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Dina Boonstra & transities

AEGON: Digitalisering van administratieve processen, start van gebruik

www voor klantcontact

NUON: liberalisering van de energiemarkt voorbereiden

Noordhoff Uitgevers: van papieren educatieve producten naar

crossmediale producten

Wegener, FD mediagroep, NDC mediagroep: van papieren kranten

naar crossmediale producten

- 2000 -



Directeur NV NOM & maatschappelijke transities

Investerings-en

ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-

Nederland

Innoveren

Internationaliseren

Investeren

Circulair/duurzamer

Gezonder

Slimmer

Innovatief 

MKB



Slimmer

Projecten en programma’s om 

de digitalisering in het MKB 

aan te jagen:

Smart Industry Hub, European 

Digital Innovation Hub

Industry 4.0

AI-coalitie

Industry 5.0

EU: Een industrie-visie die 

verder gaat dan efficiency en

productiviteit als doelen, die ook

de maatschappelijke rol van 

de industrie in de samenleving

en het welzijn van de 

werknemer in het 

productieproces centraal stelt.



• Verantwoordelijkheid

• Inwoners en maatschappelijke 

organisaties nemen actief deel

• Maatschappelijke en zakelijke 

problemen

• Menselijke en publieke waarde

Mensgerichte AI: ethisch, juridisch en maatschappelijk

Bedrijven Overheden

Burgers / 

inwoners

Kennis-

instellingen

Quadruple

helix



Ethisch

• Mensgerichte AI houdt rekening met 

menselijke waarden: 

collectief/samenleving en individueel

• Mensgerichte AI wordt begrepen en

geaccepteerd door degenen die er

mee werken en degenen die het 

onderwerp zijn

• (Vertegenwoordigers van) burgers 

zijn betrokken bij het ontwerp van AI 

of bij het opstellen van de 

toegepaste ethische kaders

Hoe kwamen de 

algoritmes tot stand die 

leidden tot de 

toeslagenaffaire?

En hoe die bij KYC?
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Juridisch: 7 vereisten EU AI act

• Menselijke keuzevrijheid en toezicht

• Robuustheid en veiligheid

• Privacy en gegevensbeheer

• Transparantie

• Diversiteit, non-discriminatie en

eerlijkheid

• Maatschappelijk en ecologisch

welzijn

• Verantwoordelijkheid



Smart mobility



Vertegenwoordigers van 

betrokkenen, klanten, werknemers, 

beleid, ontwerpers zijn betrokken bij

het ontwerp van AI, de afspraken

over het gebruik en het gevraagde

gedrag

Mensgerichte AI wordt begrepen en

geaccepteerd door degenen die 

ermee werken en degenen die het 

onderwerp zijn.

Mensgerichte AI is een aantrekkelijke

propositie voor bedrijf, burger en

consument: men is bereid er voor te

betalen!

EU-consumenten moeten willen betalen

voor verantwoorde, transparante en mens-

respecterende AI. Bedrijven moeten er aan

kunnen verdienen.

Maatschappelijk



Rol voor betrokkenen?



Rol voor arts en patiënt



Smart or predictive maintenance



https://www.aihub-noord.nl/

AI hub Noord-Nederland

https://www.aihub-noord.nl/


Dina Boonstra: voorzitter bestuur AI hub Noord

Neem gerust contact op

Boonstra@nom.nl

06-54348238

https://www.aihub-

noord.nl/
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