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Samenvatting en conclusies 

In opdracht van RVO heeft Technopolis Group vanuit haar 

kantoren in Berlijn en Amsterdam een quick scan uitgevoerd naar 

enerzijds de kansen voor handel en export en anderzijds 

samenwerking op gebied van onderzoek en innovatie, voor de 

Nederlandse ICT-sector in Duitsland. Hiervoor hebben we naar zes 

focusgebieden gekeken: blockchain, kunstmatige intelligentie, 

datacenters & cloudcomputing, cybersecurity, big data en 

enterprise solutions & internet of things. Hieronder volgen de 

belangrijkste uitkomsten van de quick scan. 

Samenvattende conclusies - exportkansen 

Het algehele beeld van exportkansen is dat er veel onzekerheden 

zijn, er lijkt nog nauwelijks sprake te zijn van stabiliserende 

klantvragen, duidelijke kennis- of koopvragen, coalities van 

vragers of aanbieders. Gezien het opkomende en disruptieve 

karakter van technologieën in de genoemde focusgebieden is het 

zeer bepalend wat de positie en propositie van een Nederlandse 

aanbieder is, in welke fase van marktontwikkeling hij in Duitsland 

wil instappen. Wij noteren hier de belangrijkste (zes) factoren die 

wij uit desk-studie en expertinterviews konden destilleren.  

 

Er is een duidelijke behoefte aan strategische samenwerking 

binnen Europa om de afhankelijkheid van technologische 

dominantie vanuit andere continenten te voorkomen. Meerdere 

stakeholders geven in de interviews aan dat zij Europese producten 

en Europese kennisuitwisseling prefereren boven niet-Europese 

producten en samenwerkingen. Men wil niet afhankelijk zijn van 

import van kennis en producten op ICT-terrein, waar met name 

China en de Verenigde Staten momenteel voorlopen op Europa. 

Zeker waar de technologieën in de focusgebieden niet slechts de 

consumentenmarkt betreffen, maar vooral de kritische 

infrastructuur van de Europese economieën betreffen. 

 

Qua exportkansen is het noodzakelijk de verschillende 

focusgebieden in samenhang te bezien omdat er onderlinge 

verbanden en afhankelijkheden tussen de focusgebieden bestaan. 

Industry 4.0 is een strategisch speerpunt voor de Duitse economie 

waarin technologieën uit alle focusgebieden samen komen. De 

interviewees benadrukken dat dit een interessant gebied voor 

samenwerking is. 

 

Maar er zijn ook obstakels. Zo is de digitale infrastructuur in 

Duitsland minder sterk dan die van Nederland wat belemmerend 

werkt voor het gebruik van data. De trage internetconnectie is een 

mogelijke oorzaak voor de lage adaptatie van digitale technologie 

voor het opslaan en delen van data.  

 

Ook wordt veel genoemd dat er in Duitsland minder data 

beschikbaar is. De sterke regulatie op datagebruik wordt als 

belangrijke oorzaak hiervan genoemd, al konden interviewees niet 

uitleggen in welk opzicht de Duitse regelgeving strenger is dan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het 

Engels GDPR: General Data Protection Regulation). Ook een 
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verschil in cultuur wordt genoemd als oorzaak, waarbij Duitsers 

terughoudender zijn in het delen van data.1 

 

Verder hebben Duitse stakeholders regelmatig een voorkeur voor 

lokale stakeholders, die een kantoor in Duitsland hebben en de taal 

spreken. En het is goed om rekening te houden met culturele 

verschillen: Duitsers houden over het algemeen meer van regels en 

schriftelijke afspraken, waar Nederlanders meer van flexibiliteit 

houden2. 

 

Ten slotte wordt er op verschillende ICT-gebieden al een tekort aan 

gekwalificeerd personeel opgemerkt, zowel in Nederland als in 

Duitsland. Dit is enerzijds een obstakel, maar anderzijds kan een 

goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland ook helpen 

om de kennis die er is zo goed mogelijk te benutten en te delen. 

Samenvattende conclusies - samenwerking onderzoek en 
innovatie 

Uit de interviews kwam naar voren dat persoonlijk contact tussen 

professoren en academische medewerkers de eerste stap was naar 

een samenwerking en vaak belangrijker was dan specifieke 

expertise. Het faciliteren van de uitwisseling tussen academische 

medewerkers kan dus een goed startpunt zijn voor de Nederlands-

Duitse samenwerking in onderzoek. 

 

In het algemeen komt naar voren dat er meer samengewerkt zou 

moeten worden op het gebied van onderzoek en innovatie. Vanuit 

de quickscan blijkt dat er her en der al wordt samengewerkt, maar 

wordt door verschillende interviewees genoemd dat er behoefte is 

                                                
1 An interviewee said there’s regulation on medical data and legal data. GDPR is also an issue, but 

that’s everywhere. More a cultural issue is that Germans are more hesitant to share data. Low social 

acceptance of everything dealing with ‘smart’ things. Also depends on the type of company.  

aan meer samenwerking. Meer financiële middelen op deze 

gebieden in Nederland wordt genoemd als optie om samenwerking 

te bevorderen.  

 

Veel van de interviewees waren wel bekend met de Nederlandse 

instituten en universiteiten en stonden ook open voor 

samenwerkingen. In sommige gevallen werkte ze al samen met 

Nederlandse stakeholders. Over het algemeen vonden ze het 

moeilijk om specialisaties toe te wijzen aan Nederland of 

Duitsland. 

 

Het is aannemelijk dat er ook innovatie-samenwerkingen zijn die 

niet zichtbaar zijn, omdat deze plaatsvinden in ketens van Duitse 

afnemers/ leveranciers en Nederlandse afnemers/ leveranciers.  

 

Het aanbieden van (afgestemde of gezamenlijke) trainingen en 

opleidingen kan een goede interventie zijn om samenwerking en 

handel te bevorderen. Er zijn, ondanks de prille technologieën, al 

veel trainingsprogramma’s op de verschillende focusgebieden 

opgezet. Door hierop samen te werken wordt kennisuitwisseling 

laagdrempeliger. 

Exportkansen per focusgebied 

Het is moeilijk te zeggen op welke focusgebieden het meeste 

kansen voor samenwerkingen liggen. Op het eerste oog lijken big 

data en internet of things het meest interessant, omdat Nederland 

hierin competitieve, innovatieve oplossingen biedt. Maar ook op 

het gebied van kunstmatige intelligentie en cybersecurity kunnen 

kansen liggen. Bij kunstmatige intelligentie staat de technologie 

2 Genoemd in interview 
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nog in de kinderschoenen, maar kan de ontwikkeling snel gaan 

waarna er kansen kunnen ontstaan. Voor cybersecurity liggen 

enerzijds kansen omdat Nederland hier sterk in is, maar omdat 

Duitsland ook al veel doet op dit gebied kan er wel veel 

concurrentie zijn met lokale partijen.  

 

Waar in dit onderzoek nog niet naar gekeken is, maar waar wel 

kansen kunnen liggen zijn de exportkansen buiten Europa in 

samenwerking met Duitse partijen. Dit betekent dat Nederlandse 

bedrijven kenniscoalities op kunnen zetten met Duitse partners, om 

vervolgens samen producten te exporteren. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exportkansen per 

focusgebied.  De score is gebaseerd op het oordeel van Technopolis 

op basis van de daarvoor genoemde kansen voor export.  Een ‘+’ 

geeft aan dat dit een kansrijk domein is waarbij verdere verkenning 

om tot succesvolle export te komen geadviseerd wordt. Een ‘+/- 

‘geeft aan dat dit mogelijk een kansrijk domein is, maar dat wel 

onzekerheden of importbarrières gevonden zijn om rekening mee 

te houden. Een ‘- ‘geeft aan dat er op het focusgebied weinig 

kansen lijken te zijn, al kunnen er niches zijn waarin handel 

mogelijk is.

Tabel 1  Exportkansen samenvatting 

Focusgebied Kansen voor export Score3 Regio’s 

Blockchain 

Op het gebied van blockchain liggen niet veel exportkansen, omdat de techniek nog erg in de kinderschoenen staat en nog weinig toegepast 
wordt. Ook is er weinig aanleiding tot export, omdat er een tekort aan goede mensen lijkt te zijn en er voldoende kansen zijn om binnen 
Nederland op blockchain te werken. Op het gebied van logistiek kunnen nog wel kansen liggen, omdat beide landen hier al projecten op hebben 
lopen (bijvoorbeeld in Rotterdam en in Hamburg). 

- 

De meeste blockchain 
startups zijn 
gelokaliseerd in 
Berlijn, Munich en 
rondom Frankfurt 

Kunstmatige 
intelligentie 

Op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn weinig concrete kansen naar voren gekomen, maar aangezien dit een snel groeiend gebied is 
waar zowel Nederland als Duitsland een sterke industrie in hebben kan dit snel veranderen en is het wel interessant om de handelskansen voor 
deze technologie in de gaten te houden. Industry 4.0, waar kunstmatige intelligentie ook aan bijdraagt, wordt veel genoemd als kans om op 
samen te werken. Ook de gezondheidszorg en landbouw worden genoemd als domeinen waar Nederland sterk in is. 

In het algemeen vinden experts dat Nederland het beste in kan zetten op sectoren waar ze sterk in is, wat naast landbouw en gezondheidszorg ook 
hightech, de energiesector, de financiële sector en logistiek zijn. De sterktes van Duitsland op KI zitten vooral op machines en installaties, met 
name in de auto-industrie, maar ook op het gebied van logistiek, energie en kennisintensieve services wordt een grote groei in de toepassing van 
KI verwacht. 

+/- 

Zuid-/ West-Duitsland 
(veel universiteiten en 
clusters die actief zijn 
op AI) maar ook 
verspreid over heel 
Duitsland  

Datacenters & 
cloudcomputi
ng4 

Op dit gebied zijn niet veel exportkansen. De markt is al volwassen in zowel Nederland en Duitsland, en alhoewel Nederland een sterke 
infrastructuur is profiteren met name internationale bedrijven hiervan, en minder lokale bedrijven. Ook is er een sterke voorkeur van Duitse 
bedrijven om hun data lokaal, in Duitsland, opgeslagen te hebben. 

