddel. Het nadeel van 
overmatig gebruik is dat onkruid resistent wordt en heel wat  bestrijdingsmiddel in het milieu 
terechtkomt. Een efficiëntere aanpak is om heel lokaal het bestrijdingsmiddel te spuiten. 
Handmatig is dit op grote schaal echter moeilijk uitvoerbaar. Daarom worden slimme 
camera’s getraind met Deep Learning technieken om onderscheid te kunnen maken tussen 
verschillende planten. Door deze camera’s te combineren met een aanstuurbare sproei-
installatie kan elke plant individueel behandeld worden. Onkruid wordt lokaal bespoten met 
bestrijdingsmiddel en planten die niet goed groeien krijgen lokaal mest. Hiermee wordt de 
oogst geoptimaliseerd en worden kosten bespaard. Harveset CROO Robotica heeft een 
robot ontwikkeld om aardbeien te helpen plukken en verpakken. Het kan 3,2 hectare per dag 
oogsten en 30 menselijke werknemers vervangen, waardoor het tekort aan arbeidskrachten 
in belangrijke landbouwregio's wordt aangepakt. Het Vlaamse bedrijf AVR ontwierp ‘AVR 
Connect’, een software platform dat alle digitale toepassingen visualiseert waarin data 
worden gebruikt afkomstig van allerlei sensoren op machines in het veld. Uit deze data wordt 
bruikbare informatie gedistilleerd waarmee de klanten geholpen worden. Zo worden 
bijvoorbeeld opbrengstdata van de oogst verzameld, die visueel op een detailkaart 
weergegeven wordt zodat de boer zeer nauwkeurig de efficiëntie van zijn veld kan 
inschatten. Boeren kunnen hun opbrengst optimaliseren en hun kosten doen dalen door 
gerichte bemesting en besproeiing. 

 Automatisering. ‘GIGAS’ is een voorbeeld van een kasautomatiseringssysteem met een 
camerasysteem om beelden van de planten nemen en een plantdatabase die alle planten in 
de kas bijhoudt. De database wordt ondersteund met besluitvormings- en 
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planningselementen, die instaan voor alle berekeningen. Zodra een besluit is genomen, 
wordt dat bericht naar de robot gestuurd die het werk uitvoert. Zo is het mogelijk om 
maximale kwaliteitsopbrengsten te verkrijgen met de beste timing van oogst en andere uit te 
voeren activiteiten. Veel irrigatieplanningstechnieken zijn gebaseerd op het monitoren van 
de bodem, gewassen en weersomstandigheden. De softwaretechnologie in de 
(hydrocultuur) landbouw bestaat veelal uit een robotsensor gecombineerd met AI, welke 
niveaus van water en voedingsstoffen kan controleren en vervolgens een automatische 
feeder kan aansturen of de boer een bericht kan sturen. Het Enorasis-project55 maakt 
bijvoorbeeld gebruik van een netwerk van sensoren die variabelen omtrent milieu- en de 
bodemgesteldheid verzamelen. Dit project combineert weersvoorspelling en sensordata om 
een gedetailleerd dagelijkse irrigatieplan op te stellen. Het model bevat ook gegevens 
omtrent gewasopbrengst en energie- en waterkosten. 

 Slimme irrigatiesystemen. Slimme irrigatie wordt toegepast om planten in velden gemakkelijk 
water te geven. Bij slimme irrigatie spelen sensoren, verbonden door IoT (Internet of Things), 
een zeer cruciale rol. Er zijn enerzijds de vochtsensoren die onder de grond aan de voet van 
de plant worden geplaatst en de waterbeschikbaarheid van de grond kunnen detecteren, en 
anderzijds de vochtigheidssensoren die het waterpercentage in de atmosfeer detecteren. Na 
verloop van tijd sturen beide sensoren gegevens naar de gegevensverzamelaar (‘data 
collector’), waar gegevens worden geanalyseerd met behulp van machine learning. Als wordt 
geconstateerd dat er onvoldoende water in de grond is (wat wordt gemeld door de 
vochtsensor) en geen kans op regen (gerapporteerd door vochtigheidssensor), dan stuurt 
het AI-systeem instructies naar de waterstroommeter. Als er voldoende water naar de grond 
wordt geleid, zal de vochtsensor dit detecteren en de informatie naar de 
gegevensverzamelaar sturen, waar het AI-systeem opnieuw de instructie naar de 
waterstroommeter zal sturen om te voorkomen dat er meer water vrijkomt. Slimme 
irrigatiesystemen maken ook landbouw mogelijk in bergachtige streken, waar het vaak 
moeilijk is om water te winnen.  

 Veeverzorging. Gezichtsherkenning van koeien kan het gedrag in een kudde controleren, 
evenals de conditiescore en hun voeding registreren. Zo kan een afwijkende boog in de rug 
vroegtijdig aangeven of het dier kreupel dreigt te worden; en kan een koe die nauwelijks eet 
of drinkt er snel uitgepikt worden om een uitgebreidere gezondheidstest te laten ondergaan. 
Naast het bijhouden van data, kan het systeem ook voorspellend werken. Zo kunnen er per 
koe voerrantsoenen en medicijnen voorgeschreven worden en kan de gezondheid en het 
welzijn van de individuele koe in kaart gebracht worden. Daartoe wordt een individuele 
sensor verbonden worden aan iedere koe – bijvoorbeeld in diens halsband. De werking 
hiervan is het beste te vergelijken met FitBit: het geeft bepaalde gezondheidskenmerken 
weer, zoals hartslag en temperatuur van de koe. Ook geeft het informatie door over beweging 
en afgelegde afstanden; en kan het de boer in staat stellen om real-time de exacte locatie 
van de koe te bepalen. Een nieuwere variant van dit systeem geeft daarnaast aan of het al 
bijna melktijd is, en praat met het robot-melksysteem om de exacte hoeveelheid melk die 
iedere koe geeft vast te leggen. Zo kan er een duidelijk beeld ontstaan van de productiviteit 
en gezondheid van iedere koe. De boer kan in real-time meekijken op het dashboard en aan 
de hand daarvan direct ingrijpen als een dier ongezond lijkt te zijn. Tevens wordt gebruik 

