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1. Voorwoord 

Artificiële Intelligentie (AI) of kunstmatige Intelligentie (KI) (“Künstliche Intelligenz” in het Duits) is 

een onderdeel van ons dagelijks leven geworden en heeft er een enorme invloed op. Het zit in onze 

smartphone, helpt ons bij het shoppen (zoekmachines), het uitvoeren van taken (robot-grasmaaiers), 

het doen van onderzoek, …  

In de toekomst zal de impact van AI op het dagelijks leven alleen maar groter worden. Sterker nog, 

het zal steeds moeilijker worden om dingen op te noemen die geen gebruik maken van AI. 

Vandaar dat AI gigantische kansen biedt en de verwachtingen errond hooggespannen zijn.  

Kunstmatige intelligentie is een sleuteltechnologie met een groot potentieel voor economische groei 

en productiviteitsstijging in Duitsland, Europa en wereldwijd. 

2. Wat is artificiële intelligentie nu eigenlijk? 

Definitie 

AI is een concept waarbij machines, software en apparaten taken uitvoeren waar normaal gesproken 

menselijke intelligentie voor nodig is. M.a.w. die apparaten reageren op data of impulsen en gaan op 

basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. De apparaten zijn zich niet bewust van de taken die ze 

uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, leveren 

ze een beter resultaat. Vandaar ook het begrip ‘machine learning’.  

De markt in cijfers 

• 25% van de Duitse bedrijven zet in op AI. In de productiesector maakt ongeveer 25% van de grote 

bedrijven gebruik van AI-technologieën - bijvoorbeeld bij voorspellend onderhoud en 

beeldherkenning voor kwaliteitscontrole. Bij de kleine en middelgrote bedrijven is dat 15%. 

• Voor 78% van de Duitse bedrijven is AI als technologie doorslaggevend voor het wereldwijde succes. 

• Het vertrouwen in kunstmatige intelligentie groeit: 83% van de Duitsers kan zich voorstellen dat ze 

met AI communiceren. In 2018 was dat slechts 58%, een opmerkelijke stijging in amper 1 jaar tijd.  

• Wereldwijd worden er 30 nieuwe AI-professoraten geadverteerd voor Duitsland. In totaal zullen er 

100 nieuwe leerstoelen worden gecreëerd. 

• 58% van de octrooiaanvragen met betrekking tot autonoom rijden is afkomstig uit Duitsland. 

Dit maakt Duitse bedrijven tot de wereldleiders in octrooiaanvragen voor autonoom rijden. 

• Volgens de Scopus-database van Elsevier was in 2017, 28% van de publicaties over AI afkomstig van 

Europese auteurs. China (25%) en de VS (17%) volgen op de tweede en derde plaats. Europa is nog 

steeds een van de toonaangevende AI-regio's in de wereld. 
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• De nationale competentiecentra voor AI-onderzoek worden verder uitgebreid aan de universiteiten 

van München, Tübingen, Berlijn, Dortmund/St. Augustin en Dresden/Leipzig en aan het Duitse 

onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie (DFKI). 

• Het aantal AI-starters steeg vorig jaar (2019) met 62%. Het toegepaste AI-initiatief van 

UnternehmerTUM telde in juni 2019 in totaal 214 AI-starters. Berlijn is de leider met 86 AI-start-

ups, gevolgd door München met 57. 

Sectoren waar AI wordt ingezet en voorbeelden van artificiële 

intelligentie 1 

Zelfrijdende auto’s 

Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst. AI leest de route, voorkomt ongelukken en vermijdt obstakels. 

Eigenlijk hetzelfde principe als vliegtuigen die op automatische piloot vliegen.  

Google´s zelfrijdende auto-project en Tesla’s autopilot-functie zijn twee recente voorbeelden. Google 

is ook bezig met de ontwikkeling van een algoritme dat auto´s kan leren rijden op dezelfde manier als 

mensen dat doen: door ervaring. Het idee is dat auto’s op termijn kunnen ‘kijken’ naar de weg, 

beslissingen kunnen nemen op basis van wat ze zien en dan weer verder leren in dat proces. 

Tesla’s autopilot-functie wordt al gebruikt op de weg.  

AI kan bijvoorbeeld ook helpen bij het beperken van benzine- en energieverbruik en de uitstoot van 

CO2. 

Nieuwe technologieën zijn dus hard bezig de weg te veroveren. 

Taal en spraak 

Apple’s Siri, Amazon Alexa, Google Assistant en Microsoft Cortana zijn voorbeelden van slimme digitale 

assistenten die ons helpen met nuttige informatie als we er (met onze stem) om vragen. 

De assistent antwoordt op vragen door informatie te vinden, gegevens te sturen of commando’s te 

geven aan andere apps. Niet alleen wordt de gevraagde informatie verzameld, ook leert het systeem, 

met de hulp van AI, om je stem beter te herkennen en je steeds beter te bedienen met dito resultaten. 

Ook de zoekmachine van Google maakt gebruikt van AI. Google laat met behulp van intelligente 

algoritmes de zoekresultaten zo goed mogelijk aansluiten op jouw wensen. 

Online Customer Support 

Veel websites geven hun bezoekers tegenwoordig de mogelijkheid om al surfend te chatten met 

iemand van hun klantenservice, maar dat is lang niet altijd een fysieke persoon aan de andere kant van 

 

1  Bron: 10 voorbeelden van Artificial Intelligence die wij allemaal dagelijks gebruiken_data4.nl - Artikel: Artificial 
Intelligence: definitie, voorbeelden en toepassingen - www.kpn.com  

http://www.kpn.com/
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de lijn. Vaak praat je met een chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner die wordt aangestuurd 

door AI. 

Die geeft automatische antwoorden, maar is ook in staat om gegevens van de website te presenteren 

als antwoord op een vraag. 

