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De mogelijkheden van 
Artificial Intelligence (AI)

Data
Jouw bedrijf genereert veel data. Iedere dag, 
de hele dag. De belangrijkste bron van die 
data is je primair proces. Allerlei systemen 
houden bij welk werk je doet, voor welke 
klanten, welke middelen en voorraden je 
daarvoor gebruikt en welke geldstromen 
daarbij horen. De meeste machines en 
apparaten zijn tegenwoordig ook verbonden 
en leveren daardoor gebruiks- en sensordata 
aan. En dan zijn er nog je medewerkers. Die 
schrijven documenten, wisselen berichten uit, 
boeken hun uren, nemen vakantie op. Ook 
deze data leven in jouw ICT-systemen. 

In dit paper laten we je zien hoe 
je de mogelijkheden van AI kunt 
benutten bij het verbeteren van jouw 
bedrijfsprocessen. Microsoft Azure biedt 
hiervoor veel technische mogelijkheden. 
Maar het verhaal over hoe AI jouw bedrijf 
effectiever en efficiënter maakt, begint 
niet met technologie. Het begint met 
data. 

Heb je na het lezen nog vragen? Kunnen we je 
helpen met je businesscase? 
Bel of mail ons gewoon, we denken graag met 
je mee. 
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Om te begrijpen welke rol AI kan spelen in bedrijfsprocessen, moeten we eerst 100% 
duidelijk hebben wat we met de term bedoelen. 

Chatbot of Terminator: 
wat is AI nou eigenlijk? 

General AI en narrow AI

Daarbij is het onderscheid tussen general AI 
en narrow AI belangrijk. General AI is een vorm 
van kunstmatige intelligentie die dicht in de 
buurt komt van onze menselijke intelligentie, 
al dan niet met een bewustzijn.
General AI kennen we voornamelijk uit 
science fiction-films. Vaak als besturing voor 
ruimteschepen, maar ook als minnares in Her, 
en als moordmachine in The Terminator. 
De term narrow AI gebruiken we voor 
AI-algoritme dat één taak uitvoert. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan je Netflix-
aanbevelingen. Of een chatbot voor 
klantenservice. 

Zo’n bot is gebouwd om veelvoorkomende 
vragen in een strikt afgebakend domein 
te beantwoorden en kan daar, met de 
juiste training, zeer goed in worden. Die 
training bestaat uit het analyseren van grote 
hoeveelheden data, die het algoritme leren 
welke patronen er in jouw processen te 
herkennen zijn. Zo kan een narrow AI leren wat 
in een bepaalde situatie de juiste keuze is om 
de gebruiker optimaal te ondersteunen. Maar 
als gebruiker word je niet gauw verliefd op 
een chatbot. Aan de andere kant: het zal ook 
niet achter je aan komen om je te vermoorden.

Data toepasbaarder maken 

Bij het inzetten van AI zijn we vooral bezig om 
waarde uit data te halen. Neem bijvoorbeeld 
verlof. Als je data over opgenomen 
vakantiedagen van voorgaande jaren slim 
inzet, kun je je capaciteitsplanning ver vooruit 
maken, zonder dat je verlofplanningen van alle 
medewerkers hebt. 

Een AI-algoritme helpt je zo ‘in de toekomst 
te kijken’. Nog een voorbeeld: de programma’s 
die een medewerker dagelijks gebruikt, 
‘weten’ vaak ook heel veel over wat zo’n 
medewerker doet en hoe. Met die data 
kunnen we zoekacties effectiever maken 
en schermen aanpassen zodat de meest 
relevante informatie of functionaliteit het 
snelst te vinden is. Als er nieuwe informatie 
is, kunnen we ook bepalen of het relevant is 
voor deze medewerker. Zo zetten we de data 
aan het werk en maken het slimmer, waardoor 
medewerkers effectiever worden.
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De technologie helpt je dus om je data 
effectief in te zetten en processen te 
optimaliseren. Maar dan moet je wel weten 
naar welke verbeteringen je op zoek bent. 
‘We moeten iets met AI’ is geen goede reden 
om een project op te starten. Je hebt een 
concreet businessdoel nodig, anders geldt de 
wijsheid die ook voor alle andere projecten 
geldt: als je niet weet waar je heen wilt, kom 
je er ook niet. Een algoritme kan nou eenmaal 
geen antwoorden geven, als het niet weet 
wat de vraag is. Net als andere IT-projecten 
begint de inzet van AI dus met een concreet 
businessvraagstuk, bijvoorbeeld:

•  Kunnen we ervoor zorgen dat de 

medewerkers minder tijd kwijt zijn met het 

zoeken naar documenten?

