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Steerco

SELF LEARNING SYSTEMS FOR SUSTAINABLE INDUSTRIES
Entity Name 1
B12 Consulting, SPRL
Business & Decision Benelux, NV
IBM Belgium BVBA - SPRL
Knowliah, NV/SA
Maintenance Partners Wallonie, SA
Micropole Consulting Belgium, NV-SA
Omninet Technologies, NV
Proximus, SA-NV
RADIX.AI, BVBA
Savaco, NV
Verhaert New Products & Services, NV

PersonName
Herquet
Riester
Dubernard
Van Heghe
Counet
Colinet
Werckx
Deltenre
Larnout
Dekeyzer
Wouters

PersonFirstName
Michel
Luka
Philippe
Hans
Jean-Louis
Yves
Guy
Catherine
Davio
Pieter
Frederik
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#AI4Industries
SELF LEARNING SYSTEMS FOR SUSTAINABLE INDUSTRIES

CREATIVE &
EMPOWERED PEOPLE

COMPETITIVE &
RESILIENT COMPANIES

RESPECTFUL &
INCLUSIVE SOCIETY

Agoria actively supports companies, citizens and public authorities to
adopt artificial intelligence to build a sustainable socio-economic context
in order to improve everyone's quality of life.
4
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#AI4Industries
SELF LEARNING SYSTEMS FOR SUSTAINABLE INDUSTRIES
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AI in Business MOOC
More than 30 Belgian testimonials & best practices

Launch: October 2019
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AI Discovery Sessions
For companies willing to explore the opportunities of AI

Launch: December 2019
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Adoptieluik impulsprogramma VL
Zal tijdens Q3/Q4 nader bepaald worden in functie
van de input van VLAIO + Contract Ondernemerschap
# Meet & Match events

8

4

09/11/2019

DigitalWallonia4.ia
Supported by the Agence du Numérique, Agoria, Infopôle and Réseau IA, the "DigitalWallonia4.ia" program
aims to accelerate the adoption of artificial intelligence (AI) in Wallonia and strengthen the Walloon AI
ecosystem. It was initiated by Minister of Digital Affairs, Pierre-Yves Jeholet and launched in July 2019.
Launch “Start IA” program in September 2019
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AI4Belgium
KPI: AI4Belgium is recognized by private and public sector as
the national one-stop-shop for AI by receiving consistent
funding from the federal level to support transversal projects
2019: Cartography Belgian AI ecosystem
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Update focus group
“AI Ethics, Regulation & Standardisation”
Update regional initiatives:
Brussels: AI for the common good
Update regional initiatives:
AI Impulsprogramma Vlaanderen
Update regional initiatives:
Digital.Wallonia4.ai
Update AI4Belgium
11

Update focus group
“AI Ethics, Regulation & Standardisation”
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AI Ethics & Legal & Standardisation Expert Group
 Ethics




Follow and participate in International, European and national initiatives to incorporate Ethics into AI
Combine views on Ethics to provide industry wide feedback
Aide companies in incorporating Ethics into their AI products

 Regulations




Closely follow European and national initiatives relating to Regulations & AI, where needed provide
industry feedback towards policy makers
Provide feedback on implication of national legislation for AI systems
Monitor international AI regulatory movements.

 Standardisation



Mirror committee for ISO (International) SC42 on AI Standardisation
Contact point for CEN/CENELEC (European) actions on AI Standardisation
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AI Ethics & Legal & Standardisation Expert Group
 Kick-off meeting on 22/01
 Feedback members on draft European Ethical Guidelines (02/19)
 Seminar with CITIP (KULeuven) on 28th February
 Seminar on AI & Law (7/05 – 90 participants)
 Meeting WG Q2: 28th May
 Masterclass Ethics & AI @ DISummit 26/6
 Pilot phase European ethical guidelines
 Workshop 1 : Using the assessment list - 18/09 13:30-15:30 @ Agoria
https://www.ai4belgium.be/piloting-phase-eu-ethical-guidelines/ : Full booked
 Workshop 2 : Consolidated feedback - 14/11 13:30-15:30 @ SPF/FOD BOSA
https://www.ai4belgium.be/piloting-phase-eu-ethical-guidelines/
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Update regional initiatives:
Brussels: AI for the common good
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Update regional initiatives:
Brussels: AI for the common good
March 2019: Vrije Universiteit Brussel and Collibra:
call for European initiative on AI for the Common Good

