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Amsterdamse 
Intelligentie

Samenvatting
Amsterdamse Intelligentie
In deze agenda staat de ambitie van de gemeente 
Amsterdam op het gebied van artificiële intelligentie, 
geheel in lijn met de Amsterdamse ambitie van de 
gemeente en kennisinstellingen gezamenlijk (AI 
technology for people).  
 
Het college van Amsterdam heeft haar ambitie om 
aan een vrije, creatieve, en inclusieve stad te werken 
gevat in de agenda Digitale Stad. Amsterdam geeft 
daarmee prioriteit aan investeringen in en beleid op 
(digitale) ontwikkeling. Met als doel het zorgen voor 
interventies die het leven van Amsterdammers 
verbeteren; door de negatieve effecten van 
digitalisering te beperken en de positieve effecten te 
versterken. Ofwel het stimuleren van het delen van 
data op een eerlijke manier, zodat we met behulp 
van AI het leven van de mensen beter kunnen maken, 
met Amsterdamse Intelligentie. 
 

Deze opgaven zijn groter dan Amsterdam en daarom 
is Amsterdam een van de initiatiefnemers van de 
coalitie van ‘steden voor digitale rechten’. Deze 
coalitie is een van de belangrijkste speerpunten van 
de agenda Digitale Stad. 

Waarom een lokaal plan van de gemeente naast 
de Nederlandse plannen en het gezamenlijk 
Amsterdamse plan met de kennisinstellingen?  
Hoe gebouwen eruit zien, hoe mensen werk vinden, 
hoe vriendschappen en liefdes ontstaan, hoe allerlei 
activiteiten worden ondersteund van werk tot online 
winkelen; Artificial Intelligence gaat daar in de 
toekomst een steeds grotere rol in spelen. Juist in de 
stad komen ontwikkelingen rondom AI samen. Hier 
zit de top van kennisinstellingen, vinden startups hun 
weg naar groei en gebruikt de culturele sector 
Artificial Intelligence voor kunst en duiding. 
 

Beeld uit het magazine ‘AI: Amsterdamse Intelligentie’
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Het magazine ‘AI: Amsterdamse Intelligentie’1 
schetst een beeld van de rol van AI in Amsterdam en 
is het resultaat van een reeks bijeenkomsten met 
wetenschap, bedrijfsleven, experts en 
Amsterdammers. Deze gesprekken, analyses en 
bijeenkomsten rondom het magazine laten zien dat 
er op verschillende onderwerpen - zoals 
economische veiligheid, talentontwikkeling, kunst en 
cultuur, wat AI doet in het sociaal domein en de 
openbare ruimte - voldoende aanleiding is voor een 
agenda ‘AI: Amsterdamse Intelligentie’. De agenda 
geeft invulling aan: 
•	 het gebruik van AI voor opgaven in de stad (AI 

voor Amsterdammers) 
•	 het positioneren en stimuleren van AI en van 

Amsterdam, voor het benutten van het 
economisch potentieel 

•	 het vaststellen van ethische kaders, om 
bijvoorbeeld uitsluiting (van groepen) en misbruik 
te voorkomen en juist inclusie te stimuleren 
(onderdeel van Digitale Rechten). 

 
Er lopen al vele acties, want artificiële intelligentie is 
als sleuteltechnologie verweven in bijna alle sectoren 
in het bedrijfsleven en de wetenschap en in het werk 
van de gemeente. Naast een ambitie en visie geeft 
bijgaande agenda een overzicht van wat er allemaal 
gebeurt binnen de gemeente Amsterdam op het 
gebied van AI.

Ambitie 
Amsterdam wil voorop lopen in het op lokaal niveau 
stimuleren van ontwikkeling en gebruik van kunst matige 
intelligentie. Dit om het leven van Amsterdam mers te 
verbeteren door de negatieve effecten van AI te 
beperken en de positieve effecten te versterken.  
 
Doelen en acties 
De agenda is een indeling van de lopende en 
gewenste acties over de volgende doelen en 
domeinen, aansluitend op de actieprogramma’s voor 
economische structuurversterking Startup 
Amsterdam en Smart Health Amsterdam. 
 
•	 AI voor Amsterdammers  

Doel: technologie laten werken voor 
Amsterdammers 
 - Pas AI toe binnen de eigen processen van de 

gemeente en opgaven in de stad. 
 - Versterken van de samenwerking met tech-

community, mede-overheden, markt en 
wetenschap. 

1 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/digitale-stad/amsterdamse-intelligentie/ 

 - Ontwikkel de AI competenties en infrastructuur 
binnen de gemeente. 

 - Realiseren van minder discriminerende en meer 
transparante algoritmes in de gemeente zelf. 

•	 Positioneren en stimuleren van Amsterdam  
Doel: stimuleren en ontwikkelen ecosysteem, 
ontwikkelen en werven van talent. 
 - Bewustwording creëren en kennisdeling 

faciliteren rond AI 
 - Gerichte community building ter bevordering 

van innovatie. 
 - Inzet op talent, hulp bij ontwikkelen en 

aantrekken van AI talent. 
 - Amsterdamse AI bedrijven helpen in hun (inter)

nationalisering 
 - Huisvesting AI startups en innovatieve MKB  

•	 Digitale Rechten  
Doel: beschermen van digitale rechten en creëren 
van meer kansengelijkheid in Amsterdamse 
algoritmes. 
 - Er zijn sociale, economische en ethische kaders 

voor AI 
 - Als stad het goede voorbeeld geven op Digitale 

Rechten 
 - zicht op wat AI doet met de stad en 

handelingsperspectief hierop. 

