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Introductie - Wat is artificiële intelligentie?

3



PwC

“Artificiële intelligentie verwijst naar 
systemen die intelligent gedrag vertonen 
door hun omgeving te analyseren en 
hierop acties ondernemen -met een 
zekere graad van autonomie- om zo 
specifieke doelen te bereiken.”
Europese Commissie (2018)
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Doelstellingen en aanpak van onze 
benchmarkstudie over artificiële intelligentie
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AI in kaart brengen
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AI in Vlaanderen

De huidige ontwikkelingen 
in Vlaanderen omtrent AI

De vergelijking met 
zeven landen

Aanbevelingen

Beleidsinitiatieven en 
overheidsinterventies

Deze studie heeft drie doelstellingen:
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Onderzoek volgens 3 domeinen
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Evoluties in de 
kennisketen

● Onderwijs
● Onderzoek

○ Wetenschappelijke 
publicaties

○ Octrooien
○ Publiek-private 

samenwerking

Integratie in 
het bedrijfsleven

● Arbeidsmarkt
● Ondernemingen 

(bedrijven, start-ups, 
scale ups, spin-offs)

● Financiering in de 
privésector

● Promotie
● Samenwerking

Beleidsinitiatieven en 
de overheidsagenda

● AI op de 
overheidsagenda
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Methodologie
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Eind april Eind juni
Bureauonderzoek

Interviews met deskundigen

Analyse en bevindingen

Eindrapport
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Toelichting van de resultaten
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Evoluties in de kennisketen
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AI is vrij goed ingebed in het Vlaamse onderwijs
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Vandaag

Aantal vakken toegewijd aan AI in bachelor-
en masteropleidingen aan de 5 voornaamste 
universiteiten van Vlaanderen

KU Leuven biedt als enige een volledige 
Engelstalige MaNaMa in AI

Aanbevelingen

● De kennis van AI moet plaats hebben in 
zowat alle opleidingen 
(multidisciplinariteit van AI)

● Flexibiliteit om universitaire 
programma’s aan te passen richting AI

● De oprichting van een interuniversitaire 
AI-opleiding (Vlaams en/of Europees)

● De versterking van digitale vaardigheden 
in het secundair onderwijs

● Kortere opleidingen, herscholing en 
bijscholing
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Het onderzoek naar AI neemt wereldwijd toe
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Het aantal AI-gerelateerde publicaties 
neemt gestaag toe.

Meeste octrooiaanvragen voor AI zijn een 
combinatie van hardware en software. AI heeft 
het op één na snelste groeipercentage in 
octrooien vergelijking met andere opkomende 
technologieën. 

Financiering van AI-onderzoek door FWO en 
Horizon 2020 (EC).

Publiek-private samenwerkingen zijn van 
onschatbare waarde voor technologische 
doorbraken. In Vlaanderen, zijn er meerdere 
PPS in de context van slimme steden.

Vandaag

De Verenigde Staten en China zijn koplopers 
in AI-onderzoek, al dient Vlaamse expertise 
niet onderschat te worden.

Onderzoek naar AI-disciplines is goed 
vertegenwoordigd in Vlaanderen in de 
voornaamste strategische onderzoekscentra en 
laboratoria.
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Onderzoek naar AI in Vlaanderen
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Aanbevelingen

● Meer multidisciplinair onderzoek tussen AI en andere wetenschappelijke disciplines 
(geneeskunde, biologie, rechten, enz) en andere opkomende technologieën (cybersecurity, 
IoT, AR/VR)

● Nood aan coördinatie voor AI-onderzoek in Vlaanderen

● Financieringsprocedures versterken door middel van een specifiek AI-comité binnen het 
FWO
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Integratie in het bedrijfsleven
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Het landschap van AI-ondernemingen
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De meeste AI-bedrijven en start-ups
bevinden zich respectievelijk in de VS, 
Europa en China

Grootste AI-hub in Silicon Valley, gevolgd 
door New York, Beijing, Londen, 
Shenzhen en Seoul