1. Multidisciplinary AI research center
2. Knowledge centre Data & Society
3. AI Experience Center
16
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1. Collaborative Research Institute
The institute will regroup various research groups of the university in the area of AI. It will further build on
strongly established interactions with the Brussels region and European partners, as well as imec and its partners,
in the framework of the Flemish AI initiative. The collaborative research center will focus on both long-term and
applied research in the domain of multi-agent AI with human-like computing as the ultimate goal and particular
emphasis on:
1. user-centric and responsible AI,
2. hybrid AI and collaborative cognitive robotics
3. conscience, safety, reflection and anticipatory reasoning.
This multidisciplinary research group wants also to contribute to a broader policy think tank that analyses the
societal and ethical implications of these technologies.

http://www.vubtoday.be/nl/node/9196
17

2. Knowledge Centre Data & Society
Partners:
• imec-VUB-SMIT: Deze onderzoeksgroep is sinds 1990 actief rond beleids-, gebruikers- en zakelijke aspecten van
digitale innovatie. In 2004 werd SMIT deel van IBBT (vervolgens iMinds en imec) en bouwde aldus een zeer sterke
track record uit inzake interdisciplinair, toegepast onderzoek.
• KU Leuven CiTiP: het Centre for IT & IP Law aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven is ontstaan uit de fusie tussen
het Interdisciplinair Centrum voor Recht & ICT (ICRI) en het Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR). ICRI was
één van de oprichtende groepen van het IBBT (vervolgens iMinds). Vandaag participeert CiTiP in de imec
onderzoeksgroep security & privacy, en is het lid van het Leuven Center on ICT (LICT) en Leuven.ai. CiTiP heeft
meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek naar juridisch-ethische aspecten van nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën, privacy en security, intellectuele eigendom, en biotechnologie, in zowel de publieke
als private sector.
• imec-UGent-MICT: Deze interdisciplinaire onderzoeksgroep rond Media, Innovatie en Communicatie aan de
UGent heeft een sterke focus op digitale innovatieprocessen, en de integratie van mens en maatschappij in die
processen.
https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/artificiele-intelligentie-oprichting-kenniscentrum-data-maatschappij-data-society 18

9

09/11/2019

3. AI Experience Center
The AI Experience Center will become a state of the art Digital Innovation
Hub in Brussels. Several research centers from the Vrije Universiteit
Brussel have joined forces to develop a multi-disciplinary Research and
Innovation offering on AI towards Academia, Industry, Policy makers and
the broader public. The AI Experience Center will accelerate this offering.
• General public demo centre (mainly robotics)
• Kick-off end of September (Pleinlaan, 9)
19

Update regional initiatives:
AI Impulsprogramma Vlaanderen

20

10

09/11/2019

Update regional initiatives: Vlaanderen
32 M€
PER
JAAR

5M€
15M€
12M€

21

1. Flankerend
1. Kenniscentrum Ethiek ten dienste van de overheid, bedrijfswereld, maatschappelijke
actoren, onderwijs en onderzoek en de burger



