Onderscheidend vermogen
Sleutelgebieden-aanpak: samen werken aan
innovatie op kansrijke gebieden

Onderscheidend Vermogen

Onderscheidend Vermogen

Voorwoord
Op 5 oktober 2004 heeft het Innovatieplatform (IP) zijn rapport over de sleutelgebieden-aanpak
uitgebracht. Daar was een bottom-up proces aan voorafgegaan waarbij partijen in ons land konden aangeven op welke gebieden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk zouden
kunnen excelleren. Het Innovatieplatform benoemde daarop vier zogenoemde ‘sleutelgebieden’:
• Food & Flowers;
• High Tech Systemen & Materialen;
• Water;
• Creatieve Industrie.
Het rapport formuleerde voorts 40 specifieke en 11 generieke acties, verdeeld over verschillende
gebieden, als stimulans voor betrokken partijen om kansen te verzilveren.
Inmiddels heeft het Innovatieplatform de sleutelgebieden-aanpak overgedragen aan het Ministerie
van Economische Zaken (EZ), waar deze werkwijze stevig wordt ingebed in het beleid; ook andere
departementen zijn daarbij betrokken. De eerste stap was het helder krijgen van taken en verantwoordelijkheden: overheid, kennisinstellingen en bedrijven trekken gezamenlijk op, maar ieder met
een eigen rol.
Het rapport dat u nu in handen heeft, ‘Onderscheidend vermogen’, bevat de halfjaarlijkse, informatieve terugkoppeling door EZ aan het Innovatieplatform over de stand van zaken, waarin de
geboekte voortgang op de (sleutel)gebieden en acties centraal staat. De verschillende hoofdstukken beschrijven de talrijke activiteiten die betrokken partijen op dit moment uitvoeren. De
voortgang van de 51 acties is samengevat in de tabellen die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. De
partijen met een trekkersrol zijn cursief weergegeven.
Met de acties die in deze rapportage worden beschreven, heeft het Innovatieplatform een agenda
opgesteld voor de betrokken bedrijven, kennisinstellingen én overheden om de kansen op deze
veelbelovende gebieden te benutten. Het benoemen van de sleutelgebieden heeft reeds tot veel
dynamiek geleid: partijen zijn actief bezig en weten de weg naar EZ en andere departementen goed
te vinden; hun onderlinge samenwerking wordt steeds intensiever. En dat brengt Nederland dichter
bij het uiteindelijke doel: excelleren door samen te werken aan innovatie op kansrijke gebieden!

mr. L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken
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1 Inleiding
Duurzame economische groei en werkgelegenheid
De Europese Unie heeft de ambitie tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomieën
te behoren. Ze streeft naar een economie die duurzame groei creëert, met meer en betere banen,
en een hechtere sociale samenhang. In 2010 wil Europa daartoe 3% van zijn Bruto Binnenlands
Product besteden aan Research & Development. Daarvan moet 1% door de overheid en 2% door
het bedrijfsleven opgebracht worden. Omdat Nederland binnen de Europese Unie tot de top wil
behoren, is een extra inspanning vereist. Dat kreeg onder meer zijn beslag in het Innovatieplatform
(IP), dat opgericht werd met als doel Nederland in 2010 weer tot een van de beste broedplaatsen
ter wereld te maken om te ondernemen, onderzoek te doen, en te studeren. Door het creëren van
focus en massa op kansrijke gebieden versterkt Nederland haar vermogen om te excelleren en
zich daarmee te onderscheiden van andere landen.
Op 2 februari 2005 heeft de Europese Commissie een hernieuwde start voor de Lissabon-strategie gepresenteerd. Om daarmee onze doelstellingen te behalen en de concurrentiekracht van
Nederland te versterken, hebben groei en werkgelegenheid de hoogste prioriteit. Daarbij spelen
het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden een belangrijke rol. Centraal staat de vraag:
hoe geeft Nederland concrete invulling aan de macro-economische doelstelling van 3%?
De overheid geeft met haar beleid concrete invulling aan de Lissabon-strategie. De Industriebrief,
de Groeibrief, de notitie Pieken in de Delta’, het Wetenschapsbudget, het Hoger Onderwijs en
Onderzoek Plan en de nota’s Ruimte en Mobiliteit getuigen daarvan. Zo wil de overheid ervoor
zorgen dat infrastructuur, kwaliteit van wet- en regelgeving, onderwijs, arbeidsmarkt en fiscaliteit
op orde zijn om bedrijven en kennisinstellingen te laten excelleren. Maar ook zelf zullen ze daartoe
grote inspanningen moeten leveren. Actief samenwerken binnen de gehele kennisketen houdt voor
alle spelers in dat succesvolle uitvoering van de sleutelgebieden-aanpak een zaak is van ‘omgevingsmanagement’, waarbij overleg en afstemming essentieel zijn.
Het is deze gezamenlijke verantwoordelijkheid die het Innovatieplatform in zijn rapport van 5 oktober 2004 als uitgangspunt nam voor de sleutelgebieden-aanpak, gericht op sectoren, technologieën
en netwerken waarin Nederland op combinaties van bedrijvigheid en kennis excelleert. Daar doen
zich kansen voor om onze internationale concurrentiepositie te versterken. Door de gezamenlijke
inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen deze kansen worden verzilverd. Waar
het in de sleutelgebieden-aanpak om draait, is dat ieder een eigen unieke rol en positie in het veld
heeft, met eigen inbreng en specialismen, maar wel gericht op het gezamenlijke doel. De betrokkenheid van de gehele kennisketen is derhalve essentieel in het benutten van de kansen.
Onderscheidend Vermogen
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De sleutelgebieden-aanpak: agenda-settende functie IP
In mei 2004 werd een bottom-up proces gestart waarin het Innovatieplatform partijen uitnodigde
om aan te geven wat sterke combinaties van kennis en bedrijvigheid zijn, welke ambities de
betrokken partijen delen, welke stimulerende acties zij zelf kunnen ondernemen en welke acties
verder nodig zijn. Op 1 augustus 2004 had het IP 113 inzendingen ontvangen, die daarop gegroepeerd werden in 12 clusters. De voorgestelde acties heeft het IP getoetst aan de volgende criteria:
1. effectiviteit en doelmatigheid;
2. mate waarin een actie betrekking heeft op een combinatie van bedrijvigheid en kennis met:
• aansprekende en motiverende zakelijke en maatschappelijke ambities;
• organiserend vermogen en commitment van de betrokken partijen;
• diverse en mondiaal concurrerende economische bedrijvigheid;
• in internationaal perspectief hoogwaardige kennis en technologie.
Gebieden die aan deze criteria voldoen, heeft het IP aangemerkt als sleutelgebieden. Het gaat om:
1. Food & Flowers;
2. High Tech Systemen & Materialen;
3. Water;
4. Creatieve Industrie.
Wat dienstverlening betreft voldoen twee gebieden aan de criteria:
1. Pensioenen en Sociale Verzekeringen;
2. The Hague: Residence of Peace and Justice.
Verschillende clusters voldeden niet aan alle criteria, al hebben ze volgens het IP wel de potentie
om op korte termijn de ambities aan te scherpen en het zelforganiserend vermogen te versterken.
Daarom heeft het IP acties voorgesteld om de ontwikkeling van deze gebieden te ondersteunen. Sommige clusters gaven vervolgens te kennen dat ze hun ambitie, visie en acties nader
uit zullen werken. Het betreft Chemie, Logistiek, Life Sciences en Gezondheid, en Duurzame
Energiehuishouding.
Het geheel van de IP-acties vormt een agenda voor de betrokken bedrijven, kennisinstellingen én
overheden om de kansen op deze gebieden te benutten. Daarmee heeft het IP een ijsbrekerfunctie
vervuld. Waar nodig zal het IP in de toekomst acties die stroef verlopen, trachten te bespoedigen.
Sleutelgebieden-aanpak: overgedragen van IP naar EZ
Het IP heeft de sleutelgebieden-aanpak overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken
(EZ). Daarop is EZ gestart met het nader vormgeven van het proces van zelforganisatie, in overleg
met vele betrokkenen. De eerste stap was de afbakening van taken en verantwoordelijkheden.
8
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Overheid, kennisinstellingen en bedrijven trekken gezamenlijk op, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Centraal staat een open proces met een bottom-up benadering, waarbij elk
goed voorstel besproken kan worden. Participatie bij de sleutelgebieden-aanpak is vrijwillig, maar
niet vrijblijvend! Betrokken bedrijven en kennisinstellingen wachten niet af, maar dienen hun eigen
rol in te vullen. Ook de overheid doet dat: soms heeft ze daarbij een ‘duwfunctie’ – als partijen
elkaar bijvoorbeeld niet kennen of niet tot een (neutrale) coördinator weten te komen.
Het benoemen van de sleutelgebieden blijkt effect te hebben gesorteerd: velen weten nu de weg
naar EZ te vinden. Meestal zijn het de direct betrokkenen die informatie verstrekken of vragen, die
zaken willen afstemmen of bespreken. Maar vaak zijn het ook nieuwe partijen die bij de aanpak
betrokken willen worden. De gesprekken geven alle gelegenheid om bedrijven en kennisinstellingen duidelijk te maken dat het primair om hén gaat, dat zij eveneens actief moeten zijn en initiatieven moeten nemen. De overheid prefereert dat zij de rol ‘trekker’ op zich nemen, zodat structuren kunnen ontstaan waarbij sectoren en netwerken beter in staat zijn huidige en toekomstige
vragen zelf te kunnen oplossen. Dit benadrukt de noodzaak tot betrokkenheid van de hele keten.
Leeswijzer
Zoals hierboven al werd aangegeven, wordt de sleutelgebieden-aanpak momenteel stevig ingebed
in de bredere context van het bestaande innovatiebeleid van EZ en de andere departementen. EZ
verzorgt halfjaarlijks een terugkoppeling aan het IP over de stand van zaken. De volgende hoofdstukken behandelen de rapportage over de afgelopen maanden. De tabellen geven een overzicht
van de stand van zaken met betrekking tot de 51 door het IP benoemde acties, waarbij de partijen
die een trekkersrol vervullen cursief zijn weergegeven.
Hoofdstuk 2 verschaft een eerste precisering van het sleutelgebied High Tech Systemen &
Materialen. Daarna wordt aandacht besteed aan de sleutelgebieden Food & Flowers (hoofdstuk
3), Water (4) en Creatieve Industrie (5). In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen respectievelijk de
clusters Life Sciences & Gezondheid, Logistiek en Duurzame Energiehuishouding aan de orde. De
twee opkomende sleutelgebieden op het gebied van dienstverlening vormen het onderwerp van
de hoofdstukken 9 en 10. Het laatste hoofdstuk belicht de 11 generieke acties die het IP heeft
benoemd.
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2 High Tech Systemen & Materialen
2.1 Het sleutelgebied
High Tech kwam als een van de vier sleutelgebieden in Nederland naar voren. Het rapport
“Voorstellen sleutelgebieden-aanpak” van het Innovatieplatform (oktober 2004) schrijft over de
sector:
“Het cluster is veelzijdig, herbergt verschillende niches en sterke combinaties van bedrijvigheid
(medische systemen, embedded systemen, automotive, vliegtuigonderdelen, gasturbines, sporttechnologie etc.) en kennis (embedded systemen, nano-technologie, fotonica, materialen, life
sciences, etc.).”