•  Kunnen we informatie van context voorzien 

en zo op een logische manier ordenen, 

bijvoorbeeld op thema of genoemde personen 

of producten? 

•  Kunnen we machine-onderhoud beter 

plannen? 

•  Kunnen we financiële risico’s en fraude 

eerder opmerken? 

•  Kunnen we het aantal gereden kilometers 

door onze verkopers verminderen?

Middel, geen doel 

Met zo’n vraag als startpunt gaan we op 
zoek naar databronnen, koppelen we die en 
proberen we er iets slims mee te doen.

Voor ons als IT-partner is de belangrijkste taak het beschermen van onze 
klanten: organisaties zoals de jouwe. Wij zien tijdens het bedenken, trainen 
en testen van algoritmen heel veel data en hebben onze processen dus, 
net veel van onze klanten, ingericht voor maximale privacy en security. 

Maar ook na het uitrollen van een AI-toepassing is het belangrijk om 
waakzaam te zijn. Algoritmen die gebruikers helpen met het vinden van 
informatie, vinden soms ineens vertrouwelijke documenten of 
persoonsinformatie, waarvan de organisatie zelf misschien niet eens wist 
dat ze voor iedereen toegankelijk waren. Dit is maar één van de manieren 
waarop anders naar data kijken ook betekent dat je anders naar beveiliging 
moet kijken.

Het beschermen van 
onze klanten 
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Zodra je het ‘wat’ en het ‘waarom’ hebt, is het tijd om na te gaan denken over het ‘hoe’. 
De technische keuzes die je maakt hebben veel impact op ontwikkeling, implementatie, 
onderhoud en kosten van je AI-toepassingen. Het is dus belangrijk om voor ieder project 
opnieuw te kijken wat de beste opzet is. 

Er zijn ruwweg drie verschillende manieren om een AI-toepassing op te zetten. 

Drie manieren om AI in te 
zetten 

Model genereren en uitrollen 
De eenvoudigste manier om AI in je 
bedrijfssoftware te gebruiken is het 
genereren van een model dat daarna niet 
meer verandert. Het bouwproces van zo’n 
toepassing ziet er zo uit: 

1.  We verzamelen een representatieve 
dataset voor training en testen van het 
algoritme. 
2.  Met die data genereren en testen 
we het algoritme, bijvoorbeeld een 
beslisboom.
3.  Dit algoritme wordt ingebouwd in een 
app, die wordt uitgerold naar de productie-
omgeving.

In feite rol je hierbij een ‘gewone’ app uit, die 
geen AI bevat. De kunstmatige intelligentie 
heeft weliswaar ‘meegebouwd’ aan je app, 
maar het leerproces eindigt op het moment 
dat je je software uitrolt. Je app bevat alleen 
het gegenereerde model. Dat scheelt heel 
veel rekenkracht en dus kosten. Het zorgt er 
ook voor dat je algoritme vrijwel overal kan 
draaien, ook op devices en machines die niet 
continu met het internet verbonden zijn.

Werkt jouw organisatie nog niet in de cloud? 
Dan trainen we het model in Azure en 
deployen het daarna naar je on-premises 
omgeving. Het is zelfs mogelijk om dit soort 
modellen op mobiele devices te draaien. 
Bij heel veel toepassingen is deze aanpak 
ook intelligent genoeg. Een algoritme dat 
moet bepalen of een koffiebeker aan de 
productiespecificaties voldoet, hoeft niet 
continu bij te leren. Op voorwaarde dat de 
vorm van de koffiebeker niet verandert. Ook 
het automatisch taggen van documenten is 
iets wat je makkelijk eenmalig kunt inregelen 
en uitrollen, zonder dat daarna het model nog 
verandert. 

