
Een greep uit bedrijven in Oost-Nederland die zich bezighou-
den met AI:

Thirona –  Medical imaging, AI-gedreven beeldanalyse van  
                   radiologische beelden

Nedap –  AI in systemen voor de zorg, agro en retail

Demcon – AI systemen in robotics, medtech en industrie 

                                     

Topicus –  AI in software voor onderwijs, zorg, finance en  
                   sociaal domein

NXP –        AI in de productie van computerchips 

Tennet –   In de monitoring en besturing van smart grids

AI ecosysteem partners/ netwerken

Artificial Intelligence in Oost-Nederland  
Sleuteltechnologie: Artificial Intelligence en Data Science

     AI in Oost-Nederland     Highlights                Faciliteiten en projecten

AI staat voor artificiële (of kunstmatige) intelligentie
waarmee machines, software en apparaten zelfstandig proble-
men oplossen. De kern van AI betreft systemen die in dynami-
sche situaties gedragingen ondersteunen of automatiseren. 

Hierbij spelen vier elementen een belangrijke rol:
•  Collection: verzamelen, structureren en valideren van data
•  Analysis: data omzetten in informatie
•  Prediction and decision: informatie omzetten in logische  
    beslissingen
•  Effector:  beslissingen omzetten in acties

Fundament onder AI wordt geboden door drie technologische 
ontwikkelingen:
•  Exponentiele groei, rekenkracht en opslagmogelijkheden:  
    maakt complexe berekeningen tegen lage kosten mogelijk.
•  Enorme toename data-generatie en beschikbaarheid: dit  
    biedt voeding voor algoritmes om allerhande berekeningen  
    mee uit te voeren. 
•  Forse doorontwikkeling van algoritmen: innovatieve algorit- 
    mes maken nieuwe en complexere berekeningen mogelijk. 

Economische én maatschappelijke impact met AI
AI is een sleuteltechnologie dat voor grote economische én 
maatschappelijke impact zal gaan zorgen. Schattingen wijzen 
op een economische impact die voor Nederland kan oplopen 
tot €80 mld en voor Oost-Nederland €13 mld. Er zijn tal van 
maatschappelijke uitdagingen waar AI een rol vervult, denk 
aan de uitdagingen in de gezondheidszorg, de energietransi-
tie, tegengaan van voedselverspilling en het verhogen van de 
productiviteit. Ook draagt AI bij aan veiligheid in een wereld 
die steeds sneller digitaliseert. Oost-Nederland heeft een 
sterk ecosysteem rond AI, een toenemend aantal bedrijven is 
actief bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen rond 
belangrijke (maatschappelijke) thema’s als gezondheid, voe-
ding, energie, industrie en onderwijs.

Fieldlabs/proeftuinen
De fieldlabs in Oost-Nederland bieden unieke testomgevingen en 
geven daarbij ondernemers de kans om innovaties in een vroeg 
stadium te valideren.  
 Smart Industry fieldlabs:
•  T-Valley - Mechatronica, robotics, drones
•  Laser Applicatie Centrum (LAC) - Robotics, digital twins
•  Fraunhofer Project Center (FPC) - AI for advanced manufacturing 
•  Smart Production Center (HAN)
•  CIVON (Graafschap College) - Data en AI
•  Perron 038 - Data gedreven productie

ICAI labs 
Innovation Centre for Artificial Intelligence, met labs in Nijmegen en 
Wageningen:
•  Thira Lab: Automatische interpretatie medische beelden
•  AI for Precision Health, Nutrition & Behaviour
•  AI-Rondo - The AI for Risk Profiling and Decision Support
•  Donders AI for Neurotech Lab: Toepassing AI in Neurotechnologie
•  Radboud AI for Health
•  AI for Agro-Food lab 
•  ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects) labs

Europese samenwerkingsprojecten
In verschillende INTERREG-projecten kunnen AI-innovaties verder 
grensoverschrijdend ontwikkeld worden, zoals:
•  ROCKET, regionale samenwerking in Key Enabling Technologies,  
    stimuleert implementatie van AI bij mkb
•  Vanguard, AI-pilot  

Europese netwerken
Artificial Intelligence | Vanguard Initiative 
•  AI&HMI Grid
•  Project AI REGIO   



Oost NL stimuleert een toekomstbestendige regionale 
economie door vergroting van het innovatievermogen van 
de industrie en door versnelling van groei van bedrijven, het 
behoud van of het creëren van nieuwe werkgelegenheid in 
kansrijke sectoren. Wij voeren onze activiteiten met maat-
schappelijke impact uit binnen de driehoek van bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid door te innoveren, investeren 
en internationaliseren.

