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Momenteel wordt in de regio Arnhem Nijmegen, met Wageningen gewerkt aan de
realisatie van het AI for Life Center: een plek
en netwerkorganisatie waar AI-toepassingen
uit de regio worden verbonden en zichtbaar
worden gemaakt. In dit visiedocument wordt
daar als volgt op ingegaan. Na een samenvatting in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2
beschreven waarom en binnen welke context
er een AI for Life Center wordt gestart.
Hoofdstuk 3 gaat in op de meerwaarde van
het centrum: wat is de visie en op wie en wat
richt het zich vooral? Hoofdstuk 4 gaat
vervolgens over wat het AI for Life Center in
de praktijk is en doet. In hoofdstuk 5 wordt
de positie van het centrum geschetst ten
opzichte van andere regionale, nationale en
internationale initiatieven. Hoe de organisatie
eruit komt te zien wordt in hoofdstuk 6
behandeld, om te eindigen met een
financieel overzicht in hoofdstuk 7.

1. Samenvatting

Artificial intelligence (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven. Het gaat
ons helpen om de wereldwijde uitdagingen rond klimaat, gezondheidszorg,
voeding en digitalisering het hoofd te bieden, en heeft daarmee een positieve
impact op ons welzijn en onze welvaart. Als we voor de beste AI-toepassingen niet
afhankelijk willen zijn van China en de Verenigde Staten, hebben we als Europa en
Nederland echter een inhaalslag te maken.
De regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen barst van de potentie rond AI. Alleen door
bestaande en nieuwe initiatieven te structureren, op elkaar aan te laten sluiten, aan te jagen
en zichtbaar te maken kan die potentie volledig worden benut. Dat is wat het AI for Life
Center gaat doen! Op die manier draagt het centrum bij aan de maatschappelijke en
economische impact van de regio op nationaal en internationaal niveau.
Het AI for Life Center legt en faciliteert verbindingen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen
en overheden die met AI bezig (willen) zijn. Het zorgt voor een betere profilering van de regio
en vergroot daarmee de aantrekkingskracht voor zowel talent als bedrijven. Het zet de stap
van ontwikkeling naar toepassing, en brengt onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar.
Innovaties worden versneld naar de markt gebracht, financieringskansen worden benut,
kennis wordt gedeeld en projecten worden gefaciliteerd en aangejaagd.
De thematische focus ligt op Health, Hightech, Food en Energy. Dit zijn innovatiegebieden
waar de regio sterk in is én waar de antwoorden liggen die we nodig hebben om de
wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheidszorg, voeding en
digitalisering aan te gaan. Naast het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, ligt de
nadruk op het toepassen van AI. Daarmee vormt het centrum een verlengstuk van de al
volop in de regio aanwezige onderzoeks- en ontwikkelkracht rond AI.
Het AI for Life Center wordt een plek waar de potentie van AI én de potentie van de regio
wordt benut voor een betere, gezonde en duurzame toekomst.

Initiatiefnemers

Het AI for Life Center is een initiatief van The Economic Board, een triplehelix-samenwerking
tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met
Wageningen. Het initiatief is al snel omarmd door een mix van bedrijven en instellingen die
hun hoofdactiviteiten hebben binnen Health, Hightech, Food en Energy. Deze zogeheten
taskforce bestaat naast The Economic Board uit Hoogwegt, Alliander, TenneT, Kraft Heinz,
Noldus, Radboudumc, Radboud Universiteit, HAN University of Applied Sciences,
OnePlanet, VGZ, Menzis, Unilever, IBM, EIFFEL en Oost NL. Zij zijn de boegbeelden van het
AI for Life Center en werken gezamenlijk aan de realisatie ervan.
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2. Aanleiding en context

Als samenleving staan we de komende decennia wereldwijd voor een aantal
enorme uitdagingen. Denk hierbij aan klimaatverandering, een vergrijzende
wereldbevolking, een uitdijende gezondheidszorg, de voedselproductie die tegen
de grenzen van verantwoorde groei aanloopt, grote milieuproblemen, verregaande
digitalisering en het gebruik en misbruik van data.
Daarnaast kampt de regio met een tekort aan technisch opgeleid personeel en is sprake van
een braindrain naar de Randstad.1

2.1 Het maatschappelijk belang van AI

Artificial intelligence (AI) is ons leven steeds meer aan het veranderen. Het heeft veel impact
op de maatschappij en op alle bedrijfssectoren. Het maakt ons leven gemakkelijker,
bijvoorbeeld met zelfrijdende auto’s, smartphone-apps, vertaalmachines en gepersonaliseerde
aanbevelingen in webwinkels. Daarnaast helpt het ons te leren en te innoveren op het gebied
van klimaat, voedsel en zorg. AI wordt dan ook beschouwd als basis van de vierde industriële
revolutie en als een van de meest disruptieve technologieën in tijden, die een belangrijke rol
gaat spelen bij het aangaan van de maatschappelijke uitdagingen. Het gaat daardoor een
grote impact hebben op zowel ons welzijn als onze welvaart.
De behoefte aan AI-innovaties neemt de komende decennia dus alleen maar toe. Bovendien
zijn onderzoek en technologie inmiddels zo ver gevorderd dat de stap naar (grootschalige)
toepassing ervan kan worden gezet.

