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Grote cloud providers 
hebben cruciale 
rol gespeeld bij 
doorbraken in AI. De 
technologie heeft hen 
in staat gesteld om nun 
verdienmodel met data 
te verrijken.
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SAMENVATTING

AI wordt even groot als 
het internet. Iedereen 
krijgt de mogelijkheid 
om een kennissysteem 
of computer zo te trainen 
dat het systeem zelf 
nieuwe dingen kan leren.
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Aansprekende voorbeelden als Google Assistant of 
Siri laten zien dat robotisering de interactie tussen 
mens en machine ingrijpend kan verbeteren. Door 
innovaties van technologiegiganten als Google, Ap-
ple en Amazon is kunstmatige intelligentie stilaan 
het leven van alledag binnengeslopen. Consumen-
ten zijn praten tegen een apparaat of chatten met 
een virtuele assistent steeds gewoner gaan vinden. 
En gaan het steeds meer gebruiken. In 2019 zal 20 
procent van de interactie met de smartphone via 
virtuele assistenten verlopen.

PATROONHERKENNING
De afgelopen jaren is met de komst van Amazon Echo, Google 
Home en de virtuele assistenten op smartphones een nieuwe 
generatie AI (Artificial Intelligence) breed in de markt gezet. 
Computers kunnen nu objecten en mensen herkennen in foto’s 
of video’s. Ze kunnen het gesproken woord omzetten in tekst en 
een tekst beter en sneller vertalen dan dat mensen dat kunnen. 
Die patroonherkenning is ook toegepast in natuurlijke taal om 
computers taal zoals mensen die gebruiken te laten begrijpen en 
spreken. Software robots zijn verrassend goed in staat gebleken 
om menselijke taal te begrijpen en zelf te communiceren.

Deze slimme technologie doet veel met de verwachtingen van 
consumenten. Zij gaan ervan uit dat deze technologie standaard 
wordt in de interactie met bedrijven. De virtuele assistent zal 
doorgroeien naar de centrale vraagbaak die moeiteloos vragen 
van klanten of werknemers kan afhandelen. En op de vragen waar 
deze technologie vandaag nog geen antwoord heeft, komt die 
morgen er wel. AI is in staat om te leren. Hoe mooi is dat.

HOGE VERWACHTINGEN
De verwachtingen rond AI zijn hoog, misschien wel te hoog. Soft-
ware robots zijn een technologisch hoogstandje, maar bepaald 
geen mirakel. Dat wordt duidelijk als je teruggaat, waar het vak-
gebied van AI (ook wel aangeduid met Kunstmatige Intelligentie) 
vandaan komt. De term stamt van halverwege de jaren vijftig. Ook 
toen duidde het begrip al op de verwachting dat computers men-
selijk denken kunnen nabootsen. Gedurende lange tijd verliep de 
evolutie van de technologie betrekkelijk langzaam. 

De laatste vijf jaar is hier verandering in gekomen, doordat com-
puterhardware sneller en beter is geworden, maar er zijn ook 
belangrijke doorbraken geweest in de software. Er zijn nieuwe 
toepassingen gekomen die gebruik maken van algoritmes die pa-
tronen kunnen herkennen in grote dataverzamelingen. Met name 
grote internetbedrijven als Google, Amazon Web Services (AWS) 
en Microsoft hebben veel van deze doorbraken op hun naam 
gezet, omdat AI hen in staat stelde om hun bedrijfsprocessen met 
data te verrijken.
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BREED BESCHIKBAAR
De technologie is in de vorm van laagdrempelige 
clouddiensten breed beschikbaar in de markt. Tot voor 
kort vertrouwde de zoekmachine van Google voorna-
melijk op Pagerank, een mechanisme dat zoekresultaten 
rangschikte op basis van sleutelwoorden en verwijzin-
gen. In 2015 introduceerde Google het algoritme Rank-
brain in zijn zoekmachine, waardoor het bedrijf vragen 
van mensen echt begrijpt en zijn kennis over de wereld 
steeds meer uitbreidt. In korte tijd is dit een onmisbaar 
onderdeel geworden van de zoekmachine. Dit betekent 
dat dit concern in enkele jaren tijd zijn core business 
met AI ingrijpend vernieuwd heeft.

Google is overigens niet uniek in het snel operationa-
liseren van machine learning innovaties. Concurreren-
de internetbedrijven als AWS, Microsoft en Facebook 
hebben de afgelopen jaren verschillende vormen 
van machine learning geïntegreerd in hun producten. 
Daarnaast hebben deze cloud spelers hun AI-toepas-
singen ook beschikbaar gesteld aan de markt door een 
groeiend aanbod van clouddiensten. Daarnaast stellen 
zij veel van hun frameworks en bijbehorende software 
in de vorm van open source beschikbaar voor derden. 
Dat doen zij om de positie van hun platformen verder te 
versterken
. 
Tegelijkertijd heeft dit een proces van democratisering 
van AI losgemaakt op een mondiale schaal en in een 
ongekend hoog tempo. Omdat de grote technologie-
bedrijven hun oplossingen als een laagdrempelige 
dienst bereikbaar maken, komt AI binnen bereik van 
middelgrote bedrijven.

VAK APART
Dat de technologie breed beschikbaar is, wil niet 
zeggen dat iedere organisatie goed in staat is om deze 
goed toe te passen. Er zijn redenen om de hoge ver-
wachtingen rond de mogelijkheden van software robots 
te temperen. Een slimme robot heeft uitstekende data 
nodig. Datakwaliteit is cruciaal, en organisaties moeten 
beginnen met een zo groot mogelijke dataset, die ze 
vervolgens kunnen verbeteren via de lerende capacitei-
ten van kunstmatige intelligentie. Het zal een hele kunst 
zijn om virtuele assistenten goede antwoorden te laten 
geven in een specifieke bedrijfsachtergrond. Dit is een 
vak apart, waar een uitstekende kennis van data science 
en cloud technologie voor nodig is. 

AI moet eerst en vooral waarde aan de business toe-
voegen. Organisaties die software robots vanaf de 
start willen inzetten om kosten te besparen op mens-
kracht komen waarschijnlijk bedrogen uit. Dit is een te 
rooskleurig plaatje. Software robots zullen menselijke 
tussenkomst waarschijnlijk altijd nodig hebben om ade-
quaat te kunnen functioneren. Bovendien kan een focus 
op kosten tot onvoorziene risico’s leiden zoals interne 
weerstand rond alles wat met kunstmatige intelligentie 
te maken heeft.
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INLEIDING

Slimme software 
robots bieden 
bedrijven de 
mogelijkheid om 
klanten en gebruikers 
te woord te staan en 
een zo goed mogelijk 
antwoord te geven op 
hun vragen.
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1Een aansprekend voorbeeld van een software robot is Google 
Assistant die als app op een smartphone te installeren is. Google 
heeft ook deze persoonlijke assistent, die sinds de zomer van 
2018 ook met de Nederlandse taal overweg kan, ook in de ver-
schijningsvorm uitgebracht van een slimme speaker. De trend 
komt breed op in de markt. Apple en Amazon hebben ook zo’n 
hulpmiddel uitgebracht die consumenten kunnen bedienen met 
hun stem.

Al deze vormen van software robots gebruiken patroonherkenning om natuurlijke 
taal te kunnen begrijpen en terug te praten. De centrale motor achter deze ge-
bruiksvriendelijke technologie is kunstmatige intelligentie. Het is technologie die 
het menselijk denken nabootst juist ook doordat het in de interactie en communi-
catie met mensen nieuwe dingen kan leren. Deze technologie komt niet bepaald 
uit de lucht vallen. Nog voordat de computers zoals we die nu kennen uitgevon-
den werden, werd er in de informatica nagedacht over en gewerkt aan kunstma-
tige intelligentie, vaak aangeduid met de afkorting AI (Artificial Intelligence). Er 
wordt al tientallen jaren met vallen en opstaan aan dit vakgebied gewerkt. 