 
55  https://cordis.europa.eu/project/rcn/102038/factsheet/en : “The overall aim of ENORASIS is to develop an 

intelligent, integrated Decision Support System (ENORASIS Service Platform and Components) for 
environmentally optimized and, thus, sustainable irrigation management by farmers and water management 
organizations.” 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/102038/factsheet/en
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gemaakt van een autonoom waarschuwingssysteem voor bepaalde insecten dat werkt op 
basis van draadloze sensornetwerken en machine learning. Bovenstaande methodes, zowel 
de locatiebepaling als gezondheids- en activiteitmeting van dieren, worden vooral gebruikt 
voor koeien. Het kan echter ook toegepast worden voor allerlei andere vormen van vee. Zo 
houdt het de hoeveelheid eieren die kippen leggen bij; en brengt het nauwkeurig de 
gezondheidskenmerken en voedingspatronen van varkens in kaart. Stieren kunnen gemerkt 
worden op hun vruchtbaarheid; en de exacte locatie en afgelegde afstand van paarden 
kunnen achterhaald worden. Het Amerikaanse bedrijf Cowlar ontwikkelde een cow-router 
waarmee cowlar-sensoren zijn geconnecteerd die op koeien worden bevestigd en de 
temperatuur, activiteit en gedrag van de koe registreren. Deze data worden door een AI-
systeem gemonitord en geanalyseerd ter preventie van ziekten, detectie van warmtecycli en 
verhoging van de melkproductie. 

 Opschalen van precisielandbouw. Monocultuur domineert momenteel de landbouwpraktijk 
en impliceert het verbouwen van één gewas in een groot gebied. Het toepassen van deze 
praktijk is eenvoudig voor boeren, omdat ze tractors en geautomatiseerde tools kunnen 
inzetten voor het beheer van het onderhoud van de velden. Het vermindert echter het 
voedingsstofgehalte van de bodem en belemmert de productiviteit in de loop van de tijd. 
Boeren zijn daarom sterk afhankelijk van stikstofhoudende meststoffen die stikstofoxide 
produceren. Door robots in te zetten die op machine learning gebaseerde software 
gebruiken, kunnen boeren een mix van gewassen efficiënter beheren terwijl AI-algoritmen 
kunnen helpen bij het voorspellen van de optimale mix van te planten gewassen om de 
bodemkwaliteit te regenereren en het gebruik van meststoffen te verminderen. Het Innovatief 
Bedrijfsnetwerk56 ‘Smart Digital Farming’ in Vlaanderen is een initiatief van ondernemingen 
actief in de innovatieve precisielandbouw en -veeteelt. 

 Voorspellende analyses maken gebruik van Machine Learning-modellen om de impact van 
omgevingsfactoren op de gewasopbrengst te volgen en te voorspellen. aWhere ontwikkelde 
Machine Learning-algoritmen op basis van satellietgegevens om weersomstandigheden te 
voorspellen en advies op maat te geven aan boeren, gewasadviseurs en onderzoekers. Het 
platform FarmShots ontwikkelde dan weer een systeem voor het analyseren van agrarische 
gegevens afkomstig van satelliet- en drone-afbeeldingen. Het systeem kan ziekten, plagen 
en inefficiënte plantenvoeding op boerderijen detecteren en gebruikers precies informeren 
waar hun velden bemesting nodig hebben, waardoor de hoeveelheid die wordt gebruikt met 
bijna 40% wordt verminderd. 

 Zelfrijdende tractoren. Flanders Make ontwikkelde een zelfrijdende tractor waarbij de 
hoogtechnologische snufjes van zelfrijdende wagens gecombineerd werden met een hoge 
precisie in uitvoering van zijn taken. Uiterst nauwkeurige GPS infrastructuur, sensoren, 
camera’s en scanners zorgen ervoor dat hij dag en nacht kan opereren in vaak stoffige 
omstandigheden. Dankzij Artificiële Intelligentie kan hij ook veilig anticiperen op personen 
die zijn pad kruisen. Deze autonome tractoren kunnen allerlei repetitieve taken voor hun 
rekening nemen, bijvoorbeeld hooibalen ophalen op verschillende plekken op het veld en 
samenbrengen voor transport, automatisch ploegen, maaien of sproeien. Hierdoor kunnen 
landbouwers zich meer toeleggen op complexe opdrachten, die minder makkelijk te 
automatiseren zijn. In de toekomst zal de operator zijn autonome voertuigen aansturen via 

 
56  Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinere clusterinitiatieven die vaak bottom-up ontstaan vanuit bedrijven die 

willen inzetten op een specifiek – vaak een nieuw opkomend - domein dat hen kansen heeft om hun 
competitiviteit te verhogen. 
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een programma op de pc of tablet en zullen verschillende machines ook samenwerken. Zo 
kunnen bijvoorbeeld een drone en autonoom rijdende tractor samen ingezet worden om een 
optimaal sproeiresultaat te bekomen. Flanders Make werkt daarnaast bijvoorbeeld ook aan 
technologie voor autonome vorkheftrucks en andere voertuigen die efficiënt en veilig aan de 
slag gaan in productieomgevingen. 

5.15 Energie- en milieusector 
AI kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van prangende vraagstukken als 
klimaatverandering en energiebeheer. Volgens de Denktank van het Europees Parlement kan AI 
helpen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 1,5 tot 4% te 
verminderen57. Men hoopt dat AI op die manier kan bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen van de EU Green Deal. 

