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I. Doel en resultaten topsectorenaanpak
Waarom topsectorenaanpak?
• De Nederlandse toppositie is niet vanzelfsprekend. Nederland moet concurrerend blijven.
Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.
• In de topsectorenaanpak werken ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden
gezamenlijk aan het verdienvermogen van- en duurzame economische groei in Nederland.
• De topsectoren bieden ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing,
klimaatverandering en duurzaam grondstofgebruik. Dit vraagt een stevige, integrale aanpak.

Resultaten 2014
• Voorbeelden van resultaten, ook in relatie tot de in 2014 gezamenlijk vastgestelde
prioriteiten, zijn: lancering van de vier Nationale Iconen, Nederland partnerland Hannover
Messe, ondertekening van de MKB-samenwerkingsagenda EZ- regio, green deal Smart
Energy Cities, lancering Betaalme.nu over MKB en ketenfinanciering, pilot open house:
dancefestivals als proeftuin voor water- en energiebesparing en afvalreductie, missies
Indonesië, Japan en Zuid-Korea, de versterking van het Chemie- en ICT cluster in Eemsdelta
en samenhangende communicatie over topsectoren (werkgroep Janssen/Van Erp).
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II. Kader van de agenda 2015 (i)
• De agenda is een gezamenlijk product van de topsectoren en een leidraad voor de
activiteiten van de topteams in 2015. Het topsectorenbeleid is stevig in Nederland
verankerd. Het draagvlak groeit, meer partijen nemen deel en uitgangspunten als het
integrale karakter en publiek-private samenwerking worden door partijen als AWTI en
OESO gewaardeerd.
• Dit jaar staat de agenda in het teken van het Gaan voor Groei! Onder duurzame
economische groei wordt groei van het verdienvermogen verstaan, die tegemoet komt aan
de behoeften van de huidige generatie, zonder het ontwikkelingspotentieel van toekomstige
generaties of mensen elders in de wereld onder druk te zetten.
• De agendabrief is in afstemming met de topteams opgesteld en wordt aan de topteams
gestuurd door EZ, mede namens OCW, I&M, VWS en BH&OS.
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II. Kader van de agenda 2015 (ii)
Topsectorenaanpak voortzetten
• Generiek beleid voor alle bedrijven in Nederland met bijzondere inzet op 9 topsectoren.
• Samenwerking in gouden driehoek: ondernemers-onderzoekers-overheid.
• Integrale aanpak om de geformuleerde ambities voor 2020 e.v. te realiseren op de 5
hoofdthema's:
– kennis & innovatie, human capital, internationaal, regeldruk en maatschappelijke aspecten
– èn de drie doorsnijdende thema’s ICT, biobased en nanotechnologie

Aandachtspunten
• In 2015 gaat er, náást de voortzetting van de inzet op de 5 hoofdthema’s, extra
aandacht uit naar: innovatieagenda’s 2016-2019, startups, regio, communicatie, en
toekomst & organisatie.
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III. Inzet 2015 op de 5 hoofdthema’s (i)
Integrale aanpak: voortzetten gezamenlijke agendering, programmering en uitvoering.

Kennis & Innovatie
• Uitvoering geven aan het Innovatiecontract 2014-2015 + opstellen nieuwe innovatieagenda’s en
Innovatiecontracten 2016 – 2017 (zie bijlage 1, aandachtspunt A).
• Benutten nieuw en aangepast instrumentarium waaronder EFRO-programma’s 2014-2020,
Horizon2020, Toekomstfonds, MIT-regeling en TKI-toeslagregeling.
• Activeren van de ICT-innovatieagenda van het Team ICT en van de Smart Industry Actieagenda.