•	 Randvoorwaarden: beschikbaarheid van data  
en talent 
Doel: data over de stad is toegankelijk voor de 
stad. 
 - Verhoog bruikbaarheid, beschikbaarheid en 

waarde van publieke data 
 - Verhoog bruikbaarheid, beschikbaarheid en 

waarde van wetenschappelijke data en data van 
bedrijven 

 
Doel van deze agenda is om een helder overzicht te 
scheppen van de Amsterdamse ambitie en visie op 
AI, de samenhang met maatschappelijke stedelijke, 
nationale en internationale ontwikkelingen en een 
overzicht te geven van alle acties binnen de hele 
gemeente op dit gebied.  
 
De ambitie om leidend te zijn als stad in het gebruik 
en de ethische toepassing van AI passen 
binnen zowel de ambities zoals geformuleerd in de 
Agenda Digitale Stad als het AI Technology for 
People statement van de Amsterdamse 
kennisinstellingen, gemeente en Board.  
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1. Aanleiding en urgentie
AI verandert de stad 
Hoe gebouwen eruit zien, hoe mensen werk vinden, 
hoe vriendschappen en liefdes ontstaan, hoe allerlei 
activiteiten worden ondersteund van werk tot online 
winkelen; kunstmatige intelligentie, of het vaker 
gebruikte Engelse Artificial Intelligence (AI), gaat 
daar in de toekomst een steeds grotere rol in spelen.  

AI moeten we laten werken voor alle 
Amsterdammers  
Die technologie die we hebben zijn een functie van 
machtsverhoudingen - en zo ook hun effecten. Dat 
vraagt om verschillende rollen van de stad. Rollen 
om de positieve kansen van deze technologie 
benutten - voor inwoners, bedrijven en wetenschap. 
En rollen om de digitale rechten van Amsterdammers 
actief beschermen. 

In steden worden de goede en slechte 
kanten van AI zichtbaar
De Europese Commissie zet in op ‘Shaping Europe’s 
Future’ en ontwikkelt plannen voor investeringen en 
regelgeving om Europa te laten excelleren in AI. 
Hierin zoekt zij naar een balans tussen economische 
groei, vertrouwen in AI en waarborgen hiervoor, en 
snelheid in randvoorwaarden zoals beschikbaarheid 
van rekenkracht en data. Belangen van grote 
bedrijven en digitale rechten staan tegenover elkaar 
in het Europese debat over de AI en data strategie, 
de Rijksoverheid heeft strategisch actieplan voor 
Artificial Intelligence gepresenteerd en is beleid aan 
het ontwikkelen over de effecten van AI op publieke 
waarden en mensenrechten. En het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen verenigen zich om sterker te staan 
in een internationale context. Juist in de stad komen 
deze technologische ontwikkelingen samen. Hier zit 
de top van kennisinstellingen, vinden startups hun 
weg naar groei en gebruikt de culturele sector 
Artificial Intelligence voor kunst en duiding. De snelle 
ontwikkeling van deze technologie vraagt om een 
voortrekkersrol van de stad.  

Vrij en inclusief zijn de leidende 
waarden in deze voortrekkersrol 
Er wordt op een positieve manier naar deze 
ontwikkeling gekeken.  
Kan AI helpen om onze vrijheid te waarborgen?  
Kan AI helpen om iedereen in de stad gelijke kansen 
te geven? 

Kan AI helpen minder afhankelijk te zijn van de grote 
tech-reuzen? 
  
En ja, dat vraagt om een aantal randvoorwaarden.  
Want hoe weet je wanneer AI invloed heeft op mijn 
leven?  
En hoe verhoud je je daartoe? Werken de huidige 
bezwaarprocedures nog?  
Hoe goed borgt de overheid mensenrechten in een 
digitaal tijdperk?  Van wie is eigenlijk die data over 
de stad? 
 
Amsterdamse waarden - zoals vrij en inclusief - 
moeten gewaarborgd blijven. De investeringen en 
(ethische) kaders die hierin van belang zijn groter dan 
Amsterdam. Amsterdam kan de de digitale wereld 
en markt niet zelf reguleren: of dat nu gaat om 
privacy, de manier waarop data wordt verzameld en 
uitgewisseld of de rol van monopolisten.  Als lokale 
overheid staan gemeenten het dichtst bij de 
inwoners. Dit maakt dat gemeenten in staat zijn om 
zich in te zetten om obstakels te verwijderen en 
technologieën te benutten om het leven van 
bewoners te verbeteren. En om met deze 
voorbeelden de agenda in Den Haag en Europa te 
voeden. 

AI Technology for people, de 
Amsterdamse AI coalitie 
Amsterdam heeft het grootste wetenschap- en 
innovatie- ecosysteem van Nederland en bouwt 
voort op drie decennia lang ervaring in onderzoek, 
onderwijs en innovatie op het gebied van AI.  
Partners van de Amsterdamse coalitie ‘AI Technology 
for People’ investeren de komende jaren 1 miljard in 
machine learning, hybride intelligentie en uitlegbare 
AI. Essentieel hierbij is de ontwikkeling van betere 
systemen, waarbij de mens centraal staat en 
waarborgen voor een verantwoorde toepassing 
worden ingebouwd: AI technology for people.  
 
