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DUURZAAM WAARDE 
CREËREN MET AI

Artificial Intelligence (AI) is hot. Steeds meer bedrijven

investeren in AI en experimenteren met de toepassing ervan. De

technologie is belangrijk, maar het is nog veel belangrijker dat

AI daadwerkelijk leidt tot waarde voor klanten en/of efficiëntere

bedrijfsprocessen. Daarom is het nodig dat AI niet in de

experimentele fase blijft hangen, maar daadwerkelijk structureel

onderdeel wordt van de processen, structuren, systemen en

cultuur van de organisatie. Dit is geen sinecure, want de impact

is enorm.

 

In deze whitepaper nemen we je mee welke obstakels

organisaties tegenkomen wanneer ze AI duurzaam willen

inzetten en hoe je dit kunt ombuigen naar een succesvolle

implementatie. Voordat we dat doen, duiken we eerst nog iets

dieper in AI zelf.

1



WAT AI  HOT’  MAAKT

1

Artificiële Intelligentie is vaak met de nodige mystiek omgeven.

Doemdenkers voorspellen apocalyptische scenario’s zoals

machines die in staat zijn om het menselijke denken te

imiteren. Stephen Hawking, de overleden briljante

natuurkundige, voorspelde in 2014 dat "the development of full

artificial intelligence could spell the end of the human race".

“THE DEVELOPMENT OF FULL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE COULD SPELL

THE END OF THE HUMAN RACE”

 

- Stephen Hawking -

HET VERSCHIL TUSSEN ‘GENERAL AI’
EN ‘NARROW AI’
AI-experts benadrukken dat het in dit soort scenario’s gaat

om zogenaamde ‘general AI’. Dit is Artificiële Intelligentie die in

staat is om intelligente taken te begrijpen en te leren zoals een

mens dat doet. Deze vorm van AI is echter vooralsnog science

fiction. Bestaande toepassingen van AI betreffen ‘narrow AI’,

oftewel AI die is geprogrammeerd om één specifieke taak te

leren en uit te voeren. Of ‘general AI’ ooit realiteit wordt, is

onderwerp van discussie tussen AI-experts. Wij hebben het hier

over ‘narrow AI’. En die technologie en toepassingen

ontwikkelen zich razendsnel. 



De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO) zegt het zo: “Artificiële Intelligence (AI) is razendsnel in

ontwikkeling en een cruciale factor voor de toekomstige

welvaart van Nederland. Dit brengt grote technologische en

sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee.

Nederland staat voor een keuze: laten we AI op ons afkomen of

geven we de revolutie mede vorm?” Het NWO kiest voor de

tweede optie met haar “AI Research Agenda for the

Netherlands” (AIREA-NL).

N A R R O W  A I

G e p r o g r a m m e e r d
o m  é é n  s p e c i f i e k e

t a a k  t e  l e r e n  e n
u i t  t e  v o e r e n

G E N E R A L  A I

M a c h i n e s  w o r d e n
g e p r o g r a m m e e r d
o m  t e  d e n k e n  e n
f u n c t i o n e r e n  a l s

m e n s e n
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Verbeteren van bestaande producten (> 40%);

Optimaliseren van operationele processen (> 30%);

Overnemen van routinematige taken (> 30%);

Betere besluitvorming (> 30%);

Optimaliseren van marketing- en salesprocessen (> 30%).

Naast de wetenschap wachten ook veel bedrijven de

ontwikkelingen niet af, maar investeren in de kennis en

technologie van AI. Internationaal gezien gelooft meer dan 90%

van de bedrijven in de potentie van AI om businesswaarde te

creëren (Deloitte, 2018). Deze bedrijven zoeken de

businesswaarde van AI vooral in:

1.

2.

3.

4.

5.
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MEER DAN 90% VAN DE BEDRIJVEN
GELOOFT IN DE POTENTIE VAN AI



WAT IS  
ARTIF ICIËLE  INTELLIGENTIE?
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Wat we met AI nastreven is dat we taken in brede zin

eenvoudiger, makkelijker, flexibeler en productiever kunnen

uitvoeren. AI biedt daarmee grote kansen voor bedrijven om

hun klanten een perfecte klantervaring te bieden en

bedrijfsprocessen vergaand te optimaliseren. En daarmee

bedreigt AI heus niet (meteen) het menselijke ras. Maar de ene

toepassing van AI is de andere niet: AI kent verschillende

verschijningsvormen. We onderkennen drie belangrijke typen

toepassingen van AI (Davenport & Ronanki, 2018).

