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Over Deltiq
Information drives your business

Steeds meer bedrijven ontdekken de waarde van informatie om zich te onderscheiden. Slim gebruik 

van informatie biedt nieuwe, ongekende mogelijkheden om te innoveren, prestaties te verbeteren 

en te verduurzamen. In de 21ste eeuw is informatie het nieuwste strategische bedrijfsmiddel, naast 

grondstoffen, arbeid en kapitaal.

In de praktijk blijkt dat de concurrentiekracht van organisaties rechtstreeks samenhangt met het 

optimaal gebruik van informatie. Daarvoor is wel informatie nodig van hoge kwaliteit, informatie die op 

het juiste tijdstip cruciale vragen van de onderneming beantwoordt. Snelheid, transparantie, inzicht en 

actiegerichtheid zijn daarbij kernbegrippen.

De ervaren consultants van Deltiq ondersteunen organisaties zodat deze informatie ook werkelijk kunnen 

inzetten als strategisch bedrijfsmiddel. Of het nu gaat om Business Intelligence, Analytics of Datamanagement, 

zij beschikken over een brede kennis en uitgebreide ervaring in het werkveld. Deze bewezen werkwijze in 

combinatie met een open blik voor innovatie staat garant voor een effectieve aanpak.

Met de Deltiq Viewpoint worden actuele  

thema’s op een beknopte manier aan de 

orde gesteld. Onze visie, een onafhankelijk 

en objectief geluid waarbij de hypes worden 

terugvertaald naar hun concrete praktische 

betekenis voor het werk van alledag.

Deltiq Group B.V.

Oud Aa 4b
3621 LB Breukelen
The Netherlands

 T +31 (0) 346 21 67 09

info@deltiq.com
www.deltiq.com
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Bekijk  AlphaGo  om meer te leren over de computer 

die Go zichzelf eigen maakte.

Nu de hype rond big data alweer voorbij is verschijnt er 
een nieuw modewoord: Artificial Intelligence (AI). Is AI door 
de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en het winnen van 
spelprogramma’s op TV alleen het nieuwe speeltje van 
technologiebedrijven of kunnen andere bedrijven hier ook van 
profiteren? In deze Viewpoint geven wij onze niet-kunstmatige 
visie op deze nieuwe trend.

In 2016 deed Google met hun DeepMind systeem AlphaGo wat experts dachten dat onmogelijk was: 

winnen van grootmeester Lee Sedol in het spel Go met een zege van 4-1. Door dit overweldigende succes 

van een kunstmatig intelligente machine op de ook zeer intelligente maar duidelijk niet kunstmatige 

opponent, werd al snel beweerd dat de mensheid zich moet voorbereiden op een wereld waarin 

machines een groot gedeelte van het werk dat nu door mensen gedaan wordt gaan overnemen.

Artificial Intelligence is het nieuwe speeltje van technologiebedrijven. Het loopt daarmee het risico dat het, 

net als de big data hype, wordt gedreven door een onrealistisch geloof in vooruitgang en techoptimisme. 

Onze ervaring is dat het op dit moment nog moeilijk is voor bedrijven om goede en concrete use cases te 

vinden.

In deze Viewpoint geven wij onze visie op AI en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de volgende 

golf van innovatieve technologie. Het eerste deel gaat in op de toegevoegde waarde en de in potentie 

disruptieve kracht van deze nieuwe technologie. In het tweede deel vertellen we op welke manier een 

bedrijf AI praktisch en realistisch kan toepassen.

https://www.youtube.com/watch?v=g-dKXOlsf98
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Artificial Intelligence, van expert 
systems tot deep learning
De term Artificial Intelligence is toepasbaar op elke vorm 
van intelligentie die door machines wordt uitgevoerd. Dit is 
inclusief de ontwikkeling van expert systems in de jaren 
tachtig en negentig. De drijvende kracht achter AI is nu 
machine learning en deep learning is één van de technieken 
die hierbij wordt gebruikt.

Machine learning
Bij machine learning ‘leert’ de computer door een algoritme toe te passen op data. 

Deze algoritmes kunnen gebaseerd zijn op concepten uit de statistiek, zoals regressie en clustering. 

Bekende toepassingen hiervan zijn AB testing in e-mailmarketing en de aanbevelingsalgoritmes 

zoals deze gebruikt worden door Amazon en Netflix.

Deep learning
Een andere techniek, die gebruikt wordt voor machine learning, is deep learning. Deep learning 

vindt haar oorsprong in het bestuderen en imiteren van de menselijke hersenen. Biologen hebben 

aangetoond dat vrijwel al het intelligente leven gebaseerd is op het gebruik van neuronen. 

