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Nationale Groeifonds Programma AiNed   

Het door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde AiNed programma bevordert de ontwikkeling 
en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) bij het Nederlandse bedrijfsleven en overheden.  

 

Het AiNed programma volgt daarbij de Europese benadering van excellentie en vertrouwen in AI. 
Nieuwe AI-technologie gedreven business modellen anticiperen op Europese wetgeving1, zijn 
betrouwbaar en mensgericht, en vermijden monopolies. Op die manier levert het programma een grote 
bijdrage aan toekomstige economische groei en strategische autonomie over de wijze waarop AI wordt 
toegepast.  

De AiNed aanpak is gebaseerd op een ketenbenadering met publieke en private partijen. Hierbij 
worden in samenwerkingsverbanden knelpunten in de waardeketen aangepakt die kritisch zijn voor de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe AI-producten, -processen en -diensten. In de verschillende 
deelprogramma’s staan kennis- en talentontwikkeling, human capital, valorisatie en de versterking van 
het nationale AI-ecosysteem centraal. Waarbij ingezet wordt op AI-vraagstukken die van groot 
gemeenschappelijk belang zijn en een grote spill-over hebben naar verschillende toepassingsgebieden, 
en het ontsluiten van kennis en ervaring naar alle belanghebbenden in de quadrupel helix. 

AiNed ELSA Labs (2023 NWO call) 

AI biedt veel voordelen voor ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. 
Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische, juridische, maatschappelijk en economische 
vraagstukken op. Het AiNed programma geeft door ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een 
plaats omdat de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van 
economisch kansen hand-in-hand moeten gaan. 

Het doel van de NWO call for proposals ‘AiNed ELSA Labs’ is de ontwikkeling en de toepassing van AI-
technologie te kunnen sturen richting betrouwbare en mensgerichte AI. 

AiNed ELSA Labs zijn privaat-publieke samenwerkingen die kennis, inzichten en praktijkervaring 
opleveren waarmee publieke waarden, grondrechten en maatschappelijke acceptatie methodologisch 
kunnen worden geborgd bij technologische AI-innovaties.  

De AiNed ELSA Labs richten zich op specifieke publieke en/of private casussen waarvan de bevindingen 
bijdragen aan methoden, technieken en tools voor het realiseren van mensgerichte AI. Met het 
onderzoek wordt zo de toepassing van AI gedemystificeerd en het maatschappelijke vertrouwen in AI-
toepassingen gestimuleerd. De AI-onderzoeksagenda AIREA-NL vormt het kader voor de AI-
onderzoeksvragen in dit programma. 

 
1 https://europadecentraal.nl/onderwerp/digitale-overheid/data-en-technologie/artificial-intelligence/ 
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Deze AiNed ELSA Labs 2023 call for proposals is de tweede in een reeks van drie over mensgerichte AI. 
Uit de eerdere NWA ELSA Labs synergy call zijn vijf toewijzingen voortgekomen2. Door de NWA 
thematische programmering zijn deze vijf ELSA Labs gestuurd door vraagstelling vanuit publieke 
partijen.  

De tweede AiNed ELSA Labs call wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Daarom zal ten 
minste de helft van de te honoreren ELSA Labs zich richten op ELSA-vraagstukken van ondernemingen 
die AI-producten, -processen of -diensten voor de markt ontwikkelen. De nog te plannen derde en 
laatste AiNed ELSA Labs call in 2024 zal uitsluitend projecten financieren met vraagsturing vanuit 
ondernemingen. 

Subsidieregeling en planning 

 Het totale subsidiebudget voor de AiNed ELSA Labs 2023 call for proposals is ongeveer € 8 
miljoen.  

 ELSA Labs kunnen een subsidie tot € 2 miljoen aanvragen.  
 Kennisinstellingen kunnen subsidie ontvangen voor onderzoek, disseminatie en citizen science. 
 Ondernemingen en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie ontvangen voor industrieel 

onderzoek of experimentele ontwikkeling. Deze organisaties dragen ten minste € 600.000 bij 
aan eigen bijdrage, dat wil zeggen het verschil tussen de gemaakte kosten en ontvangen 
subsidie, of in-kind/cash bijdragen. 

 NWO zal het selectieproces coördineren.  
 Naar verwachting zal de call for proposals rond het einde van Q1 in 2023 worden gelanceerd. 

De ELSA Labs dragen bij aan andere AiNed programmaonderdelen  

 Daarbij volgen alle ELSA Labs een referentiemodel met zeven criteria op het gebied van onder 
andere samenwerking, disseminatie en validatie3. 

 De resultaten van de AiNed ELSA-Labs worden opgeschaald, gegeneraliseerd, ontsloten en 
gevaloriseerd voor het AI-ecosysteem in afstemming met of onder leiding van de 
programmamanager.  

 Stichting AiNed stelt een programmamanager aan die verantwoordelijk is voor het vormgeven 
van het overkoepelende project. 

 Elk ELSA Lab neemt daartoe een werkpakket op dat bijdraagt aan (i) schaalbare en 
generaliseerbare oplossingen voor mensgerichte AI, (ii) verbindingen met andere AiNed 
onderdelen; (iii) valorisatie van de projectresultaten.  

De AiNed ELSA Labs versterken strategisch het nationale AI-ecosysteem 

 AiNed streeft een gebalanceerd portfolio van ELSA Labs na.  
 Om die reden wordt gekeken naar de positionering van een voorstel ten opzichte van reeds 

eerder toegekende ELSA Labs. 

 

Contactinformatie 

info@ained.nl 
www.ained.nl 
 
De inhoud van deze informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de 
definitieve regeling en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan te ontlenen. 
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2 https://www.nwo.nl/nieuws/meer-dan-10-miljoen-euro-voor-mensgerichte-ai-onderzoek-elsa-labs/ 
3 https://nlaic.com/wp-content/uploads/2022/02/Informatie-ELSA-Labs-mei-2021.pdf 