Drie grote thema’s, allen met grote invloed op het 
dagelijks leven van mensen en de 
sociaaleconomische ontwikkeling in de regio, staan 
hierin centraal: 
•	 AI for Citizens 
•	 AI for Health 
•	 AI for Business 
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2. Rol van de 
gemeente

Veel strategieën, agenda’s, position papers en 
actieplannen van steden en nationale overheden 
bevatten dezelfde elementen over de rol die de 
overheid kan of moet vervullen: 

•	 Het ontwikkelen van sociale, juridische en ethische 
kaders, acceptatie bij burgers en een inclusieve 
aanpak 

•	 Het faciliteren van toegang tot data en van data 
delen 

•	 De beschikbaarheid van talentvolle ontwikkelaars 
en ander AI-talent vergroten (opleiding, 
omscholing, talentontwikkeling) 

•	 Het stimuleren van fundamentele en toegepaste 
AI-kennis van wereldklasse 

•	 Het faciliteren en organiseren van een sterke 
ketensamenwerking in AI-toepassingen in 
bedrijfssectoren en voor maatschappelijke 
uitdagingen 

 
We willen technologieën die ons leven aangenamer 
maken in plaats van ons beperken. Dat vraagt om 
een waakzame blik over de negatieve kanten van 
technologie, en dat vraagt om een expertblik om de 
kansen die technologie in zich heeft te vertalen naar 

2 uitgebreider omschreven in het AINED rapport 

oplossingen voor de opgaven van de stad. Het kan 
ook betekenen dat we bepaalde technologieën 
bewust niet gebruiken. Op welke technologie 
moeten we dan wel inzetten? Welke experts moeten 
we als gemeente in huis hebben om de gevaren te 
herkennen en kansen te benutten?  
 
De overheid heeft hierin vier rollen2, namelijk als 
gebruiker van de technologie, als scheidsrechter die 
ethische afwegingen maakt, als stimulator en om te 
zorgen dat kaders en regels niet alleen nationaal 
maar ook over landsgrenzen heen effect hebben. 
Vanuit deze rollen zijn de ambities en doelen van de 
AI agenda uitgewerkt in activiteiten. 
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3. Ambitie, 
doelen en 
activiteiten 

Amsterdam wil voorop lopen in het op lokaal niveau 
stimuleren van gebruik van kunstmatige intelligentie 
met een holistische, actiegerichte aanpak en beslaat 
doelen en activiteiten over vier domeinen: 

•	 AI voor Amsterdammers  
Doel: technologie laten werken voor 
Amsterdammers 

•	 Positioneren en stimuleren van Amsterdam  
Doel: stimuleren en ontwikkelen ecosysteem, 
ontwikkelen en werven van talent. 

•	 Digitale rechten  
Doel: beschermen van digitale rechten en creëren 
van meer kansengelijkheid in Amsterdamse 
algoritmes (van de gemeente, partners, 
opdrachtnemers, leveranciers en markt- en 
overheidspartijen die invloed hebben op het leven 
van Amsterdammers). 

•	 Randvoorwaarden, zoals beschikbaarheid van 
data en talent  
Doel: data over de stad is toegankelijk voor de stad. 

 
Deze doelen hangen nauw samen. Toepassingen van 
artificial intelligence voor Amsterdam en 
Amsterdammers moeten ontwikkeld worden vanuit 
Amsterdamse publieke waarden en worden beter bij 
een sterke positionering van Amsterdam als AI stad.  

AI voor Amsterdammers 

Opgave 
•	 Kansen om de kwaliteit van leven van 

Amsterdammers te verbeteren blijven onbenut. 
Bijvoorbeeld ongelijkheid in de stad en het effect 
van deelplatformen op de verkeersstromen, 
huizenmarkt, etc). 

•	 Er is nu te beperkt kennis in huis om het bestuur 
goed te informeren over wat artificial intelligence 
voor impact heeft op de stad. Bijvoorbeeld bij de 
inkoop van nieuwe toepassingen is actuele kennis 
over AI (te) schaars en is niet bekend wat 
bedrijven, vaak in onze opdracht, voor effect 
hebben op de algoritmen van de stad doen. 

•	 Mogelijke toepassingen, zoals artificial intelligence 
inzetten om de stadspas te verbeteren en fraude 
aan te pakken, worden nu verkend. Continuering 
hiervan vraagt een uitbreiding van expertise 
binnen de gemeentelijke organisatie. 

•	 Veel softwaretoepassingen zijn verouderd en de 
komende zeven jaar toe aan vervanging. We zien 
dat de volgende generatie software-ontwikkeling 
zich steeds vaker met AI uitgerust wordt, als 
gemeente is onze kennis daarover te te beperkt. 

•	 We willen onze soevereiniteit op het gebied van 
innovatie en technologie gebruik behouden, door 
middel van actieve tech communities te stimuleren 
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Zwerfafvaldetectie in Amsterdam. Beeld: UNsense

Gebruik van beelden en beeldherkenning voor een schone en veilige stad.
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en economische veiligheid voor Amsterdam te 
garanderen. Dit bijvoorbeeld door het stimuleren 
van AI voor Amsterdammers door middel van een 
in-house ontwikkelteam en het initiëren van 
innovatieve inkooptrajecten. 

