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PITCH 

 

Artificial Intelligence (AI), als kernelement van de digitale transitie, is als geen andere in staat om een disruptieve 

transitie teweeg te brengen. Recent is de Noord-Nederlandse AI Hub (AI-hub NNL) ontstaan als één van de 7 

regionale Hubs van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC). Tot nu toe hebben 300 Noordelijke partijen (bedrijven, 

kennisinstellingen, overheden, instituten en maatschappelijke partners) zich aangesloten bij de AI-hub NNL. Dit heeft 

al geleid tot een uitgebreide lijst van projectideeën op de geprioriteerde sectoren. Het Noorden is verenigd in de 

Noordelijke AI Hub. Dat weerspiegelt zich in de opzet van de regionale sectoren waarin een groot aantal van zowel 

publiek als private organisaties vertegenwoordigd zijn en aansluiting heeft gevonden bij de nationale strategie rond 

AI.  

De AI-hub Noord-Nederland (AI-hub NNL), als onderdeel van de nationale AI-coalitie en ingebed in de Europese 

strategie rond digitalisering, gaat zich richten op de toepassingen van AI binnen een aantal geprioriteerde sectoren, 

om zo van Noord-Nederland de proeftuin van Nederland en Europa te maken. Doel van de AI-hub NNL is een 

portfolio van high-impact innovatieprojecten (TRL 7) binnen een groot aantal relevante sectoren. Het gaat om high 

impact publiek private samenwerkingsprojecten (HIPP projecten), die uit een ketenbenadering ontstaan. Deze 

benadering draagt bij aan een realistische inbedding van het project, aan zijn duurzaamheid en aan een grotere 

impact. Daarnaast, vanuit de HIPP projecten vervult de AI-hub NNL een scouting rol naar nieuwe (onverwachte) 

business opportunities. Het stimuleren van ondernemerschap (Startups en Scaleups) en ruimte creëren voor 

Continuous Entrepreneurial Discovery zijn daarom ook doelstelling van de AI-hub NNL. 

Dankzij de directe link met de andere Nederlandse AI Hubs en met de Smart Industry- en de Digital Europe 

programma’s, zullen de HIPP projecten aansluiting vinden bij de landelijke en Europese roadmaps. Binnen de 

projecten zal met andere Nederlandse en Europese regio’s worden samengewerkt. De verankering in de regionale 

waardeketen en tegelijkertijd in de landelijke en Europese kaders, maakt het mogelijk de digitale innovatie 

ecosystemen in het Noorden te verenigen, op te schalen en in te bedden in de nationale en Europese strategie.  

Dit wordt gerealiseerd door middel van een dedicated Projectbureau, waarop deze aanvraag gericht is. De 

activiteiten zullen aangestuurd worden door een 50/50 publieke/private governance. 

Concrete aandacht voor AI in de regio, op basis van projectontwikkeling en implementatie, zal een tastbare 

economische impact opleveren in de komende 5 jaar. Dit draagt indirect bij aan de versterking van de technologie- 

en productiesoevereiniteit van Nederland en Europa. Verder, doordat de Noordelijke economische sectoren 

verenigd zijn in dit project, zullen Spill over- en netwerkeffecten ontstaan: in potentie, omdat de versterking van 

activiteiten in de ene sector ook snel kan doorwerken naar andere sectoren. Naast de cross-sectorale 

kruisbestuiving, zal een Spill over ontstaan richting andere transities. Momenteel zijn er al concrete plannen van een 

aantal partners uit dit consortium om “smart/digital” en “circulair/groen” met elkaar te verweven. De 

maatschappelijke inbedding van de HIPP projecten in de vorm van aandacht voor digitale skills, zal ook een grote 

impact hebben op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Dit zal ook bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie 

van AI. De portfolio van de HUB past naadloos op de RIS3 (Regionale innovatiestrategie) en is daarmee overlappend 

en zal een boost geven aan de digitalisering in Noord-Nederland.  
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1. RELEVANTIE VAN DIT PROJECT 
 

De digitale transitie is volop aan de gang, zowel in Noord-Nederland als in Europa. Dit heeft ingrijpende gevolgen 

voor de verschillende actoren in het socio-economische landschap. Er zijn al forse verschillen te merken in de respons 

op de uitdagingen van deze transitie. Binnen de industrie, bijvoorbeeld, zijn bepaalde sectoren in grotere mate 

gedigitaliseerd dan anderen, maar ook binnen individuele sectoren is er duidelijk sprake van koplopers, volgers en 

achterblijvers, waarbij het MKB vaak onder de laatste is vertegenwoordigd. Deze trend is overigens sterk verbonden 

met een niet homogeen Human Capital landschap, wat betreft de nieuwe digitale skills. 

Om deze verschillen aan te pakken en hele ecosystemen te leiden naar het gemeenschappelijke doel zijn er een 

groot aantal initiatieven gestart op regionaal, landelijk en EU-niveau, zie kader, die gericht zijn op het aanjagen dan 

wel het begeleiden van deze digitale 

transformatie, vaak door middel van een 

open innovatie omgeving. Zoals de Smart 

Industry Fieldlabs bijvoorbeeld, nu verenigd 

onder de regionale Smart Industry Hub’s 

(SIH’s) als onderdeel van Industry 4.0, die het 

resultaat zijn van een landelijk top-down 

benadering in combinatie met het bottom-up 

bundelen van de regionale kennis en kunde 

als een regionaal ecosysteem. De combinatie 

van een nationale strategie en een regionaal 

ecosysteem zoals bij Smart Industry kan 

dienen als een goed voorbeeld en heeft ook 

in Noord-Nederland tot succes geleid in de 

vorm van Fieldlabs die zijn ingebed in een 

sterke nationale organisatie. 

Kennisinstellingen en onderzoekscentra gaan 

ook steeds vaker een partnerschap aan met private partijen en lokale overheden om aan de digitale 

kennisoverdracht bij te dragen richting de economische sectoren en/of de maatschappij. Op EU-niveau gaat het 

Digital Europe Programma zorgen voor een breed regionaal aanbod van digitale services en voor de internationale 

samenwerking tussen de regio’s. Ook Noord-Nederland doet hieraan mee, met een eigen European Digital 

Innovation Hub voorstel (EDIH Noord), getrokken door de Noordelijke SIH (SIH NNL) vanuit een breed consortium, 

passend bij de Noordelijke RIS3 strategie. In alle gevallen staat de koppeling met de RIS3 centraal. Daarin staat de 

digitale transitie prominent, als een doorsnijdende transformatie, die de enabler wordt van andere transities (zoals 

de transitie van een lineaire naar een circulaire economie) als een cross-over technology.  

Noord-Nederland is gekenmerkt door de afwezigheid van één dominante sector en daarbij van grote industriële 
spelers (met aanpalende R&D-faciliteiten, die ook in het Noorden zijn gevestigd). Het Noordelijke MKB 

vertegenwoordigt in het klein de diversiteit van de Nederlandse sectoren. Deels als gevolg hiervan is het Noordelijke 

digitale innovatie ecosysteem zeer gefragmenteerd geworden. Dit zorgt ervoor dat er een centraal aanspreekpunt 

ontbreekt, een rol die in het Zuiden bijvoorbeeld door een sterke organisatie als Brainport wordt ingevuld. 

Digital technology and infrastructure have a critical role in our private lives 
and business environments. We rely on them to communicate, work, 
advance science and answer current environmental problems. At the 
same time, the COVID-19 pandemic highlighted not only how much we 
rely on our technology to be available to us, but also how important it is 
for Europe not to be dependent on systems and solutions coming from 
other regions of the world. Paving the way for achieving this goal is 
DIGITAL program. 

The Digital Europe Program will provide strategic funding to answer these 
challenges, supporting projects in five key capacity areas: in 
supercomputing, artificial intelligence, cybersecurity, advanced digital 
skills, and ensuring a wide use of digital technologies across the economy 
and society, including through Digital Innovation Hubs. With a planned 
overall budget of €7.5 billion (in current prices), it aims to accelerate the 
economic recovery and shape the digital transformation of Europe’s 
society and economy, bringing benefits to everyone, but in particular to 
small and medium-sized enterprises. 

European digital strategy: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 
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Ondanks de diversiteit aan behoeftes en de fragmentatie aan oplossingen, is er wel een gemene deler te vinden in 
een belangrijk (in feite het belangrijkste) digitalisering onderwerp. Artificial Intelligence (AI), als het kernelement van 

digitalisering, is als enige in staat om een disruptieve transitie teweeg te brengen over alle sectoren. Zowel het kleine 

bedrijf dat nauwelijks bekend is met de digitalisering van eigen data als de grotere organisatie, die bereid is om eigen 

processen drastisch te vernieuwen. Beiden zullen de stap (moeten) maken naar AI-gestuurde systemen (autonomere 

systemen), op verschillende niveaus van complexiteit. 