Aankoopvoorspellingen 

Computers kunnen grote hoeveelheden data verwerken en tegelijkertijd leren van fouten. 

De combinatie met AI helpt bij het interpreteren van data. Door voortdurend grote hoeveelheden 

gegevens in realtime te analyseren, is het mogelijk snel prioriteiten van klanten te begrijpen en 

behoeften te voorspellen.  

Grote retailers zoals Amazon kunnen veel geld verdienen als het ze lukt om te anticiperen op 

de behoeften van hun klanten. Amazons experimentele ‘anticipatory shipping’-project stuurde 

producten naar klanten nog voor ze deze besteld hadden. 

Domotica 

Veel huidige domoticasystemen kunnen gedragspatronen herkennen en je helpen om geld te besparen 

door je thermostaat of andere apparaten aan je gedrag aan te passen. Dat vergroot het comfort en 

bespaart energie. Alvast je oven aanzetten vanaf kantoor in plaats van pas als je thuis komt, is 

bijvoorbeeld erg handig. Een thermostaat die ‘weet’ wanneer je thuis bent en wanneer niet en die 

de temperatuur in huis daarop aanpast, kan je helpen met energie besparen. Ook bij verlichting zien 

we toepassingen van basis-AI. 

Robotica en Internet of Things (IoT) 

Denk aan complexe productieprocessen, microchirurgie of werkzaamheden op gevaarlijke of moeilijk 

bereikbare plaatsen. AI zorgt ook voor slimme sensoren die verbonden zijn met IoT.  

Zorg en diagnostiek 

AI wordt ingezet bij het onderzoek naar kanker. Het helpt patronen te herkennen in kankercellen en 

draagt bovendien bij aan de diagnostiek. Zorgrobots en andere zorgdomotica zijn sterk in opkomst.  

Predictive maintenance 

Predictive maintenance (‘Voorspellend Onderhoud’) verwijst naar het vermogen om gegevensvolumes 

(werkelijk gemeten gebruik, bedrijfsomstandigheden, feedback van de apparatuur) te gebruiken en zo 

te anticiperen op potentiële problemen en deze aan te pakken voordat ze leiden tot storingen in 

activiteiten, processen, diensten of systemen. Dit helpt inefficiënte onderhoudsroutines en 

de daarmee gepaard gaande kosten te vermijden, en het algemene productieproces te optimaliseren. 

Predictive maintenance is onlosmakelijk verbonden met IIoT en Industrie 4.0. Ze wordt zelfs 

beschouwd als “één van de belangrijkste innovaties van Industrie 4.0”.  
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Belangrijke AI spelers op de Duitse markt 

E x B 

De ExB Group is een onderzoeks- en technologiebedrijf voor cognitieve computing en ontwikkelt state-

of-the-art AI-kerntechnologieën op gebieden als NLP (Natural Language Processing) en deep learning. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van zelflerende softwareplatforms voor de analyse van 

grote hoeveelheden ongestructureerde tekst- en beeldgegevens. 

https://exb.de/ 

Solvemate 

Solvemate wil gebruikers helpen met IT-problemen. Machinaal leren wordt ingezet om mensen te 

begeleiden naar het juiste antwoord. Hierbij wordt het meerkeuzeprincipe toegepast.  

Opgericht in 2015.  

www.solvemate.com 

Greple 

Greple gebruikt kunstmatige intelligentie om gegevens te analyseren en helpt zo snellere en betere 

HR-beslissingen te nemen. 

https://greple.de/ 

EyeMe 

EyeEm is een wereldwijd fotoplatform. Het platform bevat veel AI. Met de zogenaamde Aesthetic 

Score, waarmee The Roll of EyeEm alle foto's evalueert, kan ook de commerciële potentie van een foto 

worden herkend. 

Opgericht in 2014 in Berlijn. 

www.eyeem.com 

Inspirient 

Inspirient zorgt voor de automatische analyse van bedrijfsgegevens. 

Opgericht in 2016 in Berlijn.  

www.inspirient.com/ 

Mapegy 

Mapegy analyseert via machine-intelligentie enorme hoeveelheden gegevens, waarbij relevante 

inzichten en informatie worden geëxtraheerd met snelheden die voor mensen onmogelijk zijn. 

De evaluaties helpen om betrouwbare zakelijke beslissingen te nemen.  

Opgericht in 2012 in Berlijn. 

www.mapegy.com/ 

https://exb.de/
http://www.solvemate.com/
https://greple.de/
http://www.eyeem.com/
http://www.inspirient.com/
http://www.mapegy.com/
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Parlamind 

Parlamind is een intelligente software die werkt als een virtueel teamlid in de klantenservice en neemt 

zelfstandig of in samenwerking met menselijke agenten delen van de terugkerende communicatie en 

taken over. 

Opgericht in 2015 in Berlijn 

https://parlamind.com/en/ 

Xbird 

Xbird wil helpen bij het bevorderen van het gebruik van technologie om het leven van mensen met 

chronische aandoeningen te verbeteren. Dit moet worden bereikt door het uitlezen van 

de transactiegegevens van de smartphone van de gebruiker. Xbird streeft ernaar om technologische 

innovaties te ontwikkelen die de individuele behoeften van elke patiënt kunnen identificeren en 

persoonlijke hulp kunnen bieden om hun medische toestand en levenskwaliteit te verbeteren. 

Opgericht in 2015 in Berlijn 

https://xbird.io 

German Autolabs  

Spraakgestuurde AI onderneming voor professionele chauffeurs.  

Opgericht in 2016 in Berlijn. 

www.germanautolabs.com 

Een aantal recent opgestarte start-ups in Duitsland  

aifora 

Bij aifora, draait alles om "klantgerichte merchandising". Het bedrijf biedt een zogenaamd 

merchandisingoptimalisatieplatform aan dat retailers in staat stelt hun processen te verbeteren en te 

automatiseren, zowel online als offline.  