2.2 De positie van Europa en Nederland

Europa loopt achter als het gaat om de ontwikkeling en toepassing van AI. Met name de
Verenigde Staten en China hebben een flinke voorsprong opgebouwd.2 Europa wil niet van
deze landen afhankelijk zijn, mede vanwege de verschillende normen en waarden ten aanzien
van datagebruik en privacy. Om die reden heeft de Europese Commissie (EC) een strategie
ontwikkeld om een inhaalslag te maken rond de ontwikkeling en toepassing van AI.3 Het doel
is om met alle lidstaten samen te werken om talent naar Europa te halen. Met de European
AI Alliance ontwikkelt de EC een netwerk van digital innovation hubs voor AI in Europa om
de toepassing van AI in het mkb te versnellen, stimuleert het grote AI-excellence (research)
centres en zet het flink in op publiek-private investeringen.
Nederland sluit zich hierbij aan en heeft een strategisch actieplan opgesteld.4 Daarin wordt
beschreven hoe we onze sterke uitgangspositie – met hoogwaardige connectiviteit, een
sterke basis voor publiek-private samenwerking en onderzoek van wereldklasse – kunnen
benutten en uitbouwen. Het kabinet zet daartoe in op drie sporen: het benutten van
maatschappelijke en economische kansen, het op orde brengen van de voorwaarden voor
een vruchtbaar AI-klimaat en de bescherming van fundamentele rechten van burgers en
passende wettelijke en ethische kaders.
Ook is de Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC) opgezet. Dit publiek-private samenwerkings
verband zet AI in voor de grote economische en maatschappelijke uitdagingen, voor
concrete businesskansen en voor het versterken van onze internationale concurrentiepositie.
1

Bron: rapport Nuffic: Stayrate van internationale afgestudeerden in Nederland (augustus 2020).

2

Bron: onderzoek McKinsey & Company: Tackling Europe’s gap in digital and AI (februari 2019).

3

Zie A European strategy for data (februari 2020).

4

Zie Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (oktober 2019).
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De ambitie is om Nederland in een koploperspositie te krijgen op het gebied van kennis én
toepassing van AI voor welvaart en welzijn, met inachtneming van de Nederlandse en
Europese normen en waarden.

2.3 De uitdagingen rond human capital
Zoals hierboven beschreven, wil Nederland zich neerzetten als kennispartner en als
leverancier van nieuwe producten en diensten rond AI, door te investeren in nieuwe
technologieën en toepassingen.

Om die stap succesvol te zetten is human capital cruciaal. Daar ligt een grote uitdaging:
momenteel is er een aanzienlijk tekort aan technisch personeel. Het UWV beschrijft dat de
arbeidsmarkt voor ICT-beroepen al jarenlang als ‘zeer krap’ te typeren is. Naast ICT-bedrijven
hebben ook banken, overheden en bijvoorbeeld online-winkels grote moeite om ICT-
professionals te vinden.5

Figuur 1: Ontwikkeling spanning ICT-arbeidsmarkt 2016-2019 (Q1), spanningsindicator
UWV.6

In de eerste helft van 2019 ervoer ongeveer 40% van de bedrijven in de ICT-dienstverlening
belemmeringen als gevolg van een tekort aan personeel.

Figuur 2: Aandeel werkgevers dat
belemmeringen in zakelijke activiteiten ervaart
door personeelstekort.
* Alle sectoren exclusief financieel en
nutsbedrijven

5

Bron: Moeilijk vervulbare vacatures (september 2019).

6

Bron: UWV factsheet arbeidsmarkt ict 2019 (augustus 2019).

7

Bron: Conjunctuurenquête CBS, via UWV factsheet arbeidsmarkt ict 2019 (augustus 2019).
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Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt verwacht tot 2022 (zeer) grote
knelpunten in de personeelsvoorziening voor software- en applicatieontwikkelaars en
databank- en netwerkspecialisten. Ook is er grote behoefte aan ICT-docenten, zowel op
middelbare scholen, als op het mbo, hbo en wo8.
Nederland kan haar positie op het gebied van AI alleen pakken als deze knelpunten worden
opgelost.

2.4 De potentie van de regio

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen heeft alle ingrediënten in huis voor een ideale
voedingsbodem rond AI. Zij barst van de potentie om een substantiële bijdrage te leveren
aan de AI-positie van Nederland en Europa. Bovendien is de regio zowel om te wonen als te
werken een aantrekkelijke plek. Zeker met het oog op het gebrek aan goed geschoold
personeel (zie 2.3) is dit een belangrijke kwaliteit.
Zowel binnen als buiten de regio is echter beperkt bekend hoeveel er hier al gebeurt.
Daardoor missen we kansen als het gaat om nieuwe samenwerkingen, het aantrekken van
funding en het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen. Ook lopen we kansen mis als
het gaat om het in huis halen én houden van talent.
Radboud Universiteit en Radboudumc
De Radboud Universiteit staat aan de wieg van AI-onderzoek en heeft met dertig jaar
ervaring een uitzonderlijke positie in Nederland verworven. Op basis van de citatiescore (hoe
vaak publicaties worden aangehaald door collega’s ten opzichte van het internationale
gemiddelde) staat de Nijmeegse universiteit in Nederland veruit op nummer 1.9
Momenteel doen 200 wetenschappers hier onderzoek naar AI. Het aantal studenten is de
afgelopen vijf jaar verviervoudigd; jaarlijks studeren er bijna 250
masterstudenten en 50 PhD’s af. Deze aantallen blijven groeien.10
Omdat AI niet verbonden is aan één faculteit, is de universiteit
Radboud AI gestart. Dit interfacultaire initiatief verbindt alle
onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc die iets met AI doen – van gezondheidszorg tot communicatie en van onderwijs tot neurowetenschappen. De
organisaties van Radboud AI en het AI for Life Center zijn
volledig complementair en nauw met elkaar verbonden.
HAN University of Applied Sciences
Ook bij de HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt
AI zich snel. Zo lanceerde de HAN in het najaar van 2020 een
nieuwe learning community: Applied Sciences Group for
Artificial Intelligence and Data Sciences (ASGARD). Deze
leergemeenschap verbindt vragen uit het regionale werkveld
met het onderzoek en onderwijs van de HAN. De focus ligt op
kennisvermeerdering en -verspreiding.

“Het AI for Life Center zorgt ervoor
dat de drempel om bedrijven te
benaderen lager is. Hierdoor kunnen
gemakkelijker samenwerkingen
worden opgezet tussen onze
onderzoekers en bedrijven in het
AI-veld.”
Esther van Straten, Radboud Universiteit

8

Bron: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 (december 2019).

9

Bron: Rapport Buck International Consultants: Kracht en propositie AI in Oost-Nederland (december 2020).

