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AGENDA 
JAARVERGADERING OFPN

Locatie: Boerenstal, Kerkweg 2 te Nootdorp 

Datum:  25 september 2019

19.30

- Inloop

20.00 - 20.45 uur 

- Opening

- Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2018

- Bestuurssamenstelling

- Voorstellen vanuit de vergadering

- Rondvraag

20.45 -  21.45 uur

- Spreker: Professor Jaap van den Herik 

 Onderwerp: Kunstmatige intelligentie 

verandert het ondernemen.

21.45 

- Netwerkborrel

Jaap van den Herik is een van de grond-

leggers van kunstmatige intelligentie in 

Nederland en de rest van het heelal. De 

geboren Rotterdammer die al 45 jaar in 

Pijnacker woont met echtgenote Letty, 

ging toegepaste wiskunde studeren en 

paste dat vak uiteindelijk toe in de infor-

matica. In Leiden, Maastricht en Tilburg 

was hij hoogleraar en gaf hij leiding aan 

diverse kennisinstituten die zich bezig-

hielden en bezighouden met kunstmatige 

intelligentie. Simpel gezegd: zelfl erende 

intelligente computersystemen die zo 

slim denken en redeneren dat wij mensen 

het niet meer kunnen volgen met onze 

‘dan toch nog beperkte intellectuele 

vermogens’. 

Op woensdag 25 september is Jaap van 

den Herik te gast bij de jaarvergadering 

van het Ondernemers Fonds Pijnac-

ker-Nootdorp. Die vergadering is net als 

vorig jaar in De Boerenstal bij Grand Café 

1837 in Nootdorp. Alle ondernemers van 

Pijnacker-Nootdorp zijn daar van harte 

welkom. En natuurlijk ook mensen die bij-

zondere interesse hebben voor het vak van 

Jaap. Die sturen ze echt niet weg. 

We hadden een voorgesprek met Jaap bij 

Bloemendaal Ruigrok, het bedrijf waar Ben 

van der Ploeg binnenkort afscheid neemt, 

tegelijk met kompaan Ad Ruigrok. De heren 

zijn uit hun bedrijf gestapt ten faveure 

van de volgende generatie. Daardoor kan 

Ben zich nog meer richten op het voor-

zitterschap van het Ondernemers Fonds 

Pijnacker-Nootdorp.

Het Ondernemersfonds is eigenlijk een ‘pot 

geld’ waar jaarlijks 3,5 ton in gestort wordt 

vanuit OZB-inkomsten van de gemeente. 

Per 100.000 euro onroerend bedrijfsgoed 

betaalt ‘men’ 50 euro extra en dat geld is 

bedoeld voor gezamenlijke uitgaven van 

bijvoorbeeld winkelcentra, bedrijvenparken 

en tuinbouwgebieden. 

Er zijn in de gemeente twaalf  gebieden 

met ondernemers die zelf bepalen waar ze 

het geld aan uitgeven: mooie bloembakken 

in de Dorpsstraat, camerabewaking op 

De Boezem, glasvezel in de buitengebie-

den. Om maar een paar voorbeelden te 

noemen. Vaak falen dit soort algemene 

totaaluitgaven omdat een deel van de 

betrokkenen wel voordeel wil trekken maar 

niet meebetalen. Met de door de gemeen-

teraad opgelegde lichte verhoging van de 

onroerend zaak belasting lukken dit soort 

uitgaven vaak wel.  

JAARVERGADERING 
Net als vorig jaar wordt er woensdag 25 

september  eerst vergaderd en komt er na 

de pauze een interessante spreker aan het 

woord. Jaap van den Herik dus die zodanig 

thuis is in Pijnacker dat hij voor de onder-

nemers een leuk verhaal heeft over hoe ze 

kunnen inspelen op de enorme veranderin-

gen als gevolg van de intrede van compu-

ters en internet. ‘We’ zijn er namelijk nog 

lang niet en het is bijna niet te zeggen hoe 

we er over vijf jaar ‘digitaal’ voor staan. 

Een algemeen advies van Jaap is: denk niet 

dat ontwikkeling en verandering aan jouw 

deur voorbij gaan, maar probeer juist mee 

te denken en mee te gaan met je onderne-

ming voor zo ver dat mogelijk is. 

Jaap van den Herik noemt Kodak als voor-

beeld van ‘te laat komen’. “Ze hadden daar 

echt wel de kennis van de digitalisering van 

de fotografi e maar ze dachten nog even te 

wachten en dan vol mee te gaan. Met als 

gevolg dat ze twee jaar te laat waren en de 

boot misten.”

Ander voorbeeldje: De Telegraaf kocht 

Hyves, een soort voorloper van Facebook. 

Op het moment dat ze er miljoenen aan 

uitgaven, was Hyves al achterhaald en dus 

kochten ze een kat in de zak. 