Belangrijke monitoring- en validatiefunctie vervullen en onafhankelijk advies verstrekken aan publieke en private actoren
Ten diensten van bedrijven en ‘andere innovatoren’

 ontwikkelen van ethische codes en richtlijnen – algemeen en sectoraal – over de omgang met AI en
datatechnologie in publieke en private dienstverlening;
 begeleiden van bedrijven bij het concretiseren van ethische omgang met AI in hun MVO-gedragscodes en
ontwikkelen van methodes voor de implementatie ervan in de bedrijfsprocessen;
 beschikbaar stellen van expertise – in nauwe samenwerking met relevante bestaande ethische comités –
omtrent verantwoorde, transparante en gebruiksvriendelijke implementatie van AI en uitwerken van
validatiesystemen om ethische, maatschappelijke en gebruiksvriendelijke dimensies te toetsen;
 identificeren van opportuniteiten voor een verantwoorde AI test-omgeving en voorbereiding van het juridisch
kader;
 ontwikkeling van een ‘best practices’ toolkit i.v.m. maatschappelijke uitdagingen bvb. rond bescherming van de
fysieke en mentale integriteit, veiligheidsaspecten, risico-minimizatie, problematieken van toewijzing van
verantwoordelijkheid, nieuwe regulatorische modellen, uitlegbaarheid en transparantie van AI-toepassingen.
Stand van zaken: in opstart: subsidietoekenning aan consortium rond VUB goedgekeurd.
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1. Flankerend
2. Opleidingen
 Geïntegreerde visie voor Vlaanderen over opleidingen en vorming rond AI
 AI-opleidingsmatrix





Bedrijven
Hoger onderwijs
Middelbaar onderwijs
Brede bevolking

 Betrokkenheid departement Werk en Sociale Economie, departement Onderwijs
 Acties in voorbereiding: Opleidingen/productontwikkeling van opleidingen voor
ondernemers (ESF-oproep: najaar 2019)
 Versterken werken rond digitale competenties in hoger en secundair onderwijs

2. Implementatie: acties
Actie 1: ondersteunen van bedrijven om AIinnovatie 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
- Verderbouwend op strategisch
basisonderzoek

12
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2. Implementatie: acties
Actie 3: Ondersteunen van communities om
de adoptie van AI te versnellen
- Laat toe een domeinspecifieke aanpak
uit te werken
Subactie 3: Ondersteunen van acceleratoren
en incubatoren om bedrijven te helpen met
AI-uitdagingen

2. Implementatie: basisprincipes
- VLAIO fungeert als trekker van het luik implementatie
- de impulsprogramma’s rond AI en CS worden in een globalere context van
digitalisering geplaatst (met andere programma’s, Industrie 4.0, smart cities, …)
- Vlaio wenst de volgende doelstellingen te bereiken:
• inzetten door ondernemingen van de nieuw ontwikkelde kennis
• breder/sneller toepassen door ondernemingen van bestaande kennis:
• via rechtstreekse ondersteuning
• via verdere ontwikkeling in samenwerkingsprojecten
• sensibiliseren, stimuleren en op weg zetten van ondernemingen
• ondersteunen van starters en groeiers
=> daarbij worden de VLAIO innovatie-instrumenten ingezet, van generiek naar specifiek

13
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2. Implementatie: instrumenten
- Opzetten van een AI Experience lab, degelijke test- en experimenteerinfrastructuur,
o.a. voor bedrijven op 3 à 4 locaties in Vlaanderen (eerste beslissing, toekenning
middelen ten vroegste najaar 2019)
- Brede sensibilisering, bewustmaking van mogelijkheden via informatieverstrekking,
coaching, advies, begeleiding door partners als Agoria, Sirris, Voka, collectieve centra,
etc. ( nieuw contract ondernemerschap)
- Communities opzetten waar bedrijven, kenniscentra in specifiek domein kunnen
samenwerken via oproepen als COOCK, TETRA, … (COOCK oproep waar kenniscentra
kunnen indienen lopende)

2. Implementatie: instrumenten
- Specifieke oproep voor de hogescholen (3 miljoen euro per jaar, specifieke oproep in
voorbereiding )
- ICON als belangrijk instrument (eerste thematische ICON-oproep in voorbereiding)
- Baekeland, innovatiemandaten, bedrijfsprojecten, … (tot nader orde geen specifieke
actie)

Belangrijk: individuele bedrijven met ambitie en goede projectvoorstellen
hoeven niet te wachten. Via onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, kmogroeisubsidie, etc. is al steun mogelijk. Contacteer VLAIO!