- 

De voornaamste 
Duitse datacenters zijn 
gelokaliseerd in het 
Frankfurt gebied. 

                                                
3 De score is het oordeel van Technopolis op basis van de daarvoor genoemde kansen voor export. 

4 De informatie over dit focusgebied is grotendeels gebaseerd op het rapport “Export opportunities 

of the Dutch ICT sector in Germany” van KPMG in 2017.  
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Focusgebied Kansen voor export Score3 Regio’s 

Vanuit het KPMG onderzoek wordt wel aangegeven dat er op het gebied van IaaS (Infrastructure as a Service) wel plek voor Nederlandse MKB’s 
is, die meer flexibiliteit en service bieden dan internationale bedrijven. Ook geeft een interviewee aan dat er kansen liggen in het ecosysteem er 
omheen, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsisolatie, restwarmtegebruik en voor services als gastvrijheid en beveiliging van datacenters. 

Cybersecurity 
5 

Op het gebied van cybersecurity zijn wel exportkansen, maar moet wel rekening gehouden worden met sterke competitie van lokale bedrijven.  

Nederland en Duitsland hebben beide sterke ambities op dit vlak en dit wordt door enkele interviewees ook genoemd als mogelijk gebied om op 
samen te werken. Het Nederlandse MKB biedt al gespecialiseerde producten aan (bijvoorbeeld ‘dark web’ analysis en naleving van de Algemene 
verordening gegevensbescherming, AVG) en er lijken kansen te liggen op het gebied van infrastructuur, financiële services en de publieke sector. 

Maar uit het KPMG rapport komt ook naar voren dat er sterke competitie van Duitse bedrijven verwacht wordt, waarbij Duitse klanten vaak de 
voorkeur geven aan lokale partijen.  

+/- Zuid-/ West-Duitsland 

Big data6 

Vanuit het KPMG rapport worden veel exportkansen gezien op het gebied van big data, omdat Nederlandse bedrijven een voorsprong lijken te 
hebben op hun Duitse concurrenten en Nederland zich onderscheidt met innovatieve producten en een hoge klantgerichtheid. Ook zijn 
Nederlandse bedrijven sterk in adviezen en implementatie en liggen er kansen op het gebied van infrastructuur, landbouw, gezondheidszorg en 
de auto-industrie. 

+ 
Geen geografische 
focus 

Enterprise 
solutions & 
Internet of 
Things7 

Uit het KPMG rapport blijkt dat er veel handelskansen op het gebied van Internet of Things liggen. Hier bieden Nederlandse spelers competitieve 
oplossingen die ook geschikt zijn voor export, bijvoorbeeld op het gebied van halfgeleiders, ‘middleware’, IoT security en systeemintegratie. 
Nederland heeft ten opzichte van Duitsland ook veel IoT start-ups en scale-ups met innovatieve oplossingen. Handelskansen liggen op veel 
gebieden, namelijk infrastructuur, landbouw, gezondheidszorg, de auto-industrie, productie en de detailhandel. 

Op het gebied van ‘enterprise solutions’ daarentegen zijn de handelskansen beperkt, doordat er veel concurrentie is en doordat oplossingen 
toegespitst moeten worden op de Duitse markt (qua taal en regulering). 

+ 
Geen geografische 
focus 

 

 

                                                
5 Zie footnote 4. 

6 Zie footnote 4 

7 Zie footnote 4 
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Samenwerkingskansen onderzoek en innovatie per focusgebied 

Op het gebied van onderzoek en innovatie komt naar voren dat 

samenwerking tussen Nederland en Duitsland interessant is, maar 

komen er weinig concrete voorbeelden of gebieden naar voren 

waarop de samenwerking het best gericht kan zijn.  

 

We hebben in onderstaande tabel een overzicht gemaakt van de 

mogelijke kansen die wij zien en hier ter indicatie ook een score 

aan gegeven. De score is gebaseerd op het oordeel van Technopolis 

op basis van de daarvoor genoemde kansen voor samenwerking.  

Een ‘+’ geeft aan dat dit een interessant domein is voor 

samenwerking, waarbij verdere verkenning veelal nodig is om te 

zien op welke specifieke gebieden samengewerkt kan worden. Een 

‘+/- ‘geeft aan dat er nog veel onzekerheden zijn of dat er zowel 

voordelen als obstakels voor samenwerking gevonden zijn. Een ‘- 

‘geeft aan dat er op het focusgebied weinig kansen lijken te zijn. 

 

Onze inschatting hierbij is dat er op het gebied van kunstmatige 

intelligentie waarschijnlijk kansen zijn, omdat beide landen veel 

onderzoek doen op dit gebied (zie bijlage D).  Op het gebied van 

Internet of Things is in Nederland een goed ecosysteem voor 

innovaties en start-ups, waarbij samenwerking op het gebied van 

“Industry 4.0” met Duitsland een logische stap lijkt. Ten slotte 

lijken er kansen te zijn op cybersecurity, waar beide landen erg 

actief in zijn. Dit is wel een relatief klein onderzoeksgebied.  

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kansen 

voor samenwerking op onderzoek en innovatie per focusgebied, 

waarbij ook wordt aangegeven wie mogelijke 

samenwerkingspartners zijn. 

 

Tabel 2: Samenwerkingskansen onderzoek en innovatie- samenvatting 

 

 

 

Focusgebied Kansen voor samenwerking onderzoek en innovatie Score Mogelijke samenwerkingspartners 

Blockchain 

De samenwerkingskansen op het gebied van blockchain zijn nog onduidelijk. De afgelopen jaren is zowel in 
Nederland als in Duitsland groei zichtbaar op het gebied van onderzoek naar blockchain, maar de techniek 
staat nog wel in de kinderschoenen. Ook zijn in de quick scan geen duidelijke specialisaties van beide landen 
gevonden.  

+/- 

Fraunhofer Blockchain-Lab 

 

Kunstmatige 
intelligentie 

Op het gebied van kunstmatige intelligentie lijken kansen te liggen voor samenwerking. Zowel Nederland als 
Duitsland doen veel onderzoek op dit gebied (zowel in aantal artikelen als procentueel ten opzichte van 
andere landen) en hebben veel universiteiten die hier mee bezig zijn. 

De specialisaties van Nederland en Duitsland lijken verschillend te zijn, wat de kansen beperkt. Er moet 
daarom wel goed gekeken worden op welke vlakken er samengewerkt kan worden. + 

Erg breed in dit gebied. DFKI is het grootste 
onderzoeksinstituut wereldwijd in dit veld.  

Daarnaast zijn de volgende partijen ook 
interessante samenwerkingspartners: Deutsches 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
GmbH (DFKI); Max-Planck-Institutes for 
Intelligent Systems and Informatics; Fraunhofer 
Institute for Intelligent Analysis and Information 
Systems, including Fraunhofer Alliance for Big 
Data and Artificial Intelligence. 
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Focusgebied Kansen voor samenwerking onderzoek en innovatie Score Mogelijke samenwerkingspartners 

Datacenters & 
cloudcomputing 

De samenwerkingskansen op dit gebied lijken niet groot: Nederland doet wel onderzoek naar 
cloudcomputing, maar loopt hierin niet voorop en heeft ook geen zichtbaar ecosysteem voor start-ups op dit 
gebied. En in Duitsland groeit de markt voor cloudcomputing wel, maar blijft deze risicomijdend.  

- 

Technical University Berlin, Fraunhofer-Alliance 
for Cloud Computing 

Cybersecurity 

Samenwerken op het gebied van cybersecurity lijkt een logische keuze, omdat beide landen sterk zijn op dit 
gebied. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat het een relatief klein onderzoeksgebied 

Duitsland en Nederland hebben beide een sterke drive voor cybersecurity en een actieve 
onderzoeksgemeenschap. Nederland wil ook toonaangevend zijn op het gebied van cybersecurity 
kennisontwikkeling, waarbij internationale samenwerking kan helpen.  

Wel is het totale onderzoeksgebied relatief klein en lijken de specialisaties van Nederland en Duitsland 
verschillend te zijn. Nederlandse specialisaties liggen onder andere op attacks, defence en smart grids. Duitse 
specialisaties zijn cryptografie, embedded systems en IoT en quantum computing. Voor de samenwerking 
kan gekeken worden of de verschillende specialisaties elkaar aan kunnen vullen, om tot interessante 
samenwerkingskansen te komen.  

+ 

Fraunhofer 

R&D in Cyber Security 

Big data 

Er lijken wel kansen te liggen op het gebied van big data, al kan een gebrek aan toegang tot data in Duitsland 
de samenwerking belemmeren. Het aantal door Nederland gepubliceerde artikelen op big data is hoog en 
stijgt elk jaar en met een goed financieel landschap en voldoende academische programma’s is het 
ecosysteem ook goed voor innovaties op dit gebied. +/- 

Berlin Big Data Center (BBDC), Competence 
Center for Scalable Data Services and Solutions 
(ScaDS Dresden/Leipzig) 

Fraunhofer Alliance for Big Data and Artificial 
Intelligence 

Karlsruhe Institute for Technology 

Enterprise 
solutions & 
Internet of 
Things 

Nederland heeft een goede uitgangspositie voor onderzoek en innovatie op het gebied van Internet of Things, 
doordat er toegang is tot durfkapitaal en doordat grote bedrijven een goed ecosysteem creëren voor start-ups 
op dit gebied. Ook is Nederland sterk op het gebied van smart agriculture, smart cities en predicitive 
maintenance. 

 Met name op het gebied van ‘Industry 4.0’ kan samenwerking met Duitsland interessant zijn. Ook de 
toepassing van kunstmatige intelligentie voor ERP-systemen kan een gebied zijn om op samen te werken. 

+ 

(FIR) – Institute of the RWTH Aachen 

Fraunhofer IML 
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1 Inleiding 

In opdracht van RVO heeft Technopolis Group vanuit haar 

kantoren in Berlijn en Amsterdam de quick scan naar de innovatie- 

en handelskansen van de Nederlandse ICT-sector in Duitsland 

uitgevoerd.  