10

Bron: website Radboud AI.
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Daarnaast biedt de HAN de master Applied Data Science aan en is het de Digitale Werkplaats
Arnhem Nijmegen (DWAN) gestart. Hier kunnen mkb-ondernemers (van 2 tot 50 fte) terecht
voor advies en ondersteuning rondom online ondernemen, waaronder de mogelijkheden voor
digitalisering.
De HAN brengt de verschillende data-activiteiten bij elkaar binnen het zwaartepunt Smart
Region. Daarmee wordt gewerkt aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties,
zodat docenten, onderzoekers, studenten en professionals optimaal kunnen profiteren van
nieuwe technologie.
Wageningen University & Research
Wageningen University & Research (WUR) is aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie (NL
AIC), vanuit het thema AgriFood. De WUR is al langere tijd actief op dit gebied, bijvoorbeeld
met de onderzoeksprogramma’s Digital Twins en Data Driven & High Tech, en met het
Wageningen Data Competence Center (WDCC), opgericht ter ondersteuning van de
ontwikkelingen op het gebied van (big) data en data science bij de WUR.
De WUR maakt samen met de Radboud Universiteit, het Radboudumc en imec onderdeel
uit van OnePlanet Research Center, een multidisciplinaire samenwerkingsovereenkomst.
OnePlanet gebruikt de nieuwste chip- en digitale technologieën om toepassingen te
ontwikkelen waarmee iedereen toegang heeft tot gezond en duurzaam voedsel.
Bij de tweejaarlijkse ranking van ScienceWork stond de WUR in 2019 bovenaan als meest
maatschappelijke universiteit van Nederland en stond het op de vierde plek in de ranglijst
van meest ondernemende universiteiten. Er kwamen al vijftien AI- of data-science-gerelateerde startups voort uit de universiteit.11
Lifeport en woonwerkklimaat
In het strategisch plan 2020 – 2025 schetst The Economic Board een toekomstbeeld waarin
de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen als Lifeport in 2025 the place to be is op het
gebied van Health, Hightech, Food en Energy. De naam Lifeport wordt gebruikt om de regio
een gezicht te geven richting Den Haag, Brussel, Düsseldorf en ver daarbuiten, waarmee de
regio sneller en beter herkend wordt met een duidelijk profiel.
Het internationale regioplatform The Life Net (thelifenet.eu) heeft als ambitie om de regio
beter toegankelijk te maken voor werknemers, studenten en ondernemers uit het buitenland.
Zij wil het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken voor (toekomstige) kenniswerkers, door ze
te helpen bij de eerste stappen op weg naar werk, een huis, een school, zakelijke kansen en
sociale activiteiten.12
The Economic Board is verbonden aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, een
samenwerking tussen 18 regiogemeenten. De metropoolregio is met bijna 800.000 inwoners
en een regionaal product van 27 miljard euro een sterke stedelijke regio. In de gezamenlijk
ontwikkelde visie kiest de regio voor groei met behoud van een ontspannen leefomgeving.

11

Bron: Rapport Buck International Consultants: Kracht en propositie AI in Oost-Nederland (december 2020).

12

	The Economic Board heeft The Life Net ontwikkeld en beheert en onderhoudt het platform in opdracht van de
provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.
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Bedrijvigheid rond AI
In de regio werkt een groot aantal ambitieuze ondernemers en toonaangevende bedrijven in
en met AI, waaronder spelers als Hoogwegt, Alliander, TenneT, Kraft Heinz, Noldus, IBM en
EIFFEL. In totaal zijn ruim 350 bedrijven en instellingen actief bezig met AI-toepassingen
rond belangrijke maatschappelijke en economische thema’s. Om dit AI-Innovatienetwerk
inzichtelijk te maken, en het leggen van verbindingen makkelijker te maken, hebben wij een
interactieve AI-kaart ontwikkeld. Deze kaart is tot stand gekomen uit een directe behoefte
vanuit de taskforce. Hiermee sluiten we aan op de stappen die de Nederlandse AI coalitie
neemt om nationaal inzicht te verschaffen in het AI-landschap.
Voor het AI for Life Center zijn de bedrijven belangrijke stakeholders. Om ervoor te zorgen
dat de doelstellingen en activiteiten van het center goed aansluiten op de behoeftes en
belangen van het bedrijfsleven is deze groep goed vertegenwoordigd in de gevormde
taskforce. Het afgelopen anderhalf jaar heeft de taskforce belangrijk input gegeven om het
AI for Life Center vorm en richting te geven.
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3. Visie en ambitie

Het AI for Life Center wordt het middelpunt van AI in
de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Hier
komen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden
samen om kennis uit te wisselen. aan projecten te
werken, om gebruik te maken van faciliteiten en om
inspiratie op te doen. Door dit centrum wordt
zichtbaar wat er in de regio al gebeurt rond AI en
ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking.
De visie van het centrum luidt:
Het AI for Life Center faciliteert regionale samenwerking
tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het
gebied van artificial intelligence (AI), en maakt zichtbaar wat
er in de regio gebeurt rond AI. Dit wakkert de toepassing
aan van innovatieve en nieuwe technologieën in Health,
Hightech, Food en Energy, om zo de maatschappelijke en
economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten.
Het AI for Life Center richt zich vooral op de toepassing
van AI en ondersteunt daarnaast wetenschappelijk
onderzoek. Daarmee vormt het centrum een verleng- en
verbindingsstuk van de al volop in de regio aanwezige
onderzoeks- en ontwikkelkracht rond AI.

3.1 Doelstellingen

Het doel van het AI for Life Center is om een ecosysteem te
vormen dat voor inspiratie, kennis en contacten zorgt.
Binnen het centrum worden initiatieven zichtbaar gemaakt
en worden verschillende spelers en belanghebbenden op
het gebied van AI aan elkaar verbonden. Het bedrijfsleven
krijgt op deze manier bijvoorbeeld beter toegang tot
hoogleraren, PhD’s en studenten; de toegang tot kennis en
human capital wordt beter ontsloten. Kennisinstellingen
krijgen op hun beurt meer en beter toegang tot samen
werking met het bedrijfsleven.

