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Foto cover: 3D geprinte schroef van Fieldlab RAMLAB
Het Fieldlab RAMLAB ontwikkelde samen met Damen Shipyards, PRomain,  
Autodesk en Bureau Veritas de WAAMpeller: ‘s wereld eerste 200 kilo zware en  
1,35 meter grote 3D geprinte én gecertificeerde scheepsschroef in bronslegering.  
De schroef werd geprint door een lasrobot van Valk Welding met behulp van  
Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) technologie.
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Brede impuls door  
negen versnellingsprojecten

1. Smart Industry Assessmentprogramma 
Bedrijven helpen om aan de slag te gaan met Smart Industry. 

2. Smart Industry Expertisecentrum 
One-stop-shop voor bedrijven. Gericht op versnelling in het brede industriële mkb  
en implementatie in haalbare stappen.

3. Smart Industry Hubs 
Opzet van een netwerk van regionale Smart Industry Hubs.

4. Nationale Roadmap Smart Industry 
De gecombineerde NWA/HTSM/ICT Smart Industry Roadmap beschrijft de beoogde ontwikkeling 
van Smart Industry-kennis. 

5. SkillsLabs koppelen aan Fieldlabs 
Elk Fieldlab ook een SkillsLab laten worden.

6. Programma Mensgerichte Technologie 
In het programma worden best practices op dit terrein ontwikkeld, ter inspiratie en navolging  
door ontwikkelaars en toepassers van mensgerichte technologie.

7. Programma Cyber Security 
Maakbedrijven digitaal weerbaar maken door oprichten Digital Trust Center Smart Industry.

8. Programma Data Delen 
Oprichten van het Data Value Center en de Data Deel Coalitie.

9. Internationale business met Smart Industry 
Concrete samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland,  
Duitsland en België opzetten.

Smart industry wordt gedreven door de ontwik keling van nieuwe ICT en  
productietechnologie en verandert de industrie radicaal. Voorop lopen in 
digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegen heid, toe kom stige  
economische groei en een duurzame industrie. De Implementatieagenda  
Smart Industry 2018-2021 heeft als kerndoel om de digitalisering in bedrijven  
te versnellen. Met als resultaat: Nederland heeft in 2021 het meest flexibele  
en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa gerealiseerd.

SMART INDUSTRY
2018 - 2021

Toegekende en 
beoogde financiering Smart

Industry Implementatieagenda
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Mona Keijzer 
Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat

Digitalisering schudt de wereld op. Het verandert de 
economie en de samenleving in rap tempo. Om werk
gelegenheid en economische groei veilig te stellen is  
het dus belangrijk om onze industrie digitaler en daarmee  
toekomstbestendig te maken – of, in andere woorden, 
smart. We hebben daar goede papieren voor. Nederland 
is een innovatief land, met een unieke traditie van samen
werking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en over
heid. Met deze ‘Implementatieagenda Smart Industry 
20182021’ zetten we die traditie met kracht voort. 

Digitalisering, robotisering en big data in de maakindus-
trie zorgen er steeds weer voor dat er nieuwe producten 
en diensten op de markt worden gebracht. Niet alleen 
in ons land, ook internationaal is de digitalisering van 
de industrie een dominante ontwikkeling die zich in een 
zeer hoog tempo voltrekt. Sinds november 2014 hebben 
we met de ‘Actieagenda Smart Industry’ een aantal 
mooie resultaten behaald: zo zijn er inmiddels meer dan 
30 Fieldlabs in Nederland, elk met hun eigen expertise. 
Door heel Nederland hebben bedrijven, kennisinstel-
lingen, regio’s en andere partners van het eerste uur zo 
een stevige basis gelegd voor een leidende rol in Smart 
Industry. Daar moeten we nu op verder bouwen.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter Team Smart Industry

Voorwoord

En ik kan u vertellen: dat gaan we doen met deze 
Implementatieagenda Smart Industry 20182021.  
Ik ben blij dat we als team Smart Industry en met alle 
partners de prachtige plannen die we hebben, gaan 
concretiseren. We gaan onder andere inzetten op acht 
industrietransforma ties waar Nederland leidend in kan 
worden, bijvoorbeeld cyber secure datauitwisseling of 
enkelstuksproductie op maat.
Dat gaat ons alleen lukken als we slimme en slagvaardige 
allianties blijven vormen. Ik wil samen met bedrijven, mede-
werkers, kennisinstellingen én overheid een sprint trekken 
naar de digitale toekomst. Dat is goed voor de economie, 
de industrie en dus voor alle inwoners van Nederland.

Voor u ligt een ambitieus programma dat onze onder-
nemers zal helpen om hun slimme ideeën om te zetten  
in concrete producten. Ik ben blij dat deze agenda het 
MKB ondersteunt: zij zorgen voor werkgelegenheid en 
voor onze economische groei. Dankzij hen kunnen wij 
met zijn allen leven zoals we dat nu doen. Door hen  
te ondersteunen, zorgen we dus ook voor onze eco
nomie en uiteindelijk ook voor onszelf. Het ministerie  
van Economische Zaken en Klimaat is met trots partner 
van deze Implementatieagenda Smart Industry.
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Hoofdstuk 1 / Inleiding

Nederland is een innovatief land, met een unieke  
traditie van samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid. Hierdoor heeft de 
Nederlandse industrie een sterke exportpositie en 
loopt zij internationaal voorop bij het ontwikkelen  
van technologie en nieuwe industrie. Echter, door  
digitalisering veranderen internationale posities in 
hoog tempo en dat vraagt om actie. 
 
De digitalisering van de industrie, ofwel Smart Industry, 
wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en 
productietechnologie en verandert de industrie, zowel 
grootbedrijf als mkb, radicaal. Vooroplopen in digitalise-
ring van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, 
toekomstige economische groei en een duurzame indus-
trie. Het bedrijfsleven, en dat geldt zeker ook het mkb, 
moet voluit mee in deze trend om concurrerend te blijven. 

Deze Implementatieagenda Smart Industry 20182021 
beschrijft de acties die nodig zijn om als Nederland 
voorop te blijven lopen in deze ontwikkeling. De agenda 
die opgesteld is door een brede coalitie van de industrie, 
kennisinstellingen en overheden. Het bouwt voort op de 
activiteiten uit de Actieagenda Smart Industry 20142017. 

De Implementatieagenda is stevig verankerd in de 
topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
en ICT, en heeft verder verbindingen met andere top-
sectoren zoals Chemie, Agri & Food en Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen. Ook wordt nauw samengewerkt  
met het Techniekpact.

Het kerndoel van de Implementatieagenda is om de 
digitalisering in bedrijven te versnellen. Met name bij het 
mkb ligt hier nog een grote opgave. Juist voor deze groep 
industriële maakbedrijven zijn praktische oplossingen 
vanuit de Smart Industry toepasbaar. De wereld is daarbij 
ons speelveld: Smart Industry moet leiden tot nieuwe 
exporteerbare businessproposities. Door in te zetten op 
een ambitieus, internationaal toonaangevend programma 
bouwen we verder aan een uniek geïntegreerd ecosys-
teem waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 
nauw samenwerken aan implementatie én doorbraakinno-
vaties. Met als resultaat: 
1.  Meer economische groei door het verhogen van de 

productiviteit
2.  Meer werkgelegenheid en aantrekkelijke banen
3.  Oplossen van maatschappelijke vraagstukken door  

bijvoorbeeld minder gebruik van grondstoffen en 
energie

Hoe gaan we dat aanpakken? 

Inhoudelijke verdieping langs acht 
industrietransformaties 

Gebaseerd op de ervaring in de afgelopen jaren zijn er 
acht belangrijke vraagstukken benoemd, zoals het reali-
seren van een goede en veilige uitwisseling van digitale 
gegevens met andere bedrijven. Deze acht industrietrans-
formaties staan beschreven in hoofdstuk 4, en vormen de 
inhoudelijke leidraad voor de versnelling van digitalise-
ring binnen bedrijven en onze activiteiten; dat willen we 
bereiken.

Brede impuls door negen versnellingsprojecten

Om een extra versnelling mogelijk te maken op de 
industrietransformaties zijn negen grote projecten 
gedefinieerd met concrete doelstellingen en activiteiten 
voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld om de kennis uit 
de Fieldlabs te vertalen naar een bredere groep bedrij-
ven. Of het inrichten van een digitale omgeving waarin 
Nederlandse bedrijven veilig data kunnen delen in de 
keten. Deze negen versnellingsprojecten staan beschreven 
in hoofdstuk 5. 

Vooroplopen in digitalisering vereist een slagvaardige 
coalitie van bedrijven, branches, regio’s, kennisinstellin-
gen en overheden die concreet aan de slag gaat. Binnen 
hun eigen bedrijf en gezamenlijk in onder meer Fieldlabs. 
Ingebed in de Topsectorenaanpak en tegelijkertijd gericht 
op een sterke internationale positionering, goede aanslui-
ting met Europa, onder andere middels Digital Innovation 
Hubs en het Europese innovatienetwerk Vanguard Initiative. 
De voorliggende Implementatieagenda is daarom zo con-
creet mogelijk gemaakt en is een uitnodiging aan iedereen 
om met deze agenda aan de slag te gaan en te helpen bij 
de uitvoering ervan.
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De afgelopen drie jaar is een aantal mooie resultaten 
behaald: zo zijn er inmiddels meer dan 30 Fieldlabs 
in Nederland, elk met hun eigen expertise. Door heel 
Nederland hebben bedrijven, kennisinstellingen, regio’s 
en andere partners van het eerste uur een stevige basis 
gelegd voor een leidende rol in Smart Industry.

Aan de slag 

Smart Industry is in 2014 gestart met de overhandiging 
van de Actieagenda Smart Industry aan premier Rutte  
op de Hannover Messe. Het Duitse Industrie 4.0 initiatief, 
dat een jaar eerder op dezelfde beurs werd gelanceerd, 
markeerde de aftrap voor de ontwikkeling van een gedigi-
taliseerde industriebasis voor Duitsland. Een wereldwijde 
ontwikkeling werd hiermee manifest. 

Met de Actieagenda Smart Industry, Dutch Industry  
Fit for the Future, is in Nederland een brede beweging  
op gang gekomen. We lichten een aantal resultaten toe.

150 Smart Industry presentaties met  
15.000 deelnemers

Smart Industry heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de bewustwording van de kansen die digitalisering 
voor de maakindustrie heeft. Voor sommige bedrijven 
is het geheel nieuw, voor andere bedrijven wordt een 

ontwikkeling expliciet gemaakt die ze zelf ook aan zien 
komen en/of waarop al wordt geanticipeerd.

Bijna tweehonderd Smart Industry Ambassadeurs  
uit het bedrijfsleven 

Een netwerk met Smart Industry Ambassadeurs is ontstaan. 
Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen 
die klaar zijn voor de toekomst en actief bijdragen aan de 
realisatie van de Actieagenda Smart Industry. 

Een goed voorbeeld is ISAH die de werkgroep Interna
tionalisering trekt. Ambassadeurs beschikken over kennis 
die zij graag delen met het Smart Industrynetwerk. 

Hoofdstuk 2 / Resultaten

Smart Robotics 
Uitzendbureau voor Robots

Enkele jaren geleden is het bedrijf Smart Robotics opge-
richt (tevens Smart Industry Ambassadeur). Dit bedrijf 
leent robots uit aan bedrijven. Het bedrijf groeit enorm 
en is druk bezig met internationaliseren. Dit bedrijf is een 
toonbeeld van de trend richting flexibele productiesyste-
men en ander type robots.

www.smart-robotics.nl

De afgelopen drie jaar is veel bereikt
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32 Fieldlabs opgestart

Een Fieldlab is een praktijkomgeving waarin Smart Industryoplossingen
worden ontwikkeld, getest, geïmplementeerd en waar mensen kunnen leren
om deze toe te passen. Er zijn 32 Fieldlabs gestart waaraan circa 300 bedrijven
en diverse kennisinstellingen en overheden meedoen. 

In veel Fieldlabs zijn inmiddels concrete resultaten bereikt in de vorm van
werkbare toepassingen die in de praktijk worden toegepast. Er zijn nieuwe
producten ontwikkeld en in een aantal Fieldlabs zijn nieuwe bedrijven opgezet.
Inmiddels gaat er al bijna 165 miljoen euro om in de Smart Industry Fieldlabs,
waarvan een kleine 70 miljoen euro bestaat uit private investeringen. 

