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Deze editie van AIToday is iets anders 
dan de vorige keren: nog beter! Zo heb-
ben we meer variatie in korte en lange 
artikelen. De diepgang die je van ons 
gewend bent, blijft. In twee uitgebrei-
de artikelen kijken we naar waar je op 
moet letten als je met machine learning 
aan de slag gaat om vervolgens voor-
beelden uit te werken van bestaande 
experimenten met machine learning. 
Zo krijg je een idee wat er mogelijk is 
en hoe je een experiment aanpakt.

Om je meer kennis te geven van kunst-
matige intelligentie hebben we nieuwe 
rubrieken waarbij we onderwerpen uit 
de kunstmatige intelligentie eenvoudig 

Joop Snijder

uitleggen. Geen wiskundig of statis-
tisch jargon, maar in normaal Neder-
lands leggen we uit hoe machine learn-
ing werkt en wat verklaarbare AI is. Dit 
is noodzakelijk, want als we kunstmati-
ge intelligentie blijven beschouwen als 
magie en science fiction, dan doen we 
onszelf te kort. De wereld van machine 
learning opent een wereld aan moge-
lijkheden. 

Ik hoop dat je weer veel leesplezier 
hebt en geïnspireerd wordt.

Joop Snijder
Head of Research Center AI 
bij Info Support

     Voorwoord
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Stel je wilt een auto kopen, dan probeer je uit te reke-
nen hoeveel geld je moet sparen om er een te kopen. Je 
struint een aantal websites af en ziet dat de auto die je 
zoekt een nieuwprijs heeft van 20.000 euro, een tweede-
hands van een jaar oud kost 19.000 euro, van twee jaar 
oud 18.000 euro enzovoort.

Je ziet een patroon: de prijs van dit type auto is afhanke-
lijk van de leeftijd en zakt 1000 euro per jaar dat de auto 
oud is. Echter, de prijs wordt niet lager dan 10.000 euro.

Hoe 
werkt 
machine 
learning? 
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In machine learning termen heb 
je nu regressie uitgevonden - je 
voorspelt de waarde van de auto 
(prijs) op basis van bekende 
historische data. Wij, mensen, 
doen dit constant, zoals wanneer 
we inschatten hoeveel drinken 
we moeten inkopen voor een 
verjaardag aan de hand van het 
aantal verwachte gasten. 

Echter, kijk je voor een goede 
schatting vaak naar meerdere 
factoren. De prijs van een auto 
is ook afhankelijk van het type, 
de technische staat van de auto, 
het uiterlijk, de kleur, het aantal 
opties, de inhoud van de motor 
en nog meer. Zoveel opties die 
niet meer in ons hoofd passen 
om hier zelfstandig een patroon 
in te herkennen. 

De computer kan dit wel. Sterker 
nog, die is in staat om verborgen 
patronen met betrekking tot de 
prijs te herkennen. Net als bij 
een rekenmachine kunnen ze dit 
beter dan wij dat doen. Zo werkt 
machine learning.

AIToday 5



6 AIToday

Bij haalbare ideeën moeten we kijken 
wat met machine learning mogelijk is 
en wat vooral niet.

Laten we kijken naar drie haalbare 
ideeën die in veel organisaties toepas-
baar zijn:

1. Voorspellen van klantbehoud.
2. Indelen van mail naar prioriteit.
3. Vragen stellen aan databronnen.

Voorspellen van klantbehoud
Het behouden van klanten is 
tot vijf keer goedkoper dan de 
kosten van het verkrijgen van 
nieuwe klanten. Vandaar dat 

organisaties er steeds vaker voor kie-
zen om de kans in te schatten dat een 
klant vertrekt om benodigde acties te 
vinden om zo de vertrekratio te verla-
gen. Om een idee concreet te maken, 
kun je gebruik maken van het gratis  
AI Experiment Canvas.

De machine kan: De machine kan niet:
• Voorspellen.
• Onthouden. 
• Reproduceren.
• Het beste item 

kiezen.

• Iets nieuws  
creëren.

• Snel slim worden.
• Meer uitvoeren dan 

de specifieke taak.
• Ons vervangen  

(/wegvagen of ..).