Jaap van den Herik kan ontzettend leven-

dig en boeiend vertellen over zijn vak en 

allerlei ontwikkelingen en verhalen die 

daar mee samenhangen of uit voortkomen. 

Tijdens een inaugurele rede in Leiden in 

1991 voorspelde Jaap dat de rechtspraak 

op afzienbare termijn door computers zal 

worden gedaan. Dat is niet alleen goed 

voor de snelheid van berechten maar ook 

voor de rechtsgelijkheid en de consistentie 

in de rechtspraak. En een computer kan 

heus wel net als een rechter rekening hou-

den met verzachtende of juist verhardende 

omstandigheden. “Intuïtie is programmeer-

baar en leerbaar”, zegt Jaap. 

Hij moest eens met anderen spreken 

tijdens een congres van IBM en toen wilde 

hij zijn computerrechtspraakvoorspelling 

weer als een knuppeltje in het digitale 

hoenderhok werpen. Dat leidde tot ge-

fronste wenkbrauwen. En daarom had hij 

opgeschreven dat het nog wel driehonderd 

jaar kon duren. Of hij daar achthonderd 

jaar van wilde maken. “Denk je dat echt 

Jaap”, vroeg een collega. “Natuurlijk niet”, 

fl uisterde Jaap. “Ik denk eerder aan dertig 

jaar dan aan driehonderd jaar!”

Jaap is een fervent schaker en een leef-

tijdgenoot/medespeler van Jan Timman 

die als Nederlander in zijn betere jaren 

wereldtop was. Jan dus en niet Jaap die 

er overigens wel een houtje van kon. Hij 

voorspelde dat binnen afzienbare tijd de 

computer het van de wereldkampioen ging 

winnen. Bestaat niet, zei grootmeester 

Jan Hein Donner. Bestaat wel, zei Jaap in 

een polemiek in de NRC. Hij kreeg gelijk: 

in 1997 was het zo ver en ging wereldkam-

pioen Kasparov onderuit. Maanden had 

Kasparov nodig om er overheen te komen. 

Ander voorbeeld: het spel Go. Er is een 

computersysteem ontwikkeld met als input 

25 miljoen partijen van de beste Go-spe-

lers. De computer voegde daar zelf nog 

vijftien miljoen partijen aan toe. Onge-

loofl ijk veel data. Vervolgens ontwikkelde 

men een computer die alleen de spel- en 

denkregels van het spel meekreeg en wat 

gebeurde er: die computer leerde zichzelf 

zodanig goed Go aan, dat hij de computer 

met die veertig miljoen partijen met 100 

tegen 0 versloeg. Conclusie: een computer 

is een zelfl erend systeem dat zonder de 

ballast van het menselijk tekort van die 

veertig miljoen partijen nog veel beter 

scoort. De computer leert zelf dus beter en 

effi ciënter dan met menselijke inbreng. 

JAAP VAN DEN HERIK: 

‘Computers 
gaan afrekenen 
en rechtspreken’

Rechts Jaap van den Herik met in het midden Ben van der Ploeg en links Henny Bos, 

bestuursleden van het OFPN. 

En dan zijn we er nog lang niet qua ontwik-

keling. Als de Pijnackerse natuurkundige 

Leo Kouwenhoven met zijn mensen straks 

de bouwstenen van een geavanceerde 

quantumcomputer aandraagt, wordt de 

rekenkracht van de computer nog veel 

sterker en zijn de veranderingen van ons 

leven en onze wereld nog veel groter. Wat 

kunnen die computers ons straks zoal ver-

tellen over het ontstaan en de ontwikkeling 

van het heelal en alles wat ermee te maken 

heeft? Over de ontwikkeling van nieuwe 

medicijnen maar ook over de ontwikkeling 

van wapens? 

De razendsnelle quantumcomputer blijft 

nog wel even weg, denkt Jaap van den 

Herik. Een jaartje of dertig maar het kan 

ook veel sneller. Geen 800 jaar in elk geval. 

Niets lijkt nog 800 jaar weg te blijven op 

dit gebied. Ontzettend boeiende materie 

waar Jaap van den Herik middenin zit. Hij 

was en is workaholic en dat moet je wel 

zijn om zo’n ontzettend fl itsend snel voort-

schrijdend vak bij te houden. 

Jaap heeft in de loop van de tijd 82 pro-

movendi gehad en heeft nog steeds jonge 

talenten uit de hele wereld die bij hem 

promoveren. Het is met zo’n vak gewoon 

heel jammer om ouder te worden en uit-

eindelijk dood te gaan. Jaap oogt en klinkt 

gelukkig nog ontzettend levendig. Een 

avondje OFPN met Jaap van den Herik en 

zijn verhaal zal voor iedereen een prach-

tige  ervaring zijn. De thuisblijvers hebben 

nu al ongelijk. 

Woensdag 25 september, 19.30 uur, 
inloop bij De Boerenstal, Kerkweg 2, 
Nootdorp, aanvang avond 20.00 uur!