Een kijkje in de
toekomst

Benieuwd naar hoe het AI for Life Center eruit komt
te zien? Stel je een fraai gebouw voor op een
zichtlocatie, bijvoorbeeld op de Nijmeegse
universiteitscampus. Je loopt hier even binnen
omdat je een vraag hebt over de meerwaarde van
AI voor jouw bedrijf. Wachtend in de AI Lounge, een
open werk- en ontmoetingsplek, raak je aan de
praat met een startende ondernemer, die samen
met een groot bedrijf werkt aan een innovatieve
toepassing om metadata uit videobeelden te
destilleren. Al snel haalt een van de medewerkers
van het centrum je op voor een kennismakings
gesprek. Samen neem je plaats in een vergaderruimte, waar er enkele laagdrempelige AI-kansen
aan bod komen. Er wordt bovendien afgesproken
dat je in contact wordt gebracht met een data-
engineer uit de regio die je verder kan helpen. Na
afloop wijst je gesprekspartner je nog even op de
R&D-afdeling van Kraft Heinz verderop in de gang;
die kunnen nog wel wat inspirerende voorbeelden
laten zien. Je loopt langs de afdeling van Radboud
AI en op de trap naar beneden spreek je enkele
onderzoekers en ambtenaren die net uit een
kennissessie komen. Bij de uitgang tref je een
groepje studenten, op weg naar de hoogleraar om
hun praktijkopdracht te bespreken. Buiten
aangekomen heb je een paar nieuwe contacten
opgedaan en zit je vol ideeën over het toepassen
van AI binnen jouw bedrijf.

Intensieve verbindingen en meer zichtbaarheid zijn
noodzakelijk om de regio te profileren op het gebied van AI.
Deze regionale profilering is voor overheden van groot
belang. Het versterkt lobbytrajecten en financierings
aanvragen, zowel richting het Rijk als Europa. Goede
regionale profilering ondersteunt internationale acquisitie
trajecten waarin bedrijven naar de regio worden gehaald,
het trekt kenniswerkers aan en het bindt inwoners aan de
regio.
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Kortom: door het leggen en faciliteren van verbindingen en het creëren van meer zichtbaarheid, zorgt het AI for Life Center voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer en betere samenwerkingsprojecten
Bredere kennisverspreiding
Meer inspiratie
Sterkere profilering van de regio
Betere aansluiting tussen onderzoek en toepassing
Betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven
Meer (behoud van) talent
Beter vestigingsklimaat
Versnelling van innovaties
Meer financieringsmogelijkheden

3.2 Doelgroepen

Het AI for Life Center richt zich op het bedrijfsleven (startups, scale-ups, mkb, grootbedrijf),
het onderwijs (mbo, hbo en wo) en de overheid (regionaal en nationaal) en draagt daarmee
bij aan triplehelix-verbindingen.
Daar ligt ook de kracht van het centrum: het heeft verbindingen met al die verschillende
netwerken. Het kan een universiteit helpen aan contacten bij een bedrijf en vice versa. Zowel
een overheidsinstantie als een mkb’er kan een probleemstelling of project inbrengen. En de
ondernemer die in zijn garage aan zijn innovatie werkt, kan verder worden geholpen met
financiering, het juiste netwerk en meer informatie over wet- en regelgeving.
Het AI for Life Center is er zowel voor partijen die zich specifiek met AI bezighouden, als
voor partijen uit andere sectoren die AI willen (laten) toepassen op hun dienstverlening of
productieproces. Ook regionale themagerichte initiatieven zoals Digital Health Hub,
Connectr, CITC, OnePlanet en World Food Center zijn belangrijke partners. Het AI for Life
Center ondersteunt bij het behalen van hun doelstelling binnen het AI-domein.

3.3 Focusthema’s

Het AI for Life Center richt zich vooral op thema’s waar de regio in uitblinkt, en die van
belang zijn voor een goed, gezond en duurzaam leven: Health, Hightech, Food en Energy. In
het onderzoek dat Buck Consultants International (BCI) in december 2020 in opdracht van
Think East Netherlands, Twente Board en The Economic Board uitvoerde, kwam naar voren
dat deze vier thema’s de meeste kansen bieden voor AI-ontwikkeling en -toepassing in
Oost-Nederland.
Via de iconische clusters van The Economic Board zijn bedrijven, kennisinstellingen en
overheden op deze gebieden al goed in de regio verankerd.13 Het zijn tevens thema’s die
passen bij de topsectoren van provincie Gelderland.14

13

Zie ook: Tactisch plan The Economic Board (augustus 2020).

14

Zie ook: Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (december 2018) en Kracht van Oost 2.0 (december 2020).
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Bovendien vindt binnen deze thema’s al veel onderzoek
plaats en worden innovaties ontwikkeld. Bijvoorbeeld door
onderzoeksinstituten en de ICAI-labs als Radboud AI for
Health, Thiralab, OnePlanet’s AI for Precision Health,
Nutrition & Behaviour, en Donders AI for Neurotech lab.
Daarnaast houden netwerkorganisaties als CITC, Health
Valley, World Food Center, Stichting Kiemt en Connectr
zich met deze thema’s bezig.
Onderzoeksthema’s
De bovengenoemde focusthema’s zijn door onderzoekers
van de Radboud Universiteit in samenwerking met
Universiteit Twente en de WUR verder uitgewerkt naar een
aantal onderzoeksthema’s. Vanuit deze kennisinstellingen
wordt via het AI for Life Center bij bedrijven getoetst of
deze onderzoeksthema’s voldoende interesse en draagvlak
hebben voor verder onderzoek (zie ook 4.1). De onderkende
onderzoeksthema’s die momenteel worden getoetst zijn
health & well being, medical imaging, process optimization
en predictive maintenance.