 Multicentrisch netwerk. Netwerkbeheer wordt complexer, door de opkomst van 
onvoorspelbare energiebronnen en de elektrificatie van het gebruik. De evolutie naar een 
koolstofarme economie vergt een aanpassing aan volatiele energiebronnen zoals wind- en 
zonne-energie aan de productiezijde en aan de elektrificatie van transport (elektrische 
voertuigen) en verwarming (warmtepompen) aan vraagzijde. Vroeger moest het netwerk 
rekening houden met enkele tientallen centrales maar nu moet het tienduizenden 
productiebronnen verspreid over het hele grondgebied beheren. Een steeds complexer 
netwerk in balans brengen wordt een uitdaging en doet de nood ontstaan aan meer 
flexibiliteit in al de processen. De oplossing kan geboden worden door digitale technologie 
zoals het internet der dingen (IoT), artificiële intelligentie (AI) en blockchain. Activeerbare en 
van afstand volgbare geconnecteerde objecten leveren data voor de algoritmen. Die zorgen 
op kwartierbasis voor de flexibiliteit van het netwerk. Zo’n systeem bestaat al voor bepaalde 
grote industriële klanten die in staat zijn hun vraag aan te passen. AI wordt dan gebruikt voor 
korte termijnvoorspellingen voor piekbelastingen. Op die drukke momenten kunnen grote 
bedrijven tegen betaling meer of minder stroom afnemen of opwekken om voor een 
gebalanceerd net te zorgen. Op termijn is het de bedoeling dit ook uit te rollen tot de 
eindgebruiker. Het energienetwerkbedrijf Alliander hanteert het rekenmodel Andes dat de 
belasting van alle netten doorrekent, vanaf de grote verdeelstations tot in elke straat, in 
verschillende scenario’s, tot veertig jaar vooruit. Een van de onderdelen van het model 
bepaalt waar de grootste kans is dat mensen zonnepanelen gaan installeren. Dit gebeurt 
door allerlei data te combineren: is het dak geschikt, zijn de bewoners eigenaar van het pand, 
hebben de buren al panelen? Mälarenergi, een Zweeds nutsbedrijf heeft meer dan een 
miljard bijzonder diverse en nuttige datapunten verzameld en aan de hand van die databulk 
met het Microsoft-platform Azure voorspellende AI-algoritmen gemaakt. Het uiteindelijke 
doel: slimme, geoptimaliseerde warmteverspreiding middels blokverwarming om zo 
verspilling te voorkomen en toch voorbereid te zijn op de piektijden. De algoritmen genereren 
voorspellingen die rechtstreeks aan de energiecentrales worden verstuurd, waardoor het 
risico op over- of onderproductie aanzienlijk afneemt. Het doel is dat de klanten een dienst 
kunnen kopen in de vorm van adequate verwarming die op de persoonlijke situatie is 
afgestemd. 

 
57  European Parliament, Artificial Intelligence: threats and opportunities, News, 23 September 2020. 
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 Intelligente energiesystemen. EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse 
onderzoekspartners VITO, Imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en 
intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt technologieën en kennis om publieke 
en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, 
gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. In het kader van het SALK 
(Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat) werd een bedrag van €10 miljoen aan EU 
(EFRO) middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van EnergyVille met een 
expertisecentrum rond duurzame energievoorziening voor steden (focus op elektrische en 
thermische energie). 

 Gebouwenbeheer. Commerciële en residentiële gebouwen worden slimmer dan ooit 
tevoren. Slim verwijst naar geautomatiseerde processen die operationele kosten verlagen, 
energie besparen, ruimte-indeling optimaliseren, veiligheid verhogen, comfort verbeteren, en 
in sommige gevallen business intelligence genereren. Om deze voordelen te verwerven, 
moet de nodige informatie verzameld worden. Fysische gegevens worden door eenvoudige 
sensoren die analoge metingen omzetten in digitale waarden, verstuurd naar de 
besturingseenheid. Gegevens over de aanwezigheid, locatie, aantal en bewegingen van de 
bewoners is essentieel voor het optimaliseren van de prestaties van gebouwsubsystemen 
en -processen. Een nieuwe benadering van computervisie maakt het mogelijk om de 
uitdagingen van het verstrekken van bewonersinformatie nauwkeurig, betrouwbaar, 
betaalbaar en zonder schending van privacy te overwinnen. Dit wordt bereikt door gebruik 
te maken van IoT image-gebaseerde smart sensors. Deze kunnen alle analyses zelf intern 
uitvoeren en alleen de verwerkte gegevens als output geven. Gemonteerd op het plafond of 
bijvoorbeeld ingebouwd in verlichtingsarmaturen, kan een intelligente sensor een breed 
scala van toepassingen ondersteunen. Gegevens over ruimtegebruik zijn een waardevol 
onderdeel van IoT in commerciële gebouwen, omdat het faciliteitmanagers kan helpen om 
de lay-out van de faciliteit beter te optimaliseren op basis van de huidige en toekomstige 
behoeften. De slimme sensoren volgen locaties en bewegingen van bewoners. Vervolgens 
verstrekken ze waardevolle inzichten over de manier waarop en de mate waarin ruimten 
worden gebruikt. Door het tellen van het aantal personen in een bepaalde ruimte kan vraag 
gestuurde ventilatie geoptimaliseerd worden om energie te besparen en te voldoen aan 
industrienormen en regelgeving. Integratie van sensoren in verlichtingsarmaturen levert 
tevens een verscheidenheid aan unieke inzichten op over energiebeheer en 
verlichtingsgebruik in een ruimte. Een andere toepassing biedt bijvoorbeeld het Brusselse 
energietechnologiebedrijf 3E dat de spin-off DeltaQ heeft gelanceerd. Door de impact van 
zon en wind te voorspellen kan de startup tot 40% besparen op de energiefactuur van 
kantoorgebouwen. De startup gebruikt artificiële intelligentie om preventief in te spelen op 
weersveranderingen en zo de verwarming, koeling en ventilatie van kantoorgebouwen 
slimmer aan te sturen. 

 Afvalbeheer. Verpakking kan alle vormen en maten aannemen en bestaat bovendien uit 
diverse materialen plastic, karton, hout, metaal, blik,… . De afgelopen jaren heeft verpakking 
een hele evolutie doorgemaakt. Aandacht voor de milieuproblematiek, de impact van 
producten op de gezondheid, het belang van veiligheid: het zijn allemaal factoren die 
verpakking beïnvloeden. Productverpakkingen worden met sensoren uitgerust om ze van 
veiligheid en informatie te voorzien. AI kan ook worden ingezet in de strijd tegen afval, door 
een realtime waarschuwing aan de verpakking toe te voegen. Op basis van zijn geografische 
positie en het soort verpakkingsmateriaal kan de consument instructies krijgen om op de 
juiste manier te sorteren. Dankzij AI zou verpakking via spraaktechnologie ook de oudere 
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bevolking kunnen assisteren. Tegelijk  kan een slimme prullenmand het sorteren van afval 
belonen. AI kan ook in vuilnisbakken geïntegreerd worden om te komen tot een ‘slimme’ 
vuilnisbak. BrighterBins van SmartEnds bevat daartoe camera’s met sensoren die in een 
publieke vuilnisbak geplaatst worden. De sensor stuurt elke twee uur een update over hoe 
vol de vuilnisbak al is. Op een kaart krijgt men een overzicht van alle ‘slimme’ vuilnisbakken 
in de buurt. Zo weet de afvalintercommunale wanneer de vuilniswagen kan uitrukken om het 
vuilnis via een optimale route op te halen. Met AI kan de sensor slimmer gemaakt worden 
en de metingen geoptimaliseerd en uitgebreid worden zodat het afvalbeheer nog efficiënter 
kan verlopen. 

