
MRA netwerk AI & 
Publieke Diensten

Verbinden, versterken en opschalen van 
initiatieven waarin de burger beter bediend 

wordt vanuit de waarden inclusiviteit, 
zeggenschap, menselijk gericht ontwerpen en 

transparantie 
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Doel van het netwerk
• In de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) zijn verschillende 

sterke consortia actief op het thema AI en Publieke Diensten 

• De MRA wil nationaal koploper blijven/zijn op het gebied van de 
ontwikkeling van publieke diensten op basis van AI waarin de 
burger beter bediend wordt. De waarden die hierbij centraal 
staan zijn inclusiviteit, zeggenschap van burgers, menselijk 
gericht ontwerpen en transparantie 

• Daartoe bouwen we een netwerk op van publieke organisaties, 
bedrijven, ngo's en kennisinstellingen in de MRA Amsterdam dat 
in staat is competitieve voorstellen binnen het AINED (maar ook 
binnen Europese calls) programma te ontwikkelen en hiervoor 
funding te genereren op het gebied van AI & publieke Diensten. 
Uitgangspunt hierbij is dat we de bestaande consortia 
versterken en opschalen



Overzicht 4 consortia en activiteiten gemeente

Cultural AI-Lab (ICAI)

Study, design and development 
of socio-technological AI systems 

that are implicitly or explicitly 
aware of the subtle and 

subjective complexity of human 
culture. (ELSA label in aanvraag)

VU, UvA, CWI

KB, B&G, Rijksmuseum, 
KNAW, SSH, BZK

KB, DPG Media, NPO, RTL, Waag, 
Nemo, Mediaperspectives, Utrecht, 
Utrecht Culture lab, BBC, VRT, 
OCW, BZK

Leiden, Den Haag, BZK, OCW, CJP, 
ECNL, Cultural AI- lab, BBC, VRT, 
OCW, BZK

HR, HU, KB, RTL, Randstad

Gemeente Amsterdam

Agenda AI, o.a.
• AI-team
• Computer Vision team (focus op 

openbare Ruimte)
• Desinformatie

Grip op Technologie
- Consortium grip op Technologie

Activiteiten en opgaven
- Samenwerking binnen bovenstaande 

consortia
- Digital Urban Planning
- Responsible Urban Digitisation/AMS
- Veilige /verantwoorde Digitale Publieke 

Ruimte
- Nog vele andere projecten

Verkennend/versnellend
- AI-governance lab
- Conversaional search
- B2G data en data-exchanges call

Civic AI-lab (ICAI)

Ontwikkeling (ai)-technologieën 
voor onderwijs, welzijn, 

gezondheid  omgeving en 
mobiliteit. Met een focus op  
non-discriminatie en gelijke 

behandeling

UvA en VU

AI Media & Democracy
(Elsa)

Newsroom of the future
Dissinfo

Governing AI

UvA, CWI, HvA

Responsible AI-lab

Onderzoek naar methoden om 
responsible AI oplossingen te 

ontwerpen, te ontwikkelen en te 
implementeren. Focus op de 

creatieve industrie en publieke 
diensten

HvA

Samenwerkingspartners



LongTermProjects
academisch onderzoek

50% matching

ELSA-lab call
Aantal aanvragen wrlk

bereikt

Ketenprojecten
Samenwerking academisch 
onderzoek, praktijkgericht 

onderzoek

Learning Communities
Gericht op training 

professionals en 
onderwijsontwikkeling

Projecten nationale werkgroep Publieke Diensten
onbekend

Innovatielabs
onbekend traject Maarten 

van der Steen)

2022 
(nieuwe) instrumenten 
kansen voor 
verbinding, versterking 
en opschaling

Precieze uitwerking van de 
instrumenten nog 

onbekend. Verwachting is 
dat er in nov 2021 meer 
duidelijkheid over komt



Succesfactoren

Netwerk 
AI & 

Publieke 
Diensten

AI 
technology
BY people Community 

Driven/
Open 

Netwerk

No ethics 
washing

Samenwerking 
faciliteren

Bedrijfsleven 
betrekken

Fullstack-
de hele 
keten

Versterking 
van de 

initiatieven 

Verbinding 
aan de grote 
vraagstukken

in de Regio 

Design = AI, 
Creatieve 
Industrie 

betrekken

Plek om te 
experimenteren

Opgehaald tijdens kick-off op 22 september 2021



Er zijn nog geen structurele
samenwerkingsverbanden met
bedrijfsleven en andere organisaties.