De AI-hub Noord-Nederland 

Recent is de AI-hub Noord-Nederland ontstaan als één van de 7 regionale innovatie Hubs van de Nederlandse AI 

Coalitie (NL AIC). De regionale Hubs van de NL AIC richten zich op het betrekken en verbinden van stakeholders in 

de regio bij AI-activiteiten en bedden die in, in de nationale strategie. Ze spelen een belangrijke rol in de valorisatie, 

disseminatie van kennis en ervaring. Daarnaast vertegenwoordigen ze de sterke ecosystemen in de 

toepassingsgebieden van AI, die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van AI in de regionale 

ecosystemen in die gebieden. De AI-hub Noord-Nederland vertegenwoordigt de NL AIC in de drie Noordelijke 

provincies en omgekeerd is ook het geval: de Noordelijke AI-hub vertegenwoordigt de drie Noordelijke provincies 

op landelijk niveau met directe lijnen naar de andere regionale hubs (interhub overleg) en naar de landelijke AI-

coalitie (landelijke overleg). 

Het is de nadrukkelijke doelstelling om de PPS-en te ontwikkelen via een multi-funding aanpak, d.w.z. dezelfde 
thema’s gebruiken voor verschillende calls, op regionaal, nationaal en EU-niveau. Op die wijze kunnen we aan aantal 

ambities bereiken: 

- Zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse regionale middelen 
- Zo veel mogelijk tractie genereren op een aantal domeinen 

- De aansluiting tussen regionaal, nationaal, Europees effectueren binnen de projecten op werkniveau 

In beginsel willen we de AI-hub NNL in de breedte aan laten sluiten bij de AI-coalitie op alle werkgroepen en 
bouwstenen. Dat kunnen we, gezien de bezetting nu nog niet realiseren. Op basis van de regionale priorisering is 

gekozen om snel aan te sluiten op een aantal domeinen, te weten Industrie, Gezondheid, Energie, Landbouw, 

Maritiem en Duurzaamheid.  De nationale AI-coalitie heeft ons verder gevraagd om een deel van het nationale 

leiderschap in te vullen. Inmiddels doen wij dat op het gebied van onderwijs en industrie en wij pleiten voor een 

coördinerende rol op het gebied van Data Sharing. Dat doen we samen met de RUG, Astron en TNO. Aangezien 

Noord-Nederland als laatste hub is aangesloten was er helaas geen ruimte meer om het leiderschap op te eisen op 

andere domeinen. 

We zijn inmiddels een volwaardige AI-hub van de landelijke AI-Coalitie en willen die positie verder opbouwen en 

uitbouwen door middel van deze REACT-EU aanvraag. 

Nu meer dan ooit, met de pandemie als “negatieve disruptie” op de achtergrond, is het noodzakelijk om de regionale 
economie toekomstbestendig te maken en het ecosysteem (blijvend) te begeleiden door te zorgen voor een sterk 

en actief ecosysteem en dat effectief in te bedden in de nationale en Europese strategie. Noord-Nederland kan hierin 

geen passieve rol spelen maar zal een actieve en volwassen partner moeten zijn die kan meedoen op nationaal en 

Europees niveau in dit concurrerend landschap. De AI-hub Noord-Nederland vraagt daarom steun om haar plannen 
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verder vorm te geven en haar regionale organisatie verder op te bouwen en in te bedden en op die manier het 

Noorden goed aan te sluiten bij alle landelijke en Europese initiatieven binnen de NL-AIC. 

Samenvattend streeft de Noordelijke AI coalitie de volgende doelen na: 

1. Het opbouwen van een sterk regionaal ecosysteem op het gebied van AI 

2. Inbedding van dit ecosysteem in de nationale en Europese strategie rond AI en digitalisering 

3. Een goede portfolio aan PPS (Publiek Private Samenwerking), zowel op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek (TRL 1-4) als industriële demonstrators (TRL 5-7) 

4. Het creëren van voldoende slagkracht om ten volle mee te doen aan Nationale en EU-call voor 

samenwerking 

5. Verbindend zijn op het gebied van de digitale transformatie om te komen tot een logische samenhang 

van de verschillende clusters in Noord-Nederland op het gebied van digitalisering 

6. Een eigen entiteit met minimaal 50% private vertegenwoordiging, ook in het bestuur 

7. 1 loket voor het MKB uit Noord-Nederland op het gebied van AI en een zo groot mogelijk aansluiting van 

het Noordelijke MKB bij de landelijke coalitie 

8. Regionaal, nationaal en Europees leiderschap op het gebied van AI 

9. Zichtbaarheid op regionaal, nationaal en Europees niveau 

10. Noord-Nederland ontwikkelen tot een van de beste proeftuinen voor AI binnen de EU 
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Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI 
impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu 
handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke 
en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een 
proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen 
en daar voordeel uit halen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te 
kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.  

 

 

Figuur 1: De Hubstructuur van de nationale AI-coalitie 

Gezamenlijke aanpak 

Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL 
AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met 
elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van 
AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé 
katalysator van AI-toepassingen in ons land. 

Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle 
AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het 
aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. 

Doelstelling Nationale AI coalitie: https://nlaic.com/over-nl-aic/ 
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2. VISIE, AMBITIE EN DOELSTELLINGEN  

De innovatiekrachten van het Noorden zijn verenigd in de Noordelijke AI-hub. Dat weerspiegelt zich in de opzet van 

de regionale sectoren waarin zowel publiek als private organisaties samenwerken. De sectorale focus van de hub is 

in eerste instantie op landbouw, energie, gezondheid, maritiem, (maak- en proces-) industrie, defensie, veiligheid, 

mobiliteit en onderwijs, zie figuur 2. Deze keuze doet recht aan de Noordelijke diversiteit. Om een zo breed mogelijk 

draagvlak te creëren (lees: ook en vooral om het brede palet aan MKB-bedrijven te bereiken) gaat de AI-hub NNL 

zich richten op de sectorale toepassingen van AI en de impact van AI, om van Noord-Nederland een van de 

belangrijke proeftuinen van Nederland en Europa te maken. Dit doet de AI-hub NNL door concreet met open 

innovatieprojecten aan de slag te gaan: kennis samen opdoen en samen delen. Een vuistregel bij innovaties is dat 

20% van de ontwikkelde kennis bedrijfsspecifiek is (en zal daarom beschermd worden), terwijl de restante 80% uit 

algemeen inzetbare kennis bestaat. Samenwerken, het uitwisselen van kennis en ervaring en een open cultuur zijn 

de daarom de uitgangspunten van de AI-

hub NNL. 

 Doel van de AI-hub NNL is het creëren 
en onderhouden van een portfolio van 

high-impact projecten (op TRL 7) vanuit 

een open innovatie omgeving. Het gaat 

om High Impact publiek private 

samenwerkingsprojecten (HIPP 

projecten), die betrekking hebben op de 

in eerste instantie geprioriteerde 

sectoren. Deze ontstaan ook uit een 

ketenbenadering: verschillende partijen 

(groot en klein) zullen uit een bepaalde 

waardeketen aan hetzelfde project gaan 

werken, ieder vanuit eigen invalshoeken 

en behoeftes. Deze benadering draagt 

bij aan een realistische inbedding van 

het project, aan zijn duurzaamheid en aan een grotere impact. In principe zal er sprake zijn van twee soorten 

activiteiten: projecten met een meer technologische AI-gerelateerde inhoud en projecten met een maatschappelijke 

focus (bijvoorbeeld het ontwikkelen van digitale skills). Echter zal er, dankzij de inbedding in dezelfde organisatie, 

gezocht worden naar kruisbestuivingen en synergiën, bijvoorbeeld om een Human Capital vraagstuk in een 

technologisch project in te bouwen. De aanpak die de AI-hub nastreeft is om voor de werkgroepen een 

marktgerichte aanpak te kiezen en vanuit dit marktdenken te komen tot zinvolle innovaties en projecten. Dit is 

volledig in lijn met een strategie die ook gebruikt wordt als onderdeel van de EU-strategie over project benadering. 

Dit wordt in Europa PCP (Pre-Commercial Procurement) genoemd, zie het kader. 

Een sterke inbedding van de AI-hub Noord-Nederland als projectbureau gaat er ook voor zorgen dat de geïnitieerde 
projecten geëvalueerd en gemonitord kunnen gaan worden (post-award projectmanagement). Daarnaast, dankzij 

The European Commission is supporting pre-commercial procurement to 
help public procurers and suppliers develop innovative solutions to societal 
challenges. 

