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‘Innovatie en digitale transformatie’ op VVSG.be

• Praktijkenbank

• Info over technologische trends, o.a. over AI en hefbomen 

voor innovatie

• Onderzoeken en publicaties

• Evenementen, nieuwsberichten…

MEER WETEN?

https://www.vvsg.be/bestuur/innovatie-en-digitale-transformatie
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/praktijkenbank-1
https://www.vvsg.be/bestuur/innovatie-en-digitale-transformatie/technologische-trends
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/artificiele-intelligentie-en-machine-learning
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/onderzoeken-en-publicaties


AI & LOKALE BESTUREN

AI vormt de kern van veel nieuwe toepassingen

AI kan een meerwaarde zijn voor verhogen van de 

leefbaarheid & betere dienstverlening

Digitale transformatie → belangrijke uitdaging voor het 

lokaal bestuur

Maatschappelijke taak: ethisch en juridisch



• Publicatie in samenwerking met Kenniscentrum Data en

Maatschappij

• Lokale besturen wegwijs maken in artificiële intelligentie: 

de mogelijkheden, randvoorwaarden, aandachtspunten

• Geleerde lessen uit projecten en experimenten delen

• Tips en tools voor een verantwoord & duurzaam project

• Belang van lokale besturen voor AI op de 

beleidsagenda

Van artificiële naar reële

meerwaarde?

https://www.politeia.be/nl/publicaties/251857-artificiele+intelligentie+voor+lokale+besturen


AI BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN



BEELDHERKENNING

Edegem en omliggende 

gemeenten: Slim beheer 

openbaar domein

Oostende: inventarisatie 

van de meeuwennesten in 

de binnenstad met een 

drone



BEELDHERKENNING

Roeselare: verkeersveiligheid 

verhogen via machine learning



BEELDHERKENNING

Anderen



Chatbot in de communicatie met burgers

Roeselare: Bertje

Antwerpen



AI VOOR BETERE PROCESSEN

Gent: semantisch zoeken door besluitvorming

Antwerpen: zelflerende zoekrobot 

voor ondernemers



AI IN DE BRANDWEER

Antwerpen: informatiegestuurde brandweer

Interventie applicatie INA

Datamodel voorspellingen interventies

Beeldherkenning, o.a. voor 

automatische info uit bouwplannen



Voorwaarden en aandachtspunten

AI bij de lokale besturen: voorwaarden & 

aandachtspunten



Data, de brandstof voor AI

Kwaliteitsvolle data = cruciaal  want 
voeden zelflerende systemen
“Garbage in -> garbage out”

Voorwaarden:
• Goede datahuishouding en databeleid
• Performante digitale infrastructuur en toepassingen, geënt 

op standaarden, bouwstenen en architectuurprincipes
• Toegang tot data

Verkokering tegengaan, toegang tot data bij leveranciers 
(bestekbepalingen), andere overheden…

Data actualiseren  → constant proces



Vaardigheden en skills

Kennis & Vaardigheden om mogelijkheden AI- te 
benutten

Datageletterdheid en dataskills
• Inzichten en kennis over hoe data te ordenen, analyseren, 

visualiseren en ontsluiten
• Verschillend per profiel: functie van de medewerker, 

medewerkers vs. mandataris

21e -eeuwse vaardigheden
• Algemene digitale maturiteit
• Informatie kunnen classificeren als (on)betrouwbaar, 

computational thinking…
• Veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens, 

cyberveiligheid



Vaardigheden en skills

Kennis & Vaardigheden om mogelijkheden AI- te 
benutten

Inzichten in AI, toepassingen en kennis van de markt
• Welke toepassingen zijn er? Mogelijkheden en grenzen?
• Hoe komt de technologie tot stand, hoe functioneren de 

algoritmes? Aanpassingen mogelijk in functie van mijn lokaal 
bestuur?

• Inzicht in de totstandkoming en werking van algoritmes: 
waken over maatschappelijke en ethische aandachtspunten –
> vermijden van ‘black boxes’ 

• Juridische en ethische implicaties (GDPR…)



Vaardigheden en skills en capaciteit

Kennis & Vaardigheden om mogelijkheden AI- te 
benutten

AI-oplossingen vergen menselijke capaciteit: 
• Voeden van systemen 
• Trainen en testen van algoritmes
• Monitoren
• Data actualiseren



VVSG Standpunt

Vlaams beleidsplan Artificiële intelligentie, vragen van de VVSG:

• Subsidie-oproepen voor opleidingen of andere 
ondersteuningsacties ook openstellen voor lokale besturen

• Structurele ondersteuningsinitiatieven om de digitale maturiteit 
van lokale besturen te verhogen en hen te ontzorgen

• Bij de scopebepaling van gefinancierd onderzoek ook rekening 
houden met de noden en onderzoeksvragen van lokale besturen

• Betrokkenheid en samenwerking bij de uitrol van het beleidsplan

https://www.vvsg.be/Leden/Innovatie en Digitale Transformatie/VVSG Standpunt Vlaams beleidsplan artifici%C3%ABle intelligentie 190220.pdf