Deze omschrijving omvat vele technologieën en sectoren en laat daardoor veel ruimte over als het
gaat om een afbakening van dit sleutelgebied. Via een bottom-up proces hebben veel bedrijven en
kennisinstellingen bij het EZ de wens geuit om tot een nadere precisering en definiëring van het
gebied te komen, omdat op dit moment onvoldoende duidelijk is hoe dit sleutelgebied er uit ziet,
wie de spelers zijn en wat mogelijke acties moeten inhouden. Dit stelt de spelers met betrekking
tot het geven van een verdieping aan de sleutelgebieden-aanpak onvoldoende in staat om gedegen in te spelen op ideeën en initiatieven uit het veld en samen initiërende acties te definiëren.
2.2 Precisering van High Tech
Binnen het sleutelgebied High Tech Systemen & Materialen zijn tal van spelers actief, met uiteenlopende invalshoeken en technologieën. Omdat velen menen ‘High Tech’ te zijn (niemand wil
immers ‘Low Tech’ zijn), is het wenselijk om inzichtelijk maken wat we daadwerkelijk onder High
Tech dienen te verstaan. EZ heeft daartoe een consultatieronde gehouden (o.a. onder de heren Van
Vught [IP, UTwente], Kerpen [Philips] en de Koning [Stork]). Verder kreeg EIM de opdracht om op
basis van bestaande inzichten en gegevens een inventarisatie te maken die tot zo’n precisering
zou kunnen leiden. De noties die door de geconsulteerde personen naar voren zijn gebracht, worden in bijlage 1 weergegeven, bijlage 2 belicht de uitkomsten van de EIM studie.
Op basis van de consultatieronde en het onderzoek kunnen we concluderen: technologieën binnen het sleutelgebied High Tech worden voornamelijk gebruikt of vervaardigd in de producerende
maakindustrie. De sectoren die binnen dit sleutelgebied vallen, dienen in te kunnen spelen op
twee trends: verkorting van de levenscyclus en ontwikkelingstijd van producten. Daartoe dienen
ze flexibel en dynamisch te zijn.
Onderscheidend Vermogen
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2.3 De huidige acties
Hoewel het sleutelgebied vele technologieën en sectoren omvat richten de acties die het IP voorstelt, zich op dit moment vooral op Mechatronica en de luchtvaartcluster. Op beide gaan wij hieronder in.
2.3.1 Mechatronica
Mechatronica is een brede discipline, geënt op het ontwerpen van bewegende systemen door
disciplines als werktuigbouwkunde, elektronica en computertechniek te combineren. Mechatronica
wordt in diverse multidisciplinaire systemen toegepast, zoals productiesystemen en vluchtsimulatoren. Evenals op veel andere terreinen is ook de bedrijvigheid en kennis op het gebied
van mechatronica verspreid over verschillende gebieden binnen Nederland. Een van de regio’s
waarbinnen veel mechatronische competenties aanwezig zijn, is Zuidoost Nederland, op en
rond de High Tech Campus Eindhoven. Deze campus, waarbinnen zich onder andere Philips
Semiconductors, ASML en FEI hebben gevestigd, hanteert een ‘open innovatie-model’1. Het
ondersteunen van de High Tech Campus is vanwege zijn hoog-technologische focus een van de
acties die binnen het sleutelgebied vallen. Zo heeft EZ de Eindhoven High Tech Accelerator (EHTA)
ondersteund. EHTA zal een functie vervullen in een netwerk waarin hoogwaardige kennis wordt
uitgewisseld tussen bedrijven, de onderzoeksfaciliteiten van Philips en de kennisinstellingen in de
regio (waaronder TNO en de TU Eindhoven).
Overigens zijn sleutelgebied noch aanpak opgezet met de bedoeling zich te concentreren op
regio’s (hot spots). Het zwaartepunt ligt op de plaats waar kennis door partijen tot innovatie
gebracht kan worden of waar de economische voordelen het grootst zijn. Binnen bepaalde regio’s
bevinden zich echter veel hoog-technologische bedrijven, vandaar de schijnbaar regionale inbedding. Het gebied Twente/Achterhoek is bijvoorbeeld zo’n regio, met zijn Material Valley en bedrijven
en kennisinstellingen als Philips ETG, Thales, de universiteit Twente en Demcon. Maar samenwerkende partners kunnen ook over Nederland verspreid zijn, wat het geval is bij micro- en nanotechnologie, met spelers in Delft (Dimes), Twente (Mesa+) en Eindhoven (o.a. Holst). Deze aanpak creeert op nationaal niveau een sterke focus op kansrijke terreinen, die maximaal aansluiten op inter-

1 Internationaal wordt door het bedrijfsleven steeds meer de noodzaak onderkend tot het ‘openen’ van het industriële
R&D-proces, zowel in de beginfase (de researchfase), als aan het eind (valorisatie en commercialisatie). Hierdoor gaan
researchlaboratoria van bedrijven enerzijds steeds meer als kenniscampussen fungeren, die zowel voor privaat-private
als publiek-private samenwerkingsverbanden open staan, en anderzijds als kenniscarrousels, die kennis opbouwen en
toepassen in diverse marktsegmenten.

12

Onderscheidend Vermogen

nationale activiteiten op dat gebied. Te denken valt aan de ETP’s, Eureka (o.a. ITEA en MEDEA+) en
het Kaderprogramma, waardoor grensoverschrijdende samenwerking mogelijk wordt.
Holst Centrum
Als we de acties op het terrein van de micro- en nanotechnologie overzien, springt het Holst
Centre – Open Innovation Centre for Wireless Microsystems and System-in-foil Technologies het
meest in het oog. Betrokken partijen streven naar een gezamenlijk internationaal onderzoekscentrum op het gebied van intelligente, draadloze microsystemen en het domein polymeren elektronica, met als locatie de High Tech Campus in Eindhoven. Qua impact moet het centrum zich
gaan meten met vergelijkbare centra in het buitenland. Men streeft dan ook naar een Europees
ontwikkelcentrum met een spilfunctie in de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. De initiatiefnemers van het Holst centrum, TNO, Philips en IMEC, hebben een businessplan uitgewerkt dat
streeft naar een ambitieus en omvangrijk meerjarenprogramma. Voor ondersteuning daarvan wordt
tevens een beroep op EZ gedaan. Op dit moment zijn de partijen bezig met het vergroten van het
draagvlak, opdat Holst breed gedragen wordt in Nederland en Vlaanderen: niet alleen in Eindhoven,
maar ook in sterke kennisregio’s als Twente en Delft. Alleen wanneer de krachten breed gebundeld
worden op een transnationaal niveau kan Nederland op internationale schaal zijn ambities waar
gaan maken. De partijen streven naar een aftrap van het centrum op 25 mei 2005.
MicroNed en Nanoned
De tweede actie op het gebied van de micro- en nanotechnologie is het realiseren van langdurige
onderzoeksprogramma’s, te weten MicroNed en Nanoned.
1. Het MicroNed programma heeft tot doel de kennis op het gebied van Microsysteem Technologie
(MST) verder te ontwikkelen en te verspreiden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan
problemen die een verdere toepassing van MST in de industrie in de weg staan. MicroNed start
nieuw onderzoek, bundelt kennis, zet een infrastructuur op, probeert een nauwe samenwerking
tussen onderzoeksinstellingen en de industrie te bewerkstelligen, en verspreidt opgedane kennis. Het programma is in het kader van het ‘Besluit subsidies investeringen in de kennisinfrastructuur’ (BSIK-regeling) op 28 november 2004 goedgekeurd door de Ministerraad, waarbij
een maximale programma-subsidie van € 28 miljoen werd toegezegd.
2. Het nanotechnologie programma Nanoned, een initiatief van acht kennisinstituten, beoogt de
sterke punten van Nederland op het gebied van nanotechnologie en de daarbij behorende ‘enabling technologies’ te bundelen in een nationaal netwerk. Het programma richt zich op investeringen in experimentele faciliteiten, wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding, wat
ertoe moet leiden dat het toekomstpotentieel van nanotechnologie als bron van economische
groei wordt benut. In het kader van de BSIK-regeling is aan Nanoned een bedrag van € 95 miljoen toegezegd.
Onderscheidend Vermogen
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Embedded Systems
Binnen de BSIK-regeling heeft ook het in Eindhoven gevestigde Embedded Systems Institute (ESI)
subsidie verworven. Embedded Systems zijn van belang voor mechatronische systemen. ESI werkt
al langer voor grotere bedrijven als ASML, Océ en Philips. Toepassing van embedded systeemtechnologie in producten door kleinere bedrijven is echter niet vanzelfsprekend. Elektronica en
software worden nog te vaak ervaren als lastig, duur en risicovol. Om embedded technologie in
systemen onder MKB-productbedrijven te bevorderen is het belangrijk te laten zien wat de toegevoegde waarde van deze technologie is in relatie tot de behoeften van de eindgebruiker. Daarvoor
is een vertaalslag nodig, van marktontwikkeling naar consequenties voor systeemontwikkelaars,
waarbij de betekenis van embedded technologie duidelijk wordt.
Omdat marktontwikkelingen per sector zeer verschillend zijn en het voor ESI ondoenlijk is om het
gehele MKB te benaderen, moeten er keuzes gemaakt worden in markten, typen bedrijven en
vormen van ondersteuning. Daarom heeft ESI, naast een aantal inhoudelijk groepsgerichte kennistransfer-activiteiten (seminar, kenniscirkel, workshop en cursus), veel tijd gestoken in het opzetten
en uitwerken van de sectorgerichte aanpak. In aansluiting op de Sleutelgebieden-aanpak is gekozen voor de glastuinbouw als marktdomein (flowers). Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met verschillende bedrijven, kennisinstituten en intermediaire organisaties en heeft ESI een helder beeld
hoe embedded technologie hier tot zijn recht kan komen. Daardoor is ESI in staat een sectorbreed
actieprogramma rond het thema “Intelligentie in kas en keten” op te zetten. Verder ontwikkelt ESI
kennistransfer in groepssessies rond productieautomatisering in de glastuinbouw en wordt met
individuele bedrijven verkend welke ondersteuning mogelijk is bij de ontwikkeling van systeemarchitectuur.
Embedded systeemtechnologie is ook van groot belang binnen de automotive sector. Intelligente
voertuigsystemen worden namelijk steeds meer gemeengoed in de meeste auto’s. Hierdoor is
het mogelijk voortdurend hogere eisen aan auto’s te stellen, mede op het gebied van veiligheid
en aandrijving. TNO Automotive is een van de specialisten op dit gebied. Op dit moment is TNO
Automotive gevestigd in Delft. Bezien wordt of een verhuizing naar Eindhoven tot de mogelijkheid
behoort.
Op 13 april 2005 organiseert SenterNovem samen met ESI en enkele andere partijen een VlaamsNederlandse middag over embedded systeemontwikkeling. De resultaten van deze dag bieden de
mogelijkheid om de sectorale aanpak verder te verbreden en uit te rollen.
Nederland is in Europa één van de gidslanden op het gebied van embedded systemen en microelektronica. Op dit gebied heeft Nederland samen met Frankrijk en Spanje een toppositie in de
wereld weten te behalen. Op het gebied van micro-elektronica bekleedt Nederland die toppositie
14
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met Frankrijk en Duitsland. Deze Nederlandse prestatie is dankzij grote inspanningen van bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk bereikt, via onder meer Eureka projecten.
2.3.2 De luchtvaartcluster
Een andere High Tech niche bevindt zich in Nederland binnen de luchtvaartcluster, te weten op
vliegtuigonderdelen, geavanceerde materialen en gasturbines. Dankzij gerichte R&D door de
vliegtuigindustrie en met behulp van kennis en moderne testfaciliteiten van de kennisinstituten,
heeft Nederland op het terrein van duurzame, lichtgewicht constructies en systemen een kansrijke
positie weten op te bouwen. Met het oog op de huidige productportfolio valt te denken aan Glare,
maar ook aan het interieur van een vliegtuig, elektrische bekabeling, motoronderdelen of aan
complexe componenten (zoals een staartstuk of landingsgestel van een vliegtuig), inclusief de ontwikkeling hiervan. De trend op turbinegebied is het ontwikkelen van steeds kleinere turbines met
veel hogere rendementen en lagere emissies. Dit stelt weer hogere en nieuwe eisen aan gebruikte
materialen en productieprocessen.
Binnen de vliegtuigcluster worden hoogwaardige innovatieve producten ontwikkeld. Deelname
door Nederland in de ontwikkeling van producten en nieuwe vliegtuigen levert dit niche-cluster
zowel markt op als ruimte tot innovatie. Ook hier geldt dat de Nederlandse competenties het best
tot hun recht komen in multidisciplinaire, complexe systemen of sub-onderdelen. Samenwerking
binnen de gehele kennisketen is daarbij van essentieel belang. In dit kader past het bezoek van
Minister Brinkhorst aan Airbus in Toulouse op 6 april 2005. Hij was daar, samen met de Franse
Minister voor Industrie, getuige van de ondertekening van een Memorandum of Understanding
door Airbus en de Nederlandse luchtvaartcluster. Kern daarvan is een langjarige R&D-samenwerking voor nieuwe ontwikkelingsprogramma’s van Airbus.
Vereniging Gasturbine
Een van de goede samenwerkingsverbanden waarbij vrijwel de gehele kennisketen betrokken is,
is de Vereniging Gasturbine (VGT). De VGT is een organisatie, in 1981 met hulp van EZ opgericht,
met als doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van een breed palet van activiteiten. Het
gaat er daarbij enerzijds om de technologische en commerciële positie van de gasturbine-industrie
in Nederland te versterken, anderzijds om industriële activiteiten en kansen uit te bouwen en te
versterken. Vele partijen, waaronder gasturbineontwikkelaars, sub-systeem leveranciers, MRO
(Maintenance, Repair en Overhaul) bedrijven, gebruikers en kennisinstellingen zijn lid van de VGT.
De VGT heeft al vele initiatieven genomen om de ambities van haar leden in de luchtvaart te realiseren. Een goed innovatief voorbeeld is dat van DAEC (Dutch Aero Engine Cluste), een initiatief
van zowel VGT leden als het NIVR. De aangesloten leden zijn Fokker Elmo, Philips Aerospace,
Eldim, Urenco Aerospace en Senior Aerospace Bosman, ondersteund door het NLR en Nedtech.
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Als eerste actie werd besloten tot een Roadmap op basis van behoeftes van de OEM’s en de 1st
tier partners, uitgaande van de beschikbare competenties in Nederland. De leden trekken hand
in hand op; mede door onderzoeksfinanciering van het NIVR vond marktonderzoek plaats en zijn
haalbaarheidsstudies gemaakt. De Roadmap moet onder meer leiden tot verbeterstappen in de
waardeketen, te weten het ontwerpen en produceren van complete motormodules en of subassemblies, waarbij de technologie samen met de OEM’s wordt ontwikkeld. De marketing efforts
zijn in volle gang en tonen veelbelovende kansen bij Snecma, Honeywell, MTU, Volvo Aero, Rolls
Royce en GE, en uiteraard voor de JSF motoren, de F135 en F136 van respectievelijk Pratt &
Whitney en GE. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met GE over deelname in de F414 motor,
die gebruikt wordt in de F18 en in het nieuwe Mako trainervliegtuig. De ontwikkeling van het
DAEC laat duidelijk zien wat er mogelijk is wanneer partners uit de gehele waardeketen bij elkaar
worden gebracht. De Roadmap en de goed beredeneerde keuzes leiden tot concrete stappen in de
waardeketen.
Maintenance Valley
Een ander initiatief van de luchtvaartcluster is de zogenaamde Maintenance Valley (MV). MV omvat
activiteiten om Nederland op de kaart te zetten voor services rond MRO van complexe apparaten
en kapitaalgoederen die wereldwijd in kritische processen een belangrijke rol spelen; daarbij
worden kennis, logistiek en een communicatie-infrastructuur samen tot een unieke combinatie
gesmeed. MV omvat zowel militaire als civiele aspecten van de luchtvaart, waarbij de civiele kant
vooral rondom Schiphol (onder andere KLM M&E) en de militaire kant rondom Woensdrecht gepositioneerd is.
Op dit moment werkt een stuurgroep onder leiding van EZ met verschillende werkgroepen aan
businesscases die tezamen het MV concept omvatten. Er zijn zeven thematisch opgezette werkgroepen, te weten Kennis & Infrastructuur, Logistiek, Componenten, ICT & Security, Training & Simulatie,
Airframe en tot slot de werkgroep Motoren. Binnen deze stuurgroep zal tevens de snelheid van de
doorgeleiding van vliegtuigonderdelen ten behoeve van MRO door de douane worden bezien.
In de zomer zullen de werkgroepen met een eerste concept van de bevindingen komen, waarna de
definitieve uitkomsten in oktober 2005 zullen worden gepresenteerd in de stuurgroep.
2.3.3 Overige acties
Naast High Tech Systemen vallen High Tech Materialen binnen dit sleutelgebied. Materialen zijn
nauw verweven met systemen: het kan om half-fabrikaten gaan die verwerkt worden in industriële
of consumentenproducten (zoals weefsels, platen, draden). Het kan ook om materialen gaan die
met een lichte verwerking componenten kunnen worden voor verdere inpassing in producten en
systemen (bijvoorbeeld veren, buizen en membranen). Materialen kunnen verder een substantiële
drager zijn van een systeem door de combinatie van materialen of de inpassing van embedded
systems in of op een materiaal (b.v. kunstgrasveld, radarscherm) (Dr. M.R. Scheffer - Material
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Valley, 2005). Het segment High Tech materialen kent een aantal technologische uitdagingen die
bij uitstek integratief zijn. Het betreft dan materialen die componenten zijn in systemen en om
materialen die multifunctioneel zijn en derhalve complex.
N.B. Complexiteit en multifunctionaliteit zijn zaken die men natuurlijk niet alleen tegenkomt bij
materialen. In vele sectoren en technologieën zijn multifunctionaliteit en –disciplinariteit van groot
belang. Daarom vestigt het (bèta)onderwijs in toenemende mate de aandacht op multidisciplinariteit en op het ontwerpen van en werken met complexe systemen.