De afgelopen vijf jaar is AI in een snel tempo toepasbaar geworden. Recente 
ontwikkelingen in big data-technologie, neurale netwerken en de inzet van krach-
tige grafische chips hebben AI in een versnelling gebracht. Het lijkt erop alsof 
computers net zo intelligent zo niet slimmer geworden zijn dan mensen en dat de 
vooruitzichten en mogelijkheden van deze technologie oneindig zijn. Die hoge 
verwachtingen hebben nuancering nodig. Er zijn zeker doorbraken geweest, 
maar de heilige graal van algemene kunstmatige intelligentie is nog lang niet 
bereikt. Wel is de technologie alom beschikbaar en toepasbaar ook voor Neder-
landse organisaties. 

DE VERSCHILLENDE VARIANTEN VAN SOFTWARE ROBOTS
Hierboven werden virtuele assistenten op smartphones en slimme speakers aan-
gehaald als voorbeelden van software robots. Dat is niet de enige verschijnings-
vorm. In feite is er een breed spectrum aan technologieën, waarin AI toegepast 
kan worden. In de context van klantondersteuning kan een softwarerobot een 
deel van de service interacties voor zijn rekening nemen. Dat kan ook in een meer 
indirecte vorm wanneer een software robot achter de schermen de registraties 
van klachten doorstuurt naar de juiste persoon of afdeling voor afhandeling. 
De toepassing van AI bij klantondersteuning kan in de vorm van een avatar die 
als een stripfiguur communiceert met mensen. Deze worden in het Engels virtual 
agents genoemd die in feite een menselijk gezicht hebben gekregen. De al 
eerder genoemde virtuele assistent op de smartphone of in de speaker is in deze 
apparaten verwerkt, maar is wel met de stem te bedienen. Een andere variant is 
een chatbot die via een chatvenster zelfstandig communiceert met website be-
zoekers. In figuur 1 zijn deze varianten weergegeven met daar onder de belang-
rijkste marktpartijen achter deze technologievariant. 

Waar worden deze software robots voor gebruikt? Slimme software robots 
bieden bedrijven de mogelijkheid om klanten en gebruikers te woord te staan 
en een zo goed mogelijk antwoord te geven op hun vragen. Daarnaast kunnen 
software robots ook mechanismes en voorzieningen hebben om zelfstandig – of 
in samenspraak met een helpdeskmedewerker – handelingen in backoffice sys-
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temen uit te voeren. Een gebruiker die om een nieuw 
wachtwoord vraagt kan op deze manier meteen worden 
geholpen. Nauw verwant hieraan is de mogelijkheid 
om op basis van zogenoemde predictive analytics vast 
te kunnen stellen welke IT-componenten in een leve-
ringsketen aan vervanging toe zijn nog voordat zij tot 
verstoring leiden. In die zin zijn software robots te zien 
als een onmisbaar onderdeel om de ondersteuning van 
klanten op een hoger plan te brengen. Dit wordt ook 
wel aangeduid met de term robotisering.

HET DOEL VAN DIT REPORT
Deze whitepaper is bedoeld om AI uit te leggen aan 
mensen die zich een oordeel moeten vormen over het 
technologie beleid van een organisatie. Bestuurders 
kunnen deze achtergrondinformatie hard gebruiken om 
zich een oordeel te vormen over het technologiebeleid 
van een organisatie. Deze context biedt een basis om 
zin en onzin van elkaar te scheiden en valt vast te stellen 
voor welke keuzes een organisatie staat als het aan de 
slag wil met AI.

We laten zien hoe AI op hoofdlijnen werkt. We be-
handelen de oorsprong van een vakgebied dat zich 
vanouds richt op het kunstmatig benaderen van mense-
lijke denksystemen. De hardware is sneller geworden, 
hetgeen nieuwe toepassingen van AI mogelijk heeft ge-
maakt. Daarnaast is de software rond AI sterk verbeterd. 
Grote cloudspelers hebben AI toepasbaar gemaakt in 
hun bedrijfsprocessen om zo hun grote databergen slim 

in te kunnen zetten. Deze marktspelers hebben er ook 
voor gezorgd dat deze technologie breed beschikbaar 
is gekomen in de markt. Dat doen zij door deze tech-
nologie als een clouddienst beschikbaar te stellen of 
door hun technologie in bruikbare frameworks open te 
stellen voor externe programmeurs. Deze democratise-
ring heeft ervoor gezorgd dat deze technologie breed 
beschikbaar is in de markt. De drempels om software 
robots in te zetten zijn aanzienlijk verlaagd.

Daarnaast besteden we aandacht 
aan een veel voorkomende toepas-
sing van AI, servicemanagement. 
Signalen uit de consumenten-
markt laten zien dat de digitale 
assistenten op telefoons gretig 
omarmd worden. Dit betekent dat 
ook bedrijven met digitale onder-
steuning gebaseerd op AI aan de 
slag kunnen. Dit zal de adoptie 
van software robots op servicedes-
ks versnellen, al staat of valt een 
succesvolle introductie van deze 
technologie met een goede uitvoe-
ring. 

Naast de mogelijkheden bespre-
ken we ook belangrijke aandachts-
punten. Kunstmatige intelligentie 
heeft grote hoeveelheden data 
— en vooral relevante data — nodig 
om goed te kunnen functioneren. 

Die is lang niet altijd voorhanden. Daarnaast is een 
goede balans tussen mens en machine ook essentieel. 
Het is een illusie te denken dat virtuele assistenten 
goed genoeg kunnen functioneren zonder menselijk 
vangnet. Met robotisering kun je in de allereerste plaats 
een belangrijk deel van de werkdruk wegnemen door 
servicemedewerkers te laten assisteren door virtuele 
assistenten. 
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DE RENAISSANCE 
VAN KUNSTMATIGE 
INTELLIGENTIE 

Google heeft het 
goed begrijpen 
en gebruiken van 
natuurlijke taal in 
een ongekend 
tempo verbeterd en 
toepasbaar gemaakt.
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2De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is een paar jaar 
geleden in een stroomversnelling geraakt. Dit laatste was moge-
lijk dankzij twee ontwikkelingen. Grafische processoren speci-
fiek ontwikkeld voor gaming bleken zeer succesvol in parallelle 
taken, en kunnen deze aanzienlijk efficiënter dan ‘gewone’ 
CPU’s uitvoeren. Dit betekent dat toepassingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie eenvoudiger zijn in te richten en 
bereikbaarder worden. Daarnaast heeft de opkomst van hyper-
scale cloud providers – aanbieders van clouddiensten met een 
enorme schaalgrootte zoals Amazon Web Services, Google en 
Microsoft – de adoptie van toepassingen die zijn gebaseerd op 
kunstmatige intelligentie een flinke zet gegeven. Zij hebben al 
veel langer bestaande technologie op het gebied van big data 
en neurale netwerken doorontwikkeld ten behoeve van de ei-
gen diensten en zo praktisch toepasbaar gemaakt. 

Robotisering en kunstmatige intelligentie zijn in de Informatica bepaald geen 
nieuwe begrippen. Het was de Amerikaanse computerwetenschapper John 
McCarthy die in 1956 bij het beleggen van het congres “The Dartmouth Summer 
Research Project on Artificial Intelligence” de term kunstmatige intelligentie voor 
het eerst gebruikte. De bijeenkomst was bedoeld om de menselijke cognitie 
en de meer algemene werking van ons brein zo goed mogelijk te beschrijven, 
zodat deze in een machine nagebootst zouden kunnen worden. De onderwerpen 
die op deze conferentie aan de orde kwamen klinken ook vandaag de dag nog 
relevant: Hoe kun je computers zo programmeren dat zij taken van de mens over 
kunnen nemen? Is het menselijk brein na te bouwen in een computer? Of: hoe 
kan een computer menselijke taal begrijpen en gebruiken en kan een machine 
zichzelf verbeteren en/of creatieve handelingen verrichten?

De kennismodellen die aan de 
basis liggen van de nabootsing van 
kunstmatige, menselijke intelligentie 
heten neurale netwerken.

