
Hoe de industriële adoptie van AI in 

Vlaanderen versnellen? 
Uitdagingen & opportuniteiten



AI impact op 

bedrijfsprocessen

AI impact op 

aanbod van 

bedrijven

AI impact op 

business modellen

In manufacturing:

• Optimisatie van processen

• Automatisatie

• ..

In bedrijfsprocessen:

• Business analytics

• Interactiemet klanten

(e.g. chatbots)

• ..

• Andere :

• ..

Exploitatie van usage data

Nieuwe generaties van slimme

producten en diensten

• Autonome producten

• Gepersonaliseerde

producten

• Digitalisering van 

diensten die vandaag

menselijk inzicht vereisen

• Andere :

• ..

Digitalemarktplaatsen:

• recommender systemen

• ….

Nieuwe diensten:

• Op basis van populaties bij

klanten

• Digitale servitisatie

• ….

• Andere :

• ..



Sterke groei van digitale productbedrijven
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Bron: Omar Mohout, Sirris, https://scaleups.sirris.be/

1981 2014



Groeiendbelang van A.I. in dit ecosysteem
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Bron: Omar Mohout, Sirris, https://scaleups.sirris.be/



Snel groeiend ecosysteemaanbodzijdeA.I.
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� De jobmarkt voor AI experts is vandaag erg krap in Vlaanderen
� Start-ups, scale-ups, grote bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen rekruteren uit 

dezelfde kleine groep mensen

� Gevaar om situatie te verergeren indien niet gelijktijdig gezorgd wordt voor extra talent
� Stimuleer doorstroming van PhD’s in AI naar de bedrijven 

� Stimuleer bedrijfsgerichte doctoraten in AI (Baekelandmandaten bijvoorbeeld)

� Stimuleer internships, samenwerkingen onderwijs/opleidingen-bedrijven

� Vergroot de pool AI-experten
� Basis computationele vaardigheden en AI in secundair

� Opleidingen hoger onderwijs

� Levenslang leren / zij-instroom

� Openheid voor migratie van kenniswerkers in AI naar Vlaanderen

Talent
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Federations, intermediaries, 

ecosystems, ...

DEMAND DRIVEN 

APPLIED R&D

INDUSTRY

SUPPORT ACTIONS

OUTREACH, EDUCATION, 

ETHICS, POLICY SUPPORT

FLEMISH INDUSTRIAL AI PROGRAM

Strengthen AI impact on industrial 

Processes

Strengthen AI impact on 

Offering of companies

Strengthen AI impact on 

Business models

Existing companies with 

demand for AI

GOALS

Address industry needs, 

accelerate industrial adoption

ACTIONS
PARTNERS & 

STAKEHOLDERS

Private technology 

providers in AI

Universities & 

Research organizations

Flemish Government

INDUSTRIAL AI PORTAL

NEW PLATFORM BUILDING

Strengthen the local 

AI offering



1. Open  &  sector- en technologie-agnostisch 
Maar gericht op vragen Vlaamse bedrijven

2. Balans tussen toegepast onderzoek met koplopers en 
sensibilisering en ondersteuning bij implementatie voor early en late adopters

3. Werken met “open calls” voor alle onderdelen van het programma
� Waar alle relevante bestaande actoren samen kunnen participeren en hun eco-systemenkunnen betrekken

� Vanuit industrie zowel “problemowners” als “supply side” betrokken

� Focus op valorisatie en implementatie

4. Geen nieuwe versnippering, geen nieuwe structuren
� Stuurgroep voor het programma met alle stakeholders en met een meerderheid van bedrijven

5. Belangrijke inspanningen nodig om extra talent te vormen en aan te trekken

Principes voor een industriegericht impulsprogramma AI 

in Vlaanderen
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Thank you
For your attention
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