Enterprise ideeën

voor

Artificial Intelligence

Veel organisatie worstelen met wat er mogelijk is met Artificial Intelligence,  
omdat feiten en fictie nogal door elkaar lopen bij dit onderwerp. Met een aantal 
voorbeelden kunnen we laten zien wat mogelijk is en wat haalbare ideeën zijn.  
Om te starten met Artificial Intelligence is het vaak logisch om te starten met  
machine learning. Dit is een onderdeel van Artificial Intelligence.  

1

https://www.infosupport.com/ai-experiment/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
https://www.infosupport.com/ai-experiment/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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Learning goal
De learning goal is een vraag die dui-
delijk gekoppeld is aan een bedrijfs-
doelstelling. 

• Kunnen we de kosten verlagen 
door klanten proactief te bena-
deren, voordat ze bij ons vertrek-
ken?

• Meest risicovolle aanname is dat 
onze klantdata voorspellende 
waarde heeft voor wat betreft 
behoud en vertrek.

• Onze hoogste prioriteit is de 
voorspellende waarde aantonen.

Hypothesis
Een hypothese is een testbare voor-
spelling over wat gaat gebeuren. Een 
goede hypothese start met wat je wilt 
veranderen en is specifiek.

• We verminderen klantvertrek met 
10% voor klanten met product [X]  

 
door iedere week te voorspellen 
of zij binnen 2 maanden vertrek-
ken. 

• We geven voorstellen voor acties 
die we kunnen ondernemen om 
vertrekkende klanten te behou-
den.

Metric
Kies één metriek die de verandering 
duidelijk weergeeft en die wordt be-
invloed door het experiment.

• We meten het huidige klantver-
trek in percentage voor klanten 
met product [X] en meten het 
klantvertrek aan het eind van het 
experiment. 

• Als faalconditie (het minimale ni-
veau dat we moeten halen om het 
experiment geslaagd te noemen) 
zetten we op:

 o 80% van de klanten wordt 
correct ingedeeld als behoud 

voor

Artificial Intelligence
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of vertrek.
 o 10% punten vermindering van 

klantvertrek aan eind experi-
ment.

Ouch … STOP!
Zodra dit gebeurt is het experiment 
niet meer bij te sturen en stoppen we 
het experiment. Het heeft geen zin 
het experiment verder uit te voeren.

• Als de data geen voorspellende 
waarde heeft, dan stoppen we 
het experiment direct.

AI Experiment
Het wat, waar, wanneer en wie van 
het experiment. Alles wat relevant 
is voor de uitvoering van het experi-
ment.

• Bepalen nulmeting klantvertrek.
• Marketeers betrekken.
• Data Scientist type B is nodig.
• Jan is Product Owner.
• Overleg met Harry over integratie 

in dashboards.
• Start experiment: 1 juni 2020.
• Ruimte reserveren voor uitvoering 

experiment.
• Output is een Excel sheet met 

klant id, klantnaam, behoud/ 
vertrek en mogelijke acties.

• …

Timebox
Geef de duur van het ontwikkelen en 
laten lopen van het experiment op.

• We creëren het model in 5 werk-
dagen. Aan het einde van de 5 
werkdagen moeten we de 80% 
correct indelen behoud/vertrek 
halen.

• Het experiment loopt 4 maanden. 
Aan het einde van de 4 maanden 
meten we het klantvertrek. Deze 
moet 10% punten gedaald zijn.

Data
Kunnen we aangeven welke data-
bronnen we gebruiken en zijn er 
acties nodig t.a.v. wetgeving?

• Databronnen: klanten, marketing-
acties, customer support.

 

Repeterende taken zijn goed 
te automatiseren, en indien 
daar menselijke cognitie 
(kijken, lezen, luisteren) voor 

nodig is, kunnen we machine learn-
ing inzetten. Zoals op een customer 
supportafdeling waar je e-mails moet 
indelen naar bijvoorbeeld prioriteit. 
Dit kost niet alleen veel tijd, het is 
saai werk en foutgevoelig. De machi-
ne kan dit sneller en beter. Laten we 
een experiment opzetten met het 
AI Experiment Canvas.