Human capital
• Uitvoeren, versnellen en actualiseren human capital agenda’s topsectoren.
• (Regionale) uitvoering Techniekpact:
-

Topsectorbeurzen vereenvoudigen en toegankelijker maken (incl. toptalenten VO-leerlingen: vmbo t/m vwo).
Intensiveren samenwerking bedrijven en beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), o.a. via pps-centra in het mbo
Bijdragen aan techniekpromotie-activiteiten zoals Jet-Net
Samen optrekken in regionale uitvoering Techniekpact en HCA’s

• Meer aandacht naar beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo), juist vanwege te verwachte tekorten.
Naast een goede basis vanuit het onderwijs wordt een Leven Lang Leren steeds belangrijker.
• Human capital en innovatie sterker aan elkaar verbinden:
- De TKI’s, Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap vormen de schakel tussen HCAuitvoering en innovatie.
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III. Inzet 2015 op de 5 hoofdthema’s (ii)
Internationaal
• Voorbereiding EU voorzitterschap eerste half jaar 2016, waaronder het etaleren van de
topsectoren tijdens inkomende bezoeken van buitenlandse bewindslieden. Deze worden
afgestemd met de topsectoren.
• Voor elke topsector internationaal profiel en communicatie onder vlag Holland Branding.
• Promotie topsectoren op 16 strategische internationale vakbeurzen (incl. Hannover Messe en
Milaan 2015). Pilots met alternatieve invulling voor topsectoren creatieve industrie en logistiek.
• Realisatie marktbewerkingsplannen door posten in prioritaire landen samen met trekkers
internationaal.
• Expliciete inzet op groene groei en circulaire economie binnen economische diplomatie samen
met topsectoren.
• Positioneren van het NL bedrijfsleven voor grote internationale projecten (vb. verbreding
Suezkanaal) met onder meer economische diplomatie (inzetten op 5 à 7 pilots).
• Dutch Good Growth Fund: €150 mln beschikbaar voor projecten in 2015. Eind 2015 mid term
review.
• Strategische reisagenda: o.b.v. wensen topsectoren tussen 20 en 25 economische missies met
leden Kabinet.
• Topsectoren worden betrokken bij vormgeving DRIVE (Developmentally Relevant Infrastructure
Investment Vehicle) over de financiering van (middelgrote) infrastructurele projecten in lage- en
midden inkomenslanden.
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III. Inzet 2015 op de 5 hoofdthema’s (iii)
Regeldruk
• Uitvoeren lopende maatwerkaanpak regeldruk topsectoren voor Agri&Food, Chemie, LSH en
Logistiek.
• Agenderen van aanpak belemmerende regelgeving, ook in topsectoren waar (nog) geen
maatwerkaanpak loopt.

Maatschappelijke aspecten
• Tweejarig actieplan vier Nationale Iconen i.h.k.v. ambassadeurschap bewindspersonen in
verbinding topsectoren.
• Met innovatiegericht inkopen op maatschappelijke thema’s en concrete projecten in een
vroeg stadium markt en overheid verbinden zodat de afzetmarkt voor maatschappelijke
innovaties vergroot wordt.
• Aandacht voor maatschappelijke aspecten (waaronder groene groei) en crossovers wordt
(blijvend) geborgd in de nieuwe innovatieagenda’s en –contracten.
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Bijlage 1. Aandachtspunten 2015
Binnen de bestaande topsectorenaanpak in 2015 extra aandacht voor:

A.
B.
C.
D.
E.

Innovatieagenda 2016-2019
Startups
Regio
Communicatie
Toekomst en organisatie

Bij alle activiteiten is bijzondere aandacht voor het MKB gewenst.
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A. Innovatieagenda 2016-2019
Identificeren van kansen voor versterking verdienkracht en oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen. Zorgen voor een goede verbinding met de nationale wetenschapsagenda en EU-programma’s.

• Aan de topsectoren wordt gevraagd een Innovatieagenda 2016-2019 op te stellen.
• Agenda identificeert kansen voor duurzame groei en verdienvermogen (2025 als horizon)
- Waarmee de topsector zijn excellente positie kan uitbouwen.
- Met bijzondere aandacht voor gezamenlijk door topsectoren te identificeren gebieden voor technologische
ontwikkeling (crossovers), en gebieden waar verdienkracht en maatschappelijke uitdagingen samengaan (NB.
hierover volgt nadere informatie vanuit EZ aan de topteams).
- De agenda richt zich op zowel nationaal als internationaal innoveren.