Het Netherlands Institute for Metals Research (NIMR) en het Dutch Polymer Institute (DPI) voeren
beide onderzoek uit naar materialen. Ze overwegen (bij enkele onderzoeken) nader tot elkaar te
komen, omdat één topinstituut op het gebied van materialen voordelen zou kunnen meebrengen.
Het NIMR heeft het initiatief genomen om dit nader te bespreken.
Centre for Molecular Medicine
De laatste actie binnen dit sleutelgebied is van Philips Research, de TU Eindhoven, het Academisch
Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht. Deze partijen hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor oprichting van een nieuw ‘Center for Molecular Medicine’ (CMM2), een
instituut dat zal werken aan een nieuwe generatie oplossingen voor de verbetering van gezondheid
en gezondheidszorg. Binnen het CMM zal onderzoek worden verricht op het gebied van moleculaire beeldvormende technieken en moleculaire diagnostiek, met uitstraling naar moleculaire therapie. Het zwaartepunt voor klinisch en fundamenteel biologisch en biomedisch onderzoek zal in
Maastricht liggen, het technologische zwaartepunt in Eindhoven. Eind maart zal het businessplan
van het CMM ter besluitvorming aan de partners worden voorgelegd. In dit plan zullen de benodigde infrastructuur en faciliteiten, alsmede de omvang en themakeuze van het onderzoek aan
bod komen. Daarnaast wordt een voorstel gemaakt voor de organisatievorm en aansturing van het
CMM.
Het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), TU Eindhoven, Philips en Organon hebben uit de BSIK-regeling een subsidie van 11,2 miljoen euro gekregen om de komende jaren
technieken te ontwikkelen die worden aangeduid als ‘molecular imaging’. Zij werken daartoe op
het gebied van hart- en vaatziekten samen in het project ‘Molecular Imaging of Ischemic Heart
Disease’. Met de huidige beeldvormingstechnieken (röntgen, CT-scan, MRI-scan) is het niet mogelijk ziekteprocessen op moleculair niveau zichtbaar te maken. Door nu een stof te ontwikkelen die

2 Aangezien het bij Molecular Imaging onder meer gaat om het ontwikkelen van stoffen en biomedisch onderzoek en niet
primair om de technologie zal deze actie binnen het gebied Life Sciences en Gezondheid worden ontwikkeld.
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een bepaald molecuul kan herkennen, en deze vervolgens te koppelen aan een contrastmiddel,
wordt het mogelijk de locatie te bepalen van moleculen. Omdat moleculaire veranderingen aan de
basis liggen van ziekteprocessen kan deze techniek een belangrijke rol spelen bij de signalering
van ziekteprocessen of bij het vaststellen van de effectiviteit van bepaalde geneesmiddelen.
Er wordt bezien of aansluiting van het CMM op het initiatief van de FIGON (Federatie
Geneesmiddelenonderzoek in Nederland) voor de oprichting van een ‘TTI Farma’ (zie Hoofdstuk 6),
waarvoor momenteel de plannen in ontwikkeling zijn, tot de mogelijkheden behoort.
Omschrijving

Wie

Wanneer

1.

Ondersteuning High Tech Campus

Bedrijfsleven, kennisinstel-

HTA ondersteuning

- High Tech Accelerator ondersteuning door EZ

lingen, Kabinet, EZ

gereed

2.

Holst Centrum realiseren

Philips, TNO, Imec, EZ

Aftrap op 25 mei 2005

3.

Meerjarig programma micro- en nanotechno-

MicroNed, Nanoned, over-

Gereed

logie

heid

- Realisatie MicroNed en Nanoned
4.

ESI uitbouwen ten behoeve van MKB

ESI

- O.a. actieprogramma voor de glastuinbouw

Zomer 2005 actieprogramma gereed

5.

TNO Automotive naar Eindhoven

TNO

6.

Maintenance Valley (MV)

Bedrijfsleven, KIS, Defensie, Businesscases oktober

- Werkgroep werkt aan businesscases

V&W, EZ

Vliegtuigonderdelen sneller door de douane

Bedrijfsleven, KIS, Defensie, Businesscases oktober

- Wordt meegenomen in businesscases MV

V&W, EZ, Financiën

2005 gereed

DPI en NIMR dichter bij elkaar

DPI, NIMR

Vervolggesprek april

Besluitvorming in juni
2005

7.
8.

2005 gereed

2005
9.

Multidisciplinaire systemen in onderwijs

10. Ondersteuning internationale school Eindhoven

Kennisinstellingen

In uitvoering

Regio

In uitvoering

Bedrijfsleven, kennisinstel-

Businessplan gereed

lingen

april 2005

IP

Gereed

- Lokale commitments komen los
11. Opbouwen instituut molecular imaging (CMM)
- Businessplan
12. Erkennen en promotie van de High Tech maakindustrie
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3 Food & Flowers
Voor het sleutelgebied Food & Flowers heeft het Innovatieplatform zes acties aanbevolen die volgens bedrijven en kennisinstellingen nodig zijn om de ambities van dit sleutelgebied te realiseren.
Elke actie lichten wij hieronder toe. De actie: ‘het creëren van heldere en eenvoudige wetgeving
rondom biotechnologie’ staat beschreven onder Life Sciences & Gezondheid.
3.1 Stuurgroepen
De eerste actie betreft een oproep van het Innovatieplatform aan het Kabinet om de dynamiek en
innovatieve kracht van het sleutelgebied te erkennen. Dat het Kabinet dit erkent, blijkt duidelijk uit
het beleid dat LNV en EZ voeren voor bedrijven en kennisinstellingen in dit sleutelgebied. Zo zijn
twee stuurgroepen opgericht ter versterking van dit sleutelgebied.
In december 2004 is de Stuurgroep Tuinbouwinnovatie gestart met haar activiteiten. Zowel het
ministerie van LNV als EZ hebben zitting in deze Stuurgroep, naast andere stakeholders.
In juni 2004 werd op verzoek van beide ministers een stuurgroep opgericht met als doel het
clusterinitiatief “Food & Nutrition Delta” verder uit te werken. Daartoe heeft deze stuurgroep een
precompetitieve onderzoeksportfolio opgesteld. De stand van zaken rond dit initiatief wordt in
april 2005 gepresenteerd aan de ministers van EZ en LNV. Naar verwachting zal dit initiatief rond
de zomer resulteren in een concreet onderzoeksprogramma, dat door de deelnemers zal worden
ingediend in de Smart Mix-regeling die momenteel in ontwikkeling is.
3.2 Food & Flowers Kennisvouchers
De tweede actie die het Innovatieplatform noemt, is het introduceren van Food & Flowers
Kennisvouchers. LNV treft voorbereidingen voor een dergelijke voucherregeling. Het voornemen is
nog dit jaar besluitvorming en implementatie te laten plaatsvinden. LNV heeft meer instrumenten
waarmee wordt bewerkstelligd dat bedrijven toegang krijgen tot wetenschappelijke kennis. Een
voucherregeling wordt gezien als een aanvulling op dit pakket.
3.3 Handhaving kwekersrecht
De derde actie betreft handhaving van het kwekersrecht. Dit recht is geregeld in de Zaaizaaden plantgoedwet, die recent geheel is herzien en in januari 2005 door de Tweede Kamer werd
goedgekeurd (in februari 2005 door de Eerste Kamer). In de nieuwe wet zijn de mogelijkheden
uitgebreid om informatie te verkrijgen over de productie van teeltmateriaal van beschermde rasOnderscheidend Vermogen
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sen. Kwekersrechthouders kunnen derhalve informatie verkrijgen van alle keuringsinstellingen
die teeltmateriaal van akkerbouw- en tuinbouwgewassen keuren. In het verleden was dit slechts
mogelijk voor de akkerbouwgewassen. De wet besteedt tevens aandacht aan de handhaving en
het instrumentarium daartoe, inclusief de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium. Het gaat
hier om mogelijkheden van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving. In het kader van
de nieuwe wet wordt door het Openbaar Ministerie een handhavingsdocument opgesteld. Ook hier
zal met de gerechtvaardigde belangen van kwekersrechthouders rekening worden gehouden. Voor
telers van bepaalde gewassen blijft het door de wet mogelijk om gebruik te maken van eigen zaaizaad en plantgoed van kwekersrechtelijk beschermde rassen. Er moet echter ook rekening worden
gehouden met de belangen van de kwekersrechthouders. Gesprekken hierover zijn gaande om een
goede invulling hieraan te geven in een op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur.
3.4 Agrologistiek
De vijfde actie heeft betrekking op Agrologistiek. In 2000 hebben overheid en bedrijfsleven het
Platform Agrologistiek opgericht, dat in november 2001 de aanzet gaf tot een Visie Agrologistiek
(een publicatie van LNV en V&W). Doel daarvan is het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van duurzame, vernieuwende en efficiënte logistieke systemen voor de agrofoodsector. De
aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar vervoer, maar ook naar de mogelijkheden om door bundeling van activiteiten productie, verwerking en distributie dichter bij elkaar te brengen. Ook het
benutten van technische en andere vormen van vernieuwing is een aandachtspunt. Een en ander
is van belang om in te spelen nieuwe en internationale ontwikkelingen. Te denken valt aan de volgende omstandigheden.
• Toenemende complexiteit van leveringsketens De sterke positie van Nederland in logistieke
knooppunten en de toenemende complexiteit van leveringsketens bieden kansen. Het beheer
van deze knooppunten kan een eerste stap zijn naar de ontwikkeling van een meer regisserende rol in de internationale agro-ketens of een hoger (kennisintensiever) niveau van agrogerelateerde dienstverlening. Zowel de import- als de exportkant verdienen hier aandacht.
• Stijgende brandstofprijzen Als brandstofprijzen gaan stijgen, zullen logistieke modaliteiten met
een relatief hoog energiegebruik per kilo vervoerd product, zoals vliegtuigvervoer, afnemen dan
wel duurder worden ten opzichte van bijvoorbeeld vervoer per schip. Voor verse, bederfelijke
producten zijn de consequenties van deze stijging groter dan voor een product als hout. Gevolg
is dat voedsel structureel duurder wordt. Hoe gaat de Nederlandse agrobusiness hierop inspelen?
Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van 11 pilot projecten. Het Platform Agrologistiek
zorgt voor de facilitatie.
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3.5 Maatschappelijk draagvlak
De laatste actie in het sleutelgebied Food & Flowers sluit aan bij de noodzaak tot goede dialoog
met de maatschappij. Het maatschappelijk draagvlak voor de toepassing van en biotechnologie bij
voeding en gewassen moet worden vergroot door goede voorlichting, gebaseerd op betrouwbaar
onderzoek naar de risico’s die met biotechnologie gepaard zouden kunnen gaan. Deze actie heeft
het Kabinet ingevuld door op www.overheid.nl onder de link ‘overheidsthema’s’ een website op te
nemen waarin veel over biotechnologie te vinden is.
Omschrijving
Erkennen kracht Flowers & Food-cluster
- Twee stuurgroepen opgericht
- Uitwerking Food & Nutrition loopt
Maatschappelijk draagvlak vergroten
- Informatieverstrekking via o.a. internet

Wie
EZ, LNV

Wanneer
In uitvoering

Overheid, KIS en bedrijven

Gereed

3.