Voorbeeld: CAD4COVID

Samen met een aantal onderzoekpartners,
waaronder het Radboudumc, ontwikkelde Thirona
het computerprogramma CAD4COVID. Dit
programma maakt gebruik van AI bij het beoordelen
van CT-scans van de longen van patiënten die
mogelijk besmet zijn met het coronavirus. “Het
wordt inmiddels in ruim 150 ziekenhuizen in meer
dan 40 landen gebruikt”, vertelt Eva van Rikxoort
(foto), de trotse directeur van Thirona. Juist omdat
samenwerking tussen en met ziekenhuizen zo
belangrijk is, gelooft Van Rikxoort in de mogelijkheden van het AI for Life Center. “Het gaat bij AI heel
erg om bewustwording en het aandragen van
concrete voorbeelden en pilotprojecten. Als het
alleen vanuit bedrijven moet komen, gaat het
minder snel. Zo’n plek waar samenwerkingen
ontstaan is in mijn ogen heel belangrijk.”

Andere thema’s
Wat als een partij uit de regio aanklopt met een ander
thema, bijvoorbeeld duurzaamheid of logistiek? Dan is die
van harte welkom. Het AI for Life Center wil er nadrukkelijk
zijn voor iedereen die vragen of behoeften heeft ten
aanzien van AI. De focusthema’s helpen vooral in de
positionering en de profilering van het initiatief en van de
regio als geheel.

3.4 Uitdagingen rond AI

Hoe meer AI in diverse sectoren wordt toegepast, hoe
meer uitdagingen er ontstaan. Wie is er bijvoorbeeld
aansprakelijk als er schade ontstaat door een zelflerend
apparaat – de eigenaar, fabrikant of programmeur? Hoe
moet worden omgegaan met privacy, bijvoorbeeld in het
geval van gezichtsherkenning? En is het erg dat AI niet
alleen banen creëert, maar ook banen zal vervangen?
Het Europees Parlement pleit voor wetgeving waarbij de
mens centraal staat en die is gebaseerd op de Europese
waarden van privacy en transparantie.15 Wat het AI for Life
Center betreft ligt hier op nationale schaal een rol voor de
NL AIC, om zich uit te spreken over hoe om te gaan met
de uitdagingen die AI-toepassingen met zich meebrengen.

15

Bron: Europese datastrategie: waar pleit het parlement voor? (maart 2021).
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4. Wat het AI for Life Center doet

Verbindingen leggen, faciliteren en onderhouden,
zowel binnen als tussen elk van de triplehelix-onderdelen – onderwijs, overheid en ondernemers. En
meer zichtbaarheid van het groeiende AI-ecosysteem. Met die twee hoofddoelen (zie ook 3.1) als
uitgangspunt, creëert het AI for Life Center
meerwaarde.
Het centrum zorgt voor samenwerkingsverbanden en
projecten die anders niet van de grond zouden komen en
helpt innovaties versneld naar de markt te brengen. Het
haalt talenten naar de regio en zorgt dat ze hier blijven. Het
overtuigt bedrijven die zich anders elders hadden
gevestigd.

Voorbeeld: AWI & Relai

AWI, een softwareontwikkelaar voor de
verzekeringsbranche, beschikt over veel
waardevolle data. Zij wil daar graag iets mee doen
waar verzekerden iets aan hebben. Het AI for Life
Center heeft ze in contact gebracht met Relai, een
regionaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de
toepassing van AI. Ze gaan nu samen aan de slag,
met als doel dat verzekeraars door AI betere
voorspellingen kunnen doen en verzekerden
daardoor minder premie hoeven te betalen. Het AI
for Life Center zoekt ondertussen verder naar nog
meer partijen die kunnen aanhaken bij deze
samenwerking.

4.1 Projectvorming en
kennisdeling

Het AI for Life Center signaleert kansen voor samenwerking,
zet de juiste partijen bij elkaar aan tafel en vervult waar
nodig een aanjagende en faciliterende rol in de project
vorming. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een probleem waar
ze tegenaan loopt als casus inbrengen, waarna het
centrum zorgt voor verbindingen met andere partijen om
tot oplossingsrichtingen te komen.
Het projectmanagement en de daadwerkelijke uitvoering
kan bij de partijen zelf of bij het AI for Life Center liggen.
Verbinden op thema
Ook binnen bestaande projecten en initiatieven zijn er volop
kansen voor (meer) verbinding rond AI. Zo werkt de persoon die binnen de Digital Health
Hub16 verantwoordelijk is voor AI, idealiter nauw samen met de persoon die binnen het AI for
Life Center verantwoordelijk is voor health. Misschien zou dit zelfs een gecombineerde
functie moeten zijn. Vergelijkbare constructies zijn ook mogelijk bij Energy (bijvoorbeeld met
Connectr), Hightech (CITC) en Food (World Food Center). Het AI for Life Center zoekt en
herkent die overlap van thema-combinaties bij verschillende partijen en faciliteert de juiste
verbindingen.
Kennisdeling organiseren
Verbinden gebeurt ook door het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en thema
dagen. Daarbij worden lopende en nieuwe projecten gepitcht, ontmoeten specialisten van
verschillende bedrijven en instellingen elkaar, en wordt de basis gelegd voor nieuwe
samenwerkingen. Veel bedrijven lopen tegen dezelfde uitdagingen aan als het gaat om het
toepassen van AI, wat het uitwisselen van kennis, inspiratie en ervaringen des te waarde
voller maakt.