Opgericht in 2018 in Düsseldorf  

https://aifora.com/ 

Prepmymeal 

De start-up biedt haar gebruikers gezonde maaltijden aan. In een jaar tijd zien ze zichzelf als 

de toonaangevende leverancier van gezonde kant-en-klare maaltijden in Duitsland. Dit betekent dat 

Prepmymeal indirect concurreert met zwaargewichten als HelloFresh of bezorgdiensten als 

Lieferando. 

Opgericht in 2017 in Frankfurt 

www.prepmymeal.de/ 

https://parlamind.com/en/
https://xbird.io/
http://www.germanautolabs.com/
https://aifora.com/
http://www.prepmymeal.de/
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Gapless 

De Berlijnse start-up Gapless, die wordt ondersteund door Porsche (25 %), positioneert zich als 

een "Blockchain platform voor speciale voertuigen". Gapless geeft de mogelijkheid om zinvolle digitale 

profielen te maken van voertuigen (digitale expositie voor voertuigen). 

Opgericht in 2018 in Berlijn. 

www.gapless.app/ 

Holos 

De jonge AdTech volgt mensen anoniem, analyseert hun geslacht, leeftijd en uiterlijke kenmerken en 

stuurt vervolgens gepersonaliseerde reclame uit.  

Opgericht in 2017 in Hamburg.  

www.holos-technologies.com 

Banxware 

Via Banxware wil de bekende fintech-ondernemer Miriam Wohlfarth leningen verstrekken aan 

platformhandelaren. 

Opgericht in 2020 in Berlin. 

Website: www.banxware.com 

Via de nieuwsbrief Startup-Radar kan u wekelijks geïnformeerd worden over jonge, frisse en 

gloednieuwe start-ups die nog niet bij het grote publiek bekend zijn. In deze betalende nieuwsbrief 

worden al deze start-ups kort en bondig gepresenteerd, waardoor ze op de radar van de landelijke 

start-up scene komen te staan en in het beste geval op de agenda van investeerders, bedrijven en 

potentiële samenwerkingspartners.  

3. De voor- en nadelen van artificiële intelligentie 

De voordelen van AI 

Verhoging efficiëntie, snelheid, nauwkeurigheid en effectiviteit 

Net als de computertechnologie in de jaren tachtig van de vorige eeuw bevindt AI zich nu nog in 

de ‘beginfase’. Nieuwe mogelijkheden, technologieën en ideeën ontwikkelen zich snel en 

de mogelijkheden zijn veel groter dan we nu kunnen inschatten. Tegelijkertijd zijn sommige vroege 

ontdekkingen al ver genoeg gevorderd om een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie, snelheid, 

nauwkeurigheid en effectiviteit mogelijk te maken. 

http://www.gapless.app/
http://www.holos-technologies.com/
http://www.banxware.com/
https://startupradar.substack.com/
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Volgens een onderzoek van Accenture Consulting 2 is 80% van de leidinggevenden in de publieke sector 

van mening dat de invoering van intelligente technologieën zou helpen om de arbeidstevredenheid 

van de huidige werknemers te verhogen. 

Aanbieders van openbare diensten zullen dankzij AI aangemoedigd worden om hun rol en 

de toegevoegde waarde ervan voor de samenleving opnieuw te beoordelen. 

Artificiële intelligentie ondersteunt organisaties door repetitieve en monotone taken te 

automatiseren, zodat menselijke medewerkers zich kunnen richten op veeleisende activiteiten. 

Door het overnemen van arbeidsintensieve activiteiten kan AI een echte verandering in het werk 

realiseren en banen aantrekkelijker maken. 

Verwerking massa aan informatie 

Machines kunnen enorme hoeveelheden informatie opnemen en begrijpen, op een manier die voor 

gewone mensen onmogelijk is. Het maakt nieuwe strategieën, diensten of processen mogelijk die voor 

het AI-tijdperk niet denkbaar zouden zijn geweest. 

Jobcreatie 

In de geschiedenis zien we dat technologie meer jobs heeft gecreëerd dan het er weggenomen heeft. 

In de wereldwijde studie van Accenture PLC, heeft men bij de meer dan 1.000 grote bedrijven die al 

AI- en machine-leersystemen gebruiken of testen, de opkomst van hele categorieën nieuwe, unieke 

menselijke banen geïdentificeerd3. (Accenture's studie "How Companies Are Reimagining Business 

Processes With IT"). Veel nieuwe medewerkers zullen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de  

AI-systemen effectief en verantwoord worden gebruikt. 

De nadelen van AI 4 

Verlies aan controle & zelfbeschikkingsrecht 

De mens dreigt een stukje controle en zelfbeschikkingsrecht te verliezen. Steeds meer beslissingen 

worden overgelaten aan geautomatiseerde processen, waardoor burgers de mogelijkheid verliezen 

om een beslissing te beïnvloeden of zelfs om te snappen hoe die tot stand kwam. Daarbij boeten ze 

vaak in aan privacy, misschien wel zonder het minste protest. 

Verlies aan kennis en initiatiefzin op lange termijn 

Omdat algoritmes zelf beslissen, bestaat het gevaar dat mensen op langere termijn kennis en 

initiatiefzin kwijtraken. Samenwerken met anderen of iets ondernemen zonder de hulp van AI, worden 

taken die de meesten niet meer kunnen of willen doen. 