 Waterbeheer en opvolgen van waterverbruik. Het onderzoeksproject ‘Internet of Water’ 
beoogt dat Aquafin, in samenwerking met De Watergroep, Imec, VITO, VLAKWA en VMM, 
het integrale waterbeheer in Vlaanderen naar een nog hoger niveau tilt. Dit doen ze door 
2500 sensoren te plaatsen die de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in Vlaanderen 
continue meten en combineren met reeds bestaande informatie. Alle data worden 
beschikbaar gesteld in de cloud (online en openlijk toegankelijk). Mogelijke toepassingen 
zullen vooral gericht zijn op de interactie tussen verschillende waterlichamen en het 
watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de impact van het overstorten 
op de waterloop. Imec is momenteel chip gebaseerde sensoren aan het ontwikkelen voor 
het meten van conductiviteit, pH en bepaalde ionen. In een eerste fase van het project zal 
Aquafin de toepasbaarheid van deze sensoren in afvalwater uittesten. In een volgende fase 
van het project wordt in een aantal reële testcases afgetoetst waar ‘Internet of Water’ een 
meerwaarde kan bieden voor Aquafin. Om tenslotte de sensoren over gans Vlaanderen te 
installeren en zo het (toekomstige integrale) waterbeleid te ondersteunen. 

Het in 2020 opgestarte Smart WaterUse project van Watercircle.be, het vroegere Vlaams 
Netwerk Watertechnologie, wil bedrijven in staat stellen hun water- en droogte-gerelateerde 
risico’s aan te pakken en hierdoor een waterbewust bedrijf te worden dat slimmer omgaat 
met waterbeheer. De primaire doelgroep van dit project zijn waterafhankelijke bedrijven die 
zich nog niet (of niet genoeg) bewust zijn van hun waterbeheer en geen idee hebben op 
welke (droogte)maatregelen ze best eerst inzetten. Bedrijven die wel al actief inzetten op een 
slim waterbeheersysteem kunnen nog altijd via dit project nieuwe tools/technologieën 
ontdekken om te implementeren. Eén van de doelstellingen is het ontwikkelen van een 
generieke, online waterbarometer. Hiermee worden de water- en droogterisico’s in kaart 
gebracht en worden er aan de hand van scores verschillende maatregelen/actiepunten 
voorgesteld. 

Ook in de watersector wordt predictief onderhoud toegepast voor waterzuiveringsinstallaties. 
door middel van een reeks alarmen en sensoren. Met behulp van gegevens van sensoren, 
gerapporteerde alarmen, onderhouds- en storingslogboeken, ontwikkelde het Nederlandse 
softwarebedrijf HAL24K sensornetwerkmodellen om de tijd en locatie van 
apparatuurstoringen te voorspellen. Hierdoor kunnen de autoriteiten de vitale infrastructuur 
onderhouden en de installaties monitoren. 

De supermarktketen Colruyt zet achter de schermen AI in om de efficiëntie op te krikken op 
basis van data. Colruyt heeft samen met de KU Leuven aan een testsysteem gewerkt dat het 
waterverbruik in zijn winkels opvolgt en sneller abnormale schommelingen (en dus lekken) 
opspoort. Daarvoor berekent de retailer constant het gemiddelde dagverbruik op basis van 
70% van zijn vestigingen. Dat verbruik wordt daartoe opgedeeld in segmenten van een uur. 
In het beginstadium werden die cijfers met elkaar vergeleken, bijvoorbeeld alle maandagen 
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van 12 tot 13 uur. Zo kon het bedrijf bepalen wat normaal en wat afwijkend waterverbruik is. 
Een menselijke expert controleerde vervolgens of de afwijkingen effectief abnormaal waren. 
Op basis van zijn inschattingen leerde een algoritme zelf dat onderscheid te maken. Het 
getrainde model kan nu zelf een score tussen 0 en 1 toekennen aan afwijkingen. Hoe dichter 
bij 1, hoe waarschijnlijker dat een Colruyt-winkel met een lek of een open kraan zit. 

Ook de waterkwaliteit kan door AI opgevolgd worden. Clean Water AI is een IoT-apparaat 
dat continu waterkwaliteit rond waterbronnen controleert op de aanwezigheid van gevaarlijke 
bacteriën en schadelijke deeltjes. Via een DeepLearning neuraal netwerk en Computer 
Vision kunnen gebruikers watervervuiling op microscopisch niveau en in realtime in kaart 
brengen.  

 Energie-efficiënte materialen. Wetenschappers zijn voortdurend op zoek naar methodes om 
energie op een efficiëntere manier te capteren, op te slaan en te gebruiken. Het proces van 
het ontdekken of synthetiseren van nieuwe materialen is echter traag en niet erg nauwkeurig. 
Machine learning kan het proces van het ontwerpen van nieuwe chemische verbindingen 
met energie-efficiënte eigenschappen helpen versnellen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen 
van zonnebrandstoffen die de energie van de zon efficiënter kunnen capteren en benutten, 
bij het identificeren van materialen die kooldioxide beter absorberen en bij het ontwerpen 
van structurele materialen die bij de productie leiden tot minder uitstoot van koolstofdioxide. 