• Innovatieagenda 2016-2019 en Innovatiecontract 2016-2017:
- Innovatieagenda voor 1 juni; Innovatiecontract (financiële afspraken) volgt kort na zomer.
- Innovatieagenda’s kunnen belangrijke bouwstenen vormen voor de Wetenschapsagenda (najaar).
- Bij de uitvoering van de agenda wordt ingezet op gebruik van Horizon2020, EFRO, EIB, Junckerplannen, NWO,
KNAW, universiteiten en hogescholen, TO2-instituten en de tien Smart Industry fieldlabs.

• In de innovatieagenda’s zijn enkele dwarsdoorsnijdende thema’s relevant:
- Actieagenda Smart Industry is gericht op versterking concurrentiepositie Nederlandse bedrijven.
- Topsectoren zetten in op de voor hun relevante ICT-thema’s (innovatie en benutting). In de uitwerking wordt
synergie gezocht met de agenda van het Team ICT (boegbeeld Penning de Vries).
- Topsectoren agri&food, chemie en energie werken met de TKI BBE aan een gezamenlijke onderzoeksagenda
voor de biobased economy (horizon 8-12 jaar).
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B. Startups
In de topsectoren wordt gewerkt aan het verdienvermogen van vandaag en morgen. Startups zijn
daarbij belangrijke spelers in het ecosysteem. Zij brengen nieuwe ideeën verder en zijn voor diverse
topsectoren van cruciaal belang.

• Met StartupDelta zet Special Envoy Neelie Kroes Nederland internationaal op de kaart en
verbindt en versterkt het startup ecosysteem in Nederland.
• Diverse topsectoren worden gekenmerkt door de aanwezigheid van relatief veel startups
(bijv. LSH, creatieve industrie). Per topsector wordt geïnventariseerd welke relatie er met
de (internationale) ecosystemen van startups is; welke startups, incubators, accelerators,
en seed fondsen zijn actief in de topsector en hoe kan de samenwerking worden opgestart
of versterkt?
• Een voorbeeld waar de samenwerking in 2014 al is gestart is het platform ‘Open House’ in
de creatieve industrie. Open House biedt startups in de event-, dance- en muziekindustrie
een incubatie- en acceleratieprogramma én een klant. In 2015 is de ambitie in tenminste
drie andere topsectoren soortgelijke initiatieven te starten.
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C. Regio
Topsectoren en regionale ecosystemen kunnen elkaar versterken. Daarom worden (MKB-) dienstverlening en
instrumenten van rijk en regio zo veel als mogelijk samen ingericht en op elkaar afgestemd. De eind 2014
afgesloten samenwerkingsovereenkomst vormt hierbij de basis.

Uitvoering samenwerkingsagenda MKB
• MKB innovatiepakket Regio & Topsectoren: 1) bundelen van prioriteiten agenda’s
topteams en speerpunten Regionale Innovatie Strategieën (S3) en regio (RIS) (maart)
2) gezamenlijke instrumentenkoffer voor mkb-innovatie (€ 55 mln.), waarin uniformiteit
en samenhang instrumenten als vouchers, haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten.
• Vroege fase financiering: betrokkenheid topteams en regionale counterparts bij inrichting
regelingen: begin 2015 (adhv resultaten lopende regeling, pilot Noord-NL en uitkomsten
consultatieronde).

• ROM’s: speerpunten topsectoren in werkplannen ROM’s. Aandachtspunt in besluitvorming
subsidierelatie EZ-ROM’s (uiterlijk begin 2016)
• Dienstverlening MKB: gezamenlijke visievorming regio, topteams en EZ over integrale
dienstverlening, uitmondend in integrale regioplannen voor 1 juli 2015.
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D. Communicatie
De topsectorenaanpak is een integrale aanpak. Deze brengen we samen over het voetlicht, onder meer in diverse
communicatie-uitingen. Daarin laten we zien wat de topsectoren (gezamenlijk) dóen en opleveren, zowel voor
het verdienvermogen als voor de maatschappelijke uitdagingen.

• Follow-up communicatiewerkgroep Van Erp/Jansen, waaronder:
- Evenementenkalender 2015 (incl. publicatiemomenten belangwekkende onderzoeken en rapportages)
waaraan de communicatiestrategie gekoppeld kan worden en om te bepalen welke stakeholders uit de
gouden driehoek waar en wanneer optreden.
- Actieve inzet op het gebruik van gezamenlijke, inspirerende spreekkaders/-teksten over Bedrijvenbeleid
en Topsectorenaanpak.
- Etalage showcases, Nationale Iconen en voorbereiding Innovatie-Estafette (IE) in 2016.

