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Nog 1 week campagne …



Huidige Vlaamse Regering …



Nieuwe Vlaamse Regering….

?



Maar geen 
paniek….

regeringen 
komen en 
gaan, …

administraties 
blijven 
bestaan.



Bij de start van de Vlaamse 
regering medio 2014 werd 
afgesproken in de 
legislatuur 2014-2019 om 
500 mio € recurrent extra te 
investeren in Economie, 
Wetenschap en Innovatie. 

Bovenop deze 500 mio € 
recurrente investeringen 
zouden nog eens 425 mio € 
éénmalige investeringen 
komen.

Deze beloften werden ook 
nagekomen!

= krachttoer minister 
Muyters





Gelukkig 
32 mio €
beslist
…



Start 
voorjaar 
2018 …



Totstandkoming AI-beleidsplan: ‘triple helix-model’

‘Triple 
Helix -
model’

3. Overheid



Want … klassieke lineaire innovatiemodel 
voldoet niet meer in 21ste eeuw…

1. Fundamenteel 
onderzoek

2. Strategisch 
basisonderzoek

3. Toegepast 
onderzoek

Economische 
innovatie door 
profit-sectoren

wereld kennisinstellingen wereld profit/non-profit sector

1. Fundamenteel 
onderzoek

2. Strategisch 
basisonderzoek

3. Toegepast 
onderzoek

Maatschappelijke 
innovatie door 

non-profit sectoren

relatief gescheiden werelden…



… daarom AI-beleidsplan volgens ‘triple helix-model’

Triple 
Helix 3. Overheid

+

STRATEGISCHE 
ONDERZOEKSCENTRA

INDUSTRIE

UNIVERSITEITEN



… maar nog beter: ‘quadruple helix’-model …

EWI 
‘Quadruple

helix’ -
model

1. 
Kennisinstellingen

4. Burgers

3. Overheid

2. Bedrijven

Zie daarom 
oprichting
‘Kenniscentrum
Data & 
Maatschappij’



Terug 
naar de 
nota VR.

Inhoud 
beleids-
plan AI
…



Inhoud AI-beleidsplan: 3 sporen

1.  Spoor gericht naar de kennisinstellingen -> Vlaams 
toponderzoek in AI

2. Spoor gericht naar de bedrijven -> implementatie van AI in het 
Vlaamse economische weefsel, inzonderheid KMO’s

3. Spoor gericht naar de burger -> sensibilisering, vorming & 
opleiding en … ethiek

Sporen nauw afgestemd op elkaar -> 
geïntegreerde beleidsagenda 



Spoor 1: kennisinstellingen (1)



Spoor 1: kennisinstellingen (2) ->  vier 
‘challenges’: coördinator -rol



Spoor 2: bedrijven (1)



Spoor 2: bedrijven (2)

- beoogt een heldere gecoördineerde inzet van het 
VLAIO-instrumentarium in overleg met de 
stakeholders

- bereikt een breed scala aan actoren

- leidt tot een hogere maturiteit van het bedrijfsleven 
inzake digitalisering en AI en CS



Spoor 2: bedrijven (3)

Actie 1: ondersteunen van bedrijven om AI-innovatie en –implementatie experimenten op 
te zetten

- Individueel 
- Collectief 

Actie 2: Ondersteunen van bedrijven in de realisatie van industrieel onderzoek
- Zowel nieuwe AI-gebaseerde business cases als aanwending van AI om 

meerwaarde te realiseren
- Verder bouwend op strategisch basisonderzoek

Actie 3: Ondersteunen van communities om de adoptie van AI en CS te versnellen
- Laat toe een domeinspecifieke aanpak uit te werken

Subactie 3: Ondersteunen van acceleratoren en incubatoren om bedrijven te helpen met 
AI-uitdagingen

Actie 4: Rol Hogescholen, aandacht voor zorgsector



Spoor 3: burger (1) 

1.  Sensibiliserende acties

2. Vorming en opleiding

3. Ethisch kenniscentrum



Spoor 3: burger (2) 

Luik vorming en opleiding

Geïntegreerde visie voor Vlaanderen over opleidingen en 
vorming rond AI

AI-opleidingsmatrix 
à Bedrijven
à Hoger onderwijs
à Middelbaar onderwijs
à Brede bevolking



Spoor 3: burger (3) 

Sensibilisering en ethiek

‘Kenniscentrum data & 
maatschappij’ 

in oprichting



Meer weten over AI? 

Zie site met alle gebundelde informatie

www.vlaio.be/ai



Meer weten over het 
beleidsdomein EWI 
en over de 
EWI-‘quadruple helix’? 

Volgende week 
verschijning van … 
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