Scale-ups, startups en spin-offs
● In Europa: 600 AI scale-ups, >75% B2B
● Wereldwijd: 3.500 AI-startups, productie van 

goederen en diensten  in communicatie, sales en 
marketing, gezondheidszorg en financiële sector

● Spin-offs: KU Leuven, UAntwerpen en UGent in 
top 10 meest actieve spin-off instituten in Europa

VS biedt meeste AI-financiering in de privésector, maar 
China maakt een inhaalslag
AI = 17% van alle risicokapitaaltransacties in Europa

Aanbeveling

Voldoende steun omtrent financiering, marketing, 
administratieve vereenvoudiging en communicatie
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Vlaamse bedrijven ontdekken pas wat AI kan bieden 
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Vandaag

AI zit in een overgangsfase van early adopters naar een breder gebruik
en zal een potentiële impact hebben op vele sectoren
(handel, gezondheidszorg, automobiel, financiële diensten, etc.)

Groeiende vraag naar AI-talent zal naar verwachting niet door het aanbod kunnen worden
geëvenaard. 

Aanbevelingen

● Meer talent van multidisciplinaire achtergronden opleiden om aan stijgende vraag te
voldoen

● Gerichte stimuli van AI in gezondheidszorg en healthtech
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Nood aan talentbehoud in Vlaanderen
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Vandaag in Vlaanderen

● Vlaanderen als kennismaatschappij, maar AI-talent vertrekt vaak richting grote bedrijven en 
AI-hubs wereldwijd

Aanbevelingen

● Permanente leerstoelen en samenwerking tussen de Vlaamse overheid en organisaties om  
AI-talenten te behouden

● Prestaties wereldwijde uitstraling geven om talent en partners uit het buitenland aan te 
trekken
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Beleidsinitiatieven
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Samenwerken met anderen en AI promoten
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Belangrijk: afstemming met Europese 
initiatieven voor een goede samenwerking 
met Europese lidstaten en wederzijdse 
voordelen. Europa vestigt de aandacht op:

1. De opname van AI in de hele economie

2. De voorbereiding op sociaaleconomische 
veranderingen als gevolg van AI 

3. De organisatie van een passend ethisch en 
juridisch kader

In april 2018 tekenden 25 Europese landen 
(incl. België) een verklaring om samen te 
werken aan AI

Aanbevelingen

● AI implementeren binnen alle 
bevoegdheden van de Vlaamse overheid 
gezien de vele mogelijke applicaties als 
voorbeeld voor de industrie

● FAIR datamanagement promoten

● Hergebruik van datamodellen en -
gegevens over organisaties en disciplines 
heen faciliteren
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Landen hebben vaak nationaal strategisch AI-plan
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De Vlaamse overheid stelt momenteel een AI-plan op. 

De KVAB onderzocht in 2017 de kansen, risico's en uitdagingen van AI op het vlak 
van onderzoek, onderwijs en industrie. Het rapport bevat aanbevelingen voor het 
versnellen van AI-ontwikkelingen in Vlaanderen om gelijke tred te houden met de 
internationale concurrentie.

Geselecteerde landen in de studie doen aanzienlijke overheidsinvesteringen in AI en hebben 
vaak nationaal strategisch AI-plan

● Kan dienen als leidraad voor Vlaanderen
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Het AI ecosysteem in Vlaanderen
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Een sterk Vlaams AI-netwerk in een Europese landschap
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Vlaams AI-ecosysteem

Coördinatie rond AI, goede 
afstemming tussen alle 
elementen

Nauwe betrokkenheid 
belanghebbenden (bedrijven, 
onderwijs en overheid) 

● Strategische onderzoeks-
prioriteiten bepalen

● Meer samenwerking en 
betere toegang tot middelen

● Hefboomeffect voor talent en 
expertise

Samenwerking met 
internationale initiatieven 
(Digital Innovation Hubs,  
ELLIS) om kennis te delen 
en bedrijven te steunen

Clusterbeleid: AI doordringt alle sectoren, alle bestaande clusters laten putten uit AI-kennis in 
Vlaanderen
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Onze contactgegevens
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