Learning goal
De learning goal is een vraag die dui-
delijk gekoppeld is aan een bedrijfs-
doelstelling.  

2 Indelen van mail naar prioriteit

https://www.infosupport.com/ai-experiment/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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• Kunnen we de kosten van custo-
mer support verlagen door e-mails 
automatisch te beoordelen op 
prioriteit?

• Meest risicovolle aanname is dat 
we voldoende data beschikbaar 
hebben, waarbij   e-mails zijn ge-
labeld als hoge of niet hoge prio-
riteit.

• Onze hoogste prioriteit is het ver-
zamelen van deze data.

Hypothesis
Een hypothese is een testbare voor-
spelling over wat er gaat gebeuren. 
Een goede hypothese start met wat je 
wilt veranderen en is specifiek.

• We verlagen de kosten van hand-
matig indelen van e-mails naar 
prioriteit met 70% binnen 2 maan-
den.

Metric
Kies één metriek die de verandering 
duidelijk weergeeft en die wordt beïn-
vloed door het experiment.
• We meten de huidige gemiddelde 

kosten van het indelen van een 
email en vergelijken dat met de 
gemiddelde kosten aan het einde 
van het experiment.

• Met een willekeurige steekproef 
van 100 e-mails bepalen we de 
huidige foutmarge van indelen. 
Deze vergelijken we aan het einde 
van het experiment met de nieuwe 
foutmarge. 

• Het is erger wanneer een e-mail 
foutief als niet-hoog geprioriteerd 
wordt, dan dat een e-mail foutief 
als hoog geprioriteerd wordt.

• Als faalconditie (het minimale 
niveau dat we moeten behalen om 
het experiment geslaagd te noe-
men) hanteren we:
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 o De gemiddelde kosten zijn met 
70% verlaagd. Dit is inclusief 
handmatige verwerking door 
uitval.

 o De foutmarge is gelijk aan of 
lager dan de huidige foutmar-
ge.

Ouch … STOP!
Zodra dit gebeurt is het experiment 
niet meer bij te sturen en stoppen we 
het experiment. Het heeft geen zin 
het experiment verder uit te voeren.

• Er worden geen showstoppers 
verwacht.

AI Experiment
Het wat, waar, wanneer en wie van 
het experiment. Alles wat relevant 
is voor de uitvoering van het experi-
ment.

• Afvaardiging vanuit customer 
support is nodig.

• Data verzamelen van e-mails. 
Deze zijn nu ingedeeld naar High, 
Medium, Low. Deze omzetten 
naar hoog/niet-hoog. We behan-
delen Medium en Low hetzelfde.

• E-mails worden nu in CRM-sys-
teem gelogd met prioriteit. Een 
nieuw veld is nodig waar we 
aangeven dat de prioriteit is in-
geschat door de machine. Deze 
prioriteit kan handmatig gewij-
zigd worden.

• Iedere week worden de data en 
het model gecontroleerd en bij-

gesteld.
• Een data scientist type B is nodig.
• Etc…

Timebox
Geef de duur van het ontwikkelen en 
laten lopen van het experiment op.

• We creëren het model in 5 werk-
dagen. Aan het einde van de 5 
werkdagen moeten we de 70% 
correct indelen. 

• Het experiment loopt 2 maanden. 
Gedurende deze twee maanden, 
kunnen we de data en het model 
verbeteren om aan het einde 85% 
van de e-mail correct in te delen.

• Aan het einde van het experi-
ment zijn de gemiddelde kosten 
van het indelen van e-mails ver-
laagd met 70% (we kijken naar de 
e-mails van de laatste week).

Data
Kunnen we aangeven welke data-
bronnen we gebruiken en zijn er 
acties nodig t.a.v. wetgeving?

• Voor de verwerking van de 
e-mails moet de data geanonimi-
seerd worden. Afzender, polis-
nummer en andere persoonlijke 
informatie zijn niet belangrijk voor 
het kunnen indelen.

• Databronnen: Mailbox van custo-
mer support, CRM-systeem (met 
logging van prioriteit).
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Machine Learning kan goed 
omgaan met natuurlijke taal. 
Steeds beter kan de machine 
snappen wat bedoeld wordt. 
Dit kunnen we gebruiken om 

in natuurlijke taal vragen te stellen 
over databronnen heen, in plaats van 
vaste overzichten of rapporten te 
maken. Dit kan nuttig zijn voor zowel 
interne rapportage als voor klanten.