Flowers & Food Kennisvouchers introdu-

LNV

4.

ceren
Handhaving Kwekersrecht
- Tweede Kamer wet in januari 2005 aan-

LNV, OM

Besluitvorming in
najaar 2005
In uitvoering

Just, VROM, LNV, VWS,
OCW, EZ
LNV, V&W

Medio 2005 brief
naar TK
In uitvoering

1.

2.

5.
6.

genomen
- Algemene Maatregel van Bestuur wordt
opgesteld
Heldere en eenvoudige wetgeving rondom
biotechnologie
Agrologistiek in EU verband aanpakken
- Platform en Visie Agrologistiek
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4 Water
Onder de noemer ‘Water’ heeft het Innovatieplatform waterbouw, waterbeheer, waterzuivering,
waterbehandeling en het maritiem cluster samengebracht. Zoals het IP terecht stelt, hebben deze
‘watergerelateerde sectoren’ in meer of mindere mate raakvlakken. Het IP wijst ook op de mogelijke synergie tussen deze verschillende sectoren. Alle betrokken partijen erkennen het wezenlijke
belang van regelmatig overleg en afstemming om deze mogelijkheden te onderzoeken en te
benutten. Inmiddels zijn er verschillende initiatieven gaande om innovatie in deze sectoren te stimuleren. Op een aantal daarvan gaan we hieronder kort in.
4.1 EZ: economische betekenis waterzuiveringstechnologie
Het ministerie van EZ heeft recent de economische potentie van waterzuiveringstechnologie en de
prikkels en mogelijke knelpunten voor innovatie op dit gebied in kaart gebracht. In opdracht van
EZ heeft EIM onderzoek verricht naar het belang en de marktpotentie van waterzuiveringstechnologie binnen en voor de Nederlandse economie. Verder zijn door het Octrooicentrum Nederland de
octrooipublicaties op dit gebied onderzocht en heeft SenterNovem een analyse gemaakt van de
subsidiegelden voor waterzuiveringstechnologie.
De uitkomsten van deze studies leren dat innovatie, export en samenwerking steeds belangrijker
zullen worden. Nederland hoeft geen defensieve houding aan te nemen, maar kan juist profiteren
van de grote kansen die zich met name internationaal aandienen. De belangrijkste winst op innovatiegebied lijkt vooral te liggen bij een toename van de prikkels om te innoveren, bijvoorbeeld
omdat actoren in toenemende mate de ‘sense of urgency’ zien om te innoveren.
Naast inzicht in de economische betekenis van waterzuiveringtechnologie is het voor EZ van
belang duidelijkheid te hebben over de samenstelling en werking van het innovatiesysteem voor
waterzuiveringstechnologie. Het ministerie heeft daartoe van november 2004 tot en met februari
2005 vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden bij waterzuiveringstechnologie.
Alle bevindingen tezamen vormen de achtergrondinformatie voor een workshop die EZ in april
2005 organiseert. Bij de opzet en voorbereiding is de sector zeer intensief betrokken. Tijdens deze
workshop zal een groot aantal vertegenwoordigers van gedachten wisselen over de werking van
het innovatiesysteem voor waterzuiveringstechnologie. Het doel is om gezamenlijk, dus met de
gehele innovatieketen, de kansen en barrières voor diverse relevante en actuele thema’s op dit
gebied in kaart te brengen en te zoeken naar strategieën om gezamenlijk innovaties te starten en
te verwezenlijken.
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4.2 Bloemblad Water
Bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat staat innovatie hoog op de agenda. Dit wordt vormgegeven in het V&W-Beraad Kennis en Innovatie. Het Beraad:
• is het V&W-verlengstuk van het IP: het vertaalt de analyse en voorstellen van het Platform naar
V&W en haar sectoren. Daarnaast brengt het de bijdrage in van V&W en haar sectoren ten
behoeve van de rijksbrede innovatiedoelstelling om in 2010 te behoren tot de top drie van kenniseconomieën in Europa (“haalt en brengt”);
• reflecteert op het bestaande kennis- en (vooral) innovatiebeleid;
• focust op inhoudelijke thema’s en in het verlengde daarvan op de geldstromen ten behoeve van
innovaties en kennisinvesteringen;
• verbindt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het doel is om “top” bij “top” bijeen te
brengen, zodat er voldoende kritische massa ontstaat;
• initieert samen met het bedrijfsleven een aantal concrete en aansprekende innovatieprojecten.
Het V&W-Beraad Kennis en Innovatie bestaat uit de vijf sectoren van Verkeer & Waterstaat, de
zogenaamde bloembladen. Eén van deze bloembladen is het ‘Bloemblad Water’, dat bestaat uit
waterexperts uit de publieke en private sector. Het Bloemblad Water is recent uitgebreid met partijen van het Sleutelgebied Water: het Netherlands Water Partnership (NWP) en Nederland Maritiem
Land (NML). Alle partijen uit de waterwereld zijn derhalve vertegenwoordigd in het Bloemblad. EZ
en het Bloemblad overleggen regelmatig om elkaar op de hoogte te houden van lopende initiatieven en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken.
Het Bloemblad Water stimuleert de dialoog tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven
met betrekking tot innovatie van de watersector. De focus is daarbij enerzijds gericht op het stimuleren van het vinden van oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke problemen/vraagstukken op het gebied van water en anderzijds op het inspelen op de belangrijkste uitdagingen op
dit gebied. Daarbij vormt innovatie een belangrijk middel. Recent heeft het Bloemblad Water een
aantal maatschappelijke problemen benoemd. Dit gebeurt zowel reactief (bestaande problemen)
als pro-actief (te verwachten toekomstige problemen). Deze lijst is dynamisch, en wordt voortdurend aangevuld en aangescherpt.
In april organiseert het Bloemblad Water een workshop voor de leden van het bloemblad. Deze
workshop heeft een tweeledig doel. Ten eerste wil het bloemblad aanbevelingen formuleren met
betrekking tot de manier waarop overheid, kennisinstellingen en marktpartijen innovatiever kunnen gaan opereren. Hier kent het Bloemblad Water een sterke parallel met de werkwijze van het
Innovatieplatform dat de zelforganisatie van de marktpartijen centraal stelt. Ten tweede wil het
bloemblad oplossingsrichtingen voor de benoemde maatschappelijke problemen aanreiken. Op dit
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moment is een inventarisatie gaande op het gebied van lopende initiatieven in de waterwereld. Van
deze initiatieven wordt bepaald in hoeverre ze bijdragen aan het oplossen van de genoemde maatschappelijke problemen. Daarbij zal het bloemblad tekortkoming agenderen. Uiteindelijk maakt het
bloemblad een selectie van te stimuleren bestaande initiatieven en, indien noodzakelijk, nieuw op
te zetten projecten. Bij de selectie van projecten speelt de afweging of een project op innovatie
wijze wordt aangepakt of leidt tot innovaties een belangrijke rol.
4.3 Wetsus
Eén van de specifieke acties die het Innovatieplatform binnen het sleutelgebied Water heeft
benoemd is “het verder ontwikkelen van toegepast kennisinstituut Wetsus”. Wetsus is een nieuw
universitair onderzoeks-instituut waarin bedrijven en kennisinstellingen hun krachten op watergebied bundelen. De organisatie van Wetsus weerspiegelt de opzet van het bestaande technologisch
topinstituut DPI. Wetsus richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied
van duurzame waterbehandeling en kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak met onder
andere biotechnologie en schei-dings-technologie. Sinds de oprichting eind 2003, maar vooral
sinds de officiële opening van Wetsus op 16 september 2004 door Prins Willem Alexander, is de
naamsbekendheid van Wetsus snel gegroeid en heeft Wetsus een duidelijke plek verworven in de
Nederlandse watertechnologiewereld.
In de periode van augustus 2004 tot april 2005 is het aantal bedrijfsparticipanten met veertien
bedrijven toegenomen tot het huidige totaal van 22. Al deze bedrijven hebben zich duurzaam aan
Wetsus verbonden. Eind 2004 is de Technische Universiteit Delft aan Wetsus verbonden als participant-kennisinstelling. De Universiteiten van Twente en Wageningen waren al verbonden aan
Wetsus. Het aantal onderzoeksprojecten, waar promovendi in de Wetsus laboratoria aan werken, is
in dezelfde periode gestegen van vijf tot veertien. Wetsus heeft de ambitie om door te groeien naar
de status van technologisch topinstituut, gericht op samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen eerder op meer fundamenteel gerichte, meerjarige onderzoeksprogramma’s dan op direct
toegepaste technologieën. Tenslotte is er een aantal bijeenkomsten geweest tussen het NWP en
Wetsus die ondermeer ertoe hebben geleid dat Wetsus lid is geworden van het NWP.
4.4 Delta Instituut
In 2004 heeft onder leiding van de ‘Commissie Wijffels’ een evaluatie van TNO en de GTI’s (Grote
Technologische Instituten) plaatsgevonden. Op basis daarvan is er in juli 2004 een kabinetsstandpunt verschenen. Enkele centrale punten daarin zijn de nadruk op vraagsturing en een gecoördineerde aanpak binnen de overheid voor de GTI’s.
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GeoDelft en WL | Delft Hydraulics zijn twee van de vijf GTI’s. Beide GTI’s hebben een sterke internationale positie. Één van de in de evaluatie en het kabinetsstandpunt genoemde adviezen, is het
aansturen op het formeren van een ‘Delta Instituut’. Daarvan vormen deze twee GTI’s de kern, met
daarin tevens betrokkenheid van TU-Delft (civiel), TNO-Bouw en TNO-NITG. Bij de vorming van
het Delta Instituut dient tevens te worden bezien welke taken van de Specialistische Diensten van
Rijkswaterstaat in het instituut kunnen worden opgenomen. Momenteel is men binnen een aantal
gremia, in samenspraak met belanghebbenden, randvoorwaarden aan het definiëren, profielen aan
het opstellen en interviews aan het houden. Op basis hiervan worden diverse opties geformuleerd.
Uit deze opties worden er twee gekozen die in de vorm van een businessplan verder uitgewerkt
zullen worden. Eind mei zullen de businessplannen gereed zijn.
4.5 NWP
Het Netherlands Water Partnership (NWP) werkt actief aan de innovatie agenda van de
Nederlandse watersector.
Toekomstvisie Water
Om de door de watersector geformuleerde ambitie van verdubbeling van exportomzet binnen vijf
jaar te verwezenlijken is het noodzakelijk dat de watersector een inspirerende toekomstvisie ontwikkelt, waarin samenwerking, innovatie, ondernemen en financiering centraal staan. Het NWP ontwikkelt deze Toekomstvisie Water, in samenwerking met de Regieraad Bouw, Nederland Maritiem
Land, CUR en Wetsus. In het licht hiervan is onder meer het boekje ‘Visie op Water, een verkenning’
samengesteld, waarin vooraanstaande spelers uit de sector hun visie op innovatie en de toekomst
van de Nederlandse watersector geven. Daarnaast is er een aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over de invulling van de rol van bedrijfsleven, overheid, onderzoek- en opleidingsinstellingen en maatschappelijke organisaties bij innovatie en het exporteren van Nederlandse producten
en diensten. Medio 2005 zal de definitieve versie van de Toekomstvisie gereed zijn.
Europees Water Platform
Medio 2004 is in Europa het Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) opgericht. Eén van de belangrijkste taken van het platform is de samenwerking tussen overheden,
ontwikkelaars en gebruikers van waterbehandelingstechnologieën te verbeteren. Vanuit het
WSSTP wordt gewerkt aan een Visie en een Strategische Onderzoeksagenda voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve waterbehandelingstechnologieën en de invulling van het
onderzoeksprogramma voor het Zevende Kader Programma. Om een actieve rol in het platform te
realiseren coördineert het NWP de Nederlandse inbreng in en is onder de vlag van het NWP een
coördinatiegroep opgezet van NWP-leden die actief betrokken zijn bij het dit platform en daaraan
gerelateerde activiteiten.
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In het licht van de Europese ontwikkelingen is het wenselijk de ontwikkelingen binnen Nederland
hier goed op af te stemmen. In dit kader heeft op 19 januari 2005 onder de vlag van het NWP de
workshop ‘van business opportunities naar research topics’ plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van de workshop en de vooraf gehouden interviews is een position paper opgesteld. De
position paper levert de opstelling en bijdrage van het Nederlandse waterzuiveringcluster voor de
Strategische Onderzoeksagenda van het Zevende Kader Programma. Hierdoor kan de Nederlandse
watersector zich krachtig positioneren en gerichte ondersteuning geven aan de ontwikkeling van
de Europese onderzoeksprogramma’s.
Kennis naar de markt
Het NWP heeft in het kader van het BSIK-programma ‘Leven met Water’ een pilot-project ingediend waarvan de eerste fase inmiddels is goedgekeurd. Dit voorstel heeft tot doel de netwerken
in het buitenland beter aan te laten op de Nederlandse kennis waardoor deze kennis sneller en
eenvoudiger vercommercialiseerd kan worden. Het NWP heeft vier samenwerkingsverbanden
opgezet, bestaande uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen rond een thema die gezamenlijk werken aan marktontwikkeling waar vanuit de kennisbehoefte in kaart wordt gebracht. Het
belang van de kennisketen komt in deze samenwerkingsverbanden sterk naar voren.
4.6 Bestaande kennisposities integraal bekijken: NWP en Raad voor V&W
Mede door de acties vanuit het IP is het NWP benaderd door de Raad voor V&W. Deze Raad geeft
onafhankelijk advies aan V&W. Om een duidelijker beeld te krijgen van het sleutelgebied Water en
de bestaande kennisposities heeft het NWP samen met NML een integraal overzicht gemaakt van
de Nederlandse watersector. De publicatie ‘Nederlandse Waternetwerk’ biedt een overzicht van de
meer dan 150 organisaties, samenwerkingsverbanden en programma’s uit de Nederlandse watersector.
De Raad heeft besloten als vervolg op dit overzicht van de Nederlandse watersector een overzicht
te maken van de financiële en bestuurlijke relaties tussen deze organisaties. Dit moet uiteindelijk
leiden tot een advies vanuit de Raad over kennisposities en de inzet en ontwikkeling van de ‘nieuwe’ rollen van V&W, in relatie tot de (veranderende) rollen van andere partijen uit de watersector.
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1.
2.
3.

