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1.

Visie en missie
De Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelt en produceert
hoogwaardige eindproducten, halffabricaten, componenten en materialen voor klanten over de hele wereld.
Nederlandse hightech producten zijn intelligent, nauwkeurig en efficiënt, en worden wereldwijd toegepast
in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleiderproductie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen,
satellieten en energiesystemen. In heel Nederland zijn circa 447.000 mensen in de hightech sector
werkzaam, die in 2012 voor € 45 miljard aan export hebben gegenereerd en € 3,6 miljard in R&D hebben
geïnvesteerd. Daarmee is deze topsector van alle andere topsectoren de grootste exporteur van goederen
en goed voor ruim 50% van de private R&D-investeringen in heel Nederland.
De huidige marktontwikkelingen verschaffen Nederland een uitstekende positie. De vraag naar hightech
producten blijft wereldwijd toenemen, ook vanwege de toenemende koopkracht. Veel eindproducten
bestaan voor een steeds groter deel uit elektronica, software en nieuwe materialen. In de auto-industrie is
bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar het aandeel van elektronische componenten en -systemen in de “bill-ofmaterials” met 50% gestegen.1 Deze ontwikkelingen, die ook door de Europese Commissie erkend worden2,3,
zijn gebaseerd op sleuteltechnologieën die in Nederland stevig geworteld zijn: micro-/nano-elektronica,
nanotechnologie, fotonica, geavanceerde materialen en halfgeleiders.
Nederland is niet alleen een ‘top’ hightech land vanwege de toptechnologie, die in nichemarkten wereldwijd
hoog gewaardeerd wordt. Ook onze Nederlandse cultuur speelt een belangrijke rol. De eeuwenoude
Nederlandse cultuur van creativiteit, pragmatisme, ondernemerschap, openheid en de bereidheid tot
samenwerking is bij uitstek geschikt voor oplossingen van complexe vraagstukken. Nederland is een land
waar volop geëxperimenteerd kan worden. Dat heeft tot aansprekende resultaten geleid, zoals bijvoorbeeld
de microscoop en de slimme versnellingspook. En nu de navigatiesystemen en MRI-scanners. Het zijn
allemaal voorbeelden van sector-overschrijdende en cross-sectorale oplossingen, gecombineerd met de
Nederlandse creativiteit en de wil en het gemak om samen te werken. En de Nederlandse drive om wereldwijd
te concurreren en topkwaliteit te leveren.

Visie / Global Challenges, Smart Solutions
De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen: vergrijzing en daardoor stijging van de zorgkosten,
omschakeling van fossiele brandstoffen op schone energie, voedselvoorziening voor een sterk groeiende
wereldbevolking en de beschikbaarheid van schoon (drink)water, de groeiende mobiliteit van de mensheid,
haar veiligheid, en daarbij de zorg om het klimaat. Nederland, en de topsector Hightech Systemen en
Materialen (HTSM) in het bijzonder, speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen
voor deze wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.4

1. www.semiconwest.org/sites/semiconwest.org/files/data14/docs/SW2014_Glenn%20Daves_Freescale.pdf
2. ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/index_en.htm
3. ec.europa.eu/digital-agenda/en/electronics-roadmap-europe
4. ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
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Voorbeelden van hightech oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen

Nederland weet zorg, mechatronica, robotica en ICT slim te
combineren, zodat mensen tot op late leeftijd zelf de regie
houden op hun leven en artsen en chirurgen effectiever
kunnen werken. Dat is multidisciplinaire samenwerking en

Smart Health
Door toenemende vergrijzing en oplopende kosten in de
gezondheidszorg is het noodzakelijk dat mensen nu en in de
toekomst langer en gezonder thuis kunnen wonen en dat er

daar is Nederland goed in. Tussen artsen, zorgaanbieders en
technologieleveranciers, tussen academische ziekenhuizen en
technologiebedrijven, tussen bedrijven en universiteiten, en
tussen patiënten en zorgaanbieders.

meer zorg met een lager aantal zorgende mensen kan worden
uitgevoerd. In Nederland hebben we te maken met een
toenemende zorgvraag- en derhalve kosten - met tegelijkertijd
een teruglopend personeelsaanbod. Bovendien wordt de patiënt
steeds mondiger, en wil meer als klant worden behandeld.
Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk plezierig, veilig en gezond
in hun vertrouwde omgeving blijven wonen? Hoe kunnen
artsen en chirurgen effectiever zorg leveren? Door middel
van technologische toepassingen die de kwaliteit van het
leven van patiënten verbeteren, thuis en in hun leefomgeving.
Door technologische mogelijkheden breed toe te passen in
zorg-, gemak- en comfortdiensten. Door met technologische
mogelijkheden zoals (zorg)robots, en door artsen en chirurgen
werk uit handen te nemen, dan wel effectiever te maken.
In Nederland vindt men het belangrijk om niet alleen artsen,
maar ook de eindgebruikers of patiënten in een vroeg stadium bij
innovaties te betrekken. Philips Healthcare neemt bijvoorbeeld
de mens als uitgangspunt met de vraag: kunnen we het leven
van de patiënt en zijn zorgverleners eenvoudiger maken? Het
gaat bij innovaties om de gehele keten van zorg en een algehele
verbetering van zorgpaden: van preventie tot screening, en van
diagnostiek tot behandeling en zorg na ontslag uit het ziekenhuis.
En dus niet alleen om het leveren van op zichzelf staande
medische systemen zoals een MRI-scanner.
Universiteiten onderzoeken met combinaties van nanotechnologie,
ICT en biotechnologie nieuwe mogelijkheden om vroegtijdig
diagnoses te kunnen stellen. De ontwikkeling van minuscule
systemen in de vorm van een pil zouden bijvoorbeeld in-vivo
diagnoses en behandeling mogelijk maken.
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Smart study on Climate: Tropomi, een nieuwe
norm voor meting van de luchtkwaliteit
Nederland heeft een leidende positie in aardobservatieinstrumenten. Nederlandse bedrijven en wetenschapsinstituten
werken aan de ontwikkeling van het satellietinstrument Tropomi,
dat in 2016 de ruimte in gaat en een belangrijke rol zal spelen
in klimaatonderzoek en meting van de luchtkwaliteit. Daarmee
draagt het bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op
het gebied van klimaat, mobiliteit en gezondheid.
De naam, Tropospheric Ozone Monitoring Instrument (Tropomi),
verwijst naar de troposfeer, de onderste laag van onze dampkring,
waarin het meeste leven op aarde zich afspeelt. Met ongekende
precisie meet Tropomi luchtvervuiling en broeikasgassen over de
hele wereld. Het instrument kan tussen de wolken door kijken, tot
laag in de atmosfeer. Dat maakt het mogelijk luchtkwaliteit vanuit
de satelliet tot op grondniveau te meten. Het instrument geeft
inzicht in de effecten die bijvoorbeeld industriële activiteiten,
vervoer en verkeer op de atmosfeer hebben.
Tropomi is een van de eerste missies van het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Commissie en de
European Space Agency (ESA). Van alle ESA-lidstaten is het
Nederland waar dit instrument wordt ontwikkeld. Tropomi is een
samenwerking tussen Airbus Defense and Space Netherlands,
KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Tropomi
wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken,
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
www.tropomi.nl
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De Nederlandse hightech sector is ervan overtuigd dat Nederlandse (doorbraak)technologieën zoals
3D-printen, robotica, ultieme ‘connectivity’ door het internet der dingen (IoT), de toepassing van Big Data,
en de explosief toenemende rekenkracht onmisbaar zijn voor duurzame oplossingen voor deze internationale
maatschappelijke uitdagingen. De mix van deze hightech en culturele eigenschappen maakt Nederland bij
uitstek de ‘place to be’ voor oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van
gezondheid, energie, mobiliteit, veiligheid en het klimaat. Daarom is onze pay-off: Global Challenges, Smart
Solutions. Je moet in Nederland zijn voor de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd
gaande zijn.
Het is ons ultieme streven om als Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen internationaal
tot de top te blijven behoren, en wereldwijd een cruciale bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen te leveren. De Nederlandse hightech sector heeft de ambitie de export te verhogen, van
€ 41,3 miljard in 2010 tot € 74,6 miljard in 2025. Met het ontwikkelen, maken, en de export van hightech
producten is de sector een essentiële motor en aanjager van de Nederlandse economie.