 

2  Bron: Künstliche Intelligenz, echt Auswirkungen – Accenture Consulting www.accenture.com/_acnmedia/PDF-
94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf 

3  Bron: https://sloanreview.mit.edu/article/will-ai-create-as-many-jobs-as-it-eliminates/ 
4 Bron: De risico’s van KI - www.jarnoduursma.nl/nadelen-van-kunstmatige-intelligentie/ 

http://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf
http://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf
https://sloanreview.mit.edu/article/will-ai-create-as-many-jobs-as-it-eliminates/
http://www.jarnoduursma.nl/nadelen-van-kunstmatige-intelligentie/
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Gebrek aan transparantie en potentieel banenverlies 

Uit de KI-studie die Deloitte 5 opzette in 2020, bleek dat de risico's van het gebruik van kunstmatige 

intelligentie zeker verschoven zijn ten opzichte van 2019. De grootste vrees in Duitsland (ook ten 

opzichte van buitenlandse bedrijven) betreft een gebrek aan transparantie in AI-beslissingen (23% van 

de respondenten noemde dit punt) en het potentiële verlies van banen (22% van de respondenten 

vermeldt dit). Daarentegen zijn de algemene veiligheidsproblemen in verband met het gebruik van op 

AI gebaseerde systemen veel minder uitgesproken in Duitsland (19%) dan in de rest van de wereld. 

In welke toepassingsgebieden wordt AI ingezet in Duitsland? 

79% van de Duitse bedrijven beschouwen kunstmatige intelligentie al als een belangrijke en kritische 

factor voor duurzaam zakelijk succes, maar de meesten van hen hebben geen duidelijke strategie om 

de IT van het bedrijf te moderniseren en AI-competentie op te bouwen 6. 

Er zijn echter duidelijke verschillen in verschillende toepassingsgebieden tussen Duitse bedrijven en 

de rest van de wereld. AI-projecten met een financiële focus komen veel vaker voor in Duitsland (15% 

in plaats van 8% internationaal), maar komen minder vaak voor in IT- en cybersecurity-projecten dan 

dit wereldwijd het geval is.  

 

 

5 Bron: KI-Studie 2020: Wie nutzen Unternehmen Künstliche Intelligenz? – Studie Deloitte 
 In Duitsland werden voor de studie 200 interviews afgenomen. Alle respondenten waren actief in bedrijven die al  

AI-technologieën hebben geïntroduceerd. De vragen waren uitsluitend gericht tot leidinggevenden met directe 
verantwoordelijkheid voor AI-strategie, besluitvorming, budgettering en implementatie bij bedrijven met meer dan 
500 werknemers. 44% van de deelnemers was afkomstig uit bedrijven met meer dan 10.000 werknemers. 

6 Bron: www.wuv.de/tech/unternehmen_fehlen_strategien_fuer_kuenstliche_intelligenz 

http://www.wuv.de/tech/unternehmen_fehlen_strategien_fuer_kuenstliche_intelligenz
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Veel vraag naar AI “as a Service” 

In plaats van zelf kunstmatige intelligentie te ontwikkelen tegen hoge kosten, kopen Duitse bedrijven 

vaak algoritmen, applicaties of complete AI-oplossingen "off the shelf". Zij maken gebruik van 

artificiële intelligentie, hetzij "as a service", hetzij als onderdeel van software-oplossingen.  

Duitse bedrijven zijn sterk afhankelijk van externe expertise, 55% van de bedrijven koopt AI volledig of 

grotendeels. In vergelijking met de andere landen (Australië, Canada, China, Frankrijk,  

Groot-Brittannië, Japan, Nederland en de VS) is dit 5 procentpunten meer, en de trend gaat duidelijk 

ook internationaal in deze richting.  

Studies van de voorbije 2 jaar hebben aangetoond dat veel van de ondervraagde bedrijven  

een AI-as-a-Service (AIaaS)-aanpak hanteren bij de implementatie van AI-technologie. 

Het voorkomt ook vaak een kostenintensieve interne ontwikkeling die economisch niet rendabel is en 

maakt een succesvolle implementatie mogelijk, zelfs als het kennisniveau binnen het bedrijf laag is.  

Cloud-gebaseerde oplossingen van kunstmatige intelligentie bieden ook toegang tot deze 

toekomstgerichte sleuteltechnologie voor kleinere bedrijven, die vaak niet over het nodige geschoolde 

personeel en de nodige middelen beschikken voor interne ontwikkelingen. 

4. Uitdagingen & kansen 

Het potentieel van AI is zeer groot, maar er zijn grote uitdagingen bij de uitvoering ervan. Dit geldt 

zowel voor de publieke sector als de private sector. AI moet met zorg en voorzichtigheid worden 

ingevoerd. Het is vooral belangrijk om misbruik en onbedoelde gevolgen te voorkomen. 
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Wat betreft het gebruik van kunstmatige intelligentie staan Duitse bedrijven grotendeels op gelijke 

voet met hun internationale concurrenten. In Duitsland zijn al vele AI-projecten met succes 

geïmplementeerd. Bijzonder verheugend hierbij is de relatief korte terugverdientijd van AI-projecten 

in dit land, die vaak ook te danken is aan de inzet van externe AI-deskundigen, waardoor de uitvoering 

meestal sneller verloopt en de kosten lager uitvallen.  

In de publieke sector7 

In tijden van AI-verandering speelt de overheid een heel bijzondere rol. Enerzijds moeten zij zelf  

AI-systemen invoeren om de werking van de openbare diensten te verbeteren. Anderzijds moeten ze 

de economische en sociale gevolgen van het gebruik van AI in andere sectoren reguleren en 

het noodzakelijke ethische en juridische kader creëren om ervoor te zorgen dat AI veilig kan worden 

gebruikt in onze gemeenschappen. 