 Infrastructuuronderhoud en transmissiebeheer. AI kan een bijdrage leveren in het onderhoud 
van energietransportnetwerken. Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in België, 
heeft begin 2018 een AI-labo opgericht dat ingezet wordt in een aantal specifieke domeinen. 
Zo zet Elia bijvoorbeeld drones in die volledig autonoom rond masten vliegen om er roest of 
andere defecten aan de hoogspanningsinfrastructuur te detecteren. Om de foto’s die de 
drones nemen snel te kunnen verwerken, werd in samenwerking met een externe startup 
een algoritme getraind om roestplekken te herkennen. AI wordt ook ingezet om de 
besluitvorming rond systeemonevenwichten te ondersteunen. Als netwerkbeheerder is het 
voor Elia cruciaal om de balans in het net te bewaken en te bewaren: de injectie van stroom 
moet altijd gelijk zijn aan het verbruik om de frequentie op 50Hz te houden. Door de integratie 
van duurzame energie wordt het systeem steeds complexer en is het essentieel om 
onevenwichten op zeer korte termijn te kunnen voorspellen. Elia lanceerde een project dat 
tot doel heeft een model uit te werken dat op basis van de analyse van historische data de 
correlatie kan detecteren tussen de verschillende parameters die systeemonevenwichten 
beïnvloeden en systeemonevenwichten kan voorspellen in de komende 15 minuten tot een 
uur. Elia organiseert in 2020 voor de vierde keer een Open Innovation Challenge. Deze 
innovatiewedstrijd nodigt startups over heel de wereld uit om verbeterpunten uit te werken 
die de dagdagelijkse activiteit van netbeheerders efficiënter maken. De vierde editie focust 
op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor een veilig net- en databeheer (bijvoorbeeld 
foutendetectie, betrouwbaarheid van informatiebronnen, bescherming van privégegevens, 
...). 

 Groene elektriciteitsvoorziening. Door de opkomst van zonnepanelen produceren niet enkel 
nutsbedrijven maar ook particulieren vandaag zelf energie. Bij goed weer leidt dat echter 
vaak tot tijdelijke overschotten. Om hiermee komaf te laken, ontwikkelde het AI Lab van de 
VUB een handelssysteem, gebruik makend van een zelf bedachte cryptomunt. Hiermee 
kunnen particuliere producenten en consumenten zelf groene energie verkopen en 
aankopen. Het verhandelen van de cryptomunten gebeurt door een intelligent algoritme. De 
cryptomunt “NGRcoin” vertrekt van zogenaamde ‘smart grids’, slimme 
elektriciteitsnetwerken waarbij bij de producenten en de consumenten sensoren worden 
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geïnstalleerd die constant onderlinge informatie uitwsselen over de energiebehoeftes van de 
huishoudens. Zo kunnen vraag en aanbod optimaler op elkaar worden afgestemd. Smart 
grids laten ook toe om alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines op 
te nemen in het energiecircuit. Wanneer particulieren groene stroom leveren aan het net en 
dit ook daadwerkelijk lokaal wordt verbruikt, krijgen ze 1 NRGcoin per kilowatt/uur 
verminderd met taxbijdrage voor het gebruik van het netwerk, ongeacht de energieprijs van 
dat moment. Met deze virtuele munt kunnen zij en andere consumenten die verbonden zijn 
aan dat energienetwerk de groene energie dan kopen aan 1 NRGcoin per kilowatt/uur. De 
NRGcoins kunnen bovendien ook geruild worden op een beurs voor gewone euro’s. Het 
verhandelen van deze coins gebeurt door een intelligent algoritme, dat in staat is om 
rekening te houden met voorkeuren van de bewoners (zoals temperatuur of het maximale 
budget dat ze willen spenderen aan elektriciteit) en ook zelf kan leren. De transacties en 
nieuwe uitgiftes van NRGcoins worden gereguleerd door een smart contract58. 

Het Vlaamse bedrijf Factry streeft ernaar een datagestuurde operationele verbetering voor 
haar klanten te bereiken. Het biedt een platform voor het eenvoudig verzamelen, opslaan en 
visualiseren van sensorgegevens van industriële apparatuur. Factry biedt ook services voor 
gegevensintegratie om productierapportage en follow-up te vergemakkelijken. Factry helpt 
VLEEMO (Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming) om de elektriciteitsproductie van 
windturbines te optimaliseren door een optimale aanpassing aan verschillende 
omgevingsfactoren mogelijk te maken. VLEEMO kampte met een gebrekkig centraal beheer 
van de windturbine zodat onvolledige informatie leidde tot ongeplande stilstand. Aangezien 
beroep moest gedaan worden op manuele interventies, ontbrak het VLEEMO aan de nodige 
diepteanalyses op basis van gemakkelijk toegankelijke en interpreteerbare gegevens. Dit 
leidde tot gemiste kansen om te leren van ervaringen en incidenten. Factry werkte voor 
VLEEMO een vijfstappenplan uit. Vooreerst werden de gegevens van de turbines verzameld 
en samengevoegd tot een dashboard. Vervolgens werden er extra sensoren en 
weersvoorspellingen toegevoegd. Daarbij werd een aangepast algoritme ontwikkeld dat 
meer gedetailleerd inzichten levert. Ten slotte werden de verwerkte gegevens via het 
cloudplatform van Factry teruggeleverd aan het turbinebesturingssysteem, waardoor beter 
datagedreven beslissingen konden worden genomen. Door de AI-systemen is VLEEMO 
thans in staat de bron en de omvang van het inkomstenverlies te detecteren en te verhelpen 
met het oog op een operationele verbetering. Tevens kan sneller en efficiënt ingegrepen 
worden door gebruik te maken van een diepgaandere en nauwkeurigere analyses van de 
turbine-status. 

 Stedelijke omgevingsproblematiek. Geluidshinder aanpakken, verkeersoverlast 
verminderen, drukte managen, luchtkwaliteit verbeteren: steden staan voor complexe 
uitdagingen. Een ingreep om een probleem aan te pakken in een bepaalde wijk kan een 
impact hebben op andere domeinen in een andere wijk. Om meer inzicht te krijgen in 
dergelijke complexe vraagstukken, start de stad Brugge met de ontwikkeling van een ‘urban 

