
NWA Synergie programma Artificiële Intelligentie 

Mensgerichte AI voor een  
inclusieve samenleving 
– naar een ecosysteem van  
vertrouwen

Doel
Het onderzoek in dit programma bevordert, vanuit het pers-
pectief van mensgerichte AI, de ontwikkeling van technolo-
gische innovaties die publieke waarden en grondrechten 
borgen en mensenrechten respecteren – waar mogelijk 
versterken – en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. 
Met het onderzoek wordt, in aansluiting op nationaal en 
Europees beleid, de ontwikkeling van een ecosysteem van 
vertrouwen gestimuleerd. 

Resultaat
Het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan de 
ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte 
AI. 

Wat 
Aanvragen kunnen worden ingediend voor ELSA Labs – 
Consortia van publieke en private organisaties, bedrijven, 
maatschappelijke partijen en toezichthouders, werken in ELSA 
Labs samen met burgers en de overheid aan mensgerichte, 
betrouwbare AI-oplossingen aan de hand van concrete 
casussen. De te genereren oplossingen moeten generaliseer-
baar en schaalbaar zijn. Binnen het programma staat ‘leren over 
de ontwikkeling van mensgerichte AI’ centraal. Ethische, 
juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) worden in 
samenhang met technologische innovaties onderzocht voor 
oplossingen met maatschappelijke impact.

Onderzoeksuitdaging
Het onderzoek binnen de ELSA Labs richt zich op drie 
componenten. 

I | Mensgerichte AI voor een Inclusieve samenleving – naar een 
ecosysteem van vertrouwen:
Onderzoek naar Mensgerichte (in dienst van de mens) en 
Betrouwbare AI (wettig, ethisch, robuust): 
 • Mensgerichte AI op basis van publieke waarden en mensen-

rechten
 • AI en Samenleving- ELSA aspecten en technologie in samen-

hang bestuderen
 • Toetsen en (door)ontwikkelen van kaders en richtlijnen voor 

ontwikkeling mensgerichte AI 

II | AIREA NL: Nationale AI onderzoeksagenda als leidraad voor  
AI onderzoeksvragen

III | Casus met betrekking tot beleidsuitdaging naar keuze op 
het gebied van:
 • Economie & Binnenlands Bestuur en Defensie;
 • Economie & Binnenlands Bestuur en Justitie en Veiligheid;
 • Economie & Binnenlands Bestuur en Cultuur en Media;
 • Economie & Binnenlands Bestuur en Maatschappelijke 

Uitdaging (NWA, KIC)

Tijdlijn
Aanmelden initiatief – VERPLICHT
 • deadline indienen initiatieven donderdag 2 september 2021, 

vóór 14:00.00 CEST.
 • Matchmaking donderdag 9 september 2021, 14.00u CEST.

 • deadline indienen van aanvragen ELSA Labs donderdag  
4 november 2021, vóór 14:00.00 CET.

Budget
€ 11.730.000 beschikbaar voor vijf ELSA Labs van ieder ongeveer 
2 miljoen, daarnaast een overkoepelend project waar alle ELSA 
Labs aan meewerken. 

NWO en NL AI coalitie lanceren programma rond 
mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving.

Meer info? NWA-AI@nwo.nl juli 2021
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