Tabel 1
Toegekende financiering fieldlabs naar bron

Financieringsbron Omvang in M Euro

EU 28

Rijk 42

Regio 25

Privaat 68

Totaal 163

Bron: Fieldlab Monitoring 2017, TNO

Kennisroadmap Smart Industry 1.0 opgesteld

Als onderdeel van de Kennis en Innovatie Agenda van de topsector HTSM is 
een Roadmap Smart Industry 1.0 opgesteld. Door het schrijfteam van de ‘NWA 
route Smart Industry’ en de ‘HTSM Roadmap Smart Industry’ is in het kader van 
de Nationale Wetenschapsagenda ook een routekaart Smart Industry geformuleerd. 

 2. REGION OF SMART FACTORIES 

Consortium van 40 bedrijven uit Noord-Nederland 

(waaronder Philips en Fokker) ontwikkelt concepten 

voor de Fabriek van de Toekomst, met focus op foutloos 

produceren en ‘First-Time-Right’ productontwikkeling. 

Programma bestaat uit 10 pilotprojecten, business 

development activiteiten voor technologie-leveranciers, 

en het opbouwen van een ecostructuur rond Smart 

Manufacturing inclusief onderwijs (Centre of Expertise) 

en shared facilities. Locatie: Noord-Nederland.

 13. RAMLAB

Ontwikkelt kennis op het gebied van metaal 3D printen

en certificeren van grote onderdelen voor de haven-

gerelateerde sector. Partners: InnovationQuarter, Port of 

Rotterdam, RDM Makerspace, Valk Welding, Air Liquide, Autodesk, 

IBM, Lincoln Electric, Lemtech, M2i, Huisman, Heerema, Fokker, 

Koninklijke Marine, Damen, Volkerrail, Allseas, MX3D, Bolier, 

Royal Roos, Promarin. Locatie: Rotterdam.

 1. ULTRA PERSONALIZED

 PRODUCTS AND SERVICES

UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersona-

liseerde producten en diensten te ontwerpen en

te produceren. Gericht op het gehele proces; van 

data-acquisitie, conceptontwikkeling en scannen, 

tot engineering en dataverwerking voor productie. 

Partners: CLICKNL, 4TU, Hogescholen, TNO, Philips, MKB-bedrijven.

Locaties: Delft, Eindhoven, Enschede, Amsterdam.

18. 3D MEDICAL

Het drastisch verbeteren van gepersonaliseerde

zorg door middel van SMART technology zoals 3D

Imaging en 3D printing. Samenwerking met UMC

Utrecht, Stichting ProtoSpace en Hogeschool

Utrecht. Partners: MRIguidance, Zimmer Biomet,

3Devo, Ultimaker, Xilloc, Landre, Livit. Locatie: Utrecht.

20. THERMOPLASTIC COMPOSITES  

NEDERLAND (TPC NL)

Centrum voor zowel fundamenteel als toegepast

onderzoek voor productie met thermoplastische

composieten. Speerpunten zijn tape laying,

compression moulding, insert moulding, recycling

en automation (robotica). Partners: TPRC en TPAC.

Locatie: Enschede. 

21. FIELDLAB CAMINO 

Ambitie is 100% voorspelbaar onderhoud van 

infrastructurele werken. Gewerkt wordt in 2 clusters, 

zijnde Rail en Water en nieuwe clusters op het 

gebied van Smart Energy en Tunnels zijn in ontwik-

keling. Binnen de clusters werken partijen als Prorail, 

Rijkswaterstaat en Waterschap Vechtstromen samen 

met technologiepartijen om nieuwe oplossingen op 

het gebied van Smart Maintenance te ontwikkelen. 

Initiatiefnemers zijn Stichting World Class Maintenance, samen 

met Oost NL en Novel-T. Locatie: Enschede.

 3. SMART DAIRY FARMING 3.0

Het verhogen van de duurzaamheid (gezondheid en 

productie) en (economisch) rendement van de melk-

veehouderij door real-time data van melkkoeien

te verzamelen en te delen in de keten. Partners: Friesland 

Campina, CRV en Agrifirm. Locatie: Amersfoort.

 4. SMART BENDING FACTORY

Ultramoderne fabriek voor het lasersnijden en buigen

van staal, geheel via internet aangestuurd. 

Doel: 'total- cost-of-ownership' met 20% verlagen 

en 'time-to-market' 5x sneller. Partners: 247TailorSteel, 

Gunnebo, Innclose, Staja, Viscon, Jansen Metal Products, ROC 

Graafschap College, Anton Tijdink Opleidingen. Locatie: Varsseveld.

 5. THE GARDEN

Samenwerken in de keten op een veilige manier.

Security in Smart Industry met als eerste project

EPLM (Extended Product Life Cycle Management).

Partners: Thales, Demcon, Figo, Norma, Parthian, PM Group, USG, 

VIRO, VMI, Benchmark, True Information Solutions, Coblue, 

Vidinexus, NDIX, FME, Saxion, UT, TNO. Locatie: Hengelo (Ov).

 6. FRESHTEQ.NL

Technologische innovatie voor de glastuinbouw.

Slimme oplossingen voor volledig geautomati-

seerde productie, teelt en distributie van vers fruit 

en groente. Creëren van Fresh Food chains voor 

steden en dichtbevolkte regio's wereldwijd. 

Partners: Demokwekerij Westland, TU Delft, WUR, TNO, GHC.

Locatie: Westland.

 7. MULTIMATERIAAL 3D PRINTEN

Richt zich op het ontwikkelen van volledig nieuwe

waardeketens, op basis van de volgende generatie

multi-materiaal 3D print technologieën en de daarbij

behorende datamanagement-systemen. 

Partners: TNO, High Tech Systems Centre (TU Eindhoven),

ECN, Admatec, Vertex-NextDent, Océ, Philips Lighting, DoMicro, 

PwC, ASML, XYCarb, BOM en LIOF. Locatie: Eindhoven.

 8. SMART CONNECTED 

 SUPPLIER NETWORK

Fieldlab heeft als doel om informatie-uitwisseling

in de toeleverketen efficiënter te laten plaatsvinden

door standaardisatie en interoperabiliteit. Start met

ERP software. Partners: Brainport Industries, KMWE, NTS 

Group, Eurotechniek, MKG, Isah, TNO, Fujitsu Glovia, Neways, 

Infor, Exact, Tradecloud, Ridder, Viscon, Suplacon, AAE, Faes, 

Van Raak Staal, Ketenlink, Supplydrive. Locatie: Eindhoven.

 9. FIELDLAB CAMPIONE

Doel van dit eerste fieldlab in de procesindustrie

is onderhoud 100% voorspelbaar maken. Condition

Based Maintenance: sensoren monitoren de status

van installaties om precies te voorspellen wanneer

onderhoud nodig is. De fabrieksinstallaties worden

beter beschikbaar, tegen lagere kosten.   

Partners: Consortium van circa 20 bedrijven, 10 kennisinstellingen

en 3 ondersteunende organisaties. Locatie: Gilze Rijen.

 10. FLEXIBLE MANUFACTURING

Dit fieldlab heeft als doel productieprocessen 

flexibeler te maken met inzet van o.a. robotica, ICT 

en operator support systemen. Het eenvoudiger, 

foutloos en flexibeler produceren van grote product-

mix in kleine series door kortere omsteltijden en 

zero programming. Partners: Brainport Industries, Bosch 

Rexroth, Bronkhorst High Tech, De Cromvoirtse, Neways, Smart 

Robotics, Vincitech, Yaskawa, Accerion, Assemblage Perfect, Total 

Productivity, ICT Automatisering Nederland, KMWE, Omron, 

Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool Eindhoven, Technische 

Universiteit Eindhoven, TNO. Locatie: Eindhoven.

 11. DIGITAL FACTORY FOR 

 COMPOSITES

Faciliteit voor open cross-sectorale innovatie en demo-

centrum voor geautomatiseerde en digitale productie 

van composieten. Partners: Airborne, Siemens, SABIC, KUKA en 

TU Delft. Locatie: Ypenburg.

22. FIELDLAB SMASH

Ambitie is 100% voorspelbaar onderhoud. Condition

Based Maintenance in de scheepsbouw. Real-time

informatie verzamelen en analyseren over de staat

van het schip om zo onderhoud op tijd te kunnen

uitvoeren en downtime te voorkomen. Partners:

MCN/KIM, NMT, WCM, IQ, verschillende asset owners en 

toeleveranciers. Locatie: Rotterdam/Drechtsteden en landelijk. 

23. SMART BASE

Een proeftuin voor de ontwikkeling van een 

‘Smart Base’ voor Defensie. Defensie gaat in samen-

werking met het innovatieve bedrijfsleven experimen-

teren om tot oplossingen te komen op het gebied 

van bescherming, energie, water en ‘support & 

services’. Partners: Min. van Defensie, LIOF, BOM, Oost NV, 

InnovationQuarter, NOM. Locatie: Amersfoort.

24. FIELDLAB 5G

5G maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor

5G mobiel internet. Ondernemers en non-profitorga-

nisaties werken samen met experts om toepassingen

van 5G te testen. Partners: EBG, KPN, Vodafone, Huawei, 

Ericsson, TNO, RUG, Hanzehogeschool, SURF, Agentschap 

Telecom. Locatie: Groningen.

25. INDUSTRIAL ROBOTICS

Ontwikkelt gecertificeerde opleidingen op gebied

van robotprogrammering en robotbediening op 

MBO en HBO niveau. Biedt mogelijkheid tot ontwik-

kelen en experimenteren van nieuwe technologieën 

en toepassingen. Partners: Deltion College, Landstede mbo, 

Hogeschool Windesheim, Altrex, Auping, AWL-Techniek, Goma, 

Mechdes, Kinkelder, Hellebrekers, Moba, Nefit, Teqram, VMI, 

Voestalpine Polynorm, Wivé, IJssel Technologie. Locatie: Harderwijk. 

26. TECHNOLOGIES ADDED

De eerste Shared Smart Factory met een gedeelde

productielocatie voor Smart Manufacturing, incuba-

tors en dienstverleners op het vakgebied. Daarnaast 

biedt Added 'in-house' faciliteiten voor Hogeschool 

Stenden en andere kennis- en opleidingsinstituten. 

Partners:Technologies Added, Sustainder, NOM, Stenden, RUG, 

Drente-college. Locatie: Emmen.

27. DUTCH OPTICS CENTRE

Dutch Optics Centre brengt kennis en onderzoeks-

capaciteit bij elkaar om Nederlandse bedrijven te 

ondersteunen. Samen ontwikkelen we de volgende 

generatie optische instrumenten om bij te dragen 

aan wereldwijde uitdagingen. Oprichters: TU Delft, TNO 

en 25 kleine en middelgrote bedrijven en kennis-instellingen. 

Locatie: Delft en Enschede. 

28. ROBOHOUSE

Faciliteit en innovatieprogramma om robotica verder

te ontwikkelen in Nederland. Focus ligt bij adoptie-

versnelling van 'state-of-the-art' roboticaoplossingen

bij organisaties. Partners: RoboValley, TU Delft, Festo, Exact, 

Haagse Hogeschool, TNO, Innovation Quarter. Locatie: Delft.

29. HIGH TECH SOFTWARE 

COMPETENCE CENTRE

Consortium van 20+ high tech softwarebedrijven 

rondom virtual prototyping & design, model based 

software en data analytics & services. Laten zien hoe 

baanbrekende innovatieve software bijdraagt aan het 

efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter ontwikkelen 

en produceren van hardware. #3x_sneller_ontwikkelen 

#aanpasbaar #nul_fouten. Locatie: Eindhoven. 

 14. 3D MAKERS ZONE

Revolutionizing how things are made. 3D Makers Zone 

richt zich op toegepaste innovatie voor Smart Industry. 

We creëren innovatieve producten en oplossingen voor 

bedrijven. We doen dit door het toepassen van innovatie 

technologieën met een sterke focus op industrieel 

3D-printing / Additive Manufacturing. Onze praktijk-

omgeving heeft verder verschillende labs waar IoT tech, 

blockchain, AR/VR en robotica worden toegepast. 

Partners: PWN, Spaarnelanden, KLM, InHolland, Nova College, HvA, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Berenschot, Provincie 

Noord-Holland. Locatie: Haarlem/Amsterdam.