14
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Bedrijf
A

Thematische ICON: principes
Bedrijf
 Geen exclusiviteit meer voor SOC/Speerpuntclusters
D
 Elk kwaliteitsvol consortium bedrijven/OZI’s kan !
 Potentiële deelnemers aan ICON call moeten aanspreekpunt vinden:

Onderzoeksorganisatie(s)

Bedrijf
B

Bedrijf

SOC’s, Clusters/IBN, Vertegenwoordigers associaties, “Ring leaders”, IOF mandatarissen

C

 Synergieën moeten benut kunnen worden




Organisatie van een marktforum bij elke call
vrijwillige deelname van initiatiefnemers voor projectvoorstellen onder constructie en ICON
geïnteresseerden
Kan ook als matchmaking dienstig zijn voor latere calls

 Gemeenschappelijke call voor de 3 hoofdthema’s AI/CS/PM
(in 2019 enkel PM als pilootoproep)
 Projectopvolging door VLAIO

29

Thematische ICON: proces & timing (TBC)
Lancering call

marktforum

Pre-registratie

• Tijdstip 0
• Ergens in
september/okt 2019

• Na 2 maanden
• Matchmaking
• Voorbesprekingen

• Na 4 maanden

Indiening

Evaluatie

• Na 6 maanden

• Beslissing
Hermescomité na 9 à
10 maanden
30
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Artificial Intelligence Research Flanders
Challenge-based research with demand-driven impact

31

3. Top Strategisch basisonderzoek AI: 4 challenges
1. Data Science -- Hybrid, Automated, Trusted, and Actionable


Veel industriële processen en systemen in de samenleving leggen in toenemende mate complexe randvoorwaarden op aan het maken van
beslissingen. De verantwoordelijke beslissingsnemers moeten hun beslissingen baseren op 1) de beschikbare kennis en expertise van
experten, 2) de ontzettend grote hoeveelheid aan gegevens die werden gegenereerd over de onderliggende processen, en 3) de talrijke
regels, richtlijnen en wetgeving over veiligheid, ethiek en privacy die bestaan. Dit is een ontzettend moeilijke opdracht die vraagt om een
nieuwe generatie van hybride, geautomatiseerde, betrouwbare en in actie om te zetten ‘data science’, die de toekomstige
beslissingsondersteunende systemen zal vormgeven.



Deze systemen moeten 1) automatische analyses maken van de beschikbare data (waar mogelijk); 2) bestaande voorkennis en gegevens in
acht nemen; 3) kennis opleveren die tot actie kan leiden bij de te nemen beslissing; en 4) betrouwbaar en mensgericht zijn, door garanties
te geven op veiligheid, ethiek, privacy en het leveren van gepaste verklaringen, begeleiding en interactie.



Om de positieve impact van zulke systemen op de Vlaamse economie te ondersteunen, vragen de volgende zaken extra aandacht: 1) hoe
kunnen bepaalde aspecten van het data science process worden geautomatiseerd om dit domein te democratiseren en het potentieel van
deze kennis te ontsluiten voor alle stakeholders, ongeacht de kennisgraad en maturiteit; 2) hoe kan de kracht van gegevensmanipulatie
worden samengebracht met de gevalideerde oplossingen gesteund op domeinkennis in een hybride aanpak; 3) hoe kan data en kennis
worden omgezet in modellen die tot actie kunnen leiden voor betrouwbare besluitvorming en voor het leveren van inzichten en
verklaringen; en 4) hoe dit te doen op een betrouwbare manier waarbij de context van de beslissing, de beperkingen van de onderliggende
data processen worden meegenomen en waarbij bovendien de mens in het beslissingsproces wordt meegenomen, inclusief het respect
voor de privacy en het recht op een faire behandeling (GDPR).

16

09/11/2019

3. Top Strategisch basisonderzoek AI: 4 challenges
2. Real-time & energie-efficiënte AI


“The era of the cloud’s total dominance is drawing to a close” - The Economist (Jan 18, 2018).



