Artificial intelligence
verbetert communicatie
en dienstverlening

De mogelijkheden van AI (artificial intelligence, kunstmatige intelligentie) zijn
enorm. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, zeggen de experts.
Wat de gevolgen voor de samenleving en de economie zijn, weten ze niet precies,
maar groot zullen ze zijn. Ook Centraal Beheer APF bereidt zich erop voor.
Niet alleen op mogelijke bedreigingen van AI, maar vooral op de kansen.
De eerste tastbare resultaten zijn er.

AI is niet nieuw
AI is niet nieuw. Het is alweer twintig jaar geleden dat IBM’s supercomputer Deep
Blue in een schaakmatch wereldkampioen Kasparov versloeg. De wereld stond
versteld. Dat een computer beter kon rekenen dan een mens, was wel bekend.
Maar niet dat een machine ook strategisch inzicht kon hebben. En dat die
onderscheidende, maar ondefinieerbare eigenschappen die zijn voorbehouden
aan de mens – intuïtie en scheppend vermogen – er blijkbaar niet toe deden.
Hoe begaafd en creatief een schaker ook is, de machine verslaat hem. Waar houdt dit
op? Krijgen we straks ook een machine die de Tiende van Beethoven componeert?
Of een robotarm die de mooiste Van Gogh ooit schildert? Deskundigen houden het
niet voor onmogelijk.

Het doel van dit artikel
In dit artikel willen wij u een kijkje geven achter de schermen van de digitale
toekomst van Centraal Beheer APF. Wat is AI, welke ontwikkelingen zijn er
en hoe ver zijn we ermee? Die laatste vraag is voor u het meest relevant.
We leggen uit hoe AI en andere slimme technieken worden ingezet voor een
betere communicatie en dienstverlening, en dan met name in Mijn Pensioen,
de online-omgeving voor de deelnemer.
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Steeds meer zakelijke AI-toepassingen

Giganten op de markt van AI
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AI niet meer te stuiten
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‘DE CHATROBOT IS ZELFLEREND EN TOETST
DE KWALITEIT VAN ZIJN ANTWOORDEN’

Op deze behoefte in het eerstelijnscontact kan nog
beter worden ingespeeld door de inzet van een
chatrobot. Onze pensioenadministratie heeft de
mogelijkheden onderzocht. Het doel ervan is de
deelnemer zo compleet en eenduidig mogelijke
antwoorden te kunnen geven, bovendien zonder
wachttijden en 24/7. Parallel daaraan hebben onze
medewerkers vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn
om deze technologie in de pensioenadministratie te
gebruiken. Ons systeem bevindt zich nog in de
experimentele fase, maar de implementatie ervan
zal niet lang meer op zich laten wachten. Daar zijn
maanden van experimenteren en het testen van de
eerste algoritmes aan voorafgegaan. In de pensioen
wereld is deze vorm van klantcontact nog nieuw,
maar het zal wel een goede mogelijkheid zijn om heel
dicht bij de werkgever en de deelnemer te komen en
te blijven, op zijn tijd en met zijn eigen device.
Aanvankelijk zal de robot alleen vooraf gedefinieerde
antwoorden geven (scripted), waarna we het systeem
stapsgewijs verder zullen ontwikkelen tot een
volwaardige AI-toepassing.
Voor de goede orde: als de chatrobot geïmplemen
teerd wordt, heeft de deelnemer ook nog steeds de
keus om persoonlijk met ons te communiceren via de
telefoon, live chat of e-mail. Uiteindelijk zijn en blijven
we ervan overtuigd dat we in combinatie met het
gesproken woord het persoonlijke verschil kunnen
maken.

‘ONS SYSTEEM BEVINDT ZICH NOG IN DE
EXPERIMENTELE FASE, MAAR DE IMPLEMENTATIE
ERVAN ZAL NIET LANG MEER OP ZICH LATEN
WACHTEN’

AI helpt ons de deelnemer centraal
te stellen
Het is dus geen kwestie van of/of, maar van

‘BETER COMMUNICEREN BETEKENT NIET
MÉÉR COMMUNICEREN.’
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deelnemercontact in, maar ook in de
administratie en het pensioenbeheer, zoals
robots om de gegevens van werkgevers in
te lezen.
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