Om verschillende redenen is kunstmatige intelligentie lange tijd vooral een belof-
te voor de toekomst gebleven. In die situatie kwam vijf jaar terug plotseling ver-
andering. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze recente, snelle ontwikkeling 
van de hardware en software. Daarnaast bekijken we een aantal veelgebruikte 
kennismodellen die vanwege de nabootsing van menselijke intelligentie kunst-
matige, neurale netwerken worden genoemd. We laten zien hoe deze kennissys-
temen in elkaar zitten, zodat duidelijk wordt hoe nieuwe toepassingen als virtuele 
assistenten en autonome beheerbots precies werken. Ook gaan we uitgebreid in 
op de prominente rol die grote cloud providers spelen in deze ontwikkelingen.
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SNELLERE HARDWARE
In 2011 werd min of meer bij toeval ontdekt dat grafi-
sche processoren die specifiek ontwikkeld waren voor 
gaming-computers ook succesvol kunnen worden 
ingezet bij het herkennen van objecten in foto’s. In dat 
jaar was het Google Brain-project van start gegaan, dat 
tot doel had om de computer te leren katten en mensen 
te herkennen in YouTube-filmpjes. Aanvankelijk was een 
rekencluster van maar liefst tweeduizend computers 
uit Google’s eigen datacenter nodig om dit voor elkaar 
te boksen. Maar toen de onderzoekers aan de slag 
gingen met grafische processoren van Nvidia, die ook 
bij games zorgen voor een razendsnelle weergave van 
realistische plaatjes, boekten zij onverwachte successen. 
Deze processoren zijn zo ontworpen dat zij duizenden 
parallelle berekeningen kunnen uitvoeren om snel re-
alistische beelden te maken. Deze processoren bleken 
ook uitzonderlijk goed in de nieuwe taak van patroon-
herkenning. Een luttele twaalf grafische chips van Nvidia 
konden evenveel werk verstouwen als het rekencluster 
van tweeduizend computers.

Grafische processoren die 
doorontwikkeld zijn om 
in games snel realistische 
beelden op te bouwen, 
blijken ook heel goed te 
zijn in patroonherkenning

Een jaar later volgde een nieuwe mijlpaal toen Alex Krizhe-
vsky van de Universiteit van Toronto de ImageNet compe-
titie voor beeldherkenning won. Dit is een jaarlijkse com-
petitie tussen in beeldherkenning gespecialiseerde teams, 
die op deze wijze onderling hun software en algoritmes 
op effectiviteit kunnen meten. In 2012 versloeg Krizhevsky 
met gemak de competitie die als vanouds gebruik maakte 
van in software geschreven oplossingen voor het herken-
nen van beelden. Zelf maakte hij dat jaar voor het eerst 
gebruik van een kunstmatig neuraal netwerk, genaamd 
Alexnet. Dit neurale netwerk had zichzelf getraind in het 
herkennen van beelden aan de hand van een gigantische 
dataset aan beelden en enkele miljarden wiskundige vec-
torberekeningen. Eenmaal afdoende getraind bleek het 
beelden veel beter te kunnen herkennen dan systemen 
gebaseerd op traditionele softwarecode.

DUIZENDEN REKENKERNEN
Grafische processoren zijn opgebouwd uit duizenden 
verschillende rekenkernen, die zijn uitgesmeerd over 
enkele tientallen of zelfs honderden lagen in de chip. 
Het algoritme in een neuraal netwerk als dat van Al-
exnet is zo opgezet dat, bij het herkennen van patronen, 
iedere laag in de chip een deel van de beeldherkenning 
voor zijn rekening neemt. Ze geven pas een signaal 
door zodra er een specifieke conditie optreedt. Hier-
mee bootsen ze het gedrag na van neuronen in de 
menselijke hersenen, die signalen afvuren na specifieke 
waarnemingen door de menselijke zintuigen.

Een nieuwe generatie 
gespecialiseerde 
processoren staat aan 
de basis van doorbraken 
in geautomatiseerde 
patroonherkenning

Omdat de ontwikkeling van grafische processoren de 
afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen, zijn 
ook de prestaties en resultaten van dit soort kunst-
matige neurale netwerken met sprongen vooruit zijn 
gegaan. Zo heeft Nvidia een nieuwe generatie proces-
soren ontwikkelen die speciaal zijn ontwikkeld voor 
machine learning toepassingen. Deze nieuwe generatie 
grafische chips is vijftig keer zo snel als zijn voorganger 
van drie jaar geleden.
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De optimalisatie van hardware voor kunstmatige intel-
ligentie vinden we ook terug in de smartphonemarkt. 
Onderzoekers aan de Amerikaanse MIT-universiteit 
hebben een chip genaamd Eyeriss ontwikkeld waarmee 
personen of spraak kunnen worden herkend zonder dat 
daarbij gebruik hoeft te worden gemaakt van een ach-
terliggend serverplatform. Alle benodigde processen 
vinden plaats in de hardware zelf. Qualcomm, fabrikant 
van de populaire Snapdragon processor, heeft iets 

soortgelijks gepresteerd met zijn nieuwste generatie 
chips voor smartphones. Eind 2016 bracht het bedrijf 
een software development kit die zich toespitst op de 
ingebakken machine learning mogelijkheden van deze 
chip. Zo kunnen developers zelf mobiele apps ontwik-
kelen die mensen of geluiden kun-
nen herkennen of objecten kunnen 
volgen, zonder dat daar een duur 
serviceplatform aan te pas komt.

Watson van 
IBM had in 
2011 nog een 
zware computer 
nodig. Door 
miniaturisatie is straks 
een smartphone krachtig 
genoeg.

Ook op het terrein van cognitieve systemen heeft de 
miniaturisatie zich in een rap tempo voltrokken. In dit 
verband is het noemen van het Watson kennissysteem 
van IBM relevant. Deze naar de oprichter van dit tech-
nologie icoon vernoemde supercomputer versloeg in 
2011 in de Amerikaanse kennisquiz Jeopardy zijn men-
selijke tegenstanders. Toen had dit systeem nog een 
uitzonderlijk zware computer met dedicated hardware 
nodig om zijn menselijke tegenstanders te verslaan. Dit 

is in korte tijd veranderd. Zoals uit 
de komende paragrafen zal blijken, 
spelen algoritmes en software daar 
een essentiële rol in.

NEURALE NETWERKEN
Naast de rappe ontwikkelingen in de 
hardware, zijn ook de modellen en 
algoritmes voor kunstmatige intelli-
gentie de afgelopen jaren met spron-
gen vooruitgegaan. De artificiële 
neurale netwerken, die hun inspiratie 
vinden in de werking van het centrale 

zenuwstelsel en meer specifiek het brein met zijn vele 
tientallen miljarden, onderling verbonden neuronen of 
zenuwcellen, zijn echter geen recente uitvinding. De 
Amerikaanse pionier in kunstmatige intelligentie Marvin 
Minsky bouwde als student begin jaren vijftig al een 
‘slimme’ machine in de vorm van een elektronisch cir-
cuit van veertig door middel van ‘synapsen’ verbonden 

‘neuronen’, die stuk voor stuk waren opgebouwd uit zes 
vacuümbuizen en een motor – de moderne computer 
was toen nog niet eens uitgevonden.
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Figuur 2. Gespecialiseerde processoren versnellen machine learning. 
Bron: Nvidia

Figuur 3. Prestaties beeldherkenning op servercluster met GPU-
processoren. Bron: Nvidia.
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Minskey wilde met zijn SNARC-machine een labyrint 
nabootsen waarin een rat zijn weg probeerde te vinden. 
Het geheel vormde dan ook een ‘doolhof’ van kleppen, 
motoren, versnellers en draden die de neuronen aan 
elkaar knoopten. Sommige van deze draden werden 
willekeurig verbonden aan meerdere geheugenban-
ken – de neuronen – om zo de mate van causaliteit in de 
patronen te kunnen vergroten. Het pad van de ‘rat’ door 
het doolhof was min of meer willekeurig, waardoor 
het leervermogen van de machine beperkt was. In een 
nieuwe versie, die er nooit is gekomen, wilde Minsky het 
neurale netwerk uitrusten met een tweede geheugen. 
Die zou de reactie na een bepaalde stimulus moeten 
onthouden. Het systeem zou dan zijn keuze kunnen 
baseren op eerdere ervaringen. In moderne varianten is 
het juist deze eigenschap die artificiële neurale netwer-
ken hun buitengewone kracht geeft.