12. AUTOMATED COMPOSITES 

AND METAL MANUFACTURING & 

MAINTENANCE ACM3 

Centrum voor de ontwikkeling van lichtgewicht struc-

tuurdelen en bijbehorende fabricagetechnologieën en 

onderhoudsconcepten in composiet en metaal. Focus 

ligt op geautomatiseerde processen (o.a. robot based 

composites manufacturing en metal additive manufac-

turing). Partners: Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Centrum, 

Ampyx Power, Correlian, Fokker Landing Gear, Fontys Hogeschool 

Engineering, Label/Breed, Kaptein Roodnat, Omron Europe. PAL-V, 

TNO, TU Delft, VABO Composites, Windesheim. Locatie: Marknesse.

Fieldlabs zĳn praktĳkomgevingen waarin bedrĳven en 

kennisinstellingen  doelgericht Smart Industry oplossingen 

ontwikkelen, testen en implementeren.

Daarnaast leren mensen deze oplossingen in de fieldlabs 

ook toe te passen. Ook versterken ze verbindingen 

met onderzoek, onderwĳs en beleid op een specifiek 

Smart Industry thema en dragen kennis over naar andere 

ondernemers. Begin 2018 zĳn 32 fieldlabs up-and-running 

met een regionale, nationale of internationale focus. 

Ga voor meer informatie naar 

www.smartindustry.nl/fieldlabs.

SMART
INDUSTRY
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30. BLOCKLAB

Blocklab werkt aan een decentrale toekomst. Zij ontwik-

kelt samen met engineers, developers en ketenpartners 

uit Logistiek en energie sector blockchain usecases die 

radicale veranderingen teweegbrengen in  ketens, grids 

en marktmodellen. Partners: TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam, 

CGI, STC group, HRO, Gemeente Rotterdam, TKI Dinalog, 

InnovationQuarter. Locatie: Groothandelsgebouw, CiC, Rotterdam.

31. DUTCH GROWTH FACTORY

Innovatiecluster voor versnellen de digitale transfor-

matie van maakbedrijven naar nieuwe markten. 

Doel: ontwikkelen en opschalen van productieproces-

sen van 50 scale ups, MKB en multinationals in 2025.

Partners:  SMITZH, 3D Robotprinting, Spark Design & Innovation, 

Centwerk, TNO, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, 

Willem de Kooning Academy, Tu Delft, Dutch Makers Revolution.

32. TECHPORT

Het Fieldlab Techport heeft de ambitie om real time 

data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productie- 

data en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie 

van data -en daarmee sturing- in de procesindustrie 

te realiseren: resultaat; 100% voorspelbaar onderhoud 

van installaties en optimale inzet van productiemidde-

len met een maximale output tegen minimale kosten. 

Partners: Tata Steel, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 

Center for Business Analytics, Amsterdam Data Science, Facta, 

SKF, Semiotic Labs, 30Mhz, VanderEng Labels, Koning &Hartman, 

Bosma & Bronkhorst, IJssel Technologie, World Class Maintenance, 

Techport. Locatie: Velsen-Noord.

 15. SMART WELDING FACTORY

Flexibel en volledig geautomatiseerd produceren en 

3D-printen (WAAM) met behulp van lasrobots, zonder 

programmeringstijd: ‘first-time-right’ en ‘one-piece-flow’.  

Partners: LAC, NIL, Aebi Schmidt, Pan Oston, Stork Thermeq, 

Hoekman RVS, Exerion, Contour, Wive Techniek, Noteboom Trailers, 

Van Raam, Breman Machinery, Stanstechniek Gaanderen, Gunnebo, 

VSMI, Techwise Twente, Anton Tijdink opleidingen, ROC van Twente, 

SMEOT. Locatie: Enschede. 

17. DE DUURZAAMHEIDS-

FABRIEK
Smart Solutions maritieme automatisering (Robotica), 

Smart Metrology en Smart Energy. Het stimuleren 

van ontwikkeling, valorisatie van innovaties in mari-

tieme sector en energietransitie. Faciliteren het 

'Leven lang ontwikkelen'. Partners: Valk Welding, 

Scheepswerf Slob, De Waal, Krohne Altometers, PRIVA, Verkerk, 

VIV, Opleidingsbedrijf Installatiewerk, VAF, Da Vinci College, 

FESTO, HVC, Edorado, 10XL. Locatie: Dordrecht.

 16. PRAKTĲKCENTRUM VOOR 

 PRECISIELANDBOUW

Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor 

(collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveran-

ciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen. Bieden 

demo- en testfaciliteiten binnen het praktijkcentrum en op 

locatie. Partners: ZLTO, Vd Borne, TU Eindhoven, Delphy, Rusthoeve, 

HAS Den Bosch, WUR, Locatie: Reusel en Colijnsplaat.
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19. COMPOSIETEN ONDERHOUD

 EN REPARATIE

Doel is volledig automatiseren van onderhoud

en reparatie aan composiet onderdelen, primair

vliegtuigen. Partners: Stichting Development Center for 

Maintenance of Composites (DCMC), Fokker, NLR, TU Delft, 

Airborne, Nederlandse luchtmacht, REWIN, BOM, TIAT en 

Damen Shipyards. Locatie: Hoogerheide/Woensdrecht. 

32
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Door NWO is een eerste Smart Industry call uitgeschreven 
en daaruit zijn zes onderzoeksprojecten gestart. Onder 
meer UPPS en de maintenance Fieldlabs zijn daarbij betrok-
ken. De roadmap is nu vernieuwd (zie hoofdstuk 5).

Skills

In de Actieagenda richtten we ons op het toerusten van 
zowel aankomende werknemers als bestaande werknemers 
met de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor 
Smart Industry. 

Er zijn Fieldlabs tot stand gekomen waarbij het ontwikke-
len van vaardigheden centraal staat. Ter illustratie twee 
voorbeelden. In de Duurzaamheidsfabriek krijgt een leven 
lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot  
bij, na en omscholing gedurende de gehele loopbaan. 
Het Fieldlab Industrial Robotics ontwikkelt onderwijs
programma’s en certificering voor de toepassing van 
industriële robotica.

Verschillende onderwijsinstellingen hebben nieuwe Smart 
Industryopleidingen opgericht. Tevens is een platform 
Lectoren met dertig deelnemers actief.

Standaardisatie, datadelen, cybersecurity

De opgestelde Smart Industry Standaardisatie agenda 
moet het gebruik van standaarden in de Nederlandse 
industrie bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland 
internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling 
van nieuwe ICT en industriestandaarden. 
Voor het delen van data is een standaardcontract opge-
steld die het partijen makkelijker maakt afspraken te 
maken. Op het gebied van cybersecurity wordt de laatste 
hand gelegd aan een tool om mkb’ers te helpen.

Fieldlab UPPS
Ultra Personalized Products 
and Services

Fieldlabs UPPS is in het leven geroepen om inno-
vatie rondom UPPS te stimuleren. Het uiteindelijke 
doel hiervan is om een Nederlandse maakindustrie 
te creëren waar op grote schaal gepersonaliseerde 
producten worden gerealiseerd. Dit Fieldlab richt 
zich drie gebieden: sport, health en fashion. 

www.upps.nl

Fieldlab Industrial Robotics

Ontwikkelt gecertificeerde opleidingen op het 
gebied van robotprogrammering en bediening  
op mbo en hboniveau. Biedt de mogelijkheid tot 
het ontwikkelen van en het experimenteren met 
nieuwe technologieën en toepassingen.

www.fieldlabir.nl

Fieldlab Smart Connected  
Supplier network

Doel is de informatieuitwisseling in de toelever
keten efficiënter te laten plaatsvinden door stan-
daardisatie en interoperabiliteit. 
In een genetwerkte high tech supply chain moet 
het veel gemakkelijker worden om data te kunnen 
delen. 

www.brainportindustries.com
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Regionale Smart Industry Actieagenda’s in 
uitvoering

In de afgelopen jaren is een belangrijke extra dimensie 
ontstaan rond het Smart Industryprogramma, namelijk  
de regionale Smart Industryinitiatieven. Deze werken 
nauw samen met het nationale programmabureau.

BOOST
Aanjager voor Smart Industry 
in OostNederland 

BOOST is de actieagenda voor Smart Industry in 

Oost-Nederland. BOOST maakt Oost-Nederland 

klaar voor Smart Industry. Het draagt bij aan de 

versterking van de internationale concurrentieposi-

tie van (mkb-)bedrijven met als doel: behoud en uit-

breiding van de maakindustrie in Oost-Nederland. 

www.smartindustryoost.nl

SMITZH
Nieuw loket voor Smart Industry 
in ZuidHolland

Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over 

automatisering en digitalisering kunnen terecht 

bij SMITZH - Smart Manufacturing: Industriële 

Toepassing in Zuid-Holland. Dit loket is ont-

staan door de samenwerking van acht Fieldlabs, 

InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente  

Den Haag en de provincie Zuid-Holland.

www.smitzh.nl

Smart Industry Noordvleugel
Digitalisering, robotisering en nieuwe 
businessmodellen 

Smart Connections verbindt en mobiliseert de 

actoren in de Noordvleugel om samen de uitda-

gingen rond digitalisering, robotisering en nieuwe 

businessmodellen op te pakken en de Noordvleugel 

klaar te stomen voor de toekomst.

Regions of Smart Factories
Veertig partners uit Noord-Nederland ontwikkelen 
samen de ‘Fabriek van de toekomst’

De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van  

intelligente, connected en customized productie-

processen, voor intelligente, connected en  

customized producten.

www.rosf.nl

Brainport Industry Campus 
Gezamenlijke locatie voor volledig flexibele 
productie

Brainport Industries Campus wordt de allereerste 

fysieke locatie waar high tech toeleveranciers samen 

innoveren en volledig geautomatiseerd en flexibel 

(enkelstuks) produceren. Er worden 7 Fieldlabs, faci-

liteiten en innovatie consortia die onderdeel zijn van 

het Innovatie Programma ‘Fabriek van de Toekomst’ 

gehuisvest in het Atrium van deze campus.

www.brainportindustriescampus.com

Hoofdstuk 2 / Resultaten
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Hoofdstuk 3 / Analyse

3.1 Internationale ontwikkelingen 

Smart Industryontwikkelingen voltrekken zich in razend 
tempo. De resultaten in hoofdstuk 2 tonen aan dat er in 
Nederland in de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet. 
Er is echter geen enkele reden om achterover te leunen. 
 
Sinds 2014 zijn Smart Industry en Industry 4.0 internationaal 
breed geaccepteerde begrippen geworden, met navolging 
in vele landen. 

Mede geïnspireerd op en geactiveerd door de Europese 
strategie ‘Digitizing European Industry’, hebben diverse 
Europese landen in de tussentijd hun nationale digitalise-
ringstrategie voor de industrie gepresenteerd. De landen 
die dit niet hebben gedaan, zijn hier hard mee bezig. 

De impact van de disruptieve kracht van technologieën als 
Internet Of Things, big data, robotisering en nieuwe maak-
technologieën wordt niet meer onderschat. Er wordt flink 
geïnvesteerd, zowel binnen als buiten Europa. De Digital 
Transformation Monitor uit juni 2017 laat zien dat Nederland 
25 miljoen heeft geïnvesteerd in de periode 20142017. 

Figuur 1
15 Smart Industry Programma’s in Europa, 

European Commission Juni 2017

China’s Industry 4.0 beleid:  
1013 overheidsfondsen met totale 

omvang 807 miljard dollar, 2017

Budget
Funding
approach

Approx.  
€10 billion Mixed

€200 million Mixed

€45 million Public

€25 million Mixed

€97.5 million Public

€50 million Mixed

€164 million Mixed

Not yet 
defined Public

Bron: Digital Transformation Monitor 2017

Vernieuwing van de industrie

Echter, een recente inventarisatie van de Smart Industry Fieldlabs1 
toont aan dat er inmiddels meer dan 50 miljoen in Smart Industry 
Fieldlabs is geïnvesteerd in de periode 20142017. Nederland doet 
dus mee in de voorhoede. Dit wordt bevestigd in het Readiness 
for the Future of Production Report 2018 van het World Economic 
Forum en global management consultant A.T. Kearney. Ook dat 
geeft aan dat Nederland behoort tot de landen die goed gepositi-
oneerd zijn om te kunnen profiteren van Industrie 4.0.