Als de componenten aan de ‘edge’ – denk aan smartphones, drones, sensorknopen, robots in de fabriekshal, elektrische voertuigen – met
krachtigere en vermogenefficieënte processoren worden uitgerust, kunnen ze rekentaken oppakken waarvoor eerder de
energieverslindende cloud-based servers nodig waren.



Deze evolutie naar meer geavanceerde ‘edge computing’ en gedistribueerde AI wordt door drie factoren gedreven: de vraag naar real-time
reactie op nieuwe inkomende data, de efficiëntie van het AI beslissingsproces en de vertrouwelijkheid, privacy.



Dit opent een volledig nieuwe set mogelijkheden en opportuniteiten voor AI gebruik en toepassingen gebaseerd op intelligente,laagvermogensystemen en componenten, vaak met batterijen gevoed. De uitdaging waarop hier wordt ingezet zal een aantal
toepassingsgerichte cases uitwerken ver vooruit de huidige stand van de techniek voor gedistribueerde en hiërarchische AI-systemen,
geavanceerde signaal processing en leeralgoritmes voor het extraheren van actie-gerichte informatie uit de ‘edge’.



Het primaire objectief is om de technische haalbaarheid en de industriële relevantie van deze nieuwe technologische realisaties te
demonstreren, specifiek voor de Vlaamse industrie. Het verdient te worden beklemtoond dat de doorgedreven ‘edge computing’ in het
algemeen, en in het bijzonder de machine learning in een gedistribueerde architectuur een thema is waar Vlaanderen een globaal
leidinggevende positie heeft en zich kan differentiëren in de toekomst.

3. Top Strategisch basisonderzoek AI: 4 challenges
3. Multi-Actor (eng. multi-agent) Collaboratieve AI






Multi-actor systemen zijn systemen waarin entiteiten interageren die elk op zich autonoom beslissingen nemen met hun eigen
doelstelling en intentie. In tegenstelling tot een gedistribueerd systeem, is het fundamenteel dat geen van de entiteiten het hele systeem
hier kent en geen van de actoren directe controle heeft over de andere actoren.
Een groot en groeiend aantal van de systemen in de echte in virtuele wereld is een multi-agent syteem: in de bankwereld, de aandelen
markt en andere trading systemen, netwerk routing en privacy-gevoelige systemen (waar een actor niet al zijn gegevens kenbaar kan
maken aan de andere actoren) zijn voorbeelden uit de informatie-wereld.
Daarenboven, omdat de actoren niet alleen elkaar beïnvloeden door het delen van informatie maar ook door hun impact op de reële,
fysische wereld blijken vele van de zogenoemde cyberfysische systemen in ons dagelijks leven ook multi-actor systemen te zijn.
Bijvoorbeeld, slimme systemen voor energieverdeling, verkeers en vloot-controle systemen die interageren met mensen zijn allen multiactor systemen. Zoals van deze voorbeelden al kan worden afgeleid, kunnen multi-actor systemen zowel coöperatief als competitief zijn,
zowel virtueel als fysisch reëel en hun controle is niet gecentraliseerd.
Omwille van hun toenemend voorkomen en omwille van hun gedistribueerde, ongekende en onbepaalde natuur leveren deze multi-actor
systemen een aantal unieke uitdagingen. In kort:







Ze moeten adaptief zijn, ttz. ze moeten zich snel kunnen aanpassen aan onvoorspelbaar veranderende omgevingen.
Ze moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden, regels en voorschriften ook al is er geen centrale controle.
Ze moeten verantwoording afleggen en hanteerbaar zijn. Degene die hen heeft ontworpen moet in staat zijn hen te verstaan en aan te sturen.
Ze moeten robuust zijn. Er moet garantie zijn van ononderbroken functioneren zelfs wanneer delen van het systeem uitvallen of foute informatie
verschaffen.
Ze moeten interageren met mensen. Ze moeten aldus de gebruiker verstaan en ze moeten hun gedrag moet op eender welk moment kunnen verklaren.
Ze moeten ‘open-ended’ zijn. Nieuwe actoren, nieuwe gebruikers en nieuwe technologieën moeten in een multi-actor systeem kunnen worden
opgenomen.