AAN DE BASIS
De gelaagde aanpak van kansberekening die specifieke 
neuronen een stimulus doen afgeven, staat nog altijd 
aan de basis van wat we nu ‘machine learning’ of ‘deep 
learning’ noemen. Het heeft echter decennia geduurd 
voordat het veelbelovende concept van artificiële neu-
rale netwerken in de praktijk zijn waarde kon bewijzen. 
Volgens Tijmen Blankevoort, CTO van de Amsterdamse 
startup Scyfer, dat vorig jaar ingelijfd werd door Qual-
comm, is het belangrijkste voordeel van machine learn-
ing dat je een computer een taak kunt leren zonder 
deze eerst te hoeven programmeren.

Door het neurale netwerk 
voorbeelden te geven kun 
je het leren zelfstandig 
taken uit te voeren

 
“Door de computer voorbeelden te geven kun je het 
zelfstandig taken laten uitvoeren”, vertelde hij tijdens 
een NRC-congres over robotisering. ”Je hebt bijvoor-
beeld een grote verzameling van gescande handge-
schreven karaktertjes van nullen, enen en het getal 
twee. Bij het trainen van het neurale netwerk label je elk 
plaatje in de dataset met het bijbehorende label. Nadat 
je enkele tienduizenden van dit soort voorbeelden in de 
computer hebt gestopt, gaat deze studeren op de taak 
om deze karakters zelfstandig te kunnen herkennen. Zit 
dat rekenwerk erop, dan is dat neuraal netwerk klaar om 
andere plaatjes met deze karakters te herkennen.”

Net als de menselijke hersenen ontwaart het artifici-
ele neurale netwerk dus patronen die ze in de input 
waarnemen. Die input kan bestaan uit een homogene 
dataset, maar ook uit meer complexe data als ge-
luidsopnamen (van bijvoorbeeld gesproken tekst) en 
beeldopnamen (van geschreven tekst, personen, een 
bepaalde omgeving) en andere sensordata. Hierdoor 
kunnen computers in real time de patronen herkennen 
van mensen, zinnen, lantaarnpalen of bomen. Dit is de 
techniek waarop zelfrijdende auto’s zijn gebaseerd, of 
Apple’s virtuele assistent Siri die on device audio-analy-
ses uitvoert.

TRAINEN
Kunstmatige neurale netwerken zijn opgebouwd uit 
kunstmatige eenheden of ‘neuronen’ die door mid-
del van een computerprogramma de eigenschappen 
van echte biologische neuronen nabootsen. Neura-
le netwerken zijn ontworpen naar analogie van het 
biologische brein en bestaan uit zeer uitgebreide en 
onderling verbonden netwerken van neuronen. In onze 
hersenen geven de neuronen kleine elektrochemische 
signalen door. Hierbij geldt dat een neuron alleen een 
signaal doorgeeft als de inkomende signalen vanuit 
andere neuronen sterk genoeg zijn. Dit principe van het 
afgeven van een signaal als een zekere drempelwaarde 
wordt overschreden, is ook een belangrijk aspect van 
kunstmatige neurale netwerken. Hierin zijn verschillen-
de niveaus te onderscheiden. In figuur 4 is de neurale 
architectuur versimpeld tot drie fundamentele ’lagen’ 
van ‘neuronen’: een ‘input laag’, een ‘verborgen laag’ en 
een ‘output laag’. Alle neuronen in naast elkaar liggende 
lagen zijn met elkaar verbonden.

Figuur 4. Schematische weergave van een neuraal netwerk. Bron: METRI.
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Een typisch neuraal netwerk bestaat uit drie lagen 
neuronen, een ingangslaag, een tussenlaag en een 
uitgangslaag. In het schematische voorbeeld van een 
neuraal netwerk zoals dat in figuur 4 te zien is, zijn er 
drie neuronen in de input laag, vier in de tussenlaag en 
twee in de uitgangslaag. Het aantal ingangsneuronen is 
gelijk aan het aantal ingangsvariabelen, het aantal uit-
gangsneuronen wordt bepaald door het aantal gewens-
te uitgangsposities.

Stel dat het neuraal netwerk ingezet wordt om letter en 
cijfers te herkennen. Bij de herkenning van deze letters 
zal de ingangslaag 256 neuronen hebben (16 x 16 
pixels), waarbij van elk van die pixels wordt aangegeven 
of deze is ingekleurd is of niet. Het aantal uitgangsneu-
ronen zal 26 zijn net als het alfabet, of 36 als ook cijfers 
herkend moeten worden. Het aantal neuronen in de 
tussenlaag ook wel representaties genoemd ligt hier 
tussenin en wordt door de hoeveelheid experimenten 
bepaald. Neurale netwerken kunnen uit meerdere tus-
senlagen bestaan als de te leren informatie complexer 
is.

Voor het herkennen 
van letters en cijfers is 
een training met enkele 
honderden voorbeelden 
voldoende. Bij complexe 
informatie zijn miljoenen 
voorbeelden nodig.

Informatie over de desbetreffende antwoorden bij een 
bepaald patroon wordt in het netwerk opgeslagen, 
zodat deze kennis meteen paraat is als het systeem 
bijvoorbeeld het patroon van een letter uit het alfabet 
herkent. Het trainen van het netwerk gebeurt door het 
aanbieden van ingangswaarden met de bijbehorende 
gewenste uitgangswaarden of wel juiste antwoorden. 
Tijdens dit trainen worden de overdrachtsfuncties 
telkens opnieuw doorgerekend en bijgesteld en in een 
representatie opgeslagen. De overdrachtsfuncties wor-
den geleidelijk bijgesteld door in een trainingssessie 
bij vele duizenden letters telkens het goede antwoord 
te geven. In het geval van het herkennen van letters en 
cijfers kan het gaan om een trainingssessie waarin paar 
honderd voorbeelden aangeboden worden. Gaat het 

om complexere informatie dan kan het gaan om vele 
miljoenen iteraties. Een tweede stap in het leerproces 
is het aanbieden van nieuwe patronen aan het neura-
le netwerk en controleren of het systeem correcte en 
betrouwbare antwoorden geeft. Door middel van een 
percentage wordt uitgedrukt hoe betrouwbaar de resul-
taten zijn en in hoeverre het netwerk ‘volleerd’ is in het 
herkennen van de juiste patronen en het geven van het 
goede antwoord.

BEELDHERKENNING
Voor beeldherkenning zijn speciale kennissystemen 
nodig die doorgaans zijn gebaseerd op zogenoem-
de Convolutionele Neurale Netwerken (CNN). Hierbij 
wordt beeldopnames opgedeeld in elkaar overlappen-
de vlakken, zodat de informatie parallel verwerkt kan 
worden. De computer ‘ziet’ een afbeelding niet zoals 
het menselijk oog die ziet, maar als een enorme driedi-
mensionale matrix van getallen. Stel dat een afbeelding 
248 pixels breed en 400 pixels hoog is, en het beeld 
bestaat uit drie kleurkanalen voor rood, groen of blauw 
in RGB-waardes. Dan is het beeld opgebouwd uit 248 
x 400 x 3 numerieke waarden, oftewel 297.600 getallen 
in totaal die alle variëren van 0 (zwart) tot 255 (wit). Het 
algoritme concludeert uiteindelijk op basis van kans-
berekening welk label de resulterende getallenmatrix 
– kat, hond, pet of mok – moet krijgen.

Daarnaast vormen de zogenoemde Recurrent Neurale 
Netwerken (RNN) een aparte klasse van neurale netwer-
ken. Kenmerkend aan dit soort algoritmes is de tijdsaf-
hankelijkheid van de ingevoerde informatie. Spraaka-
nalyse vormt hiervan een goed voorbeeld omdat de 
betekenis van iedere letter of foneem in een woord 
afhankelijk is van de letters, klanken en woorden die er-
aan voorafgingen en erop volgen. Een dergelijk neuraal 
netwerk kan zowel de betekenis van spraak of schrift 
herkennen als antwoord geven op complexe vragen.