4.

Omschrijving
Publieke kennis beter delen
Ontwikkeling Delta Instituut
- Businessplan
Wetsus verder ontwikkelen
- Aantal aangesloten bedrijven stijgt
- Aantal onderzoeksprojecten stijgt
Bestaande kennisposities op het gebied
van water integraal bekijken
- Integraal overzicht is samengesteld

Wie
V&W, EZ, bedrijven, kennisinstellingen
V&W, EZ, OCW, GeoDelft,
WL, kennisinstellingen
Wetsus, bedrijven, kennisinstellingen, EZ

Wanneer
Continue aandacht

Diverse partijen

Continue aandacht
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Businessplan in mei
2005 gereed
In uitvoering
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5 Creatieve Industrie
Het sleutelgebied Creatieve Industrie (CI) beslaat een breed terrein. De CI bestaat uit bedrijfstakken die hun oorsprong hebben in de individuele creativiteit, kunde en talent die de potentie hebben
te zorgen voor welvaart en werkgelegenheid door het genereren en exploiteren van intellectueel
eigendom. Onder de creatieve industrie kunnen derhalve verschillende sectoren worden geschaard:
• De kunst- en erfgoedsector. Hier gaat het om uitgesproken culturele producten, doorgaans
unica, zoals in de beeldende en podiumkunsten, en diensten, zoals museumbezoek.
• De sectoren gericht op zelfstandige, reproduceerbare en grootschalige cultuurgoederen: televisie en radio, uitgeverij, film, muziekindustrie en festivals.
• De sectoren waarbij creativiteit als toegevoegde productiefactor een essentiële rol speelt. Dat is
de gehele vormgevingscluster: mode, design, games, architectuur en reclame.
5.1 Brief Cultuur & Economie
Binnen de creatieve industrie worden cultuur en economie met elkaar in verband gebracht. Het is
een van de groeiende economische sectoren in Nederland. Naast de directe economische impact
heeft de creatieve industrie een belangrijke rol bij het creëren van een goed vestigingsklimaat.
Bijvoorbeeld bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, lokale investeerders, ‘creatievelingen’,
hoger opgeleiden en studenten.
Zowel in Nederland als in andere landen bestaat een toenemende belangstelling voor de economische betekenis van creativiteit en cultuur. De economische betekenis van creativiteit en cultuur
is zowel voor OCW als EZ een redelijk onontgonnen terrein. Het Kabinet heeft daarom aan de
Tweede Kamer toegezegd de samenhang tussen cultuur en economie te verkennen. De betrokken
bewindslieden, te weten de staatssecretaris van Cultuur & Media en de minister en staatssecretaris van EZ zijn voornemens concrete beleidsvoornemens te doen om de kansen die de creatieve
industrie biedt te benutten en de economische effecten van cultuur en creativiteit verder te versterken. Deze voornemens worden in het najaar van 2005 in de Brief Cultuur en Economie aan de
Tweede Kamer aangeboden.
De brief Cultuur en Economie zal onder andere ingaan op de definitie, economische betekenis en
omvang van de creatieve industrie. Wat is de economische waarde van cultuur? Om hier goed
zicht op te hebben is een onderzoek gestart. De centrale vraagstelling bij dit onderzoek is “Wat is
de directe en indirecte economische betekenis van creatieve productie en welke implicaties heeft
dit voor beleid?”. De onderzoeksresultaten zullen in juni 2005 worden gebundeld en besproken
tijdens een conferentie.
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5.2 Analyse kennisinfrastructuur en plan van actie voor versterking
Eerder constateerde het IP al dat er veel aansprekend materiaal bestaat over de sterke positie van
Nederlandse bedrijven en de sterke groei van deze bedrijvigheid. Ondanks diverse initiatieven is
de kennispositie nog niet erg herkenbaar, toegesneden op de nieuwe vormen van bedrijvigheid
die zich ontwikkelen. Continue aandacht voor de aansluiting van het onderwijs en kennisinstellingen op het bedrijfsleven blijft dan ook van belang. Het Amsterdam New Media Instituut (ANMI)
voert derhalve een quick scan uit naar de relevante ICT en media kennisinfrastructuur. Betrokken
bedrijven en kennisinstellingen streven naar een vervolgstudie, die moet leiden tot meer concrete
aanbevelingen voor verbetering van de aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
De Stichting X-Factor, waaraan creatieve bedrijven, culturele instellingen en de gemeente
Amsterdam zich hebben gecommitteerd, is recent opgericht om een mondiale ‘content’-beurs
te organiseren. De stichting start begin april met een financieringsronde en in juni beoogt de
stichting een organisatiebureau in de hand te nemen. Frits Hufnagel, wethouder Economie te
Amsterdam, heeft tijdens de Creative Capital Conference de content-beurs aangekondigd voor
eind april 2006.

Aansluiting tussen bedrijven (KPN, Endemol, LogicaCMG e.a.), instituten (WaagSociety, Virtueel
Platform, Nederland Kennisland) en kennisinstellingen (UvA, VU, Hogeschool van Amsterdam, ANMI)
heeft wel reeds gestalte gekregen rond de ambitie om van de regio Amsterdam dé Europese vestigingsplaats te maken voor de content-industrie zowel voor de entertainment als voor de social
software. Zij richten zich daarbij op het creatieve deel van de content productie. Waar het gaat om
de techniek is de concurrentie vanuit de VS groot terwijl de productie en uitvoering vaak (goedkoper) plaatsvindt in Oost Europa en Azië. Daarnaast heeft het Nationaal Pop Instituut met o.a.
Conamus, NVPI, BVDance, Mojo Concerts het initiatief genomen om de groei, en in het bijzonder de
export, van de Nederlandse popmuzieksector te promoten.
5.3 Ontwikkelingen Creatieve Industrie
Verbindingen met de industrie
Op dit moment bevindt een groot deel van de werkgelegenheid in de creatieve industrie op het
gebied van Media en Entertainment zich in de regio Amsterdam, maar de CI beperkt zich echter
zeker niet tot die regio en tot Media en Entertainment. Dat bewijzen ook de initiatieven en kennis
en kunde in veel andere steden, waaronder Eindhoven, Tilburg, Delft en Breda.
Door een verbinding te leggen met bijvoorbeeld de maakindustrie bestaan er op het gebied van
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industrieel ontwerpen en design kansen. Een interessant initiatief op dit gebied is de Design
Connection Eindhoven. Dit initiatief wil een brug slaan tussen techniek en design in de regio
Eindhoven.
Een belangrijke ontwikkeling bij het maximaliseren van winst en minimaliseren van kosten is
‘levenscyclusgericht ontwerpen’. Immers, bij ontwerp liggen 80% kosten vast en dus ook de winst.
Het bij het ontwerp en design van een product rekening houden met de beheersing van geschiktheid, kosten en milieubelasting van producten gedurende hun hele levensduur is dus essentieel.
Dit creatieve ontwerpen is gericht op het afwegen van aspecten gerelateerd aan de productfunctie
tijdens het ontwerpen en engineeren van producten. Deze aspecten zijn o.a. de gebruiksfunctie,
de eigenschappen, de materiaalkeuze, de fabricage en de assemblage van een product, in hun
beschouwing tot duurzaamheid, gebruik, instandhouding en het weer uit de markt nemen van
het product. Het door EZ gefinancierde IOP Integrale Productcreatie en –realisatie focusseert hier
onder andere op.
Wet- en regelgeving
Om duidelijkheid te creëren rond de toepassing van de Wet op de Kansspelen op innovatieve en
interactieve (multi)mediaformats heeft er op initiatief van EZ een gesprek plaatsgevonden tussen
KPN, Endemol en het Bureau Kansspelen van Justitie. Hierin is het proces toegelicht dat moet leiden tot een nieuwe Wet op de Kansspelen per medio 2006. Onderdeel van deze nieuwe wet is een
‘gedragscode promotionele kansspelen’, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het
maximale bel en sms-tarief. Hierbij is een goede balans tussen het bedrijfs- en consumentenbelang nagestreefd. De gedragscode is nu in concept beschikbaar en zal medio 2005 aan de Tweede
Kamer worden verstuurd. Medio 2006 moet de gedragscode definitief zijn en wordt deze, tegelijk
met de nieuwe Wet op de Kansspelen, formeel ingevoerd.
EZ initiatieven
EZ heeft het initiatief genomen om het startersbeleid, zoals TechnoPartner, tegen het licht te houden om te bezien of het beleid toegankelijk en relevant is voor de CI. Daarbij kijkt EZ naar de opzet
en ervaringen van het Engelse NESTA beleidsinstrument dat specifiek gericht is op creatief ondernemerschap. Zo moet duidelijk worden of bestaand beleid voor de creatieve industrie eventueel
verbreding behoeft. Het onderzoek zal medio 2005 gereed zijn.
Op 27 april 2005 vindt de jaarlijkse door EZ georganiseerde Innovation Lecture plaats. Dit jaar
is het thema van de Lecture “Compete with Creativity”: op welke wijze kan creativiteit bijdragen
aan de productiviteit en concurrentiekracht van organisaties en de Nederlandse samenleving als
geheel.
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1.

2.

3.
4.

Omschrijving
Analyse Kennisinfrastructuur en plan van
actie voor versterking
- ANMI: quick scan
Oog voor innovatie bij toepassing wet- en
regelgeving
- Gedragscode medio 2005 naar Tweede
Kamer
- Nieuwe Wet op de Kansspelen per medio
2006
Creatieve starters
- Onderzoek
Organiseren van een mondiale ‘content’beurs
- Stichting X-Factor start begin april met
een financieringsronde
- In juni beoogt de stichting een organisatiebureau in de hand te nemen.

Wie
Bedrijven, kennisinstellingen, EZ, OCW

Wanneer
Quick scan gereed
in juli 2005

Just, EZ, KPN, Endemol

In uitvoering

EZ, bedrijven, kennisinstellingen
Bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale overheid

Medio 2005
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Beurs te houden in
april 2006
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6 Life Sciences en Gezondheid
Voor het gebied Life Sciences en Gezondheid heeft het IP vier acties geformuleerd.
Heldere regelgeving voor biotechnologie is van wezenlijk belang voor het Nederlandse innovatievermogen en de concurrentiekracht, en voor het maximaal benutten van potentiële maatschappelijke baten. De interdepartementale werkgroep onder leiding van het ministerie van Justitie werkt
momenteel aan een vervolg op de brief van de staatssecretaris van VROM uit oktober 2004 over
de vereenvoudiging van regelgeving en terugdringing van administratieve lasten. Voor die vervolgbrief worden maatregelen, aandachtspunten en verkenningen het komend jaar verder uitgewerkt.
Medio 2005 informeert de staatssecretaris van VROM de Tweede Kamer hierover.
Een volgende actie is het aanbrengen van focus op excellente niches. Het Regieorgaan Genomics
zal dit aanpakken met een Visiedocument over een tweede fase van het Regieorgaan Genomics
na 2007. De actie dient gebaseerd te zijn op een onafhankelijke assessment door internationale experts. Op deze manier wordt bepaald wat de excellente niches voor Nederland zijn. Het
Regieorgaan voert deze assessment in 2006 uit.
De derde actie is het verkennen van de mogelijkheden voor een topinstituut Farma. In maart 2005
vond er onder leiding van de industrie een workshop plaats over een mogelijk topinstituut Farma,
waarbij de minister van EZ aanwezig was. Naar aanleiding van deze workshop zijn de industrie en
kennisinfrastructuur gestart met het opstellen van een businessplan voor een topinstituut.
De laatste actie beoogt de kwaliteitsmeting en financiering van onderzoek mede afhankelijk te
maken van de verkoop van patenten. Binnen het gebied “Life Sciences en Gezondheid” voert het
Regieorgaan Genomics dit reeds uit. Bij elk van de vier zwaartepunten3 zijn “valorisation-officers”
aangesteld, die ervoor moeten zorgen dat waardevolle kennis wordt omgezet in octrooien met
commerciële waarde.