17
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3. Top Strategisch basisonderzoek AI: 4 challenges
4. Human-like Artificiële Intelligentie


Deze uitdaging richt zich op het ontwerp en bouw van autonome, intelligente, betrouwbare entiteiten die communiceren en samenwerken op
een naadloze manier met mensen, in natuurlijke en complexe omgevingen en situaties. Dit houdt in dat communicatie verloopt op een manier
die natuurlijk aanvoelt voor mensen, zoals natuurlijke taal, maar ook de mogelijkheid biedt om gelaagde mensachtige redeneringenop te
bouwen door de complexe omgeving te observeren en te begrijpen.



Dit zal toelaten de maatschappij en de werkplek te versterken met kunstmatige entiteiten die onafhankelijk problemen kunnen identificeren en
oplossen. Die hetzelfde niveau van aanpassing aan nieuwe situaties en taken aankunnen als mensen, waarbij ze op een correcte manier de
sociale en fysische omgeving interpreteren. Ze kunnen mensen als collega’s zien en hen betrekken in het proces, hen informeren en
ondersteunen.



Deze focus op complexe redeneringen in een interactie tussen mens en machine en de omgeving heeft sterk potentieel in domeinen zoals
industrie, mobiliteit en maatschappij, waarbij menselijke intelligentie en fysische capaciteiten in harmonie met complementaire machines
worden ingezet via intuïtieve en sociale interactie. Het vermeerderen van de capaciteit in redeneren en begrip van AI systemen en het faciliteren
van naadloze natuurlijke interactie met intelligente technologie heeft zowel korte termijn applicaties in meer voorspelbare omgevingen en zal
toelaten – op de langere termijn – om mensachtige intelligentie te bereiken.



Ongeacht de grote recente vooruitgang in AI zijn we nog steeds ver weg van het bereiken van intelligentie die echt in de buurt komt van wat een
mens kan doen. In veel praktische toepassingen zoals herkenning van patronen en generaliseren van individuele, door de mens geselecteerde,
taken is AI reeds zeer sterk. Maar er is nog steeds een kloof tussen die intelligentie en het niveau van de menselijke intelligentie, die in staat is
complexe problemen te identificeren, te formuleren en op te lossen en op een efficiënte en effectieve manier daarover te communiceren met en
medemens.

Update regional initiatives:
Digital.Wallonia4.ai

36
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MISSION

Accélérer l’adoption de
l’intelligence artificielle
(IA) en Wallonie et
renforcer son
écosystème.
Programme porté par:

www.Digitalwallonia4.ai

19
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Stratégie 4F pour l’IA en Wallonie
Réseau IA

AI4Belgium

Alliance
Européenne

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/4-axes-structurants-digitalwallonia4ai

40
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Actions de DigitalWallonia4.ai (7/2019-6/2020)

41

Entreprises et IA

La temporalité du parcours IA se découpe comme suit :
• A 3 mois : « Start IA »
• A 6 mois : « Tremplin IA » = POC collectif
• A 12 mois : « Tremplin IA » si data gouvernance nécessaire
• A 24 mois :

développement d’un projet IA
42
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Start IA
 Permettre une écoute active et proactive des problématiques d’entreprises pour y
déceler les potentiels de l’IA. Cette approche se doit d’être courte, simple et sélective.
Elle consiste à fournir un expert en IA capable de comprendre la problématique des
entreprises et d’en isoler une fraction qui pourrait faire l’objet d’un Proof Of Concept
(POC). Cet audit se fera au travers d’une mission de 4 jours de consultance par
entreprise.
 Budget IA pour 25 entreprises bénéficiaires : 75 K€ (750€ * 4 * 25)
 Sources de financement :
Participation des entreprises 37,5 K€ (1500*25)
Intervention publique : 37,5 K€

 Lancement: mi-septembre 2019
 Inscriptions: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DW4AI_Preregistration

43

Data gouvernance
 Les données étant la matière première de l’IA, l’audit déterminera si l’entreprise
dispose des ensembles de données suffisants, complets et structurés. Sans quoi il
recommandera à l’entreprise d’investir dans sa data gouvernance en mettant en œuvre
les outils nécessaires à la génération et à la bonne gestion des données.
 Budget réseau IA : 0€. Cette partie sera prise en charge par l’entreprise et pourra faire
l’objet d’aides existantes.