Automatisering van
processen
Intelligentie om

processen (vergaand)

te automatiseren door

bijvoorbeeld

geautomatiseerde

beslisbomen of robotic

process automation

(RPA).

Cognitief inzicht
Intelligentie om grote

hoeveelheden data te

interpreteren en te

duiden door

bijvoorbeeld predictive

analytics.

Cognitieve interactie 
Intelligentie om interactie

met klanten te

ondersteunen door

bijvoorbeeld chatbots of

geautomatiseerde

aanbevelingen.

1. 2. 3.
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Deze drie generieke typen toepassingen kunnen we vervolgens

naast de acht meer specifieke toepassingen leggen die

McKinsey (2019) onderscheidt:

 

1.Robotic Process Automation (RPA)

RPA is intelligentie waarmee routinematige, handmatige

werkzaamheden van mensen kunnen worden geautomatiseerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een datamigratie, waarbij

(tijdelijk) informatie uit een oud systeem moet worden

gehaald om te vergelijken met data uit een ander systeem voor

volledigheidscontrole. Lees ook ons artikel ‘RPA, zo

ingewikkeld is het niet’. 

 

2.Computer vision

Intelligentie waarmee foto’s en video’s worden geïnterpreteerd

en begrepen, noemen we computer vision. Bijvoorbeeld

beveiligingssystemen die op basis van camerabeelden verdacht

gedrag kunnen signaleren, of systemen die op basis van

mammogrammen borstkanker kunnen detecteren. 

 

3.Machine learning

Bij machine learning analyseren computersystemen data op

basis van algoritmen en leren daardoor om hun prestaties te

verbeteren. Zo gebruiken Amazon en Netflix algoritmen om op

basis van grote hoeveelheden data te voorspellen welke

producten klanten nog meer leuk zullen vinden en kunnen zo

een gepersonaliseerd aanbod doen.

 

4.Text understanding

Text understanding is intelligentie waarmee schriftelijke teksten

worden begrepen. Facebook gebruikt bijvoorbeeld DeepText

om posts en berichten te begrijpen en zo kwetsende content te

verwijderen. 

 

5.Speech understanding

Intelligentie waarmee gesproken teksten worden begrepen,

noemen we speech understanding. Een voorbeeld hiervan is

Siri, die gesproken berichten kan begrijpen en de gevraagde

content kan tonen op de smartphone.

https://www.mobilee.nl/rpa-robotic-process-automation-zo-ingewikkeld-is-het-niet/


6.Virtual agents

Een virtual agent is intelligentie die in staat is om te

interacteren met mensen, zoals chatbots. Een ander voorbeeld

is IPSoft’s Amelia. Deze virtuele assistent kan zelfstandig

gesprekken voeren en afhandelen met klanten, zonder

dat zij in de gaten hebben dat ze met software praten.

 

7.Physical robots

Fysieke robots worden ingezet om (zelfstandig) allerlei

logistieke en industriële taken uit te voeren. Denk hierbij aan

robots die in grote distributiecentra geautomatiseerd goederen

uit het magazijn halen en klaar zetten voor transport.

 

8.Autonomous things

Tot slot zijn autonomous things intelligente apparaten die data

kunnen verzamelen, verwerken en daarop kunnen reageren.

Eenvoudige voorbeelden zijn de robots die het gras maaien of

het huis stofzuigen, maar denk ook aan bijvoorbeeld slimme

klimaatregelaars of zelfrijdende auto’s.

 

Wanneer we beide soorten toepassingen van Artificial

Intelligence met elkaar combineren, brengt ons dat het

volgende overzicht. Daaruit kunnen we concluderen dat AI

verschillende varianten kent, die meer of minder geschikt zijn

voor bepaalde toepassingen. Dat heeft te maken met ‘narrow

AI’, namelijk dat de AI heel erg goed is in een specifieke taak. 
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WAAROM WORDT DE POTENTIE  
VAN ARTIF ICIAL  INTELLIGENCE 
NIET  INGELOST?

Het is duidelijk dat AI enorme potentie heeft om toegevoegde

waarde te leveren voor organisaties. Tegelijkertijd geven veel

organisaties te kennen dat zij deze toegevoegde waarde

onvoldoende weten te realiseren. Onderzoekers van MIT en

BCG (2019) vonden dat dit geldt voor maar liefst 40% van de

organisaties die significante investeringen doen in AI. 