Het is wel belangrijk dat je regelmatig 
verifieert of het model nog voldoet. Als de 
omstandigheden van je bedrijf veranderen 
– er worden andere producten gemaakt of 
verkocht, machines worden aangepast of er 
komen klantgroepen bij – moet je het model 
misschien opnieuw trainen met een nieuwe 
set trainingsdata. 

1Route 
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Continu lerende app 
Apps die tijdens het gebruik continue blijven 
leren zijn een stuk geavanceerder. Hierbij 
is de AI ingebouwd en worden real-time 
alle data uit je bedrijfsproces geanalyseerd 
om het algoritme aan te passen. Dit heet 
reinforcement learning. Het voordeel hiervan 
is duidelijk: je algoritme leert continu bij en 
kan zich dus aanpassen aan veranderingen in 
je data. Zo zou je je auto-tagging algoritme 
bijvoorbeeld kunnen laten leren van 
gebruikers die aangeven of een bepaald stuk 
content hun vraag beantwoord heeft. 

Dat leerproces vereist wel extra inspanning. 
Ten eerste moet de data beschikbaar gemaakt 
worden voor de AI. Bij het genereren van 
een model kun je dit met de hand doen, 
bij reinforcement learning moet je dit 
automatiseren. Ten tweede kost deze aanpak 
veel rekenkracht. Dat betekent hogere 
maandelijkse kosten. Het is ook niet mogelijk 
om dit soort toepassingen on-premises of 
offline te draaien, omdat de benodigde 
processorkracht en intelligentie alleen in 
Azure beschikbaar zijn. 

Adviserend of handelend algoritme
Bij de meest geavanceerde inzet van AI in 
bedrijfsprocessen zie je dat algoritmen 
de gebruiker adviseren of zelfs handelend 
optreden. In de tuinbouw zien we 
bijvoorbeeld toepassingen waarbij een 
algoritme met behulp van camera’s, sensoren, 
weergegevens en andere databronnen zo 
nauwkeurig kan bepalen of een plant ziek is, 
dat het systeem in principe zonder menselijke 
tussenkomst kan overgaan tot bestrijding. 
Ook verwarmingssystemen bepalen vaak al 
autonoom of er mensen in bepaalde ruimten 
aanwezig zijn en passen hun instellingen 
daarop aan.

3Route 2 3Route 
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Niet alleen naar de 
kosten kijken 

De voordelen van 
Azure 

Azure is gemaakt om snel te kunnen 
ontwikkelen en deployen, met of zonder 
AI, en door iteratief te werken kan een 
development team snel waarde leveren 
tegen goed controleerbare kosten. Als het 
goed is zijn je developers en IT-partners 
allang gewend om zo te werken. 

Daarbij is het natuurlijk belangrijk om naar 
de hele businesscase te kijken en niet 
alleen naar de kosten. Een voorbeeld. Een 
veelvoorkomende toepassing van AI is het 
plannen van machine-onderhoud. Traditioneel 
wordt onderhoud gepland op intervallen: 
onderdelen worden ieder jaar, iedere week 
of iedere 1000 draaiuren vervangen of 
onderhouden, ongeacht of ze nog goed 
werken. Dat maakt onderhoud voorspelbaar, 
maar betekent ook automatisch dat je vaak 
onderhoud pleegt aan machines die nog prima 
werken en daardoor dus eigenlijk onnodig 
stilstaan. En stilstaan kost geld. Door de inzet 
van een  AI oplossing kun je dit proces slimmer 
inrichten.

En het realiseren van zo’n oplossing kan 
binnen Azure sneller dan je denkt. Azure 
levert namelijk al veel bouwblokken voor je 
AI-toepassing. Vergeleken bij on-premises 
development, maar ook vergeleken bij 
andere cloud-omgevingen, zoals Amazon 
Web Services en de Google-cloud. Hierdoor 
kun je binnen Azure veel sneller tot een 
werkende oplossing komen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld 27 AI-diensten die je in Azure 
meteen kunt gebruiken. Dingen als tekst- 
en spraakherkenning, het herkennen van 
afbeeldingen, een compleet bot-framework, 
sentimentanalyse en intelligent zoeken zijn 
allemaal kant en klaar inzetbaar. De formulier-
herkenner van Azure is na training met slechts 
5 formulieren operationeel inzetbaar. Geen 
ander platform levert zoveel functies en 
zo’n korte time to market. Zijn er dan geen 
nadelen? Een nadeel van AI bouwen in de cloud 
is dat je je rekenkracht per gebruik afrekent. 
Dat kan het werken met grote hoeveelheden 
data, zeker bij reinforcement learning, duur 
maken. Om de kosten onder controle te 
houden is het dus belangrijk om vooraf na te 
denken over de inrichting van je omgevingen 
en een architectuur te kiezen die maximale 
winst levert tegen minimale kosten. 