Stel je voor we zijn een bank en wil-
len onze klanten meer inzicht geven 
in hun inkomsten- en uitgavenpa-
troon. Dan kunnen we vaste over-
zichten maken en die wat flexibeler 
maken met filters. Een andere mo-
gelijkheid is om de klanten vragen te 
laten stellen en dat deze met machi-
ne learning worden omgezet naar 
gepersonaliseerde overzichten.

Laten we een experiment opzetten 

met het AI Experiment Canvas.

Learning goal
De learning goal is een vraag die dui-
delijk gekoppeld is aan een bedrijfs-
doelstelling. 

• Kunnen we de klanttevredenheid 
verhogen door meer inzicht te 
bieden in het inkomsten- en uit-
gavenpatroon?

• Meest risicovolle aanname: er 
is een duidelijk verband tussen 
meer inzicht in de patronen en de 
klanttevredenheid.

• Onze hoogste prioriteit is om 
deze aanname te valideren.

Hypothesis
Een hypothese is een testbare voor-
spelling over wat er gaat gebeuren. 
Een goede hypothese start met wat je 
wilt veranderen en is specifiek.

3 Vragen stellen aan databronnen

https://www.infosupport.com/ai-experiment/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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• We verhogen onze huidige 
NPS-score met 5 punten door 
beter inzicht in inkomsten- en 
uitgavenpatronen te geven door 
vragen te kunnen stellen in na-
tuurlijke taal over een bankreke-
ning.

• We verhogen inzicht in patronen 
door meerdere databronnen te 
koppelen, zoals het weer en va-
kantie- en feestdagen.

• We bevestigen deze hypothese 
binnen 3 maanden.

Metric
Kies één metriek die de verandering 
duidelijk weergeeft en die wordt be-
invloed door het experiment.

• NPS-score

Ouch … STOP!
Zodra dit gebeurt is het experiment 
niet meer bij te sturen en stoppen we 
het experiment. Het heeft geen zin 
het experiment verder uit te voeren.

• We hebben een groep van 50 bè-
ta-gebruikers nodig. Indien deze 
niet gevonden kunnen worden 
voor 1 juli 2020, kan het experi-
ment niet starten.

AI Experiment
Het wat, waar, wanneer en wie van 
het experiment. Alles wat relevant 
is voor de uitvoering van het experi-
ment.

• De volgende soorten vragen kun-
nen worden gesteld:
• Geef ik in het algemeen veel 

uit aan vervoer?
• Hoe geef ik uit in de super-

markt ten opzichte van uit eten 
in 2019?

• Hoeveel geef ik uit in de week 
voor de feestdagen?

• Hoeveel geld heb ik gespaard 
in december 2019?

• Hoeveel geld heb ik uitgege-
ven terwijl het regende?

• Output zijn grafieken met over-
zichten.

• De vragen kunnen in de eerste 
versie alleen in het Engels worden 
gesteld (van de meeste bèta-ge-
bruikers verwachten we dat ze 
Engelstalig zijn).

• Annemarie is verantwoordelijk 
voor het werven en selecteren 
van bèta-gebruikers.

• Expertise van NLP (natuurlijke 
taalverwerking) is nodig.

• Etc., …

Timebox
Geef de duur van het ontwikkelen en 
laten lopen van het experiment op.

• Het ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van een bèta-versie kost 
10 werkdagen.

• Het experiment duurt 1 kwartaal. 
Aan het einde van het kwartaal 
meten we de klanttevredenheid 
onder de bèta-gebruikers.

Data
Kunnen we aangeven welke data-
bronnen we gebruiken en zijn er 
acties nodig t.a.v. wetgeving?

