
Purpose Manifest Platform AI for Industry 

Het Platform AI for Industry is een beweging die gericht is op het versnellen en verbeteren van AI-

toepassingen en het vergroten van het begrip over AI. Dit doen we primair binnen de technologische 

industrie waar we zoveel mogelijk partijen willen activeren en verbinden, om de kansen van AI voor 

hun bedrijf optimaal te benutten. Maar we laten ook een gezamenlijke boodschap horen binnen het 

maatschappelijke en politieke debat. Daarmee spelen we in op de grote kansen en mogelijkheden 

die de brede verzameling van Data Technologieën biedt voor de industrie en het Nederlandse 

verdienvermogen.  

Deelnemers aan het platform bestaan uit zowel (ver-)gevorderde als beginnende toepassers van AI, 

en uit ontwikkelaars van AI-toepassingen. Partijen zijn welkom om zich aan te sluiten bij het 

platform mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Deelnemers zijn bereid om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen 

• Bedrijven die beginnen met AI zijn meer dan welkom, ook van hen wordt een actieve 

houding en bijdrage verwacht 

• Deelnemers worden geacht regelmatig aanwezig te zijn om bij te dragen aan de 

groepsvorming 

• Deelname is op persoonlijke titel na een intakegesprek 

• Deelname wordt periodiek geëvalueerd 

• Deelnemers zijn lid van FME of een zeer gewaardeerde partner van FME en haar achterban 

Het platform kent 4 niveaus van betrokkenheid voor deelnemers en niet deelnemers: 

1. Zenden: Het platform AI deelt met een brede doelgroep een algemene boodschap over de 

mogelijkheden van AI binnen de Industrie. Dit doen we via de website, algemene 

nieuwsbrief en in campagnes. 

2. Leren: Voor een groep van geïnteresseerden bieden we leermiddelen aan op het gebied van 

AI om zo de kennis en kunde ten aanzien van AI te versterken. Dit kan in de vorm van 

workshops/webinars, modules en opleidingen. 

3. Co-creëren: Dit betreft deelnemers aan het platform die een actieve bijdrage leveren aan de 

discussie, hun kennis delen en deelnemen in de actielijnen.  

4.  Diepgang: Betrokken deelnemers die de diepgang opzoeken binnen de mastermind 

kwartetten. Deelnemers ontmoeten elkaar in een kleine groep op regelmatige basis om met 

elkaar te verdiepen op de technische details van AI binnen een specifiek onderwerp.  

We hanteren een rollende roadmap waarin we de verschillende actielijnen van tijd tot tijd evalueren 

en wijzigen, al naar gelang de behoefte om activiteiten te starten, stoppen of aan te passen.  

In de komende periode gaan we verder vaststellen op welke wijze we het succes van onze 

activiteiten meetbaar maken. Denk daarbij aan parameters zoals: 

• De mate waarin AI wordt toegepast binnen de technologische industrie 

• Het aantal bedrijven in de nabijheid van het platform dat AI toepast in haar diensten/ 

toepassingen/ producten en dit afzet in de zowel de Nederlandse als buitenlandse markten 

• Het meetbaar maken van het aantal partijen dat door de inspanningen van het platform is 

geactiveerd om met AI aan de slag te gaan.  


