
AI: geen 
sprookje 
maar  
noodzaak 
De enorme groei van de datavolumes die geproduceerd 
worden maken de inzet van Artificial Intelligence (AI) 
noodzakelijk. Gebrek aan geschoold personeel versterkt 
die trend alleen maar. Zeven vragen over kunstmatige 
intelligentie in het bedrijfsleven. Tekst: Mels Dees

GEBREK AAN PERSONEEL MAAKT 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE NODIG

“Er zal meer en meer  

behoefte zijn in de markt 

om AI in te zetten”

I n zijn keynote tijdens een congres 
in Den Haag benadrukte Bill Mc-
Dermott, CEO van ServiceNow, 

de noodzaak AI in te zetten (zie ook 
het verslag van deze bijeenkomst in 
deze editie van ChannelConnect). 
“Het is een fabeltje te veronderstel-
len dat AI banen overbodig maakt. 
Het tegendeel is waar. Door de inzet 
van kunstmatige intelligentie kunnen 
bedrijven blijven bestaan, ondanks 
het feit dat technisch personeel 
steeds schaarser wordt.” McDermott 
voegde er met enige nadruk aan toe 
dat AI geen sprookje is. “Het bestaat 
al en wordt door talloze onderne-
mingen dagelijks gebruikt.”
Ook topman Arvind Krishnavan IBM 
benadrukte onlangs tijdens een pre-
sentatie het belang van AI, als het 
gaat om het aantrekken en behou-
den van personeel, het verhogen 
van de klanttevredenheid en, vooral, 
voor het verbeteren van IT-security. 
“Er zal meer en meer behoefte zijn in 
de markt om AI in te zetten.” 

VRAAG 1: Hoe nieuw is AI 
eigenlijk?
Bij kunstmatige intelligentie denken 
we vaak aan een futuristisch con-

cept. AI startte echter al in 1956 in 
het kader van een project aan het 
Dartmouth College (New Hamp-
shire) en ontwikkelde zich vooral in 
onderzoeksinstellingen verder. 
De adoptie door bedrijven kwam 
traag op gang. AI was het grootste 
deel van het afgelopen decennium 
een modewoord in gesprekken over 
strategieën, voordat bedrijven de 
mogelijkheden ervan echt begonnen 
te zien. 
Uit onderzoek van IDG blijkt dat in-
middels bijna alle IT-managers AI 
onderzoeken of inzetten, specifiek 
voor de modernisering van IT-ser-
vice management (ITSM) en bij se-
curity. Ook de HR-afdelingen krijgen 

Lange historie
Artificial Intelligence draait om het bouwen van machines die een zeke-

re vorm van intelligentie vertonen. Als concept is AI onlosmakelijk ver-

bonden met de geschiedenis van de eerste computers. Zelfs de Oude 

Grieken hadden meer dan tweeduizend jaar geleden al een machine om 

ingewikkelde astronomische berekeningen uit te voeren, hoewel hun 

uitvinding nog erg veraf stond van de hedendaagse opvattingen over 

kunstmatige intelligentie.

De Britse wiskundige Alan Turing wordt algemeen beschouwd als de va-

der van de moderne computer. Zijn pionierswerk in de jaren veertig en 

vijftig van de vorige eeuw luidde niet alleen het tijdperk van razendsnel-

le rekenmachines in. Turing legde ook de filosofische en praktische basis 

voor abstracte concepten als zelfbewustzijn van intelligente computers. 

Dat baanbrekende denkwerk leidde uiteindelijk tot de Turingtest, die 

nog steeds een maatstaf vormt om te bepalen of een machine al dan 

niet als intelligent beschouwd kan worden.

er meer belangstelling voor: AI kan 
een rol spelen bij het oplossen van 
de schaarste op de arbeidsmarkt. 

VRAAG 2: Hoe legitiem is de angst 
voor baanverlies door AI?
Die angst is niet reëel, stellen onder 
meer McDermott en Krishnavan. De 
eerste gaf het grote personeelsver-
loop bij callcenters als voorbeeld. 
“Laat mensen het werk niet doen 
dat computers beter kunnen verzor-
gen. Maar zorg ervoor dat AI het re-
peterende werk oppakt en de mens 
met alle ervaring en intelligentie de 
lastige issues behandelt. Op die ma-
nier wordt het werk leuker en neemt 
het personeelsverloop af.”

VRAAG 3: Is implementeren van AI 
lastig?
Dat valt inmiddels erg mee. Een 
veelgemaakte fout van IT-leiders is, 
dat ze AI-mogelijkheden volledig 
zelf en intern willen ontwikkelen, 
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Goedkoper vliegtuigonderhoud dankzij AI
Het periodieke onderhoud aan vliegtuigen kan een stuk goed-
koper door de inzet van sensoren en kunstmatige intelligentie. 
Dat blijkt uit het Europese onderzoeksproject ReMAP, van onder 
meer de TU Delft en KLM. In plaats van onderhoud op vaste 
momenten krijgen vliegtuigen pas een onderhoudsbeurt als de 
conditie van de onderdelen daar aanleiding toe geeft. Bij een 
vast onderhoudsschema wordt een onderdeel vervangen terwijl 
dit misschien nog niet echt nodig is. Er worden dus regelmatig 
nog prima onderdelen weggegooid, een kostenpost die met AI 
kan worden voorkomen.

ook voor niet-kernactiviteiten van 
de onderneming. Het is eenvoudi-
ger en goedkoper gebruik te maken 
van AI ‘van de plank’ en het systeem 
alleen op bedrijfsspecifieke taken te 
‘trainen’.