Pre-Commercial Procurement (PCP) challenges industry from the demand 
side to develop innovative solutions for public sector needs and provides a 
first customer reference that enables companies to create competitive 
advantage on the market. PCP enables public procurers to compare 
alternative potential solution approaches and filter out the best possible 
solutions that the market can deliver to address the public need. 

Public procurers can drive innovation from the demand side by acting as 
technologically demanding customers that buy the development and testing 
of new solutions. This enables European public authorities to modernize 
public services faster and to create opportunities for companies in Europe to 
take international leadership in new markets. Creating a strong European 
market for innovative products and services is an important step towards 
creating growth and jobs in quickly evolving markets such as ICT. 

PCP: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/pre-commercial-
procurement 
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de directe link met de andere Nederlandse AI-hubs, wordt er ook voor gezorgd dat de geïnitieerde projecten 

aansluiting vinden bij soortgelijke activiteiten elders in het land en, via het EDIH-netwerk, indien mogelijk/gewenst, 

ook bij andere Europese regio’s.  

Zo draagt het Noorden bottom-up bij aan de landelijke en Europese roadmaps. Ook vervult de AI-hub NNL vanuit de 

HIPP projecten een scouting rol naar nieuwe business opportunities en zal dit ook actief aanjagen. Binnen een 

disruptieve transitie kunnen volledig nieuwe producten en processen ontstaan (of de noodzaak hiervan) en daarom 

ook nieuwe verdienmodellen en bedrijven, die eerder niet bestonden. Het is daarom zaak om nieuwe business 

kansen te spotten en ondernemerschap te stimuleren in de vorm van startups en Scaleups. Hiervoor wordt er beroep 

gedaan op de decennialang expertise, die in het Noorden reeds aanwezig is bij kennisinstellingen en 

brancheorganisaties en worden startups en Scaleups actief benaderd om deel te nemen aan de werkgroepen op 

nationaal en Europees niveau, met de focus op AI binnen de bredere Digitalisering. 

De HIPP project portfolio beoogt dus enerzijds een efficiënte en strakke uitvoering van de geïnitieerde projecten 
(synergie creëren en overlappende activiteiten vermijden), en anderzijds, via een flexibele benadering in de 

monitoring van de resultaten, beoogt de AI-hub NNL onverwachte kansen te benutten door ze tijdig bij te sturen en 

daarop in te spelen. Met andere woorden, er komt ruimte voor het ontstaan van een Continuous Entrepreneurial 

Discovery Proces, zoals deze in de RIS3 uiteen is gezet op regionaal, Nationaal en Europees niveau.  

Structure NL AIC
Application 

area
Application 

area
Application 

area
Application 

area

Human Capital

Research & Innovation 

Data sharing

Human Centric AI

Startups & Scale-ups 

AI Coalition Desk (CD)
Coördination, communication, support 

Strategy Team (ST)
Supervision, quad helix representation

Programme Team (PT)
Program content,  operation,  x-WG verbinding

Building Blocks

• High Tech Industry
• Health& Care
• Energy & Sustainability
• Peace, Security, Justice
• Public services
• Agriculture & Food
• Mobility, Transport & Logistics

• Defense & Security
• Financial Services
• Education
• Harbour & Maritime
• Culture
• Build Environment

 

Figuur 2: Organisatie van de nationale AI-coalitie en de positie van werkgroepen en bouwstenen 
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De verankering van de HIPP projecten in de regionale waardeketen en tegelijkertijd in de landelijke en Europese 
kaders wordt de game-changer die het mogelijk maakt het digitale innovatie ecosysteem in het Noorden te 

verenigen en op te schalen, zie figuur 2. Ook de strategische samenwerkingen met de SIH NNL (en hiermee met de 

digitalisering Fieldlabs) en later met de EDIH Noord, gaat bijdragen aan deze opschaling. Door middel van deze 

samenwerking wordt de output van het Noordelijke AI ecosysteem overigens uitgebreid met digitale services voor 

het MKB (SIH, EDIH), skills labs, demo- en testfaciliteiten (Fieldlabs, EDIH, SIH Skills labs NNL) en –last but not least- 

met een programma gericht op het creëren van awareness (zie de Smart Industry Assessment van de SIH NNL).  

 

 

Werkwijze van de AI-hub Noord-Nederland 

 

De opbouw van de AI-hub NNL sluit aan bij het organigram van de NL-AIC, zie figuur 2 en figuur 6 op blz 22. 

 

Er zijn sectoren benoemd waarin de innovatie ontwikkelingen, lees projecten, gestalte krijgen.  Voor elke sector is 

een landelijke Roadmap in ontwikkeling. Daarnaast zijn er 5 bouwstenen benoemd: Data Sharing, Human Capital, 

Startups & Scale-ups, Mens gerichte AI en Research & Innovation.  Dit zijn overkoepelende landelijke thema’s, waar 

AI gerelateerde projecten mee van doen krijgen. Ook voor de Bouwstenen zijn landelijke werkgroepen. 

 

De AI-hub Noord-Nederland is laat bij de NL-AIC aangehaakt en is begonnen voor de geprioriteerde sectoren 

werkgroepen te vormen om op die manier zo snel mogelijk mee te praten en projecten in te dienen op landelijk 

niveau. De werkgroepen Landbouw, Industrie, Gezondheid, Energie & Duurzaamheid, Gebouwde omgeving, 

One single infrastructure about digitalization & Artificial Intelligence in a 
single European digital market

3/3/2021

NL AIC – running engine for AI value chains

7

Focus digitalisation:
- Al Companies
- Helping with digitalisation
- In Depth program
- AI for Manufacturing centra 
- High TRL’s (3-7)
- Digital Skills (WO, HB, MBO, 

LLO)

Focus op EU  co-operation:
- High TRL t/m 8
- Business in EU
- Broad (RIS3)
- Digital Skills (WO, HB, 

MBO, LLO)

Focus op Artificial Intelligence:
- Reg, NL, EU big cross-over projects in AI
- Broad (RIS3)
- Companies with higher digital maturity
- Al TRL’s levels (1-7)
- Skills on AI (WO, HB, MBO, LLO)NLAIC

EDIHSIH

Digital
done

In progress

proposal

 

Figuur 2: Interaction between Smart Industry, EDIH and AI 
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Maritiem, Defensie en Onderwijs zijn gestart. De werkgroepen voor de sector Veiligheid, Mobiliteit worden nog 

opgestart in een later stadium.   

 

De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van zowel de publiek als de private sector. Uitdrukkelijk wordt het 

bedrijfsleven (MKB) erbij betrokken omdat zowel de NL AIC als de AI-hub Noord-Nederland de opdracht heeft om 

vanuit de markt met projectvoorstellen te komen; wat leeft er binnen de sector en waar wil men naartoe. Dit is een 

zeer intensief traject voor het Noorden door de versnippering maar het is een must. Het heeft inmiddels geleid tot 

een 30-tal High impact AI-programma voorstellen voor de sectoren Landbouw, Gezondheid, Industrie, Energie, 

Gebouwde omgeving en Maritiem.  

Deze Noordelijke HIPP project voorstellen worden momenteel door de AI-hub NNL tegen de landelijke roadmaps 

afgezet, dankzij de lopende Interhub overleggen met de andere regio’s en met de NL-AIC.  

Hieronder een voorbeeld uit de sector Landbouw waarin de landelijke thematiek en de genoemde projecten uit het 

Noorden met elkaar worden vergeleken en gecategoriseerd. De volgende stap zal zijn om de noordelijke projecten 

op de landelijke roadmap Landbouw te plaatsen als unieke projecten waardoor ze als voorbeeld kunnen zijn voor 

andere regio’s, dan wel dat het project idee een aanvulling kan zijn op een project idee uit een andere regio waardoor 

er een groter projectvoorstel ontstaat met een breder consortium of deelprojecten.  

 

Figuur 3: De roadmap onderwerpen staan aan de linkerkant van de tabel weergegeven. 

High impact programma projectvoorstel Industrie: Slimme circulaire producten  

 

Het projectvoorstel “AI voor duurzame producten” is een ander voorbeeld van samenwerking tussen bedrijven. Dit 
voorstel komt uit de werkgroep Industrie. Het is een samenwerking tussen vier bedrijven met een Fieldlab waarin AI 

gekoppeld wordt aan duurzame producten. Doel van dit project is om met een aantal opkomende MKB-bedrijven 

uit de hoek van duurzame producten samen op te trekken om AI te integreren. Het betreft Sustainder (slimme 

outdoor verlichting), Hydraloop (water recycling systemen) en Blue Current (laadpalen voor elektrisch rijden). Al 

deze bedrijven produceren vanuit de shared Smart Factory van de Smart Industry Fieldlab Technologies Added in 
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Emmen. Dit project heeft de functie om, door middel van AI, het hergebruik van producten met een zware 

ecologische footprint (grote aantallen, veel materiaalverbruik) te stimuleren. Middels AI wordt het mogelijk om het 

gebruik en de conditie van deze producten te monitoren en te optimaliseren (predictive maintenance en fleet 

management). Dit biedt grote voordelen voor gebruikers (gebruik optimaliseren) en voor fabrikanten.  