 
58  Een slim contract is een op software gebaseerd contract tussen een koper en een verkoper. De software 

automatiseert de bedrijfsprocessen en de voorwaarden voor de uitvoering van het contract. De code die in het 
contract is geprogrammeerd maakt het contract zelf-uitvoerbaar, zodat er actie wordt ondernomen wanneer een 
specifieke voorwaarde binnen het contract wordt geactiveerd. De code en de daarin opgenomen afspraken zijn 
bewaard in een gedistribueerd, gedecentraliseerd Blockchain-netwerk. Slimme contracten maken het mogelijk 
om betrouwbare transacties en overeenkomsten uit te voeren tussen verschillende, anonieme partijen zonder 
de noodzaak van een centrale autoriteit, rechtssysteem of extern handhavingsmechanisme. Ze maken 
transacties traceerbaar, transparant en onomkeerbaar. 
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digital twin’. Dit is een digitale 3D-replica van de stad die zal toelaten om de impact van 
maatregelen (rond luchtkwaliteit en verkeerstromen) te simuleren. Dit open innovatieproject 
zal in drie fases verlopen. Tegen eind 2020 worden diverse beschikbare databronnen in 
Brugge ontsloten en samengebracht op één dashboard dat beleidsmakers meteen een 
helder inzicht geeft in onder meer de luchtkwaliteit en verkeerstromen in de stad. In een 
tweede fase wordt het mogelijk om voorspellingen te maken binnen een bepaald domein, 
bijvoorbeeld door de verkeerssituatie voor en na een bepaalde interventie te vergelijken. Het 
uiteindelijke doel van deze digitale controlekamer is om beslissingen over verschillende 
beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten. Imec wordt als onderzoekscentrum betrokken 
om samen met publieke en private spelers (smart city-platformen, data-en 
modelleveranciers, IoT-sensorleveranciers, cloud providers, etc.) tot breed gedragen 
standaarden te komen. Het doel is om via open data de ontwikkeling van 'urban digital twins' 
in Vlaanderen te versnellen. 

 Bestrijding van bosbranden. De staat Californië gebruikt de Wildfire Analyst Enterprise tool 
om de bosbranden te bestrijden die sinds de laatste zomer miljoenen hectares hebben 
verwoest en tientallen levens hebben geëist. De AI-tool voorspelt hoe groot de branden 
kunnen worden en waar ze zich kunnen verspreiden, met behulp van modellen die rekening 
houden met weerpatronen, vochtigheidsniveaus van de bodem, seizoentrends en 
satellietfoto’s van de omgeving. Drones uitgerust met schijnwerpers en infraroodcamera's 
met zoomlenzen met hoge intensiteit worden gebruikt om dieren te spotten wier leven in 
gevaar wordt gebracht door bosbranden en orkanen. GPS-coördinaten worden vervolgens 
gebruikt om reddingsteams te sturen. 

5.16 Creatieve sector 
In 2018 is er in het veilinghuis Christie’s een schilderij verkocht van 432.500 dollar. Dat gebeurt 
wel vaker, maar dit exemplaar genaamd Portrait of Edmond Belamy is gemaakt door een 
algoritme. Het algoritme gebruikte een dataset van 15.000 portretten uit de 14e tot en met de 20e 
eeuw. En dat is niet het enige deel van de creatieve sector waar kunstmatige intelligentie steeds 
groter wordt. 

Ook in de muziek weten robots te verbazen met hun creativiteit. De marimba-speler ‘Shimon’ 
heeft een getraind brein dat heeft leren spelen door de grote database van klassieke en 
jazzmuziek die hij kent. Er wordt gebruik gemaakt van zogeheten creativiteitsalgoritmes, die de 
computer toelaten willekeurige keuzes te maken. Zo ontstaat een soort creativiteit op basis van 
een set van muziekdata. Sony’s Flow Machines maakt muziek en teksten, gebaseerd op 
bestaande muziek. De software is hierbij een soort ondersteuningsmuzikant, die op basis van 
ingegeven voorkeuren creatieve nummers weet te creëren. 

In mei 2019 werd de eerste modecollectie ontworpen door AI gepresenteerd in Milaan. Voor deze 
bijzondere collectie deed modeontwerpster Yang beroep op een Huawei-smartphone, die 
tienduizenden iconische outfits van de afgelopen 100 jaar én haar eigen collecties analyseerde. 
Haar telefoon liet ze vervolgens voorstellen doen voor ontwerpen, die Yang weer voorzag van 
haar signatuur. Algoritmes worden niet alleen gebruikt om nieuwe kleren te ontwerpen, maar ook 
om te voorspellen wat de klanten de volgende maand gaan kopen. Bovendien wordt kleding in 
staat gesteld om te communiceren en voordelen voor de gebruiker te bieden door middel van 
aanbevelingen over houding en stijl. Hoewel dergelijke kleding (nog) geen modieuze smaak kan 
ontwikkelen, kunnen ze de smaak van de drager ondersteunen met de juiste gegevens. 
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Ook in de architectuur kan een ‘dialoog’ tot stand gebracht worden tussen ontwerper/architect en 
algoritme om tot het beste ontwerp te komen. Binnen een aantal op voorhand ingegeven 
randvoorwaarden wordt de rest van het ontwerp (een gebouw bijvoorbeeld) door de computer 
ingevuld. Daarbij gebruikt hij de minste hoeveelheid materiaal om het geheel zo mooi, goedkoop 
en sterk mogelijk te maken. De architect bestudeert het voorgesteld ontwerp, sleutel er aan, past 
een aantal randvoorwaarden aan en bezorgt het weer terug aan AI, die vervolgens weer een 
nieuw ontwerp maakt. Dit dialoogproces kan gecontinueerd tot een bevredigend ontwerp uit de 
bus komt. 

Een groot deel van het schrijven van teksten, van boeken, zal worden overgenomen door 
software. Verschillende elementen van het schrijfproces zijn al geautomatiseerd. Grammatica-
controle en spellingcheck zitten standaard in vrijwel alle schrijfprogramma’s. Met het verder 
ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) zullen nog grotere delen van het schrijfproces uit 
handen gegeven kunnen worden. Stichting NBD/Biblion in Nederland bijvoorbeeld introduceert in 
2020 een proces waarmee boekbeschrijvingen niet meer door freelance recensenten geschreven 
zullen worden, maar door AI. De schrijver van informatieve boeken is veel tijd kwijt aan het 
verzamelen van materiaal uit een met de jaren steeds groter wordende bibliotheek. Non-fictie 
schrijvers kunnen het verzamelen van materiaal en het checken van bronnen uitbesteden aan 
onderzoeksassistenten. Maar ook het werk van deze research assistants kan weer uitbesteed 
worden, namelijk aan AI. Chris Duffey59, hoofd van de innovatie en strategie van AI bij het 
techbedrijf Adobe, schreef eerder dit jaar een boek samen met ‘Aimé’, een set van AI-
programma’s. Via een spraakherkenningsprogramma stelde hij aan Aimé vragen en liet hij haar 
uitleggen wat AI precies is, hoe het werkt en hoe het ons mensen van dienst kan zijn. Een dialoog 
met AI over AI. Aimé kan zelfs filosofische suggesties doen, zoals wanneer Duffey de vraag stelt 
welke taken er in de toekomst voor de mens nog over blijven. Met AI kun je grote digitale 
bibliotheken doorzoeken, relevante inhoud verzamelen en laten samenvatten. Duffey schrijft dat 
AI ook passende titels kan suggereren, met behulp van algoritmen in de richting van nieuwe 
inhoud kan wijzen en concept-hoofdstukken kan genereren. Kunstmatige intelligentie zal zelfs 
met suggesties van originele ideeën en oplossingen kunnen komen. In de toekomst worden 
boeken geschreven met hulp van AI. Het werk van de auteur zal zich concentreren op het 
genereren, vinden, en kiezen van nieuwe, originele ideeën. De taak van de schrijver van morgen 
is het kritisch beoordelen van door AI gesuggereerde content. 