Dit is een belangrijk punt. Maar hoe moet de overheid bewijzen dat haar AI-systeem niet 

bevooroordeeld is? Kan dit alleen worden beoordeeld op basis van resultaten, of moeten we 

de interne logica van de systemen kunnen begrijpen? Dit laatste is een grote uitdaging, vooral in 

het geval van uitgebreide zelflerende netwerken met een grote computerdiepte - met andere 

woorden, net die systemen die momenteel het meest in staat zijn om taken uit te voeren die voorheen 

aan de mens waren voorbehouden.8 

Andere uitdagingen hebben betrekking op de kwaliteit en het gebruik van gegevens, de financiering, 

de beoordeling van de vereiste vaardigheden, de integratie met andere autoriteiten, het opbouwen 

van vertrouwen (intern en extern), het beheren van organisatorische veranderingen, of zelfs 

het creëren van de digitale infrastructuur die nodig is om AI-oplossingen te lanceren. 

In de private sector9 

Het gebruik van AI-technologie is geenszins triviaal en vereist gekwalificeerde specialisten. Net als vorig 

jaar is het gebrek aan specialisten in Duitsland bijzonder groot. Voor 27% van de Duitse bedrijven is dit 

punt een grote uitdaging (vergeleken met 23% wereldwijd). Opvallend hierbij is dat de vraag naar 

‘Change-specialisten’ in 2020 aanzienlijk is gedaald t.o.v. 2019 en ook veel lager is dan in 

de internationale vergelijking. Dit toont aan dat AI er nu deel uitmaakt van het dagelijkse bedrijfsleven 

en minder changemanagement vereist. 

Kwalificaties zoals datawetenschap (Data science), AI-onderzoek (AI research) en 

AI-projectmanagement zijn momenteel bijzonder gevraagd in Duitsland en zijn op de lange termijn 

onmisbaar. 

 

7 Bron: Künstliche Intelligenz, echt Auswirkungen – Accenture Consulting https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-
94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf 

8  Bron: www.technologyreview.com/ 
9 Bron: KI-Studie 2020: Wie nutzen Unternehmen Künstliche Intelligenz? – Studie Deloitte 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-94/Accenture-AI-Genuine-Impact-POV.pdf
http://www.technologyreview.com/
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Een andere uitdaging waar Duitse bedrijven voor staan, is het verbeteren van interne structuren, 

vaardigheden en processen om de AI-risico's te minimaliseren en hun horizon te verbreden door 

het installeren van richtlijnen, toezichthoudende instanties en risicomanagers. 

In tegenstelling tot het buitenland, mislukken AI-projecten in Duitsland veel minder vaak als gevolg 

van krappe budgetten.  

5. Technologieprogramma’s om kennisoverdracht te 

stimuleren10 

Duitsland is een wereldleider op het gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie, met name 

wat betreft onderwerpen als lerende systemen (learning systems) en machinaal leren (machine 

learning). 

De beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens is cruciaal en bepalend voor de kwaliteit van 

de resultaten. De toegang tot de gegevens is echter vaak beperkt waardoor de hoeveelheid bruikbare 

gegevens van hoge kwaliteit aanzienlijk moet worden uitgebreid. Dit mag echter niet ten koste gaan 

van de schending van persoonlijke rechten en het recht op zelfbeschikking inzake informatie. 

Om het potentieel van kunstmatige intelligentie zo goed mogelijk te benutten, is het van cruciaal 

belang om digitale veranderingen innovatievriendelijk te maken.  

Om Duitsland als technologielocatie verder te versterken, worden er verschillende 

technologieprogramma’s gefinancierd door het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie 

(BMWi), zoals o.a. volgende technologieprogramma’s:  

• Smart Data 

In het digitale tijdperk is het intelligente gebruik van gegevens een bron van innovatie en groei. 

Bedrijven worden geconfronteerd met de uitdaging en de mogelijkheid om efficiënt gebruik te 

maken van een steeds grotere hoeveelheid gegevens. Vooral voor middelgrote bedrijven is 

het potentieel enorm: big data kan de drijvende kracht worden achter innovatieve bedrijfsmodellen 

en producten.  

Met het technologieprogramma "Smart Data - Innovations from Data" financiert 

het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi), 13 geselecteerde ‘Leuchtturm-

projecten’ die innovatieve diensten en diensten ontwikkelen. 

Het programma heeft dus een totale omvang van ongeveer 55 miljoen euro. 

Het technologieprogramma richt zich op de toepassingsgebieden industrie, mobiliteit, energie en 

gezondheid. 

 

10 Bron: Künstliche Intelligenz: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/kuenstliche-intelligenz.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-data.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/kuenstliche-intelligenz.html
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De projectvoorstellen die werden geselecteerd voor financiering door de BMWi in het kader van 

"Smart Data" vindt u hier. 

• AUTONOMIK oder “PAiCE – Digitale Technologien für die Wirtschaft” 

Platforms/Additive Manufacturing/Imaging/Communication/Engineering (PAICE) 

Het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie geeft belangrijke impulsen voor de verdere 

intensivering van de noodzakelijke transformatieprocessen in de digitalisering van de economie. 

De focus ligt hierbij op toekomstgerichte technologiegebieden zoals productengineering, logistiek, 

service-robotica, industriële 3D-toepassingen en industriële communicatie en de uitgebreide 

koppeling daarvan. Zeventien onderzoeksprojecten ontwikkelen oplossingen voor het testen van 

nieuwe digitale technologieën voor de industrie.  

Samen met 13 andere internationale partners (Canada, Frankrijk, VK, Italië, Japan, VS, Australië, India, 

Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Slovenië en Zuid-Korea) heeft Duitsland ook het Global Partnership 

on Artificial Intelligence (GPAI) gesloten, een wereldwijd initiatief dat de kloof tussen theorie en 

praktijk inzake AI wil overbruggen door baanbrekend onderzoek en toegepaste activiteiten op 

het gebied van AI-gerelateerde prioriteiten te ondersteunen. 