• Wereldwijd is vraag naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, naar gezonde
voeding, schone energie, een veilige leefomgeving - waaronder droge voeten - en naar zorgoplossingen
voor een lang en gelukkig leven.
• Nederland is creatief en van oudsher sterk in het vinden van wetenschapsoplossingen en technologische
(deel)oplossingen voor deze grote vraagstukken. Nederland pakt die groeikansen op de wereldmarkt.
• Met typische Nederlandse creativiteit zetten we ons verbeeldingsvermogen in om
toepassingen en diensten te bedenken die toekomstbestendig zijn.
• Door onze nieuwsgierige, onderzoekende en pragmatische houding verricht de Nederlandse HTSM
sector keer op keer grensverleggende wetenschap en bedenkt, maakt en vermarkt nieuwe technologische
oplossingen.
• Vaak worden die in interdisciplinaire, open en internationale samenwerking uitgevoerd. Nederlanders
zijn goed in samenwerken. Om tot de beste oplossingen te komen verbinden bedrijven en onderzoekers
zich samen met de overheid in de topsector HTSM.
• Deze hightech oplossingen passen wij internationaal toe, of vermarkten we wereldwijd dankzij onze
pionierende ondernemersgeest.
• We zijn inspirators voor anderen dankzij onze ruime ervaring in publiek-private samenwerking.
• Zo draagt de Nederlandse hightech sector bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
wereldwijd op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.
• Toepassingen die het leven en welzijn van mensen in Nederland maar ook wereldwijd helpt verbeteren.
• De aanpak is typisch Nederlands: integraal, vindingrijk, zinvol en gericht op de toekomst. We bouwen als
hightech sector voort op onze sterke positie in de wereld.
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Big Data Analytics Perspectief programma
‘Population Imaging Genetics’ (ImaGene)

De enorme omvang, de variatie en de heterogeniteit van deze

Big data analytics is belangrijk in veel wetenschappelijke

ontdekking en exploratie niet meer voldoet. In dit STW-

disciplines, inclusief het snel opkomende veld 'imaging genetics'.

programma worden daarom nieuwe bio-informatica tools,

In het STW Perspectief programma ‘Population Imaging

grootschalige beeldanalyse-ketens, statistische methoden,

Genetics’ (ImaGene) worden innovatieve methodologieën

machine learning technieken en visuele analyse-tools ontwikkeld,

ontwikkeld, geëvalueerd en toegepast om de volle rijkdom

om zo te komen tot een integrale analyse van imaging en

van data die verzameld wordt in populatiestudies, te benutten.

genetische data.

data maken dat de huidige medische praktijk van visuele

Populatiestudies zijn veelbelovende methodes om ziektes
beter te begrijpen en om de diagnose en prognose van ziektes

www.stw.nl/nl/programmas/population-imaging-genetics-

te verbeteren. In toenemende mate worden in deze studies

imagene

beelden, genetica en andere types data (bijvoorbeeld metabolica)
verzameld.

-6-

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions

2. Economische
groeiambities 2015-2025
De markt voor Nederlandse hightech producten en -diensten ligt voor het grootste deel in het buitenland.
Duitsland is een grote handelspartner en China wordt steeds belangrijker voor Nederland. Uit analyse
van de trends vanaf 2000 blijkt dat de economische kengetallen voor de Nederlandse hightech sector
van jaar tot jaar fluctueren, met grote pieken en diepe dalen.5 De OESO verwacht op middellange termijn
een jaarlijkse BNP-toename van 2% in Europa en 4% op wereldschaal, dat laatste vooral door de sterke
marktgroei in China.6 In het licht van deze ontwikkelingen heeft de topsector Hightech Systemen en
Materialen de ambitie de export van de sector te laten groeien van € 41,3 miljard in 2010 tot € 74,6 miljard
in 2025. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 3%, teruggerekend naar het begin van dit millennium.
Op basis van de eerdergenoemde trends vanaf 2000 zijn de groeiambities voor toegevoegde waarde en
productie iets lager vastgesteld dan de exportambitie. De beoogde groei van toegevoegde waarde en productie
is van respectievelijk € 41,6 miljard en € 113 miljard in 2010 naar € 68,3 miljard en € 182 miljard in 2025. Ook
is sprake van een sterke ambitie met betrekking tot de werkgelegenheid in de sector. Nieuwe technologische
ontwikkelingen zullen leiden tot een verandering van het type banen en de vraag naar nieuwe technologische
competenties. Daarom is vroegtijdige afstemming met het curricula van techniekopleidingen en focus op een
leven lang leren, werving en selectie van groot belang. Het totaal aantal werkzame personen in de Nederlandse
hightech sector zal de komende jaren waarschijnlijk niet bijzonder stijgen, omdat de productiviteitsverbetering
naar verwachting gelijke tred zal houden met de economische groei.
Om bovengenoemde economische groeiambities te kunnen realiseren zullen de hightech bedrijven hun
jaarlijkse R&D-investeringen moeten opvoeren van € 3,45 miljard in 2011 naar € 4,92 miljard in 2025. Hierdoor
zal het aantal banen in onderzoek en ontwikkeling van de Nederlandse hightech sector toenemen. Die stijging
zal relatief hoger zijn dan de stijging van het totaal aantal werkzame personen in die sector.

DE ECONOMISCHE AMBITIES VAN DE SECTOR
Topsector HTSM

Stand 2010*

Stand 2012*

Ambitie 2025

Export (miljard euro)

41,3

45,0

74,6

Toegevoegde waarde (miljard euro)

41,6

42,3

68,3

Productie (miljard euro)

113

122

182

R&D bedrijfsleven (miljard euro)

3,45 (in 2011)

3,63

4,92

Werkzame personen (x 1.000 fte)

446

447

460

*CBS, Monitor topsectoren 2014: Uitkomsten 2010, 2011 en 2012

5. Holland Hightech, Advies Topteam Hightech Systemen en Materialen, juni 2011
6. OECD Economic Outlook June 2015
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TKI HTSM Integraal platform voor het
organiserend vermogen van de Topsector

• Chemie, HTSM, Water: een nieuw publiek-privaat
onderzoeksprogramma richt zich op fundamenteel en

Instrumenteel voor de publiek-private samenwerking is het

toegepast onderzoek aan composieten en hybride materialen

topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) HTSM. De

voor gebruik off-shore en in transport.

programmalijnen van de topsector HTSM hebben ieder een eigen
strategische agenda en meerjarenplan, en specifieke aandacht

• Creatieve Industrie, HTSM, Agri-Food: ClickNL creëert waarde

voor het mkb:

door het ontwikkelen van radicale nieuwe productproposities

• Kennis en innovatie: gezamenlijke programmering van

voor de maakindustrie door innovatief gebruik van data en

onderzoek en ontwikkeling.
• Human capital: opleiden en aantrekken van kenniswerkers

door producten volledig op maat te maken, met de nadruk op
interactie met eindgebruikers.

(mbo/hbo/wo) in bètatechniek.
• Internationalisering: groeikansen, technologische
samenwerking en acquisitie.