Een neuron is een gespecialiseerde cel die kan communiceren met andere neuronen middels 

elektrische en chemische signalen. Een fruitvlieg heeft slechts 250 duizend neuronen terwijl de 

hersenen van een mens er 86 miljard bevatten. Deep learning past dit concept van de neuronen toe 

op computertechnologie.

De eerste experimenten met kunstmatige neurale netwerken werden al gedaan in de jaren zeventig 

en tachtig. De echte doorbraak van deep learning kwam echter pas in 2005. Dit kwam onder andere 

door het inzicht om meerdere lagen van neuronen te gebruiken (waarbij sommigen verborgen 

zijn). De tweede reden voor deze doorbraak kwam toen men doorhad dat het gebruik van een GPU 

(Graphics Processing Unit), traditioneel alleen gebruikt voor het tonen van beeld, het vermogen om 

complexe neurale netwerken te verwerken sterk vergroot.
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Waar en wanneer moet ik AI inzetten?
Artificial Intelligence, machine learning en deep learning
Net als bij elke andere technologiehype is het onduidelijk wat precies wordt bedoeld met de term Artifical 

Intelligence (zie kader: Artificial Intelligence, van expert systems tot deep learning). In andere publicaties 

worden vrijwel alle vormen van computeralgoritmes, waaronder statistische modellen en data-analyse, 

meegenomen.

Deze Viewpoint gaat in op het nieuwe succes van Artificial Intelligence: deep learning. Bij deep learning 

wordt een neuraal netwerk getraind, op een vergelijkbare wijze als in de hersenen van een mens of dier. 

Natuurlijk zien wij ook zeer veel toegevoegde waarde in het gebruik van andere vormen van machine 

learning. Deze toegevoegde waarde wordt echter uitgebreid behandeld in publicaties over onderwerpen 

als big data, data science en analytics.

Het nieuwe speeltje van technologiebedrijven
Het succes van AlphaGo past binnen een grotere trend bij technologiebedrijven om gebruik te maken van 

deep learning en neurale netwerken. De bekende ‘persoonlijke’ assistenten van Apple, Microsoft, Google 

en Amazon maken hier allemaal gebruik van, evenals de zelfrijdende auto’s van Tesla, Uber en ook weer 

Google. Daarnaast beginnen deze zelfde bedrijven hun technologie beschikbaar te maken in de vorm van 

open source software en hardware. Zo bracht Google haar Artificial Intelligence engine TensorFlowTM uit 

en maakte Facebook haar op GPU gebaseerde hardware design openbaar.

Het verslaan van een menselijke opponent in een onmogelijk te winnen spel is indrukwekkend maar niet 

direct toepasbaar op andere onderwerpen. Zeer weinig organisaties hebben ten slotte het winnen van 

bordspellen als doel.

Wat als mijn bedrijf niet ‘Google’ heet?
Bij het vinden van de juiste case voor AI komen er gelijk twee vragen naar voren: Wat is de kracht van deep 

learning? Waar kan ik die inzetten in mijn eigen organisatie? Dit lijken twee gescheiden vragen maar ze zijn 

door specifieke karakteristieken van deep learning zeer met elkaar verbonden.

Deep learning komt pas echt tot zijn recht als het op dezelfde wijze problemen kan oplossen als mensen 

maar dan sneller of met meer data. De eerste toepassing, image recognition, laat dit duidelijk zien.

Deel 1
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Image recognition
Beeldherkenning, beter bekend onder de term ‘image recognition’, verbetert sterk bij het gebruik van 

deep learning, omdat het beelden kan analyseren op dezelfde wijze als een mens dat doet. Vooraf is 

niet te zeggen welke pixels een object vormen. Toch heeft een menselijk brein geen probleem met 

het herkennen van een object in een afbeelding die totaal anders is dan de vorige. Dit komt doordat al 

van jongs af aan onbewust connecties worden gelegd tussen verschillende neuronen in de hersenen. 

Een mens heeft echter al moeite met het doornemen van de vakantiefoto’s, terwijl een computer zonder 

klagen katten in alle YouTube video’s kan herkennen.

Er zijn veel toepassingen van beeldherkenning in het domein van openbare orde en veiligheid. Niet alleen 

worden personen en objecten sneller herkend op camerabeelden maar er wordt ook veel meer materiaal 

verwerkt dan ooit door mensen kan worden gedaan. Het is dan ook niet verrassend dat van alle AI use 

cases twintig procent over dit onderwerp gaat.

Ook bij medische toepassingen kan image recognition gebruikt worden. In plaats van katten kan AI 

ingezet worden om tumoren te herkennen op röntgenfoto’s. AlphaGo won het spel door strategieën 

te gebruiken die mensen nog nooit bedacht hadden. Vergelijkbaar: een mens kan alleen licht tussen 

400nm en 700nm van het elektromagnetisch spectrum opvangen, terwijl een sensor van een smartphone 

al een groter gedeelte van het licht opvangt, namelijk tussen 250nm en 780nm. En waarom zou je de 

röntgendata überhaupt nog omzetten naar zichtbaar licht als een computer naar de rauwe sensordata kan 

kijken? De machine heeft hierbij toegang tot een veel grotere datarange dan mensen ooit zullen hebben.