Het doel van de studie 

De quick scan dient als input voor de strategische 

internationaliserings-agenda die RVO momenteel opstelt. Deze 

moet de Nederlandse ICT-sector de komende jaren ondersteunen 

in structurele internationale samenwerking en is in eerste instantie 

gericht op samenwerking met Duitsland. De quick scan heeft als 

doel om richting te geven aan de strategische internationaliserings-

agenda door een indicatie te geven van de meest kansrijke 

inhoudelijke focusgebieden en de geografische gebieden waar de 

meeste kansen liggen. De focus van de studie ligt op het verkrijgen 

van meer inzicht in de ICT-sector in Duitsland. 

 

De handelskansen zijn op een aantal gebieden recent onderzocht 

door KPMG in de studie “Export opportunities of the Dutch ICT-

sector in Germany” (2017). Wij hebben voor de handelskansen 

daarom specifiek naar blockchain en kunstmatige intelligentie 

gekeken, welke in de vorige studie nog niet werden onderzocht.  

 

Daarnaast hebben we gekeken naar samenwerkingskansen op het 

gebied van onderzoek en innovatie op zes focusgebieden: 

•  Blockchain 

•  Kunstmatige intelligentie 

•  Datacenters & cloudcomputing 

•  Cybersecurity 

•  Big data 

•  Enterprise solutions & Internet of Things 

De gebruikte methodes in de studie 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft RVO interviews gehouden 

met een aantal Nederlandse stakeholders. Technopolis heeft van 

RVO de informatie hieruit gekregen en daarnaast documentatie 

ontvangen ter input voor het Nederlandse speelveld. Technopolis 

heeft dit als startpunt van de studie gebruikt, zodat er op 

focusgebieden waar specifieke Nederlandse specialisaties 

aangeduid waren getoetst kon worden of Duitse stakeholders hier 

behoefte aan hadden. Voor een aantal gebieden waren geen 

specifieke Nederlandse specialisaties gespecifieerd. Wij hebben 

daar in de rest van het onderzoek vooral gefocust op de Duitse 

specialisaties en algemene behoeften aan samenwerking. Met 

name op het gebied van onderzoek en innovatie was weinig 

informatie met betrekking tot specialisaties beschikbaar. Mogelijk 

komt dit ook doordat het nog prille onderzoeksgebieden zijn, 

waarbij specialisaties nog gevormd moeten worden. 

 

Voor het onderzoek naar de Duitse sterktes en zwaktes hebben wij 

een deskstudie gedaan en interviews gehouden. Vanwege de korte 

doorlooptijd van het project hebben wij dit parallel aan elkaar 

gedaan. 

 

De literatuur gaf een goed beeld van de trends en ontwikkelingen 

en sterktes en zwaktes van Duitsland op het gebied van blockchain 
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en Artificial Intelligence met betrekking tot handel en vanuit de 

literatuur konden wij een eerste lijst opstellen van de belangrijkste 

Duitse stakeholders per focusgebied. Wel zijn er amper valide 

bronnen die iets zeggen over de exportkansen en kansen op het 

gebied van samenwerking, wat niet gek is gezien het gaat over 

opkomende technologieën.  

 

In totaal heeft Technopolis achttien aanvullende interviews 

gedaan, twee Nederlandse en zestien Duitse. Per focusgebied 

hebben wij daarmee twee, soms drie stakeholders gesproken. De 

interviews zijn niet bedoeld om dekkend te zijn, daarvoor zijn het 

er niet genoeg, maar door belangrijke stakeholders op de 

verschillende gebieden te spreken gaf dit wel argumenten waarom 

deze partijen wel of geen export- en samenwerkingskansen zien. 

Ook kon Technopolis in de interviews de lijst van belangrijke 

stakeholders toetsen en verder aanvullen. 

 

Ten slotte hebben wij om een beter beeld te vormen van de 

ontwikkelingen op onderzoeksgebied op de verschillende 

focusgebieden gezocht in de Scopus database hoeveel er per land 

per jaar wordt gepubliceerd op de focusgebieden.  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de exportkansen voor de Nederlandse ICT-

sector in Duitsland, in het bijzonder voor de focusgebieden 

blockchain en kunstmatige intelligentie. Voor deze focusgebieden 

zijn eerst de sterktes en zwaktes van de Nederlandse en Duitse 

sector uiteengezet en vervolgens de belangrijkste exportkansen die 

hieruit volgen, met een overzicht van de belangrijkste geografische 

gebieden.  

 

In hoofdstuk 3 komen vervolgens de kansen voor samenwerking 

op gebied van onderzoek- en innovatie aan bod. Hier wordt voor 

elk van de zes focusgebieden een overzicht gegeven van het 

Nederlandse en Duitse onderzoek- en innovatie speelveld en het 

aantal publicaties per jaar. 

 

Hoofdstuk 4 geeft ten slotte een overzicht van belangrijke Duitse 

stakeholders op elk focusgebied. 
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2 Exportkansen voor de Nederlandse ICT-sector in Duitsland 

In dit onderzoek lag de focus op de exportkansen op het gebied van 

blockchain en kunstmatige intelligentie, omdat de andere 

focusgebieden in 2017 door KPMG al onderzocht zijn. Naast de 

sterke en zwakke punten op deze gebieden van Nederland en 

Duitsland zijn ook een aantal algemene (ICT-brede) punten naar 

voren gekomen en dat er ook veel overlap is tussen de 

verschillende focusgebieden. 

Verschillende focusgebieden 

De verschillende focusgebieden kunnen vaak niet los van elkaar 

gezien worden omdat er onderlinge verbanden en afhankelijkheden 

tussen de focusgebieden bestaan. Kunstmatige Intelligentie en 

Internet of Things worden bijvoorbeeld als belangrijke gebieden 

gezien om ERP-systemen (Enterprise Resource Planning 

systemen) verder te ontwikkelen. Blockchain wordt gezien als een 

manier om cybersecurity te stimuleren, maar kan ook worden 

geïntegreerd in ERP-systemen. Big data wordt vaak gebruikt om 

kunstmatige intelligentie te trainen en kunstmatige intelligentie 

kan worden gebruikt om big data te analyseren (al zijn er ook 

mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te trainen met weinig 

beschikbare data). Datacenters bieden de fysieke infrastructuur om 

complexe softwareoplossingen mogelijk te maken.  

 

Industry 4.0 wordt regelmatig genoemd als een belangrijk thema in 

Duitsland. De term Industry 4.0 is in 2011 bedacht om de opkomst 

van slimme productieprocessen en gekoppelde nieuwe 

bedrijfsmodellen te beschrijven. Het integreert de meeste van de 

technologieën in deze studie. Het Bondsministerie van 

Economische Zaken en Energie heeft verschillende programma’s 

opgezet ter ondersteuning van Duitse belanghebbenden met een 

totaal financieringsvolume van 100 miljoen euro. Duitse bedrijven 

investeren jaarlijks ongeveer 40 miljard euro in “Industry 4.0” 

toepassingen. Vanuit verschillende interviewees wordt aangegeven 

dat dit ook een interessant gebied voor samenwerking kan zijn. 

Nederlandse expertise kan een bijdrage leveren aan belangrijke 

takken binnen Industry 4.0, zoals smart factory, predictive 

maintenance en machine learning. 

Overkoepelende kansen voor export in ICT 

Over het algemeen blijkt uit de interviews dat er in het algemeen 

een duidelijke behoefte is aan samenwerking binnen Europa op het 

gebied van ICT. Meerdere stakeholders geven in de interviews aan 

dat zij Europese producten en Europese kennisuitwisseling 

prefereren boven niet-Europese producten en samenwerkingen. 

Europa wil niet afhankelijk zijn van import van kennis en 

producten op ICT-terrein, waar met name China en de Verenigde 

Staten momenteel voorlopen op Europa. 

  

Vanuit een interview wordt ook aangegeven dat er in de toekomst 

grote kansen kunnen zijn voor Duits-Nederlandse samenwerking 

om met behulp van digitale technologieën oplossingen te vinden 

voor klimaatverandering en de energietransitie. 
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Overkoepelende barrières voor export in ICT 

Wat de exportkansen verkleind is dat de digitale infrastructuur in 

Duitsland minder sterk is dan die van Nederland wat belemmerend 

werkt voor het gebruik van data. Een recent rapport over ‘smart 

networks’ claimt dat op het gebied van digitalisering “Germany is 

still far away from being a leader”. In het rapport verwijzen zij 

voornamelijk naar infrastructuursectoren zoals gezondheid, 

mobiliteit en educatie. Andere bronnen wijzen vaak ook op 

Duitslands ontoereikende breedband expansie8. Een studie uit 2017 

van de ‘Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD)’ plaatste Duitsland op de 29e plek van de 34 

geïndustrialiseerde economieën voor snelle internetverbindingen. 

 

In sommige regio’s worden de processen die grote hoeveelheden 

data nodig hebben, gedeeltelijk gehinderd door het langzame 

internet. De trage internetconnectie is een mogelijke oorzaak voor 

de lage adaptatie van digitale technologie voor het opslaan en delen 

van data.  

 

Ook wordt veel genoemd dat er in Duitsland minder data 

beschikbaar is. De sterke regulatie op datagebruik wordt als 

belangrijke oorzaak hiervan genoemd, al konden interviewees niet 

uitleggen in hoeverre de Duitse regelgeving strenger is dan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het 

Engels GDPR: General Data Protection Regulation). Ook een 

verschil in cultuur wordt genoemd als oorzaak, waarbij Duitsers 

terughoudender zijn in het delen van data.9  

 

Op alle focus-gebieden moet er bij export naar Duitsland rekening 

mee gehouden worden dat Duitse partijen over het algemeen de 

voorkeur geven aan lokale stakeholders, waarbij een kantoor in 

Duitsland en het spreken van de taal een concurrentievoordeel 

geeft.1011 Ook geeft een interviewee aan dat het goed is om 

rekening te houden met culturele verschillen: Duitsers houden over 

het algemeen meer van regels en schriftelijke afspraken, waar 

Nederlanders meer van flexibiliteit houden. Een andere 

interviewee geeft aan de Nederlandse mentaliteit fijn te vinden in 

de samenwerking.  