De AI-oplossing heeft grote impact op de wijze waarop soortgelijke producten worden geproduceerd en gebruikt en 

raakt daarmee het gehele industriële ecosysteem (materialen, supply chain, afnemers en bijhorende 

dienstverlening). Het betreft een combinatie van experimentele ontwikkeling en implementatie. De betrokken 

bedrijven kunnen hun concurrentiepositie op korte en lange termijn aanzienlijk verbeteren indien men in staat is om 

fleet te optimaliseren en circulair te gaan produceren. Eventueel kan het verdienmodel worden aangepast 

(servitization, van fabrikant naar dienstverlener, aanpassen service voorwaarden, etc.). Added is een van de Smart 

Industry fieldlabs in Nederland en onderdeel van de SIH. Hiermee staat de “Partner Fabriek Added” al als een uniek 

voorbeeld op de nationale agenda en krijgt op deze invulling met een combinatie van Energie, Duurzaamheid en AI. 

 

Uit de High Impact programma voorstellen die verzameld zijn komen ook thema’s naar voren die voor meerdere 

sectoren gelden, de crossovers. Predictive Maintenance en Autonome Systemen zijn voorbeelden van dergelijke 

thema’s. 

 

Kader 3. Predictive Maintenance en Autonome Systemen 

 

Predictive Maintenance gebruikt data uit de fabriek om modellen te bouwen, die de tijdsevolutie van (het gedrag 

van) apparaten en machines kunnen voorspellen. Deze modellen en het autonoom inspelen op de conditie van de 

apparatuur, maken het klassieke onderhoud (waar productie bij stil staat) overbodig, waardoor de downtime (tijd 

dat machines stil staan) geminimaliseerd kan worden.  De thema’s Predictive Maintenance en Autonome Systemen 

 

Figuur 4 : Art-impression van het Predictive maintenance Project 
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zijn cross-sectorale thema’s die aan verschillende projecten gekoppeld kunnen worden. Predictive Maintenance 

heeft relevantie voor de sectoren landbouw, defensie, (proces-/voedingsmiddelen) industrie, maritiem, energie, 

water en de bouw. Voor het thema Predictive Maintenance is inmiddels een business developer aangetrokken die 

projecten zal begeleiden en verdere consortia en ketenprojecten vorm zal geven (zie Bijlage). Momenteel lopen er 

concrete gesprekken met partijen als Defensie landmacht (Havelte), luchtmacht (Leeuwarden) en Marine (Den 

Helder), Waterschap Friesland, Friesland Campina, Groningen Seaports en een aantal kennisinstellingen. De 

interesse van bedrijven en instellingen is inmiddels zo groot dat we dat niet meer in 1 project kunnen krijgen en we 

zoeken nu naar een combinatie van een nationaal project en een regionaal project. Op het nationale niveau hebben 

we ook aansluiting bij het grootste consortium in Nederland op het gebied het predictive maintenance, het 

WRM(World class Maintenance Center: https://www.worldclassmaintenance.com/) en het KIM in Den Helder (prof. 

Tindo Tinga). 

3. PROJECT OPZET   

Het penvoerder schap van dit project wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met de partners 

zal een regionaal kennisnetwerk van projectontwikkelaars worden opgezet. Het streven is om op een zo kort 

mogelijke termijn de stichting Ai-hub-Noord Nederland op te richten die het penvoerder schap van de RUG kan 

overnemen. De RUG zal daarna als reguliere partner in het project participeren. De opzet van het regionale 

ecosysteem, naar voorbeeld en kaders van de landelijke AI Coalitie, is een intensief traject. Naast het aansluiten van 

publiek private partijen in de geprioriteerde werkgroepen, zullen de hieruit voortkomende programma en project 

ideeën verder begeleid moeten worden. Hiervoor zal per sector een Business Developer worden aangetrokken. Voor 

het grote thema Predictive Maintenance is net iemand begonnen als Business Developer, maar er zijn nog 7 andere 

thema’s geprioriteerd die ook begeleiding nodig hebben om van project naar uitvoering te komen. Er zullen dus 3-4 

extra business developers op zo’n kort mogelijke termijn worden aangetrokken om het Noorden en de Noordelijke 

AI initiatieven te begeleiden. Hiervoor is steun vanuit de drie Noordelijke provincies een noodzakelijke 

randvoorwaarde. De Landelijke Coalitie wil draagvlak in het Noorden en het Noorden krijgt door middel van het 

ondersteunen van dit projectplan draagvlak en daadkracht in het Noorden en aansluiting met de rest van het land.  

De AI-hub Noord-Nederland wil een duidelijke positie en stevige inbedding in het Noorden worden. Zij wordt 
gesteund door 12 kennisinstellingen en noordelijke instituten, zie de Letters of Commitment. Deze zijn de 

Noordelijke Ontwikkeling Mij (NOM), Hanzehogeschool Groningen (Hanze), het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG) het onderzoekscentrum SPRINT sluit in deze aanvraag bij het UMCG aan, de Maritieme Academie 

Harlingen (MAH),Life Cooperation, ASTRON, New Energy Coalition (NEC), TNO, Technologie Centrum Noord 

Nederland (TCNN), WETSUS en, indien de ledenraad hiermee instemt, het Kenniscentrum Noord. Daarnaast is 

gevraagd aan bedrijven en organisaties die al met ons meedenken en samenwerken een Letter of Intent te tekenen. 

Hierin wordt aangegeven dat het bedrijf/instelling, indien passend natuurlijk, graag wil participeren in projecten die 

ontwikkeld worden. In de uitgebreide bijlage zijn deze LOI’s weergegeven.  

De partners die een LOC hebben ondertekend hebben zich aan verschillende werkpakketten gecommitteerd en 

zullen hiervoor met name hun kennis en expertise inzetten om de AI-hub Noord-Nederland te ondersteunen en 

verder in te bedden in het Noorden, daarnaast zullen ze een deel van de capaciteit leveren.  Dit toont ook richting 

de landelijke NL-AIC aan dat het Noorden aangehaakt wil zijn en blijven bij wat er landelijk en internationaal gebeurt.  

 

https://www.worldclassmaintenance.com/
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WERKPAKKET 1: Maatschappelijke inbedding 

Partners hierin zijn;  

 
WP1 (maatschappelijke inbedding) K€ 140 
Life Coop K€ 10 
MAH K€ 10 
Hanze K€ 30 
RUG/AI-hub NNL K€ 60 
UMCG/SPRINT K€ 30 

 

WP1 richt zich op het creëren van draagvlak voor digitale transformaties door het verzamelen, presenteren, 
demonstreren en integreren van kennis en ervaringen op het gebied van AI en data-gedreven technologieën 
binnen het concept van “al doende leert men”.  

Dit krijgt vorm op twee manieren:  
1) In een Skills lab voor digitale transformatie, waarbij – gerelateerd aan de projecten en de daarvoor 

benodigde kennis- leertrajecten breed worden aangeboden zoals coaching, mentoraat, participeren in 
bestaande onderwijstrajecten, online trainingen, training on the job en stages. Ook binnen de HIPP 
projecten wordt kennis opgedaan - deze kennis wordt gedeeld in het Skills lab. De nadruk ligt op open 
innovatie – dus apparatuur uit projecten wordt tevens gebruikt als demo – omgeving in het Skills lab. En 
vanuit het Skills lab wordt een methode ontwikkeld om de kennis uit de projecten te borgen en te 
dissemineren. Dit Skills lab is hybride – zowel fysiek als virtueel. 
 

2) Daarnaast willen het concept van Kennisliaisons verder opbouwen en uitzetten - dit zijn mensen die het 
hele ecosysteem overzien van stakeholders, problemen en oplossingen, het zijn digitale denkers, coaches, 
die bedrijven en kennis (van de kennisinstellingen) bij elkaar brengen. De nadruk ligt hierbij op 
kennisverspreiding en ontwikkelpotentieel, als belangrijke voorwaarde voor innovatie in de regio. De 
kennisliaison is het natuurlijke aanspreekpunt van de business developers (uit WP2).  
 

Bovenstaande activiteiten willen we tevens uitzetten in nauwe synergie en samenwerking met reeds bestaande 
projecten en programma’s in de regio (zoals bv. Cybersecurity, Smart Industry, 5G, etc.).  