44
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Tremplin IA = Proof of Concept (POC)
 A l’issue de l’audit, après regroupement par silo de 2-4 entreprises par problématique un POC
est lancé pour résoudre une problématique générique par une mission de 60 jours. Le résultat
sera exploitable par les entreprises (problem owners), communicable par le Réseau IA ou ses
partenaires via des conférences, supports digitaux et des supports type MOOC. Il deviendra
l’amorce pour des projets plus ambitieux à relayer auprès des pôles pour élargir la
problématique et le champ de la recherche.
 Budget réseau IA : 180 K€ permettant de gérer 6 problématiques génériques.
 Sources de financement :
Participation publique : 45 K par problématique collective, soit 270k€ pour 6 problématiques différentes
Participation des entreprises à déterminer en fonction du POC à réaliser

 Lancement: Q1 2020
 Inscriptions: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DW4AI_Preregistration
45

Développement
 Le résultat des POC pourra servir d’amorce pour le développement de projet plus
conséquent qui sont traditionnellement gérés par les pôles de compétitivités. Les
entreprises arrivant à ce stade seront matures pour décider d’investir plus
massivement dans l’IA et seront aussi mieux préparées pour déposer leurs dossiers
auprès des pôles ou des investisseurs.
 Budget réseau IA : 0€ cette partie sera en fond propres, en projet pôle ou avec des
investisseurs.

46

23

09/11/2019

Soutien pour les entreprises intéressées par l’IA
Sensibilisation à
l’IA

Stratégie and
Design Thinking

Connection avec
AI experts

Validation &
Experimentation

Project
Implementation

Concrètement, comment et quand:
•

Formation en ligne (AI
MOOC by Agoria) Oct.
2019

•

Events Réseau IA
(Kickoff mi-nov.)

•

Divers programmes de
formations en IA (Ex:
White Belt, Deep
Learning Day, etc) àpd.
Sept. 2019

•

“AI Discovery
Sessions àpd Jan.
2020

•

“Start IA”
(Accompagnement
pour identifier des
opportunités en IA)

•

Autres initiatives en
IA soutenues par les
Chèques Entreprises

“Tremplin IA” (Mise en
place de Proof of
Concepts (PoC) àpd Fév
2020

•

Service public de
Wallonie: Direction
Générale de
l’Economie, de
l’Emploi et de la
Recherche (DGO6)

•

Pôles de compétitivité
wallons
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Update AI4Belgium
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#AI4Industry: AI/Digital Innovation Hubs

https://www.ai4belgium.be/
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SET UP A NEW LEARNING DEAL
A. Set up a universal skill building program

53

Create momentum
1. Create awareness and transparency on potential job changes and individual skill levels
2. Give responsibility to all labor market stakeholders to invest in lifelong learning
3. Provide everyone with more opportunities to engage in lifelong learning (e.g., focused
on learning totally new skills in a longer time period)
Guide and train
4. Strengthen tools and standards to guide workers to identify skill gaps and find
appropriate up- and reskilling programs
5. Enable rapid development of new training programs (including nontraditional ones to
attract nontraditional students), not only focused on digital skills
6. Make lifelong learning a core mission of universities and university-colleges

B. Prepare our children for the future

54

Primary and Secondary School
1. Strengthen focus on a learning mindset, critical thinking, creativity, collaboration and
other human skills
2. Incorporate an introduction class on algorithmic thinking as of primary school and make
children interact with technology
3. Integrate coding as compulsory (to various degrees) language in schools and use
appropriate methods (e.g., project-based and team work)
4. Integrate the implications and use cases of technology and data in all types of courses
(e.g., use of data in geography)
5. Increase attractiveness of STEM, particularly for girls
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B. Prepare our children for the future