Hierbij lijkt het ook zinvol UnternehmerTUM te vermelden.  

UnternehmerTUM is een toonaangevende incubator verbonden aan de Technische Universiteit van 

München. Zij zijn het toonaangevende centrum voor innovatie en start-ups en geven mensen via 

onderwijs en ondersteuning de kans om het verschil te maken.  

In samenwerking met Agoria (de Belgische technologiefederatie) en Imec.istart (Imec’s business 

accelerator) organiseert Sirris (het collectief centrum van de technologische industrie) een online 

acceleratieprogramma samen met UnternehmerTum waaraan Vlaamse start-ups en scale-ups kunnen 

deelnemen. Alle praktische informatie hieromtrent vindt u onder deze link.  

6. Branches met potentieel voor AI11 

Kunstmatige intelligentie kan op heel concrete manieren worden ingezet in allerlei sectoren om 

bedrijfsprocessen te optimaliseren.  

Hieronder een overzicht van een aantal concrete toepassingen in branches waar een potentieel is voor 

AI:  

• Finance & AI 

AI-toepassingen in de financiële sector vindt men vooral terug in de ICT-hoek: persoonlijke 

assistenten, chatbots en het automatisch inlezen van teksten. Banken en investeringsfondsen 

 

11 Bron: Wired (2016). www.wired.co.uk/article/cancer-risk-ai-mammograms 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-data.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/digitale-technologien-fuer-die-wirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/digitale-technologien-fuer-die-wirtschaft.html
https://gpai.ai/
https://www.unternehmertum.de/en
https://www.unternehmertum.de/en
https://www.agoria.be/
https://www.imecistart.com/en
https://www.sirris.be/
https://www.scaleup.vlaanderen/event-details/online-acceleratie-programma-ism-unternehmertum-2
http://www.wired.co.uk/article/cancer-risk-ai-mammograms
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maken al jaren gebruik van wiskundige modellen waarop bedrijfsbeslissingen gebaseerd worden. 

AI wordt ook gebruikt om fraude te detecteren. Bedrijven kunnen dankzij AI sneller en op veel 

grotere schaal analyses uitvoeren.  

• AI in de zorgsector  

Voor de gezondheidszorg bieden digitalisering en AI grote kansen in een vergrijzende samenleving 

waarin steeds meer mensen chronisch ziek worden. Digitalisering helpt ziekten eerder op te sporen, 

met 99% nauwkeurigheid te bekijken en te vertalen waardoor er minder onnodige biopsies nodig 

zijn(11). Via telegeneeskunde kunnen patiënten hun ziektes beter managen (behandelingen en 

diagnoses kunnen vanop afstand op basis van gegevens die door de patiënten worden 

doorgestuurd), door apps en verpleegrobots kunnen we langer zelfstandig blijven, waardoor 

de behoefte aan ziekenhuisopname en verzorgingstehuizen afneemt.  

Geneesmiddelenonderzoek en ontdekken van nieuwe geneesmiddelen is een van de recentere 

toepassingen voor AI in de gezondheidszorg. Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

AI kan de tijd die nodig is om nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen en de daaraan 

verbonden kosten aanzienlijk worden teruggebracht 12. 

De digitalisering in Duitsland wordt echter afgeremd door een tekort aan professionals. De Duitse 

arbeidsmarkt heeft dringend nood aan experten uit de ingenieur- en ICT-sector die de juiste digitale 

vaardigheden hebben om de aansluiting met de internationale concurrentie niet te verliezen. 

Ondanks de bezorgdheid over de stand van de digitalisering, komt men tot een positief besluit: men 

verwacht de komende jaren een toename van meer dan 10.000 jobs in de gezondheidsindustrie. 

De Duitse associatie voor de gezondheids-IT, afgekort de bvitg e.V, vertegenwoordigt 

de toonaangevende IT-aanbieders in de gezondheidszorg in Duitsland.  

Meer informatie is terug te vinden op de website - Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V 

• AI en de overheid 

Zoals beschreven onder Uitdagingen en kansen in de publieke sector kent de overheid een breed 

scala aan AI-toepassingen en experimenteert ze veel met de technologie.  

Een voorbeeld hiervan is het station Südkreuz in Berlijn waar de federale politie een proef uitvoert 

met intelligente gezichtsherkenning door camera's. Het doel is om patroonherkennings-

technologieën te gebruiken om personen te identificeren en zo gezochte personen uit te filteren.  

Dit wil niet zeggen dat de overheid alleen maar controversiële toepassingen van AI gebruikt.  

 

12 Bron: California Biomedical Research Association. New Drug Development Process. http://www.ca-biomed.org/pdf/media-
kit/fact-sheets/CBRADrugDevelop.pdf 

https://www.bvitg.de/
http://www.ca-biomed.org/pdf/media-kit/fact-sheets/CBRADrugDevelop.pdf
http://www.ca-biomed.org/pdf/media-kit/fact-sheets/CBRADrugDevelop.pdf
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Zo worden er bijvoorbeeld ook verkeersregelsystemen ingezet die het gedrag van weggebruikers 

op verschillende manieren beïnvloeden op basis van de evaluatie van gegevens van verkeer en 

weersomstandigheden. 

• AI in de landbouw 

Ook in deze sector liggen er enorme kansen. Ondanks alle mogelijkheden die de digitalisering 

(smart farming)13 al biedt, beloven drones, clouds en dergelijke een veelheid aan mogelijkheden en 

nieuwe perspectieven. Hierdoor kunnen o.a. bemesting, irrigatie, en ongediertebestrijding gericht 

worden toegepast.  

De uitdaging bestaat erin te kijken hoe we deze mogelijkheden optimaal kunnen benutten. 