ALPHA GO
Het succes van neurale netwerken is voor een groot 
deel afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van 
een dataset voor training. De datasets die in organisa-
ties voorhanden zijn, zijn hier vaak niet goed genoeg 
voor omdat ze te weinig of niet de juiste informatie be-
vatten die nodig zijn voor het leren. Voor de verbetering 
van software robots is hier wat op gevonden. Binnen 
zogenoemde Generative Adversarial Neural (GAN) 
Networks is het gebrek aan goede trainingsdata te on-
dervangen doordat het neurale netwerk is ingericht om 
zichzelf te beoordelen en zo te trainen. Net als bij CNN- 
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en RNN-netwerken vindt hier eerst een inputronde 
van trainingsdata plaats, maar deze dataset hoeft niet 
enorm groot te zijn. Vervolgens nemen twee tegenover-
gestelde entiteiten in het neurale netwerk het tegen 
elkaar op. Eén entiteit genereert beelden of uitkomsten 
die zo dicht mogelijk bij het gewenste resultaat liggen. 
De ander beoordeelt het resultaat. De resultaten van 
deze tweestrijd worden op verschillende momenten in 
feedbackloops verwerkt, zodat beoordelaar en genera-
tor door herhaalde training elkaar blijven aanscherpen.

In een experiment werd 
een neuraal netwerk 
goed in het herkennen 
van impressionistische 
schilderijen door steeds 
betere nepversies te 
maken.

Dit GAN-principe is bijvoorbeeld toegepast om echte 
Franse impressionistische schilderijen van vervalsingen 
te kunnen onderscheiden. Het systeem werd allereerst 
gevoed met een dataset van bestaande impressionis-
tische schilderijen. De generator kreeg vervolgens de 
opdracht steeds opnieuw een ‘echt’ impressionistisch 
schilderij te creëren waarmee de beoordelaar om de 
tuin moest worden geleid. Generator en beoordelaar 
werden door dit spel van herhaalde competitie op 
gegeven moment zo goed dat ze niet meer van elkaar 
konden winnen. Het kennissysteem had zo geleerd ‘ech-
te’ impressionistische schilderijen te herkennen, zonder 
dat daar miljoenen voorbeelden voor nodig waren.

In 2016 wist Deepmind met behulp van een gelijksoor-
tig GAN-netwerk te winnen van de beste Go speler ter 
wereld. In dit kennissysteem waren 30 miljoen zetten in-
gevoerd die werden aangeraden door kundige Go-spe-
lers. In een volgende stap ging het Deepmind-systeem 
in een GAN-opstelling zichzelf uitdagen om het eigen 
spel te perfectioneren. Een generator en beoordelaar 
namen het tegen elkaar op en produceerden zo een 
nieuwe verzameling zetten waarmee een menselijke 
grootmeester in de pan gehakt kon worden. Dat ge-
beurde overtuigend.

Je kunt de kennis van de tien beste radiologen ter we-
reld in een systeem stoppen dat vervolgens zelf nieuwe 
scans kan beoordelen.

TOEKOMST
Tymen Blankevoort sprak van verschillende veelbelo-
vende toepassingen van machine learning, zoals in de 
radiologie. “Je zou de tien beste radiologen ter wereld 
kunnen vragen hun kennis van de analyse van röntgen-
beelden in een kennissysteem te stoppen. Zo’n kennis-
systeem, dat in principe overal gebruikt kan worden, 
kan vervolgens beslissingen nemen over nieuwe scans. 
Je ontsluit zo de kennis van die tien beste radiologen 
voor iedereen. Ongeveer zoals internet de toegang tot 
informatie vele malen gemakkelijker heeft gemaakt.”

AI gaat even groot worden als het internet, meent Blan-
kevoort. “Wat gebeurde er twintig jaar geleden? Toen 
had nog niemand een website. Alleen bedrijven die 
programmeurs konden inhuren om websites te maken, 
hadden dat. Met de ontwikkeling van publiekssoftware 
als Wordpress en platformen als Wikipedia, Blogger en 
Facebook werd iedereen in staat gesteld op het web te 
publiceren. Vanaf dat moment is het internet geëxplo-
deerd. Een soortgelijke ontwikkeling zal gaan plaatsvin-
den rond AI. Onder de noemer van active learning krijgt 
iedereen op termijn de mogelijkheid om een kennissys-
teem of computer zo te trainen dat deze zelfstandig kan 
leren.”

AI wordt even groot als 
het internet. Iedereen 
krijgt de mogelijkheid 
om een kennissysteem of 
computer zo te trainen dat 
het systeem zelf nieuwe 
dingen kan leren. Dit wordt 
ook wel machine learning 
genoemd.

Bij het genoemde active learning zal een optimale inter-
actie tussen de mens en machine cruciaal blijken te zijn. 
Van dit soort interactie zijn de grote internet bedrijven 
bij uitstek op de hoogte. Hun platforms en technolo-
gieën worden immers door miljoenen consumenten 
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gebruikt, en die gebruikersactiviteiten worden door 
deze partijen zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk 
vastgelegd. In de komende paragraaf gaan we daarom 
kijken naar de rol die deze partijen hebben gespeeld 
in de recente, snelle ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie en welke impact hun toepassingen hebben 
gehad op het verwachtingspatroon van consumenten.

GROTE INTERNETBEDRIJVEN VERSNELLEN 
ONTWIKKELING AI
Zoals eerder aangegeven is kunstmatige intelligentie 
een vakgebied dat tientallen jaren bestaat. Technolo-
gie-giganten als AWS, Google en Microsoft hebben AI 
de afgelopen jaren doorontwikkeld om meer met hun 
data te kunnen doen. Van de gepersonaliseerde aanbe-
velingen die een consument krijgt voorgeschoteld bij 
het snuffelen in zijn favoriete webshop tot het ople-
pelen van relevante en gesponsorde resultaten in een 
zoekmachine. Google baseert zijn core business sinds 
enkele jaren op een algoritme dat voor een belangrijk 
deel gebaseerd is op machine learning. Tot voor kort 
vertrouwde de zoekmachine van Google voornamelijk 
op Pagerank, een mechanisme dat zoekresultaten rang-
schikte op basis van sleutelwoorden en verwijzingen. 
Maar nadat in 2015 Rankbrain werd geïntroduceerd, is 
het in korte tijd een onmisbaar onderdeel geworden 
van Googles zoekmachine. 

Rankbrain destilleert de essentie uit zoekvragen en 
kan zo pagina’s aanbevelen die niet noodzakelijkerwijs 
de exacte woorden uit de zoekvraag bevatten, maar 
waarschijnlijk wél de informatie waarnaar de gebruiker 
op zoek was. Rankbrain kan bovendien goed overweg 
met lange vragen in natuurlijke taal, en deze vervolgens 
herleiden tot een zekere webpagina. Ook kan het over-
eenkomsten herkennen tussen complexe zoekopdrach-
ten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken 
hebben, en deze vervolgens aan elkaar koppelen. Tege-
lijkertijd leert Rankbrain hiervan, zodat het toekomstige 
gelijksoortige zoekopdrachten beter kan begrijpen en 
sneller de link kan leggen tussen bepaalde onderwer-
pen. RankBrain is bovendien in staat om unieke, lange 
en ingewikkelde vragen te koppelen aan veel kortere, 
populaire zoekopdrachten die hun nut in het verleden 
hebben bewezen.

Google heeft met AI zijn 
zoekresultaten kunnen 
verbeteren. Het slimme 
Rankbrain-algoritme kan 
beter overweg met vragen 
zoals mensen deze stellen.

TENSORFLOW
Dit voorbeeld laat goed zien welke enorme stappen 
Google in een kort tijdsbestek heeft gezet op het ge-
bied van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf begon 
met kunstmatige beeldherkenning met behulp van 
neurale netwerken die met GPU’s in het onderliggende 
serverplatform voor een eerste doorbraak zorgden. 
Door een combinatie van eigen onderzoek en ontwik-
keling en acquisities zoals Deepmind is het concern er 
in enkele jaren in geslaagd om van fundamenteel on-
derzoek in een laboratoriumopstelling over te gaan op 
het toepassen van machine learning in bedrijfskritische 
processen als het verbeteren van de zoekresultaten. 
Dit voorjaar kondigde Google aan een speciale Asic te 
hebben ontwikkeld die de werklasten voor het eigen 
machine learning framework Tensorflow aanzienlijk gaat 
verlichten.