• Databronnen: 
 o Bankrekeningen
 o Weerdata (open bron)
 o Vakantie- en feestdagendata 

(open bron)
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Soms is kunstmatige intelligentie dichterbij en meer doorgedrongen in ons da-
gelijks leven dan we beseffen. Zo ook met herkenning van nummerplaten. Zodra 
je met je auto of motor langs een trajectcontrole komt, dan kom je in aanraking 
met kunstmatige intelligentie. Bij de start van de trajectcontrole wordt een foto 
van je voertuig gemaakt. In deze foto wordt de nummerplaat herkend en uitge-
lezen met zogenaamde Computer Vision. In dit geval wordt het beeld van het 
kenteken omgezet naar letters en cijfers.

in ons dagelijks leven
Nummerplaatherkenning

AI
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Software
versterkt
de mens

1. Waarom zorg en IT niet zo’n warme relatie hebben.
2. Het is wachten op het eerste digitale ziekenhuis.
3. Zorg moet (én kan) veel beter worden in het  

uitwisselen van informatie.
4. Value Based Healthcare: continu verbeteren én 

baas blijven over eigen data.

Podcast

Met Mark Wolffenbuttel

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/info-support-software-versterkt-de-mens/id1486272091/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
https://open.spotify.com/show/4iowJhSFmi26YZLRl3Vg6p?si=4UR931rXS2-1N7RTvIUA4A/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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Verklaarbare AI wordt ook wel uitlegbare AI ge-
noemd of in het Engels Explainable AI (XAI). Ver-
klaarbare AI is, kort gezegd, een concept waarbij 
de beslissingen van AI transparant worden ge-
maakt voor menselijke experts. Dit in tegenstel-
ling tot ‘black box’-systemen. 

AI-systemen optimaliseren hun gedrag om te 
voldoen aan een wiskundig gespecificeerd doel 
gekozen door de ontwikkelaar, zoals bijvoorbeeld 
“maximaliseer de nauwkeurigheid van de beoor-
deling hoe positief filmrecensies zijn in de testda-
taset”. De AI kan nuttige algemene regels uit de 
testset leren, zoals “beoordelingen met het woord 
‘verschrikkelijk’” zijn waarschijnlijk negatief “. Het 
kan echter ook ongewenste regels leren, zoals” 
beoordelingen met ‘Daniel Day-Lewis ‘zijn meestal 
positief’. Een mens kan regels in een XAI controle-
ren om een idee te krijgen hoe waarschijnlijk het 
is dat het systeem leert.

Probleem met verklaarbare AI
De uitleg van de beslissing is nog zo technisch, 
dat deze alleen geschikt is voor experts. Daar-
naast is de meeste uitleg nog zo uitgebreid dat 
er een risico is op een overvloed aan informatie. 
Hierdoor zie je als expert door de bomen het bos 
niet meer. Op dit moment wordt er veel onder-
zoek gedaan naar zowel het terugdringen van 
deze ‘information overload’ als het beter uitleg-
baar krijgen van de beslissingen voor gebruikers.

Podcast Wat is … 
verklaarbare AI?
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1. AI moet bijdragen aan organisa-
tiedoelen
Wat is je motivatie om met AI te star-
ten? Is je motivatie dat AI cool is en 
iedereen het doet? Of wil je gewoon 
een experiment om te weten of dit je 
bedrijf ten goede kan komen?

Als dit het geval is, stop dan even en 
stel jezelf de volgende vragen:

1. Kun je de juiste ondersteuning 
krijgen?

2. Gaat je stakeholder een leuk, cool 
experiment financieren?

3. Geeft je manager je tijd om met 
enkele concepten te spelen?

Is het antwoord ‘Nee’ op deze vra-
gen? Klinkt redelijk omdat geen 
enkele organisatie projecten en 
experimenten alleen voor de lol zou 
moeten financieren of de menigte 
zou moeten volgen. Voor het krijgen 
van de juiste ondersteuning, tijd en 
budget voor een experiment, moet 

het experiment een duidelijk doel 
hebben en waarde toevoegen aan 
je organisatie. Daarom moet je het 
experiment afstemmen op je bedrijf.

Voorbeeld bedrijfsdoelen
De bedrijfsdoelstellingen kunnen 
zowel voor non-profitorganisaties als 
voor organisaties met winstoogmerk 
worden gedefinieerd. Businessplan-
nen met winstoogmerk zijn meestal 
gericht op financiële doelen, zoals 
winst of het verlagen van kosten. 
Non-profit en bedrijfsplannen van 
overheidsinstellingen richten zich 
meestal op de ‘organisatiemissie’ die 
de basis vormt voor hun belasting-
vrije status, hoewel non-profitorgani-
saties zich ook kunnen richten op het 
optimaliseren van omzet en impact.