16

	De Digital Health Hub is een samenwerkings-netwerk in de regio Nijmegen dat innovatieve bedrijven en
mensen samenbrengt om de integratie van digitale technologieën in de biowetenschappensector te
bevorderen
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Van onderzoek naar toepassing
In samenwerking met kennisinstellingen toetst het AI for Life Center bij bedrijven welke
thema’s zij graag onderzocht zien. Oftewel: aan welke onderzoeksthema’s is in de praktijk
behoefte. Het AI for Life Center helpt vervolgens tevens bij het tot stand brengen van
concrete onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van partners, het
schrijven van onderzoeksvoorstellen en het vinden van (co)financiering.
Van theorie naar praktijk (en omgekeerd)
Het AI for Life Center legt en onderhoudt verbindingen tussen de Radboud Universiteit en de
HAN University of Applied Sciences, maar daarnaast ook tussen de onderwijsinstellingen en
de beroepspraktijk. Met bijvoorbeeld het inrichten van hybride leerwerkomgevingen wordt de
grens tussen theorie en praktijk verkleind. Via het AI for Life Center heeft het bedrijfsleven
beter toegang tot hoogleraren, lectoren, PhD’s en studenten, en wordt de toegang tot
kennis en human capital beter ontsloten. Door bij bedrijven te polsen aan welk type
werknemers behoefte is, kunnen gericht nieuwe opleidingen worden ontwikkeld.
Innovaties versnellen
Het AI for Life Center helpt AI-innovaties versneld naar de markt te brengen. Dat doet het
door partijen in contact te brengen met andere bedrijven, door ze te koppelen aan de juiste
afstudeerders en door ze aan financiering te helpen. Zo werkt het AI for Life Center onder
andere samen met regionale acceleratieprogramma’s. Daarnaast stimuleert het financieringsprogramma’s als Startup Fonds Gelderland, Gelderland Valoriseert en De Groeiversneller om AI tot een van de speerpunten te maken.

4.2 Talent aantrekken en behouden

Zoals in hoofdstuk 2.3 is beschreven, is er in de regio binnen de ICT-sector – en meer
specifiek: AI en data science – sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het is dan ook van
belang dat mensen met relevante kennis en/of ervaring voor de regio behouden blijven. Het
gaat daarbij om mensen die werkzaam zijn bij regionale bedrijven, of die een studie hebben
gevolgd aan een regionale kennisinstelling. Daarnaast is het de bedoeling om meer
studenten en werknemers van buiten de regio aan te trekken.
Het online platform The Life Net (thelifenet.eu) (zie ook 2.4) is een publiek toegankelijk
platform over leven, werken en studeren in de Lifeport-regio. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van dat wat er al is en gebeurt in de regio, en daarmee aan zowel het aantrekken
als behouden van werknemers, studenten en ondernemers uit het buitenland. Ook zijn er op
het gebied van human capital samenwerkingskansen met het Jheronimus Academy of Data
Science (JADS) MKB Datalab, dat al sinds 2016 kennis en kunde van datawetenschappers
toegankelijk maakt voor het mkb.
Behoud van studenten
Op dit moment vertrekt jaarlijks een aanzienlijk deel van de studenten uit onze regio. Vooral
de Randstad heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht onder afgestudeerden.17
In sommige gevallen is dit vertrek vooral te wijten aan een gebrek aan kennis van de
regionale carrièremogelijkheden.

17

	Bron: rapport Nuffic: Stayrate van internationale afgestudeerden in Nederland (augustus 2020). Zie bijvoorbeeld
ook het artikel Na de studie vliegen ze uit (oktober 2018).
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Het AI for Life Center ontwikkelt projecten en organiseert activiteiten waardoor studenten
tijdens hun studie meer in aanraking komen met wat de regio te bieden heeft. Zo wordt hun
kennis van het regionale bedrijfsleven vergroot, en daarmee de kans dat ze na hun studie
hun carrière in de regio starten. Ook zorgt het AI for Life Center dat studenten als stagiair bij
regionale partijen terechtkunnen en dat bedrijven PhD-projecten financieren.
Behoud van werknemers
Voor het behoud van relevante werknemers richt het AI for Life Center zich op het verbinden
van de werknemers met elkaar, met regionale bedrijven en met kennisinstellingen. Er is een
duidelijke behoefte om in contact te komen met gelijkgestemden en om vakinhoudelijke
kennis en ervaringen te delen.
Het AI for Life Center richt zich daarnaast op het verbinden van HR-medewerkers van
regionale bedrijven. Als een goed geschoolde AI-professional van plan is te vertrekken bij
het ene bedrijf, kunnen deze HR-medewerkers er voor proberen te zorgen dat diegene aan
het werk kan bij een ander bedrijf uit de regio. Door deze gezamenlijke doelstelling aan te
moedigen en te faciliteren, blijven professionals eerder behouden voor de regio.
Aantrekken van werknemers en studenten
Onbekend maakt onbemind. Het is tijd om werknemers en studenten van buiten de regio te
laten weten en te laten zien wat voor kansen hier liggen. Dat gaat zowel over de opleidingen
die worden aangeboden als over de bedrijven die al met AI bezig zijn. Studenten moeten
weten dat zij hier een relevante technische opleiding kunnen volgen, en dat er daarna volop
baankansen in hun vakgebied zijn. Werknemers moeten weten dat ze terechtkunnen bij
verschillende bedrijven en dat er volop omscholingskansen zijn.

4.3 Bedrijven aantrekken en
inspireren

Onze regio is uitzonderlijk op het gebied van Health, Hightech,
Food en Energy, maar zeker ook op het gebied van AI. Zo
neemt de Radboud Universiteit een koppositie in (zie ook 2.3).
Deze vooraanstaande positie straalt af op het regionale
bedrijfsleven. Er zijn diverse samenwerkingen met regionale
bedrijven, gericht op AI en data science. Ook is er een groot
aantal spin-offs en bedrijven die dedicated bezig zijn met AI.
Deze bijzondere positie is relatief onbekend. Dat is niet alleen
een nadeel als het gaat om het aantrekken en behouden van
studenten en werknemers (zie 4.2), maar ook van bedrijven.
Acquisitie
Een sterke regionale profilering is voor overheden van groot
belang. Het versterkt lobbytrajecten en financieringsaanvragen,
zowel richting het Rijk als Europa. Het ondersteunt inter
nationale acquisitietrajecten waarin bedrijven naar de regio
gehaald worden, trekt kenniswerkers aan en bindt inwoners
aan de regio.