• Life Sciences & Health, HTSM: de nieuwste (ICT) systemen,
apparaten, instrumenten en technische modellen in de hightech
roadmap Healthcare worden in samenwerking ontwikkeld met

Het beheer van de programmalijnen is belegd bij het TKI HTSM.

de medische professionals en het klinische ecosysteem in de

Het topteam maakt deel uit van het TKI-bestuur; de raad van

topsector Life Sciences & Health.

toezicht bestaat uit leidende vertegenwoordigers van private
en publieke partijen in de topsector. In de uitwerking van de

• Energie, HTSM: de hightech roadmap Solar werkt samen met

programmalijnen wordt nauw samengewerkt met de Holland

de topsector Energie aan productiesystemen voor

High Tech partnerorganisaties (waaronder AutomotiveNL,

photovoltaics in het Solliance8 partnership programma.

Lucht- en Ruimtevaart NL, Brainport Industries, Business Cluster
Semiconductors, FME, HighTechNL en Microcentrum).

Cross-sectorale samenwerking
De Nederlandse hightech sector levert hightech producten
en diensten met toepassingen in alle andere Nederlandse
topsectoren en daarmee een cruciale bijdrage aan de
concurrentiekracht en prestaties van die sectoren. Die bijdrage
komt alleen tot stand door intensieve samenwerking met andere
sectoren en wetenschappelijke disciplines (inclusief alfa- en
gammaonderzoek). Voorbeelden van concrete activiteiten op
dergelijke cross-overs zijn:
• Smart Industry: Dit cross-sectorale thema gaat over het
beter benutten van ontwikkelingen op het gebied van ICT en
productietechnologie. De brede onderzoeksagenda Smart
Industry is als sectoroverstijgende roadmap ondergebracht
binnen het TKI HTSM.
• Agri-Food, HTSM, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,
LifeSciences, Logistiek: het High-Tech-to-Feed-the-World7
initiatief vervlecht de toepassingsgebieden veredeling,
tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten,
voedselproducten en machines voor de voedselverwerking
met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen,
data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en
control, en systeem architectuur en integratie.

7. www.tki-agrifood.nl/downloads/tki-toeslag/high-tech-to-feed-the-world---v3.1-bijlage-v1.1.pdf
8. www.solliance.eu
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3. Prioriteiten
3.1 Publiek-private samenwerking
Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is essentieel voor het behoud van de
hightech positie van Nederland in de wereldtop. Sinds 2011 is onder regie van het topteam High Tech Systemen
en Materialen met commitment van bedrijven, kennisinstellingen en overheden een gemeenschappelijke
actieagenda opgesteld. De ervaring met bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals de
voormalige technologische topinstituten (TTI’s) is hierin met succes voortgezet. De uitvoering van de agenda
heeft geleid tot een krachtig hightech ecosysteem, waarbinnen gezamenlijk de investeringsagenda’s worden
bepaald voor onderzoek en innovatie, menselijk kapitaal en internationaal ondernemen. De belangrijkste
uitdaging is het uitbouwen en verder versterken van dit ecosysteem en daarop te kapitaliseren.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN ZIJN:
• Verder ontwikkelen van heldere spelregels voor publiek-privaat onderzoek en verdere versterking
van de vraagsturing op onderzoek binnen TO2 en NWO.
• Het borgen en verder uitbouwen van het grensverleggend onderzoek binnen de TTI-functies
Holst Centre, M2i en ESI.
• Het stimuleren van nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden zoals de impulsprogramma’s bij
TU/e en UT.
• Het aanjagen en versnellen van cross-sectorale samenwerking, met name in het licht van het realiseren
van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
• De nationale agenda en investeringen verder in lijn brengen met regionale initiatieven en zwaartepunten
door intensieve samenwerking met de regio’s, voor onderzoek, human capital en internationalisering.
• Een overheidsinstrumentarium dat de samenwerking optimaal faciliteert en ondersteunt.

GEREALISEERD 2010-2014
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
• Bedrijven stellen samen met kennisinstellingen een onderzoeksagenda op, die richtinggevend is voor
investeringen in publiek-privaat onderzoek.
• Het organiserend vermogen van de topsector is versterkt door de oprichting van het topconsortium voor
Kennis en Innovatie (TKI) HTSM, en de samenwerking met partnerorganisaties in de internationalisering en
human capital agenda onder de vlag van Holland High Tech.
• Zeventien gezamenlijke roadmaps programmeren het meerjarig publiek-privaat onderzoek. Dit wordt
binnen het TKI HTSM bekrachtigd. Zo kunnen de bedrijvigheid en werkgelegenheid in hightech
ecosystemen op onderwerpen zoals mechatronica, micro-elektronica, materiaalkunde, ICT en embedded
systemen, nanotechnologie en fotonica, automotive en vliegtuigbouw verder worden versterkt. Het is de
hechte samenwerking in dergelijke ecosystemen die de internationale concurrentiekracht van de topsector
HTSM bepaalt.
• In vervolg op het HTSM Innovatiecontract 2014-2015 wordt een Kennis- en innovatieagenda (KIA)
opgesteld voor de periode 2016-2019. In deze KIA is het HTSM deel van het nationale kennis- en
innovatiecontract 2016-2017 opgenomen.
• De voor de sector zeer belangrijke publiek-private samenwerkingsverbanden in de voormalige
technologische topinstituten (TTI’s) Holst Centre, M2i en ESI zijn goed geborgd in het ecosysteem.
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TAPAS Smart Climate and Mobility / Top
Nederlands samenwerkingsverband
Lichtere producten zorgen voor een lager brandstofverbruik en

ARC-NL Gezamenlijk investeren in
wetenschappelijke doorbraken in de
nanolithografie

lagere CO2-uitstoot. Thermoplasten in de luchtvaartindustrie

Of het nu de snelle opkomst van de tablet of de smartphone

zorgen voor lichtere vliegtuigen die minder brandstof nodig

is, de basis van deze vooruitgang is de nano-elektronica. Deze

hebben. Vaak worden componenten van thermoplast gemaakt,

ontwikkelt zich al decennia lang volgens de Wet van Moore, die

maar de ambitie is om grote vliegtuigonderdelen van thermoplast

zegt dat de bouwsteen in de elektronica, de transistor, elke twee

te maken.

jaar twee keer zo klein wordt. Essentieel daarbij is lithografie:
de techniek die de vorm en grootte van de transistor bepaalt.

De Nederlandse vliegtuigindustrie heeft wereldwijd in de

In 2013 heeft ASML het initiatief genomen om samen met de

luchtvaart een leidende positie opgebouwd op het gebied

universiteiten UvA en VU, en met FOM/NWO het zogenoemde

van vezelversterkt thermoplastcomposiet. Gerenommeerde

Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) op te

vliegtuigbouwers zoals Airbus, Boeing en Gulfstream

richten op het Amsterdam Science Park om wetenschappelijke

worden voorzien van ‘made in Holland’ producten met

doorbraken te bereiken. ARCNL is op 11 november 2014 geopend

unieke composiettechnologie. Vliegvervoer krijgt een

en zal werk gaan bieden aan circa 100 wetenschappers en

stuk aantrekkelijkere propositie vanwege de betere prijs-

ondersteunend personeel. Het basisbudget is € 70 miljoen voor

prestatieverhouding, mogelijk gemaakt door de lichtere en

de komende 10 jaar, waarvan ASML de helft bijdraagt. De andere

goedkopere technologische producten.

helft is afkomstig van FOM/NWO en de beide universiteiten,
terwijl ook de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-

Fokker Aerostructures, Koninklijke Ten Cate NV, NLR, TU

Holland een bijdrage leveren. De doorbraken op het gebied

Delft, Universiteit Twente en een aantal Nederlandse mkb

van nanolithografie moeten snellere en krachtigere chips gaan

en kennisinstituten werken nauw samen met Airbus in het

opleveren, die – toegepast in veel verschillende sectoren - zullen

zeer succesvolle TAPAS project (Thermoplastic Affordable

leiden tot innovatievere oplossingen voor maatschappelijke

Primary Aircaft Structure). Zij ontwikkelen nieuwe materialen,

uitdagingen in bijvoorbeeld de zorg, vervoer, communicatie en

geautomatiseerde productietechnieken en nieuwe

energiebeheer.