Proof-of-impact
Zet een klein experiment op (van 
ongeveer 5 dagen), waarin je kunt 
aantonen dat het idee levensvatbaar 
is. Het experiment moet aantoonbaar 

Waar moet je op letten  
als je wilt starten met 
Artificial Intelligence?

1. AI draagt bij aan doelen.
2. Start met een haalbaar idee.
3. Zorg voor de juiste expertise in AI.
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impact maken op een bedrijfsdoel. 
Bijvoorbeeld het verhogen van de 
NPS kan een uitgangspunt zijn.

2. Start met een haalbaar idee
Voor het krijgen van de juiste onder-
steuning, tijd en budget voor een 
experiment, moet het experiment 
een duidelijk doel hebben en waar-
de toevoegen aan je bedrijf. Daarom 
moet je het experiment afstemmen 
op je bedrijf en zorgen dat het haal-
baar is.

Voorbeeld bedrijfsdoelen
De bedrijfsdoelstellingen kunnen 
zowel voor non-profitorganisaties als 
voor organisaties met winstoogmerk 

worden gedefinieerd. Businessplan-
nen met winstoogmerk zijn meestal 
gericht op financiële doelen, zoals 
verhogen van winst of het verlagen 
van kosten. Non-profit en bedrijfs-
plannen van overheidsinstellingen 
richten zich meestal op de ‘organi-
satiemissie’ die de basis vormt voor 
hun belastingvrije status, hoewel 
non-profitorganisaties zich ook kun-
nen richten op het optimaliseren van 
omzet en impact.

Met het gratis AI Experiment Canvas 
zet je eenvoudig een AI Experiment 
op. Het dwingt je om na te denken 
over je bedrijfsdoel en je werkt een 
concrete hypothese uit.  

Learning Goal 
What do we need to learn?
What is our riskiest assumption?
What is our one priority?

Metric 
Is it measurable?
Qualitative or quantitative?
Is it actionable?

..................................

If this happens, our
hypothesis is clearly false!

Fail Condition

Timebox 
Is the experiment timely?
Can we get the data faster?
Would less data be sufficient?

Result 
What happened?
What data did we collect?
Anything unexpected?

Hypothesis 
Is it relevant to the learning goal?
Does it include:
 − the change that you are testing
 − what impact you expect the 

change to have
 − who you expect it to impact
 − by how much
 − after how long

Ouch...STOP! 
If this happens, stop!
Experiment is broken, retro!

Data 
Is privacy an issue?
Is open data available?
Do we need to anonymize?

Next steps 
Pivot or preserve?
Another experiment for this goal?
Do we need to clean up?

AI Experiment
Is it specific?
Is it achievable?
How will you collect the data?

AI Experiment Canvas Designed for: Designed by:

1. Define 2. Plan 3. Evaluate

Canvas is based on a design by Trikro LLC and is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
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3. Zorg voor de juiste expertise
Bij een machine learning project ligt 
de nadruk vaak op het ontwikkelen 
van een model, zoals bijvoorbeeld 
het voorspellen of een klant vertrekt. 
Echter, wordt vaak vergeten dat dit 
slechts een klein deel is van een 
machine learning project. Modellen 
moeten ook onderhoudbaar, schaal-
baar, performant en veilig worden 
gemaakt. Daarnaast moet er goed 
nagedacht worden over hoe een 
model kan doorleren op basis van 
nieuwe data. 

Artificial intelligence heeft een gro-

te invloed op de bedrijfsvoering en 
daarom is het belangrijk om deze 
kennis intern te verzamelen. Externe 
partners met diepgaande technische 
AI-expertise kunnen helpen bij het 
creëren van momentum, maar het 
is belangrijk om op lange termijn de 
AI-kennis zelf in huis te hebben.

Profielen met de juiste expertise wor-
den vaak Data Scientist type B (van 
Builder) genoemd. Zij hebben spe-
cialistische AI-kennis aangevuld met 
professionele software development 
skills. 