 
Ambitie 
Amsterdam is een ‘living lab’ met proeven en 
toepassingen van AI voor stedelijke vraagstukken. 
Niet alleen als stad waar AI gebruikt wordt als 
oplossing voor opgaven, maar ook een stad waarin 
we projecten stimuleren die de keerzijde van AI laten 
zien. Zodat we begrijpen wat de technologie doet 
met de stad en mee te werken aan de condities hoe 
AI verantwoord in te zetten. De stad als gebruiker en 
ontwikkelaar van concrete toepassingen die leiden 
tot meerwaarde voor de bewoners van de stad. 
 
De gemeente wil data en technologie gebruiken om 
dienstverlening beter, simpeler en goedkoper te 
maken; zoals het herkennen van zwerfafval met 
camera’s om het sneller te kunnen verwijderen. Maar 
de gemeente staat op veel plaatsen pas aan het 
begin van de ontwikkeling naar systematisch 
datagebruik3. Op dit moment blijft het vooral bij 
experimenten. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld 
de beperkte toegang tot grote databronnen en het 
gebrek aan beschikbaar AI-talent. Er is ontzettend 
veel data over de stad; data over veelgebruikte 
looproutes of 3D-afbeeldingen van gebouwen 
bijvoorbeeld; maar veel data wordt door particuliere 
bedrijven verzameld en is niet voor de gemeente en 
de Amsterdammer toegankelijk. De algemene 
houding is bovendien voorzichtig. De overheid heeft 
de verantwoordelijkheid uit te kunnen leggen 
waarom een genomen besluit rechtmatig en 
rechtvaardig is en kan daarom minder makkelijk dan 
bedrijven vertrouwen op voorspellende patronen 
(correlaties) in data.  
 
Activiteiten 
Dit komt samen in labs en andere werkvormen 
waarbij artificial intelligence wordt toegepast op 
uitdagingen en diensten van de gemeente 
Amsterdam,met als doel slimme oplossingen te 
verkrijgen voor stedelijke vraagstukken.  
Nieuwe technologieën hebben de potentie om op 
verschillende aspecten het leven van Amsterdammers 
beter en mooier te maken. Denk hierbij aan 

3 Zoals verwoord in de bestuursopdracht i-domein
4  Het belang voor een gelijke verhouding tussen burgers en overheid/markt aan de andere kant bij het gebruik van algoritmes 

komt tot uitdrukking in het derde digitale recht: “Everyone should have access to understandable and accurate information 
about the technological, algorithmic and artificial intelligence systems that impact their lives, and the ability to question and 
change unfair, biased or discriminatory systems”. www.citiesfordigitalrights.org

voorspellingen bij armoede en bestaanszekerheid, 
verkeersdrukte voorspellingen, en slimme 
geluidsmeter die een signaal afgeeft bij overlast, het 
stadsarchief toegankelijker te maken, 
crowdmanagement, object detectie modellen voor 
het scannen van de stad, cybersecurity, meldingen 
over veiligheid en betere dienstverlening met een 
slimme assistent en wellicht een deeloplossing voor 
de aanpak van ondermijning en kademuren.

  Doelen en activiteiten  

1.  Pas AI toe binnen de eigen processen van de 
gemeente en opgaven in de stad 

 a.  AI team. Het huidige AI kennis is in staat om te 
laten zien wat mogelijk is met prototypes. 
Doorontwikkeling van het AI team - samen met 
kennisinstellingen - gericht op (versnellen) 
mogelijkheden van AI voor grote opgaven als 
ondermijning, aanpak kademuren, armoede, 
ondermijning en andere maatschappelijke impact. 

2.  Versterken van de samenwerking met tech-
community, mede-overheden, markt en 
wetenschap 

 a. projecten AI met Impact 
 b.  werkgroep AI in de publieke sector (NL AI coalitie) 
 c.  challenges over stedelijke opgaven via 

community’s zoals PyData en Kaggle. 
 d.  AI bij Startup in Residence en Europees projecten 

House of Skills en AI4Cities 

3.  Ontwikkel de AI competenties en infrastructuur 
binnen de gemeente 

 a.  Investering in technische infrastructuur (aI als 
onderdeel van de bestuursopdracht i-domein) 
zoals data acquisitie, het prepareren van data 
voor gebruik, nieuwe technieken voor machine 
leren, toegang tot hardware en rekenkracht en 
veilige werkomgeving, kennis representatie. 

 b.  Investering in kennis over AI bij de juridische, 
inkoop en auditdiensten 

 c.  Elke ambtenaar basiskennis over AI met de 
Nationale AI Cursus 

4.  Realiseren van minder discriminerende en meer 
transparante algoritmes in de gemeente zelf  

 a.  Uitwerking van digitaal recht4. Dit is onderdeel 
van het algoritme lifecycle plan en het CIVIC AI 
Lab (dit is onderdeel van de ambitie op digitale 
rechten in het actieplan).
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Positioneren en stimuleren van 
Amsterdam 

Opgave 
•	 AI staat hoog op politieke agenda’s en is een 

begrip dat allerlei sectoren en ontwikkelingen 
doorkruist. Er worden grote investeringen 
verwacht, onder andere vanuit Europa, in AI. Als 
de Amsterdamse economie en kennissector wil 
profiteren van deze ontwikkelingen, is het 
belangrijk dat Amsterdam een keuze maakt 
waarop er wordt ingezet en hoe dat zal gebeuren.  