3 De vier zwaartepunten zijn:
Centre for Medical Systems Biology;
Centre for Biosystems Genomics;
Cancer Genomics Centre;
Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation.
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2.

3.
4.

Omschrijving
Focus op excellente niches aanbrengen
- Visiedocument door Regieorgaan
Genomics
Verkennen mogelijkheden topinstituut
Farma
- Businessplan wordt nu opgesteld
Heldere en eenvoudige wetgeving rondom
biotechnologie
Kwaliteitsmeting en financiering onderzoek
mede afhankelijk maken van patenten/
kennis/technologie

Wie
Regieorgaan Genomics,
kennisinstellingen,
bedrijven
Kennisinstellingen,
bedrijven, EZ, VWS

Wanneer
Medio 2006

Just, VROM, LNV, VWS,
OCW, EZ
Regieorgaan Genomics

Medio 2005 brief
naar TK
Gereed
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7 Logistiek
Het IP concludeerde in haar rapport “voorstellen sleutelgebieden-aanpak” dat voor de sterkste combinaties van kennis en bedrijvigheid “Logistiek” een cruciale vestigingsplaatsfactor is.
Logistiek is een grondslag voor productie, handel en dienstverlening. Moderne en innovatieve
logistiek omvat enerzijds een ‘zachte kant’, te weten de integrale besturing en beheersing van alle
materiaal-, geld- en informatiestromen in de logistieke keten: vanaf de inkoop van grondstoffen tot
en met de levering van eindproducten. Vele partijen zijn derhalve belanghebbend bij goed lopende
logistieke ketens. Anderzijds omvat de ‘harde kant’ van logistiek wegen, spoorwegen, binnenvaart,
zeevaart en luchtvaart. De mogelijkheden om zowel de harde als de zachte kant van de logistiek
in en vanuit Nederland in te richten, bepalen derhalve mede of partijen zich in Nederland willen
vestigen of gevestigd willen blijven. Moderne en innovatieve logistiek zijn dan ook van belang
voor economische groei voor vele partijen en sectoren. De excellente positie van zowel kennis als
bedrijvigheid op het gebied van logistiek is een kans voor Nederland.
Om de slag te kunnen maken van theoretische logistieke concepten naar concrete projecten is het
zaak om denk- en slagkracht bij het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden met elkaar
te verbinden. Deze verbinding van kennis, competenties en netwerken moet leiden tot vernieuwing
in de logistiek. De eerste actie die is opgenomen binnen Logistiek is derhalve “Visie, ambitie en
acties voor de logistiek”. Een tiental brancheverenigingen en belangenorganisaties van verladers
en vervoerders hebben daartoe de Logistieke Alliantie opgericht. De leden (KNV, TLN, ACN, EVO,
ORAM, Deltalinqs, BRG, VCR, NDL en CBRB) willen vanuit een gezamenlijke ambitie reageren op
overheidsbeleid (b.v. de nota mobiliteit) en een gezamenlijk ‘actieplan’ opstellen.
Samen slimmer in ketens
Het onlangs uitgebrachte advies “Samen slimmer in ketens” van de AWT onderschrijft deze
noodzaak. Betere samenwerking tussen bedrijven is de kern bij het versterken van hun logistieke
innovatiekracht. Veranderingen in afzetmarkten maken logistieke innovatie een steeds belangrijker
wordend onderdeel van de concurrentiekracht van bedrijven. Tot nog toe zijn bedrijven onvoldoende bereid om samen te werken, aangezien zij ontwikkelingen in logistieke concepten vaak
als concurrentiegevoelig zien. Door gezamenlijk aan een plan te werken, wordt vertrouwen tussen
de partijen gekweekt, wordt een gedeelde visie op de toekomst geformuleerd en wordt het eerlijk
verdelen van de voordelen van samenwerken mogelijk. Het plan zal in juni gereed zijn.
Samenwerking aan de zijde van het bedrijfsleven is slechts één kant van de medaille. De andere
kant van de medaille is samenwerking aan de zijde van de overheid. De tweede actie die onder
Logistiek valt behelst dan ook het verder vormgeven van samenwerking binnen de overheid. De
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partijen binnen de logistieke ketens geven aan behoefte te hebben aan een clustering in overheidsbeleid, zodat onderwerpen integraal kunnen worden behandeld.
De AWT heeft dit concept in haar voornoemde advies beschreven als de overheid als actieve partner. Bedrijven zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor het versterken van hun logistieke innovatiekracht, maar de overheid kan hier ondersteunend aan zijn door te zorgen voor goede randvoorwaarden en samenwerking bij innovatie te bevorderen. Door zich als actieve partner op te stellen,
kan de overheid het bundelen en toepassen van bestaande kennis stimuleren. De Commissie van
Laarhoven (Bloemblad Logistiek) wil, mede op basis van het AWT advies, komen tot acties gericht
op het versterken van het innovatieklimaat.
Mainportfuncties
In gezamenlijkheid wordt door deze twee ministeries tevens gesproken over de logistiek rondom
de Mainportfuncties van Rotterdam en Schiphol. Zo wordt nauw samengewerkt bij het opstellen
van de Mainport-visie Schiphol en, samen met andere ministeries, in het overleg “Stroomlijning
overheidsinterventies luchthavens”. Dit sluit tevens aan bij de derde actie die binnen Logistiek
geformuleerd is. Het IP erkent namelijk het grote belang van een excellent verbindingenknooppunt
en een excellente luchthaven. De Mainport Schiphol bestaat uit een netwerk van luchthavenbedrijven dat samen met vervoersmaatschappijen, logistieke bedrijven, dienstverleners en kennisinstellingen er voor zorgdraagt dat Nederland een belangrijke Europese positie inneemt als internationaal vervoersknooppunt. De Mainport Schiphol heeft vele nuttige acties in gang gezet, zoals
samen met kennisinstellingen een kennis- en ontwikkelcentrum realiseren. Met relevante partijen
uit de sector wordt onder andere hierover in het Bloemblad Luchtvaart overlegd.

1.

2.

3.

Omschrijving

Wie

Wanneer

Visie, ambitie en acties Logistiek
- Alliantie van verschillende partijen maakt
visie-document
Clustering overheidsbeleid
- Samenwerking EZ en V&W o.a. bij Nota
Mobiliteit en Nota Ruimte
Inspannen in EU verband voor Mainport
Schiphol
- O.a. Mainportvisie Schiphol

Bedrijfsleven, V&W, EZ,
Kennisinstellingen

Juni 2005 visiedocument gereed

V&W, EZ

Continue aandacht
samenwerking

Kabinet, V&W
Bedrijfsleven, EZ

Continue aandacht
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8 Duurzame Energiehuishouding
‘Duurzame energiehuishouding’ is schoon, betrouwbaar en betaalbaar. Om dat te realiseren,
bestaan drie mogelijkheden:
• energie besparen;
• schone fossiele energie inzetten (kolen e.d. waarbij de CO2 in de diepe ondergrond wordt opgeslagen);
• van duurzame energie gebruik maken (zonnecellen, wind, biomassa).
De overheid zet in op alle drie de onderdelen. Daarbij moet worden bedacht dat we de komende
decennia niet kunnen ontkomen aan het gebruik van fossiele energie. De toenemende winningskosten alsmede de Kyoto-maatregelen zullen de prijzen van fossiele brandstoffen naar verwachting doen stijgen. Dit is zeker voor ons land met zijn energie-intensieve structuur een bedreiging.
Overschakelen op een duurzame energiehuishouding is daarom van groot belang. Duurzame
vormen van energie zijn nu nog relatief duur, maar vormen een onmiskenbare groeimarkt. Kansen
liggen onder meer in micro warmtekracht, gasturbines voor decentrale energievoorziening en
betere benutting van onze kennis, ervaring en infrastructuur met betrekking tot aardgas om deze
te benutten voor waterstofgas.
8.1 Handen ineen slaan
Unieke Kansen Regeling
De Nederlandse kennispositie op het gebied van enkele duurzame energievormen behoort tot de
top van de wereld, maar de markt is nog beperkt ontwikkeld. De uitdaging voor kennisinstellingen
en bedrijven is om de handen ineen te slaan om de markt verder uit te bouwen. Voor de overheid bestaat de uitdaging erin de gestarte energietransitie te koppelen aan het uitbouwen van de
industrie en markt (actie nummer 1 binnen Duurzame Energiehuishouding). In de Energietransitie
wordt ingezet op opties die draagkracht hebben bij het bedrijfsleven. Mede met het oog daarop is
eind 2004 de Unieke Kansen Regeling (UKR) van kracht geworden. De UKR richt zich op het stimuleren van samenwerkingsprojecten onder leiding van Nederlandse marktpartijen. Projecten zullen
door een onafhankelijke adviescommissie worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Er is zowel aandacht voor economische, ecologische als sociale
aspecten. Projecten met een voldoende beoordeling komen voor subsidie in aanmerking zolang
er budget beschikbaar is. De eerste tender was geopend tussen 1 november 2004 en 1 februari
2005. Naar verwachting zal in mei 2005 de tweede tender openen. Het totale budget van de eerste
tender bedroeg 12,5 miljoen euro. De twee daarop volgende tenders hebben een budget van ieder
10 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag is 4 miljoen euro per project.
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Taskforce Energietransitie
Voorts is op 24 januari 2005 de Taskforce Energietransitie geïnstalleerd. De Taskforce bestaat
uit leden van de Intervisiegroep Energietransitie en vertegenwoordigers uit de industrie en
onderzoekswereld. Met de oprichting van deze Taskforce heeft EZ zowel de aanbeveling van het
Innovatieplatform als de VROM- en AER-raad opgevolgd. Kort samengevat zijn de taken van de
Taskforce:
• aangeven van de juiste randvoorwaarden om innovaties op energiegebied tot stand te brengen;
• benoemen van speerpunten die aansluiten bij de economische kansen van ondernemend
Nederland;
• zorgen voor een ‘sense of urgency’ om transitie tot stand te brengen bij de top van bedrijfsleven en overheid;
• adviseren over ijkpunten voor de voortgang op de verschillende hoofdroutes van de transitie,
waaronder efficiënt en nieuw gas, alternatieve motorbrandstoffen en duurzame elektriciteit.
De Taskforce zal nauw gaan samenwerken met de voorzitters van de verschillende platforms van de
energietransitie, die zich bezig houden met het bewerken van de markt op specifieke deelterreinen.
In Noord-Nederland wordt met Energy Valley invulling gegeven aan betere samenwerking tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De overheid werkt aan een consistent langetermijnbeleid, waarin de hele mix van benodigde duurzame energievormen is opgenomen. Een aandachtspunt voor de overheid is een level playing field ten opzichte van fossiele brandstoffen, wat
onder andere door voortgaande internalisatie van kosten van belang is.