Productiemiddelen aan Arti�cial Intelligence 
uitgegeven door bedrijven
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Groot aantal variabelen
Deep learning kan breder worden toegepast in een situatie waarin het aantal variabelen groter is dan 

mensen kunnen bevatten. Het voorspellen van risico’s is hierbij een goed voorbeeld, waarbij in sommige 

gevallen modellen bestaan uit meer dan vijftigduizend variabelen. Dit aantal variabelen is zo groot, omdat 

vooraf niet kan worden bepaald welke variabelen het grootste effect hebben. Een neuraal netwerk kan als 

het ware ‘ontdekken’ welke variabelen dit zijn.

Natural Language Processing
Het laatste grote gebied waar deep learning excelleert ligt het dichtst bij onze eigen intelligentie. 

Hier moet het namelijk ‘ons’ begrijpen. Mensen hebben een ontelbare hoeveelheid ongestructureerde data 

geproduceerd in de vorm van documenten en blijven dit ook doen. Mensen zijn in de meeste gevallen 

prima in staat om deze documenten te lezen maar dit kost tijd. AI doet dit veel sneller. Zo gebruikt 

zakenbank J.P. Morgan deep learning om in enkele seconden al haar contracten voor zakelijke leningen te 

interpreteren. Iets wat een team juristen 360 duizend uur zou kosten.

Wanneer moet je AI, gebaseerd op deep learning, niet gebruiken?
Bovenstaande voorbeelden laten zien waar deep learning goed in is. Om een compleet beeld te geven, 

geven we ook de situaties wanneer deze technologie minder geschikt is. De eerste situatie is als het 

onnodig is. Een model met vijftigduizend variabelen is indrukwekkend maar dit is een “edge” case. 

De meeste bedrijven hebben al moeite met het vullen van een model met tientallen variabelen, laat staan 

duizenden. In dit geval zijn andere manieren van machine learning beter, ook vanwege de andere twee 

situaties waarin deep learning minder geschikt is. De tweede situatie is als het model heel precies moet 

zijn. Deep learning is niet heel precies. Zelfs in de meest ideale use case van image recognition worden 

fouten gemaakt. Deze fouten nemen toe als er weinig data beschikbaar is om het model te trainen. 

Mogelijk het belangrijkste gebrek van op deep learning  gebaseerde modellen is dat ze per definitie 

ondoorzichtig zijn. De computer kan alleen vertellen dat er een uitkomst is maar niet hoe deze daar toe is 

gekomen. Dit leidt tot verschillende ethische kwesties die verderop in deze Viewpoint worden besproken.
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Hoe breng ik het gebruik van 
AI in de praktijk?
Deel 1 van deze Viewpoint gaat over de vraag wanneer AI toe 
te passen. Deel 2 gaat verder met wat de beste manier is om 
dit binnen bedrijven uit te voeren. Wij geven onze belangrijkste 
adviezen voor het implementeren van, of voorbereiden op het 
gebruik van, Artificial Intelligence.

Begin met kleine innovatieve use cases

Blijf dicht bij het dagelijkse bedrijfsproces
Uit recent onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau McKinsey, blijkt dat de belangrijkste oorzaak voor 

het falen van big data initiatieven is dat deze niet aansluiten op het dagelijkse bedrijfsproces. Door het 

techoptimisme en het feit dat deep learning een nieuwe technologie is, waarbij de relevante toepassingen 

nog ontdekt moeten worden, is er een grote kans dat hetzelfde gebeurt met AI.

In plaats van grote, technologie gedreven programma’s adviseren wij bedrijven om te kijken naar kleinere 

innovatieve use cases, die nauw verbonden zijn met de eigen primaire processen en kerncompetenties. 

Stel bijvoorbeeld een klein multidisciplinair team samen rond een belangrijk thema.

Stand on the shoulder of giants

Maak gebruik van AI als dienst
Het vinden van de juiste know how en expertise op het gebied van deep learning is niet makkelijk. 

Uit onze eigen ervaring blijkt dat organisaties het op dit moment al moeilijk vinden om mensen aan te 

nemen voor bestaande big data of data science projecten. Expertise op het gebied van deep learning is 

nog dunner bezaaid. Daarnaast beschikken de meeste organisaties intern niet over voldoende data om 

neurale netwerken te trainen.