•	 Onze ambitie is om samen met partners, 
Nederland op een hoger plateau te tillen op het 
gebied van AI en daarin voor te lopen. 
Amsterdamse AI waarden kunnen een voorbeeld 
worden voor de rest van de wereld. 

•	 We hebben de ambitie om Amsterdam te 
positioneren als belangrijke AI stad in Europa. Dit 
doen we o.a. door samenwerken met 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en het Rijk. 

 
Doelen 
AI gaat invloed hebben op alle markten en sectoren- 
van FinTech tot Logistiek. Verwachting is dat 
Amsterdam een hub wordt die sector-breed AI 
adopteert. Denk aan onderwerpen als armoede, 
ongelijkheid, vergrijzing, dementie, eenzaamheid, 
toegankelijke stad, responsieve stad, luchtkwaliteit. 
 
Verschillende programma’s en afdelingen, zoals 
StartupAmsterdam en Team Europese Subsidies 
hebben afgelopen jaren activiteiten ontwikkeld op 
enkele van onderstaande doelen. 
 
Ten opzichte van wie en aan wie Amsterdam zich 
positioneren op het gebied van AI is een belangrijke 
vraag. Met proactieve acquisitie van buitenlandse AI 
bedrijven is de kans groot dat daar bedrijven tussen 
zitten welke doelen en werkwijzen hebben die niet 
overeenkomen met Amsterdamse waarden en 
uitgangspunten, zoals data-eigenaarschap. Europese 
investeringen in AI zijn vooralsnog grotendeels 
afkomstig van private equity en venture capital. Dit 
geeft aan dat AI zich nog in een beginstadium 
bevindt die gekenmerkt wordt door een dynamiek 
van hoge risico’s/hoge groei. Het staat het buiten kijf 
dat de snel groeiende en goed gefinancierde 
buitenlandse AI bedrijven uit die continenten onze 
kant op zullen komen. Een reactieve of misschien 
inactieve houding zou wel eens de beste strategie 
kunnen zijn, omdat we met een proactieve opstelling 
het toekomstig verdienvermogen van Nederland 
ondermijnen. Hiermee schaden we onze burgers en 
de BV Nederland. 

Wat dan wel? Het ontwikkelen en aantrekken van AI 
talent wordt regelmatig een  top prioriteit genoemd. 
Een andere prioriteit is Nederlandse bedrijven 
bewust te maken van AI en te laten doorgroeien met 
AI. Van de overheid wordt verwacht hierin een rol te 
spelen en de eerste initiatieven daartoe worden nu 
opgestart. Dit is een enorme opgave en vraagt 
capaciteit en aandacht. Dit betekent met name 
invulling van de rol van overheid als stimulator. 
 
Het AI ecosysteem in Amsterdam groeit. Naast dat 
AI het leven van de stadsbewoners beter moet 
maken heeft AI ook een economisch potentieel. 
Daarom zet de gemeente Amsterdam vol in op de 
versterking van het AI ecosysteem in de regio.  
Dit ecosysteem betreft a) investeerders  
b) onderzoeksinstellingen c) talent en d) het 
bedrijfsleven. 
De laatste valt grof gezegd uiteen in: Corporates, 
MKB, startups en scaleups. Deze zijn voor het gemak 
weer onder te verdelen in:  
•	 ontwikkelaars van AI applicaties (Braincreators, 

Effect.ai, Cupenya etc) 
•	 gebruikers van AI in hun product of service 

(Textkernel, Harver, Wonderkind. PacMed etc.) 
•	 gebruikers van AI elders in hun bedrijf (Picnic, 

Bynder, Castor EDC etc.) 
•	 bedrijven die AI potentieel in hun bedrijf zouden 

kunnen gebruiken (MKB en Corporates, ehealth) 
 
Bij het versterken van dit ecosysteem staat voorop 
dat innovatieve ondernemers kunnen starten, 
startups goed kunnen doorgroeien en bedrijven uit 
binnen- en buitenland goed kunnen landen in 
Amsterdam. Een sterk ecosysteem leidt tot 
samenwerking, tot innovatie en daarmee tot nieuwe 
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Amsterdam heeft 
een goede uitgangspositie op het gebied van AI en 
Data Sciences met een enorme (groei-)potentie. 
Langzamerhand ontstaat er een sterk ecosysteem 
met meerdere toponderzoekers, topinstituten (zoals 
Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en 
CWI),  en bedrijven (onder andere Google Brain en 
Adyen) en diverse congressen zoals de World 
Summit AI en de Amsterdamse AI coalitie. Dit zijn de 
benodigde fundamenten voor een sterk ecosysteem. 
 