Je AI-projecten hebben, zoals ieder project, een positieve businesscase nodig. Daarover 
hebben we goed nieuws. Ten eerste: het opstellen van een businesscase voor een 
AI-project verschilt nauwelijks van het proces voor een ‘regulier’ project. Ten tweede: 
Microsoft heeft veel van het technische werk al voor je gedaan. 

Een belangrijke vraag is:  hoe zit het met die kosten van een AI-implementatie? Het antwoord is, 
een beetje flauw: dat ligt eraan wat je wilt. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere IT-toepassing.
De beste manier om de kosten binnen de perken te houden is om agile te werken in relatief kleine 
projecten met een duidelijk doel en een scherpe scope.

AI, de Microsoft Cloud 
en de kosten
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Waar met data gewerkt wordt, zijn er risico’s en vragen op het gebied van veiligheid en 
ethiek. Je kunt op verschillende niveaus maatregelen nemen om te zorgen dat dit goed 
geregeld is. De belangrijkste stelregel: AI ondersteunt jou, maar jouw beslissingen blijven 
jouw verantwoordelijkheid. 

De risico’s van het werken met AI en grote hoeveelheden gegevens zitten vooral in databeveiliging 
en onbewuste vooroordelen in algoritmes. 

Veiligheid, ethiek en 
risico’s 

Security by design 

Ook hierbij helpt de Microsoft Cloud je een heel stuk op weg. Wetten, regels en voorschriften 
als de AVG gelden altijd als je met data werkt. Doordat Microsoft zorgt voor compliance en 
certificering, kun je zonder extra inspanning garanderen dat je aan alle regels voldoet. Binnen een 
goed developmentproces is security sowieso een vaste factor. Security by design, noemen we 
dat. Er zijn ook heel veel manieren waarop AI juist de veiligheid van je data kan verbeteren. Door 
bijvoorbeeld documenten, op basis van inhoud, automatisch te classificeren. Of door frauduleuze 
inlogpogingen te identificeren.  

Er is al veel gezegd en geschreven over 
onbewuste voorkeuren (bias) in AI-algoritmen. 
Algoritmen zijn in principe neutraal, maar ze 
vormen zich naar de data die wordt gebruikt 
voor hun training. Een AI-toepassing herkent 
patronen en past ze toe op nieuwe data. Het is 
dus niet gebouwd om patronen te doorbreken 
of nieuwe normen toe te passen op je 
bedrijfsvoering. Dat kan leiden tot biases in je 
toepassingen. Daarom is het belangrijk om je 
te realiseren dat het inzetten van algoritmen 
je nooit vrijstelt van de verantwoordelijkheid 
voor beslissingen. Laat je HR-beslissingen 
ondersteunen door een intelligente app? 
Prachtig, maar blijf altijd in de gaten houden 
of de adviezen van zo’n app wel bij je ethische 
beleid passen. Het maken, uitvoeren en 
monitoren van beleid op het gebied van 
inclusiviteit, diversiteit en andere ethische 
normen blijft mensenwerk.

Een ander ethisch dilemma doet zich voor 
als je ingrijpt in de persoonlijk levenssfeer 
van mensen. Als je algoritme, na analyse 
van verlofdata, laat zien dat je in de zomer 
capaciteit tekort komt, mag je dan bepaalde 
mensen vragen om eerder of later vakantie 
te nemen? Hier zullen niet veel mensen 
problemen mee hebben. Maar wat zou je 
ervan vinden als HR contact met je opneemt, 
omdat je taalgebruik en gedrag zouden 
kunnen wijzen op een dreigende burnout? 
Technisch is dit vrij eenvoudig te realiseren, 
maar voor de meeste medewerkers is het 
waarschijnlijk een stap te ver zijn. Ook op het 
vlak van ethiek is het weer zaak om niet de 
technologie, maar de organisatie leidend te 
laten zijn. Vraag niet ‘wat kunnen we met AI’, 
maar vraag ‘wat willen we voor elkaar krijgen 
en hoe kan AI ons daarbij helpen’.