ontwerpconcepten op het gebied van thermoplastmateriaal. De
uiteindelijke doelstelling is een vermindering van het gewicht van

www.arcnl.nl

vliegtuigen met 15%. Doel is om de technologie toe te passen
op rompen en landingskleppen van Airbus vliegtuigen en op
staarten van business jets. Met de ontwikkelde technologie
worden demonstratieproducten op ware grootte vervaardigd en
beproefd.
www.tapasproject.nl
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3.2 Toename van private én publieke investeringen in R&D
De topsector HTSM is zeer kennisintensief. In 2012 waren de uitgaven door bedrijven aan eigen R&D 8,6%
van de toegevoegde waarde. Veel hoger dan de door de Europese Commissie in het Barcelona target van
de industrie gevraagde 1,5%. Om de economische groeiambities te kunnen realiseren zal de hightech sector
de jaarlijkse R&D-investeringen verder moeten verhogen van € 3,45 miljard in 2011 naar € 4,92 miljard in
2025. Deze extra R&D-investeringen door de industrie maken ook een forse investering in de relevante
publieke onderzoekscapaciteit en kennisinfrastructuur noodzakelijk. Maar de publieke investeringen stijgen
tot op heden nauwelijks mee. Zonder groei van publieke investeringen is het niet waarschijnlijk dat private
bijdragen aan publieke kennisinstellingen veel zullen toenemen. In vergelijking met het buitenland investeren
Nederlandse bedrijven namelijk al bovengemiddeld in publiek onderzoek.9
• Om de Nederlandse hightech sector ook in de toekomst internationaal concurrerend te laten blijven
is verruiming van middelen ten gunste van bèta- en technische wetenschappen dringend noodzakelijk.
Voor fundamenteel maar ook voor toegepast onderzoek, en uiteraard onder handhaving van
excellentievoorwaarden. Alleen dan blijft het fundamentele en toegepaste pre-competitief onderzoek
in Nederland op een niveau dat hightech bedrijven nieuwe technologieën en maatschappelijk relevante
toepassingen kunnen ontwikkelen.
• Ruim 50% van alle private R&D-investeringen in Nederland gaat naar de topsector HTSM. Een toerekening
van 50% van de hiervoor geoormerkte TO2- en NWO-middelen aan HTSM is dan ook gerechtvaardigd.
Daarmee kan de publiek-private samenwerking in R&D op een internationaal concurrerend en aanvaardbaar
niveau blijven.
• Sturing en stimulering via de TKI-toeslagregeling kan worden versterkt en versneld door verhoging van
het percentage TKI-toeslag. Dit is relevant voor de zekerstelling van succesvolle PPS-initiatieven met een
hoge private bijdrage: Holst Centre en ESI. Maar ook de impulsprogramma’s bij universiteiten kunnen
hiermee aanzienlijk versneld worden.

GEREALISEERD 2010-2014
PRIVATE EN PUBLIEKE INVESTERINGEN IN R&D
• De totale private R&D-investeringen bedragen € 3,63 miljard (peiljaar 2012).
• Het bedrijfsleven neemt tweederde van de investeringen in R&D-samenwerking in de topsector voor zijn
rekening. In 2015 bedraagt de private bijdrage in publiek-private R&D-samenwerking € 530 miljoen,
waarvan € 230 miljoen in Europese projecten (45%) en € 135 miljoen (25%) in het TKI-programma.
• Sinds 2013 is de totale private bijdrage aan publiek-private R&D-samenwerking gestegen met 3% per jaar
(tot € 530 miljoen) en in Europese programma’s met 6% per jaar (tot € 240 miljoen).
In 2019 verwachten we doorgroei tot € 600 miljoen waarvan € 300 miljoen in Europese programma’s.
• Circa 1200 publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten in 2013.
• De bijdragen van NWO, TNO en NLR aan de topsector HTSM zijn stabiel.
• QuTech, publiek-private samenwerking op het gebied van quantum computing met stevig commitment van
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Een internationaal consortium van wereldklasse en benoemd
tot nationaal icoon10.
• Versterking van de relevantie van universitair onderzoek voor HTSM, bijvoorbeeld impulsprogramma’s
van de technische universiteiten.
• Holst Centre, uniek voorbeeld van samenwerking in een Open Innovatie model, waarbij de R&D vermarkt
kan worden door diverse internationaal deelnemende partijen.

9. OESO, Eurostat
10. QuTech is in 2014 uitgeroepen als een van de vier nationale iconen. Met de competitie wil de overheid inspireren om innovatief te blijven, en de wereld tonen waar we goed in zijn.
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Holst Centre From lab to fab to market.
Jointly created smart products!

QuTech

Holst Centre is opgericht in 2005 door IMEC (België) en TNO

staat de explosief toenemende rekenkracht van computers,

en gevestigd op de Hightech Campus in Eindhoven. Holst

die in de toekomst het menselijk brein zullen evenaren. Deze

Centre werkt als internationaal erkend en onafhankelijk

technologieën zullen samen hele bedrijfstakken transformeren,

innovatiecentrum aan technologieën die bijdragen aan

waaronder de auto-industrie, de tuinbouw en zorgsector.

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied

Hightech quantumtechnologie is de technologie van de toekomst.

van energie en gezondheid. De technologie van overmorgen.

Het maakt het mogelijk om inherent veilig te communiceren,

Denk aan betaalbare en duurzame flexibele verlichting,

chemische reacties te simuleren en eigenschappen van nieuwe

displays en zonnecellen, en draagbare elektronica voor

materialen te voorspellen door detailberekeningen in plaats

gezondheidsmonitoring, preventie en zorg-op-maat.

van benaderingen. Quantumtechnologie kan zo high impact

Holst Centre is hèt voorbeeld van Open Innovatie. In

doorbraken realiseren op gebied van materialen, energie,

Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Het business

gezondheid en veiligheid. Het heeft al de aandacht getrokken van

model kent samenwerkingsvormen met (inter)nationale

bedrijven als Google, IBM en Lockheed Martin.

Bij de top 7 van verwachte internationale doorbraaktechnologieën

industriële en academische partners. Door in een precompetitief stadium samen te investeren in generieke R&D,

QuTech is een samenwerkingsverband van TU Delft en TNO dat

en bij elkaar in de keuken te kijken worden zowel risico’s

bouwstenen gaat leveren voor de toekomstige quantum computer

als kosten gedeeld. Daardoor kunnen innovatieve ideeën

en het quantum internet. QuTech is eind 2013 aangekondigd

sneller worden gerealiseerd. Na het proces van samenwerken

met financiële ondersteuning vanuit EZ, HTSM, NWO, STW en

kan gekozen worden voor een verdere ontwikkeling, waarbij

FOM en is in 2014 erkend als Nationaal Icoon. Nederland is

bedrijven een technologie of toepassing in een directe

wetenschappelijk toonaangevend op dit gebied. QuTech streeft,

samenwerking met Holst Centre uitwerken en vervolgens naar

naast wetenschappelijke doorbraken, ook naar ontwikkeling van

de markt brengen. Ook mkb en nieuwe startups krijgen de

technologie en bedrijvigheid in Nederland en wil het hart vormen

mogelijkheid om kennis als eerste om te zetten in producten.

van een (inter)nationaal ecosysteem, waarin partners vanuit de

Door deze kruisbestuiving en kosteneffectieve open innovatie

publieke en private sector deelnemen.