1 Fieldlab Monitoring 2017, TNO

Figuur 2 
Budget en funding van nationaal  

Industry 4.0 beleid
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Figuur 4
Impact van technologieadoptie op de jaaromzet

3.2 Digitalisering van de industrie:  
economische impact

Economische impact
De industrie heeft 82% aandeel in de export van in 
Nederland geproduceerde goederen en vormt daar-
mee een belangrijke basis van ons welvaartsniveau. 
Vooroplopen in digitalisering van de industrie is dus  
cruciaal voor het bevorderen van de werkgelegenheid  
en de toekomstige economische groei.

Vergroten van concurrentievermogen 
Ons concurrentievermogen wordt versterkt door de  
digitalisering. Door een hogere productiviteit creëren  
we meer toegevoegde waarde per werknemer, boren  
we nieuwe markten aan en leveren we eindproducten  
af met een betere kwaliteit. 
Gerichte investeringen, bijvoorbeeld in Automation  
en Artificial Intelligence, kunnen 1,3% bijdragen aan  
de ver hoging van het BNP van Nederland en 1,2% van  
de Europese Unie (ITIF, 26 november 2016). 

Verbeteren jaaromzet
De Digital Transformation Scoreboard 2017 toont aan  
dat 14% van de in totaal 477 ondervraagde Europese 
bedrijven  die in de afgelopen drie jaar hebben geïnves-
teerd in digitale technologieën  een omzetstijging van 
meer dan 20% hebben gerealiseerd. Van deze 477 onder-
vraagde Europese bedrijven heeft 39% een omzetstijging 
tot 20% gerealiseerd. 

Figuur 3
Automatiseringstechnologieën hebben de potentie om de productiviteit te versnellen

N= 477
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Significantly increased
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Automation technologies have the potential to turbocharge productivity 
GDP growth impact1, percent per annum 

+1.2%

Automation and AIAutomation and AI Early robotics Early web technologies

+1.3%

+0.6%
+0.4%

1 Impacted through improved labor productivity 2 Midpoint scenario

Scope Worldwide 27 EU countries Netherlands

Period 1993-2007 2004-2008

Forecast2

Contribution
to GDP growth ~16% ~40% ~60-70% ~60-70%

DF countries

2016-20302016-2030

Forecast2

Bron: Digital Transformation Scoreboard 2017Bron: ITIF (Nov 28, 2016), Graetz & Michaels (2015), Evangelista et. al. (2014), McKinsey analysis 

GDP growth impact1,  
percent per annum
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Figuur 5
Impact van adoptie van digitale technologie op de industrie

Bron: My Smart Industry, ING Economisch Bureau 2017

Genereren van groei op basis van het aantrekken 
van nieuwe klanten
De Digital Transformation Scoreboard 2017 toont aan dat 
81% van de 477 ondervraagde Europese bedrijven groei 
hebben kunnen realiseren dankzij de adoptie van digitale 
technologieën, die hebben bijgedragen aan de ontwik-
keling en commercialisatie van nieuwe producten en 
diensten waarmee nieuwe klanten geworven zijn. Van de 
ondervraagde machinebouwbedrijven heeft 26% nieuwe 
klanten kunnen aantrekken. Datzelfde geldt voor 31% van 
de bedrijven uit de gezondheidszorg en voor 24% van de 
bedrijven uit de autoindustrie.

3.3 Digitalisering van de industrie: 
werkgelegenheid en maatschappelijke impact

Verbeteren en creëren van hoogwaardige 
werkgelegenheid 
Terughalen van de productie naar Europa door reductie 
van kosten kan bijdragen aan nieuwe banen, nieuwe mark-
ten en nieuwe digitale vaardigheden (skills). 

In het onderzoeksrapport ‘My Smart Industry’ conclu-
deert het Economisch Bureau ING dat de technologische 
industrie ook op langere termijn groeimotor van de 
Nederlandse economie kan zijn. Hiervoor is onder andere 
nodig dat de sector digitalisering benut om te groeien. 
Om te blijven groeien zijn meer medewerkers nodig.  
De sector staat voor de opgave om tot 2030 120.000 mensen 
aan te trekken.

Figuur 6
ING ziet kansen voor 120.000 banen in de technologische industrie

Er zijn momenteel 286.000 medewerkers (FTE) in de sector. 

Tussen nu en 2030 gaan er 70.000 medewerkers met pensioen.
Die moeten worden vervangen.  

Een groei van ruim 4% tot 2030 en daarmee een verdubbeling van
de toegevoegde waarde vraagt om 50.000 extra medewerkers1. 

Dus in totaal moeten er tot 2030
70.000 + 50.000 = 120.000 nieuwe mensen worden aangenomen.  

286.000

120.000

50.000

70.000

= 10.000

120.000 nieuwe medewerkers nodig tot 2030 om groei van de sector structureel te verhogen

1   Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit tot 2030 van 3%, gelijk aan
     de periode 1995-2016. De productiviteit per FTE loopt dan op van € 110.000 in 2016 naar € 167.000 in 2030.
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Volgens de Europese Commissie heeft 32% van de werk-
nemers in Europa weinig of geen digitale skills en heeft 
15% nog nooit het internet gebruikt (European semester 
thematic fiche, Digital Single Market; Digital skills 2016). 
Hoewel de mate van digitale skills bij werknemers ver-
schilt per lidstaat vormen deze beperkte skills een groot 
probleem, vooral omdat de race voor het verkrijgen van 
digitaal talent mondiaal is. Dat betekent dat investeren  
in skills van cruciaal belang is. 
 
Smart Industry en werkgelegenheid
Een onderzoek in een Duits Management Journal voor-
spelt dat er binnen tien jaar meer dan 100.000 nieuwe 
banen gerealiseerd worden in de machinebouw en bouw-
sector, doordat cybersecurity vraagt om extra medewer-
kers met technische expertise (Boston Consulting Group  
in Consequences of Industry 4.0 on Human Labour and 
Work Organisation, augustus 2017). 

Een onderzoek onder managers van honderd bedrijven in 
Duitsland geeft aan dat digitalisering het werk verandert: 
85% denkt dat teamwork belangrijker wordt, 82% geeft 
aan dat werknemers meer aandacht zullen besteden aan 
de risico’s van social media, 80% verwacht dat ideeën van 
klanten een grotere rol gaan spelen bij de productontwik-
keling, 80% verwacht dat het werk flexibeler en 79% denkt 
dat netwerken belangrijker worden (IFIDZ & FAZInstitut, 
2014; Engeser, 2015).

De Digital Transformation Scoreboard 2017 toont dat  
van de 417 ondervraagde bedrijven die digitale techno-
logieën hebben geadopteerd 10% nieuwe medewerkers 
heeft aangenomen, 44% heeft hetzelfde aantal medewer-
kers behouden, 42% gaf geen respons en slechts 4% had 
een dalend aantal medewerkers. 
 
Maatschappelijke vraagstukken 
Smart Industry kan bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld door minder 
uitval in het productieproces, hogere efficiëntie (klimaat 
en grondstoffen), nieuwe productietechnologie voor  
duurzame landbouw en robotica voor ondersteuning  
van personeel in de zorg.

De noodzaak om klimaatverandering aan te pakken 
en zuiniger met grondstoffen om te gaan, is sinds 
het Klimaatakkoord van Parijs en de 17 Sustainable 
Development Goals van de VN alleen maar duidelijker 
geworden. Vanuit Smart Industry kan daaraan een con-
crete bijdrage worden geleverd. 3D printen kan tot minder 
grondstofgebruik leiden en minder vervoersbewegingen. 
Daarnaast kan energie bespaard worden door een algo-
ritme dat het energieverbruik van onderling verbonden 
robots vermindert (Accelerating Clean Energy through 
Industry 4.0, Manufacturing the next revolution 2017 VN).

Slimme productie zoals in het Fieldlab Smart Bending 
Factory leidt tot minder materiaal en energieverbruik. 

Diverse Europese landen  zoals Italië, Spanje en Zweden  
focussen met hun Smart Industryprogramma specifiek op 
duurzaamheid (Digital Transformation Monitor 2017).

3.4 De technologische ontwikkeling gaat snel

Een korte impressie van de nieuwste  
technologische ontwikkelingen
De Smart Industry Actieagenda van november 2014 zette 
al in op Internet of Things (IoT) en cyber physical systems. 
De digitaliseringsagenda heeft echter niet stilgestaan. 

Hardware 
Robots, 3D printen, sensoren en dataopslag worden 
steeds goedkoper en computers worden steeds kleiner.
Het aantal transistoren geïntegreerd in een enkele chip 
verdubbelt elke 18 maanden (Moore’s law, 1965). 

Hoofdstuk 3 / Analyse

Figuur 7
Vijf generaties ICT-paradigma’s

Bron: Egbert-Jan Sol, TNO
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Software
Continue vindt verbetering van de software plaats  
waarmee bedrijven hun bedrijf efficiënter kunnen runnen. 
Verbinding tussen fabriekssoftware en kantoorautoma
tisering is inmiddels gemeengoed aan het worden. 
Ditzelfde geldt voor cloudoplossingen, big data analytics 
en blockchain; ontwikkelingen die razendsnel gaan.  
Maar dit is nog lang niet het einde. Kunstmatige intelli
gentie wordt gezien als de meest ingrijpende ontwikke-
ling. Er zijn diverse nieuwe toepassingen, maar de impact 
op de maatschappij is nauwelijks te overzien. 

De ontwikkeling van deep learning en artificiële neurale 
netwerken leidt ertoe dat het voor mensen steeds inge-
wikkelder wordt om te begrijpen wat er in de machine 
gebeurt. 

Elk decennium zijn er nieuwe thema’s. 
 
Netwerken
Op dit moment gaan de ontwikkelingen in de mobiele 
communicatie snel door de aanleg van netwerken en de 
ontwikkeling op het gebied van sensoren. 

Naast 4G raken op dit moment technieken als LoRa (Long 
Range, Low Power IoT) en NarrowBandIoT ingeburgerd. 
De volgende ontwikkeling die op ons afkomt, is de uitrol 
van 5G. 

De rol van internationale platforms komt in een ander 
daglicht te staan. Digitale platforms worden steeds vaker 
gebruikt en dat vraagt om extra aandacht voor commer
ciële belangen van lokale industrie en cybersecurity.  
Naar verwachting zullen de wereldwijde uitgaven aan 
cybersecurity tussen 2017 en 2021 meer dan 1 biljoen  
dollar bedragen (Cyber security business report 2017). 

Koppeling ICT met andere technologieën 
De koppeling van ICT met andere technologieën zoals 
fotonica, nanotechnolgie, quantum computing, kunstmatige 
intelligentie en blockchain wordt steeds belangrijker. Dat 
vraagt om een multitechnologie benadering. De OECD 
hanteert inmiddels het begrip: The Next Production 
Revolution (NPR).

Hoofdstuk 3 / Analyse

Bron: Goldman Sachs, BI Intelligence Etimates

Figuur 8
Voorspelling gemiddelde  

kosten sensoren
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3.5 Impact op het bedrijfsproces 

Technologie over vijf jaar
Nieuwe technologieën hebben een grote impact op het 
bedrijfsproces. Dat blijkt onder meer uit de volgende uit-
spraak van Exact: “We doen nu dingen die we in 2015  
nog niet konden”. De vraag is hoe ziet mijn business er 
over vijf jaar uit als deze ontwikkelingen zich voortzetten. 

Productieproces, -technologie
Robots worden steeds vaker ingezet. Gemiddeld zijn er 
in 2015 wereldwijd 69 robots per 10.000 medewerkers. 
Nederland had in 2015 120 robots per 10.000 werknemers 
en staat daarmee op de zestiende plaats op de wereld-
ranglijst. ZuidKorea voert de lijst aan met 531 robots 
per 10.000 medewerkers. Andere landen in de top 5 zijn 
Singapore, Japan, Duitsland en de VS (zie figuur 9).  

De Nederlandse positie heeft er in elk geval mee te maken 
dat wij weinig massaproductie kennen. De trend is wel 
dat robots steeds flexibeler en goedkoper worden zodat 
ze ook ingezet kunnen worden in productieprocessen 
met kleinere series (zie het voorbeeld van Smart Robotics 
in hoofdstuk 2). We zien dan ook dat het aantal robots 
in Nederland snel groeit. In 2016 heeft de Nederlandse 
industrie 1.778 nieuwe robots aangeschaft. 

Dat resulteert in 155 robots per 10.000 werknemers in 
2016 (IFR 2016). Dat is 29% meer dan een jaar eerder  
(zie figuur 10).