Voor de meeste bedrijven is het beter om een complete AI functie af te nemen als dienst. Alle bekende 

cloud leveranciers (Amazon, Microsoft en Google) bieden diverse oplossingen, variërend van 

beeldherkenning tot het analyseren van documenten en spraakdiensten. Je krijgt dan niet alleen de 

expertise van deze technologiebedrijven maar indirect maak je ook gebruik van hun toegang tot de 

enorme data hoeveelheden die ze gebruiken om hun modellen te trainen. Bij het aannemen van in-house 

expertise kan de focus dan liggen op het toepassen van deze diensten in plaats van proberen deze zelf te 

ontwikkelen.

Deel 2
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Sla alle mogelijke ruwe data op

Van te veel data naar niet genoeg
Het typische paradigma van business intelligence en big data is het oplossen van het probleem van het 

hebben van te veel data. Het nieuwe paradigma wordt het oplossen van het probleem van het hebben 

van te weinig data. Dit maakt data een nog belangrijker strategisch bedrijfsmiddel dan het nu al is.

Een vuistregel is dat hoe meer data gebruikt wordt voor een model dat is gebaseerd op machine learning, 

hoe betrouwbaarder het wordt. Het deep learning algoritme dat door Google werd ontwikkeld en 

zichzelf leerde om katten te herkennen, maakte gebruik van een sample van tien miljoen YouTube video’s. 

De meeste bedrijven beschikken niet over deze hoeveelheid data, terwijl de uitdaging waar zij voor staan 

groter is dan het herkennen van huisdieren in homevideo’s.

Bedrijven kunnen wel een begin maken door het opslaan van alle mogelijke ongestructureerde en ruwe 

data. Dit betekent onder andere het opslaan van ruwe sensor data van beveiligingscamera’s of medische 

apparaten, in plaats van het opslaan van gecomprimeerde videobestanden. Een andere oplossing voor 

het dataprobleem komt van een eveneens hip onderwerp, the Internet of Things. Hierbij levert de grote 

hoeveelheid informatie afkomstig van aan het internet verbonden sensoren de benodigde hoeveelheid 

data.

Val niet in de valkuil van ‘computer says no’

Vergroot investering in (data) governance
De financiële crisis van 2008 laat zien wat er kan gebeuren als managers de formules waarop zij 

hun beslissingen nemen niet begrijpen. Het gebruik van AI veroorzaakt een vergelijkbaar probleem. 

Deep learning is per definitie ondoorzichtig. Alles wat een computer kan zeggen is dat het resultaat de 

uitkomst was van de verbindingen tussen een groot aantal neuronen. Een onbedoelde bias of negatieve 

gevolgen zijn daarom niet te voorspellen. Prachtig uitgebeeld in de parodie van komedie  Little Britain .

Naast deze ondoorzichtigheid heeft het gebruik van externe cloud diensten en de noodzaak om grote 

hoeveelheden data op te slaan verschillende ethische bezwaren opgeleverd. Ons advies aan bedrijven is 

dan ook om hun inspanningen op het gebied van data governance te vergroten.

Specifiek moeten organisaties:

• expliciet maken welke data wordt gebruikt en hoe deze wordt gebruikt voor het trainen en 

toepassen van Artificial Intelligence, inclusief de externe cloud services die hiervoor worden gebruikt,

• de beperkingen begrijpen van een model en hun potentiele bias,

• de uitkomsten van deze modellen periodiek door mensen laten controleren en waar nodig correcties 

doorvoeren,

• zorgen dat de verantwoordelijkheden voor het toepassen van Artificial Intelligence binnen de gehele 

organisatie, inclusief de top, duidelijk zijn belegd, zodat in het geval van een onverwachte uitkomst 

snel actie kan worden ondernomen.

https://www.youtube.com/watch?v=AJQ3TM-p2QI
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Voordat machines de wereld overnemen
In Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future voorspelt Martin Ford een dystopia 

waarin intelligente machines mensen vervangen.

In deze Viewpoint geven we onze eigen visie op Artificial Intelligence en op hoe organisaties dit toe 

kunnen passen. Het beeld dat in deze Viewpoint naar voren komt is dat op AI gebaseerde technologie 

voordelen heeft maar dat er zeker ook beperkingen zijn. Door techoptimisme is er een groot risico dat AI 

alleen het nieuwe speeltje van technologiebedrijven blijft.

Ons advies is om te kijken naar kleine, innovatieve use cases dichtbij de dagelijkse bedrijfsprocessen, te 

focussen op het toepassen van deze vernieuwende technologie in plaats van op het zelf bouwen en de 

investeringen op het gebied van data governance te vergroten om onverwachte uitkomsten snel en 

effectief te kunnen managen. Vooral dit laatste is en blijft naar onze mening grotendeels een menselijke 

taak. De toekomst voor organisaties en hun medewerkers ziet er naar ons idee dan ook beter uit dan ooit 

tevoren.
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