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Overheid en digitalisering: een 
uitdagende combinatie: ‘Van oudsher 
zijn we in publieke organisaties niet 
zo innovatief ingesteld, terwijl de 
maatschappij nog nooit zo snel 
veranderde als in het digitale tijdperk. 
Aan mij de taak om te laten zien dat 
we geen koudwatervrees hoeven te 
hebben voor digitalisering en in het 
bijzonder artificiële intelligentie, 
maar dat ze ons kunnen helpen.’

Aan het woord is Maarten Sukel, AI lead 
bij de gemeente Amsterdam. Hij werkt 
voor het AI team van Gemeente 
Amsterdam, onderdeel van het CTO 
innovatieteam dat in vijf jaar tijd 
uitgroeide naar een club van meer dan 
100 mensen. ‘De mogelijkheden, kansen 
maar ook risico’s van AI worden in 
Amsterdam serieus genomen.’

Onlangs werd de website 
www.amsterdamintelligence.com 
gelanceerd, een samenwerking tussen 
kennisinstellingen en Gemeente 

Amsterdam. Hierop laten ze zien welke 
toepassingen in Amsterdam gebruikt 
worden, vindt de burger artikelen en 
filmpjes over het gebruik van artificiële 
intelligentie en wordt uitgelegd hoe AI 
het leven in de stad aangenamer kan 
maken. ‘Het moet data professionals en 
ander geïnteresseerden op een 
laagdrempelige manier informeren over 
waar wij mee bezig zijn. Vaak wordt AI 
gezien als iets gevaarlijks, waarbij vooral 
privacy in het geding is. Dat is een te 
beperkte kijk op de zaak. In Amsterdam 
zetten we in op AI-oplossingen die 
bijdragen aan de kwaliteit van leven en 
wonen.’ Als je Maarten vraagt naar welke 
toepassingen hij dan bedoelt, brandt hij 
vol enthousiasme los. ‘Tijdens mijn 
Master Data Science bij de UvA deed ik al 
wat projecten bij de gemeente. Zo 
schreef ik mijn scriptie over meldingen in 
de stad. Iedere dag kwamen meer dan 
honderd meldingen binnen over afval, 
zwerfvuil, kapot straatmeubilair en dat 
soort zaken. >

Interview met Maarten Sukel
AI Lead bij de gemeente Amsterdam
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In de praktijk kwamen die meldingen 
vaak in het verkeerde ‘bakje’ terecht. 
Dat kon komen doordat de melder 
zelf moest kiezen onder welk bakje 
het viel, maar niet iedereen is 
bekend met gemeentejargon. Het 
gevolg was dat de gemeente soms 
de verkeerde middelen inzette om 
het euvel te verhelpen. Wat de 
burger dan zag was dat de gemeente 
wel langskwam, maar hooguit een 
foto maakte en daarna weer vertrok. 
Dat leverde een hoop ergernis op: ‘ze 
doen er niks aan’. Ondertussen werd 
dan weliswaar het juiste team op 
pad gestuurd, maar daar had de 
burger geen zicht op en het is 
uiteraard ook niet efficiënt. Ik heb 
toen gedacht: wat nu als we 
tekstherkenning loslaten op de 
meldingen om te herleiden wat 
mensen écht bedoelen, waardoor ze 
in het juiste bakje terecht komen en 
de juiste collega’s op pad gaan. Dat 
bleek goed te werken. AI helpt op 
deze manier om de stad schoner en 
leefbaar te houden. Bovendien voelt 
de burger zich gehoord.’

‘Ondertussen zijn we aan het kijken 
of we ook een stap verder kunnen 
gaan. Want als er een melding 
binnenkomt, ben je eigenlijk al te 
laat. Liever wil je voorkomen dat er 
rommel op straat ligt. We bouwen 
daarom aan technologie waar je met 
een smartphone met 
beeldherkenning op het dashboard 
door de stad kan rijden. Wordt er 
iets afwijkends gesignaleerd – afval 
of er is iets stuk – dan krijgt de 
gemeente een seintje.’ 