Ondanks de nog beperkt ontwikkelde markt behoort de Nederlandse kennispositie op het gebied
van enkele duurzame energievormen tot de top van de wereld. Daarom is binnen ‘Duurzame
Energiehuishouding’ het toepassen van deze kennis bij ontwikkelingssamenwerking als actie
opgenomen. De doelstelling van Nederland is om - in samenspraak met de partnerlanden - vóór
2015 10 miljoen mensen in ontwikkelingslanden, die nu geen toegang hebben tot energie, aan
te sluiten op moderne, duurzame vormen van energie. Zo kan het gebruik van duurzame energiebronnen in deze landen toenemen. In Nederland zelf neemt het gebruik van duurzame energiebronnen ook toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totale hoeveelheid duurzame energie
- elektriciteit plus warmte - vorig jaar is toegenomen tot 1,8% van het totale binnenlandse energieverbruik. In 2003 was dat nog 1,5%. Het aandeel van 1,8% komt overeen met 1900 miljoen m3
aardgas, oftewel 1,25 miljoen huishoudens. Een huishouden gebruikt gemiddeld ongeveer 1500
m3 aardgas per jaar.
De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit in Nederland is in relatie tot het totale
elektriciteitsverbruik toegenomen van 3,3% in 2003 tot 4,5% in 2004. Dat betekent dat van alle
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elektriciteit (111 gigawattuur [GWh]) het afgelopen jaar bijna 5 GWh duurzaam werd opgewekt. De
overheid hanteert als doelstelling dat in 2005 6% van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam
moet worden opgewekt. Voor 2010 geldt een doelstelling van 9% en voor 2020 van 17%. Aan
deze doelstelling voor 2010 heeft Nederland zich in Europees verband gecommitteerd.
Wind en meegestookte biomassa zorgden vorig jaar voor een stijging van duurzame energie in de
Nederlandse energievoorziening.
• De inzet van biomassa steeg in de tweede helft van vorig jaar tot recordhoogte en was goed
voor de productie van 1200 (GWh) elektriciteit. Over heel 2004 droeg biomassa bij aan de productie van 1750 GWh. De biomassaverbranding bestaat voor meer dan 80% uit het meestoken
van biomassa in elektriciteitscentrales. Voorbeelden van biomassabrandstoffen zijn houtrestproducten en diermeel.
• De hoeveelheid geproduceerde windenergie is in twee jaar tijd verdubbeld. In 2004 nam deze
hoeveelheid toe met circa 40 procent ten opzichte van 2003. Dit was het gevolg van een uitbreiding van de opgestelde capaciteit, zo stelt het CBS.
Belemmeringen wegnemen
Om de geproduceerde windenergie verder toe te laten nemen is als actie binnen ‘Duurzame
Energiehuishouding’ opgenomen, dat er een oplossing moet komen voor de barrière in regelgeving
voor windenergie op zee. Door het uitblijven van regelgeving of vergunningen heeft de bedrijvigheid namelijk belemmeringen ondervonden. Een wetsvoorstel voor een uitgiftestelsel voor wind op
zee is door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit EZ, V&W, VROM en LNV, in maart 2004 aan
Raad van State verzonden. Op grond van een kritisch advies van de RvS is evenwel besloten om
dit wetsvoorstel niet door te zetten en in plaats daarvan de beleidsregels Wet beheer rijkswaterstaatswerken aan te passen. Deze zijn eind 2004 gepubliceerd en in werking getreden. Daarmee
kunnen vergunningen voor windparken weer worden aangevraagd.
8.2 Energie Prestatie Norm (EPN)
De EPN is een instrument om tot een integrale beoordeling van de energiezuinigheid te komen
van een woning of utiliteitsgebouw (inclusief de bijbehorende installaties voor ruimteverwarming,
koeling, ventilatie en tapwater-verwarming). Deze energiezuinigheid (lees: energiekwaliteit) wordt
uitgedrukt in een energieprestatie-coëfficient, EPC. Om de nieuwbouw in Nederland op een acceptabel energetische kwaliteit te tillen stelt de bouwregelgeving minimumeisen aan energiezuinigheid. Voor woningbouw is de EPN sinds 2000 1,0 en er is aangekondigd dat deze per 2006 zal
worden aangescherpt naar 0,8. Voor utiliteitsgebouwen gelden per gebouwtype ook energieprestatie-eisen. De EPN voor enkele categorieën utiliteitsgebouwen is per 1 januari 2003 aangescherpt.
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Een belangrijke randvoorwaarde die bij de onderzoeken naar mogelijke verdere aanscherpingen
van de EPN wordt gehanteerd, is altijd geweest: de in te zetten maatregelpakketten om de EPN
in de praktijk te realiseren, moeten kosteneffectief (= kostenneutraal) zijn. Dat wil zeggen dat de
meerkosten van de maatregel (t.o.v. de referentiemaatregel vóór aanscherping) zichzelf moeten
terugverdienen binnen de levensduur van de desbetreffende maatregel.
De aanscherping van de EPN verloopt relatief traag omdat uit de haalbaarheidsonderzoeken telkens bleek dat de kosteneffectiviteit nog niet gunstig genoeg was om tot aanscherping over te
gaan. Eind 2003 is op basis van de toen onderzochte kosteneffectiviteit besloten om aan te kondigen dat de EPN voor woningbouw per 1-1-2006 zal worden aangescherpt tot 0,8. In de periode tot
2006 zal de markt kunnen anticiperen op deze aanscherping en zullen er innovatieve en kosteneffectieve maatregelen komen waarmee aan de aangescherpte EPN kan worden voldaan. Eerdere
aanscherping dan 2006 (de door de werkgroep Sistermans gevraagde datum van 1-1-2005) is
niet mogelijk, vanwege de benodigde (lange) proceduretijd van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Bovendien was de “oude” NEN-norm niet geschikt voor een betrouwbare voorspelling van lagere
EPC’s. De norm diende derhalve te worden aangepast. Ook dat heeft tijd gekost. Ten slotte zal er
ook op korte termijn weer onderzoek worden gestart naar mogelijke aanscherpingen van de EPN
voor utiliteitsgebouwen.
Overigens heeft het IP aangegeven dat de norm vooral betrekking zou dienen te hebben op uitstoot. Dit is reeds het geval, maar het zou nog transparanter kunnen door te zijner tijd aan de
methodiek een CO2-module toe te voegen. Hierover is overleg gaande.
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2.

3.
4.

Omschrijving

Wie

Wanneer

Energietransitie koppelen aan opbouwen
van industrie
Barrière in regelgeving voor windenergie
op zee oplossen:
- Beleidsregels Wet beheer rijkswaterstaatswerken aangepast en eind 2004
gepubliceerd
Energie Prestatie Norm verlagen
Kennis toepassen bij ontwikkelingssamenwerking
- Opgenomen in ‘Duurzame
Energiehuishouding’

EZ, Bedrijven, kennisinstellingen
EZ, VROM, V&W, LNV

In uitvoering via
Taskforce
Gereed

VROM, EZ
OS, EZ

Per januari 2006
Gereed
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9 Pensioenen en Sociale
Verzekeringen
Op 16 maart 2005 heeft de Minister van OCW de Tweede Kamer geïnformeerd over de “departementale vraagprioriteiten onderzoek”. In deze brief staat dat het Network for Pensions Aging
and Retirement (NETSPAR) tot een van de drie prioriteiten is verkozen. NWO zal de toegekende
subsidiebeschikkingen uit gaan voeren. NETSPAR, een onderdeel van de Universiteit van Tilburg,
is op 30 maart 2005 officieel van start gegaan met een presentatie door de minister-president.
NETSPAR zou de komende jaren uit kunnen groeien tot een maatschappelijk topinstituut.
Het Innovatieplatform vroeg daarnaast om promotie van het Nederlands stelsel in EU verband.
Ook deze actie is uitgevoerd. Ter illustratie: het Ministerie van SZW heeft tijdens het Nederlandse
voorzitterschap van de Europese Unie een conferentie georganiseerd over de houdbaarheid van
aanvullende pensioenregelingen in alle Europese lidstaten.

1.
2.

Omschrijving
NETSPAR oprichten
- Subsidiebeschikking via NWO
Toelichten Nederlands stelsel in EU-verband
- Conferentie pensioenregelingen gehouden in 2004
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10 The Hague:
Residence of Peace and Justice
In de 19e eeuw ontstaat een groeiende behoefte aan internationale verdragen en regels teneinde grensoverschrijdende geschillen te kunnen regelen. Eind 19e eeuw worden in Den Haag
de eerste congressen georganiseerd over internationaal privaatrecht. T.M.C. Asser, onze enige
Nobelprijswinnaar voor de Vrede, heeft een belangrijke rol bij die congressen gespeeld. Mede door
deze congressen vestigt Den Haag al voorzichtig naam als stad van het internationale recht. Dat is
ook de reden dat de tsaar van Rusland in 1899 de eerste internationale vredesconferentie in Den
Haag heeft gehouden4.
De positie van Den Haag als stad voor vrede en recht heeft men, zoals algemeen bekend, vorige
eeuw uitgebouwd; ook heden gaat men daar mee verder. Het behelst hier dus niet een eenmalige
actie, maar een voortdurende focus op mogelijke kansen. Zo zijn de afgelopen tien jaar enkele
internationale organisaties met top-expertise binnengehaald, zoals het Internationaal Strafhof (ICC),
Europol en Eurojust. Tevens zijn in Den Haag veel organisaties van internationaal recht gevestigd,
waaronder
• het Internationaal Gerechtshof: een hoofdorgaan van de Verenigde Naties;
• het Joegoslavië Tribunaal: een publiekrechtelijke internationale organisatie ressorterend onder
de Veiligheidsraad;
• het T.M.C. Asser Instituut: een Nederlands inter-universitair samenwerkingsverband.
Den Haag heeft het concept van stad voor vrede en recht ook breder getrokken. Zo presenteert
de stad zich sinds 1 december 2003 als gastheer voor buitenlandse journalisten en expats. Als
vertegenwoordiger van Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld ontfermt het ‘Hospitality
Center’ zich over hen. Dat is een nieuwe en unieke vorm van dienstverlening. Den Haag trekt honderden buitenlandse journalisten en duizenden, meest tijdelijke, buitenlandse functionarissen aan.
(Inter)nationaal recht
In een sterk internationaliserende wereld zijn nationaal en internationaal recht steeds minder te
scheiden. Deze trend is ook onderkend door de WRR in het rapport “De toekomst van de nationale
rechtsstaat” (2002). De Raad roept op tot gedurfd wetenschappelijk onderzoek en koppeling met
een sterk veranderende rechtspraktijk.

4

Alinea gebaseerd op uitspraken van rechtshistoricus Eric Pool
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Deze uitspraak van de WRR sluit aan bij de oprichting van het Hague Institute for the
Internationalisation of Law (HIIL). De Minister van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer
over de “departementale vraagprioriteiten onderzoek” (16 maart 2005) subsidie toegekend aan
HIIL.5 Dit instituut is vormgegeven als aparte juridische eenheid, maar is verbonden met NWO. De
bedoeling is dat, in een netwerkachtige constructie, faculteiten op het gebied van nationaal en
internationaal recht en maatschappelijke ordeningsrelaties worden betrokken. Deze richten zich op
internationaal toponderzoek en kennisoverdracht rond het thema national law in a global society.
Dit alles geschiedt in een multidisciplinaire context waarbij het juridische en het sociaal wetenschappelijke veld samenwerken. Naar het er nu uitziet, wordt HIIL op 20 juni formeel geopend.

1.

2.

Omschrijving
Verbreden World Residence of Peace and
Justice-concept
- O.a. Hospitality Center
Inzetten op versterking van deze positie
- HILL