Google is overigens niet uniek in het snel operationa-
liseren van machine learning innovaties. Concurreren-
de internetbedrijven als AWS, Microsoft en Facebook 
hebben de afgelopen jaren verschillende vormen van 
machine learning geïntegreerd in hun almaar uitbrei-
dende aanbod aan clouddiensten. Bovendien stellen 
zij veel van hun frameworks en bijbehorende software 
in de vorm van open source beschikbaar voor derden. 
Dit heeft een proces van democratisering van machi-
ne learning losgemaakt op een ongekende schaal en 
tempo, waarmee zij andere marktspelers ver achter zich 
laten.
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DEMOCRATISERING VAN MACHINE LEARNING
Het belangrijkste kenmerk van deze democratise-
ringstrend vormt de beschikbaarheid van laagdrempe-
lige software development kits waarmee organisaties 
eigenhandig nieuwe machine learning toepassingen 
kunnen ontwikkelen. Deze dienstverlening is voor een 
groot deel gericht op het ontsluiten van digitale assis-
tenten die in natuurlijke taal kunnen communiceren. 
Een goed voorbeeld is het in 2015 door Facebook 
aangekochte Wit.ai platform. Deze startup had een API 
ontwikkeld waarmee ontwikkelaars een spraakinterface 
in hun app kunnen inbouwen. Na de acquisitie besloot 
Facebook dit framework open te houden voor de dui-
zenden programmeurs die er al gebruik van maakten. 
Binnen het verdienmodel van Facebook vormen de 
ontwikkelaars zelf namelijk geen interessante target, 
maar hun producten daarentegen – die toegang bieden 
tot de consument – zijn voor het bedrijf wel degelijk 
interessant. Het sociale netwerk weet zo te bewerkstel-
ligen dat veel app-bouwers mobiele advertenties van 
Facebook in hun software opnemen, omdat het hun 
extra inkomsten oplevert.

Internetbedrijven hebben 
laagdrempelige software 
development kits 
uitgebracht waarop externe 
programmeurs hun eigen 
nieuwe machine learning 
toepassingen kunnen 
ontwikkelen.

OVERNAMES
Google maakte vorig jaar eenzelfde beweging door 
API.ai over te nemen, gevolgd door het chatbot ana-
lytics platform Chatbase. Microsoft bleef niet achter 
bij die trend. “Bots zijn de nieuwe apps,” verklaarde 
Microsoft CEO Satya Nadella in 2016. Het bedrijf had 
toen juist Wand overgenomen – een platform waarmee 
programmeurs conversatie bots kunnen ontwikkelen. 
Later volgde nog de bot Genee, waarmee in Office het 
plannen van afspraken wordt geautomatiseerd. Op 
basis van dit soort voorzieningen kunnen ontwikkelaars 
bots creëren die aansluiten op meerdere platforms en 
daarmee inhaken op een overkoepelend ecosysteem 

van ‘slimme’ producten en diensten. Waar vandaag de 
dag apps worden ontwikkeld voor de ’klassieke’ mo-
biele besturingssystemen Android en iOS, zullen de 
tech-reuzen Amazon, Facebook, Microsoft en Google in 
de toekomst al even alomtegenwoordige artificial intel-
ligence (eco-)systemen ontwikkelen. Dit biedt kleine en 
middelgrote bedrijven de kans betaalbare instapversies 
van kunstmatige intelligentie toe te passen in hun eigen 
organisatie.

Minder zelf ontwikkelen 
kan ook door software 
robots te baseren op 
het overkoepelende 
ecosysteem van slimme 
producten en diensten van 
een internetbedrijf.

Een andere optie voor kleinere organisaties vormt de 
toepassing van neurale netwerk algoritmes vanuit IaaS- 
of PaaS-diensten. Aan de ene kant biedt deze optie 
organisaties meer mogelijkheden om de eigen data-
bronnen te ontsluiten en een uniek, op de eigen be-
hoeftes toegespitst model voor machine learning toe te 
passen. Aan de andere kant zal er ook meer werk verzet 
moeten worden. Zo moeten er koppelingen worden ge-
maakt naar databronnen, moeten de juiste algoritmen 
en kennismodellen worden uitgezocht en moeten deze 
modellen eerst uitgebreid getraind en getest worden 
voordat ze in productie genomen kunnen worden.

Een voordeel is dan weer dat organisaties niet hoeven 
om te kijken naar de onderliggende IT-infrastructuur. 
Als derde optie bestaat nog de mogelijkheid om een 
van de bestaande ai-frameworks in de eigen IT-omge-
ving toe te passen. Alle belangrijke spelers hebben hun 
eigen framework onder open source licentie vrijgege-
ven. Van Amazons deep learning framework MXNet 
tot Googles Tensorflow en de Cognitive Toolkit van 
Microsoft, Theano en Caffe. Het wemelt van de frame-
works die met de nodige investeringen in kennis en het 
onderliggende platform succesvol toe te passen zijn.
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Door AI van een grote 
cloud speler te gebruiken, 
hoeven organisaties zich 
niet druk te maken over 
de onderliggende IT-
infrastructuur.

Omdat deze grote internetbedrijven een centrale rol 
spelen bij het ontwikkelen en doorgeven van machine 
learning technologie voor bedrijven, is het niet meer 
dan logisch dat toepassingen die op deze technolo-
gie gebaseerd zijn bij steeds meer organisaties op de 
roadmap verschijnen. Een andere mogelijkheid is dat 
bedrijven system integrators aantrekken om voor hen 
kunstmatige intelligentie toepassingen te bouwen. De 
tijd zal leren of deze cloudplatformen hun leidende rol 
bij het sourcen van kunstmatige intelligentie behouden 
en verder uitbouwen of dat de outsourcing providers 
oude stijl hun rol (deels) zullen overnemen. Wie er uit-
eindelijk als winnaars en wie als verliezers uit de komen-
de concurrentieslag tevoorschijn zullen komen, is nu 
nog niet te zeggen.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN
De afgelopen jaren is met de komst van Amazon Echo, 
Google Home en de virtuele assistenten op smartp-
hones een nieuwe generatie kunstmatige intelligentie 
breed in de markt gezet. Computers kunnen nu objec-
ten en mensen herkennen in foto’s of video’s. Ze kunnen 
het gesproken woord omzetten in tekst en een tekst 
beter en sneller vertalen dan dat mensen dat kunnen. 
Hetzelfde geldt voor het begrijpen en communiceren in 
natuurlijke taal. Bots zijn steeds meer en beter in staat 
om menselijke taal te begrijpen en op een acceptabele 
manier zelf te communiceren.

Google heeft het goed 
begrijpen en gebruiken 
van natuurlijke taal in een 
ongekend tempo verbeterd 
en toepasbaar gemaakt.

In haar jaarlijkse commentaar op internettrends op 
de Code Conference meldde Mary Meeker dat de 
spraakherkenningssoftware van Google inmiddels 
bijna even nauwkeurig is geworden als een menselijke 
tolk. Google kan het gesproken woord van mensen 
nu met 95 procent nauwkeurigheid begrijpen, dankzij 
machine learning algoritmes en de enorme berg data 
waar het bedrijf over beschikt. Die verbetering is in een 
ongekend snel tempo tot stand gekomen. Sinds 2013 
is die nauwkeurigheid met bijna 20 procent omhoog 
gesprongen naar een niveau waarbij het kennissysteem 
zo snel en betrouwbaar wordt dat het te gebruiken is bij 
real-time communicatie. 

In een eerste toepassing is Google natuurlijke taal gaan 
gebruiken bij het verbeteren van de zoekresultaten. De 
spraakherkenning is vervolgens in steeds meer toepas-
singen ingebouwd. Een ander belangrijk voorbeeld is 
de persoonlijke assistent Google Assistant die sinds de 
zomer van 2018 ook met de Nederlandse taal overweg 
kan. Op deze manier reserveert Google hoe dan ook 
een belangrijke plek voor zichzelf in een toekomst, 
waarin praten en typen met computers net zo gemakke-
lijk zal worden als een conversatie tussen werknemers 
of een service interactie met een medewerker.