Berenschot en ABN schatten de waarde van de 3D prin-
ting markt van Nederland in 2017 in op 100 miljoen euro. 
De verwachting is dat in 2060 en misschien wel 2040 de 
helft van alle producten door 3D printers wordt gemaakt 
(Logistiek, september 2017). 

Airbusdochtermaatschappij AP Works heeft een vrijwel 
compleet 3Dgeprinte motorfiets gemaakt die slechts  
35 kilo weegt. Hierdoor is de motor 30 % lichter dan  
doorsnee elektrische motoren. Het frame is geprint in 
het speciaal ontwikkelde materiaal Scalmalloy en dat is 
volgens AP Works vrijwel net zo sterk als titanium.
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Figuur 9
Aantal robots per 10.000 werknemers 
in de maakindustrie
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Producten 
Slimme producten zijn in staat zijn om te rekenen, gege-
vens op te slaan en te communiceren. Ze geven informa-
tie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. 
Daarmee kunnen ze aangeven welke productieprocessen 
ze doorlopen hebben en welke processen nog komen. 

Diensten
Servitization is het proces waarbij dienstverlening een 
steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van maak-
bedrijven. Service verandert van een kostenpost in een 
kans om de klant beter van dienst te zijn, en zo extra 
omzet te genereren. In technologie gedreven sectoren 
worden services net zo belangrijk als hardware en soft-
ware. Industriële bedrijven halen 20% van hun omzet uit 
dienstverlening (LinkMagazine, oktober 2016). IBM heeft 
zich bijvoorbeeld ontwikkeld van een hardware bedrijf tot 
een bedrijf dat succesvolle services biedt (Atos Consulting 
White paper). Andere toonaangevende bedrijven waarbij 
dienstverlening een grotere rol in het business model 
krijgt zijn Océ en ASML. Maar ook een mkbbedrijf als 
AebiSchmidt, dat zoutstrooiers maakt, is vergevorderd 
met het aanpassen van het businessmodel, waarbij niet 
langer het product maar de dienst centraal staat. 

Ook Ruigrok, fabrikant van toegangssystemen, kan 
voor klanten met een servicecontract online volgen hoe 
frequent een hek open en dichtgaat om het onderhoud 
voorspelbaar te maken (LinkMagazine, oktober 2016).  
Het is niet meer voldoende om goed naar je klanten te 
luisteren en daarop in te spelen. Met actuele kennis van 
digitalisering en nieuwe technologie kun je je klant verras-
sen met nieuwe en unieke business proposities.
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Figuur 11
Van nieuwe technologie naar economische impact
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3.6 Conclusie: hoogste tijd voor de 
volgende slag

Economisch
Uit diverse eerder genoemde voorbeelden (zie paragraaf 
3.2) blijkt dat Smart Industry bijdraagt aan een positieve 
economische impact, zoals het bieden van nieuwe werkge-
legenheid, versterken van het concurrentievermogen, ver-
groten van de omzet en de groei van het klantenbestand. 
Dat maakt investeringen in Smart Industry bijzonder zinvol. 

Maatschappelijk en skills 
Uit verschillende eerder genoemde voorbeelden (zie 
paragraaf 3.3) blijkt dat Smart Industry bijdraagt aan het 
vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstuk-
ken, zoals een verlaging van het grondstofgebruik. Daaruit 
blijkt het belang om het voorbeeld van andere Europese 
landen te volgen die meer specifiek op maatschappelijke 
vraagstukken zoals duurzaamheid inzetten. 

We kunnen alleen internationaal onderscheidend blijven 
als we meegaan in de explosieve versnelling van kennis en 
nieuwe technologie en dezer nog beter weten te vertalen 
in internationaal concurrerende businessproposities.  
Om Nederland als modern industrieland naar een hoger 
niveau te tillen is een goed opgeleide beroepsbevolking 
met uptodate kennis en skills essentieel.  

Volgens het Future of Production Report 2018 van het 
World Economic Forum (WEF) en global management  
consultant A.T. Kearney staat Nederland momenteel op 
plaats 13 als het gaat om human capital als production 
driver. Dat betekent dat hier nog winst valt te behalen  
voor Nederland. McKinsey concludeert in ‘Shaping the 
future of work in Europe’s digital frontrunners’ dat mede-
werkers structureel moeten investeren om nieuwe (digitale) 
vaardigheden aan te leren voor de veranderende banen  
en nieuwe taken.
 
Alles overziende…
Heeft de Actieagenda van het Smart Industryprogramma 
veel goede resultaten opgeleverd en zijn er veel initiatie-
ven in gang gezet. 

De internationale ontwikkeling op het gebied van Smart 
Industry en Industrie 4.0 ontwikkelen zich in een heel hoog 
tempo. Nederland is weliswaar op tijd in actie gekomen 
en moet nu verder doorpakken. Nu is het moment om 
onze positie in de voorhoede te verzilveren en verder te 
versterken. 

“Als Nederland een doorbraak weet te forceren en  
- op speerpunten - een koppositie in deze ontwikkelingen  
weet te pakken, dan draagt dat structureel bij aan het 
versterken van de productiviteit in de industrie en daarmee 
van de welvaart en de werkgelegenheid in Nederland én 
aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen  
van de toekomst” (Commissie Midterm review Smart 
Industry 2017). 

Hoofdstuk 3 / Analyse
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Hoofdstuk 4 / Industrietransformaties

Nieuwe opgaven voor Smart Industry
De snelle digitalisering van de industrie vraagt om 
gerichte veranderingen in bedrijven. Om toekomst-
bestendig te blijven zullen ze zich steeds moeten  
aanpassen aan veranderingen in de markt en daar 
nieuwe oplossingen voor bieden. 

Dit zijn geen simpele incrementele aanpassingen.  
Om competitief te blijven zullen bedrijven zich op één  
of meerder terreinen moeten transformeren. Wij onder-
scheiden daarbij acht belangrijke industrietransformaties. 

Deze staan in de buitenring van het Smart Industrywiel  
op de volgende pagina. Het gaat in de eerste plaats om 
het uptodate maken en flexibiliseren van de productie, 
maar ook om het ontwikkelingen van nieuwe producten  
en diensten die mogelijk worden door de digitalisering. 
Op digitaal gebied is het een absolute vereiste dat bedrij-
ven hun interne digitale huishouding op orde hebben 
en hun connectiviteit in de keten verbeteren. Het is ook 
noodzakelijk dat de mensen en organisatie zich aanpassen 
aan de nieuwe digitale wereld. Tot slot zal de industrie 
verder moeten verduurzamen. 

De industrietransformaties worden gedreven door met 
elkaar samenhangende technologische ontwikkelingen 
die in de oranje binnenring staan: de nieuwste productie-
technologie die beschikbaar is zoals robots, drones en 3D 
printing, de ontwikkelingen op het gebied van software 
(denk aan big data) en de nieuwste communicatietechno-
logie zoals 5G en LoRa. 

De grote uitdaging zit in de waaier aan business mogelijk-
heden die beschreven staan in de grijze ring van het wiel. 
Een onderneming kan niet alles tegelijk veranderen. Het is 
wel mogelijk om de huidige en een gewenste positie van 
een bedrijf ten opzichte van anderen en de bestinclass 
bedrijven te bepalen. 

Een assessment wordt ontwikkeld waarbij bedrijven 
kunnen vaststellen waar de grootste transformatie van 
de huidige naar de gewenste positie nodig is (zie hoofd-
stuk 5). Het is dan aan de bedrijfsleiding en haar Smart 
Industryteam om te bepalen welke transformatie gewenst 
is en welke implementatieprojecten het meeste resultaat 
zullen opleveren. 

Sommige transformaties zijn afhankelijk van andere  
trans formaties, maar andere kunnen zelfstandig worden 
opgepakt. Specifieke versnellingsprojecten zullen in  
de praktijk wel aan één of meer transformaties een  
bijdrage leveren. 
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1. Advanced Manufacturing
Slim Produceren

Een Nederlandse fabriek levert steeds 
vaker foutloze producten doordat elke  
productiestap 100% wordt gecontro-
leerd. Door altijd binnen de specifica-
ties te blijven aan de uitgangzijde van 
een productiestap, zijn de ingangs-
condities van iedere vervolgstap steeds 
hetzelfde. Niet alleen is verdere auto-
matisering en bijvoorbeeld robotise-
ring dan mogelijk, maar belangrijker 
is dat zero defect veel vervolgkosten 
vermijdt. Zero defect heeft gevolgen 
voor alle equipment, vereist hogere 
nauwkeurigheid (micro/nanoniveau) 
en uitgebreide data logging. Als dat 
gerea liseerd is, wordt een volgende 
stap naar mass customization mogelijk 
omdat instel en aanloopverliezen dan 
ook kleiner worden. Advanced gaat 
verder dan kwaliteits controle. De hui-
dige beschrijving gaat over de situatie 
waarbij je nog alles checkt. Terwijl we 
toe gaan naar een situatie met veel  
datameting, -opslag én analyse in combi- 
 natie met machine learning. Dus een 
digitale fabriek die afwijkingen in pro-
cessen kan voorspellen, zonder con tinu 
kwaliteits metingen te hoeven doen.

2. Flexible Manufacturing
Flexibel Produceren

Nederlandse fabrieken realiseren 
vooral kleine series en maatwerk  
enkelstuks, realiseren productie-op- 
order in plaats van voorraad en ken
nen betrouwbare en veelal de kortste 
levertijden. High complexitylow 
volume industrieën zoals hightech 
systems en de maritieme sector zijn 
belangrijke Nederlandse topspelers 
op de wereldmarkt. Kost prijsverlaging 
impliceert zeroprogramming van 
robots en equipment, grote schaal 
inzet van 3D printing, maar ook first
time right (geen aanloopverliezen zoals 
met direct printing van electronics en 
direct zerodefect).  

De ambitie is om tot een zeer flexibele 
fabriek te komen waar een team 
mensen steeds in staat is om andere 
producten te realiseren met de kortst 
mogelijke door loop tijden, van offerte 
tot levering en van order tot levering.

3. Smart Products
Slimme Producten

Producten die in ons land zijn ontwor-
pen, zijn in 2020 gebruiksvriendelijk, 
aantrekkelijk (human touch), slim en 
altijd digitaal verbonden. Ze zijn ont-
worpen op minimale totale levensduur-
kosten (in energie, materiaal, trans-
port). Producten zullen ingebouwde 
intelligentie hebben, eventueel met 
flexibele elektronica zodat ze met 
hun omgeving (gebruikers, maar ook 
eventuele remote beheerders) kunnen 
communiceren. Tevens zullen produc-
ten klantspecifiek (kapitaalgoederen) 
of zelfs ultra personalized (consumen-
tenproducten) zijn. Ook zullen deze 
producten ontworpen zijn voor herge-
bruik van componenten en flexibele 
(n=1) productie. 

4. Servitization
Slimme Diensten

Nederlandse productleveranciers 
ontwikkelen zich tot een serviceprovi-
der die zowel producten als diensten 
levert of hebben de verdienmodellen 
van hun serviceorganisatie uitge-
breid. Voorbeelden zijn leasediensten 
met bijbehorende financieringen 
van hardware producten, maar ook 
condition-based maintenance door 
middel van remote monitoring van 
instal laties. Het eerste wordt steeds 
meer mogelijk door toepassing van 
bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), 
5G en blockchain technologie zodat 
een leve rancier die zelf hardware/
software bouwt, beheert, onderhoudt 
en kan terugnemen, alles kan volgen. 
De ontwikkeling van (digitale) platform 
oplossingen waarin meerdere toepas-
singen en meerdere componenten 
samen komen, spelen hier een belang-
rijke rol. Een voorbeeld is de inzet van 
Artificial Intelligence op de verzamelde 
data van (vele) sensoren voor remote 
monitoring ten behoeve van voorspel-
lend onderhoud.