Meer dan een handig hulpmiddel
De voorbeelden die Maarten 
aanhaalt lijken op het eerste gezicht 
vooral handige hulpmiddelen die het 
werk voor ambtenaren gemakkelijker 
maken. Toch denkt Maarten dat er 
een groter belang in schuilt: ‘Het 
maakt je werkzaamheden als 
gemeente niet alleen efficiënter, 
maar ook generieker en daardoor 
eerlijker. Wat je nu ziet is dat in 
sommige buurten verhoudingsgewijs 
minder meldingen worden gedaan. 
Een gevolg hiervan kan zijn dat er 
minder wordt opgeruimd. Die 
verschillen kun je dankzij de inzet 
van AI verkleinen.’ >
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McKinsey schreef het al: als 
gemeente moet je zorgen dat je 
meegaat in digitalisering. Nederland 
loopt wat dat betreft bepaald niet 
voorop. Maarten beaamt dat het 
verstandig is als gemeenten meer 
inzetten op kennis over digitalisering 
en AI. ‘Ik besef dat Amsterdam door 
zijn omvang meer mogelijkheden 
heeft. Maar ook op kleinere schaal 
kun je al veel doen. Investeren in 
opleiding is een hele belangrijke. Net 
als het durven omarmen van de 
mogelijkheden. Dat hoef je niet 
helemaal zelf te doen. Wij delen 
bijvoorbeeld onze kennis volop met 
andere gemeenten. Die 
samenwerking is waardevol. Maar je 
kunt ook prima de hulp van andere 
partijen inschakelen. Ik ben zelf 
afkomstig van de UvA, waar ik 
momenteel ook aan mijn 
promotieonderzoek werk. De 
samenwerking tussen de universiteit 
en de gemeente op het onderwerp 
AI is heel sterk. Het zijn twee heel 
verschillende werelden, maar dat is 
juist goed. Zet iemand bij elkaar die 
alles van stoeptegels weet en 
iemand die de mogelijkheden van AI 
kent, en er komen hele leuke ideeën 
uit voort. Om die reden doen wij ook 

oproepen aan collega’s voor hele 
kleine, laagdrempelige AI-
toepassingen: heb je een leuk idee? 
Laat het ons weten. We doen samen 
met kennisinstellingen 25 tot 30 
afstudeerstages per jaar op het 
gebied van AI en data science. Dan 
zijn het dus ook nog eens de kosten 
niet, en deze studenten hebben vaak 
actuele kennis over de technologie in 
een veld dat zich heel snel 
ontwikkelt.’

De risico’s van AI
Het enthousiasme van Maarten over 
de mogelijkheden van AI is groot. 
Toch kunnen we moeilijk om de 
olifant in de kamer heen: de risico’s 
van AI. Hoe zit het daar volgens hem 
nu mee? ‘Dat is een belangrijk aspect 
bij het gebruik van artificiële 
intelligentie. Wij hebben vorig jaar 
samen met de stad Helsinki een 
algoritmeregister gelanceerd, omdat 
we transparant willen zijn over welke 
informatie we gebruiken. Mensen 
hebben het recht om dat te weten. 
En als ambtenaren data gebruiken 
moeten ze zich voortdurend 
afvragen welke gegevens ze wel 
kunnen gebruiken en welke niet, hoe 
lang je gegevens bewaart en of je de 
privacy van mensen niet schaadt. >
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Neem als voorbeeld ons project 
Public Eye. Dat zijn camera’s die 
registreren hoeveel mensen er op 
een plek voorbijkomen. Dat bleek in 
coronatijd een heel goed hulpmiddel 
om informatie te verzamelen over 
hoe druk het was in de parken. Om 
die gegevens te analyseren is het 
niet nodig om te kunnen zien wíe er 
precies voorbijkwam, de beelden 
worden zelfs na verwerking van het 
algoritme verwijderd. Bij andere 
projecten verwijderen we voor het 
opslaan beelden van personen en 
kentekens. Niet relevant voor onze 
toepassing. Bewust omgaan met 
privacy is cruciaal. Je kunt AI zelfs 
inzetten om meer privacy te 
waarborgen. Denk aan documenten 
waar privacygevoelige informatie 
zoals naam en geboortedatum op 
staan. Met één druk op de knop kun 
je die weghalen.’

Om AI op de juiste manier te 
gebruiken en risico’s uit te sluiten is 
meer kennis en opleiding nodig, 

betoogt Maarten. ‘Gemeenten 
moeten nog leren hoe ze AI wel en 
niet kunnen, mogen en willen 
gebruiken. De tijd is rijp om de inzet 
van AI en andere digitale technologie 
niet meer uit de weg te gaan. En te 
beseffen dat het geld en inspanning 
kost om dat goed te doen, maar dat 
dit op de lange termijn winst zal 
opleveren voor de maatschappij. 
Waarbij ik altijd zeg: fouten maken 
mag. Zonder het maken van fouten 
kom je nergens. Maar maak die 
fouten dan bij kleine projecten die 
nog geen invloed hebben op burger.’
‘Ik wil gemeenten aansporen vooral 
gebruik te maken van de kennis die 
al voorhanden is bij de Nederlandse 
kennisinstellingen, zoals 
universiteiten. Die lopen echt 
voorop. En mijn wens zou zijn dat 
digitale vaardigheden al op de 
middelbare school als vak worden 
aangeboden. Het is vervolgens te 
hopen dat die scholieren opgroeien 
en later de politiek of de ambtenarij 
ingaan. Zodat er bij de 
besluitvormers voldoende kennis is 
op dit gebied.’
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