Hiermee draagt WP1 bij aan de inbedding van de HIPP projecten: enerzijds bij de Human Capital vraagstuk en 
anderzijds bij aanwezige kennis en expertise bij partijen zoals kennisinstellingen, Fieldlabs en onderzoeksinstituten.  

Wat betreft Human Capital. Ook hier is samenwerken en het principe van ‘al doende leert men’ het uitgangspunt. 
Individueel leren op basis van behoefte en collectief leren door gebruik te maken van elkaars kennis – niet ieder 
MKB-bedrijf heeft fulltime iemand nodig die super kan programmeren. Ze hebben wel tijdelijk deze kennis nodig – 
samenwerken is dan beter dan omscholen (traditionele benadering). 

Waar nodig en gewenst – dus op basis van de ontwikkelde projecten en de daarvoor benodigde kennis worden 
leertrajecten aangeboden – dat kan zijn coaching, mentoraat, participeren in bestaande onderwijstrajecten, online 
trainingen, training on the job, stages. Ook hierin samenwerking en open innovatie. 
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WERKPAKKET 2: HIPP projectbureau 

Partners hierin zijn;  

 

 

 

Het projectenbureau heeft een centrale plaats binnen de Noordelijke AI-HUB, hier komen veel dingen samen: 

- Lobby en initieren van projecten 

- Interacties tussen de verschillende werkgroepen en bouwstenen 

- Projectontwikkeling, zowel content, finance als legal 

- Overzicht over alle projecten 

- Controle en interactie met de verschillende uitvoeringsorganisatie, bv. SNN en RVO 

- Projectverantwoording 

De operationele aspecten worden zoveel mogelijk weggelegd bij de projectpartners maar natuurlijk is de 

ondersteuning van het projectbureau essentieel en noodzakelijk. 

WERKPAKKET 3: Monitoring en evaluatie (post award projectmanagement) 

Partners hierin zijn;  
 

WP3 (project monitoring) K€ 220 
TCNN K€ 160 
RUG/AihubNNL K€ 60 

 

 

Alle projecten zullen moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden. In beginsel is dit de verantwoordelijkheid 

van het project zelf maar er kan natuurlijk ondersteuning gevraagd worden van het projecten bureau. Dat geldt 

natuurlijk ook voor deze REACT-EU aanvraag. Bij deze aanvraag zijn de regels van SNN/EFRO van kracht en het 

projecten bureau zal de begeleiding op zich nemen. 

WP2 (Projectontwikkeling) K€ 1525 
MAH K€ 80 
NOM K€ 100 
Astron K€ 185 
Hanze K€ 80 
NEC K€ 40 
TNO K€ 150 
UMCG/SPRINT K€ 75 
WETSUS K€ 185 
Life Coop K€ 70 
RUG/AI-hubNNL K€ 420 
Samenwerking Noord K€ 100 
TCNN K€ 40 
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Nieuwe projecten die zullen worden opgestart vanuit de Noordelijke AI-hub zullen gemonitord worden door het 

projectenbureau, op basis van de randvoorwaarden van de desbetreffende instantie, aangezien de verwachting is 

dat er een veelheid aan projecten zal ontstaan en worden aangevraagd bij diverse instanties, zowel regionaal, 

nationaal als Europees. 

WERKPAKKET 4: PR en Communicatie 

Partners hierin zijn;  
 

WP4 (communicatie) K€ 155 
Life Coop K€ 10 
TCNN K€ 10 
NEC K€ 10 
RUG/AI-hub NNL K€ 80 
Hanze K€ 20 
UMCG/SPRINT K€ 15 
MAH K€ 10 

 

De PR en de communicatie zal zoveel mogelijk in lijn zijn met de activiteiten die de landelijke NL AIC ontplooit.  De 

voorlichting, workshops, landelijke en regionale events zullen met name via LinkedIn gedeeld worden. Naast het 

volgen van de landelijke PR en Communicatieactiviteiten zullen de regionale activiteiten, zoals persberichten en 

regionale innovatieve projectactiviteiten op de Website van de AI-hub worden vermeld en ook via verschillende 

Social Media platforms, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram, actief worden gedeeld. De website zelf zal 

in lijn zijn met de website zoals deze door de AI-hub Oost-Nederland is verzorgd; kort en bondig met vooral veel 

ruimte voor de regionale AI gerelateerde programma projecten. Dit om deze innovatieve projecten zoveel mogelijk 

zichtbaar te maken voor het grote publiek, in de regio, landelijk en Europees. De projecten zullen dus een belangrijke 

factor spelen in de zichtbaarheid van de AI-hub en daarmee van Noord-Nederland.  De Website moet medio 2022 

klaar zijn. Verder zal actief de regionale media worden benaderd bij de start van nieuwe projecten.   

WERKPAKKET 5: Startups & Scaleups 

Partners hierin zijn;  
 

WP5 (startups&scaleups) K€ 260 
Life Coop K€ 10 
UMCG/SPRINT K€ 30 
RUG/AI-hub NNL K€ 200 
Hanze K€ 20 

 

Startups en scale-ups zijn een belangrijke motor voor economische groei, werkgelegenheid en innovatievermogen. 

Deze jonge bedrijven vernieuwen de economie, investeren in onderzoek, ontwikkelen sleuteltechnologieën en zijn 
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in staat om deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten te vertalen waardoor adoptie van 

technologieën in organisaties (publiek en privaat) wordt versneld. 

 

Om Nederland mee te laten doen met de koplopers op het gebied van kennis én toepassing van AI moeten er 

specifieke maatregelen genomen worden om AI-startups en Scale-ups te ondersteunen in hun snelle groei en deze 

voor Nederland te behouden. Groeikapitaal voor en facilitering van AI gedreven startups en Scale-ups ondersteunt 

hun innovatiekracht. Onze positie in deze markt wordt hierdoor bevorderd. 

Aanpak 

In samenwerking met andere partijen zoals het Noordelijke startup ecosysteem wil de Nederlandse AI Coalitie           

(NL AIC) iedere AI-Startup en Scale-up toegang bieden tot de bestaande en/of nieuw op te zetten innovatieve 

ecosystemen binnen en buiten Nederland. Om te ontwikkelen en snel op te schalen is toegang tot kapitaal, 

ecosystemen en data noodzakelijk. Denk hierbij aan het opzetten van een nationaal fonds voor AI-startups, scale-

ups en MKB, toegang tot subsidiegelden, aantrekken van nieuw talent en verbetering van de aansluiting van AI 

startups bij hubs en data communities. 

Werkgroep 

De werkgroep Startups en Scale-ups werkt aan verschillende projecten en activiteiten gericht op het verkrijgen van 

toegang tot kapitaal, ecosystemen en data. Deze werkgroep opereert op nationaal niveau en de Noordelijke AI wil 

aansluiten bij deze werkgroep om maximaal te kunnen profeteren van de nationale activiteiten ten behoeve van 

Noord-Nederland.  

WERKPAKKET 6: Management 

Partners hierin zijn;  
 

 

WP6 (management) K€ 200 
RUG/AI-hub NNL K€ 200 

 

 

Hoewel de RUG de tijdelijke penvoerder is in deze aanvraag, is het streven om voor het einde van het jaar 

de AI-hub Noord-Nederland te laten landen in een onafhankelijke stichting. De stichting zal bestaan uit een 

stuurgroep, dagelijks bestuur, strategiegroep, projectbureau, zie hoofdstuk 7. Zowel het stichting bestuur als de 

strategiegroep zal bestaan uit een evenredig aantal personen uit de publiek en private sector; 50-50 PPS.  
Dit weerspiegelt het doel van de stichting om exact op het snijvlak van de publiek en private sector te   acteren, de 

zogenoemde triple helix, en op die manier beide belangen evenredig te behartigen in het Noordelijke ecosysteem. 
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We willen dit voor het einde van het jaar 2021 bewerkstelligen om van daaruit de verdere uitbouw van 
onze activiteiten te doen.  

KPI’s, EVALUATIE en MONITORING  

Het projectenbureau zal de Noordelijke AI-hub monitoren en evalueren, in samenwerking met SNN en de 3 
provincies. Er zijn een aantal KPI’s geformuleerd: 

● In elk geprioriteerd domein min 1 project waarin Noord-Nederland de lead neemt = 12 projecten dus 
● Aansluiten bij 10 projecten NL AIC in NL  + EU via NLAIC  

● Min 3 EU-projecten per jaar, vanaf 2022 (het opzetten kost minimaal 1 jaar)  

● Jaarlijkse positieve feedback van de Nationale AI-coalitie 

● Zichtbaarheid uitgedrukt in een aantal publicaties per jaar ( > 10 / jaar) 

● Operationele Website 

 

4. IMPACT 

Concrete aandacht voor AI in de regio, op basis van projectontwikkeling en implementatie, zal ongetwijfeld een 

tastbare economische impact opleveren in de komende 5 jaar. Door het adopteren van AI-oplossingen in het kader 

van de HIPP projecten zullen de Noordelijke bedrijven o.a. hun concurrentiekracht vergroten, nieuwe markten 

aanboren en hun omzet zien groeien, in samenwerking met innovatiepartners uit de keten en/of andere regio’s. Ook 

kan er potentiële additionele economische waarde ontstaan vanuit spin-off producten en markten. Dit draagt 

indirect bij aan de versterking van de technologie- en productiesoevereiniteit van Nederland en Europa. De 

coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het van belang is om op strategische waardeketens zelf aan zet te zijn. 