Hoofdstuk 4 / Industrietransformaties
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5. Digital Factory
Digitale Fabriek

Een Nederlandse fabriek is intern digitaal 
naadloos (en veilig) verbonden, van 
kantoor, design, productie, logistiek 
tot aan onderhoud en beheer toe. Van 
alle producten, processen, equipment 
is een digitale twin beschikbaar van/
voor ontwerp, visuele (AR/VR) en proces 
modellering, simulatie, control, onder-
houd en beheerregistratie. En middels 
verzamelde data zullen met Artificial 
Intelligence algoritme steeds meer 
processen automatisch verlopen. Naast 
de CADversie van een object zijn ook 
Big Data management, IoTkoppelingen 
en data storage (proces en onderhouds-
data) van het gebruik van belang. Met 
al deze digitale modellen, data en koppe-
lingen is het mogelijk de toestand van 
een fabriek te bewaken, te optimaliseren 
en veranderingen te simuleren. Ook 
kunnen vanuit de verzamelde historische 
waarden AIalgoritmen worden getraind. 
Veel sensoren, equipment en systemen 
verzamelen meer data dan momenteel 
worden gebruikt. AItoepassingen gaan 
ervoor zorgen dat dit snel gaat verande-
ren. Nederlandse ondernemingen zorgen 
ervoor dat deze data, modellen en algo-
ritmen binnen eigen beheer blijven.

6. Connected Factories
Digitale Ketens

Nederlandse bedrijven zijn in 2021 
digitaal verbonden en kunnen cyber
secure data uitwisselen volgens 
internationale standaarden gekop-
pelde ITsystemen en voorbereid 
om integrale ketenoptimalisering 
mogelijk te maken. Offertes, teke-
ningen, orders, transportinformatie, 
rekeningen, productie/kwaliteitsdata 
vanuit machines et cetera zijn digitaal 
geïdentificeerd/beschreven conform 
open industrie standaarden en kunnen 
zonder vendor lockin en veilig worden 
uitgewisseld. De uitdaging is om 
over een gehele waardeketen tot een 
optimale inzet van middelen (minder 
kosten, sneller en foutloos leveren) van 
offerte tot levering/betaling te komen 
zoals blockchain gebaseerde automa-
tische marktplaatsonderhandelingen. 
Cybersecurity, IoTkoppelingen, maar 
ook inzet van glasvezelverbindingen en 
5G (grote datastromen en snelle res-
ponse tijden) maken dit mogelijk, maar 
vergen de juiste juridische contracten 
(copyrights on sensor data, data-
bankwet, privacy wetgeving, gebruiks-
rechten op software in equipment). 

7. Sustainable Factory
Duurzame Fabriek

Een Nederlandse fabriek werkt zo 
zuinig mogelijk met het oog op ener-
gie en materiaalverbruik. Ze verbruikt 
zoveel mogelijk duurzame energie en 
(recycled/refurbished) materialen en 
de geproduceerde produc ten zijn 
zoveel mogelijk geschikt voor reuse/
refurbishing/recycling. Er is een 
relatie met total lifecycle ontwerp 
van Smart Products en Servitization 
maar ook met Flexible Manufacturing 
omdat een flexibele fabriek die in 
staat is om enkelstuks te produceren, 
als duurzame fabriek op termijn ook 
in staat moet zijn om het product in 
omgekeerde volgorde weer te disas-
sembleren in de meest herbruikbare 
componenten.

8. Smart Working
Slim Werken

Werken in een Nederlandse fabriek 
is leuk en motiverend en bereikbaar 
voor jong en oud, onafhankelijk van 
vooropleiding. De werknemers worden 
maximaal ondersteund door techno-
logie die ze begrijpen, waarvoor ze 
indien nodig training hebben gehad en 
die ze productiever maakt en gezond 
houdt. Dit noemen we mens gerichte 
technologie. Denk aan exoskeletten en 
cobots die zware, vieze en gevaarlijke 
klussen lichter, schoner en veiliger 
maken. En aan ondersteuning met 
Augmented Reality en Virtual Reality 
om complexe handeling foutloos uit te 
voeren. Of aan robots en machines die 
intuïtief te bedienen zijn. Deze techno-
logie maakt mensen eerder en langer 
inzetbaar en zorgt dat ze waarde in 
hun werk vinden en er meer lol aan 
hebben. Tegelijk maakt het een grote 
arbeidsmarkt beschikbaar voor een 
industrie die schreeuwt om werkne-
mers. En het maakt de bedrijven com-
petitiever. Ook de organisatorische 
aspecten van de inzet van technologie 
op de werkvloer en leven lang leren 
behoren tot dit onderwerp. 
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5.1 Doel 

Doelstelling
De Implementatieagenda Smart Industry 20182021 moet 
bijdragen aan meer economische groei door het verhogen 
van productiviteit en nieuwe internationaal concurrerende 
business proposities, meer werkgelegenheid én het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken zoals minder gebruik 
van grondstoffen en energie. In de afgelopen jaren zijn 
in Nederland flinke stappen gezet met de Smart Industry 
Actieagenda, maar het tempo van de implementatie bij 
bedrijven moet wat ons betreft omhoog. Dit betekent dat 
we de Implementatieagenda met kracht moeten doorzet-
ten, maar ook dat de impact vergroot moet worden. 

Ambitie
De ambitie is dat Nederland in 2021 het meest flexibele 
en het beste digitaal verbonden productienetwerk van 
Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven 
ook een substantiële energie en materiaal besparing 
realiseren.

Om dit te bereiken zullen we in de komende periode  
het volgende moeten doen:
•  Verdere verschuiving van activiteiten van awareness 

naar daadwerkelijke implementatie
• Focus op een aantal versnellingsprojecten
• Inhoudelijke impuls via de industrietransformaties

• Vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven
• Versterkte samenwerking met branches en regio’s 
 
Actielijnen en versnellingsprojecten
De Implementatieagenda heeft vijf actielijnen:
• Bedrijven aan de slag
• Fieldlabs
• Kennis
• Skills
• Digitale omgeving

Binnen de actielijnen voeren we een aantal grote versnel-
lingsprojecten uit. Met deze versnellingsprojecten willen

we in de komende periode op een aantal vlakken grote 
vooruitgang boeken. Op elke actielijn is een aantal ver-
snellingsprojecten opgezet. Deze dragen ook bij aan de 
verschillende industrietransformaties zoals hieronder is 
weergegeven. 

INDUSTRIETRANSFORMATIES
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VERSNELLINGSPROJECT

1. Smart Industry Assessmentprogramma

2. Smart Industry Expertisecentrum

3. Smart Industry Hubs

4. Nationale Roadmap Smart Industry

5. SkillsLabs koppelen aan Fieldlabs

6. Programma Mensgerichte Technologie

7. Programma Cyber Security

8. Programma Data Delen

9. Internationale business met Smart Industry 

 

Figuur 12
Relatie tussen  

versnellingsprojecten
en industrie-

transformaties

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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1. Smart Industry Assessmentprogramma

2. Smart Industry Expertisecentrum

3. Smart Industry Hubs

4. Nationale Roadmap Smart Industry

5. SkillsLabs koppelen aan Fieldlabs

6. Programma Mensgerichte Technologie

7. Programma Cyber Security

8. Programma Data Delen

9. Internationale business met Smart Industry 
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Op de transformaties zullen de we komende tijd nog 
meer versnellingsprojecten gaan opstarten. We dagen het 
bedrijfsleven uit om hiervoor met voorstellen te komen.

Omdat we nadrukkelijk met Smart Industry willen gaan 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen is een van de 
prioritaire onderwerpen daarbij de industrietransformatie 
‘Duurzame Fabriek’, waarbij het gaat om verminderen van 
grondstof en energieverbruik door de industrie.

Actielijnen en versnellingsprojecten worden in de  
volgende paragraaf verder toegelicht.

5.2 Actielijn Bedrijven aan de slag

De afgelopen jaren is met onder andere informatie-
bijeenkomsten en vouchers stevig ingezet op het bewust 
maken van bedrijven dat zich een technologische revolutie 
voltrekt. Dit blijft nodig, maar de focus verleggen we naar 
het in de praktijk meer en gerichter aan de slag gaan van 
bedrijven met Smart Industry. 

Smart Industry Assessment
Om bedrijven te helpen te bepalen waar ze staan op het 
gebied van Smart Industry en waar hun kansen en uitda-
gingen liggen wordt in 2018 een assessment programma 
opgezet. Dit programma bouwt voort op onder meer  
de goede ervaringen van het Factory of the Future pro-
gramma uit België. Het assessment wordt opgehangen 
aan de acht industrietransformaties die de inhoudelijke 
kern vormen van de Implementatieagenda. 

1. SMART INDUSTRY ASSESSMENTPROGRAMMA 

Doelstelling Bedrijven helpen om aan de slag te gaan met Smart Industry: think big, act small, 
bewustmaken van waar ze nu staan, wat kansen en mogelijke ambities zijn en dat  
alles te vertalen naar acties om concreet op te pakken in bedrijf en/of keten.

Activiteiten   Ontwikkeling van het assessment in nauwe samenwerking met de partners van  
het Interregproject FOKUS. 

 ‘Train de trainers’programma waarbij de kennis uit België wordt ingebracht. 
  Uitvoering van het assessment door bedrijven begeleid door het op te richten 

Smart Industry Expertisecentrum (zie versnellingsproject 2) in samenwerking 
met branches en regio’s. Er zijn drie varianten: zelfassessment, assessment met 
beperkte ondersteuning, assessment met uitgebreide begeleiding en inzet van 
externe expertise.

Resultaat 1.  Een werkend en beproefd assessment met draagvlak in Nederland en de rest  
van Europa. 

2. Digitale tool beschikbaar voor zelfassesment en benchmarking.
3.  Na vier jaar assessmentprogramma hebben 5.000 unieke bedrijven de digitale  

tool gebruikt, hebben 500 bedrijven meegedaan in een ‘learning community’  
en hebben 100 bedrijven het intensieve programma doorlopen.

4. Zichtbare internationale profilering van het Nederlands bedrijfsleven. 

Betrokken partijen FME, Koninklijke Metaalunie, TNO, ministerie EZK, Kamer van Koophandel, Agoria en 
RVO. Daar waar mogelijk samenwerking met de vijf regionale Smart Industry Hubs. 

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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Smart Industry Expertisecentrum
Veel organisaties bieden Smart Industrykennis en  
instrumenten aan het bedrijfsleven aan. Om een meer 
transparant en efficiënt georganiseerd aanbod te reali
seren, slaan het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, de Kamer van Koophandel, TNO, FME en de 
Koninklijke Metaalunie de handen ineen om te komen tot 
een Smart Industry Expertisecentrum. Dit expertisecen-
trum vormt hét loket voor bedrijven en bundelt kennis en 
instrumenten van de partners. Het centrum zal samen-
werken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) en de verschillende regionale Smart Industry Hubs 
(zie paragraaf 5.3, versnellingsproject Smart Industry 
Hubs). 

Dienstenaanbod
In de afgelopen jaren zijn door allerlei organisaties 
diensten ontwikkeld om bedrijven bewust te maken van 
Smart Industry en hen te ondersteunen bij de implemen-
tatie. Gekoppeld aan het assessment en gestructureerd 
door het expertisecentrum zal dit aanbod verder wor-
den gestroomlijnd en uitgebreid. Daarbij zullen ook de 
mogelijkheden van het generieke instrumentarium van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat verder benut 
worden, onder meer op basis van de ervaringen met de 
IPC ZuidHolland pilot. 

 2. SMART INDUSTRY EXPERTISECENTRUM

Doelstelling Onestopshop voor bedrijven. Gericht op versnelling in het brede industriële  
mkb en implementatie in haalbare stappen.

Activiteiten Opzet van één loket voor bedrijven die Smart Industryvragen hebben en  
ondersteuning zoeken naar relevante experts bij Fieldlabs, TO2, universiteiten  
(NWA Smart Industry), hbo (Smart Industry lectoren), mbo en private partijen.  
Dit afgestemd op ondernemersgerichte activiteiten. Het expertisecentrum  
coördineert de uitrol van het Smart Industry assessment. De partners stemmen  
hun activiteitenkalenders af en ontwikkelen gezamenlijk een nieuw aanbod, zoals  
tools en masterclasses. Afstemming en samenwerking vindt ook plaats met de  
vijf regionale Smart Industry Hubs.

Resultaat 1.  Transparantie voor bedrijven in het Smart Industryaanbod van overheid,  
stakeholders en onderwijs.

2. Vraagsturing voor nieuwe onderwerpen. 
3.  Projectmatige vraagarticulatie en projectvoorbereiding voor specifieke segmenten 

(voorbeeld is meubel en interieursector in samenwerking van CBM, Kamer van 
Koophandel en TNO). 

Betrokken partijen Ministerie EZK, FME, Kamer van Koophandel, Koninklijke Metaalunie, TNO, en RVO.  
Daar waar mogelijk samenwerking met de vijf regionale Smart Industry Hubs.