In de film- en game-industrie wordt veel gebruik gemaakt van AI. De enorme vlucht van computers 
en telecommunicatie heeft aanleiding gegeven tot nieuwe media, vooral computergames en 
virtual reality. De inschakeling van AI om dit verder uit te bouwen en meer ‘intelligent’ te maken 
is volop aan de gang. Met behulp van de computer worden de special effects in films steeds beter. 
Mensen kunnen al bijna volkomen realistisch worden gesimuleerd, zij het dat films nog steeds 
statisch zijn en niet interactief. Games worden gepersonaliseerd en aangestuurd door AI. De 
game herhaalt zich nooit en past zich aan de interesses van de speler aan. De game wordt een 
volwaardige virtuele wereld waarin vrienden en vijanden kunnen worden gemaakt en waarin actief 
kan deelgenomen worden. 

AI speelt ook een enorme rol in aankopen via internet, als go-between tussen diegenen die inhoud 
creëren en zoeken. Zo is het opnemen en distribueren van muziek grotendeels verschoven naar 
de digitale media. Dit heeft geleid tot een enorm muziekaanbod, maar ook tot nieuwe 
bedrijfsactiviteiten die luisteraars helpen om te vinden wat ze zoeken en om nieuwe dingen te 

 
59  Dufeey, C. (2019). Superhuman Innovation: Transforming Business with Artificial Intelligence 
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ontdekken (bv. Spotify). AI speelt hierin een bepalende rol: door het gepersonaliseerde aanbod, 
de ontdekking en het uitvergroten van trends, de monitoring van reacties via sociale media enz. 
Een creatief individu heeft thans toegang tot enorme hoeveelheden digitale hulpmiddelen om 
zelfstandig veel functies uit te voeren waar vroeger specialisten voor nodig waren, hetgeen een 
ferme boost kan geven aan de cultuursector, zodat meer mensen creatief kunnen zijn of toegang 
zullen hebben tot het werk van anderen.  

5.17 Veiligheid 
Enkele voorbeelden van onveiligheid60 en criminaliteit maken duidelijk waar AI een rol kan spelen: 
terroristische aanvallen die heel wat mensen beroeren omdat ze een impact hebben op hun 
dagelijks leven of misdadige praktijken op het internet die steeds moeilijker te controleren vallen 
of nog witteboordcriminaliteit die door de globalisering moeilijker te detecteren valt. Concrete 
recente en bekende voorbeelden zijn de cyberaanvallen die Picanol (weefgetouwenfabrikant) en 
Asco (fabrikant van vliegtuigonderdelen) getroffen hebben. In 2019 werden overigens een 
recordaantal cyberincidenten in België geregistreerd. Het Computer Emergency Response Team 
van het Centrum voor Cybersecurity België ontving in 2019 4.484 (stand 27 december 2019) 
tegenover 1.600 in 2018. De coronacrisis heeft niet alleen een bruuske digitale omschakeling 
ingeleid maar tevens nieuwe veiligheidsproblemen meegebracht. Hackers proberen de hiaten te 
benutten die ontstaan wanneer massaal thuiswerkende werknemers onveilige apparaten en 
netwerken gebruiken. Andere cyberaanvallers gebruiken bekende aanvalstechnieken om de 
COVID-19 gerelateerde angsten van mensen uit te buiten. Google heeft bijvoorbeeld in april 2020 
dagelijks meer dan 18 miljoen malware- en phishing- e-mails over het nieuwe coronavirus 
bijgehouden.61 En er zijn de klassieke veiligheidsproblemen in de bedrijfswereld, bijvoorbeeld in 
chemische bedrijven. Ook op dit domein is AI onontbeerlijk gebleken om datastromen aan te 
pakken. Doordat er nu via camera’s, sociale media en andere kanalen immens veel data 
beschikbaar zijn, is het niet langer doenbaar om ze met mankracht snel genoeg te doorzoeken. 
AI-technologieën, zoals gezichtsherkenning, automatische vertaling, patroonherkenning en 
vooral Machine Learning om voorspellingen te doen waar mogelijke problemen kunnen ontstaan, 
worden meer en meer ingezet. AI wordt ook beschouwd als een mogelijk krachtig wapen in het 
ontmaskeren van nepnieuws. Defensie is een ander facet van veiligheid. Het is bekend dat vooral 
Amerika enorm veel investeert in het gebruik van AI bij oorlogsvoering: de inzet van robots bij 
terreinverkenningen, automatische wapens, logistiek enz. Sommige Europese landen, zoals 
Frankrijk, zijn ook op dit domein actief, hoewel de toepassingen in onze contreien maar weinig 
aanhangers hebben.62 

AI bezit dus het potentieel om complexe digitale en fysieke beveiligingsuitdagingen aan te 
pakken. De particuliere sector zou in 2018 wereldwijd naar schatting $96 miljard besteden om te 
reageren op beveiligingsrisico's, een stijging van 8% ten opzichte van 2017. Recente 
grootschalige digitale beveiligingsaanvallen (cf. Picanol) hebben de samenleving meer bewust 
gemaakt voor digitale beveiliging. Ze hebben aangetoond dat datalekken verstrekkende 