Bias in algoritmen Een burnout zien aankomen
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Adoptie is een standaard onderdeel van ieder ontwikkeltraject dat we doen. Want het 
goed uitrollen van een applicatie is minstens zo belangrijk als het bouwen ervan. Bij 
de implementatie van AI-toepassingen komt daar vaak onwennigheid bij, waar je als 
organisatie iets mee moet.

De invoering van nieuwe software verandert altijd de dagelijkse manier van werken. Daarvoor heb 
je een goed adoptietraject nodig. Omdat AI meestal niet het zichtbaarste deel van je app is, is het 
adoptieproces van een AI-app niet anders dan voor een app zonder AI. 

Adoptie van AI-
toepassingen 

De technische mogelijkheden nemen door AI 
enorm toe, maar dat betekent meestal niet 
dat aan de gebruikerskant ook alles verandert. 
Je vraagt niet ineens van je gebruikers om AI 
te begrijpen of te gebruiken. Integendeel: je 
zet AI juist in om het werk van je gebruikers 
makkelijker te maken. Hun werk blijft 
mensenwerk, maar dan optimaal ondersteund. 
AI, of de modellen die je daarmee hebt 
gegenereerd, zijn een klein deel van de totale 
oplossing die je bouwt. Adoptie is dus nog 
steeds enorm belangrijk, maar in principe niet 
anders dan anders.

Je werkt niet met AI,
 je werkt met een app 

Meer lezen?
Wil je meer lezen over hoe we adoptie bij Portiva aanpakken? 

Download dan ook zeker ons whitepaper ‘‘Verandering is geen optie, de 7 
Bouwblokken voor succesvolle adoptie en onze ABC-aanpak voor succesvolle 
adoptie.’’

https://marketing.portiva.nl/whitepaper-ebook/adoptie/verandering-is-geen-optie
https://marketing.portiva.nl/whitepaper-ebook/adoptie/bouwblokken-voor-succesvolle-gebruikersadoptie
https://marketing.portiva.nl/whitepaper-ebook/adoptie/bouwblokken-voor-succesvolle-gebruikersadoptie
https://marketing.portiva.nl/whitepaper-ebook/adoptie/de-abc-aanpak
https://marketing.portiva.nl/whitepaper-ebook/adoptie/de-abc-aanpak
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Desondanks zullen er natuurlijk vragen 
zijn over het gebruik van AI. Gebruikers 
zullen zien dat systemen met suggesties 
komen en actief informatie aandragen en 
verrijken. Ze zullen ook zien dat een app 
bij hen anders reageert dan bij een collega. 
Hierdoor gaan ze zich afvragen wat het 
systeem over hen ‘weet’ en welke data er 
ook voor anderen zichtbaar is. Als je daar 
als organisatie niet transparant over bent, 
kunnen er spookverhalen de ronde gaan 
doen.

Vertel in adoptietrajecten dus altijd duidelijk 
welke data een applicatie gebruikt, hoe de 
data wordt gebruikt en wie er inzicht heeft in 
die data. Neem vragen hierover serieus en stel 
altijd de ervaring van de gebruiker voorop. 

Maar vertel vooral ook waarom je AI en data 
inzet en welk probleem je daarmee voor de 
gebruiker en de organisatie oplost. 
Als je mensen zich realiseren dat ze, dankzij 
AI, veel minder tijd kwijt zijn met documenten 
zoeken of de juiste collega vinden, zullen 
ze ook veel positiever staan tegenover 
het gebruik van data. Je kunt je data ook 
gebruiken om je mensen in de gaten te 
houden en bijvoorbeeld automatisch bij te 
houden of ze hun uren wel maken iedere 
week. Alleen, het wantrouwen dat je daarmee 
veroorzaakt zorgt dat je jaren achterstand 
oploopt in de adoptie van AI in je teams. Doe 
dat dus niet.