- waarbij de gezamenlijke R&D herverkoopbaar is - kan
Holst Centre haar onderzoeksstrategie afstemmen op de

Met QuTech kan Nederland haar wetenschappelijke voorsprong

ontwikkelingen in de internationale markt. Holst Centre biedt

omzetten in een technologische voorsprong met wereldwijde

met dit business model unieke kennis en faciliteiten aan

impact en ontstaan er kansen voor Nederlandse bedrijven om

haar partners, vele internationale OEM’s en kennispartners,

nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

en aan mkb. Zij krijgen door samenwerking toegang tot een
internationaal ecosysteem (waardeketen) en een duidelijke

Op 1 juni 2015 is bekendgemaakt dat het kabinet (OCW, EZ)

toekomstvisie. Kennis wordt sneller omgezet in prototypes,

samen met kennisinstellingen de komende 10 jaar € 135 miljoen

producten komen sneller op de markt (valorisatie), en bedrijven

uittrekt voor quantumtechnologie. Hiermee wordt de leidende

worden in het R&D proces ontzorgd. Innoveren is cruciaal in

positie van QuTech verder versterkt en zal QuTech kunnen

een kenniseconomie en Holst Centre draagt bij aan de lange

groeien van 90 fte (2014) naar meer dan 200 fte in 2020.

termijn competitiviteit van Nederland. Holst Centre heeft een
grote (inter)nationale aantrekkingskracht en is als het ware
een economische en ‘technology driver’ voor de Nederlandse
economie.
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3.3 Betrokkenheid en groei mkb-bedrijven verder vergroten
Steeds kortere productlevenscycli en een hogere technologische moeilijkheidsgraad vragen om steeds
grotere R&D- en innovatie-investeringen. Veel grote producenten van apparaten en machines (OEM’s) hebben
zich in die context ontwikkeld tot ‘kop-staart’ bedrijven. Zij bepalen de productspecificaties en leveren het
integrale product aan de eindklant. Een deel van het werk daartussen is het domein geworden van (mkb)
toeleveranciers. Deze technologische mkb-bedrijven dragen inhoudelijk steeds meer bij. Niet alleen als
leverancier voor OEM’s, maar ook als zelfstandig innovatief producent van een bepaald onderdeel van een
machine voor deze klant: van de probleemdefinitie tot het ontwerp en het maakproces. Deze mkb-bedrijven
zijn daarmee als het ware een stap opgeschoven in de maakketen. Daarnaast zijn er mkb-bedrijven die
zich volledig richten op een bepaalde technologie en die onderzoek en innovatie als dienst verlenen aan
grote bedrijven. Vaak zijn het spin-offs van universiteiten die zich richten op een sleuteltechnologie, zoals
bijvoorbeeld fotonica, nanotechnologie of materiaalontwikkeling. Het mkb is cruciaal voor de dynamiek,
werkgelegenheid, innovatie en groei binnen de Nederlandse hightech sector:
• Mkb is zeer innovatief bij de optimalisering van productieprocessen en introduceert nieuwe
technologische oplossingen bij grotere bedrijven.
• Hightech starters zetten nieuwe diensten en producten in de markt.
• Snelle groeiers zorgen voor de aanwas van nieuwe internationaal opererende
ondernemingen.
• Hoogwaardige toeleveranciers leveren een bijdrage aan de gezamenlijke ontwikkeling van
nieuwe technologieën van bedrijven en kennisinstellingen.
Doorgroei van spin-offs, innovatie en het naar de markt brengen van nieuwe producten vereist
overheidsinstrumenten die specifiek van belang zijn voor het mkb: seed capital en fondsen voor
snelle groeiers, innovatiekredieten, financiering van gezamenlijke testfaciliteiten en kleinschalige
samenwerkingsverbanden. De topsector HTSM zet in op verruiming van de mogelijkheden voor het mkb om
te participeren in publiek-privaat onderzoek. Actieve deelname van de koplopers binnen het mkb aan de
ontwikkeling van roadmaps is cruciaal om nieuwe inzichten te verwerven.

GEREALISEERD 2010-2014
BETROKKENHEID EN GROEI MKB
• Circa 97% van alle WBSO-gebruikers is mkb, 33% daarvan is afkomstig uit de topsector High Tech Systemen
en Materialen. De hightech sector is daarmee veruit de grootste topsector in de WBSO.
• Het mkb participeert in alle roadmaps van het TKI HTSM (circa 600 bedrijven) en 3 van de 17 roadmaps
worden getrokken door een mkb-bedrijf.
• Het mkb levert een financiële bijdrage in circa 30% van het aantal pps–projecten binnen het TKI HTSM.
• In de MIT (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) werken rijk en regio’s samen vanuit een
gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten
zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. In 2014 is tussen rijk en regio een
samenwerkingsovereenkomst getekend, zodat middelen gematched worden. Daardoor is in 2015 ruim
€ 50 miljoen beschikbaar. Het is de ambitie om dit budget in 2016 te verdubbelen naar €100 miljoen.

3.4 Internationale samenwerking in R&D versterken
Nederland moet voor internationale bedrijven een aantrekkelijk land blijven om R&D te verrichten. Het is
daarom van groot belang de bestaande fiscale maatregelen (WBSO, RDA, Innovatiebox) te handhaven,
omdat die in sterke mate bijdragen aan de aantrekkingskracht van Nederland voor R&D-intensieve bedrijven.
Daarnaast is versterking van internationale publiek-private samenwerking, inclusief de daarbij behorende
nationale steun in de vorm van subsidies, essentieel.

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions
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MIT - R&D samenwerking
De STaR Jerr.e is een mobiele mini-generator voor elektrische

Hightech Toeleverketen Brainport Industries
bundeling van krachten

voertuigen (EV). Het is gebaseerd op een gepatenteerde

Een voorbeeld van samenwerking in de HTSM sector is de

vinding voor de constructie van extreem compacte generatoren.

open (hightech) supply chain Brainport Industries met first tier,

Schattingen geven aan dat de power density (vermogen per

second tier en third tier toeleveranciers. Original Equipment

kg) het dubbele is van dat van de huidige generatoren. Een

Manufacturers (OEM’s, grote internationaal opererende bedrijven

geweldige propositie voor de automotive industrie in Nederland.

met producten van R&D tot marketing) besteden steeds vaker
de ontwikkeling en fabricage van grotere non-core modules

De STaR Jerr.e is een aanvullende optie voor EV om verder te

en componenten uit aan toeleveranciers in de hightech

rijden dan de grens die wordt bepaald door het accu pakket.

maakindustrie. Met name die OEM’s zich internationaal met high

Veelal is dat een afstand van 180-200 km. Als de accu van een

mix, low volume, high complexity machines bezig houden - heel

EV leeg raakt kan die met de Jerr.e weer worden opgeladen.

ingewikkelde machines in kleinere series - besteden graag

Daarmee kan een EV veel verder rijden dan met de capaciteit

werk uit. Hun toeleveranciers ontwikkelen zich van maakpartij

van één enkele accu-lading en zijn bovendien geen laadstations

tot strategische ontwikkelpartner en moeten steeds weer hun

nodig. De STaR Jerr.e is vergelijkbaar met een jerrycan, maar dan

grenzen op het gebied van maakbaarheid en ontwerp verleggen.

voor EV. De STaR Jerr.e is een oplossing voor de zogenaamde

Dit kan een toeleverancier in de hightech keten meestal niet

‘range anxiety’; de vrees om met een EV te stranden. Met de

alleen. Gezamenlijk kunnen toeleveranciers dit wel. De OEM’s

Jerr.e zal de acceptatie van het EV toenemen en daarmee een

kunnen met de inzet van deze toeleverketen vervolgens hun

bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

klanten nog beter bedienen.