Bijvoorbeeld het Smart Industry programma, dat is gericht op een flexibele en adaptieve industrie, draagt hier direct 

aan bij. Verder, doordat de relevante economische sectoren verenigd zijn in dit project, zullen spill over- en 

netwerkeffecten ontstaan: in potentie, de versterking van activiteiten in de ene sector kan ook snel doorwerken 

naar andere sectoren.  

Naast de cross-sectorale kruisbestuiving, zal een Spill over ontstaan richting andere transities. Momenteel liggen er 

al concrete projectvoorstellen (door een aantal partner uit dit consortium) waarin “smart/digital” en 

“circulair/groen” met elkaar vervlochten worden (bijvoorbeeld: machine learning voor afvalverwerking). 

Op het gebied van gezondheid zullen AI-projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit 

van het leven en aan kosten efficiëntie van de zorg. En in de Smart Industry en Landbouwprojecten zullen nieuwe 

technologie worden ontwikkeld die bijdragen aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden (met name het 

gevaarlijke en eentonige werk zal worden ‘geautonomiseerd’).  

Gezien het hoge tempo waarmee de digitale transitie verloopt, ontstaat er al enerzijds een skills gap fenomeen en 
anderzijds een arbeidsmarktkrapte. De maatschappelijke inbedding van de HIPP projecten in de vorm van aandacht 

voor digitale skills zal ook een grote impact hebben op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Indirect zal dit ook 

bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van AI.  
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5. DUURZAAMHEID  

De verankering in de landelijke en Europese kaders vormt de basis voor de duurzaamheid van dit project. Het Digital 

Europe Program (DIGITAL), net gestart, heeft een minimale levensduur van 7 jaar. Hetzelfde geldt voor de ambities 

van het AINL Programma (het financieringsinstrument van de landelijke NL AIC). Echter, loopt het vooruitzicht van 

Europese digitaliseringsprogramma’s nog langer door, zelfs wanneer private partijen daarbij betrokken zijn, zoals 

het geval is bij de onderzoeksorganisatie European Factories of the Future (EFFRA), die een digitalisering roadmap 

heeft neergezet tot 2040/50. De HIPP projecten kunnen zich daarom in vruchtbare grond ontwikkelen en de spin-

off projecten, die hieruit zullen voortvloeien kunnen beroep doen op een brede waaier aan 

financieringsinstrumenten. De uitlijning van de HIPP projecten met andere landelijke (via de NL AIC) en Europese 

(via DIGITAL) initiatieven zal bovendien het profiel en het bereik van de Noordelijke projecten alleen maar sterker 

maken. 

De PPS-en die worden opgezet nemen hun eigen financiering mee, inclusief het management van de projecten, de 

verwachting is dus dat het projectbureau autonoom zal kunnen opereren op basis van de die financiering uit die 

lopende projecten. Verder lopende de meeste beleidsinstrumenten door tot 2027, hetgeen betekent dat uiterlijk 

2027 nog initiatieven kunnen rekenen op funding zodat financiering mogelijk is tot 2030. De instrumenten: 

- EDIH: loopt door tot 2027 

- Groeifonds (AI-coalitie, HTSM (NextGen, Materialen), Waterstof) lopen allemaal voor een periode van 7 

jaar 

- Horizon Europe loopt tot 2027 

- EFFRO loopt door tot 2027 

- Eureka loopt parallel met Horizon Europe 

Dit betekent dus dat na een succesvolle opstart de AI-coalitie tot 2027 kan putten uit een groot aantal instrumenten 

en dat de projecten zullen doorlopen tot 2030. De verwachting is dat in deze periode er een volledig volwassen 

organisatie zal staan in Noord-Nederland en dat AI en digitalisering een onderdeel zal zijn van de samenleving, 

inclusief de strategieën van Nederland en de EU. 

6. PROJECTPARTNERS  

Om het HIPP projectbureau te realiseren worden de handen ineengeslagen met een breed consortium van 

organisaties, die in het Noorden in de afgelopen jaren op verschillende manieren hebben bijgedragen aan het 

ontstaan van innovatie ecosystemen vanuit de relevante Noordelijke sectoren of vanuit een bredere perspectief. 

Tegelijkertijd wordt er meer dan ooit aandacht besteed aan de private partijen. Deze gaan uiteraard direct 

deelnemen aan de projecten, maar ze krijgen ook een gelijkwaardige stem in de strategiegroep (50/50 

publiek/privaat). 

Met oog op het opzetten van dit project zijn er gedurende het afgelopen jaar gesprekken geweest met een groot 

aantal private en publieke partijen. Tot nu toe hebben zich 300 partijen aangesloten bij de AI-hub NNL. Zij praten 

mee, direct of indirect in verschillende sectoren en domeinen. Dit heeft al geleid tot een uitgebreide lijst van 

projectideeën op de geprioriteerde sectoren (zie Bijlage). Zie hoofdstuk 7 voor de regionale projectorganisatie en de 

taakverdeling binnen deze organisatie 
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7. GOVERNANCE 

7.1 Europese en Nationale inbedding 

De nationale AI-coalitie is als Publiek Private Samenwerking (PPS) ontstaan op basis van een Europese strategie rond 

kunstmatige intelligentie. Europa is een gecoördineerde strategie begonnen om te zorgen dat zij op dit onderwerp 

niet achter raakt maar zelf een van de leidende globale regio’s kan worden op het gebied van AI, zie voor meer 

informatie: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review 

Vanuit deze leidende rol heeft de EU aan alle lidstaten gevraagd om te komen tot een nationale strategie en ook 

Nederland heeft die, de laatste jaren, onder leiding van Mona Keijzer ontwikkeld: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-ai 

Als reactie hierop is de PPS AI-coalitie ontstaan die inmiddels een succesvolle aanvraag heeft bij de eerste ronde in 

het groeifonds: https://nlaic.com/en/about-nl-aic/ 

Hiermee is de Nationale AI coalitie dus een onderdeel van de Nederlandse strategie en in het groeifonds 

geperiodiseerd als een belangrijk onderdeel van het toekomstige groeimodel van Nederland, ingebed in een 

Europese Strategie.  

Van de AI-website: “Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door 

het generieke karakter zal AI-impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. 

De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten 

binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in 

zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland 

mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is 

geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en 

uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. ” 

 

7.2 nationale organisatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de scope en organisatie van de NL AIC. In dezee paragraaf wordt de structuur en 
bestuursvorm beknopt beschreven waar de NL AIC mee start. De organisatievorm en de processen 

worden regelmatig geëvalueerd op efficiëntie en effectiviteit en waar nodig bijgesteld. 

Figuur 5 hieronder geeft de organisatiestructuur weer. Naast de horizontale en verticale werkgroepen, die de kern 

vormen zijn er drie bestuurlijke entiteiten:  

- Strategie Team (ST)  

- Programma Team (PT)  

- Coalitie Desk (CD) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-ai
https://nlaic.com/en/about-nl-aic/
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Figuur 5: De nationale organisatie 

Naast de toepassingsgebieden (sectoren) die van groot maatschappelijk belang zijn en zijn benoemd als missie 

gedreven innovatiegebieden door de overheid, zoals Veiligheid, Vrede en Recht, Landbouw en Voeding, Gezondheid 

en Zorg en Energie en Duurzaamheid, zijn er andere belangrijke sectoren die deelnemen aan de NL AIC zoals de 

Technische Industrie. 

Strategie Team: het Strategie Team (ST) wordt de opvolger van de Taskforce AI en wordt ondersteund door de 
Coalitie Desk. Ze houdt zich bezig met strategie, beleid, stakeholdermanagement en het voorbereiden van 

investeringsimpulsen. Het ST stuurt het Programma Team en Coalitie Desk aan op hoofdlijnen evalueert de 

voortgang van de NL AIC versus de doelstellingen. Het ST stelt de strategie en de jaarplannen vast, kan prioriteiten 

verleggen, activiteiten buiten de Coalitie plaatsen en nieuwe initiatieven ontplooien om de voortgang te borgen. Het 

ST bestaat uit representatieve beleidsvertegenwoordigers uit onderzoek en onderwijs, overheid, bedrijfsleven 

(groot, klein, startup) en AI-eindgebruikers en maatschappij, die betrokken zijn bij de NL AIC. Daarnaast nemen nog 

vijf door NL AIC deelnemers voorgedragen en gekozen leden zitting in het ST. Om lenigheid in de uitvoering van 

beleid van NL AIC te borgen zal binnen het ST een kerngroep van 3-5 leden worden gevormd die frequenter overleg 

heeft en zaken snel in behandeling kan nemen.  