 

McKinsey (2019) constateert daarnaast dat slechts 8% van

de organisaties die investeren in AI aandacht besteedt aan

brede adoptie van AI in de organisatie. Dit betekent dat

deze organisaties weliswaar pilots en experimenten uitvoeren

met AI-technologie, maar dat er onvoldoende sprake is van

duurzame resultaten.

7

"Slechts 8% van de
organisaties die investeren in
AI besteedt ook aandacht aan

een brede adoptie van AI in
diezelfde organisatie"
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DUURZAME AI: VAN EXPERIMENTEREN
NAAR ADOPTEREN
Veel organisaties zijn ‘experimenteerders’ op het gebied van AI

(zie figuur 'Van Experimenterend naar Digitaal Leiderschap'). Ze

investeren om bij te blijven met concurrenten en technologische

ontwikkelingen, maar dit gebeurt zonder een duidelijke visie en

toekomstperspectief. Hierdoor wordt er geen duurzaam succes

gerealiseerd. Om de slag te maken van ‘experimenteerder’ naar

‘digitale leider’ dienen deze organisaties competenties te

ontwikkelen om AI op te schalen. Ze moeten de kennis en

expertise borgen en de pilots en experimenten met AI laten

‘landen’ in de dienstverlening, processen, systemen en cultuur

van de organisatie. 



Om te bepalen of AI binnen een organisatie ‘duurzaam

succesvol’ is, kijken we naar de volgende vier punten. Deze

zeggen iets over de manier waarop organisaties AI toepassen.

WANNEER IS AI BINNEN EEN
ORGANISATIE DUURZAAM?

 Businesswaarde1. 2. Kennisniveau
De businesswaarde van

AI neemt niet af, maar

neemt zelfs steeds meer

toe naarmate AI meer en

langer wordt toegepast.

De kennis van en ervaring met AI

wordt structureel opgebouwd,

geborgd en ontwikkeld binnen de

organisatie. Ook wordt deze kennis

hergebruikt.
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3. Best practices
 

4. Het blijft niet bij een 
 experiment

 
De organisatie

ontwikkelt ‘best

practices’, die het

mogelijk maken

om de toepassing

van AI op te

schalen in de

organisatie.

Nieuwe AI-

experimenten

kunnen snel worden

opgezet en de

resultaten kunnen

daarna snel worden

ingebed in

bestaande

processen,

structuren en

systemen.



Bij het streven naar duurzaam succes van AI ervaren

organisaties diverse obstakels die dit duurzame succes in de

weg staan. De belangrijkste obstakels in de toepassing van AI

zijn (gebaseerd op onderzoeken van Deloitte (2018) en

Cognilytica (2019):

 

DUURZAAM SUCCES IS LASTIG!
VIJF OBSTAKELS
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1.Datamanagement-issues

AI maakt allereerst gebruik van data. Hier lopen organisaties

vaak tegen problemen op. Voorbeelden van datamanagement-

issues zijn: onvoldoende beschikbaarheid van data,

onvoldoende datakwaliteit, problemen met integreren van data,

dataprivacy- en securityissues, onvoldoende duidelijke

data governance, etc. Lees voor meer informatie ook het artikel

'Hoe goed datamanagement problemen voorkomt'.

2.Implementatie-issues

Voorbeelden van implementatie-issues zijn bijvoorbeeld:

onbekendheid met of zelfs weerstand tegen de technologie,

onvoldoende ervaring met de toepassing, of problemen om de

resultaten van AI-experimenten te integreren in de bestaande

dienstverlening.

3.Perceptie van disbalans kosten/baten

Toepassing van AI vereist investeringen in technologie en

kennis, terwijl de baten nog niet duidelijk zijn. Hierdoor is

het lastig om een goede businesscase te maken, waardoor

het moeilijker is om de benodigde financiering los te krijgen

voor AI-experimenten of pilots. Zeker als effecten pas op

langere termijn zichtbaar worden.

4.Onvoldoende AI-kennis

Gebrek aan kennis van en ervaring

met AI belemmert organisaties in het

opschalen van de toepassing van AI.

https://www.mobilee.nl/hoe-goed-datamanagement-problemen-voorkomt/


5.Onvoldoende begrip bij management

Onvoldoende begrip van AI bij het management kan leiden tot

gebrek aan visie en strategie, maar ook tot onrealistische

verwachtingen, een mismatch tussen technologie en toepassing

en onvoldoende vertrouwen in de uitkomsten.