In 2017 hebben ruim 35 miljoen Amerikanen minstens 
een keer per maand met hun stem een spraak gestuur-
de speaker bediend. Dat betekende een groei met 129 
procent ten opzichte van vorig jaar. In 2018 komt dat uit 
op ruim 60 miljoen Amerikaanse gebruikers die min-
stens één keer per maand een visuele assistent op hun 
smartphone gebruiken. Dat is ruim een kwart (27,5%) 
van de smartphone-gebruikers en bijna een op de vijf 
Amerikanen. Volgens eMarketer gebruikt 31% van de 
14–17-jarigen en 23% van de 18–34-jarigen regelmatig 
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een virtuele assistent. Net als eerder bij de smartphone 
zal deze innovatie waarschijnlijk later en in een lager 
tempo door oudere consumenten worden omarmd.

Gartner gaat ervan uit dat in 2019 20 procent van alle 
gebruikersinteracties met de smartphone via virtuele 
persoonlijke assistenten plaatsvindt. Veel mobiele apps 
zullen vervangen worden door een virtuele robot. Stem 
en gebaar worden ook een steeds belangrijker inter-
face door de opkomst van IoT-toepassingen. Interactie 
met het touchscreen neemt af, omdat steeds meer 
toepassingen te besturen zullen zijn met een combina-
tie van stem en bijkomende sensorinformatie zoals gps, 
biometrie en andere informatie. Het gebruiksgemak van 
een stem gestuurde toepassing verbetert dramatisch 
als systemen ook kunnen terugvallen op informatie uit 
de omgeving en de context waarin de consument zich 
bevindt.

Steeds meer toepassingen 
zullen te besturen zijn 
met een stem of door het 
intypen van een simpele 
vraag in een chatvenster.

Een technologie die in brede kring ingang vindt, zal 
ook de verwachtingen rond andere slimme producten 
en diensten aanzwengelen. Een software robot die 
de helpdesk bemant: consumenten en werknemers 
zullen mogelijk sneller aan virtuele assistenten wennen 
die hun vragen en problemen oplossen dan bedrijven 
verwachten. Robotisering in het algemeen en virtuele 

assistenten in het bijzonder zullen servicemanagement 
een heel ander gezicht geven en nieuwe mogelijkhe-
den bieden. We verkennen enkele mogelijkheden in het 
volgende hoofdstuk over het toepassen van software 
robots in organisaties, waarbij we ook de beperkingen 
benoemen om mogelijk te hoge verwachtingen te 
temperen.

Figuur 6. Adoptie van spraak gestuurde speakers in de VS. Bron: 
Emarketer
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SOFTWARE ROBOTS, 
WAT KUNNEN WE 
ERVAN VERWACHTEN?

De brede omarming 
van AI in de 
consumentenmarkt 
zal ook de 
verwachtingen rond 
het toepassen van 
slimme technologie 
op het werk sterk 
verhogen.



27

3Kunstmatige intelligentie heeft lange tijd de belofte in zich ge-
dragen dat met een volgende generatie het nabootsen van men-
selijke intelligentie binnen handbereik zou komen. Onder lei-
ding van grote internetbedrijven als AWS, Facebook, Google en 
Microsoft is AI in een beperkt aantal jaren bruikbaar geworden, 
waar ook zeker IBM met zijn Watson clouddiensten zijn steentje 
aan bijgedragen heeft. Virtuele assistenten zijn zo bedreven ge-
raakt in natuurlijke taalverwerking en machine-learning dat zij 
niet alleen overzichtelijke serviceverzoeken zelfstandig kunnen 
afhandelen, maar ook gebruikers te woord kunnen staan. Cloud-
diensten, frameworks en algoritmes rond AI zijn breed beschik-
baar in de markt, waardoor de drempels om software robots in 
te zetten aanzienlijk verlaagd zijn.

DOORBRAKEN
Het nabootsen van menselijke intelligentie leek decennialang een onbereikbaar 
streven. Maar in een tijdsbestek van slechts enkele jaren lijkt deze heilige graal 
toch binnen handbereik te zijn gekomen. Op dit moment kunnen software robots 
een goede dialoog voeren, complexe objecten en patronen in beelden herken-
nen en zijn zij vooral ook goed in staat om nieuwe kennis te leren en toe te pas-
sen. Deze doorbraken zijn voor een belangrijk deel mogelijk geworden door de 
toepassing van neurale netwerk algoritmes op een platform van grafische chips. 
De gelaagde opzet van deze processoren hebben de technologie zo’n boost 
gegeven dat specifieke aspecten van menselijke intelligentie inmiddels goed 
kunnen worden geïmiteerd en zelfs op deelaspecten kunnen worden overtroffen.

Het nabootsen van menselijke 
intelligentie leek decennialang een 
onbereikbaar streven. Maar in een 
tijdsbestek van slechts enkele jaren 
lijkt deze heilige graal toch binnen 
handbereik te zijn gekomen.

Een minstens even belangrijke factor in de versnelling van AI is de rol die grote 
cloud providers hebben gespeeld. Het verdienmodel van bedrijven als Apple, 
AWS, Google en Microsoft is voor een belangrijk deel afhankelijk van de data die 
zij verzamelen en verwerken. Door een combinatie van eigen onderzoek, ont-
wikkeling en acquisities zijn zij in staat geweest om voor doorbraken te zorgen 
in kunstmatige intelligentie, waarbij met name de toegenomen mogelijkheden 
van ‘slimme’ patroonherkenning in hun eigen dataverzamelingen opvalt. Voor-
beelden daarvan zijn het Rankbrain-algoritme van Google, dat de relevantie van 
zoekresultaten aanzienlijk heeft verhoogd, en de Echo speaker van Amazon die 
het gesproken woord heeft verheven tot nieuwe interface in de e-commerce 
dienstverlening van het bedrijf. Deze technologie, die in de vorm van open 
source frameworks en standaard clouddienstverlening breed beschikbaar is 
gekomen in de markt, kan voor tal van servicemanagement toepassingen worden 
aangewend.
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TOEPASSING
Een voor de hand liggende toepassing van AI is ser-
vicemanagement. Signalen uit de consumentenmarkt 
wijzen erop dat digitale ondersteuning – gebaseerd op 
software robots – meer en meer gewaardeerd wordt. 
Dit kan de adoptie van software robots op servicedesks 
versnellen, al staat of valt iedere succesvolle toepassing 
van deze technologie met een goede uitvoering. De 
claims dat toepassingen op basis van kunstmatige intel-
ligentie servicedesks veel beter laten functioneren zijn 
alleen hard te maken als organisaties bereid zijn om hun 
bestaande opzet van klantondersteuning ingrijpend te 
veranderen. Er moet veel goede data voorhanden zijn 
en kennismanagement moet goed geregeld zijn om 
software robots goed in te kunnen zetten bij klanton-
dersteuning.

Er moet veel goede 
data voorhanden zijn en 
kennismanagement moet 
goed geregeld zijn om 
software robots goed 
in te kunnen zetten bij 
klantondersteuning.

HOGE VERWACHTINGEN
De brede omarming van nieuwe technologieën in de 
consumentenmarkt zal ook de verwachtingen rond het 
toepassen van slimme technologie op het werk sterk 
verhogen. De speakers van Google en AWS hebben 
de Amerikaanse huiskamer stormachtig veroverd. 
De HomePod van iPod-uitvinder Apple zal dit succes 
mogelijk nog overtreffen. In Europa wint het aantal 
gebruikersinteracties op de smartphone via virtuele 
persoonlijke assistenten snel terrein. Een bot die de 
helpdesk bemant en gebruikers altijd en snel te woord 
staat, zullen werknemers niet alleen snel omarmen maar 
ook als norm gaan ervaren.

Veel organisaties hebben hoge verwachtingen van 
softwarebots, omdat processen sneller kunnen en tege-
lijkertijd de kosten omlaag kunnen gaan. Die verwach-
tingen willen nog weleens uitdraaien op een teleur-
stelling als de data niet goed genoeg zijn. Kunstmatige 
intelligentie heeft grote hoeveelheden data — en vooral 

relevante data — nodig om goed te kunnen functione-
ren. Het labelen van data is hierbij essentieel. Deze met-
adata zorgt ervoor dat de geleverde input ook tot de 
gewenste output leidt. Neurale netwerken maken bij de 
interpretatie van natuurlijke taal gebruik van statistiek. 
Deze techniek heeft zijn beperkingen bij de interpreta-
tie van taal, waardoor het soms wel werkt en soms niet. 
In een 100 GB dataset met conversaties heb je echt elke 
snipper informatie nodig om het systeem te kunnen ver-
beteren tot een aanvaardbare betrouwbaarheidsscore 
van 98 procent. En zelfs zo’n schijnbaar hoge mate van 
betrouwbaarheid is in veel gevallen onvoldoende om 
de virtuele assistent in de praktijk acceptabel te laten 
functioneren.