Innoveren
Procesmanagement: 
•  Signaleren van trends en identificeren van kansen  voor de 
    regionale bedrijven;
•  Vanuit een neutrale positie aanjagen, begeleiden en ont- 
    wikkelen van programma’s en projecten op specifieke  
    regionale sterkten;
•  Verbindingen leggen en stimuleren van samenwerking door  
    middel van innovatieprojecten;
•  Programmamanagement; 
•  Het helpen van bedrijven in de oriëntatiefase van de  
    businesscaseontwikkeling.

Businessoptimalisatie: ondersteunen bij verrijken van 
business cases.

Focus: primair op regionale bedrijven met ontwikkel- en 
groeiambities.

Netwerk: waardevolle contacten. 

Innovatie-Ecosysteemontwikkeling: clusterontwikkeling, 
instrumentontwikkeling, samenwerking in Open Innovatie 
Centra en proeftuinen (fieldlabs).

Financiering: voor samenwerkingsprojecten MIT R&D, EFRO, 
INTERREG (6A/6B) en Europa (HorizonEurope/ Vanguard),  
nationale fondsen o.a. Groeifonds en Mobiliteitsfonds. 

AI-toepassingskansen        AI-hub Oost-Nederland          

De AI-hub Oost-Nederland (www.aihub-oost.nl) is partner van de 
NLAIC (www.nlaic.com) en bundelt de regionale krachten op het ge-
bied van AI. Deze AI hub werkt aan het vergroten van de zichtbaar-
heid, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van én voor AI-initiatie-
ven, -projecten en -samenwerkingsverbanden in Oost-Nederland 
op nationaal en Europees niveau. Dat doen we door:
•  Bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven zichtbaar te  
    maken, te verbinden en verder uit te bouwen. 
•  Als inspiratiebron en etalage voor ontwikkelingen en projecten te  
    fungeren.
•  Consortia te bouwen op (cross-over) economische speerpunten  
    en/of regionale sterkten. 
•  Vergroting talentpool met AI-competenties in Oost-Nederland. 
•  Gunstige (rand)voorwaarden te creëren (kennis, talent, geld,  
    netwerk, infrastructuur, business intelligence

Ondanks dat AI veel kansen biedt, kan het voor bedrijven een 
uitdaging zijn om te starten met het toepassen hiervan in hun 
bedrijfsprocessen. Oost NL helpt bedrijven en kennisinstellingen 
met het ontwikkelen van AI-oplossingen in regionale, nationale 
en Europese projecten en verbindt hen met relevante netwerken 
en/of partners. Oost NL is één van de initiatiefnemers van AI-hub 
Oost-Nederland.

AI-toepassingskansen in speerpuntsectoren Oost-Nederland
Een groot aantal kennis- en onderzoeksinstellingen, evenals 
bedrijven in onze regio, zijn voorlopers in Europa als het gaat om 
innovaties in de sectoren AgroFood, Health, High Tech en Energy. 
De Strategische Innovatie Investeringsagenda’s van Oost-Neder-
land (SIIA’s) zetten AI dan ook in als een van de bouwstenen voor 
de innovaties van de komende jaren. De toepassingskansen in 
Oost-Nederland met deze sleuteltechnologie zijn zo groot dat dit 
apart is benoemd als strategische prioriteit. 

Contact: Oost NL | Laan van Malkenschoten 40 | 7301 BG Apeldoorn | +31 (0)88 667 0100 | www.oostnl.nl

Chris Willemsen  +31 (0)6 28 85 21 15    
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AI-toepassingskansen in speerpuntsectoren Oost-Nederland

Universiteiten & Kennisinstellingen
Oost-Nederland beschikt over excellent onderzoek op het ge-
bied van AI. Ruim 1100 wetenschappers werken aan AI R&D op 
drie universiteiten. Daarnaast werken de drie hogescholen  
( o.a. via de lectoraten) aan toegepast AI onderzoek en projec-
ten. Jaarlijks worden 5.700 wo-studenten en 8.700 hbo-studen-
ten opgeleid op het gebied van AI.

Oost NL, 
dé ontwikkelingsmaatschappij 
van Oost-Nederland  €
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