Welke technologieën zijn zinvol voor welk type landbouwbedrijf? Een grote verscheidenheid aan 

processen kan worden gekoppeld en belanghebbenden kunnen door middel van een breed scala 

aan informatie met elkaar in contact worden gebracht. Maar ook de kwestie van 

de interfacecompatibiliteit tussen verschillende fabrikanten van landbouwmachines en  

IT-aanbieders, gegevenssoevereiniteit en gegevensbeveiliging zijn belangrijk voor zowel kleine als 

grote bedrijven.  

AI in de landbouw kan ervoor zorgen dat bedrijven minder grondstoffen nodig hebben voor 

dezelfde productie en dat ze meer inzicht hebben in de gezondheid van hun planten en dieren. 

• AI en mobiliteit 

De Duitse automobielindustrie, al decennia lang letterlijk de economische motor van het land, komt 

steeds meer onder druk te staan en dit niet in het minst door de overgang naar nieuwe 

mobiliteitsconcepten zoals elektrisch rijden, shared driving en automated vehicles (AV). 

Als reactie hierop hebben de Duitse overheid en de privésector de voorbije jaren sterk ingezet op 

AI en AV.  

Met meer dan 18 miljard euro aan investeringen en 58% van alle gerelateerde patenten gelinkt aan 

autonoom rijden, is Duitsland hard op weg om de wereldleider te worden op het gebied van 

innovatie in AV en connected driving. 

• In de media 

Kunstmatige intelligentie (AI) belooft ook de media- en entertainmentindustrie te transformeren.  

“AI zal alle onderdelen van de mediawaardeketen beïnvloeden, door contentmakers te helpen 

creatiever te zijn, contentredacteurs te helpen productiever te zijn en contentconsumenten te 

helpen de content te vinden die past bij hun interesses en de huidige situatie," legt Rainer Kellerhals 

 

13 “Precision Farming” richt zich vooral op akkerbouw (bijvoorbeeld in de vorm van een perfecte besturing van machines in 
de landbouw) terwijl “Smart Farming of Agriculture 4.0” tot doel heeft de boer in alle delen van zijn bedrijf te ontlasten 
door middel van intelligente elektronica en extra kostenbesparingen te realiseren. 
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uit, de leider van de media- en entertainmentindustrie van Microsoft voor de EMEA-regio (volledige 

interview gepubliceerd in The Record - Summer 2018 Issue). 

7. De Duitse KI-strategie 

Eind 2020 vond de 14de ‘Digital-Gipfel’ van het Duitse ministerie voor Economische Zaken (BMWi) 

volledig digitaal plaats, Hiermee deed ze haar naam volledig eer aan. 

Om Duitsland te versterken in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en om 

het concurrentievermogen, ook na de crisis, te vrijwaren, verhoogt de Bondsregering nogmaals 

aanzienlijk haar engagement voor AI als technologie van de toekomst: de financiering voor AI stijgt van 

3 naar 5 miljard euro tegen 2025, met middelen uit de economische stimulerings- en 

toekomstpakketten. 

Er werden 87 concrete maatregelen gedefinieerd waar Duitsland zich de komende jaren op wil richten. 

Er wordt niet alleen in Duitsland zelf geïnvesteerd, ook internationale onderzoekssamenwerking speelt 

een grote rol en er wordt meer aandacht besteed aan Europese verbindingen (“AI Made in Europe”14).  

Duitsland is tevens het eerste land ter wereld dat een AI -Standardisatie – roadmap heeft opgesteld. 

Daarin wordt een uitgebreide analyse van de voorraad en de behoefte aan internationale normen en 

standaarden voor deze sleuteltechnologie voorgesteld. Niet alleen de technische, maar ook 

de ethische en maatschappelijke aspecten van normen op vlak van AI komen aan bod.  

8. Interessante websites & adressen  

Websites 

Nationale Plattform Zukunft der Mobilität: 

www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/die-npm 

Om de grote veranderingen in de mobiliteit (technologische ontwikkelingen, mobielere samenleving 

en nieuwe mobiliteitsopties) vorm te geven, heeft de federale overheid in 2018 een Nationaal Platform 

voor Toekomstige Mobiliteit (NPM) opgericht, met aparte werkgroepen onder leiding van 

toonaangevende figuren uit de publieke en private sector. 

Nationale Strategie für Künstliche Intelligenz 

www.ki-strategie-deutschland.de/home.html 

 

14 Bron: AI made in Europe? Five theses for the development of a European AI ecosystem (retresco.de) 

http://digital.tudor-rose.co.uk/therecord/issue09/2/
https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf
https://www.din.de/resource/blob/772438/ecb20518d982843c3f8b0cd106f13881/normungsroadmap-ki-data.pdf
http://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/die-npm
http://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html
https://www.retresco.de/en/eu_ai_ecosystem/
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Brancheorganisaties, clusters en onderzoeksinstituten 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html 

Künstliche Intelligenz Bundesverband 

https://ki-verband.de/ 

Verband der Internetwirtschaft e.V 

www.eco.de 

Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation – Europese denktank van Vodafone 

www.vodafone-institut.de/de/ 

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

www.dfki.de/web/ 

Gesellschaft für Informatik 

https://fb-ki.gi.de/ 

Advancing Identification Matters 

www.aim-d.de 

Beurzen en events  

De rol van vakbeurzen in Duitsland is belangrijk. Veel van de Duitse vakbeurzen hebben 

een internationaal karakter. Beurzen zijn een prima instrument om zakenrelaties te vinden en relaties 

te onderhouden. Deelname aan een in Duitsland georganiseerde beurs kan een zinvolle investering 

zijn bij het betreden of verder veroveren van de Duitse markt. 

Alle vakbeurzen in Duitsland kunt u vinden via de website van beursorganisatie AUMA, www.auma.de 

FIT organiseert op een aantal beurzen in Duitsland een groepsstand, (bv. Hannover Messe), en biedt 

daarnaast ook financiële ondersteuning voor individuele deelname aan beurzen en conferenties.  