Community opbouwen kost tijd en
gezamenlijke activiteiten dienen
community driven (bottom-up)
ontwikkeld te worden.

De nieuwe instrumenten van
AINED188 komen naar verwachting
Q1 2022 beschikbaar, onvoldoende
tijd om deze vanuit een brede
community te ontwikkelen

Aandachtspunten

Start projectontwikkeling met bestaande consortia en ga
ondertussen de community opbouwen



Aanpak ontwikkeling netwerk AI & Publieke Diensten
Pijler 1: versterken bestaande consortia verbind de bestaande consortia door gezamenlijk te 
onderzoeken of er meerdere voorstellen binnen het AI NED programma ingediend kunnen worden 
(komende 6 mnd)
• Mogelijkheden om in ketenprojecten te werken (draagt bij aan opschaling)
• Sluit aan bij de vraagstukken van de gemeente

Pijler 2: Ontwikkeling community gekoppeld aan Amsterdam 750 jaar betrek bedrijven, 
(publieke) organisaties, burgers en kennisinstellingen aan de hand van een gezamenlijk 
geformuleerde ‘moonshot’ waaraan de community gaat werken in het kader van Amsterdam 750 
jaar. Doel van de community is verbinden en kennisdelen tbv opschaling.

Pijler 3: Zichtbaarheid vergroten laat als netwerk zien welke expertise en kennis het in huis heeft. 
Leg hierin actief de verbinding met de andere regio’s. 



Activiteiten 2022 - concept

In kaart brengen/houden 
instrumentenontwikkeling NLAIC 
(nov meer duidelijkheid?)

Pizzasessie (eind nov) met 4 
consortia en gemeente. 
Formuleren aanvragen

Aanvragen voorbereiden door de 
kennisinstellingen

Pijler 1: versterk bestaande 
consortia

Formuleer met denktank 
verschillende moonshots en bepaal 
op welke wijze de community bij 
zou kunnen dragen

Organiseer een 1e bijeenkomst 
(feb), haal hier op of en welke 
behoefte de community heeft en 
presenteer de mogelijke 
moonshots

Pijler 2: ontwikkelen 
Netwerk/Community

Website met alle projecten en 
initiatieven 

Mogelijke ideeën:
• Serie in Pakhuis ism werkgroep 

publieke diensten NLAIC 
• Podcastserie ism werkgroep 

publieke diensten NLAIC
• Een seminar/congres/event ism

werkgroep publieke diensten 
NLAIC (heeft ECP nu 
gedaan…)

Pijler 3: zichtbaarheid 
vergroten



Organisatie

Aanjaagteam
Ziet toe op stappen om 

het netwerk te 
ontwikkelen

Frank Kresin, gemeente 
Amsterdam, Anita Nijboer

Kernteam
Formuleert en schrijft 

aanvragen binnen AINED 
188

Sennay Ghebreab, Nathali
Hellberger, Jacco van Ossenburgen 

, Pascal Wiggers, gemeente 
Amsterdam

Ondersteunings-
team

Communicatie
Communitymanage-

ment
Programma-
management

Welke organisaties kunnen dit oppakken?

Netwerk AI & Publieke Diensten

MRA
Amsterdam Economic Board
De Waag
Kennisinstellingen
Bedrijven
Publieke organisaties
Burgers
etc

Denktank 
(tijdelijk?)
Formuleert  
moonshots

De Waag, gemeente 
Amsterdam



Achtergrond: input 
vanuit kick-off

Mogelijke activiteiten netwerk (2 deelnemers hebben input 
geleverd)

• Leer van de Lifescience groep in AI4People
• HR agenda maken?
• Empowering Creatieve Industrie
• We hebben een ROM nodig voor A’dam
• Verdere kennismaking en presentaties
• Maatschappelijke en publieke doelstellingen
• Gezamenlijke visie ontwikkelen