Wie
Overheden en direct
betrokkenen

Wanneer
Continue aandacht

Overheden en direct
betrokkenen

Formele opening
HILL 20 juni 2005

5 In de brief wordt HIIL nog aangeduid met de werknaam SCIL (Study Centre for the Internationalisation of Law).
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11 Generieke voorstellen
In de Inleiding is vermeld dat er op 1 augustus 2004 113 inzendingen bij het IP binnen waren
gekomen. Hieruit zijn, naast acties die betrekking hebben op specifieke (sleutel-)gebieden, ook
enkele generieke acties geformuleerd. Deze hebben betrekking op meerdere sectoren en gebieden
en kunnen dus voor zowel de (sleutel-)gebieden als voor andere gebieden ondersteunend zijn.
Hieronder volgt een korte toelichting op enkele acties.
Co-makership: vooruitstrevend ASML in het supplier netwerk
De gedachte achter de actie ‘co-makership door grote bedrijven’ is dat de gehele keten profiteert
wanneer grote bedrijven hun toeleveranciers en kleinere bedrijven bij hun processen betrekken.
Een goed voorbeeld is het voorstel van ASML, dat na overleg met EZ werd ontwikkeld.
Vanaf de oprichting van ASML is een netwerk opgebouwd om in samenwerking met diverse industriële partners geavanceerde lithografische machines te ontwikkelen. Daarbij speelt ASML primair
de rol van systemintegrator, die gebruikt maakt van de gespecialiseerde kennis van een veelheid
van toeleverende bedrijven. De te ontwikkelen complexe systemen worden volledig modulair opgebouwd, en als deelsystemen door partners en het ASML projectteam gerealiseerd. Dit heeft als
groot voordeel dat technische innovaties ook op onderdelen kunnen plaatsvinden zonder dat het
basisapparaat hoeft te veranderen.
Om zich te verzekeren van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van toeleveranciers heeft ASML
een uitgebreid programma opgezet om deze bedrijven te begeleiden. Daartoe bestaat binnen de
onderneming het systeem van “Technology Leadership, Operational Excellence/Value Sourcing”.
De belangrijkste 50 toeleveranciers (waaronder 10 MKB-ondernemingen) zijn opgenomen in het
QLTC (Quality, Logistics, Technology, Cost) systeem. Periodiek wordt bezien hoe deze bedrijven
scoren op de verschillende toetspunten van het systeem. Via begeleiding door een accountteam
van ASML en waar nodig door specifieke trainingen krijgen deze bedrijven ondersteuning om zich
qua performance te verbeteren. ASML stelt de volgende stappen voor om de positie van kleinere
bedrijven in het grote netwerk van ASML te vesterken:
• instellen van een MKB volgsysteem;
• target formuleren voor het uitbesteden van onderzoek naar MKB;
• actief zoeken naar geschikte kleine en middelgrote ondernemingen met als doel deze in een
geclusterd QLTC systeem op te nemen;
• coachen van drie tot vijf startende ondernemingen tot internationaal gerichte bedrijven, die voldoen aan de criteria van het QLTC systeem.
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Tenslotte heeft ASML aangegeven om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij het EUREKA programma MEDEA+, zodat daar ook dit “volgsysteem” kan worden opgenomen in de (internationale)
procedures. Het MEDEA+ Office in Parijs heeft zich in principe positief uitgesproken om hieraan mee te werken. Bezien wordt in hoeverre een dergelijke actieve benadering van het MKB in
MEDEA+ te versterken is. De Franse overheid die, naast de Duitse en Nederlandse, tot de belangrijkste ondersteuners van het MEDEA+ programma moet worden gerekend, heeft met nadruk aangegeven geïnteresseerd te zijn in ideeën om de rol van het MKB in dit onderzoeksprogramma te
versterken. De spin off van een dergelijk initiatief kan derhalve een Europese dimensie krijgen.
Regionale netwerken rond beroepsonderwijs
Bij de actie ‘regionale netwerken rond beroepsonderwijs’ is een onderscheid te maken tussen het
mbo en hbo.
• MBO Het doel is om roc’s deel uit te laten maken van regionale ambities op het terrein van
onderwijs en arbeidsmarkt (binnen nationaal gestelde ambities). Daartoe worden momenteel
regiobijeenkomsten georganiseerd waarin roc’s uitleggen hoe zij op enkele punten al tot afspraken zijn gekomen met de stakeholders in hun regio. De vraag daarbij is hoe het ROC in de regio
een bijdrage levert aan de ambities die in het kader van de Lissabon-strategie op deze terreinen zijn gesteld.
• HBO Momenteel wordt via zowel het convenant over lectoren als de RAAK-regeling gewerkt
aan de vorming van regionale netwerken. Met de hbo-raad wordt in het kader van de nieuwe
bekostigingsregelingen en de nieuwe wet hoger onderwijs bezien hoe deze functie (mede in het
kader van het Advies Leijnse) verankerd kan worden in regulier werk van scholen.
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Kenniswerkers volledig geïmplementeerd
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Bijlage 1:
Consultatieronde High Tech Systemen
& Materialen
1.1 Technologie onderhevig aan mondiale concurrentie
De afgelopen jaren valt te constateren dat bedrijven die een nevenvestiging opzetten, dat voornamelijk in Oost-Europa en China doen. Ze beginnen met een kleine vestiging in het buitenland,
want dat levert ervaring en kennis op en brengt relatief weinig risico met zich mee voor de
onderneming als geheel. Bij positieve ervaringen kunnen deze kleine buitenlandse vestigingen
uitgroeien. Op deze trend vormen Nederlandse bedrijven geen uitzondering: zie bijvoorbeeld DSM
en Philips. Een van de belangrijkste redenen achter deze ontwikkeling is, naast het zoeken naar
nieuwe afzetmarkten, de noodzaak om goedkopere productielocaties en arbeidskrachten en soepeler productievoorwaarden te vinden. Verdergaande automatisering in Nederland biedt weliswaar
kansen, maar de strijd tegen het “oosten” winnen waar het om massaproductie gaat, lijkt moeilijk.
Nederland moet zich dus concentreren op ‘slimmer werken’ (zie Groeibrief, ‘Kiezen voor groei’).
Positie Nederland
De verplaatsing naar het oosten treft niet alle producten en diensten in Nederland. Veel diensten
zullen ‘gewoon’ in Nederland blijven. Dat kan komen omdat de markt zich hier bevindt (banken,
verzekeraars, etc.). Of omdat onderzoek, ontwikkeling, ontwerp- en productiefaciliteit dan wel
het aanleveren van een bepaalde dienst nabijheid vergt. Ook kan de geografische positie van
Nederland een uniek voordeel opleveren. Daarbij valt te denken aan de havens of aan de diensten
en productie die door de aan- en afvoermogelijkheden kunnen plaatsvinden, zoals de staalproductie van Corus, de (petro)chemie en logistieke diensten. Bij de voedingsmiddelenindustrie spelen
weer andere motieven, zoals landbouwmogelijkheden en reistijd in verband met volume en bederf.
Er is niets op tegen dat de toch al veelal internationaal georiënteerde ondernemingen zich verder
mondialiseren. Op vele terreinen zijn vele diensten en producten daar niet gevoelig voor. Qua
technologie is de mondiale concurrentie echter zodanig verhevigd, dat ons land daar een antwoord
op moet vinden. De kenniseconomie houdt niet bij de landsgrenzen op; dankzij ICT zijn kennis
en technologie bovendien razendsnel te verspreiden. De vraag is dan ook: welke trends zijn voor
Nederland op hoog technologisch gebied relevant om concurrerend te kunnen blijven?
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1.2 Verkorting levenscyclus en ontwikkelingstijd
Tijdens de consultatieronde hebben verschillende partijen naar voren gebracht dat kennis van
technologie zich met toenemende snelheid verspreidt en ontwikkelt, waardoor de concurrentie
op technologisch gebied voortdurend intensiveert. Door deze ontwikkeling is een eerste trend die
valt waar te nemen, de verkorting van de levenscyclus van veel technologieën en producten, en
daarmee tevens van de productiemiddelen. Was een product voorheen een leven van enkele jaren
gegund, tegenwoordig is dat soms nog slechts enkele maanden. Oorzaken hiervoor zijn onder
andere te vinden in verhevigde mondiale concurrentie op software-, product- en procesniveau,
massa-individualisering, snel verschuivende modetrends, snel opvolgende generaties van technologieën en een verschuiving van wat als duurzame goederen beschouwd werd naar consumptiegoederen (vroeger ging een model telefoon enkele jaren mee, tegenwoordig is dat voor een
GSM model vaak nog maar een half jaar). Door de toenemende welvaart zijn veel producten voor
grotere groepen mensen bereikbaar en daardoor tot massaproducten geworden.
Gevolg mondiale concurrentie
Het gevolg van mondiale concurrentie en voortdurende innovatie is dat bedrijven niet alleen te
maken krijgen met een kortere levenscyclus van vele producten, maar ook met een verschuiving
van de productielocatie tijdens deze cyclus. Op het moment dat massaproductie in zicht komt,
gaat het productieproces veelal over naar lagelonenlanden. Dus voordat een product de mature
market status bereikt, is het verplaatsen van het product en ook het productieproces aan bod. In
figuur 1 is dat te zien in de verschuiving van de lichtgrijze levenscyclus (lang) naar de donkergrijze
levencyclus (kort).
Mature market

€

End of life

Early market

t

Figuur 1: De levenscyclus van een product wordt steeds korter
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Zo krijgen bedrijven te maken met een steeds kortere levenscyclus van veel producten en moeten
ze steeds sneller achter elkaar nieuwe producten op de markt te brengen. Bovendien dienen deze
producten elke keer wat vernieuwends te bieden. Telkens komt er een nieuw stukje kennis in een
bepaald product, waardoor kennis ook steeds vlugger gegenereerd moet worden. Het traject van
het ontwikkelen en opdoen van kennis, via toepassing, tot en met de realisatie van een product
vereist dus een steeds grotere snelheid. Dat is de tweede mondiale trend: het te doorlopen traject
van fundamenteel onderzoek ten behoeve van een nieuw product naar de daadwerkelijke marktintroductie van een product dient versneld te worden indien een bedrijf concurrerend wil zijn.
Impact verschilt per industrie
De twee trends voor technologieën en technologie-gerelateerde producten gelden voor vele technologiegerichte industrieën. Toch is iedere industrietak, sector, regio of bedrijf uniek; elk heeft specifieke eigenschappen die ook dit opzicht nuanceringen en bestudering behoeven. De wijze waarop
en de snelheid waarmee de twee trends impact hebben binnen de industrie verschilt per grootte
van een bedrijf. De afwegingskaders zullen voor het MKB over het algemeen anders zijn dan voor
OEM’s (Original Equipment Manufacturers). MKBers kunnen bijvoorbeeld minder risico’s nemen, hun
markt bevindt zich meestal in de nabijheid (kortere afstand tot klant) en hun positie in de keten is
anders dan van OEMs. Toch worden de genoemde trends ook door het innovatieve MKB ervaren.
De posities van OEM’s en MKBers zijn onderling sterk verbonden: OEM’s die overwegen hun massaproductie te verplaatsen of een nevenvestiging elders te openen, dienen immers producten
(halffabrikaten, etc.) toegeleverd te krijgen. Hiervoor zijn ze afhankelijk van hun (MKB-) toeleveranciers en voor een groot deel moeten deze toeleveranciers dus in de nabijheid van de OEM te staan.
Zo dient bij een verplaatsing rekening te worden gehouden met deze toeleveranciers. Maar op hun
beurt zullen toeleveranciers vaak de OEM volgen wanneer deze naar elders vertrekt (voorbeeld is
Damen Shipyards, waarbij de toeleveranciers de leader firm naar het buitenland volgden).
Onderscheidend vermogen
Het focussen op enkele kerncompetenties (met een niet te grote afhankelijkheid van één bedrijf)
en daarin excelleren lijkt voor het MKB de meest succesvolle strategie om toelevering te garanderen. Producten en diensten leveren waartoe anderen niet in staat zijn, op een hoog niveau
van productieautomatisering, gekenmerkt door hoge kwaliteit of exclusiviteit, levert de hoogste
verzekering van afzet op. Wil een ondernemer zich onderscheiden van zijn concurrent, dan moet
hij beter weten wat de klant wil, opdat hij beter kan voldoen aan de behoeften van de klant. Het
MKB kan door dit onderscheidend vermogen eigen markten aanboren en zelfstandig bestaan en/of
toelevering aan OEM’s garanderen. Dit vereist dat de MKB’er de OEM, diens klanten en markt goed
kent, luistert naar de ambities en problemen van de OEM, meedenkt over oplossingen. Aansluiten
bij de wensen van de klant vereist product(ie)innovatie.
Onderscheidend Vermogen
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Flexibiliteit en dynamiek
In de consultatieronde is naar voren gebracht dat de levenscycli van producten steeds korter
worden. Met ander woorden, de dynamiek wordt steeds groter. Om daarop in te spelen, dient het
bedrijfsleven flexibel te zijn. Bedrijven moeten zich gemakkelijk aan kunnen passen aan wisselende omstandigheden en zich onderscheiden van concurrenten.
Voor Nederlandse bedrijven betekent deze ontwikkeling, dat ze om te kunnen blijven concurreren
continu nieuwe producten klaar moeten hebben staan. Schematisch is dit proces weergegeven
in figuur 2. Productiecycli dienen elkaar snel op te volgen, aangezien het produceren van massaproducten op het tijdstip boven de rode lijn vaak wordt overgeheveld naar lagelonenlanden. Een
massaproduct is afhankelijk van de wereldvraag ernaar en het soort product. Ook producenten
van niet-massaproducten worden overigens geconfronteerd met de noodzaak tot voortdurende
vernieuwing, omdat de concurrentie dikwijls uit onverwachte hoek met producten komt die innovatiever zijn. Hoewel het mogelijk blijft dat de productcyclus wel geheel of deels in Nederland verder kan worden doorlopen, is de kans groter geworden dat de concurrentie ondernemers verplicht
zowel product als proces tussentijds aan te passen.
De conclusie uit de consultatieronde is, dat wanneer de dynamiek in de markt toeneemt (kortere
levenscycli om de concurrentie aan te kunnen), ook de noodzaak tot flexibiliteit toeneemt (sneller,
nieuwe producten met andere specificaties) en daarmee het belang van innovatie. In de toekomst
zal dat voor elke ondernemer steeds meer gaan gelden.

€

t
Figuur 2: Verkorte productcyclus in Nederland bij massaproducten
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Bijlage 2:
EIM - Meer zicht op High Tech
EIM heeft op basis van bestaande inzichten en gegevens een inventarisatie gemaakt op grond
waarvan een nadere precisering van dit sleutelgebied gemaakt kan worden. Daartoe is het volgende onderzocht.6
• Welke sectoren kunnen aangemerkt worden als hoog innovatief? Met de volgende indicatoren
heeft EIM naar ruim 6.000 ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (ondernemingen waar
minder dan 100 personen werkzaam zijn) gekeken:
• voortdurend vernieuwen is onderdeel van de bedrijfsstrategie;
• vernieuwingsinspanningen zijn op schrift vastgelegd;
• medewerkers zijn vanuit hun functie betrokken bij vernieuwingsplannen;
• een bedrijf heeft nieuwe producten of diensten op de markt gebracht;
• deze nieuwe producten of diensten zijn nieuw voor de bedrijfstak;
• het bedrijf is doorgaans de eerste die nieuwe producten, diensten of technieken introduceert.
• Wat verstaan de American Electronics Association (AEA), OECD en EuroStat onder High Tech?
Om High Tech genoemd te mogen worden, moet een branche of bedrijfstak volgens de
omschrijving van de AEA technologiescheppend zijn, in de vorm van producten of diensten.
Uiteraard zijn de uitkomsten van het onderzoek bepaald door de gehanteerde criteria en werkwijze. Derhalve dienen de uitkomsten met die notie te worden bekeken. EIM komt tot de volgende
uitkomst:
EIM niet hooginnovatief
• post en telecommunicatie
OECD / EuroStat hightech

(alle overige sectoren)
OECD / EuroStat niet
high-tech

EIM hooginnovatief
• vliegtuig- en ruimtevaartindustrie
• elektrotechnische industrie
• chemische industrie
• natuurwetenschappelijk S&O
• softwareproductie
• meet-, regel- en controle-apparatuur
• gereedschapswerktuigen en machines voor
specifieke ind. activiteiten
• transportmiddelenindustrie excl. vliegtuigen
en ruimtevaart

6 EIM, “Meer zicht op High Tech”, 31 maart 2005
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De categorieën die op basis van de criteria als hoog innovatief of hoog technologisch aangemerkt
kunnen worden, zijn van belang voor de verdere precisering van het sleutelgebied:
Hooginnovatief én High Tech
De vliegtuig- en ruimtevaartindustrie, electronica, de chemische industrie, natuurwetenschappelijk
speur- en ontwikkelingswerk, en (embedded)softwareproductie kunnen volgens deze tabel worden
beschouwd als hooginnovatief én High Tech.
Wél High Tech, maar niet hooginnovatief
In de tabel is daarnaast te zien dat het gebied Post en telecommunicatie aan te merken is als High
Tech. Dit gebied is echter op basis van de gehanteerde criteria niet als hoog innovatief aan te merken.
Wél hooginnovatief, maar niet High Tech
De derde categorie die van belang kan zijn voor de precisering van het sleutelgebied, omvat sectoren die wel hoog innovatief zijn, maar niet aan te merken zijn als High Tech. De sectoren die hier
onder vallen, zijn Meet-, regel- en controle-apparatuur, Gereedschapswerktuigen en machines voor
specifieke industriële activiteiten en de Transportmiddelenindustrie.
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