• Aandacht voor gedegen gegevensbasis (kengetallen) en factsheets om het succes van
Bedrijvenbeleid en Topsectorenaanpak te illustreren (i.o.m. CBS).
• Proactieve mediastrategie Bedrijvenbeleid en Topsectorenaanpak en initiëren inhoudelijke
dialoog met kritische volgers.
• Grote thema’s/projecten waar meerdere topsectoren (cross-overs) bij betrokken zijn,
worden in buitenland uitgedragen in afstemming met Holland Branding (BZ, EZ en RVO).
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E. Toekomst en organisatie
Inzet op de toekomstbestendigheid van topsectoren met gezamenlijke visievorming en inzet op passende,
structurele investering (publiek én privaat) in organiserend vermogen van topsectoren

• Toekomstbestendigheid topsectoren
Commitment op gezamenlijke heldere visie topsectoren 2025 (door boegbeelden, n.a.v.
discussie boegbeeldenoverleg 1/12).

• Organiserend vermogen
Verbeteren van de governance structuur door:
 Samenhangend en eenvoudig ter beschikking stellen van publieke middelen en
instrumenten aan topteams: ontwerp regeling integrale ondersteuning topsectoren (incl.
werkbudget).
 Versterken en borgen betrokkenheid branches.
 Regiefunctie vanuit EZ verder ontwikkelen als het gaat om maatwerk en stroomlijning in
instrumenten en samen met vakdepartementen optimaal faciliteren van de realisatie van
de actieagenda’s in samenhang met de relevante beleidsagenda’s.
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Bijlage 2. Randvoorwaarden
• Voortgang en strategische discussie
- Voortdurende aandacht in boegbeeldenoverleg en overleg met de voorzitters
kennisinfrastructuur.

• Monitoring & effectmeting
– Over de volle breedte voortgang maken, meten en gezamenlijk resultaten tonen.
– Inzet op versterken gegevensbasis en monitor met CBS.
– Topteams kunnen de versterkte gegevensbasis desgewenst inzetten bij de herijking van
de volledige actieagenda’s van hun topsector.

• Ondersteuning
– Gezamenlijk secretariaat: privaat-publiek.
– Werkbudget vanuit EZ: €200.000 in 2015 (per topsector).
– In TKI-toeslagregeling 2016 wordt bezien hoe het organiserend vermogen van de TKI's te
faciliteren.
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Kalender 2015
• Voorbereiding EU-Voorzitterschap NL(1e half jaar 2016)
- Innovatie-estafette: 14 april 2016.
- TEDxEurope: 1e helft 2016.

• (Inter)nationale evenementen en communicatiemomenten
-

Hannover Messe 13 t/m 17 april.
Week van de Ondernemer 14 t/m 16 april.
Innovatieconferentie door ACTI: Q4.
Weekend van de wetenschap: 4 en 5 oktober.
Jaarlijkse voortgangsrapportage bedrijven/topsectorenbeleid: oktober.

• Gezamenlijke overlegmomenten
- Boegbeeldenoverleg: 9 februari (incl. kennisvoorzitters), 18 mei, 21 sept (onder voorbehoud, incl.
kennisvoorzitters) en 30 november.
- MKB-overleg topsectoren (vertegenwoordigers mkb in topteams): wordt gepland.
- Captains of Science overleg (vertegenwoordigers wetenschap in topteams): 22 mei en 6 nov.
- TKI-directeurenoverleg: 18 juni en 17 december.

• Innovatie, financiering en regelingen
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Innovatieagenda: op te stellen voor 1 juni (ondertekening innovatiecontract: oktober 2015).
Aanvraag TKI-toeslag: programmatoeslag tot 15 september, projecttoeslag tot 15 oktober.
Afspraken rijk-regio over instrumentenkoffer (mkb-innovatie) €40 + €15 mln.: maart.
Informatie over nationale en provinciale regelingen via digitaal ondernemersplein: voor 1 juli.
Start en helderheid over (regionale co)financiering 1e fieldlabs Smart Industry: voor de zomer.