 

De vijf hierboven genoemde obstakels belemmeren

organisaties in het opschalen van hun AI-initiatieven. Voor

duurzaam succes met AI zullen organisaties strategieën moeten

bedenken om deze obstakels weg te nemen.
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DE AI-GEDREVEN ORGANISATIE
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Organisaties die erin slagen om

duurzaam succes te realiseren met AI

hebben hun traditionele manier van

denken en organiseren fundamenteel

veranderd. Zij hebben een omslag

gerealiseerd naar een AI-gedreven

organisatie. Volgens Forbes (2019) ziet

maar liefst 65% van de organisaties

geen businesswaarde als gevolg van

hun investeringen in AI. Het maken van

de omslag naar een AI-gedreven

organisatie blijkt dus een hele opgave.

"65% van de
organisaties ziet geen

direct effect van de
investeringen in

Artificial Intelligence op
de businesswaarde"

DRIE NOODZAKELIJKE PARADIGMASHIFTS
Fountaine, McCarthy & Saleh (2019) benoemen drie

paradigmashifts die organisaties moeten maken om een AI-

gedreven organisatie te worden.

 

1. Van ‘werken in silo’s’ naar ‘interdisciplinaire

samenwerking’

Effectief inzetten van AI voor businessvraagstukken vereist

inbreng van verschillende expertises, zoals kennis van

businessprocessen, IT, data, analytics en AI. In organisaties

waarbij ‘business’ en ‘IT’ apart van elkaar zijn georganiseerd en

werken, moeten deze experts met elkaar gaan samenwerken.



2. Van ‘besluitvorming op basis van ervaring en

intuïtie’ naar ‘besluitvorming gebaseerd op data / feiten’

Het succes van AI valt of staat met het vertrouwen dat het

management heeft in de uitkomsten van de AI-algoritmen. Dit

vertrouwen wordt bemoeilijkt doordat het voor mensen vaak niet

duidelijk is wat de causaliteit van de uitkomsten is. Met andere

woorden: we zijn niet in staat om de uitkomsten rationeel te

verklaren. Daar waar organisaties sterk vertrouwen in WIE iets

zegt in plaats van WAT iemand zegt en besluitvorming vooral

gebaseerd is op de Highest Paid Person’s Opinion (HiPPO

syndroom), betekent dit een forse omslag in de management-

en besluitvormingscultuur.

 

3. Van ‘vastomlijnde plannen en risicomijdend’ naar

‘aanpasbaar (agile) en kortcyclisch’

AI-applicaties voldoen vaak niet vanaf het begin voor 100% aan

de verwachtingen. Bijvoorbeeld omdat de datakwaliteit tekort

schiet, het businessvraagstuk niet goed genoeg is gedefinieerd

en/of omdat niet de juiste data zijn gebruikt. AI-applicaties

worden steeds verder ontwikkeld op basis van recente

inzichten. Dit vereist een cultuur waarin ruimte is voor

experimenteren en uitproberen, waarbij niet alles van tevoren

vast hoeft te staan voordat men ergens aan begint.

13
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Hoe kunnen organisaties handen en voeten geven aan deze

omslag naar een AI-gedreven organisatie? Dat begint met het

wegwerken van de eerder benoemde obstakels:

datamanagementissues, implementatie-issues, perceptie van

disbalans kosten/baten, onvoldoende kennis en onvoldoende

begrip bij management. Maar niet in willekeurige volgorde. Wij

adviseren om deze obstakels weg te werken in drie fases, om

zodoende de benodigde paradigmashifts vorm te geven. We

zullen deze fases elk uitgebreider toelichten.

PARADIGMASHIFTS
VINDEN PLAATS IN FASES



In deze fase is het van belang dat voldoende begrip en kennis bij

het management ontstaat. Dit vormt een noodzakelijke basis

voor effectieve besluitvorming over initiatie, prioritering en

toepassing van AI. Wij onderkennen hiervoor een aantal

interventies.

