
€1mrd
HetNederlandsebedrijfsleven steekt de
komende zeven jaar ruim€1mrd inkunstmatige
intelligentie.Dat is onderdeel vandeNationale
AICoalitie diewerkgeversverenigingVNO/NCW
morgenpresenteert. Vandeoverheidwordt ook
eenflinkebijdrage gevraagd.
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T E C H E N M E D I A

Bedrijfslevenwil
miljard inAI steken
HellaHueck en Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

HetNederlandsebedrijfslevensteektdeko-
mendezeven jaar ruim€1mrd inkunstma-
tige intelligentie (AI). Vandeoverheidwordt
ookeenflinkebijdragegevraagd.Met inves-
teringenvandezeomvangzouNederland
zijnachterstand inlopenopbuurlanden
Duitsland,Frankrijk enEngeland.

Morgen presenteert werkgeversvereniging
VNO/NCW een ‘Nationale AI Coalitie’. Die
wordt gevormd door ruim zestig grote orga-
nisaties,waaronderPhilips,KLM,AholdDel-
haizeenBooking.com,kennisorganisatieTNO
endeNederlandseuniversiteiten.

De coalitie wil zelf de komende zeven jaar
ruim€1mrd investeren, of zo’n€150mlnper
jaar. Hoeveel ze daadwerkelijk investeert, is
afhankelijk vanprojectendie ze krijgt aange-
boden. In de loop van deze weekworden de
eerste bekendgemaakt. De coalitie verwacht
datdeoverheidhetzelfdebedragzalbijdragen,
maarookzonder subsidiegaathetplandoor.
Er worden projecten gezocht in ondermeer
agrifood,zorg,energie,veiligheidenindustrie.

Het bedrijfsleven ende universiteiten stel-
lenzichookalsdoelAI-talentnaarNederland
tehalenenvasttehouden.Hetdoel iszo’n400
extraonderzoekersaantetrekken.Daarinmoet
NederlandconcurrerenmetbedrijvenzoalsAp-
ple,GoogleenDeepMind,diehardtrekkenaan
universitair geschooldehoogvliegers.
Maar ook andere universiteiten binnen

Europa jagenopdit talent, zegtMaxWelling,
hoogleraar ‘machine learning’ (eenvormvan
AI) aan de universiteit van Amsterdam.Wel-
ling,dieookeentopfunctieheeftbijhetAme-
rikaanse chipbedrijf Qualcomm, raakte on-
langstotzijnfrustratieeenjongeonderzoeker
kwijtaaneenDuitseuniversiteit. ‘Dieboodeen
veel beter hoger salaris enmeer ruimte voor
eigen onderzoek’, zegtWelling. ‘Nederland
moet competitieverworden.Dat kost geld.’
Andere Europese landen zoals Duitsland

enFrankrijkhebbenal langereenvisiehoeze
willenprofiterenvanAI,eentechnologiewaar-
van verwacht wordt dat de hele samenleving

Nederland loopt achter op het gebied van AI, stelt VNO/NCW. FOTO: BLOOMBERG

er gebruik van gaatmaken, zoals eerder van
hetdraadloze4G-netwerkofeenelementaire
uitvinding zoals telefonie.
Anderhalf jaar geleden presenteerde de

FransepresidentEmmanuelMacronzijnvisie.
Hijkondigdeaantotheteindevanzijntermijn
in2022€1,5mrdteinvestereninAI-onderzoek,
start-ups, bedrijven en industriële projecten.
Brutoloonkostenvanpromovendiwordenvoor
70%vergoed.DeDuitse regeringkondigde in
november 2018 aan tot 2025€3mrd tewillen
investeren inAI-onderzoek.Zekoppelt erwel
deverwachtingaandatdeprivatesectoronge-
veer hetzelfdebedrag investeert.

HetNederlandsekabinetpresenteertmor-
geneveneenseen‘agenda’omNederlandeen
belangrijkespeler temakeninhetbeheersen
vankunstmatigeintelligentie.Hoeweldedoor
VNO-NCWgeleide coalitie hoopt op een ste-
vige financiële impuls, verwachten ingewij-
den niet dat het kabinet concrete bedragen
zal toezeggen.

MaartendeRijke,directeurvanhetnationa-
leAI instituutICAI,noemthetvangrootbelang
dat de overheidmet geld over de brug komt.
‘Willenweeen landzijndat zijn eigenkennis
en technologie bezit? Of een land dat het be-
zit is vande technologie vananderen?AlsNe-
derland niet investeert, dan heeft dat conse-
quenties voor ons vestigingsklimaat.Dat zou
het signaal afgeven dat Nederland niet geeft
omhet ontwikkelen van AI of van AI-toepas-
singen.Talent,start-upseninvesteerdersgaan
danergens andersheen.’

In Amsterdamhebben universiteiten, ho-
gescholen,ziekenhuizenenhetKanker Insti-
tuuteeneigenmissievoorAI-ontwikkelingge-
formuleerd. De komende tien jaar hopen ze
€1mrd te investeren in gebouwen enmen-
sen. Inhet jaar2030moetenerminimaal800
AI-specialistenwerken in onderzoek, onder-
wijs en innovatie. De gezamenlijke aanpak
zal ook tenminste 5000 afgestudeerden en
100 start-upsmoeten opleveren, zo stelt hun
beleidsplanAITechnology forPeople.
De TUEindhovenmaakte deze zomer be-

kend dat ze voor €100mln een nieuw AI-in-
stituut zal bouwen.Hier zal denadruk liggen
opAI-toepassingenvoordeindustrie.Amster-
dammiktvooralopmenselijketoepassingen.

Naast het beschikbaar stellen van een ste-
vig budget is het noodzakelijk datNederland
meerregievoert, zegt ICAI-directeurDeRijke.
‘Zestien ziekenhuizen in Parijs worden, heel
top-down, door de overheid verplicht op het-
zelfdesysteemhunpatiëntendatametelkaar
te delen.’ Eerder berichtte het FD dat Neder-
landse ziekenhuizen huiverig zijn datamet
elkaar te delenwegens strengeprivacyregels.

€150mln
De ‘Nationale AI Coalitie’ van
het bedrijfslevenwil €150mln
euro per jaar in AI investeren.
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