In de loop van 2021 opent FIT ook een technologie-kantoor in München met de hele DACH-regio 

(Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) als werkgebied. 

Voor verdere info over onze ondersteuning op de Duitse markt, info over onze groepsacties of 

financiële steun voor individuele beursdeelnames kan U terecht bij een Adviseur Internationaal 

Ondernemen van FIT in uw provincie. 

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://ki-verband.de/
http://www.eco.de/
http://www.vodafone-institut.de/de/
http://www.dfki.de/web/
https://fb-ki.gi.de/
http://www.aim-d.de/
http://www.auma.de/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
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Enkele beurzen 

Hannover Messe 

• De grootste industriële vakbeurs ter wereld. 

• Messe Hannover 

• Jaarlijks 

• www.hannovermesse.de 

Vertegenwoordigde sectoren: automatisering, robotica, productietechnologie, productietechniek, 

geavanceerde materialen, composieten, kabel, draad, hardware, gereedschappen, 

handwerkapparatuur, elektrotechniek, elektronica, energie, uitvindingen, innovaties, material 

handling, bouwbeheer, kapitaalgoederen, engineering, meting, instrumentatie, kwaliteitsborging, 

oppervlaktebehandeling. 

Home and Smart  

• Veel evenementen draaien rond de thema's smart home, Internet of Things en e-mobility. 

Via de website, krijgt u een overzicht van de verschillende events rond deze thema’s. 

• www.homeandsmart.de/events 

Automate IT 

• De AUTOMATE IT CONFERENCE is een exclusief forum over IT-automatisering. Tal van exposanten, 

waaronder bekende bedrijven en deskundigen presenteren over onderwerpen als kunstmatige 

intelligentie, IT-servicemanagement, identiteitsmanagement, toegangsmanagement, IT-

automatisering en changemanagement.  

• Literaturhaus Hamburg 

• Jaarlijks 

• www.automate-it.de/ 

E-Health Europe 

• De eHealth Europe-beurs is een beurs voor digitale technologieën in de gezondheidssector. 

Talrijke IT-bedrijven, medische technici en instellingen uit de gezondheidssector presenteren er 

hun nieuwste producten en diensten. Daarnaast presenteren ook verschillende start-ups zich op 

de industriebeurs in een aparte ruimte.  

Verder wordt een conferentie over digitale technologieën voor de gezondheidszorg van 

de toekomst gehouden. Deze conferentie richt zich op de mogelijkheden en uitdagingen voor 

patiënten, artsen, klinieken en zorgverzekeraars met betrekking tot onderwerpen als elektronische 

patiëntendossiers, kunstmatige intelligentie en big data in de gezondheidszorg, sensortechnologie 

en monitoring, informatiesystemen in de kliniek en communicatie tussen de betrokkenen in 

de gezondheidszorg, of in het algemeen het patiëntgerichte en sectoroverschrijdende 

zorgmanagement.  

• Messe Freiburg  

• Jaarlijks 

http://www.hannovermesse.de/
http://www.homeandsmart.de/events
http://www.automate-it.de/
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• https://ehealth-europe.de/ 

DMEA 

• Connecting digital Health, Europa’s belangrijkste vakbeurs voor digitale gezondheidszorg 

• Messe Berlin 

• Jaarlijks, voorjaar 

• www.dmea.de/ 

RFID Wireless IOT in Darmstadt 

• Conferentie waarbij experts uit de technologiesector bijeenkomen om alle hete hangijzers en 

de laatste ontwikkelingen van hardware, software en integratiediensten rond RFID, NFC, BLE, 

LPWAN, RTLS, WiFi, 4G/5G, GPS, ORM, SAW te bespreken.  

• Darmstadt 

• jaarlijks 

• www.rfid-wiot-

tomorrow.com/de?gclid=EAIaIQobChMIi6yxqJKn7AIVhumyCh39RgtgEAAYAiAAEgI13fD_BwE 

IoT Hybrid Conference 

• Internet of Thing conferentie  

• München 

• https://iotcon.de/en/?gclid=EAIaIQobChMI3em5hpKn7AIVhPuyCh37_Q2UEAAYAiAAEgJkE_D_Bw

E 

eco://kongress 

• Op het eco://kongres in Keulen komen vooraanstaande denkers en doeners uit de industrie, 

de politiek, de wetenschap en de maatschappij op hoog professioneel niveau samen en wisselen er 

van gedachten over onderwerpen als cloud computing, IoT, blockchain en kunstmatige intelligentie. 

• Wolkenburg in Keulen 

• Jaarlijks 

• www.eco.de/eco-kongress-2019/ 

Voor meer actuele data en overige beurzen kan u contact nemen met FIT Stuttgart via uw provinciale 

kantoor van Flanders Investment & Trade. 

 

 

 

 

https://ehealth-europe.de/
http://www.dmea.de/
http://www.rfid-wiot-tomorrow.com/de?gclid=EAIaIQobChMIi6yxqJKn7AIVhumyCh39RgtgEAAYAiAAEgI13fD_BwE
http://www.rfid-wiot-tomorrow.com/de?gclid=EAIaIQobChMIi6yxqJKn7AIVhumyCh39RgtgEAAYAiAAEgI13fD_BwE
https://iotcon.de/en/?gclid=EAIaIQobChMI3em5hpKn7AIVhPuyCh37_Q2UEAAYAiAAEgJkE_D_BwE
https://iotcon.de/en/?gclid=EAIaIQobChMI3em5hpKn7AIVhPuyCh37_Q2UEAAYAiAAEgJkE_D_BwE
http://www.eco.de/eco-kongress-2019/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: februari/2021 
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