 

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt op verschillende ICT-

gebieden al een tekort aan gekwalificeerd personeel opgemerkt. Dit 

is enerzijds een obstakel, maar anderzijds kan een goede 

samenwerking tussen Nederland en Duitsland ook helpen om de 

kennis die er is zo goed mogelijk te benutten en te delen.

 

 

                                                
8 https://www.reuters.com/investigates/special-report/germany-digital-gap/ 

9 An interviewee said there’s regulation on medical data and legal data. GDPR is also an issue, but 

that’s everywhere. More a cultural issue is that Germans are more hesitant to share data. Low social 

acceptance of everything dealing with ‘smart’ things. Also depends on type of company.  

10 KPMG, 2017, Export opportunities of the Dutch ICT sector in Germany 

11 For blockchain, it is all in English, so language does not play a big role. MKB’s zijn vaak 

conservatiever. Niet gehoord dat het een issue is om te werken met Nederland. Wel conserned about 

data, needs tob e stored in Germany. 
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2.1 Sterktes en zwaktes van de Nederlandse ICT-sector 

2.1.1 Blockchain – Nederlandse sterktes en zwaktes 

Tabel 3  Blockchain – Nederlandse sterktes en zwaktes 

 Trends en ontwikkelingen  Het Nederlandse speelveld  Ecosysteem en omgeving Concurrentiegebieden  

Inzichten 

•  Veel bedrijven geven aan iets met 
blockchain te willen doen, maar 
adviesbureau Berenschot schat dat 
slechts 5-10% na de verkenningsfase 
verder ontwikkeld wordt.12 

•  De eerste toepassingen voor 
blockchain worden zichtbaar, in 
eerste instantie vooral bij start-ups, 
maar ook groetere coöperaties (zoals 
ING en Rabobank) zijn deze 
technologie aan te verkennen. 

•  Blockchain kan in veel sectoren 
gebruikt worden en een brede impact 
hebben: o.a. de financiële sector, het 
energiedomein, de 
plantenveredeling, groothandel, 
detailhandel, logistiek en de zorg. 

•  Dutch Blockchain Coalition (DBC): werken aan 
gezamenlijke onderzoeksagenda. De DBC is een 
katalysator en facilitator op het gebied van 
blockchain en wil de springplank tot de Europese 
markt worden.13 De DBC participeert ook in het 
European Blockchain Partnership (EBP).14 

•  Nederland organiseert jaarlijks een grote hackaton: 
de Odyssey Hackathon (voorheen ‘Blockchainers 
Hackathon’), waar honderden deelnemers vanuit 
verschillende landen vier dagen bij elkaar komen in 
Nederland om met oplossingen te komen voor 
sociale uitdagingen door tientallen prototypen te 
bouwen.15 

•  Vanuit verschillende sectoren (o.a. de financiële 
sector, energie, zorg en transport) zijn al tientallen 
partijen bezig met blockchain.16 

•  Nederlandse blockchain 
bedrijven krijgen een overload 
aan potentiële opdrachten, 
maar kunnen niet voldoende 
gekwalificeerde mensen vinden 
om hard te groeien.17 

•  Onbekendheid met de Duitse 
regelgeving maakt export lastig. 

•  De Nederlandse internationale 
focus en handelsgeest maken 
internationale verbindingen 
met blockchain-hubs mogelijk 
in onder andere Singapore, 
Dubai, Seoul, India, Canada en 
San Fransisco.18 

•  Nederland is goed in 
administratieve software. 
Dit leent zich niet goed 
voor internationalisering, 
omdat dit verbonden is 
met nationale 
regelgeving.19 

•  Blockchain kan gebruikt 
worden voor 
cybersecurity, waar 
Nederland sterk in is. 

Interview 
feedback 

“Ook zien we dat ICT en maakbedrijven 
steeds meer in elkaar gaan overlopen” 

“Doordat er nog weinig gebeurt in Duitsland is Duitsland 
op het gebied van blockchain niet zo interessant. 
Nederlandse partijen willen graag samenwerken met 

“De groei wordt belemmerd door het 
gebrek aan voldoende goede 
mensen.” 

 

                                                
12 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-blockchain-een-revolutie-die-uw-leven-nog-even-niet-verandert~b16f8273/ 

13 https://dutchblockchaincoalition.org/ 

14 Dutch Blockchain Coalition, ‘Blockchain for Good’, November 2018 

15 https://www.odyssey.org/ 

16 Een overzicht van het Blockchain Ecosysteem van Nederland in 2018 is te vinden op https://www.berenschot.nl/publish/pages/6365/blockchain_ecosysteem_2018_nederland_-_ebu_berenschot_concept_v1_0-

klein.png. Deze is gemaakt door Berenschot, in opdarcht van de Economic Board Utrecht. 

17 Dit kwam naar voren in een interview van RVO met de Dutch Blockchain Coalition. 

18 Dutch Blockchain Coalition, ‘Blockchain for Good’, November 2018 

19 Vanuit een van de interviews van RVO. 

https://www.berenschot.nl/publish/pages/6365/blockchain_ecosysteem_2018_nederland_-_ebu_berenschot_concept_v1_0-klein.png
https://www.berenschot.nl/publish/pages/6365/blockchain_ecosysteem_2018_nederland_-_ebu_berenschot_concept_v1_0-klein.png
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 Trends en ontwikkelingen  Het Nederlandse speelveld  Ecosysteem en omgeving Concurrentiegebieden  

partijen die ongeveer net zo ver zijn op het gebied van 
blockchain. Duitsland is hier nog niet klaar voor.” 

“De haven van Rotterdam en gemeente Groningen zijn 
relevante spelers in het BC-veld, evenals de gemeente 
Heerlen (Brightlands) Techruption.” 

Conclusies 

•  Blockchain staat nog in de kinderschoenen en wordt nog niet veel toegepast, maar veel bedrijven zien hier wel kansen en er zijn al wel allerlei initiatieven op dit gebied. 

•  Het gebrek aan voldoende gekwalificeerde mensen is een risico voor de sector  

•  Export op dit gebied is lastig, enerzijds door een gebrek aan goede mensen en anderzijds doordat de specialisaties van Nederland op dit gebied zich minder goed lenen voor 
export. 

 

2.1.2 Kunstmatige intelligentie – Nederlandse sterktes en zwaktes 

Tabel 4  Kunstmatige intelligentie – Nederlandse sterktes en zwaktes 

 Trends and developments  Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

Inzichten 

•  Hoge potentiële impact op 
Nederlandse sectoren. De 
sectoren zijn de kansen nog aan 
het verkennen. 

•  Nederland is nog niet ver in de 
toepassing van AI. 

•  De Nederlandse AI-industrie staat 
Europees op de zevende plaats 
(Asgard, 2017). Amsterdam is de 
zesde AI-startup hub in Europa 

•  Het Nederlandse ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) host in 2019 de EuroDIG 
(European Dialogue on Internet 

•  Het speelveld is groot en divers: start-ups 
(>200), MKB en multinationals zijn bezig met 
AI. Verschillen per sector en activiteit zijn 
groot.20 

•  Veel bedrijven passen AI toe en zien de potentie 
van AI: 45% doet pilots en 28% implementeert 
AI-projecten.21 

•  Belangrijke spelers zijn koplopers als TomTom, 
Booking.com, Euvision,seedlink, recruitz.io, 
Yuki, Scyfer en 2getthere, accelerators als 
Rockstart, SURF en Yes!Delft en bedrijven die 
AI inzetten in hun bedrijf zoals Philips, 

•  Nederland heeft topuniversiteiten 
met specifieke AI-studies: 11 
universiteiten in Nederland bieden 
AI studies aan. 

•  Nederland heeft onderzoekshubs 
op het gebied van AI: UvA-Bosch 
Delta Lab in Amsterdam en de 
Brightlands smart services campus 
in Heerlen.24 

•  Nederland heeft een hele sterke IT 
infrastructuur, met >200 data-
centers en een derde plek 

•  Nederland is sterk op de volgende 
domeinen27: 

 Deep learning 

 Autonomous driving 

 Voice recognition 

 Computer vision 

 Natural language processing 

•  Nederland kan AI goed inzetten op 
gebieden waar zij traditioneel sterk in 
is: 

 High-tech: computer chip ontwerp en 
fabricage (ASML, NXP) 

                                                
20 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018. AINED is een samenwerking tussen TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO. 

21 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018. 

24 Artificial Intelligence – Holland high tech 

27 Artificial Intelligence – Holland high tech 
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 Trends and developments  Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

Governance). Dit is belangrijk op 
het gebied van Internet 
Governance in Europa, waarbij 
onder andere aandacht besteed 
wordt aan kunstmatige 
intelligentie. 

RijkZwaan, CRV, FrieslandCampina, Nutreco, 
Tatasteel en havenbedrijf Rotterdam.22 

•  Er is terughoudendheid in het samenwerken en 
het delen van data. Veel partijen hebben geen 
ervaring met publiek-private samenwerkingen, 
terwijl AI juist het beste ingezet kan worden 
over de hele waardeketen, waarvoor 
samenwerking tussen partijen nodig is.23 

•  Nederland organiseert jaarlijks een grote 
hackaton: de Odyssey Hackathon (voorheen 
‘Blockchainers Hackathon’), waar honderden 
deelnemers vanuit verschillende landen vier 
dagen bij elkaar komen in Nederland om met 
oplossingen te komen voor sociale uitdagingen 
door tientallen prototypen te bouwen. 

wereldwijd op het gebied van ICT 
infrastructuur.25 

•  Er worden ook bedreigingen en 
risico’s van AI gezien, waarbij 
enerzijds banen en bedrijven 
ontstaan maar deze op andere 
plekken ook kunnen verdwijnen.26 

 Agri&food: innovatieve AI and robotica 
in precisielandbouw 

 Gezondheidszorg 

 Logistieke sector 

 Financiële sector 

 Energiesector 

•  Nederland heeft relatief veel ervaring 
met publiek-private samenwerking en 
kan gemakkelijker AI toepassen over 
waardeketens heen.28 

Interview 
feedback 

 “Veel organisaties ontwikkelen voor zichzelf en staan 
niet open voor samenwerking met andere partijen.” 

“EZK is bezig met het Strategisch 
Actieplan Kunstmatige Intelligentie.” 