In dit MIT R&D samenwerkingsproject worden functionele
modellen van de STaR Jerr.e geconstrueerd, nodig om de opbouw

Een ander voorbeeld is de Dutch Society for Precision

van alle functionaliteit beheersbaar vorm te geven. Het doel is om

Engineering (DSPE), waar engineers uit allerlei bedrijven en

uiteindelijk te komen tot een volwaardige EV Jerr.e Demonstrator

instellingen uit de hightech sector zich hebben verenigd.

voor testdoeleinden.

Voorbeelden hoe het Nederlandse ecosysteem garant staat voor
snellere en creatievere oplossingen.

De business case is in kaart gebracht en belooft een
voorspoedige toekomst. Op dit moment betreft het echter
investeringen van de verschillende consortiumpartners.
Inkomsten worden niet eerder dan in 2016 verwacht. Een bijdrage
van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren is dan ook meer
dan welkom.
Star engines werkt samen met: Benteler Engineering B.V.,
AAE B.B., Euroring B.V., Magnetic Innovations B.V. en Heliox B.V.
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De technologische uitdagingen in de Nederlandse hightech sector voor het oplossen van maatschappelijke
problemen worden steeds groter. Nederland kan deze uitdagingen niet alleen het hoofd bieden en moet
intensief samenwerken met het buitenland. De industrie-gedreven Europese onderzoeksprogramma’s zijn
hiervoor van groot belang. De sterke positie van de topsector HTSM in deze programma’s moet daarom verder
worden gehandhaafd.
De deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in Europese onderzoeksprogramma’s is 50%
van de totale publiek-private R&D-samenwerking in de topsector HTSM. Het Ministerie van Economische
Zaken is samen met de Europese Commissie en de industrie co-financier van de EUREKA clusters ITEA
en PENTA (opvolger van CATRENE) en het Joint Technology Initiative (JTI) ECSEL (opvolger van ENIAC
en ARTEMIS).11, 12 De agenda’s van deze pan-Europese onderzoeksprogramma’s zijn gericht op het vinden
van slimme oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd worden ervaren: Smart
Health, Smart Energy, Smart Mobility, Smart Societies en Smart Production. Reden te meer om de krachten
internationaal te bundelen.
De financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken in de internationale programmering heeft
een grote hefboomwerking bij de Europese Commissie. Dit betreft zowel de inhoudelijke agenda als de directe
en indirecte ondersteuning van Nederlandse partijen. Gezien het toenemende belang van internationale
samenwerking is groei van Europese R&D in de onderzoeksagenda van de topsector HTSM noodzakelijk.
De topsector HTSM vraagt daarom een verhoging van deze EZ bijdrage in lijn met haar industrieambitie.
Daarnaast is verruiming wenselijk van de mogelijkheden voor inzet van TKI-toeslag bij kennisinstellingen voor
het uitvoeren van Europese R&D projecten bij kennisinstellingen. Dit is een voorwaarde voor het voortzetten
van de pre-competitieve samenwerking en de open innovatie tussen hightech bedrijven en kennis-instellingen
binnen en buiten Nederland, en daarmee het concurrentievermogen van Nederland op de internationale markt.
De Europese onderzoeksprogramma’s bieden meer dan ooit mogelijkheden voor het bedrijfsleven én voor het
mkb. Nederlandse kennisinstellingen doen het traditioneel goed in de Europese onderzoeksprogramma’s.
De extra matchingsmiddelen zullen het slagingspercentage naar verwachting nog verder opschroeven.
Deelname van het mkb kan gestimuleerd worden door de kennisinstellingen een inspanningsverplichting mee
te geven om het innovatieve mkb in te schakelen in Europese programma’s.

GEREALISEERD 2010-2014
INTERNATIONALE R&D SAMENWERKING
• 88 projecten zijn van start gegaan met Nederlandse deelname in de EUREKA
clusters ITEA en CATRENE en de JTI programma’s ARTEMIS en ENIAC.
• Het aantal Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die in de genoemde EUREKA clusters
en JTI’s participeerde bedroeg meer dan 400.
• Nederland heeft na Frankrijk en Duitsland de hoogste cofinanciering vanuit de Europese
Commissie ontvangen in de JTI programma’s ENIAC en ARTEMIS.
• Er is een significante bijdrage van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in
internationale R&D projecten voor de HTSM roadmaps Aeronautics, Automotive, Components & Circuits,
Embedded Systems, Healthcare en Semiconductor Equipment.
• TKI-HTSM is co-financier van de NLR participatie in het JTI Clean Skies.
• In het ARTEMIS project “Crystal” (2013 – 2016) werken 71 partners uit 10 landen samen om de
interoperabiliteit van ICT systemen in de Europese aeronautics, automotive, rail en healthcare te verhogen
en de ontwerpkosten te verlagen via de facto standaarden voor toekomstige systemen waarmee Europa aan
concurrentievermogen wint.

11. www.eurekanetwork.org
12. www.ecsel.eu/web/index.php
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Nederlandse deelname in eerste Europese
calls ECSEL
ECSEL (European Components and Systems for European
Leadership) is een Joint Technology Initiative (JTI) en onderdeel
van het Europese Horizon 2020 programma. ECSEL heeft als doel
om de Europese halfgeleider- en smart-systems industrie te laten
groeien, Europees leiderschap in de fabricage van halfgeleiderapparatuur te realiseren en een leidende positie in design and
systems engineering inclusief embedded technologieën veilig te
stellen.
Nederlandse partijen nemen deel in negen van de in totaal
twaalf ECSEL-projecten. Onder de participanten bevinden
zich twaalf Nederlandse mkb-bedrijven. Ruim 50 miljoen
euro - waarvan 25 miljoen euro vanuit het Nederlandse
topsectorenbeleid - wordt geïnvesteerd in de Nederlandse
deelname aan ECSEL; internationale strategische onderzoeksen ontwikkelingsprojecten op het gebied van nano-elektronica,
embedded systemen en smart systems.
De totale projectkosten van de projecten in deze calls zijn 729
miljoen euro. De Europese Commissie draagt hieraan 155 miljoen
euro bij. De betrokken landen, waaronder Nederland, dragen
144 miljoen euro bij. De bedrijven en kennisinstellingen nemen de
overige 430 miljoen euro voor hun rekening. Door de Europese
Commissie, de betrokken landen én de industrie wordt in zeven
jaar in totaal voor minstens 5 miljard euro geïnvesteerd in ECSEL.
Opvallend is het grote aandeel van Nederlandse mkb-bedrijven
in de projecten. Voorbeelden zijn Cytocentrics BV en Trymax
Semiconductor Equipment. Ook Nederlandse kennisinstellingen
zoals TNO, TU Eindhoven, Universiteit Twente, TU Delft en de
Rijksuniversiteit Groningen hebben een belangrijk aandeel in de
projecten.
Een van de projecten is het SeNaTe project waarin onder andere
ASML, VDL, ASM , Demcon, TNO, Universiteit Twente en FEI
samenwerken met Zeiss in Duitsland en IMEC in België. Het
project kent 41 partijen en heeft als doel een pilot line op te zetten
voor 7 nanometer IC technologie, onder andere gebaseerd op
de EUV lithografische machines van ASML en metrologie van FEI
en TNO. Een ander project is het Mantis project waarin Philips,
Science& Technology BV, Rijksuniversiteit Groningen en TU
Eindhoven samenwerken met onder andere Bosch en Fraunhofer
uit Duitsland en Volvo uit Zweden.
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3.5 Zorgen voor voldoende bèta- en technisch opgeleide mensen, en daarnaast
buitenlands talent blijven aantrekken
De schaarste aan ‘gouden hoofden en handen’ is een belangrijk aandachtspunt voor het realiseren van
groeiambities van de Nederlandse hightech sector. Doelstelling is dat bedrijven moeten kunnen (blijven)
beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen, ingenieurs, onderzoekers en specialisten.