Maar hiermee zijn we er nog niet. Om de kansen te 
verzilveren zal de gemeente ook actie moeten 
ondernemen om het ecosysteem verder te 
versterken. Met een duidelijk profiel kunnen 
hoogwaardige investeringen en talent worden 
aangetrokken, waardoor de economische structuur 
van de metropoolregio Amsterdam duurzaam en 
toekomstbestendig wordt verstevigd. Daarnaast 
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vraagt een ecosysteem voortdurend aandacht voor 
meer generieke aspecten van een goed innovatie- en 
vestigingsklimaat zoals talent, huisvesting en 
bedrijfsruimte, onderwijs en toegang tot kapitaal. 
Een andere belangrijke randvoorwaarde voor een 
succesvol ecosysteem is het versterken van 
samenwerking tussen diverse partijen.  
 
Het is onze ambitie het ecosysteem de komende 
jaren uit te bouwen. Juist nu er steeds meer 
verbindingen ontstaan tussen AI en bijna alle 
branches is dit een moment om als Amsterdam, een 
regio die goed is in cross-overs en innovatie, dit 
profiel te versterken. AI is een (relatief) jong 
vakgebied waarin talent beperkt voorhanden is. Een 
sterk ecosysteem trekt specialistisch talent aan en 
zorgt er voor dat hier opgeleid talent (van bijv. de 
universiteiten) niet vertrekt naar het buitenland. Het 
AI ecosysteem overstijgt de afzonderlijke sectoren in 
de stad, AI is immers een enabling technology 
(sleuteltechnologie). De komende tijd willen we de 
crossovers en samenwerking verder stimuleren. Er 
liggen veel kansen om relevante spelers zoals 
universiteiten, grote bedrijven, 
onderzoeksinstellingen, accelerators met startups en 
scaleups te verbinden. De gemeente kan hierin, met 
bijvoorbeeld EZ programma’s als Startup Amsterdam 
en SmartHealthAmsterdam, en afdelingen als 
Amsterdaminbusiness een trekkersrol spelen.  
 
Een van de gebieden waarop AI echt het verschil kan 
maken is gezondheid. Dit is een van de speerpunten 
van ons Actieprogramma Life Sciences en Health. 
Want Amsterdam en de regio zijn goed in zowel het 
verzamelen en analyseren van data, als op een aantal 
medische gebieden. Door slim gebruik van deze 
gezondheidsdata, bouwen we aan de kennis om zo 
lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Daarom 
profileren we Amsterdam juist nu er steeds meer 
verbindingen ontstaan tussen Data Sciences en Life 
Sciences, als Life Sciences hub met een focus op AI 

en Datasciences. Oftewel Smart Health Amsterdam, 
data for life. 
 
Het verstevigen van het AI ecosysteem houdt het 
volgende voor de gemeente Amsterdam in: 
1. Bewustwording creëren en kennisdeling 

faciliteren rond AI 
2. Gerichte community building ter bevordering van 

innovatie. 
3. Inzet op talent, hulp bij ontwikkelen en 

aantrekken van AI talent. 
4. Amsterdamse AI bedrijven helpen in hun (inter)

nationalisering  
5. Huisvesting AI startups en innovatieve MKB 

  Doelen en activiteiten  

5.  Bewustwording creëren en kennisdeling 
faciliteren rond AI 

 a. MKB: positief/negatief AI (ready to scale) 
6.  Gerichte community building ter bevordering 

van innovatie. 
 a. Smart Health Amsterdam, data for life. 
 b. AI for Business Innovation bij MKB 
7.  Inzet op talent, hulp bij ontwikkelen en 

aantrekken van AI talent. 
8.  Amsterdamse AI bedrijven helpen in hun 

(inter)nationalisering 
 a.  Als AI hub: AI Tech for people (citizens/business/

health)  
 b.  Meer AI speur- en ontwikkelingswerk van 

buitenlandse bedrijven en meer AI 
innovatieprojecten bij gevestigde bedrijven 
i.s.m. bedrijven, kennisinstellingen en overheden 

9. Huisvesting AI startups en innovatieve MKB

Digitale rechten 

Opgave 
•	 Welke algoritmes gebruiken we eigenlijk? Wat 

vinden we eerlijk? Wat doet AI met de stad? Wat 
voor invloed heeft AI op iemands leven? Wat zijn 
Amsterdamse waarden en ethische kaders (op AI)? 
Welk mandaat en welke rol heeft de gemeente 
ten opzichte van marktpartijen om digitale 
rechten en kansengelijkheid te stimuleren? Hoe 
kan en wil Amsterdam nationale en Europese 
beleid beïnvloeden op AI? Grip op AI is in een 
beginstadium. 

•	 Principes van het bestuur, zoals “open tenzij”, zijn 
te beperkt waar te maken met de huidige 
capaciteit. De gemeente heeft een eerste 
algoritme geaudit (ACAM-traject), maar er zijn 
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nog veel meer modellen in gebruik bij de 
gemeente en haar leveranciers. 

•	 We willen de Amsterdamse waarden leidend laten 
zijn in de ontwikkeling en het gebruik van 
algoritmen en profiling in Amsterdam. Amsterdam 
kiest met de agenda Digitale Stad voor het 
nastreven van de waarden uit het Tada-manifest 
en de coalitie van steden voor digitale rechten. 
Dit vraagt, zeker bij artificial intelligence, aandacht 
van de stad. Veel AItoepassingen zijn 
geïmporteerd uit o.a. China, de Verenigde Staten 
en Rusland en gebaseerd op andere waarden. 