 
60  Voor meer info zie onder meer The Hiscox Cyber Readiness Report 2020 waarin wordt gewezen op de 

financiële impact op het bedrijfsleven door de sterk gestegen met cybercriminaliteit verbonden kosten. 
61  McKinsey & Company, A dual cybersecurity mindset for the next normal, July 7 2020. 
62  Steels, L., Berendt, B., Pizurica, A., Van Dyck, D., Vandewalle,J. Artificiële intelligentie. Naar een vierde 

industriële revolutie?, Standpunt nr. 53 KVAB, 2017. 
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economische, sociale en nationale veiligheidsgevolgen kunnen hebben. Tegen deze achtergrond 
maken publieke en private actoren gebruik van AI-technologieën om zich aan te passen aan het 
veranderende beveiligingslandschap wereldwijd. Hieronder worden twee domeinen beschreven 
die een sterke opgang maken: digitale beveiliging en bewaking.63 

 AI bij digitale beveiliging. AI wordt al veel gebruikt in digitale beveiligingstoepassingen zoals 
netwerkbeveiliging, anomaliedetectie, automatisering van beveiligingsactiviteiten en detectie 
van bedreigingen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het misbruik van AI zal toenemen. 
Dergelijk misbruik betreft het identificeren van softwarekwetsbaarheden met als doel de 
beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van systemen, netwerken en gegevens te 
schenden. Machine Learning is onmisbaar geworden om aanvallen zoals polymorfe virussen 
en phishing te bestrijden. Toonaangevende e-mailserviceproviders, zoals Gmail en Outlook, 
gebruiken Machine Learning al meer dan tien jaar met wisselend succes om ongewenste of 
schadelijke e-mailberichten te filteren. Computercodes zijn gevoelig voor menselijke fouten. 
Naar schatting zijn negen van de tien digitale beveiligingsaanvallen het gevolg van fouten in 
softwarecode. Gezien de miljarden coderegels die elk jaar worden geschreven en het 
hergebruik door third party bibliotheken, is het detecteren en corrigeren van fouten in 
softwarecode een onmogelijke opdracht geworden voor de mens. Landen zoals de VS en 
China financieren onderzoeksprojecten om AI-systemen te maken die kwetsbaarheden voor 
softwarebeveiliging kunnen detecteren. Bedrijven zoals Ubisoft - de maker van videogames 
- beginnen AI te gebruiken om foutieve codes te markeren voordat deze wordt 
geïmplementeerd, waardoor de testtijd met 20% wordt gereduceerd. 

 AI bij bewaking. In het veiligheidsdomein kunnen AI-toepassingen toegevoegde waarde 
bieden. AI kan betekenisvolle analyses loslaten op data die met surveillance wordt 
verzameld, bijvoorbeeld om patronen te herkennen. Dit is het geval bij predictive policing, 
waarbij het voorspellende vermogen van AI-analyses misdaden helpt voorkomen. 
Bijvoorbeeld doordat politieauto’s surveilleren op locaties die als risicovol zijn geïdentificeerd. 
Ook binnen het justitiële systeem wordt gekeken naar toepassingen. AI kan bijvoorbeeld de 
kans op recidive helpen voorspellen. De toepassing van AI vindt ook plaats bij onder andere 
crowd control, grenscontroles en politie surveillances. Verder kan AI een rol spelen in het 
tegengaan van fake news, omdat er beeldmanipulatie mee kan worden opgespoord. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om sociale media met AI te analyseren en vervolgens 
cyberrisico’s te identificeren.  

AI kan verder ook gebruikt worden om noodoproepen op basis van urgentie te prioriteren. 
Hiermee kunnen vertragingen om patiënten tijdig naar ziekenhuizen te krijgen teruggedrongen 
worden. 

Bedrijven willen sneller investeren in kunstmatige intelligentie (AI) om zich beter te kunnen 
verdedigen tegen (de volgende generatie) cyberaanvallen, zo blijkt uit een nieuwe studie van het 
Capgemini Research Institute64. Twee derde (69%) van de organisaties erkent dat ze zonder AI 
niet in staat zullen zijn om te reageren op kritieke bedreigingen. Nu het aantal devices, netwerken 
en gebruikersinterfaces groeit door de progressie op het gebied van cloud, IoT, 5G en 

 
63  OECD (2019). Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en. 
64  Capgemini (2019). Reinventing Cybersecurity with Artificial Intelligence: the new frontier in digital security 
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spraaktechnologie, hebben organisaties behoefte aan het voortdurend verbeteren en versterken 
van hun cyberbeveiliging. Het aantal cyberaanvallen die onmiddellijke interventie vereisen of die 
niet snel genoeg door cyberanalisten kunnen worden verholpen, zijn aanzienlijk toegenomen: 

 42% van de ondervraagden zegt dat cyberaanvallen die van invloed zijn op tijdgevoelige 
toepassingen met gemiddeld 16% zijn toegenomen. 

 43% procent van de ondervraagden meldt dat het aantal geautomatiseerde aanvallen in een 
zodanig snel tempo muteren dat ze niet kunnen worden geneutraliseerd door traditionele 
reactiesystemen en zelfs met gemiddeld 15% zijn toegenomen. 

In feite liggen er kansen voor alle activiteiten in het veiligheidsdomein waar het van belang is om 
grote hoeveelheden complexe data te analyseren. De inzet van AI ondersteunt dan menselijke 
beslissingen en acties. 

Kortweg kan gesteld worden dat AI-veiligheid drie dimensies omvat: 

 De bescherming van AI-gedreven systemen. Het gaat dan om de bescherming van AI 
trainingsdata en machine learning modellen. 

 Het gebruik van AI zelf als veiligheidshefboom voor het herkennen van patronen, het 
ontdekken van aanvallen en het automatiseren van onderdelen van cybersecurity processen. 

 Anticiperen op het misbruik van AI door het identificeren van en het beschermen tegen 
aanvallen. 

Alhoewel volop wordt geëxperimenteerd met technologieën als gezichtsherkenning, slimme 
straatverlichting, geofencing, hot spot policing, video bewaking, drones en bodyworn camera’s, 
heerst er veel wantrouwen over de implementatie in de praktijk. Vaak heeft dit te maken met de 
vooroordelen die, bewust of onbewust, in de datasets sluipen en mogelijke misbruiken en 
manipulaties van die data. 

  