 

Conclusies 

•  AI is Europees hard aan het groeien. Nederland loopt niet voorop, maar doet wel mee.  

•  Er zijn veel start-ups en andere partijen bezig met AI, maar het speelveld is versnipperd en er wordt nog te weinig samengewerkt.  

•  Nederland kan haar ervaring met publiek-private samenwerkingen gebruiken en moet vooral inzetten op sectoren waar ze sterk in is: agriculuur, high-tech en logistiek.  

  

                                                
22 Artificial Intelligence – Holland high tech 

23 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018. 

25 Artificial Intelligence – Holland high tech 

26 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018.  

28 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018. 



  

 

Innovatie- en handelskansen voor de Nederlandse ICT-sector in Duitsland 8 

 

2.2 Sterktes en zwaktes punten van de Duitse ICT-sector 

2.2.1 Blockchain – Duitse sterktes en zwaktes 

Alhoewel blockchain (BC) een van de technologische ‘buzz 

words’ was die de Duitse ICT-scene domineerde, voornamelijk na 

de opkomst van de ‘bitcoin’, zijn er indicaties dat de populariteit in 

2018 lichtelijk afnam. De afname mag echter enkel aan bitcoin 

gelinkt worden –crypto-valuta hadden niet de focus in de 

activiteiten van de interviewees en werden door hen gedeeltelijk 

gestigmatiseerd als enkel een hype. Echter, de interview-partners 

beschouwen Duitsland wel als een van de Europese hotspots voor 

blockchain-technologie – vooral de bloeiende startup-omgeving in 

Berlijn trekt blockchain-enthousiasten aan. Volgens de 

‘Blockchain Cities Alliance’ staat Berlijn op de 6e plek van de top 

tien blockchain ecosystemen in de wereld29. Eén interviewee 

refereerde naar Berlijn als de blockchain-startup-hub, terwijl in 

Hamburg eerder meer gevestigde ondernemingen betrokken zijn in 

de toepassing van technologie en hun activiteiten. 

Een overzicht van het Duitse Blockchain Ecosysteem (van 2017), 

inclusief de meest belangrijke onderzoeksinstituten, 

gemeenschappen en industrieën, staan in bijlage C. Daarnaast is er 

een overzicht van de verschillende sectoren waarin de 120 Duitse 

blockchain startups zijn gelokaliseerd. Blockstate identificeerde 

‘finance’ en ‘crypto’ als een van de meest relevante industrieën 

waarin de bedrijven actief zijn. Een andere studie van LSP stelde 

vast dat de meerderheid van de Duitse blockchain startups opereert 

op het gebied van infrastructuur wat wordt ondersteund door het 

aantal spelers weergeven in de gerelateerde figuur over de Duitse 

                                                
29 https://www.governmenteuropa.eu/global-blockchain-ecosystems-europe/89683/ 

30 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

31 https://cointelegraph.com/news/german-central-bank-and-deutsche-boerse-successfully-complete-blockchain-settlement-trial 

32 https://www.btc-echo.de/vechain-und-db-schenker-blockchain-in-der-logistik/ 

‘Blockchain Ecosystem’ en de interviewees. Andere belangrijke 

toepassingen zijn ‘finance’ en industrieel.  

Studies wijzen eerder op een twijfelachtige betrokkenheid van 

Duitse bedrijven in blockchain. Een studie in opdracht van de 

Federal Ministry of Economics and Energy (2018) liet zien dat 8% 

van de bedrijven ervaring hadden met het gebruik van blockchain 

technologie en enkel 2% plande het te gebruiken in de toekomst.30. 

46% van de survey-deelnemers aan die studie denkt dat de 

technologie niet belangrijk is voor hun bedrijven en 41% dacht er 

niet eens over na om het te gebruiken. De survey identificeerde 

grote ondernemingen als belangrijkste (potentiële) gebruikers van 

blockchain.  

Alle interview partners waren het ermee een dat de technologie in 

Duitsland – zoals elders – nog steeds in de opkomst-fase is, ook al 

worden investeringen van publieke en private investeerders 

beschouwd als hoog en zijn er verschillende voorbeelden van 

grotere spelers welke succesvol implementeerde, of plannen 

hebben om blockchain technologie te gebruiken in hun operaties:  

•  De Duitse Centrale Bank en ‘Deutsche Börse’ voltooide een 

‘blockchain settlement trial’.31 

•  DB Schenker32 werkt samen met VeChain om te werken aan 

blockchain-gebaseerde oplossingen voor de logistieke-sector. 

Toch wordt er vaak veel meer technisch en theoretisch getest, dan 

dat het wordt toegepast in een baanbrekende manier.  Vele 
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initiatieven en projecten – ongeacht of het geworteld is in de 

bedrijfssector of in onderzoek – proberen manieren te vinden om 

de technologie toegankelijker te maken voor bedrijven. Deze 

activiteiten hebben als doel om onzekerheden te reduceren, en 

tegelijkertijd worden ervaringen verzameld om de ‘use cases’ te 

ontwikkelen en om meer bedrijven te informeren. Als een van de 

uitkomsten van deze activiteiten, ontwikkelde Fraunhofer FIT 

bijvoorbeeld acht manieren hoe bedrijven blockchain-

technologieën kunnen integreren in hun businessmodel (het 

document zal binnenkort worden gepubliceerd).  

Tabel 5  Blockchain – Duitse sterktes en zwaktes 

 Trends en ontwikkelingen  Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

Inzichten 

•  Veel bedrijven zijn sceptisch: 46% 
van de responderende bedrijven 
zegt dat blockchain niet relevant 
voor hun is; slechts 2% van de 
respondenten is van plan 
blockchain te gebruiken33  

•  Een uitkomst van een andere 
survey is dat 86% van de bedrijven 
niet eens bespreekt of zij 
blockchain zullen gebruiken of 
niet - het staat helemaal niet op 
hun radar34.  

•  Duitse bedrijven zien potentie in 
het gebruik van blockchain. 

  …in decentrale handelsplatformen 
of transactiesystemen (70%) 

 …om de activiteiten van alle 
partners in de waardeketen 
transparanter te maken. (63%) 

 … om een veilige en transparante 
verificatie van eigendomsrechten 
te faciliteren (57%) 

•  Het ecosysteem wordt gedomineerd door 
startende bedrijven, maar ook enkele grote 
bedrijven, bijvoorbeeld in de 
verzekeringssector, onderzoeken dit gebied. 
Zo sloot een groep Duitse 
verzekeringsmaatschappijen zich aan bij het 
internationale initiatief B3i Services, dat 
samenwerkt aan het onderzoeken van de 
kansen op blockchain technologie in de 
verzekeringssector 

•  Volgens een studie van Blockstate is veruit de 
overgrote meerderheid van de BC-bedrijven 
gevestigd in Berlijn, gevolgd door Bavaria 
(voornamelijk in München).35 

•  Dezelfde studie van Blockstate identificeerde 
financiën en crypto als de meest relevante 
sector waarin de bedrijven actief zijn. In een 
andere studie van LSP werd vastgesteld dat 
de meerderheid van de Duitse startende 
Duitse blockchain bedrijven actief is op het 
gebied van infrastructuur. Andere belangrijke 
toepassingen zijn financiën en industriële 
toepassingen.  

•  In 2018 concentreerde een kwart van de 
bedrijven zich nog steeds op basale 

•  Duitse bedrijven beschouwen 
het gebrek aan ‘use cases’ en 
aan blockchain experts en 
juridische onzekerheden als 
de meest relevante 
uitdagingen om blockchain 
technologie in hun bedrijven 
te gebruiken. 37 

•  Volgens deskundigen wordt 
de ontwikkeling van de 
blockchain-technologie in 
Duitsland belemmerd door 
het ontbreken van 
regelgeving die specifiek 
gericht is op deze technologie. 
Een deskundige wijst op 
Liechtenstein waar het 
vriendelijkste wettelijke 
kader voor deze technologie 
van kracht was. 

•  Voor bedrijven die actief zijn 
in blockchain is partnering 
belangrijk omdat 63% van de 
bedrijven samenwerkt. 12% 
van de bedrijven werkt samen 

•  Volgens het survey-onderzoek van 
Blockstate zijn de activiteiten van 
Duitse bedrijven met betrekking tot de 
blockchain verdeeld in de volgende 
lagen: 

 Toepassingen: 31% 

 Service: 29% 

 Infrastructuur: 28% 

 Middleware: 12% 

•  De ontwikkeling van basisprotocollen is 
een van de sterke punten van de Duitse 
blockchain-bedrijven volgens een van 
de geïnterviewden. 

•  Een van de geïnterviewden wijst op de 
integratie van blockchain en de 
traditionele kracht van Duitsland om de 
activiteiten te koppelen aan industriële 
toepassingen zoals machine-to-
machine-communication. 

                                                
33 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-

digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

34 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-zoegert-bei-der-

Blockchain. The basis for this information is a survey carried out by Bitkom Research on behalf of 

the digital association Bitkom. 1,004 people responsible for the topic of digital technologies 

(including Head of Information Technology, Head of Digitalization, Technical Directors) of all 

industries were interviewed by telephone. The survey is representative. 

35 Blockstate published a study on the development of the German blockchain which graphs can be 

downloaded: https://blockstate.com/german-blockchain-index-en/. 

37 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-zoegert-bei-der-

Blockchain. 

 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-zoegert-bei-der-Blockchain
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-zoegert-bei-der-Blockchain
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 Trends en ontwikkelingen  Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

infrastructuuronderwerpen. De grootste 
toepassingssegmenten bleken sterk B2B 
gericht te zijn, op financiën en industrie. 36 

met wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten of 
leveranciers. Slechts 8% 
werkt samen met startups. 

Interview 
feedback 

•  “Blockchain staat nog in de 
kinderschoenen. We verwachten 
geen grote uitbarstingen in de 
toepassing gedurende de 
aankomende 2-3 jaar. Het 
tijdsframe welk wij in gedachte 
hebben voor baanbrekende 
toepassingen is 10 jaar of langer.” 