 

Vergroot kennis van AI bij management

Onbekend maakt onbemind. Zeker als het technologie betreft

waarvan we niet zo goed weten hoe het werkt. Door het

management meer vertrouwd te maken met AI, het jargon dat

wordt gebruikt en de toepassingsmogelijkheden, zijn zij in staat

om deze kennis te gebruiken bij het maken van keuzes. Kennis

opdoen kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een training,

een workshop, het lezen van een (zelfde!) boek, bezoeken van

een seminar, etc.

 

Omarm een kortcyclische manier van werken (agile)

Veel organisaties vinden het lastig om de toegevoegde waarde

van AI te bepalen. Een duidelijke kosten-batenafweging wordt

bemoeilijkt door de onbekendheid en het gebrek aan ervaring.

De traditionele manier van projectmatig werken, waarin een

project pas wordt gestart bij een akkoord op een positieve

business case, is daarom niet erg geschikt om AI-experimenten

en pilots te initiëren. Hierbij past veel beter een agile manier

van werken, zoals bijvoorbeeld SCRUM. Dit maakt het

makkelijker om te gaan met de onbekendheid en veranderlijkheid

van een AI-experiment. Een eerste minimale versie (Minimum

Viable Product) geeft meer inzicht en kan vervolgens

worden doorontwikkeld. En zo ontstaat steeds meer inzicht in de

kosten en de baten van de toepassing van AI. Met een

kortcyclische manier van werken wordt daarnaast ook de

leercurve verkort.

 

 

FASE 1: BEWUSTWORDING

15



Formuleer een visie en een roadmap

(voor digitale transformatie)

De AI-experimenten concurreren met andere experimenten of

reguliere werkzaamheden om de inzet van schaarse middelen,

capaciteit en expertises. Gezamenlijk vormen ze echter een

onderdeel van een bredere roadmap voor digitale

transformatie. Een duidelijke visie op hoe digitale transformatie

bijdraagt aan de organisatiestrategie is daardoor onmisbaar.

Alleen op die manier kunnen de schaarse middelen zo effectief

mogelijk worden ingezet op die experimenten die het meeste

bijdragen aan de strategie.

16

In deze fase moet worden gewerkt aan het uitbouwen en borgen

van de (werk)processen, structuren en kennis zodat die vaker

kunnen worden toegepast en herhaald binnen de organisatie. De

ervaringen, lessons learned en kennis moeten worden geborgd.

Ook hiervoor zijn diverse interventies nodig.

 

Concentreer en borg kennis en ervaring met AI

De kennis van en ervaring met AI, die wordt opgedaan in de

AI-experimenten, wordt bij voorkeur geconcentreerd binnen de

organisatie in bijvoorbeeld een Center of Expertise. Op deze

manier worden ‘vakbroeders’ bijeengebracht waardoor de

uitwisseling van kennis en ervaring wordt gestimuleerd. De

bundeling van kennis en ervaring leidt vervolgens tot de

ontwikkeling van ‘best practices’ en de experts worden

zichtbaarder voor de organisatie, zodat die een beroep kan doen

op hun kennis en ervaring bij andere AI-experimenten.  De AI-

experts wordt op deze manier meer uitdaging geboden wat

de aantrekkelijkheid van de organisatie voor hen en andere AI-

specialisten vergroot. Ook andere vormen van het uitwisselen

van kennis, expertise, skills en ervaringen zijn erg onder-

steunend aan de snelheid waarmee AI binnen de

organisatie kan worden opgezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

het vormen van allianties met kennisinstituten en technologie-

leveranciers, het organiseren van meetups en hackatons voor

goede doelen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met

organisaties uit andere takken van sport.

FASE 2: OPSCHALEN

https://www.mobilee.nl/start-vandaag-nog-met-digitaal-groeien/
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Maak (proef)omgevingen schaalbaar

De AI-experimenten worden veelal opgezet in een technische

proefomgeving, ook wel sandbox genoemd. Maar een

proefomgeving, die voor een bepaald experiment voldoet, is

mogelijk niet geschikt voor andere AI-experimenten. Bij de

opzet van een proefomgeving is het daarom van belang om d

schaalbaarheid mee te nemen in de keuzes voor de leverancier

en de technologie.

 

Er zijn zelfs leveranciers die AI als een service aanbieden,

waarbij organisaties de data laden in voorgedefinieerde

algoritmen, die beschikbaar zijn in de cloud. Voor

schaalbaarheid moet het mogelijk zijn om hergebruik te maken

van infrastructuur, tools, (deel)oplossingen of zelfs algoritmen.