•	 We willen onze waarden beschermen ten opzichte 
van opgelegde waarden in de AI. De waarden van 
landen waar nu actief AI wordt vormgegeven, 
komen niet altijd overeenkomen met de 
Amsterdamse waarden. 

•	 We willen invloed kunnen uitoefenen op AI in 
Amsterdam. Een voorbeeld daarvan is het 
voorkomen dat er over tien jaar nieuwe vormen 
van armoede en exclusie ontstaan door inzet van 
AI en gebruik ervan, of het negatief verstoren van 
het leef-, werk en recreatie klimaat in de stad 
Amsterdam. 

•	 AI mag niet alleen voorbehouden zijn aan 
specifieke doelgroepen en bepaalde groepen 
uitsluiten. Ruimte voor misbruik willen we 
minimaliseren. We willen bewuster worden van 
indirecte sturing & manipulatie. 

•	 We willen een gelijkwaardig gesprekspartner 
worden van onze uitvoerders, partners en 
gebruikers van de stad Amsterdam. Dit doen we 
door kennis op te bouwen, en transparantie en 
handhaving te creëren m.b.t. het gebruik van AI. 
Bijvoorbeeld door een AI register en het mede 
ontwikkelen van kaders en principes. 

 
Doelen 
We willen onze waarden beschermen ten opzichte 
van opgelegde waarden in de AI. De waarden van 
landen waar nu actief AI wordt vormgegeven, komen 
niet altijd overeenkomen met de Amsterdamse 
waarden. De agenda Digitale Stad geeft een richting 
aan de omgang met technologie. Willen we invloed 
kunnen uitoefenen op AI in Amsterdam vraagt dat 
ook activiteiten op Europees en op landelijk niveau. 
Amsterdamse AI waarden kunnen een voorbeeld 
worden voor de rest van de wereld. Een voorbeeld 
daarvan is het voorkomen dat er over tien jaar 
nieuwe vormen van armoede en exclusie ontstaan 
door inzet van AI en gebruik ervan, of het negatief 
verstoren van het leef-, werk en recreatie klimaat in 
de stad Amsterdam. AI mag niet alleen 
voorbehouden zijn aan specifieke doelgroepen en 
bepaalde groepen uitsluiten. Ruimte voor misbruik 

willen we minimaliseren. We willen bewuster worden 
van indirecte sturing & manipulatie. 
 De gemeente Amsterdam is een van de gemeenten 
die zelf AI modellen in productie heeft ontwikkeld, in 
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. 
250 duizend meldingen over de  openbare ruimte, 
zoals zwerfafval of vuurwerkoverlast, worden jaarlijks 
door een algoritme doorgestuurd naar de juiste 
persoon op straat. Ergernissen van burgers worden 
hierdoor sneller opgelost en gebruiksvriendelijker 
teruggekoppeld. De gemeente communiceert open 
naar haar inwoners over hoe het model werkt en 
doet een ethische check. Dit kan voor alle modellen 
in gemeentelijke processen. Daarnaast zijn er 
modellen waar de gemeente niet direct invloed op 
heeft. Om alleen eerlijke algoritmen toe te laten in 
Amsterdam is zijn sociale, economische en ethische 
kaders voor AI nodig.  
 
We willen komen tot samenhangend algoritme 
beleid. Zo krijgt de gemeente overzicht welke 
algoritmen worden gebruikt middels een intern 
register voor algoritmen, krijgt de Amsterdammer in 
werking van algoritmen via een openbaar register, 
bezwaar procedure, inspraak proces en feedback bij 
ontwikkelen in voortraject. De gemeente kent de 
maatschappelijke impact, kansen en risico’s van het 
gebruik van algoritmes en krijgt grip op het gebruik 
en inkoop van algoritmen door een control 
framework en inkoopvoorwaarden. 
 
Samen met de UVA (ICAI) en het Europees innovatie-
instituut EIT Digital wil de gemeente Amsterdam het 
Civic AI Lab opzetten. Doel van het Lab is om te 
onderzoeken hoe AI ongelijkheid in de stad kan 
tegengaan of voorkomen kan worden dat AI 
ongelijkheid juist vergroot. Bijvoorbeeld ongelijke 
toegang tot diensten van de gemeenten voor 
mensen uit verschillende buurten of sociaal 
economische klassen. Hiermee is de missie van het 
lab het ontwikkelen en bevorderen van 
AI-technologie om burgers en gemeenschappen, 
inclusief die in de marge van de samenleving, te 
verbinden, te versterken en te betrekken. Het lab 
stelt zich een digitale samenleving voor waarin 
burgers uit alle lagen van de bevolking economisch, 
sociaal, politiek en cultureel betrokken zijn bij het 
creëren van sterkere gemeenschappen en een 
bloeiende samenleving. Het lab laat PhD’s werken 
aan relevante (data-rijke) projecten van de publieke 
of private partij met wie zij samenwerken; in dit lab 
zijn dat dus de Gemeente Amsterdam en Europees 
innovatie-instituut EIT Digital. Het Civic AI Lab is 
gelieerd aan de UvA en is onderdeel van de grotere 
Amsterdamse AI coalitie. 
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Algoritmeregister website en beeld
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  Doelen en activiteiten  

10.  Er zijn sociale, economische en ethische 
kaders voor AI 

 a.  eigen huis op orde: We haken aan op het 
landelijk initiatief om te komen tot een algoritme 
register. Daarnaast stellen we een proces vast 
met bijbehorende instrumenten voor het 
inkopen, ontwikkelen, gebruiken, beheren en 
controleren  van algoritmen ( life cycle AI). 
Belangrijk hierbij is: wat zijn Amsterdamse 
waarden en ethische kaders? (op AI)  

 b.  Kennis en ervaring opdoen met: 
  i. interbestuurlijke project AI met Impact 
  ii. audits van gebruikte AI in de organisatie 
  iii. project eerlijke algoritmes 
 c.  Invloed op nationale en EU agenda op AI vanuit 

ervaring van steden via de coalitie van steden 
voor Digitale Rechten, Eurocities, VNG/BZK/
EZK. 

