Doelenkaart

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI)

Hoofddoelstelling:

Nederland is in staat om de economische en maatschappelijke kansen van AI te verzilveren
en de publieke belangen bij AI te borgen en zodoende bij te dragen aan welvaart en welzijn.

Maatschappelijke en economische kansen benutten
Hoofddoel AI biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
Nederland organiseert publiek-private samenwerking om te werken aan maatschappelijke uitdagingen.

Spoor 1

Hoofddoel De overheid maakt optimaal gebruik van AI bij publieke taakuitvoering
De overheid kan AI-toepassingen organisatorisch inpassen.
Nederlandse overheden werken beter samen met elkaar, bedrijven en kennisinstellingen.
De overheid experimenteert meer met AI en rolt vaker succesvolle voorbeeldprojecten uit.
De overheid zet meer middelen in om bedrijven te stimuleren AI te ontwikkelen voor haar publieke taakuitvoering.
Hoofddoel AI-ondernemerschap wordt gestimuleerd
De overheid stimuleert AI-gerelateerde start-ups en scale-ups bij het ontwikkelen van toepassingen.
Bedrijven (inclusief mkb) benutten kennis- en toepassingsgericht onderzoek.

Scheppen van de juiste voorwaarden
Hoofddoel AI-onderzoek en innovatie in Nederland zijn van hoge kwaliteit en toonaangevend in Europa
Nederland heeft een innovatiesysteem dat fundamenteel en toegepast onderzoek naar AI stimuleert.
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan beter internationaal samenwerken, vooral in Europese consortia.

Welke doelen
wil het kabinet
met SAPAI
bereiken?

Spoor 2

Hoofddoel 
Nederland heeft excellente scholingsmogelijkheden om met
AI te kunnen leven en meer talent om met AI te werken
Iedereen heeft meer en betere bijscholingsmogelijkheden voor AI-gerelateerde kennis en vaardigheden.
Het beroeps- en hoger onderwijs leiden meer studenten op met talent om te werken met AI.
Primair en voortgezet onderwijs brengen leerlingen digitale geletterdheid bij.
Hoofddoel Nederland heeft meer bruikbare data voor AI-toepassingen om betere AI-ontwikkelingen te realiseren
Nederland heeft beter bruikbare data voor AI-toepassingen.
Publieke, private en maatschappelijke organisaties delen onderling meer data op een verantwoorde wijze.
Hoofddoel 
Nederland heeft een voorhoedepositie in Europa in kwalitatief hoogwaardige
digitale en intelligente connectiviteit voor effectieve AI-toepassingen
De Nederlandse vaste en mobiele netwerken bieden kwalitatief hoogwaardige connectiviteit voor AI-toepassingen,
die altijd en overal beschikbaar zijn tegen concurrerende tarieven.
AI draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige connectiviteit voor effectieve AI-toepassingen (intelligente connectiviteit).
Bedrijven in Nederland hebben toegang tot voldoende rekenkracht voor effectieve AI-toepassingen.

Versterken van de fundamenten
Hoofddoel Publieke waarden en mensenrechten blijven beschermd
Hoofddoel AI wordt zo ingezet dat iedereen het kan vertrouwen

Spoor 3

AI-toepassingen worden ontwikkeld binnen wettelijke en ethische kaders.
Nederland doet meer onderzoek naar verantwoorde AI-ontwikkeling en toepassing.
AI-toepassingen met een grote impact op mens of maatschappij zijn controleerbaar.
Toezichthouders houden effectief toezicht op en met AI-toepassingen.
Bij schade is duidelijk voor wiens rekening deze komt.
Hoofddoel Markten zijn open, competitief en bieden consumenten goede bescherming
Markten voor AI-toepassingen zijn competitief.
De rechten van consumenten zijn onverminderd beschermd wanneer AI wordt toegepast.
Nederland beschermt het intellectuele eigendom van bedrijven die AI-toepassingen ontwikkelen.
Hoofddoel De veiligheid van burgers, bedrijven en overheden in Nederland blijft beschermd

Over deze kaart
Op deze kaart staan de hoofd- en subdoelen zoals genoemd in het Strategisch Actieplan voor
Artificiële Intelligentie (SAPAI) van de Nederlandse overheid. In een aantal denksessies met
rijksambtenaren hielp De Argumentenfabriek bij het aanscherpen en structureren van deze doelen.
Het volledige rapport is hier te lezen.
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