“Er is veel kennis rond AI, maar
iedereen voelt dat het tijd is om de
stap naar toepassing te zetten. Dé
meerwaarde van het AI for Life
Center is dan ook dat het daaraan
bijdraagt. Het vergroot de zichtbaarheid van wat er in de regio gebeurt
en laat zien wat de toepassings-
mogelijkheden van AI zijn. Dat werkt
inspirerend. Bovendien zorgt het
centrum voor de verbindingen die
nodig zijn om die toepassingen ook
echt te realiseren.”
Robin van Breukelen, Avisi
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Door bestaande initiatieven, opleidingen en bedrijven zichtbaarder te maken, vergroot het AI
for Life Center de bekendheid van de regio als AI-hotspot, zowel buiten als binnen de regio.
Daarmee vergroot het ook de aantrekkingskracht. Nationale en internationale partijen zullen
de regio dan eerder als optie zien voor samenwerking en/of als vestigingslocatie. Om dit
voor elkaar te krijgen wordt nauw samengewerkt met Oost NL, provincie Gelderland, de
regionale gemeenten en met diverse hotspots, waaronder de Novio Tech Campus en
Industriepark Kleefse Waard.
Inspireren
Meer zichtbaarheid heeft nog een belangrijk voordeel, namelijk: laten zien wat de kansen en
mogelijkheden van AI zijn. De term AI wordt veelvuldig gebruikt, maar wat het precies is en
wat je er als organisatie mee kan is lang niet voor iedereen duidelijk.
Het AI for Life Center zet zich in om de toepassingskansen van AI duidelijk te maken.
Bedrijven en organisaties worden geïnformeerd over de mogelijkheden, de uitdagingen en
de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Dat gebeurt niet alleen door de inrichting
van een fysieke plek waar alles samenkomt, maar ook door middel van een website,
nieuwsberichten, voorbeeldcasussen, social media en het organiseren van bijeenkomsten.
Hoe meer bedrijven de meerwaarde van AI zien, hoe meer kansen er zijn op projecten en
samenwerkingen.
Kortom: het AI for Life Center zorgt dat het belang van AI én de aanwezige kennis en kunde
volop onder de aandacht wordt gebracht bij diverse acquisiteurs en netwerken.
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5. Positionering

Hieronder wordt de positie van het AI for Life Center geschetst in het bestaande
AI-ecosysteem in de regio en daarbuiten:

Projectontwikkeling
&
Kennisdeling
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Profileren van AI-ontwikkelingen en
-initiatieven uit de regio

Health, Hightech, Energy, Food

Bedrijven
aantrekken
&
inspireren

Talent aantrekken & behouden

Zorgt voor de verbindingen in Gelderland en Overijssel
tussen regionale initiatieven en met de NLAIC en de
European AI Alliance. Richt zich op projecten die regiooverstijgend zijn. Dienen als portal voor subsidietrajecten
vanuit het Nationale Groeifonds.
Heeft als doel de positie van Nederland op het gebied van
AI te versterken. Dat doen zij onder andere via de realisatie
van inhoudelijke hubs verspreid door het land. Ook zetten
zij de middelen vanuit het Groeifonds strategisch en
gestructureerd in.
Richt zich op de ontwikkeling van Europees beleid en het
versterken van de Europese positie op gebied van AI ten

European AI Alliance

opzichte van andere werelddelen. Door middel van een
breed forum, waar de NLAIC onderdeel van uitmaakt, wordt
input gegenereerd.

Visiedocument AI for Life Center

16

Voortborduren op kennisontwikkeling
Aansluiting tussen de focusgebieden van de regio en de kennisgebieden van de universiteit
biedt veel potentie. Het AI for Life Center streeft naar een nauwe aansluiting op de kennis
gebieden waar de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de HAN en de WUR zich op
focussen.
Waar deze instellingen alles op het gebied van onderzoek en onderwijs rond AI organiseren,
gaat het AI for Life Center een stap verder. Het zet vanuit de vorming van een regionaal
ecosysteem de stap naar toepassing, om zo – ten behoeve van de regio – het maximale uit
al deze kennis en kunde te halen.
Aansluiten bij bestaande (thematische) samenwerkingsverbanden
Zoals in hoofdstuk 3.3 beschreven, blinkt onze regio uit op het gebied van Health, Hightech,
Food en Energy Er zijn diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden die organisaties
ondersteunen binnen een van deze thema’s. Denk hierbij aan Connectr (Energy), Digital
Health Hub (Health), CITC (Hightech) en World Food Center (Food).
Connectr
Connectr – Energy innovation zorgt voor dynamiek en groei van het cluster Energy in de
regio, en draagt daarmee bij aan de energietransitie, de regionale economie en de humancapital-agenda. De kracht ligt in het uitvoerende niveau: nieuwe ideeën worden vanuit
Connectr direct getest en in de praktijk gebracht en kunnen van daaruit groeien.
CITC
Het Chip Integration Technology Center (CITC) is een non-profit innovatiecentrum, waar
bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken om de kloof tussen de
academische wereld en de industrie te overbruggen en nieuwe en betere oplossingen te
creëren.
Digital Health Hub
De Digital Health Hub is een samenwerkingsnetwerk in de regio Nijmegen dat innovatieve
bedrijven en mensen samenbrengt om de integratie van digitale technologieën in de
biowetenschappensector te bevorderen.
World Food Center
Het World Food Center is het kennis- en zakencentrum op het gebied van voedsel en
voedselproductie. Het brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen om
samen antwoorden te vinden op huidige en toekomstige voedselvraagstukken.
Het AI for Life Center faciliteert, ondersteunt en versnelt de AI-innovaties binnen deze
thematische samenwerkingsverbanden en initiatieven, waardoor de regio optimaal profiteert.
Van regionaal naar nationaal en Europees
De Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij een
verscheidenheid aan organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland met elkaar
te verbinden. Dat doet de NL AIC onder andere via verschillende regionale hubs, die zich
richten op specifieke toepassingsgebieden. AI-hub Oost-Nederland richt zich met name op
gezondheid, voeding, energie, industrie en onderwijs. Binnen de hub werken de lokale regio’s
samen om Oost-Nederland een herkenbaar AI-profiel te geven. Een belangrijke doelstelling van
de AI-hub Oost-Nederland is de realisatie van omvangrijke projecten. Met deze projecten moet
een aanzienlijk gedeelte van de beschikbare groeifondsmiddelen in Oost-Nederland landen.
Visiedocument AI for Life Center
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De regionale samenwerkingen op het gebied van AI – in de Achterhoek (BOOST), Twente en
Nijmegen (AI for Life Center) – vormen het fundament van AI-hub Oost-Nederland. Op het
moment dat een AI-project binnen een van de regio’s extra ondersteuning nodig heeft,
wordt een project opgeschaald naar het niveau van de hub. Vanuit AI-hub Oost-Nederland
kan dan bijvoorbeeld breder gezocht worden naar samenwerkingspartners in de regio
Oost-Nederland, kan in samenwerking met Oost NL naar financieringsmogelijkheden
worden gekeken en kan extra business development worden ingezet.
Zoals in 2.2 beschreven, sluiten de regionale en nationale ambities aan bij de ambities van
de Europese Commissie. De ambities van het AI for Life Center sluiten op hun beurt aan bij
de regionale en nationale ambities. Het centrum werkt dan ook volop samen met AI-hub
Oost-Nederland, de overkoepelende NL AIC en andere nationale en Europese samen
werkingsverbanden, waaronder de European AI Alliance.
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6. Organisatie