Programma Team: het Programma Team (PT) is de inhoudelijke motor van de NL AIC) en brengt alle kennis en 

ervaring uit de werkgroepen samen in de toepassingsgebieden en bouwstenen. Zij adviseert en informeert het ST 

en is verantwoordelijk voor implementatie van beleid naar de deelnemende organisaties in toepassingsgebieden en 

bouwstenen. Zij komt frequent bijeen.  

Coalitie Desk: het  Coalitie Desk (CD) is een professionele organisatie die de dagelijkse ondersteuning van de 
werkgroepen verzorgt en een vraagbaak is voor de deelnemers.  
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- ondersteuning bij evenementen, bijeenkomsten en matchmaking;  

- communicatie (breed spectrum, intern en extern), informatiemakelaarschap;  

- voortgangsrapportage (editorial, publicatie, inhoud ligt bij PT en werkgroepen);  

- programma administratie; ondersteunen van de deelnemers in het krijgen van middelen uit bv. EU-fondsen  

- advies aan ST op bestuurlijk en organisatieniveau: uitvoering van beleid van ST op deze gebieden.  

De CD wordt geleid door de Coalitiemanager en bestaat uit een kleine staf. De CD rapporteert aan het ST en valt 
onder haar verantwoordelijkheid.  

Werkgroepen: werkgroepen zijn de kennis en ervaringsbron van en voor deelnemers en bepalen zélf hun interne 

organisatie en aanpak. Ze beslissen individueel én collectief in het PT over de inhoud van het programma, in lijn met 

de strategische doelstellingen zoals geformuleerd door het ST. Elke werkgroep in de toepassingsgebieden en 

bouwstenen heeft een voorzitter (‘verbinder’) die uit een vak/toepassingsgebied komt en die de werkgroep in het 

PT vertegenwoordigd. Deelnemers zijn zélf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de programma’s 

en projecten in werkgroepen, die zij met hun partners zijn overeengekomen (in een separate publiek-private 

samenwerkingsovereenkomst, PPS). Zij rapporteren voortgang naar het PT en de CD om voortgang van de NL AIC te 

kunnen monitoren en eventueel actie te ondernemen als resultaten achterblijven. Omdat werkgroepen een 

collectief belang hebben, waar deelnemers hun eigen belang uit destilleren, worden er geen centrale afspraken 

gemaakt op het gebied van intellectueel eigendom. Dit moet, indien van belang, worden afgesproken in afzonderlijke 

projectovereenkomsten binnen de werkgroepen. 

De ontwikkeling van het samenwerkingsverband NL AIC heeft zich langs complementaire assen ontwikkeld die elk 

een eigen kader, doelgroep en aandachtsgebied hebben.  

• De werkgroepen in Bouwstenen, die zich richten op gemeenschappelijk aspecten van AI, van belang voor alle 

toepassingsgebieden en die een nationale of zelfs internationale scope en aanpak hebben;  

• De werkgroepen in Toepassingsgebieden, die zich richten op domein specifieke toepassingen van AI, een sterke 

verbinding met de relevante sector onderhouden en waar stakeholders uit Nederland samenkomen;  

• De regionale Hubs als ecosystemen, die zich enerzijds richten op het betrekken en verbinden van stakeholders in 
de regio bij AI-activiteiten en die een belangrijke rol spelen in disseminatie van kennis en ervaring, en anderzijds 

sterke ecosystemen vertegenwoordigen in toepassingsgebieden van AI die een bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van AI in die gebieden 
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7.3 regionale organisatie in Noord-Nederland 

 

Figuur 6: De organisatie van de regionale HUB in Noord-Nederland 

7.4 Taken en verantwoordelijkheden in de regionale organisatie 

De opzet van de regionale organisatie heeft een vergelijkbare vorm als de nationale organisatie, dit maakt de 

afstemming tussen de regio’s onderling en tussen de regio en de nationale organisatie eenvoudig en efficiënt. 

Inhoudelijk wordt er samengewerkt via de werkgroepen en bouwsteden, de vertegenwoordigers van de groepen 

hebben gezamenlijk overleg in het programma team en worden ondersteund door het business development team. 

Het regie team regelt alle dagelijkse zaken en de nationale afstemming en treedt ook op als vertegenwoordiger van 

het regionale ecosysteem. De strategiegroep heeft vertegenwoordigers uit de verschillende domeinen van de 

digitalisering, er is een ondersteunend team voor communicatie, financiën, secretariaat en   PR. De stuurgroep (Het 

Stichting bestuur) vertegenwoordigt de regionale AIC-NNL in zowel de regio, nationaal en internationaal en is 

eindverantwoordelijk voor de AI-hub. 

 

7.4.1 Stichtingsbestuur 

Het managementteam heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

-  Eindverantwoordelijk 

-  Zichtbaarheid 

-  Strategiebepaling 

-  Interactie met bedrijven en instellingen en gemeentes en provincies 

Dagelijks bestuur (dagelijks)
 RuG  Rene Finkers (secretaris)
 HU    an Post(voorzi er)
 RuG  Niels Taatgen(inhoudelijk, adhoc)
 TCNN   ytze Rijke ( nancieel)
 HU    vonne Kooi (Program manager)
 HU     (secretariaat)

S ch ngsbestuur(4   per jaar) 
 Dina  oonstra, (N.V. NOM)
 Hans  iemans (RUG, Cv )
 Guido Rink (Gemeente Emmen)
 Aangevuld tot   personen, 5 privaat.

Ondersteuning, 3 5 personen
 TCNN  Finance, control
 HU   Communica e, lobby, PR
 HU   Secretarieel

Program council / strategiegroep 
4  per jaar, 20  30 personen 
 AIC NNL
 SIH
 EDIH (i.o.)
 Noorden digitaal
 Etc.

Mari em Gezondheid Mobiliteit Landbouw

    s el   g  is  e
A  h          e e l   

Programmateam AI (maandelijks) 15  25 personen
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  erkpakketleiders   consor um partners
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Human centricity

sustainability
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7.4.2. Ondersteuning  

Het bureau ondersteuning heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

- PR, communicatie 

- financiën 

- Secretariaat 

- loket 

7.4.3 Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur of regieteam heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

- Voortgang 

- aansturing 

- implementatie strategie 

- interactie met de nationale AI-coalitie 

- organisatie 

7.4.4 Strategie groep 

De strategiegroep wordt opgezet met een aantal cluster uit Noord-Nederland zoals Noorden-digitaal, SIH, EDIH en 

heeft de volgende taken: 

- Onderhouden van een roadmap op het gebied van digitalisering  

- Afstemming 

- Crossovers 

- Prioriteiten  

7.4.5 Programma team met de werkgroepen 

Het doel van deze werkgroepen is het organiseren van de regionale stakeholders, het opzetten van een 

strategie en roadmap, het opzetten van consortia en het initiëren van projecten in de vorm van PPS, zowel 

regionaal, nationaal en Europees. 

In een uitvraag naar de 3 provincies kunnen die aangeven welke prioriteiten ze toekennen aan de verschillende 

toepassingsgebieden: 

 Prio 1: belangrijk en bereid leiderschap in te brengen zowel regionaal als Nationaal 

 Prio 2: belangrijk en bereid regionaal leiderschap in te brengen 
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 Prio 3: Graag aangesloten zijn 

De werkgroepen bestaan uit ca. 10-15 personen 

 -  1 persoon de leiding heeft van de werkgroep 
 -  Twee mensen worden afgevaardigd naar de nationale werkgroepen van de HU ’s 
 - Twee mensen kunnen worden afgevaardigd naar de nationale werkgroepen van de stakeholders, de reeds 

bestaande werkgroepen 
 - minimaal 2 personen uit de kennisinstellingen en twee personen uit de markt 
 -  De werkgroepen kunnen worden uitgebreid met meer marktpartijen zodat ze uiteindelijk een regionale 

stakeholder groep vormen. De uitbreiding wordt georganiseerd door de werkgroep zelf.  