 

Maak nut en noodzaak van AI duidelijk

De onbekendheid met AI leidt bij management makkelijk tot

verkeerde inschattingen of terughoudendheid om AI in te zetten.

Natuurlijk geldt dit voor de medewerkers net zo. Onvoldoende

kennis van AI kan leiden tot angst voor banenverlies en daarmee

tot weerstand. Voor medewerkers is het daarom ook belangrijk

om meer kennis te hebben van wat AI is en hoe het kan worden

toegepast. Het management heeft hierin een belangrijke taak:

naarmate zij hun medewerkers beter kunnen uitleggen hoe AI

past bij de organisatiestrategie en langs welke roadmap de

organisatie met AI aan de slag gaat, zal het begrip bij

medewerkers toenemen en de weerstand afnemen. Net als

bij elke verandering moeten nut en noodzaak van AI voor

medewerkers duidelijk zijn.

 

Betrek medewerkers bij AI-experimenten

Maar dan zijn we er nog niet. Medewerkers moeten ook meer

inzicht krijgen in wat AI betekent voor hen. Hoe veranderen

processen en werkwijzen? Hoe ondersteunt AI hen bij hun werk?

Welke kennis en competenties moeten zij verder ontwikkelen?

Medewerkers dienen daarom nauw betrokken te zijn bij de AI-

experimenten. De kortcyclische manier van werken is hiervoor

uitermate geschikt. Medewerkers krijgen stap-voor-stap meer

inzicht in wat AI doet, hoe het werkt en wat het voor hen

betekent. Angst voor het onbekende kan worden omgebogen in

enthousiasme voor iets veelbelovends.
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Verander beloning, besturing, beoordeling en

besluitvorming

Traditionele manieren van budgettering, beloning en

besluitvorming passen slecht bij de kortcyclische manier van

werken en de toepassing van AI. Er is een flexibel budget-

teringsproces nodig dat om kan gaan met de grotere

onzekerheid met betrekking tot kosten en baten. Er zijn

beloningssystemen nodig die ondernemerschap stimuleren.

Daarnaast moet besluitvorming lager in de organisatie worden

neergelegd. Bovendien moeten besluiten worden gebaseerd op

de uitkomsten van de AI-algoritmen in plaats van op de

meningen van hooggeplaatste managers (HiPPO syndroom).

Dit is misschien wel het meest hardnekkige obstakel om uit de

weg te ruimen, maar o zo belangrijk om gewenst gedrag te

borgen in de organisatie.

FASE 3: OPTIMALISEREN
In deze fase wordt voortgeborduurd op de kennis, processen

en werkwijzen die in fase 2 zijn geborgd in de organisatie.

Hierdoor kan de efficiëntie van AI-toepassingen worden

vergroot. In de praktijk betekent dit veelal het structureel

oplossen en voorkomen van data-issues, waardoor onjuiste

uitkomsten worden voorkomen en waardoor de schaarse tijd

van AI-experts niet wordt belast met operationele problemen.

Betrouwbare en beschikbare data zijn goud waard, zeker voor

AI, dus lijkt het niet meer dan logisch om daar tijd, geld en

energie in te stoppen. Enkele onderwerpen die daarbij zeker op

de agenda moeten komen zijn de volgende:
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Zorg voor een data governance-structuur

Data governance is simpel gezegd een verzameling van

(werk)processen die helpen om het beheer van data binnen

een organisatie te waarborgen. Dit vereist een combinatie van

mensen, regels, procedures en techniek. Denk hierbij aan

verantwoordelijkheden van processen, eigenaarschap van

data, prioriteren van werk, meldingsprocedures, etc.

 

Een data governance-structuur is niet alleen waardevol voor

standaard bedrijfsvoering, maar vooral bij de inzet van AI.

Over het algemeen worden grote datasets gebruikt om AI-

modellen te laten leren en goed te laten functioneren. Hoe

beter de data, des te beter de functionaliteit van AI. Daarnaast

genereert AI ook data, die vervolgens ook weer gebruikt

worden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om het data

ownership goed te beleggen. Er moet duidelijk zijn wie

verantwoordelijk is voor de data en het gebruik. De verant-

woordelijke moet goed begrijpen wat de waarde van de data is

voor de organisatie.  Ook is hij ook op de hoogte van het

gebruik van de data. Dat betreft zowel inhoudelijk (waar gaat

de data over) als ook bijvoorbeeld op juridisch gebied (mag ik

de data gebruiken, hoe vaak, waarvoor, hoelang moet/mag de

data opgeslagen worden, etc.). Zonder verantwoordelijke is er

onvoldoende aandacht voor de borging en het gebruik van de

data.  
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Zorg voor een data-architectuur