In het afgelopen anderhalf jaar zijn er mooie stappen gezet rond het AI for Life
Center. Zo is onder andere de taskforce gevormd. Dit betreft een betrokken groep
vertegenwoordigers van mooie en innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en
overheden. Deze mensen zetten hun tijd, kennis en energie in om een center te
realiseren met toegevoegde waarde voor de regio Arnhem – Nijmegen, met
Wageningen. Als partner van de Nederlandse AI Coalitie heeft The Economic Board
input geleverd, waarna succesvol aanspraak is gemaakt op het groeifonds. In
samenwerking met de Universiteit Twente, Twente board en Oost NL is het gelukt
om een AI Hub Oost-Nederland te realiseren. Tevens is er een breed en krachtig
AI-netwerk gebouwd, zijn er mooie en vruchtbare verbindingen gelegd en is de
organisatie betrokken bij een diversiteit aan AI-initiatieven en -projecten met veel
potentie.
Het vervolg
De afgelopen periode heeft laten zien dat de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen alle
ingrediënten heeft om toonaangevend te zijn op gebied van AI en dat het aanwezige
potentieel enorm is. Om dit volledig te benutten is het noodzakelijk om de juiste vervolg
stappen te zetten. Voor de regio is het essentieel dat AI hoog op de agenda wordt gezet.
Het is noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de capaciteit om verbindingen te leggen,
projecten te ontwikkelen, bekendheid te genereren, personeel te behouden of aan te trekken
en fondsen aan trekken.
De organisatiestructuur en locatie
Met het AI for Life Center werken we toe naar een gestructureerde organisatie. Deze dienen
we op een efficiënte wijze op te bouwen, waarbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt
van en aansluiting gevonden wordt bij bestaande organisaties en initiatieven. De bouw van
deze organisatie is geen doel op zich. Bij elke stap moet er gekeken worden naar de
bijdrage aan de doelstellingen en complementariteit van andere organisaties. Eerder
opgedane ervaringen hebben ook de toegevoegde waarde van een fysieke ruimte duidelijk
gemaakt. Met name de zichtbaarheid en de mogelijkheid tot (spontane) ontmoetingen spelen
daarbij een belangrijke rol. Dat wil niet zeggen dat het gaat over een eigen afzonderlijke
ruimte of gebouw. Het tegendeel is waar: het ligt voor de hand dat er een gezamenlijke
ruimte betrokken wordt met een of meerdere initatieven die aansluitende of overlappende
doelstellingen nastreven. Te denken valt aan het Radboud Center voor AI of de Digital Health
hub.
Een begin wordt gemaakt door een business developer en een medewerker marketing &
communicatie. Gezien de aanwezige potentie en het beoogde ambitieniveau wordt er
gestreefd naar een snelle verdere uitbouw en professionalisering van de organisatie. Health,
Hightech, Food en Energy: daar ligt de kracht van de regio en de focus van het AI for Life
Center. Een afzonderlijke business developer per thema is een logische en waardevolle
doorontwikkeling. Gezien het belang van zichtbaarheid en de hoeveelheid regionale
ontwikkelingen ligt uitbreiding naar een communicatieteam voor de hand. Een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden van dit team is samenwerken met regionale partijen,
zodat zij een eenduidige boodschap uit kunnen dragen.
Het AI for Life center heeft ook behoefte aan een ‘gezicht’ van de organisatie. Een ambassadeur die op het juiste niveau AI in de regio op de agenda zet. Deze persoon zet de stip op
de horizon en geeft sturing aan de organisatie om de gekozen doelen te behalen.
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7. Financieel

De afgelopen periode hebben alle betrokken partijen geïnvesteerd in het AI for Life
center. Er is een aanzienlijke hoeveelheid tijd en energie nodig geweest om op dit
punt in het proces te komen. In beperkte mate zijn er ook financiële investeringen
gedaan. De fase is echter aangebroken dat nieuwe substantiële bedragen nood
zakelijk zijn om de vervolgstappen richting de realisatie van het AI for Life Center
te kunnen zetten.
Het is belangrijk gefaseerd en stapsgewijs te groeien naar een volwassen organisatie.
Hierdoor kan er doorlopend afstemming plaatsvinden met de behoeftes vanuit de markt.
Ook zorgt dit ervoor dat de soort financiering aansluit op de fase en de behoefte van de
organisatie. Het is echter van belang dat er vaart in het proces blijft zitten. Gelden zijn
gereserveerd en komen op korte termijn beschikbaar. Regio’s en organisaties zetten in op AI
en ontwikkelen zich. De impact van AI is dusdanig groot dat ‘niet meegaan’ grote nadelige
gevolgen voor de regio heeft, zowel economisch als maatschappelijk.
Momenteel wordt er door bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden substantieel
geïnvesteerd in AI. Het AI for Life Center zet zich in om subsidies in te zetten om deze
bestaande of geplande investeringen te vermenigvuldigen. Op deze manier is het in staat
meer snelheid en impact te kunnen maken. Meer hierover is uiteengezet in de financiële
bijlage.
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