•  “In het algemeen is Duitsland geen eerste 
gebruikersmarkt, maar er is een grote 
belangstelling voor blockchain op alle 
niveaus. Er zijn dus grote investeringen van 
publieke en particuliere belanghebbenden.” 

•   •  “Het gebruik van blockchain is vooral 
relevant voor gebieden waar sprake is 
van cross-organisatorische processen 
die niet centraal georganiseerd kunnen 
worden. Dit maakt de internationale 
handel zo aantrekkelijk voor 
blockchain-toepassingen.” 

•  “De stad Hamburg is zeer 
geïnteresseerd om haar activiteiten met 
betrekking tot de blockchain te 
koppelen aan haar traditionele kracht - 
havens en logistiek. Door deze focus 
zijn er wellicht volop mogelijkheden 
voor Nederlands-Duitse 
samenwerking.”  

•   “De traditionele sterke punten van 
Duitsland in de productie worden ook 
weerspiegeld in de manier waarop de 
blokketen in Duitsland wordt 
toegepast: Er zijn sterke verwijzingen 
naar de machinebouw en blockchain 
kan worden gebruikt voor machine-to-
machine-communication” 

Conclusies  

•  Het gebruik van blockchain-technologie staat nog in de kinderschoenen en is op dit moment slechts relevant voor enkele bedrijven.  

•  Het generen van bewustwording van de mogelijkheden van blockchain-technologie en het vinden van ‘use cases’ zijn belangrijke activiteiten van verenigingen en 
onderzoeksinstituten. 

•  Grotere bedrijven integreren sporadisch blockchain in hun activiteiten, maar tot nu toe niet op een baanbrekende manier.  

•   Door het grote aantal spelers en de aanwezigheid van belangrijke stakeholders (bv. de ontwikkelaar van Ethereum) trekt Berlijn steeds meer blockchain-enthousiastelingen 
aan. Het wettelijke kader met betrekking tot blockchain is nog niet optimaal. 

•  Er is geen gebied waar Duitse blockchain-bedrijven in het bijzonder op de voorgrond staan. Er zijn aanwijzingen dat in Duitsland, met name de ontwikkeling van 
basisprotocollen (infrastructuur) veel meer ontwikkeld is dan in andere landen. 

•  Interviewees beschouwen logistiek en energie als de gebieden met een groot potentieel voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland. 

                                                
36 https://lsp.de/en/good2know/ecosystem-blockchain 
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2.2.2 Kunstmatige intelligentie – Duitse sterktes en zwaktes 

In Duitsland lijkt er een groot potentieel te bestaan voor industriële 

AI-toepassingen, alhoewel veel bedrijven nog niet actief zijn op dit 

gebied en veel MKB’s zich niet hebben gerealiseerd hoezeer 

kunstmatige intelligentie hun bedrijfsmodellen in de toekomst kan 

beïnvloeden. De Expertenkommission Forschung und Innovation 

stelt dat Duitsland geen kunstmatige intelligentie naar de economie 

overbrengt, maar Wolfgang Wahlster (die 30 jaar directeur van het 

DFKI was) is het daar niet mee eens. In februari 2019 zei hij in een 

Duitse krant dat Duitsland eigenlijk twee tot drie jaar vooruit is in 

spraakdialoogsystemen voor de Duitse taal, industrie 4.0 en 

robotica.38 De nationale industriële strategie van februari 2019 

stelt echter ook dat Duitsland achterloopt bij de commercialisering 

van AI-toepassingen en noemt autonoom rijden en medische 

diagnostiek als belangrijke aandachtsgebieden van AI-

toepassingen. Dit strategiedocument stelt ook dat staatssteun voor 

kunstmatige intelligentie noodzakelijk en gerechtvaardigd is.39 

In Duitsland zijn belangrijke industrieën die zich bezighouden met 

AI onder meer de machine- en installatietechniek, omdat ze in 

toenemende mate industry 4.0-toepassingen kunnen toepassen. 

Grote bedrijven op dit gebied zijn onder meer Bosch, Siemens en 

over het algemeen leveranciers van auto-onderdelen. Bosch, BMW 

en ZF staan erom bekend dat ze nu al een groot aantal sensoren in 

hun slimme fabrieken gebruiken om de productkwaliteit continu te 

testen.  De auto-industrie (bv. Daimler en BMW) is bovendien al 

bijzonder actief in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 

                                                
38 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-1497534-ZRLsccpD2fRdHt0JlxZo-ap6 

39 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/nationale-industriestrategie.pdf?__blob=publicationFile 

40 Ibid. 

autonoom rijden. De belangrijkste speler op het gebied van 

software in Duitsland is SAP. Software AG en Siemens bieden 

echter ook AI-gerelateerde producten aan zoals dataplatformen en 

de Deutsche Börse heeft een programma voor data-gestuurde 

ondersteuning van de besluitvorming.40  

Er zijn ook MKB’s en startups actief in AI. In januari 2019 

bijvoorbeeld haalden de Berlijnse startup dataArtisans in Duitsland 

het nieuws dat zij voor 90 miljoen euro werden gekocht door het 

Chinese bedrijf Alibaba, terwijl zij voorheen bijna volledig 

onbekend waren bij het publiek.  Een ander voorbeeld van een zeer 

succesvolle startende onderneming is deepL, dat de modernste 

natuurlijke taalverwerking biedt.  Vaak zijn succesvolle start-ups 

op het gebied van kunstmatige intelligentie spin-offs van 

universiteiten of onderzoeksinstituten, maar dit betekent niet dat ze 

noodzakelijkerwijs succesvoller zijn dan andere start-ups. 

Duitsland loopt achterop bij B2C-starters in vergelijking met 

grotere landen zoals China en startende ondernemingen in 

Duitsland hebben te kampen met een gebrek aan risicokapitaal 

voor schaalvergroting en internationalisering.  Bovendien 

ontbreekt het Duitsland in vergelijking met de VS vaak aan de 

innovatieve ondernemingsgeest om het nemen van risico's 

mogelijk te maken. Desalniettemin bevat de databank van een 

geïnterviewd AI-startersinitiatief ongeveer 600 startende 

ondernemingen op dit gebied, waarvan 126 als bijzonder 

veelbelovend worden beschouwd. 
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Net als in andere Europese landen heeft Duitsland te kampen met 

een gebrek aan deskundigen en braindrain op het gebied van AI. 

Een ander probleem in Duitsland (maar ook in andere Europese 

landen) is gegevensbescherming, bijvoorbeeld als gevolg van de 

algemene verordening van de Europese Unie inzake 

gegevensbescherming (AVG, ofwel GDPR), die leidt tot een 

gebrek aan beschikbare gegevens en vragen over 

aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid in geval van schade aan 

mensen.  

 

Tabel 6  Kunstmatige intelligentie – Duitse sterktes en zwaktes 

 Trends en ontwikkelingen  Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

Inzichten 

•  De belangrijkste industrieën in Duitsland 
zijn de auto-industrie, werktuigbouwkunde, 
de chemie en de elektronica.41 Er is dus een 
groot potentieel voor Industry 4.0 
toepassingen en het gebruik van 
voorspellend onderhoud. Bovendien doet de 
auto-industrie onderzoek naar autonoom 
rijdende voertuigen die ook het gebruik van 
kunstmatige intelligentie vereisen. Wat 
patenten betreft, is Duitsland goed in het 
gebruik van autonoom rijden en vijandige 
omgevingen.42  

•  In een bedrijfsenquête verwacht 70% van de 
mensen met kennis van kunstmatige 
intelligentie dat hun bedrijf de komende 
tien jaar AI zal gebruiken, maar slechts 5% 
van de ondervraagde bedrijven gebruikt al 
AI.43 

•  Er is potentieel voor 32 miljard euro extra 
bruto toegevoegde waarde in de 
productiesector in de komende vijf jaar. 

•  Aandeelhouders van de DFKI zijn onder 
meer Accenture, Airbus Group, BMW AG, 
CLAAS KGaA mbH, Daimler AG, Deutsche 
Börse AG, Deutsche Messe AG, Deutsche 
Telekom AG, Empolis Information 
Management GmbH, Google Inc., 
HARTING AG & Co. KG, Intel Corporation, 
John Deere GmbH & Co. KG, KIBG GmbH, 
Microsoft Deutschland GmbH, Nuance 
Communications Deutschland GmbH, 
RICOH Company Ltd., Robert Bosch 
GmbH, SAP SE, Software AG, Volkswagen 
AG, VSE AG.45 Dit geeft aan dat deze 
bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van kunstmatige intelligentie. 

•  Uit een studie van de Europese Commissie 
uit 2018 blijkt dat "verschillende grote 
ondernemingen zoals Siemens, BMW, 
Bosch, SAP en Telekom in Duitsland 
investeren in het gebruik van AI voor 
diverse toepassingen. Daarnaast hebben 

•  De nationale strategie voor 
kunstmatige intelligentie en het 
Bundestag-comité voor 
kunstmatige intelligentie tonen 
aan dat er grote politieke 
belangstelling bestaat om van 
Duitsland een leider in 
kunstmatige intelligentie te 
maken.  

•  Investeringen in AI zijn gedaan 
via het Hightech Gründerfonds. 
Tot nu toe zijn de openbare en 
particuliere investeringen echter 
gering geweest.47 

•  64% van de mensen met kennis 
van kunstmatige intelligentie zegt 
dat gegevensbescherming het 
grootste obstakel is, maar er zijn 
ook veel andere obstakels: gebrek 
aan geschikte gegevens, 
beveiliging, inzicht in de 
resultaten, hoge kosten, 

•  Duitsland is sterk in 
autotoepassingen en 
ontwikkelt machines met 
gespecialiseerde 
toepassingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van laser. 

                                                
41 https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/deutschlands-industrie-die-wichtigsten-zahlen-

und-fakten 

42https://www.digitale-

technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publica

tionFile&v=15 

43 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-

digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

45https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/Ueber_uns/DFKI_im_UEberblick/Unt

ernehmensprofil/20190213_DFKI_Unternehmensprofil_DE.pdf 

47 https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/kuenstliche-intelligenz-made-in-germany.html 

 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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 Trends en ontwikkelingen  Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

•  Over het algemeen lijken grote bedrijven in 
de productie-industrie actiever te zijn in het 
toepassen van AI dan het MKB.44 

verschillende spin-offs zoals AgroLinks en 
SemVox elk ongeveer 100 mensen in 
dienst. Momenteel zijn er meer dan 80 AI-
gerichte starters gevestigd in Duitsland.”46 

technologie nog niet klaar, gebrek 
aan gekwalificeerd personeel.48 

Interview 
feedback 

•  Kunstmatige intelligentie zal alles 
veranderen - het voortbestaan van de auto-
industrie hangt ervan af.”  