Met het Info Support AI Experiment Canvas zet je een kort experiment op. 
Het experiment is gekoppeld aan een bedrijfsdoel en valideert een  
hypothese. Info & download: https://www.infosupport.com/ai-experiment/.

https://www.infosupport.com/ai-experiment/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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Kritische noten over onderzoek 
naar kunstmatige intelligentie
https://bit.ly/3awEfAh

Inzet AI kraakt onder energie- 
verbruik en gebrek aan data
https://bit.ly/2yCsAme

In het nieuws

Maasstad zet AI in  
om impact Corona  
op longen te bepalen. 
https://bit.ly/2xVm0aj  
 
Microsoft Word 
gebruikt AI om hele  
zinnen te herschrijven. 
https://bit.ly/2Y2TBcU 

Belgische AI-tool gaat  
radiologen helpen bij  
vaststellen coronavirus
https://bit.ly/2xKd4EE
 
Leuvense startup neemt  
deel aan Songfestival  
voor AI
https://bit.ly/2KilOnZ 

Data & AI

Cool

Niet cool

Er is veel Nederlands nieuws over Artificial Intelligence verspreid over  
verschillende media. Om dit nieuws eenvoudig te volgen, hebben we een  
bot ontwikkeld die met behulp van machine learning dit nieuws verzamelt.  
Dagelijks worden de nieuwsitems gedeeld via het twitteraccount  
@AITodayNL. Volg ons en blijf op de hoogte van al het Nederlandse AI-nieuws.
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https://bit.ly/2Y2TBcU
https://bit.ly/2wrZEvU 
https://twitter.com/AITodayNL/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_06
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Belgische AI-tool gaat  
radiologen helpen bij  
vaststellen coronavirus
https://bit.ly/2xKd4EE
 
Leuvense startup neemt  
deel aan Songfestival  
voor AI
https://bit.ly/2KilOnZ 

Cool

Niet cool

Wat we 
lezen
Iedere editie bespreken we een boek over Artificial Intelligence en geven we 
onze mening over de inhoud van het boek. In deze editie bespreken we het 
boek ‘Over leven met kunstmatige intelligente’ van Max Welling.

https://www.bol.com/nl/f/over-leven-met-kunstmatige-intelligen-
tie/9200000100950302/

 

Beoordeling: 5 sterren

• Nederlands 
• Paperback 
• ISBN 9789463672344 
• Druk: 1 
• oktober 2018 
• 120 pagina’s

Recensie
Dit boek legt in gewone en duidelijke taal uit wat kunstmatige intelligentie is, 
hoe het werkt en welke mogelijkheden het biedt. Daarnaast is er aandacht 
voor de maatschappelijke invloed van deze nieuwe technologie. Fijn aan dit 
boek is dat het heel toegankelijk is en met 120 bladzijden niet te dik. Hoewel 
de auteur hoogleraar machine learning is aan de Universiteit van Amsterdam, 
geeft hij geen waardeoordelen over de materie, maar verhelderd deze juist. 
Daarom hebben we dit boek als prijs gekozen, die deelnemers van onze in-
spiratiesessie over AI kunnen winnen. Een echte aanrader!

https://bit.ly/2wrZEvU 
https://www.bol.com/nl/f/over-leven-met-kunstmatige-intelligentie/9200000100950302/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
https://www.bol.com/nl/f/over-leven-met-kunstmatige-intelligentie/9200000100950302/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
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Workshop
AI Ideation

Hoe weet je zeker dat je in de juiste AI-oplossing 
investeert? Start klein en maak het tastbaar voor jouw 
organisatie met de workshop AI Ideation!

In deze workshop nemen we je stap voor stap mee om vertrouwd te raken met AI. 
Na de workshop heb je een ingevuld canvas met een gedefinieerd AI-experiment.
Bel voor meer informatie: T: +31 622196990  

W: training.infosupport.com/trainingen/workshop-ai-ideation   Meld je nu aan!

22 AIToday

https://training.infosupport.com/trainingen/workshop-ai-ideation/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04
http://training.infosupport.com/trainingen/workshop-ai-ideation/?utm_source=aitoday&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020_04