Hoge verwachtingen 
komen alleen uit als er 
goede trainingsdata 
voorhanden is. Dat is vaak 
niet het geval.

GOEDE DATA CRUCIAAL
Niet alleen eigen data uit het servicemanagement pro-
ces is essentieel. Ook data van de leverancier kan hier 
het verschil maken. Goede trainingsdata maakt echt een 
heel groot verschil in hoe snel en goed je dit geïmple-
menteerd krijgt. Ook wanneer er een flinke berg histo-
rische mailconversaties of gespreksdata voorhanden is, 
lopen organisaties het risico zich erin te verslikken. Als 
leveranciers maar een beperkte verzameling klanten 
hebben met een vergelijkbare achtergrond, en daarom 
deze klanten niet van voldoende gelabelde datasets 
kunnen voorzien, kan dit problematisch worden. Zeker 
voor een beperkt taalgebied als het Nederlandse.
Als datasets ontoereikend zijn, moeten er methoden en 
hulpmiddelen beschikbaar zijn om de wel aanwezige 
datasets te verbeteren en uit te breiden. Daarom is het 
belangrijk dat de technologie in staat is om te leren van 
de praktijk. Een groot volume van interacties helpt daar-
bij: hoe meer interactie met de doelgroep, hoe sneller 
de gestelde doelen te halen zijn. ‘Schaal’ is een kernbe-
grip in iedere succesvolle toepassing van AI.

Het is belangrijk te beseffen dat robotisering van service 
management verder gaat dan alleen het veranderen 
van de interactie. Een software robot kan idealiter ook 
meteen verzoeken of veranderingen in de backoffice 



29

doorvoeren. Daarnaast moeten we denken aan het 
ontdekken en verhelpen van verstoringen op basis van 
predictive analytics, nog voordat er een probleem bij de 
eindgebruikers kan optreden. Deze drie toepassingen, 
die elkaar versterken, hebben tot doel de dienstver-
lening als geheel een stuk slimmer te maken en zo de 
gebruikerservaring op een hoger plan te brengen.

Robotisering van service 
management gaat om 
meer dan de interactie 
alleen. Een software robot 
kan idealiter ook meteen 
verzoeken afhandelen in de 
backoffice.

NIEUW LEVERINGSMODEL
De grote internetbedrijven bieden bedrijven de mo-
gelijkheid om zelf met machine learning aan de slag 
te gaan. Toch zullen veel organisaties gebruik willen 
maken van een sourcing partner, omdat zij niks te 
maken willen hebben met het toepassen van software 
robots maar daar wel de vruchten van willen plukken. 
Een bpo-aanpak, waarbij de leverancier de klant alles 
uit handen neemt, behoort zeker tot de mogelijkheden. 
Een andere optie is optimale kennisoverdracht door 
te kiezen voor een implementatiepartner. Wat voor 
soort leverancier hen het beste kan helpen, hangt in 
grote mate af van de specifieke doelen die organisaties 
zichzelf stellen. Het verhogen van de efficiëntie van een 
servicedesk is door de toepassing van trends als Shift 
Down en Shift Left concreet te maken, zo blijkt uit de 
praktijk van METRI. Een andere belangrijke factor bij de 
keuze van leverancier is de ervaring in digitalisering die 
zij meebrengen – een niet onbelangrijk punt dat mo-
gelijk doorslaggevend is voor een succesvolle digitale 
transformatie. 

Kunstmatige intelligentie heeft het bedrijfsmodel van 
traditionele outsourcing op zijn kop gezet. Een principe 
als kostenverlaging door werk naar lagelonenlanden te 
verhuizen, maakt niet langer het verschil nu handmatige 
beheerhandelingen tot in hoge mate te automatiseren 
zijn. Veel leveranciers hebben afstand genomen van 
hun traditionele bedrijfsmodel. Zij bieden hun klanten 

toegevoegde waarde door beheertaken te robotiseren 
en klanten te helpen met het verder digitaliseren van 
hun processen. Veelal zetten zij hierbij niet hun eigen 
systemen in, maar gebruiken zij de platformen van de 
eerder genoemde grote cloudbedrijven. Niet alle leve-
ranciers hebben deze verandering in zijn geheel achter 
de rug en voldoende ervaring opgedaan met roboti-
sering of beschikken over de juiste trainingsdata om 
bots in de specifieke context van een klant goed aan de 
praat te krijgen.

AI heeft het bedrijfsmodel 
van traditionele 
outsourcing op zijn kop 
gezet. Kostenverlaging 
door werk naar 
lagelonenlanden te 
verhuizen, is niet langer 
onderscheidend nu 
beheerwerkzaamheden te 
automatiseren zijn.

Over het algemeen zal een consultancy aanpak, waarbij 
een organisatie gaandeweg steeds meer zelf de kennis en 
ervaring verwerft, een veel voorkomende keuze zijn. Het is 
belangrijk om de vorm van de samenwerking vooraf vast 
te leggen. Andere essentiële aspecten in een sourcing-
overeenkomst zijn de aard en het volume van de software 
robots die uiteindelijk binnen het bedrijf zullen draaien. 
Leveranciers laten zich op dit punt echter moeilijk ver-
gelijken, omdat zij verschillende definities hanteren voor 
software robots. Daarnaast is het moeilijk de capaciteit 
van een software robot van tevoren in te schatten, zoals 
ook het exacte referentiepunt voor het wegen van de 
productiviteit en toegevoegde waarde vooraf zeer lastig 
te bepalen is. Tot slot moet de klantorganisatie zich goed 
realiseren dat een contract gebaseerd op het volume 
van service interacties een verkeerde keuze is voor een 
transformatieproces op basis van software robots. Want 
gebruikerstevredenheid zal een belangrijke graadmeter 
voor succes zijn en effectieve zelfhulp is er uiteindelijk op 
uit om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Daar 
moet je de leverancier dan wel op sturen en voor belonen.
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MENS EN MACHINE
Managers beginnen nogal eens groots te dromen 
zodra het potentieel van machine learning en software 
robots tot ze doordringt om service management. Het 
is verstandig om voorbij te behalen kostenbesparingen 
te denken, en vooral nadruk te leggen op de manier 
waarop de technologie nieuwe waarde aan de business 
toe kan voegen. Veel servicedesks worden voor een 
belangrijk deel in beslag genomen door het blussen 
van brandjes en afhandelen van incidenten en hebben 
nog een aanzienlijke verbeteringslag van de dienstver-
lening nodig om de business goed te kunnen onder-
steunen. Helpdeskmedewerkers moeten andere kennis 
aangeleerd krijgen, zodat zij klaar zijn voor een nieuw 
takenpakket. In het aannamebeleid kan het verstandig 
zijn om meer HBO’ers te werven.

Veel servicedesks 
zijn niet klaar om de 
verbeteringen van het 
service management 
met software robots te 
verzilveren. Het blussen 
van brandjes staat centraal 
en er is weinig structuur 
om de klantondersteuning 
stapsgewijs te verbeteren.

Het is een illusie te denken dat virtuele assistenten 
goed genoeg kunnen functioneren zonder menselijk 
vangnet. Met robotisering kun je in de allereerste plaats 
een belangrijk deel van de werkdruk wegnemen door 
servicemedewerkers te laten assisteren door virtuele as-
sistenten. Deze werknemers kunnen efficiënter worden 
in het uitvoeren van hun taken, wat flink wat tijdwinst 
kan opleveren. Tijd die vervolgens kan worden gebruikt 
voor het structureel verbeteren van de dienstverlening 
of het leveren van andere toegevoegde waarde aan 
de business. Maar ook als software robots zelfstandig 
verzoeken kunnen afhandelen, is het verstandig om 
mensen te blijven inzetten. Zij dienen als noodzakelijk 
vangnet voor haperingen in het geautomatiseerde 
systeem, maar zijn ook onontbeerlijk als controleurs van 

de processen en voor het steeds verder (handmatig) 
finetunen van de resultaten.
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