Een data-architectuur geeft een overzicht van de aanwezige en

benodigde data in een organisatie. Daarbij wordt ook in

definities vastgelegd wat de data betekenen. Ook wordt

beschreven welke data uitgewisseld worden met welke

(externe) applicaties en organisaties. Tot slot wordt vastgelegd

waarom deze data benodigd zijn. Een data-architectuur ligt in

lijn met andere architecturen (zoals bedrijfsarchitectuur,

procesarchitectuur, applicatie-architectuur). Zo’n data-

architectuur maakt een snelle en flexibele uitwisseling van

data mogelijk. Zowel tussen applicaties, tussen klant en

leverancier, tussen leveranciers en tussen andere externe

partijen en leverancier (CBS, dataverzamelaars, overheid,

etc.). Het maakt dus mogelijk dat data beschikbaar worden

gesteld aan specifieke AI-tools of AI-onderdelen binnen

applicaties. Daarnaast zorgt het er voor dat de door AI

gegenereerde data weer snel en breed kan worden gebruikt.

 

Zorg voor kwalitatief goede data

Om te waarborgen dat data van goede kwaliteit zijn, moet er

voldoende aandacht, tijd en geld wordt besteed aan controles,

processen en opleidingen van mensen. Het werken aan

datakwaliteit is geen éénmalige oefening maar een manier van

denken, een soort “data by design” denken. Datakwaliteit

wordt steeds belangrijker. Zoals eerder beschreven worden

data gebruikt om AI-modellen te laten leren en goed te laten

functioneren. Betere data betekent betere modellen en dus

meer businesswaarde. Daarbij komt dat wanneer

besluitvorming vergaand wordt geautomatiseerd het belang van

kwalitatief goede data nog meer toeneemt. Immers: mindere

datakwaliteit leidt tot uitval, correcties, en een grotere kans op

verkeerde besluiten. Kortom, datakwaliteit speelt een rol door

de complete organisatie en zelfs verder, namelijk met alle

partijen van wie je data ontvangt of naar wie je data toestuurt.
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Professionals met gedegen kennis van AI-technologie zijn

onmisbaar om businesswaarde te realiseren met de toepassing

van AI. Organisaties kampen echter met diverse obstakels die

duurzaam succes met AI in de weg staan. 

 

De belangrijkste obstakels, die hiertoe dienen te worden

afgebroken, zijn: issues met datakwaliteit en -management,

issues met de adoptie en implementatie van AI-toepassingen,

issues met de onderbouwing van de noodzakelijke investeringen

in AI, issues met de structurele opbouw en borging van AI-kennis

en talent en issues met de betrokkenheid en bewustwording van

het senior management. 

 

Voor het oplossen van deze obstakels hebben wij enkele

maatregelen beschreven, die zijn gebaseerd op onze

praktijkervaring. Werk eerst aan bewustwording en begrip bij het

management, schaal vervolgens snel op door kortyclische

manieren van werken, schaalbare omgevingen, borgen van

kennis en werken vanuit een visie (nut en noodzaak). Pas

belonings- en beoordelingsstructuren hierop aan en optimaliseer

vervolgens de effecten van AI door aandacht te besteden aan

datamanagement en -governance.

 

Staar je dus niet blind op de technologie. Want om AI blijvend

succesvol toe te passen, is meer nodig dan de technologie. Veel

meer!

Conclus ie

SUCCES MET AI  IS  (VEEL)  MEER 
DAN ALLEEN DE TECHNOLOGIE



Meer over  
MOBILEE  MANAGEMENT & ADVIES

En, herken jij de organisatorische uitdagingen binnen het

toepassen van een AI-strategie? Technologie biedt kansen

zolang dit op de juiste manier wordt toegepast binnen de

organisatie. Mobilee management & advies helpt je graag bij

deze veranderingen. Kun je hulp gebruiken bij jouw AI-

uitdagingen, of juist bij het in de praktijk brengen daarvan?

Neem dan contact op met Mobilee.

 

Interesse in meer interessante artikelen en whitepaper's van

Mobilee? Meld je dan hier aan en je ontvangt ze als eerste in je

mailbox. 
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