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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5.3 Actielijn Fieldlabs 

Afgelopen jaren zijn 32 Fieldlabs erkend door de stuur-
groep Smart Industry. In hoofdstuk 2 hebben we al kunnen 
zien dat hiermee een substantiële basis voor het Smart 
Industryprogramma is ontstaan. Het momentum neemt, 
met bijna 165 miljoen euro aan publiek private activiteiten, 
serieuze vormen aan. Daarmee komt ook de een internati-
onale herkenbare positie in zicht. Deze ontwikkeling willen 
we met kracht voortzetten. De komende periode hebben 
we drie prioriteiten: 

1. Het verder versterken van de bestaande Fieldlabs:
 -  Begeleiding en monitoring door een 

Fieldlabexpertteam 
 - Kennisdelen tussen Fieldlabs 
  Organiseren van nieuwe financieringsronden
   Koppelen van Fieldlabs aan Europese netwerken  

en financiering
  Koppelen van lectoraten aan Fieldlabs
   Koppelen van Fieldlabs aan de Nationale Roadmap 

Smart Industry (zie actielijn Kennis) 

2.  Het verspreiden van kennis uit Fieldlabs naar het  
bredere bedrijfsleven door de Smart Industry Hubs  
(zie versnellingsproject 3), vouchers, monitoring en 
door het assessmentprogramma (zie paragraaf 5.2, 
Actielijn Bedrijven aan de slag). 

3.  Van elk Fieldlab ook een SkillsLab maken (zie para 
graaf 5.5, Actielijn Skills).

De mogelijkheid om in de komende periode nieuwe 
Fieldlabs te starten blijft bestaan, maar hier ligt niet de 
nadruk op. We zullen aanvragen dan ook strikter gaan 
toetsen op hun bijdrage aan Smart Industry en de com
plementariteit ten opzichte van de huidige Fieldlabs. 

Regionale Smart Industry Hubs
In alle regio’s is een flink aantal Fieldlabs actief. Om de 
samenwerking tussen deze Fieldlabs te vereenvoudigen, 
een aantal taken samen uit te voeren en om het mkb beter 
gebruik te kunnen laten maken van deze Fieldlabs, is het 
doel dat in elke regio een Smart Industry Hub wordt opge-
richt. Dit sluit aan bij het concept Digital Innovation Hub 
zoals de Europese Commissie hanteert. De Hubs vormen 
het regionale Smart Industryloket voor ondernemers.  
In ZuidHolland is als eerste zo’n loket geopend. 

In 2018 volgen de andere regio’s. De Hubs ontsluiten niet 
alleen de kennis vanuit de Fieldlabs maar bedienen het 
mkb in het algemeen ten aanzien van hun vragen op het 
gebied van Smart Industry. Dit gebeurt uiteraard in nauwe 
samenwerking met het Smart Industry Expertisecentrum 
ter voorkoming van onnodige overlap in activiteiten.

 

3. SMART INDUSTRY HUBS 

Doelstelling Opzet van een netwerk van regionale Smart Industry Hubs.

Activiteiten In elke regio komt een Smart Industry Hub. Dat fungeert als onestopshop voor 
ondernemers, coördineert Fieldlabs en SkillsLabs, vormt de brug naar Europa en  
naar het landelijke programma.

Resultaat Vijf Smart Industry Hubs gereed.

Betrokken partijen Overheden, ondernemersorganisaties, Kamer van Koophandel, onderzoeks
instellingen, ROMs, programmabureau Smart Industry, etc.

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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5.4 Actielijn Kennis

Bij de Implementatieagenda ligt de nadruk op het 
combineren en implementeren van aanwezige kennis bij 
bedrijven en in Fieldlabs. Toch is ook het ontwikkelen van 
nieuwe kennis van belang. Hiervoor is een nieuwe Smart 
Industry roadmap ontwikkeld die is opgebouwd langs de 
acht industrietransformaties. Vanuit de roadmap zal via 
NWO/SIA calls en TO2 invulling worden gegeven aan de 
Implementatieagenda. De Smart Industry roadmap is lei-
dend voor de inzet in internationale onderzoeksprogram-
ma’s zoals Horizon2020. 

4. NATIONALE ROADMAP SMART INDUSTRY 

Doelstelling De gecombineerde NWA/HTSM/ICT Smart Industry Roadmap beschrijft de beoogde 
ontwikkeling van Smart Industrykennis. Vanuit dit programma worden de NWO en 
TO2onderzoeksprojecten geselecteerd.

Activiteiten Uitgaande van de route/roadmap worden NWOcalls en TO2vraaggestuurde  
programma’s opgesteld, geselecteerd en gestart. Alle Smart Industryprojecten  
worden opgesteld en uitgevoerd in samenwerking tussen publieke instellingen en 
bedrijven. Vanuit de academische wereld, de hbo’s en de TO2instituten worden 
projecten zoveel mogelijk uitgevoerd in en samen met de Smart Industry Fieldlabs. 
Vanuit Smart Industry wordt meegewerkt aan het realiseren van een nieuw vraag
geïnspireerd en meerjarig programma voor kunstmatige intelligentie in PPSverband.

Resultaat Ontwikkeling van nieuwe Smart Industry kennis volgens lijnen uitgezet in de 
route/roadmap.

Betrokken partijen NWO, Regieorgaan SIA (RAAKprogramma HBO), TO2 (TNO/NLR/WUR).

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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5.5 Actielijn Skills 

De impact van de versnelling van de digitalisering van de 
industrie op werkgelegenheid en het onderwijs is groot. 
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren tonen aan dat 
nieuwe Smart Industrytechnologie de mens (werknemer, 
burger, eindgebruiker) op veel fronten verder kan helpen 
en kan versterken, in plaats van beconcurreert of over-
bodig maakt. De inzet van de Implementatieagenda is: 
empowering people through technology. 

Scheppen van leerrijke werkomgevingen
We streven ernaar dat alle medewerkers zelf medevorm-
gever zijn van het realiseren van het potentieel van deze 
nieuwe technologieën. Het met kracht versterken van de 
leercultuur binnen en rondom bedrijven maakt dat mede-
werkers zowel zijn toegerust voor de nieuwe eisen alsook 
actief meewerken aan productiviteitsverbetering en het 
scheppen van nieuwe business kansen. We zullen dit met 
branches en de O&O fondsen op gaan pakken.

Van elk Fieldlab een SkillsLab maken
Technologische ontwikkelingen in Fieldlabs komen nooit 
tot wasdom als er geen mensen zijn die met die nieuwe 
technologie kunnen werken. Daarom is het doel dat skills-
ontwikkeling integraal onderdeel wordt van elk Fieldlab. 
Praktijkleren staat hierbij centraal. Hiervan zijn al goede 
voorbeelden, zoals de Duurzaamheidsfabriek en het 
Fieldlab Industrial Robotics. 

Verankeren van Smart Industry in het initiële  
beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo)
Om te zorgen dat de toekomstige beroepsbevolking goed 
voorbereid is op Smart Industry, moet het initieel onder-
wijs hier op ingespeeld zijn. Daarvoor is veel aandacht 
voor ICT en techniek nodig, waarbij voor Smart Industry 
met name de combinatie van beide en de link met andere 
domeinen zoals economie en organisatiekunde van belang 
zijn. Een flink aantal mbo en hboinstellingen en universi-
teiten hebben hun opleidingsaanbod aangepast en nieuwe 
opleidingen opgezet. Dit wordt de komende jaren verder 
voortgezet.

5. SKILLSLABS KOPPELEN AAN FIELDLABS

Doelstelling Elk Fieldlab ook een SkillsLab laten worden.

Activiteiten •  Het gaat om een combinatie van theorie en praktijkgebaseerd leren (hybride 
leren). Deze vorm blijkt effectief zowel voor leerlingen in het beroepsonderwijs  
als voor volwassenen/werkenden. 

•  Kern is in projectverband reallife problem solving samen te werken door  
leerlingen, docenten en werkenden. Allen leren van elkaar. 

• Problemen worden ontleend aan uitdagingen van deelnemende bedrijven. 
• Oplossingen worden daadwerkelijk geïmplementeerd.

Resultaat Fieldlabs zijn versterkt met een SkillsLab. Minimaal 1.000 werknemers uit de  
maakindustrie nemen per jaar deel.

Betrokken partijen Fieldlabs, bedrijven, mbo/hboinstellingen, gemeenten, provincies, MBO Raad, 
Vereniging van Hogescholen.

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda



SMART INDUSTRY IMPLEMENTATIEAGENDA 2018-202132



SMART INDUSTRY IMPLEMENTATIEAGENDA 2018-2021 33

Mensgerichte technologie
We zijn in Nederland goed in het flexibel en snel ont-
wikkelen en produceren van complexe en gevarieerde 
productmix. Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de 
maakindustrie en staan er mensen aan de kant, zonder 
werk. Mensgerichte technologie, die moeilijke taken 
makkelijk maakt, kan beide problemen helpen oplossen. 
Mensgerichte technologie kan er ook voor zorgen dat 
werkenden duurzaam inzetbaar blijven in Smart Industry. 
Cruciaal hierbij is de samenwerking van mens en techno-
logie, waarbij de slimme technologie de mens fysiek en 
cognitief ondersteunt. Technologie biedt kansen waarbij 
de inzet van de medewerker én performance (productivi-
teit, kwaliteit, flexibiliteit) centraal staan. Voorbeelden van 
technologieën die mensen fysiek en cognitief ondersteu-
nen zijn collaboratieve robots, operator supportsystemen 
(projectie, Hololens, Google Glass, operator apps etc.)  
en exoskeletten.

6. PROGRAMMA MENSGERICHTE TECHNOLOGIE 

Doelstelling Programma met als motto: “Empowering people through technology”.  
In het programma worden best practices op dit terrein ontwikkeld, ter inspiratie  
en navolging door ontwikkelaars en toepassers van mensgerichte technologie.

Activiteiten •  Beïnvloeden van ontwerp en implementatie van nieuwe Smart productie
technologieën, waarbij de inzet van de medewerker én performance 
(productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit) centraal staan; 

•  Op basis hiervan ontwikkelen van een aantal demonstrators van mensgerichte 
technologie die in productie gebruikt kunnen worden;

•  Uitvoeren van experimenten en reallife praktijktesten met deze demonstrators 
rond mensgerichte technologie en bepalen van effecten op performance en de 
mens (arbeidsbelasting, autonomie, inzetbaarheid);

• Bepalen van kosten baten; de business case (economisch, sociaal, maatschappelijk);
•  Ontwikkelen van implementatie aanpak voor bedrijven om succesvol aan de slag  

te gaan met technologie die mensen fysiek en cognitief ondersteunt;
•  Verspreiden van resultaten binnen Smart Industrybedrijven, organisaties, 

overheid.

Resultaat Vijf best practises en demonstrators, overzicht van effecten op performance  
en op de mens; overzicht kosten en baten; brede acceptatie van mensgerichte 
technologie.

Betrokken partijen Technologieontwikkelaars en toepassers, onderzoekers, SZW, UWV,  
Sociale werkvoorziening, gemeenten.
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7. PROGRAMMA CYBERSECURITY

Doelstelling Maakbedrijven digitaal weerbaar maken door oprichten Digital Trust Center  
Smart Industry.

Activiteiten Oprichten Digital Trust Loket op het High Tech System Park (HTSP) en  
Brainport Development om te komen tot:
•  Een digitaal opvanghuis waar ondernemers tegen betaling raad, advies en  

slachtofferhulp kunnen krijgen.
•  Een knooppunt waar concrete adviezen samenkomen voor de Nederlandse 

industrie.
•  Een omgeving waar ondernemers met en van elkaar kunnen leren hoe ze digitaal 

weerbaarder kunnen worden.
•  Een programma waar cybersecurity maatregelen rondom techniek, organisatie  

en menselijk gedrag binnen een Smart Industryomgeving centraal staan.

Resultaat Verschillende concrete handvatten en instituties om de digitale weerbaarheid  
van bedrijven te vergroten in Smart Industry. Dit levert digitaal veilige ketens/ 
ecosystemen. Bedrijven die hun producten en processen smart willen maken,  
kunnen dat dan ook veilig doen.