VRAAG 4: Is AI duur?
Tegenwoordig hebben steeds meer 
standaard softwaretools al inge-
bouwde AI-technologie die zakelij-
ke gebruikers gemakkelijk kunnen 
overnemen en gebruiken. Deze tools 
hebben complexe AI-technologieën 
teruggebracht tot goedkope soft-
ware die eenvoudig te implemente-
ren is en die bedrijven meteen kun-
nen gebruiken.

VRAAG 5: Hoe verbetert AI IT-
security voor bedrijven?
Werken op afstand en het toene-
mend gebruik van onlinediensten 
tijdens de pandemie hebben het 
security-landschap veranderd. Het 
aanvalsoppervlak voor kwaadwil-
lenden is veel groter geworden, de 
controle door IT-managers op de 
endpoint nam sterk af. Hierdoor is 
bij veel ondernemingen de nadruk 
komen te liggen op het concept 
‘zero trust’, vrij vertaald: ‘vertrouw 
niemand, verifieer iedereen’. 
AI-technologieën worden daarbij 
gebruikt voor het signaleren van 
afwijkingen, het analyseren van ge-
bruikersgedrag, het detecteren van 

malware en het voorkomen van 
cyber aanvallen in het domein van 
cybersecurity. Ook worden deze 
technologieën ingezet in de zoek-
tocht naar bedreigingen, bij het ont-
wikkelen van securityintelligentie en 
bij het verminderen van zogenaam-
de ‘false positives’.

VRAAG 6: Welke rol kan AI spelen 
bij IT-beheer?
De afgelopen jaren zijn er zo veel 
gegevens beschikbaar gekomen 
- ook uit het netwerk zelf - dat het 
voor mensen bijna onmogelijk is de 
analyse van alle data te verzorgen. 
Niet alleen omdat medewerkers die 
talenten niet hebben, maar ook om-
dat er te weinig gespecialiseerde 
professionals zijn. Met de inzet van 
AI kan het maximale inzicht uit alle 
data gehaald worden.
Ook zijn met AI verstoringen veel 
eerder te ontdekken en kan er eerder 
actie tegen worden ondernomen. 

Vaak al voor netwerkgebruikers er 
last van krijgen. Door geautomati-
seerd toezicht wordt het ook veel 
eenvoudiger grote netwerken te on-
dersteunen en te beheren.

VRAAG 7: Wat zijn de verschillen 
tussen Artificial Intelligence, 
Machine Learning en Deep 
Learning?
Artificial Intelligence is de overkoe-
pelende wetenschap die zich bezig-
houdt met het creëren van machines 
die een zekere vorm van intelligentie 

vertonen. Bij deze kunstmatige intel-
ligentie gaat het dus om functione-
le intelligentie buiten het menselijk 
brein om. 
Machine Learning is een onderdeel 
van AI dat zich toespitst op metho-
des waarmee computers kunnen bij-
leren op basis van ingevoerde data 
en patronen. In de praktijk gebeurt 
dat met behulp van data mining. 
Een algoritme voor Machine Learn-
ing heeft daarvoor geen gestructu-
reerde database nodig, maar is slim 
genoeg om relevante datapunten te 
ontcijferen op basis van ongestruc-
tureerde data. 
Deep Learning gaat een stap verder 
en is op zijn beurt de verzamelnaam 
voor een groep technieken voor zelf-
sturende Machine Learning, waarbij 
algoritmes zichzelf slimmer maken. 
Het is daarmee een onderdeel van 
Machine Learning. Deep Learn-
ing onderscheidt zich van Machine 
Learning met één belangrijk ken-

merk: zelfstandige bijsturing. Een 
Deep Learning-model kan zichzelf 
aanpassen op basis van data, waar 
Machine Learning enkel kan aanpas-
sen op basis van manuele bijsturing, 
zoals in de achterliggende code van 
het algoritme.

Conclusie
De grote belofte van AI is eindelijk 
waargemaakt. AI kan teams helpen 
enorme datasets sneller te analyse-
ren, vroegtijdige waarschuwingen 
te geven voor opkomende proble-
men en menselijke besluitvorming te 
verbeteren met relevante en zinvolle 
zakelijke inzichten. Daarnaast speelt 
AI een belangrijke rol bij het veiliger 
maken van IT-omgevingen en kan de 
inzet van kunstmatige intelligentie 
ook van belang zijn nu de arbeids-
markt krap is. Saai en repeterend 
werk kan opgepakt worden door AI, 
waardoor talent in de organisatie 
optimaal benut wordt. ◾

Uit onderzoek van IDG blijkt dat 

inmiddels bijna alle IT-managers AI 

onderzoeken of inzetten
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