OM DIT MOGELIJK TE MAKEN MOETEN DE DOOR DE TOPSECTOR HTSM INGEZETTE ACTIELIJNEN WORDEN
VOORTGEZET:
• Vergroting van de instroom in bèta- en technisch onderwijs door profilering van dit onderwijs op alle niveaus
en inzicht in werk- en carrièremogelijkheden na de opleiding.
• Verbetering van de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven door bevordering van participatie
van bedrijven in het onderwijs. Daarom wordt de ontwikkeling van Centra voor innovatief Vakmanschap
(CiV) en Centers of Expertise (CoE) gestimuleerd. Bedrijven kunnen bijdragen met beurzen, bijdragen
aan ontwikkeling van aansprekende curricula, het uitlenen van gastdocenten en/of het aanbieden van
leer- en arbeidsmarktproposities. In dit verband zullen jaarlijks tenminste 250 techniekbeurzen door het
bedrijfsleven beschikbaar worden gesteld. Om de continuïteit van CoE’s en CiVs te kunnen waarborgen en
de impact te vergroten moet de deelname en de investeringsbereidheid van het technologisch bedrijfsleven
worden vergroot.
• Aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers voor de Nederlandse economie om schaarste
op alle arbeidsniveaus op te vangen.
• ‘Leven lang leren’ borgen met grote toonaangevende ondernemingen, mkb en onderwijsinstellingen,
om kennis en skills van Nederlandse hightech werknemers op peil te houden.
• Flexibiliseren van de arbeidsmarkt om bij productieschommelingen kennis en expertise te behouden.
Onderwijsinstellingen dienen in lijn met de voorstellen van de Commissie Veerman over te gaan op
capaciteitsregulering en dito bekostiging van opleidingen. Dit kan door collegegelddifferentiatie, herinvoering
van de numerus fixus voor bepaalde studies met een laag arbeidsperspectief.

GEREALISEERD 2010-2014
HUMAN CAPITAL
• De laatste jaren is het aantal aanmeldingen voor technische opleidingen op HBO en WO met gemiddeld
12% toegenomen.
• De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is verbeterd door 3 Centers of Expertise (CoE)
op HBO niveau en 4 Centra voor innovatief Vakmanschap (CiV) op mbo–niveau met zwaartepunt in
regio's Zuidoost- en Oost-Nederland. Bedrijven bepalen de curricula mee en met name in de CiV’s zijn zij
inhoudelijk actief als structureel gastdocenten en praktijkbegeleiders. Het is nu al merkbaar dat studenten
beter worden voorbereid op de wensen, mogelijkheden en kenmerken van de regionale arbeidsmarkt.
Inmiddels zijn er binnen de topsector HTSM ook in andere regio’s 5 nieuwe CiV’s in voorbereiding.
• Nederlandse hightech bedrijven stellen met ingang van 2013 topsectorbeurzen beschikbaar. In 2014/2015
zijn er al ruim 120 beurzen beschikbaar. De doelstelling voor 2015/2016 is het aantal van 200 beurzen en
vanaf 2017 wordt de doelstelling van 250 gehanteerd. Ook het mkb stelt in toenemende mate beurzen
beschikbaar.
• Op het gebied van internationaal talent is deelgenomen aan de MIT European Career Fair in Boston.
Dit heeft in 2014 geleid tot een directe instroom van 10 R&D medewerkers op master- en PhD niveau in de
Nederlandse hightech industrie. De actie van 2015 heeft 20 serieuze kandidaten opgeleverd. Tevens zijn
verkenningen uitgevoerd vanuit het programma ‘Make it in the Netherlands’ in Turkije, Polen en Spanje.
• Seminars voor buitenlandse studenten, werkgevers en buitenlandse kenniswerker bij die bedrijven zijn
uitgevoerd in Zuid-Holland, Noord Nederland en Twente. Werkgevers zijn op deze manier in een vroeg
stadium in contact gebracht met veelbelovende studenten, waardoor de toeleiding tot de arbeidsmarkt is
verbeterd.

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions
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Techniekbeurzen van Thales

Dit center is tot stand gebracht met input van kenniswerkers uit

In de topsector HTSM hebben diverse bedrijven concrete

gezichtsbepalende bedrijven, zowel van grote system integrators

toezeggingen gedaan voor beurzen van € 5.000 per

als uit het mkb. Er is een keuze gemaakt om toegepast onderzoek

techniekstudent per jaar. Eén van de deelnemende bedrijven is

te doen vanuit lectoraten op terreinen als robotica en additive

Thales dat elektronica voor defensie- en veiligheidstoepassingen

manufacturing (3D printing). Zowel op de vestiging in Eindhoven

maakt. Thales kiest elk jaar een thema voor de beurzen, waarbij

als Venlo zijn diverse laboratoria ingericht. Ondernemingen

afgelopen jaar ‘Vrouwen in de Techniek’ centraal stond, vanwege

(Fokker Landing Gear, ASML, VDL-ETG en Vanderlande

de scheve verhouding mannen-vrouwen in het bedrijf. Thales is

Industries) en ondernemersvertegenwoordigingen (Brainport

op zoek naar diversiteit. In 2015 richtte de wervingscampagne

Industries en High Tech NL) hebben zich via een convenant

zich specifiek op ICT studenten. In het eerste jaar was er twee

bereid verklaard te investeren in de verdere ontwikkeling van het

keer zo veel animo dan verwacht voor deze studiebeurzen. Op

CoE. Vanuit de programma raad beslissen deze organisaties mee

basis van motivatie, cijferlijsten en ‘pitches’ is aan tien kandidaten

en leveren equipment voor toegepast onderzoek.

een beurs uitgereikt. Thales ondersteunt de studenten door
hen een ‘buddy’ uit het bedrijf toe te wijzen. De studenten

Het CoE HTSM werkt nauw samen met het CoE TechForFuture

bieden Thales een wederdienst. Bijvoorbeeld door op te treden

in Enschede, een samenwerkingsverband van de Hogescholen

als ambassadeur bij hooggeplaatst bezoek zoals tijdens het

Saxion en Windesheim, De opleidingen leren van elkaar en

werkbezoek dat Minister Bussemaker (OCW) aan het bedrijf

benutten complementariteit. Talentvolle studenten vinden via

aflegde, of door op externe podia over het werk van Thales te

het CoE een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

vertellen.

Beide CoE’s dragen bij aan de agenda ‘leven lang leren’ door kort
cursusonderwijs aan te bieden en mensen die al in de techniek
aan het werk zijn de gelegenheid te geven deel te nemen aan

Center of Expertise HTSM

(delen van) het curriculum voor minoren.

Fontys Hogeschool leidt technici zodanig op dat zij al tijdens
hun studie dicht bij de regionale arbeidsmarkt staan. Om dit te

www.fontys.nl/Over-Fontys/Centre-of-Expertise-HTSM.nl

bereiken heeft Fontys Hogeschool het initiatief genomen voor de
oprichting van het Center of Expertise (CoE) HTSM.

www.TechforFuture.nl

Techniekbeurzen: voor het seizoen 2015-2016 koos Thales het thema 'ICT'.
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Tevens worden deze seminars gebruikt om de argumenten (USP’s) die de hightech sector communiceert in
de employers branding en regio branding te toetsen en aan te scherpen.
• In opdracht van RVO is het iHRD concept ontwikkeld. iHRD Staat voor ‘individual international Human
Resource Development guide’. Dit is een krachtige methode om studenten techniek - Nederlandse en
buitenlandse - in het voorlaatste studiejaar aan bedrijven te koppelen en, eenmaal in dienst
getreden, aan hen te binden.

