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Artificial Intelligence
Beslissingen op basis van data



“Ik wil graag een pizza bestellen”

“Sorry, ik weet niet wat een pizza is”

“OK, maar weet je dan een Italiaans 
restaurant in de buurt?”

“Ja, restaurant Toscana is 100 meter 
verderop in de straat, rechts op de hoek.”

“OK, bedankt.”



4 types of A.I.

Type 1: Purely reactive

Type 2: Limited memory

Type 3: Theory of mind

Type 4: Purely reactive

IBM’s Deep Blue

Ex Machina, iRobot 

R2D2 Star Wars

Self-driving vehicles



Krijgt Stephen Hawking gelijk?

“The development of full artificial intelligence 
could spell the end of the human race.”





Leonardo da Vinci’s flying machine





Waar staan we nu?

En hoe groot wordt de impact?



Planet Internet reclame



Computer MensVS.



Status A.I.

0 10 20 30 40 50 60

Kind van 6 jaar



‘Stong’ Artificial Intelligence

Een systeem dat elk complex probleem kan oplossen. 

‘Applied’ Artificial Intelligence

Een systeem dat een specifiek probleem kan oplossen.



Google 
Data 
Center

Stong:



Wat kunnen we met ‘Applied A.I.’

Snel en efficiënt grote hoeveelheden transacties controleren op fraude

Automatisch data uit bronnen halen zoals Kadaster, UWV en het pensioenregister

Uit grote hoeveelheden aan data analyses maken en vertalen naar een ‘best advice’

24/7 real-time risico’s of kansen monitoren en op ieder moment een actueel advies geven
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A.I. Agents
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Facturen 33% vaker binnen termijn betaald

Het resultaat

Operationele kosten met 41% omlaag

Orbit

IBMAmazon

KasistoGupShup



Hoe kan het mijn werk beïnvloeden?



Wat kan je doen?

• Ga aan de slag! Je hoeft de sector niet te veranderen, begin klein.

• Creëer bijvoorbeeld je eigen interne ‘robo-advies’ service voor standaard 
vragen. Of begin met Alexa voor je eigen vragen!

• Meeste heil in hybride modellen van advisering waarbij ‘robo-advies’ wordt 
gecombineerd met menselijke componenten. 

• Zo’n service voor intern gebruik kan kostbaar zijn, vind partners in de digitale 
transformatie!

Creëer de juiste mindset!



Het gaat om het proces



Voordeel voor de consument

Op korte termijn nog niet veel..

Maar op de lange termijn:

Nog steeds menselijk advies krijgen (maar wel op basis van data).

Een robot is in staat niet alleen gevraagd advies te geven, maar ook 
om ‘proactief’ advies te geven; signaleren dat een klant later een 
ander product of dienst nodig heeft (of niet meer nodig heeft).



Financieel planner overbodig? 

NEE

Maar het werk gaat veranderen.









Wat is uw mening?