De werkgroepen hebben de volgende taken: 

- Stakeholder-management in de regio door het opzetten van deze groep uit regionale markpartijen, 
aangevuld met de relevante mensen uit de kennisinstellingen 

- Consortium vorming voor PPS (publiek Private Samenwerking) op regionaal, nationaal en EU niveau 
- Voorlichting en educatie in de regio? 
- Het Opzetten en invullen van de PPS, samen de relevante instellingen 
- Opzetten van een noordelijke roadmap en strategie en inbedding hiervan in de landelijke roadmap 

De werkgroepen zullen in een later stadium worden ondersteund door een secretaris en business developer op het 

gebied van PPS. 

8. PLANNING  

Voor eind november bepaling van de definitieve leden van stuurgroep, dagelijks bestuur, strategiegroep en 

programma-team in een 50/50 Publiek Private samenstelling 

Voor het eind van 2021 brengen we de AI-hub Noord-Nederland onder in een onafhankelijke stichting 

Voor het einde van het jaar 4-5 business developers voor de toepassingsgebieden Gezondheid, Energie/Gebouwde 

Omgeving, Landbouw, Maritiem, en de bouwsteen Data Sharing. 

Voor het einde van het jaar een eerste versie van de website soortgelijk als de AI-hub Oost-Nederland waarin de 

focus ligt op project en use-cases en met verdere doorverwijzing naar de landelijke website. 

Vanaf 2022 zal worden gestuurd op de KPI’s van hoofdstuk 6. 

9. BEGROTING EN FINANCIERING  

Deze Corona crisis is in vergelijking met eerdere crisissen hiervoor zeer atypisch. Er zijn nu ruim voldoende financiële 

middelen aanwezig. Zo heeft bijvoorbeeld de NL AIC uit het groeifonds 288 M€ ontvangen (en is er uitzicht op 

nogmaals 712 M€) om AI-projecten mogelijk te maken, maar zijn er momenteel te weinig mensen om deze 

ontwikkeling mogelijk te maken. Zo is er zeker in Noord-Nederland bij lange na niet voldoende projectontwikkeling 

capaciteit om het vele projectideeën die er zijn om te zetten in projectvoorstellen waarop subsidie kan worden 

aangevraagd. Uit eigen ervaring blijkt wederom dat het Noorden in zeer weinig groeifondsvoorstellen 

vertegenwoordigd is.  
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Dit projectvoorstel beoogt op korte termijn voldoende schrijfcapaciteit voor Noord-Nederland te realiseren om van 
de in deze crisis ter beschikking gestelde (nationale en internationale) subsidiemiddelen gebruik te kunnen maken. 

Deze EFRO-subsidie is daarom ook op deze korte termijn noodzakelijk. Als er (te) lang met het opzetten van dit 

netwerk van projectontwikkelaars wordt gewacht, is de kans dat het Noorden nog van de in deze Corona crisis 

beschikbaar gestelde subsidiemogelijkheden, verkeken.  

De verschillende projectonderdelen en ook de in het project participerende partners vormen een coherent geheel. 

Zo zijn de Noordelijke kennisinstellingen vertegenwoordigd, van WO tot mbo-niveau, en zijn de relevante 

bedrijvennetwerken en instituten aangesloten. Hierdoor kunnen projecten ontwikkeld worden over een breed TRL-

gebied. De in Noord-Nederland aanwezige kennis, met de RUG in de wereldwijde top 100 van universiteiten, wordt 

middels deze publiek private samenwerking omgezet in nuttige applicaties die door het bedrijfsleven ontwikkeld 

worden en in de maatschappij kunnen worden toegepast (ook in nieuw op te richten Startups). 

De huidige financieringsrondes (bijvoorbeeld Groeifonds) lopen t/m 2027.  In deze periode moet de Ai-hub Noord-

Nederland zich bewijzen als projectontwikkelingsorganisatie door de opzet van een groot en breed aantal AI-

gerelateerde projecten, goede maatschappelijke inbedding en het creëren van veel bedrijvigheid. De financiering 

van de AI-hub Noord-Nederland in de periode vanaf eind 2023 zal plaatsvinden door inbreng van partners en 

bedrijven die bij de te ontwikkelen publiek private samenwerkingsprojecten betrokken zijn. Hiervoor wordt dan de 

projectontwikkeling en het projectmanagement door de AI-hub Noord-Nederland verzorgd. Tevens is het zeer 

aannemelijk dat de AI-hub Noord-Nederland voor de op- en uitbouw van de eigen organisatie in de periode vanaf 

eind 2023 gebruik kan maken van de subsidiemogelijkheden, AI staat zowel regionaal, nationaal als Europees zeer 

hoog op de agenda van de beleidsmakers. 
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Begroting: 

In deze begroting zijn de bedragen meegenomen zoals deze in de WP’s staan vermeld. Er is een gemiddeld uurtarief 

van € 80,- aangehouden. De kosten derden bestaan uit consumables en verblijf/reis kosten. Ook zijn er voor de Ai-

hub Noord-Nederland huisvestings- en secretariële kosten gereserveerd en zijn er notariële kosten verbonden aan 

het oprichten van een stichting. 

 

Deelprojecten Loonkosten Kosten 

derden 

Andere directe 

kosten 

Totaal 

Uren bedrag 

WP 1  … 1.500 120.000 20.000  140.000 

WP 2  … 17.813 1.425.000 100.000  1.525.000 

WP 3  …  2.625 210.000 10.000  220.000 

WP 4  … 1.562 125.000 30.000  155.000 

WP5: … 3.000 240.000 20.000  260.000 

WP 6: 1.750 140.000 60.000  200.000 

      

Totaal 28.250 2.260.000 240.000  2.500.000 
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Financiering:  

De projectpartners dragen allen 40 % “in kind” bij aan het project. Alleen het “in kind” deel van TCNN zal binnen dit 

project worden vergoed. We hopen hiervoor de provinciale bijdrage te kunnen gebruiken.  

 

Type organisatie Bijdrage Totaal Aandeel (%) 

In cash  In kind 

Kennisinstellingen  568.000 562.000 21,4 

Instituten/verenigingen/ 

Coöp 

 432.000 438.000 16,3 

Provincies* 150.000  150.000 5,7 

Gemeentes     

REACT EU-subsidie 1.500.000  1.500.000 56,6 

Totaal 1.650.000 1.000.000 2.650.000 100 

 

* hiertoe is nog nader overleg noodzakelijk 

  



 

 

28 
 

BIJLAGE 1       elij e High        A     g     ’s 

Onderstaande 32 project ideeen zijn inmiddels in de werkgroepen op de verschillende toepassingsgebieden 
geinventariseerd.  

 

Werkgroep Landbouw:  

Schone landbouw zonder nutriënten verlies naar water 

Ziektedetectie in Pootgoed 

Landelijk digitaal Meetnet stikstof 

Fascinating programma incl. AI methodieken  

Boeren Dashboard voor sturing op duurzaamheid 

Gezonde Bodem, Gezonde Planten, Gezonde Voeding 

Soil Health Monitoring 

Digital Dairy 

Farm to Fork - korte keten van veld naar consument – incl. AI methodieken 

 

Werkgroep Gezondheid en Zorg 

Sensortechnologie voor probleemgedrag bij mensen met dementie 

AI applications for novel medical imaging technologies 

Healthy Living as a Service 

Virtual Fitness Coach 

Preventive (predictive) maintenance van medische apparatuur 
 

Werkgroep Technische Industrie 

ontwikkelen en implementeren van methodieken voor slimme informatievoorzieningen bij productie  

Predictive maintenance en fleet management van nieuwe producten voor duurzame samenleving 

Predictable multi site maintenance 

Lean Maintenance 

Zero Maintenance Waste 

 

 

 

Werkgroep Defensie & Veiligheid 
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ontwikkelen van algoritmes voor detectie, diagnose en prognose van storingen in militaire systemen 

 

Werkgroep Maritiem 

Shared facility voor de Noord Nederlandse scheepsbouwindustrie 

Digiwind project, masterplan voor een emissie loze maritieme sector 

Maritiem AI Navigatie prototype voor veilige navigatie op getijdewater en binnenwater 

Toepassing warmtebeeldcamera in de machinekamer van een schip 

Toddis, Transferring Operational Data into Design Information for Ships 

Nautilus 2020 EU project: waterstof in grote (cruise) schepen 
 

Werkgroep Energie & Duurzaamheid, Gebouwde omgeving 

Digital Twin ter optimalisatie methaan, waterstof en elektriciteit 

Digital Twin energie stations ter optimalisatie van veiligheid, inzet en onderhoud 

Brede gebiedsontwikkeling; slimme koppeling van regelgeving, infrastructuur, bouw en planning  

Energie-efficiëntie; energielabel/index, energieflexibiliteit, value-stacking businesscases 

Sensoring: data genereren met methaan, waterstof, veilige sensoren 

 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving 
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