3.6 Holland High Tech nationaal en internationaal profileren
De bekendheid en uitstraling van Nederland in binnen- en buitenland als mondiale hightech topspeler en
‘the place to be’ voor hightech ondernemers, onderzoekers, studenten en internationale kenniswerkers
moet gestimuleerd worden. Een nulmeting in een aantal door de HTSM-topsector gekozen doellanden
heeft aangetoond dat Nederland nog niet als zodanig wordt gezien. Een sterkere internationale profilering
van ons land als hightech land draagt bij aan onze zichtbaarheid in groeimarkten, maar vergroot ook onze
aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders en buitenlands toptalent op het gebied van technologie.
Dit vraagt om verdere coördinatie van buitenlandse missies, en samenwerking met de ambassades en
activiteiten in binnen- en buitenland onder Holland High Tech vlag.

DE TOPSECTOR HTSM VOLGT DAAROM DE VOLGENDE ACTIELIJNEN:
• Het benutten van groeikansen door exportbevordering via onder andere strategische beurzen, strategische
inkomende bezoeken, handelsmissies en economische diplomatie.
• Internationale technologische samenwerking ter versterking van de Nederlandse kennispositie en het
bevorderen van markttoegang.
• Strategische acquisitie (in samenwerking met de regio’s) ten behoeve van het aantrekken en versterken van
buitenlandse kennisintensieve investeringen in Nederland.
• Aantrekken van internationale kenniswerkers en het behouden van in Nederland afgestudeerde
internationale studenten voor de Nederlandse economie.
• Holland High Tech branding, ter ondersteuning van handelsbevordering en employers branding.
Niet alleen in buitenland maar ook binnen Nederland, en daar waar relevant.
De uitvoering van deze integrale actielijnen is gericht op een aantal specifieke doellanden. De selectie van
deze doellanden is tot stand gekomen in nauw overleg met de sector en mede gebaseerd op bestaande cijfers
over export en groei. De doellanden zijn: Duitsland, Frankrijk, China (inclusief Taiwan), Verenigde Staten en
Zuid-Korea. In 2015 zijn hieraan toegevoegd de volgende (potentiële) doellanden: Japan, Brazilië, India, Israël,
Singapore, Turkije en België. Jaarlijks wordt in onderling overleg met de stakeholders een rolling agenda
opgesteld waarin per land gefocust wordt op die inhoudelijke thema’s of sub-sectoren die het beste passen
bij de lokale vraag en het Nederlandse aanbod. De topsector HTSM zet zich in om deze structurele publiekprivate samenwerking op basis van een gemeenschappelijke internationaliseringsagenda verder te versterken
en uit te bouwen.

GEREALISEERD 2010-2014
HOLLAND HIGHTECH NATIONAAL EN INTERNATIONAAL PROFILEREN
• Internationalisering wordt gestimuleerd op basis van een gezamenlijke agenda gericht op specifieke
doellanden en inhoudelijke thema’s. De integrale agenda is gericht op exportbevordering, Holland Hightech
branding, technologische samenwerking, strategische acquisitie en internationale kenniswerkers.
• Sterke Holland High Tech branding is ontwikkeld en succesvol ingezet voor verschillende collectieve
activiteiten in binnen- en buitenland. Goede aansluiting is gerealiseerd met ambassades in de Holland High
Tech doellanden.

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions
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Strategische beurzen HTSM

Partner International Business

Presentatie van de Nederlandse hightech sector op internationale

Een PIB (Partner International Business) overeenkomst is als

beurzen in Holland Hightech doellanden zijn een middel om in

exportprogramma een instrument om de omzet van Nederlandse

een korte periode potentiële klanten en stakeholders te bereiken.

bedrijven te stimuleren op een bepaald thema, en voor een lange

Hightech sectoren die de business-afweging onderbouwen

periode – bijvoorbeeld een aantal jaren. Een voorbeeld van een

om hun sub-sector op een bepaalde beurs in het buitenland te

PIB is de overeenkomst tussen de Nederlandse luchtvaartsector

presenteren kunnen bij de overheid een financiële ondersteuning

met Frankrijk op het gebied van innovatie en business. Een ander

aanvragen. De keuze van de te ondersteunen beursvoorbereiding

voorbeeld is de in april 2015 op de Hannover Messe gesloten

wordt jaarlijks bepaald via het strategische beurzenprogramma.

PIB tussen de Nederlandse hightech toeleverketen Brainport

Niet alleen op deze zogenoemde ‘strategische beurzen’ wordt de

Industries (80 maakbedrijven), de deelstaat Baden-Württemberg

Holland Hightech branding uitgedragen (zoals in 2015 Hannover

en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Het

Messe, PAS, IAA en SEMICON Taiwan), maar ook op beurzen die

doel is de handelsbetrekkingen aan te halen en kennis uit te

niet extra financieel werden ondersteund (zoals JEC en SEMICON

wisselen, met focus op medische technologie. De Nederlandse

China en Duitsland).

bedrijven krijgen support van de Nederlandse ambassadeur,
het consulaat en de inzet van alle Nederlandse posten in het

De Holland High Tech branding – met een koppeling naar de

betreffende land. Uit een PIB budget worden activiteiten betaald

Holland branding van de rijksoverheid – is inhoudelijk en qua

die de handelsbetrekkingen tussen de Nederlandse bedrijven

uiterlijk voor zowel de overheid, ambassades, bedrijfsleven en

en in het betreffende land stimuleren. ‘Publieke diplomatie’ en

kennis-instellingen een praktisch en enthousiasmerend handvat

adviezen van Innovatie Attachés op de ambassades, die de

om de boodschap van de Nederlandse hightech sector in het

economische kansen in het eigen land goed kennen, zijn bij PIB

buitenland voor het voetlicht te brengen.

overeenkomsten van groot belang. Ook hier is de samenwerking
in de hightech sector tussen overheid, bedrijfsleven en

Nauwe afstemming tussen de HTSM Roadmaps, de Innovatie

kennisinstellingen groot.

Attachés en NFIA medewerkers op de posten is hierin een
randvoorwaarde. Ook dit is een goed voorbeeld van publiekprivate samenwerking in economische diplomatie. Het streven
is een goed afgestemde collectieve agenda, gericht op een
integrale aanpak van de gekozen hightech thema’s die voor de
komende jaren in specifieke landen leidend zijn.

www.hollandhightech.nl/int

Nederland was Partnerland op de Hannover Messe 2014
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• Export is bevorderd door succesvolle organisatie van strategische beurzen zoals Hannover Messe, JEC
composietenbeurs en de Paris Airshow. In 2014 was Nederland partnerland van de Hannover Messe en
‘pays de honneur’ van de JEC composietenbeurs in Parijs.
• De topsector HTSM is ten opzichte van alle andere topsectoren in elk prioritair doelland verantwoordelijk
voor het hoogste aandeel exporterende bedrijven (Bron: CBS).
• Er zijn ruim 1600 bedrijven in de topsector HTSM die goederen naar de Verenigde Staten exporteren. Dit
is de helft van alle bedrijven in de topsectoren die exporteren naar dit land. De topsector HTSM was in 2012
goed voor respectievelijk 29 en 22 procent van de exportwaarde van goederen naar de Verenigde Staten
en China (Bron: CBS).
• Elk jaar waren er meer deelnemers aan de Hannover Messe. In 2015 presenteerden 197 Nederlandse
bedrijven en kennisinstellingen zich op de Hannover Messe, waarvan 132 mkb.
• In 2015 is uitbreiding gerealiseerd naar vier strategische beurzen: Hannover Messe, Paris Airshow,
FIAA Frankfurt (Automotive), Semicon Taiwan.
• Ruim 100 hightech bedrijven gaan jaarlijks mee op handelsmissies. Het gros daarvan is mkb.
• Strategische acquisitie wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio’s om buitenlandse
kennisintensieve investeringen naar Nederland te halen. Er wordt voor 2015 ingezet op Automotive en
Medtech.
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