•  Er zijn honderden startende bedrijven in AI, 
maar zij genieten niet dezelfde 
markttoegang en gestructureerde 
ondersteuning als hun tegenhangers in de 
VS. 

•  Het MKB moet vaak nog overtuigd worden 
om zich te gaan digitaliseren. Vaak 
onderzoeken ze nog steeds wat ze met hun 
data kunnen doen in plaats van 
geavanceerde AI-oplossingen toe te passen. 
Slechte connectiviteit en rechtsonzekerheid 
zijn struikelblokken voor het MKB. Duitse 
MKB-bedrijven beschikken over zeer 
specifieke expertise op het gebied van 
processen, productie en toepassingen die in 
AI kunnen worden ingebracht. Duitse 
bedrijven worstelen vaak nog steeds met de 
technische, organisatorische en juridische 
basis: hoe kunnen gegevens worden 
verwerkt, beschikbaar worden gesteld en 
gebruikt worden om machines en processen 
te optimaliseren? 

•  De grote bedrijven hebben begrepen dat AI 
een fundamentele, disruptieve technologie 
is, maar in vergelijking met China en de VS 
investeren ze nog steeds slechts kleine 
bedragen. 

•  In de toekomst zal gedeeltelijk autonome 
besluitvorming interessant zijn voor veel 

•  De auto-industrie is een belangrijke speler 
in Duitsland, maar heeft het moeilijk in 
vergelijking met Tesla.  

•  De regels voor het op de markt brengen van 
autonoom rijdende voertuigen moeten in 
de hele EU worden geharmoniseerd om 
regelgevings-chaos te voorkomen.  

•  De Duitse overheid is niet erg 
gedigitaliseerd, wat een snelle 
besluitvorming in de weg kan staan. 
Werknemers in sommige bedrijven kunnen 
ook sceptisch zijn omdat ze bang zijn voor 
toezicht. 

•  Een geïnterviewde van een 
bedrijfsvereniging verklaarde dat 
hij sceptisch is dat Duitsland een 
wereldmarktleider in kunstmatige 
intelligentie zou kunnen worden.  

•  Een internationalisering van het 
Duitse programma Mittelstand-
digital, dat het MKB ondersteunt 
bij het digitaliseren, zou een 
interessant idee kunnen zijn voor 
de Nederlands-Duitse 
samenwerking. 

•  Startups zijn actief op gebieden als 
natuurlijke taalverwerking en 
fraude-opsporing (voor banken en 
farmaceutische bedrijven).  

•  De mate van volwassenheid van 
AI varieert enorm tussen de 
bedrijven. 

•  Bedrijven die actief zijn in 
marktonderzoek maken al 
lange tijd gebruik van 
recommender systemen, er 
zijn ook veel use cases door 
bedrijven als Bosch en 
Siemens met betrekking tot 
predictive maintenance. 

•  De mogelijkheden voor AI 
in Duitsland betreffen 
industrie/B2B-oplossingen 
in sectoren zoals de auto-
industrie en de medische 
technologie. De kracht van 
Duitsland zijn de machines 
waarin AI kan worden 
geïmplementeerd.  

•  Europese oplossingen 
hebben de voorkeur bij het 
ontwikkelen van kennis 
over hoe AI kan worden 
omgezet in toepassingen 
voor de hele economie. 
Uitwisseling van kennis, 
technologie en 
toepassingen in heel 
Europa is absoluut 
noodzakelijk.  

•  Neuronale netwerken 
worden al 30 jaar 
productief gebruikt 

•  Perceptiegericht deep 
learning is de toekomst, 

                                                
44 https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15  

46 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-artificial-intelligence-landscape 

48 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-artificial-intelligence-landscape
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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 Trends en ontwikkelingen  Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving  Concurrentiegebieden  

productiebedrijven, hardware zal aan 
belang verliezen.  

•  Logistiek en handelsbedrijven zijn leiders, 
productiebedrijven zijn meestal 
achterblijvers. 

•  Ook de dienstensector zal door AI worden 
beïnvloed, omdat AI ook processen als 
klantinteractie beïnvloedt. 

bijvoorbeeld om een 
pixelaanval te bestrijden. 

Conclusies 

•  Kunstmatige intelligentie heeft een groot potentieel voor de Duitse economie: Het Duitse BBP zou in 2030 11,3% hoger kunnen liggen dan in 2018 door kunstmatige 
intelligentie (=plus 430 miljard euro).49 

•  In een recente studie staat Duitsland wereldwijd op de 6e plaats op het gebied van AI-banen per miljoen inwoners.50 

•  Industriële takken in Duitsland die een bijzonder sterke groei van het AI-gebruik verwachten, zijn verkeer/logistiek, ICT, energie/waterdistributie en kennisintensieve 
diensten.51 

•  Maar er is een risico: door automatisering (gebaseerd op AI) kan tot 2030 tot 30% van de banen in de financiële en verzekeringssector verloren gaan en tot 2035 tot 50% van 
de banen in de transportsector. Tegelijkertijd hebben AI-technologieën een hoog (maar nog niet kwantificeerbaar) potentieel om nieuwe banen te creëren.52 

•  Zuid-West-Duitsland lijkt een veelbelovend gebied (locatie van clusters zoals CyberValley, Software-Cluster, Excellence-Cluster Multimodal Computing and Interaction en het 
onderzoeksinstituut DFKI).  

•  Volgens een vooraanstaande AI-expert is Nederland (naast Finland en Zweden, Canada en Japan) een goede partner om mee samen te werken op het gebied van AI.53 

•  Startups bevinden zich meestal in Berlijn en München. Over het algemeen zijn AI-starters verspreid over heel Duitsland.54 

•  Amerikaanse bedrijven zoals Google zijn ook belangrijke spelers in Duitsland.  

•  AI is van groot politiek belang in Duitsland. De grote bedrijven zijn actief op zoek naar het gebruik ervan. Er zijn echter een aantal problemen geconstateerd (voornamelijk met 
betrekking tot gegevensbescherming) met betrekking tot het gebruik van AI. 

•  Duitsland heeft een groot potentieel voor het gebruik van meer AI, haar sterke punten liggen in de machine- en installatietechniek, met name in de auto-
industrie. 

 

                                                
49 https://www.pwc.de/de/business-analytics/sizing-the-price-final-juni-2018.pdf 

50 https://www.uipath.com/automation/ai-jobs#/locations/top-countries 

51 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

52 https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/kuenstliche-intelligenz-made-in-germany.html  

53 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-186964-jGLWw9i1otlnOfdpSFen-ap6 

54 https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/henry-goecke-christopher-thiele-zahlreiche-zentren-412793.html; https://www.iwd.de/artikel/kuenstliche-intelligenz-wie-deutschland-vorankommen-

will-415391/ 

https://www.pwc.de/de/business-analytics/sizing-the-price-final-juni-2018.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2018-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/kuenstliche-intelligenz-made-in-germany.html
https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/henry-goecke-christopher-thiele-zahlreiche-zentren-412793.html
https://www.iwd.de/artikel/kuenstliche-intelligenz-wie-deutschland-vorankommen-will-415391/
https://www.iwd.de/artikel/kuenstliche-intelligenz-wie-deutschland-vorankommen-will-415391/
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2.3 Exportkansen 

2.3.1 Exportkansen blockchain 

De exportkansen op het gebied van blockchain lijken niet groot. 

Export op dit gebied is lastig, enerzijds door een gebrek aan goede 

mensen en anderzijds doordat de specialisaties van Nederland op 

dit gebied zich minder goed lenen voor export. Ook geven experts 

aan dat zij niet veel exportmogelijkheden zien met betrekking tot 

blockchain. De meeste exportkansen liggen op het gebied van 

logistiek, omdat beide landen hier al projecten op hebben lopen 

(bijvoorbeeld in Rotterdam en in Hamburg). Volgens één 

interviewee zijn Nederlandse bedrijven wel dichter bij adoptie dan 

Duitse bedrijven. Een andere interviewee zag echter geen 

verschillen tussen beide landen.  

   

2.3.2 Exportkansen kunstmatige intelligentie 

Op het gebied van kunstmatige intelligentie lijken exportkansen te 

liggen, al zijn er ook nog obstakels te overwinnen. Vanuit 

Duitsland worden verschillende domeinen genoemd waar zij 

Nederland sterk in vinden waar een duidelijke link met 

kunstmatige intelligentie is, namelijk de gezondheidszorg en 

landbouw.  

 

Belangrijke obstakels zijn dat er nog weinig wordt samengewerkt 

aan AI (ook binnen Nederland) en dat Duitsland sterk gereguleerd 

is op het gebied van datagebruik, waardoor er minder data 

beschikbaar is.  

 

De Nederlandse ICT-sector staat bekend om zijn kennis en 

producten op het gebied van gezondheidszorg en internet. Philips 

is een van de bekende Nederlandse bedrijven op deze gebieden. 

Wat betreft de ontwikkelingen in de financiële sector wordt de ING 

bank gezien als een goede partner. Agrarische toepassingen 

worden gezien als een van de belangrijkste opkomende gebieden 

in Nederland. Bovendien wordt het Nederlandse beleidskader op 

het gebied van kunstmatige intelligentie als meer ontwikkeld 

beschouwd dan het Duitse equivalent. De toegang tot de Duitse 

markt zou kunnen worden belemmerd door de strikte regulering 

van het gebruik van gegevens voor bijvoorbeeld advocaten en 

artsen (zie de Duitse strafwet, paragraaf 203) en daarmee het 

gebrek aan beschikbare gegevens. 
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2.4 Belangrijke Duitse gebieden 

In Duitsland zijn bedrijven en onderzoeksinstituten wijdverspreid 

over het land. In grote steden als Berlijn en München en op grotere 

geografische schaal in Zuid-Duitsland en Noordrijn-Westfalen kan 

clustering worden waargenomen. Praktisch gezien zouden de 

grensregio's zoals Aken-Limburg interessant kunnen zijn, omdat 

de samenwerking tussen Nederland en Duitsland al goed 

ingeburgerd is en er gebruik kan worden gemaakt van bestaande 

netwerken.  