11.  Digitale rechten & AI x portefeuilles: als stad 
het goede voorbeeld geven. 

 a.  welke algoritmes worden gebruikt en wat 
betekent digitale rechten & AI voor de 
verschillende portefeuilles? 

 b.  We maken AI oplossingen en beleid, die de 
afhankelijkheid van grote tech verminderen en 
de ongelijkheid die dreigt door AI voorkomen.  

 

c.  Realiseren van transparante en niet 
discriminerende algoritmen, en voorleggen 
ethische afwegingen aan College van B&W en 
Raad. 

 d.  Organiseren verkenning met Gemeenteraad om 
toe te zien hoe Raad in samenwerking met 
controleorganen zoals Rekenkamer, 
Ombudsman, ACAM en Commissie 
Persoonsgegevens Amsterdam, toe kan op het 
realiseren van AI volgens digitale rechten. 

12.  Zicht op wat AI doet met de stad en 
handelingsperspectief hierop. 

 a.  Civic AI Lab met ICAI (Tegengaan van digitale 
ongelijkheid door inzicht in ongelijkheid door AI 
in de stad en te werken aan alternatieve 
bruikbare AI) b. Verkenning met daarin: 

  i. wat doet AI met de stad? 
  ii. wat voor invloed heeft AI op iemands leven? 
  iii.   welke governance van AI in de stad is 

mogelijk? 
  iv.   vervolgonderzoek op impact, wenselijkheid 

en mogelijkheden om gelaatsherkenning te 
reguleren 

Randvoorwaarden,  
zoals toegang tot data 

AI heeft data nodig. Veel informatie over de stad en 
opgaven waar in de stad aan gewerkt wordt is 
gemaakt en ingewonnen door zowel overheden, 
bedrijfsleven als burgers welke niet of onvoldoende 
bruikbaar en beschikbaar is voor gebruik. Ook zijn er 
problemen om voor organisaties om data te delen. 
Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor dat je alleen data 
deelt met partijen die je vertrouwt, hoe zorg je dat 
zij alleen die data krijgen die je wil delen?  
 
Amsterdam wil aangesloten zijn op de de strategie 
en activiteiten van de Europese Commissie op de 
Europese ‘singe data market’ om kansen voor 
bedrijven te genereren en ervoor te zorgen dat data 
souvereiniteit een belangrijke rol blijft spelen in het 
ontwerp van de ‘singe data market’.  

  Doelen en activiteiten  

13.  Verhoog bruikbaarheid, beschikbaarheid en 
waarde van publieke data 

 a.  dit is onderdeel van de bestuurlijke opdracht van 
het i-domein, zoals de doorontwikkeling van 
data.amsterdam.nl 

 b.  De Informatiecommissaris stimuleert de 
versnelling om data, tenzij, publiek toegankelijk 
te maken. 

14.  Verhoog bruikbaarheid, beschikbaarheid en 
waarde van wetenschappelijke data en data 
van bedrijven 

 a.  ontwikkel (mee) een PPS platform voor data 
delen (zoals AMDEX) 

 b.  Stimuleer data delen binnen sectoren, zoals life 
science en health en mobiliteit 

 c.  Verken mogelijkheden om data over de stad 
voor de stad beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld 
door data commons, regelgeving en inkoop.
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Verwijzingen  
en achtergrond

Wat is AI? 
We gebruiken de termen AI voor zelflerende 
modellen zonder beslisregels. En de term algoritmes 
voor modellen die met geavanceerde beslisregels 
werken. 
 
De nationale AI-strategie gebruikt de algemenere 
omschrijving van de Europese Commissie voor 
AI: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag 
vertonen door hun omgeving te analyseren en - met 
een zekere mate van zelfstandigheid - actie 
ondernemen om specifieke doelen te bereiken.” 
 
Stukken  
•	 Agenda Digitale Stad
•	 Magazine AI: Amsterdamse Intelligentie
•	 Actieprogramma Startup Amsterdam 
•	 Actieprogramma Life Sciences & Health 

Amsterdam
 
Netwerken 
Coalitie voor Digitale Rechten
Women in AI
Nederlandse AI coalitie
Amsterdamse AI Coalitie ‘AI Technology for People’ 

www.amsterdam.nl/digitalestad
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/922120/magazine_ai.pdf
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam
https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2019/03/ActieprogrammaLSHDEF.pdf
https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2019/03/ActieprogrammaLSHDEF.pdf
https://citiesfordigitalrights.org/
https://www.womeninai.co/
https://nlaic.com/
https://issuu.com/vmadmin/docs/special_ai_technology_for_people_2020_nl
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