55

Higher Education
6. Introduce a data, technology and AI course in all fields and stimulate cross-disciplinary
learning, including the ethical aspects
Teachers
7. Train current teachers to integrate data, technology and their implications in their
current courses
8. Train new or upskill IT and science teachers for algorithmic thinking and coding classes
AI as an education tool
9. Deploy AI as a tool for individualized trainings adapted to each individual student
10. Deploy AI as a tool for teachers to enhance their teaching
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DESIGN A RESPONSIBLE DATA STRATEGY

57

A. Build trust
1. Develop digital and AI literacy among policy makers and regulators, consequently foster
policy dialogues leading to an updated regulatory framework
2. Share guidelines and best practices on how to address ethical topics in business and
public institutions and require from the private and public sector to communicate and
to be transparent on their data and AI ethics policies
3. Create a Belgian ethical committee to provide industry, authorities and society with
guidance on ethical and regulatory topics
4. Integrate civil society in processes that will heavily influence public life (e.g., predictive
justice)

B. Share data responsibly and proactively

58

1. Set up an independent Belgian data sharing platform
2. Double down on open data efforts and increase transparency on targets and existing
non- published databases
3. Arrange G2G or private-public partnerships to share data and develop common
standards
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SUPPORT PRIVATE SECTOR AI ADOPTION

60

A. Set up AI Lighthouses
1. Develop an open access MOOC for Belgian citizens to train 1% of the population
2. Organize a large-scale event showcasing Belgian AI successes
3. Set up a public program supporting AI projects with positive social impact (e.g., in
healthcare, environment or education)
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B. Bring the community together

61

1. Set up a Belgian-wide AI for Belgium hub, certified as European Digital Innovation Hub
2. Invest in common building blocks to lower costs for innovators
3. Organize AI trainings (and introductions) for different levels

C. Facilitate financing
1. Set up financial instruments for SMEs to experiment with AI
2. Support SMEs when applying for European investment programs
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INNOVATE AND RADIATE

63

A. Make Belgium Europe’s AI lab
1. Position Belgium as the European AI Lab using article 89 of GDPR and setting up
sandboxes
2. Create a confederation of Belgian laboratories and join European initiatives (ELLIS,
CLAIRE)
3. Set up a country-wide AI-lab to foster collaboration between individual researchers
4. Set up large-scale blue-sky projects to fuel research
5. Actively chase private research initiatives to bring them to Belgium

B. Develop and attract world-class data and AI talent

64

1. Create multiple AI bachelor and master programs
2. Create shorter programs to develop AI-related skills (data translators, programmer’s)
3. Set up partnerships with industry and public sector to allow AI students and PhDs to
work on practical applications
4. Facilitate selective immigration and visa policies for top foreign talent

C. Grow Belgian and European AI leaders
1. Support scale-up growth through a large-scale AI public-private matching investment
fund
2. Differentiate Belgian/European AI from foreign applications by branding it as ethical-bydesign

32

09/11/2019

65

IMPROVE PUBLIC SERVICE AND BOOST THE ECOSYSTEM

66

1. Rethink the role of public institutions towards platforms managing an ecosystem,
instead of service providers
2. Create a rolling fund and task force for experimentation with AI in public institutions
3. Redesign public procurement processes to enable trial and error, not excluding young
organizations
4. Make organizational improvements by appointing a governmental Chief Digital Officer
to coordinate nationwide efforts
5. Select a few high value use cases within public institutions to focus efforts, create
momentum, build expertise and improve service
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# Belgian AI ecosystems to support you to:

71

 Connect with large ecosystem: private / academic / public sector + NGO’s
 Act as a trailblazer: shape the new AI initiatives in Belgium (workshop 28/5)
 Gain visibility on national and international level and connect with EU DIH
 Be aware of and build the different consortia for AI projects on time
 Strengthen your ecosystem – meet AI startups/scale-ups – be inspired
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