Transparantie is belangrijk 

Kunstmatige intelligentie en lerende 
algoritmes kunnen in ieder bedrijfsproces 
worden toegepast en zullen dus ook in ieder 
bedrijfsproces worden toegepast. Net als 
security, privacy en performance zal het 
intelligent verwerken van grote hoeveelheden 
data een hygiënefactor worden bij het 
implementeren van IT-oplossingen. Net als 
security by design krijgen we AI by design.
 
Bij Microsoft is het al bijna zo ver. Hun ‘Project 
Cortex’ gaat jouw eigen Microsoft 365-data 
combineren met externe databronnen 
en zo bepalen welke informatie voor 
welke gebruiker relevant is. Intranetten 
en SharePoint-omgevingen van grote 
organisaties hebben vaak duizenden 
gebruikers en tienduizenden pagina’s en 
documenten. 

Het is moeilijk om daartussen de informatie 
te vinden die je nodig hebt. Dit probleem gaat 
Microsoft 365 met AI oplossen. 

In feite heb je als gebruiker van Microsoft 365 
dus al geen keus meer. De AI-functionaliteiten 
worden op een gegeven moment gewoon 
uitgerold naar je omgeving. Als organisatie 
heb je de taak om je daar nu op voor te 
bereiden, zodat je straks je medewerkers kunt 
uitleggen hoe ze het maximale uit de nieuwe 
mogelijkheden kunnen halen. 

Rustig afwachten is geen optie meer. 

AI by design 
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Maar hoe begin je? Om binnen jouw organisatie met Azure AI aan de slag te gaan, heb je 
twee dingen nodig: een behapbaar project om mee te starten en de steun van het hoger 
management. 

De eerste stap: beginnen 
met Azure AI 

Overtuig de baas met een proof of concept 

Hoe krijg je toch de buy-in van de grote bazen? 
In onze ervaring is het het beste om klein te 
beginnen en snel resultaten te laten zien. Dat 
doe je met een proof of concept (PoC), een 
klein demo-project met een klein team (2 
mensen is perfect), lage kosten en een korte 
doorlooptijd. 
Zo’n PoC laat de hele organisatie, en vooral 
het hoger management, zien dat er waarde zit 
in AI. En ook dat het helemaal niet ingewikkeld 
hoeft te zijn om AI-toepassingen te 
ontwikkelen en te gebruiken. De organisatie 
zal ook al gauw zien dat AI-toepassingen 
niet meteen de hele bedrijfsvoering op zijn 
kop zetten. Want dat is vaak nog het beeld. 
AI-apps ondersteunen bedrijfsprocessen, net 
als reguliere apps. Maar dan beter. 

Waar vind je een goed startproject? 

Een AI-algoritme helpt je zo ‘in de toekomst 
te kijken’. Nog een voorbeeld: de programma’s 
die een medewerker dagelijks gebruikt, 
‘weten’ vaak ook heel veel over wat zo’n 
medewerker doet en hoe. Met die data 
kunnen we zoekacties effectiever maken 
en schermen aanpassen zodat de meest 
relevante informatie of functionaliteit het 
snelst te vinden is. Als er nieuwe informatie is, 
kunnen we ook bepalen of die relevant is voor 
deze medewerker. Zo zetten we de data aan 
het werk en maken hem slimmer, waardoor 
medewerkers effectiever worden.

Met ons verder praten

Neem contact op met Cas van Iersel
Teamlead Azure
cvaniersel@portiva.nl
06 - 24277364

over AI? We kunnen niet wachten!

AI is complex. Het is een hot topic en er leven veel vragen en discussie over het hoe, wat 
en waarom van de inzet van AI in bedrijfsprocessen. Niet bij iedere organisatie is het hoger 
management er al van overtuigd dat nu de tijd is om in AI te investeren. In die zin lijkt de situatie 
waarin we nu met AI zitten wel een beetje op hoe het een paar jaar geleden met de cloud was: 
iedereen ziet de waarde, maar veel organisaties hebben nog een beetje koudwatervrees.