Betrokken partijen Brainport Development, HTSP, FME, Koninklijke Metaalunie, NovelT,  
VNONCW, OostNV, ministerie EZK, DITSS, Thales, Fieldlab ‘The Garden’,  
provincie Overijssel, provincie NoordBrabant.
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5.6 Actielijn Digitale omgeving

Standaardisatie
In 2017 is de Smart Industry Standaardisatie agenda opge-
steld. Op dit moment wordt een platform opgericht dat de 
uitvoering van deze agenda ter hand neemt. Dit platform 
richt zich op identificatie en coördinatie van de voor Smart 
Industry van belang zijnde standaardisatie en directe 
betrokkenheid van de industrie bij de totstandkoming van 
deze, in toenemende mate veelal internationale afspraken. 
Het platform start in het eerste kwartaal van 2018.

Cybersecurity
Digitalisering van de Nederlandse technologische  
industrie maakt bedrijven in toenemende mate afhankelijk 
van ICT. Cyberincidenten vormen een concrete dreiging 
voor het innovatie en verdienvermogen van de technolo-
gische industrie. Integratie van Internet Technology (IT)  
en operationele technologie (OT) – de technologie van  
de fabrieksvloer – en wat dit betekent om cyber secure  
te blijven vraagt kennis die nog onvoldoende beschik-
baar is. Het kabinet heeft cofinanciering vrijgemaakt om 
verschillende Digital Trust Centers (DTC) op te richten 
door regio’s en branches de mogelijkheid te bieden hier 
programma’s voor in te dienen. Vanuit Smart Industry zijn 
we een DTCprogramma aan het opzetten met de regio’s 
OostNederland en Brainport Eindhoven om door en voor 
ondernemers uit de maakindustrie de volwassenheid in  
dit gebied te vergroten. 

Daarnaast wordt op dit moment door TNO de laatste 
hand gelegd aan een online cybersecurity test die het voor 
mkb’ers inzichtelijk maakt waar ze nog stappen kunnen 
maken om digitaal veilig met Smart Industry om te gaan.
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8. PROGRAMMA DATA DELEN

Doelstelling Oprichten van het Data Value Center en de Data Deel Coalitie.
Propositie Data Value Center Smart Industry:
• Advies aan ondernemers
• Toepassen van ketenoplossingen
• Gefaciliteerd door veilige data infrastructuur
• Informatie, training en skills

Activiteiten Data Value Center, ondersteuning maakt het verschil:
• Eén loket voor alle mkbbedrijven en gratis eerste consult
• Begeleiden naar de juiste vraag
• Adviezen rond oplossingen
• Stimuleren PPS samenwerkingen
• Ecosysteem beschikbaar stellen: kennis, partners en netwerk
• Werken aan gestandaardiseerde oplossingen
• Opleiding en training 

Resultaat Bedrijven, waaronder mkbbedrijven, snel in de positie brengen om meer te  
doen met data.

Betrokken partijen Brainport Development, provincie NoordBrabant, BOM, Brainport Industries,  
TNO, ministerie EZK, JADS, SURF en KPN. Andere partijen kunnen zich hierbij  
aan te sluiten.
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Data delen
Digitalisering van de industrie kan niet zonder veilige en 
betrouwbare uitwisseling van data. Er zijn in de afgelopen 
jaren al verschillende activiteiten uitgevoerd om het data
delen te vereenvoudigen. Zo is er een standaardcontract 
ontwikkeld waarbij partijen in een keten die data willen 
delen, hier eenvoudiger afspraken over kunnen maken.

In 2018 zetten partijen zich in om samen een Data  
Value Center (DVC) op te zetten voor Smart Industry.  
Een veilige en betrouwbare omgeving waarin grote en 
kleine bedrijven, ketens en Fieldlabs data kunnen uitwis-
selen en bewerken en nieuwe businessproposities kunnen 
ontwikkelen. Dé plek waar expertise op het gebied van 
data delen beschikbaar is. 

We zijn verder met verschillende partijen (Fieldlabs en een 
aantal bedrijven) in gesprek om een breder programma 
Data Delen op te zetten onder de hoede van een Data 
Deel Coalitie. 
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5.7 Samenwerking met de regio’s 

Zoals in hoofdstuk 3 geschetst is, zijn de regio’s actief  
met Smart Industry. Deze energie in de regio willen we  
nog meer benutten door de samenwerking tussen het  
programmabureau Smart Industry en de regio’s te ver-
sterken. We zullen nog nauwer van elkaar gaan leren, 
activiteiten op elkaar aan gaan sluiten en samen investe-
ren in projecten. Het meest concreet is dit te zien bij de 
Smart Industry Hubs (zie paragraaf 5.3, versnellingsproject 
3). Deze zullen nauw gaan samenwerken met het Smart 
Industry Expertisecentrum (zie paragraaf 5.2, versnellings-
project 2). Deze samenwerking met de regio gaan we ook 
verankeren in de stuurgroep Smart Industry. Zo ontstaat 
een netwerk van regionale en thematische Hubs en het 
landelijk Expertisecentrum (zie figuur 13).
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 Smart Industry Expertisecentrum

 Regionale Smart Industry Hub

  Thematische Smart Industry Hub 
(bijv. Maintenance, Data Hub)

 Fieldlab

Figuur 13 
Landelijk ecosysteem voor 

Smart Industry
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5.8 Internationalisering 

Smart Industry houdt niet op bij de landsgrenzen. 
Standaarden worden internationaal bepaald. Veel landen 
zijn met digitaliseringsagenda’s bezig en onze bedrijven 
zijn zeer afhankelijk van de export. Daarbij zijn veel 
Nederlandse bedrijven ook nog eens toeleverancier aan 
Duitse bedrijven. Het is daarom van groot belang dat  
we aangehaakt zijn bij internationale ontwikkelingen.  
Hiervoor is binnen Smart Industry een werkgroep inter
nationaal opgericht. Die richt zich op drie terreinen: 
bilaterale contacten met landen, internationale onder-
zoeksprogramma’s en de Europese digitaliseringsagenda, 
met onder andere de Digital Innovation Hubs. We focussen 
bij de bilaterale contacten voorlopig op Duitsland met haar 
Industrie 4.0 programma en België met hun Factory of the 
Future programma. Doel is op het gebied van standaardi-
satie, het veilig delen van data en skills tot een concreet 
samenwerkingsprogramma te komen. Daarnaast willen 
we dat de Nederlandse industrie maximaal is aangehaakt 
op internationale OEM’s en bedrijven over de grens meer 
samenwerken aan smart oplossingen en producten. 

9. INTERNATIONALE BUSINESS MET SMART INDUSTRY 

Doelstelling Concrete samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen in 
Nederland, Duitsland en België opzetten.

Activiteiten Rondetafel, bilaterale contacten, matchmaking, handelsmissie Hannover Messe.

Resultaat Samenwerkingsagenda Nederland, Duitsland en België.

Betrokken partijen Programmabureau Smart Industry, topsectoren HTSM en ICT, FME, TNO, ISAH,  
ministerie EZK.

Hoofdstuk 5 / Implementatieagenda
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Hoofdstuk 6 / Financiën en organisatie

6.1 Inleiding

Het kerndoel van de Implementatieagenda is om de  
digitalisering in bedrijven te versnellen. Smart Industry 
moet leiden tot nieuwe exporteerbare businessproposities. 
Door in te zetten op een ambitieus, internationaal toon-
aangevend programma bouwen we verder aan een uniek 
geïntegreerd ecosysteem waarin bedrijven, kennisinstellin-
gen en de overheid nauw samenwerken aan implementatie 
én doorbraakinnovaties. We werken daarbij zeer nauw 
samen met de Topsectoren HTSM en ICT, wat we ook in  
de organisatie verankeren. 

In hoofdstuk 2 is al duidelijk geworden dat er hiervoor  
in de afgelopen jaren een substantiële basis is gelegd.  
Met bijna 165 miljoen euro aan publiek private activiteiten 
in de Fieldlabs, is er focus en massa ontstaan en daarmee 
komt een internationale herkenbare positie in zicht. 
Deze ontwikkeling moet met kracht worden voortgezet en 
daarvoor biedt deze Implementatieagenda de basis. 

6.2 Organisatie

Om de slagkracht van de uitvoering te vergroten, orga-
niseren we ons rondom concrete activiteiten en partners 
die bij die activiteiten betrokken zijn. Doel is om nog meer 
een programma voor én door bedrijven te zijn. Dit heeft 
zich vertaald in de negen hiervoor genoemde versnel-
lingsprojecten en wordt verder tot uiting gebracht in de 
organisatie en nieuwe of versterkte partnerschappen. 
Met de regio’s zal de samenwerking nog strategischer 
worden vormgegeven. Ook gaan we met (grote) bedrijven 
meer structurele betrekkingen aan, onder meer bij de 
versnellingsprojecten.

Programmabureau
Het programmabureau wordt uitgebreid en zal verder 
nauw optrekken met de trekkers van de versnellings
projecten. Het budget voor het programmabureau is 
ongeveer verdubbeld naar € 300.000 per jaar.

Stuurgroep
De stuurgroep zal een vernieuwingsslag ondergaan  
met aandacht voor de regio, branches en ICT. 

Smart Industry Forum
Het Smart Industry Forum zal worden vernieuwd.  
Het uitgangspunt voor het Forum wordt niet zozeer een 
adviesorgaan maar een strategisch overleg van actief bij 
Smart Industry betrokken partijen. 

Ambassadeurs
We hebben inmiddels bijna tweehonderd Smart Industry 
Ambassadeurs die actief bijdragen aan het uitdragen van 
het Smart Industry gedachtegoed. Komend jaar gaan 
we hen verder betrekken bij onder meer de uitrol van de 
acht industrietransformaties en de negen versnellings-
projecten, zoals al gebeurd is bij het versnellingsproject 
Internationalisering.

Regio
Zoals in paragraaf 5.3 al aangegeven wordt een flink deel 
van de activiteiten uitgevoerd door of in samenwerking 
met de regionale Smart Industry coalities. Dit wordt  
georganiseerd in Smart Industry Hubs zodat in elke regio 
er een duidelijk Smart Industryloket is. 

Een nieuwe agenda voor de toekomst
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6.3 Budget

Om de doelstellingen van de Implementatieagenda 
te kunnen realiseren is een stevige investering nodig.  
De afgelopen jaren was mede door de financiële crisis  
de hoeveelheid beschikbare middelen aan de publieke 
zijde beperkt. 

Het Regeerakkoord van kabinetRutte III geeft voldoende 
aan knopingspunten voor de versterking van de Implemen
tatie agenda Smart Industry 20182021. De insteek is om 
het Smart Industryprogramma structureel te borgen in 
beleid en budgetten. De versnelling van Smart Industry  
is geholpen bij:

• Verhoogd toeslagpercentage voor PPS
•  Ruimte voor procesinnovatie binnen bestaande  

instrumenten voor het mkb, zoals de WBSO, de 
MITregeling (MKB Innovatiestimulering Regio en 
Topsectoren) en de IPCregeling, voortbouwend op  
de pilot in ZuidHolland

•  Met prioriteit uitvoeren van de nieuwe Roadmap  
Smart Industry. Daarvoor met voorrang aandacht 
voor het versterken van de inzet van de TO2 instituten 
in Smart Industry, inclusief een budget voor kennis
toepassing bij het mkb

•  Concretiseren van experimenteerruimte en regelvrije 
zones om nieuwe digitale technologie te testen en  
te implementeren

•  Inzet van cybersecurity investeringen in het Industrie 
domein

•  Blijvende inzet van EFRO middelen, bij voorkeur  
middels een vereenvoudigde regeling

•  Inzet van middelen van de ministeries van OCW en  
SZW voor de skillsontwikkeling

Het is daarbij van belang dat er gericht budget komt 
voor een missiegedreven programma Smart Industry. 
Afgelopen jaren was de Smart Industryaanpak afhankelijk 
van veel verschillende instrumenten. Ondanks die versnip-
pering is er wel behoorlijk geïnvesteerd maar voor een 
werkelijke versnelling is deze situatie niet houdbaar.
 

Dat is uiteraard afhankelijk van een goed programma en 
commitment van andere publieke en private partijen.  
Met deze Implementatieagenda is een stevige propositie 
voor publieke én private investeringen neergelegd.  
Het uitgangspunt is een evenwichtige verhouding van 
publieke en private investeringen (50 : 50) met een 
toename van het private aandeel in de looptijd van het 
programma. In de onderstaande grafiek staan de toe
gekende (donkere kleuren) en beoogde investeringen 
(lichte kleuren) in de Implementatieagenda.

Figuur 14
Toegekende en beoogde financiering Smart Industry Implementatieagenda
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