 

Voor kunstmatige intelligentie heeft het Plattform für Künstliche 

Intelligenz onderstaande kaart gemaakt (de online versie kan 

interactief gebruikt worden door het toepassen van verschillende 

filters).  

 

 

 

Figuur 1: Kunstmatige intelligentie gebieden in Duitsland 
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3 Nederlands-Duitse samenwerkingskansen voor onderzoek en innovatie 

Interviews wezen uit dat, voor de meeste van de onderzochte 

technologieën, onderzoekers niet weten of sommige landen beter 

presteren dan andere en dat zij het vaak moeilijk vinden om 

specifieke expertises toe te schrijven aan specifieke landen (zoals 

aan Nederland of Duitsland). Alleen met betrekking tot ‘cyber 

security’ was er één interviewee die expliciet benoemde dat 

Israëlische of Amerikaanse instituten erg belangrijke spelers zijn 

en de voorkeur hebben als samenwerkingspartner. Over het 

algemeen werden de Nederlandse en Duitse competenties in 

onderzoek niet als erg verschillend beschouwd door de 

interviewees. 

 

De meeste interviewees wisten dat instituten in Nederland relevant 

zijn voor hun onderzoeksveld, ze hadden soms ook al 

samengewerkt met Nederlandse stakeholders en stonden over het 

algemeen open voor eventuele samenwerking. Meerdere malen 

werd genoemd dat persoonlijk contact tussen professoren en 

academische medewerkers de eerste stap was naar een 

samenwerking en belangrijker was dan specifieke expertise. Het 

faciliteren van de uitwisseling tussen academische medewerkers 

mag dus het startpunt zijn voor de Nederlands-Duitse 

samenwerking in onderzoek.  

 

Vanuit een interviewee wordt aangegeven dat er in Duitsland meer 

financiële middelen beschikbaar zijn voor onderzoek (zowel 

                                                
55 Dit blijkt uit het concept rapport ‘Vergelijkjing publieke investeringen in sleuteltechnologieën’ 

van Technopolis (2019) en uit een van de interviews voor deze quick scan. 

federaal als op deelstaats-niveau) en dat er daarom minder gekeken 

wordt naar financiering in het buitenland. Ook is Duitsland sterk in 

onderzoek buiten universiteiten, zoals vanuit het Max-Planck 

Gesellschaft en de Fraunhofer Instituten.55 In Nederland zijn 

minder financiële middelen, waardoor bilaterale samenwerking op 

onderzoek niet veel gebeurd. Wel vindt er samenwerking tussen 

Nederland en Duitsland plaats binnen Europese consortia.  

 

Alhoewel we in het onderzoek niet heel veel samenwerkingen zijn 

tegengekomen, is het aannemelijk dat er onzichtbare 

grensoverschrijdende samenwerkingen zijn in ketens van Duitse 

afnemers/ leveranciers en Nederlandse afnemers/ leveranciers. De 

innovaties die zij hierin samen doen zijn niet zichtbaar voor de 

buitenwereld, maar dat wil niet zeggen dat dit niet gebeurd. Ook 

zijn er internationaal opererende Duitse bedrijven zoals SAP actief 

in Nederland. Ook hier is niet zichtbaar welke innovatieprojecten 

er binnen deze organisaties gebeuren en hoe hierin internationaal 

wordt samengewerkt. 

 

Het aanbieden van (afgestemde of gezamenlijke) trainingen en 

opleidingen kan een goede interventie zijn om samenwerking en 

handel te bevorderen. Er zijn, ondanks de prille technologieën, al 

veel trainingsprogramma’s op de verschillende focusgebieden 

opgezet. Door hierop samen te werken wordt kennisuitwisseling 

laagdrempeliger. 
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3.1 Blockchain 

3.1.1 Nederlands onderzoek en innovatie op blockchain 

 Het Nederlandse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  De Technische Universiteit Delft 
publiceert vanuit Nederlands het 
meeste op het gebied van 
blockchain, gevolgd door de 
Universiteit Tilburg en de Vrije 
Universiteit Amsterdam.56 

•  Het fieldlab BlockLab in Rotterdam 
brengt blockchain in de praktijk. 
Het lab focust zich op energie en 
logistiek.57 

•  Saxion Hogeschool heeft zojuist een 
lectoraat blockchain ingesteld, 
waarmee het de eerste in Nederland 
is.58  

•  NWO heeft in februari 2019 een call geopend voor maatschappelijk verantwoorde 
blockchain innovaties, aansluitend bij de Nederlandse Blockchain 
Onderzoeksagenda. Er is in totaal M€1,5 beschikbaar, waarvan €650.000 
beschikbaar is tot juli 2022. 

•  De visie van de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda is als volgt: 
“Blockchain-onderzoek zou gericht moeten zijn op het identificeren en creëren 
van de voorwaarden voor de ontwikkeling van blockchaintechnologie. Doel is het 
maximaliseren van het potentieel voor maatschappelijk nut en de uitsluiting of 
herbestemming van ongewenste ontwikkelingen.”59 

•  Elk jaar wordt er in Nederland de Blockchain Innovation Conference 
georganiseerd waar een paar honderd personen van ruim honderd bedrijven aan 
deelnemen.60 

•  Vanuit de Nederlandse overheid zijn de afgelopen jaren veertig pilots opgezet.61 

•  De focus ligt op 
blockchain 
toepassingen voor 
maatschappelijk nut 

Conclusies •  Nederland doet veel aan innovatie op het gebied van blockchain.  

 

 

  

                                                
56 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Blockchain")), (TITLE-ABS-KEY("Blockchain") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Blockchain") AND 

affilcountry(Germany)). 

57 http://www.blocklab.nl/ 

58 https://www.saxion.nl/nieuws/2019/01/saxion-start-lectoraat-blockchain# 

59 Dutch Blockchain Research agenda, NWO (2018) 

60 https://blockchaininnovationconference.com/ 

61 https://www.blockchainpilots.nl/home-eng 
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3.1.2 Duits onderzoek en innovatie op blockchain 

 Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

Inzichten 

•  Het onderzoek in de blockchain 
technologie is op dit moment niet 
erg geavanceerd. Er zijn slechts 
enkele instituten of soms slechts 
enkele personen/professoren die 
aan blockchain werken.  

•   Fraunhofer FIT is de belangrijkste 
Duitse speler op onderzoek op dit 
gebied. Zij zijn betrokken bij 
verschillende studies voor Duitse 
ministeries en ondersteunen 
bedrijven. 

•  Ook de Hogeschool Fresenius en de 
TU München hebben experts op dit 
gebied (respectievelijk Prof. dr. 
Jens Strüker en Prof. Dr. Florian 
Matthes). 

•   In het kader van 
onderzoeksprojecten bieden Duitse 
ministeries de mogelijkheid om 
blockchain technologie toe te 
passen om het hoofd te bieden aan 
sociaal-economische uitdagingen. 
Fraunhofer FIT werkt bijvoorbeeld 
aan het doel en de voordelen van de 
blockchain technologie in het asiel- 
en migratieproces voor het Federaal 
Bureau voor Migratie en 
Vluchtelingen. 

•  Een van de geïnterviewden van Fraunhofer FIT gaf aan 
dat veel bedrijven contact met hen opnemen om te weten 
te komen hoe zij de technologie in hun bedrijf kunnen 
integreren. 

•   Een van de geïnterviewden geeft aan dat ze niet 
bijzonder op zoek zijn naar specialisten in blockchain om 
mee samen te werken als het gaat om het vinden van 
(internationale) onderzoekspartners. Ze zouden eerder 
werken met mensen die ze al kennen van andere 
projecten en ze weten dat ze met hen zouden kunnen 
opschieten.  

•  Eén instituut neemt deel aan de ERCIM Working Group 
Blockchain Technology. Het is een goede manier om in 
contact te komen met internationale wetenschappers die 
in het veld werken. 

•  Op dit moment is er geen sterke specialisatie op 
één specifiek gebied. Onderzoeksinstituten die zich 
bezighouden met blockchain-technologie volgen 
eerder een generalistische benadering om use 
cases te identificeren en ervaring op te doen met 
de relatief nieuwe technologie. Tot nu toe konden 
nog geen baanbrekende toepassingen worden 
geïdentificeerd.  

•  Door de traditionele competenties van Duitse 
bedrijven op het gebied van engineering kunnen 
industriële toepassingen, bijvoorbeeld in het kader 
van machine-to-machine-learning, volgens de 
geïnterviewden in de toekomst in het middelpunt 
van de belangstelling komen te staan.  

•   Logistiek werd geïdentificeerd als een van de 
onderwerpen waaraan Duitse en Nederlandse 
onderzoeksinstituten zouden moeten 
samenwerken. Een van de geïnterviewden was al 
op de hoogte van bepaalde Nederlandse 
onderzoeksprojecten. 

Interview 
feedback 

•  “Wetenschappelijk onderzoek naar 
blockchain in Duitsland is vaak 
slechts een One-Man-Show omdat 
het onderzoek naar de technologie 
nog in de kinderschoenen staat.” 

•  “Het onderwerp is jong en er zijn niet zo veel mensen die 
de technologie begrijpen. Het zou zeer de moeite waard 
zijn als er een sterker netwerk was met betrekking tot 
blockchain.” 

•   

Conclusies 
•  Onderzoek naar blockchain in Duitsland is op dit moment niet erg populair. Voor alle plannen voor onderzoeksprojecten zou Fraunhofer FIT het eerste 

aanspreekpunt moeten zijn. 



  

 

20 
 

 Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

•  Er is interesse om onderzoek te doen naar de technologie en ook het investeringsniveau wordt als voldoende hoog beschouwd. 

•  Er is geen specialisatie in onderzoek naar blockchain. In plaats daarvan richten onderzoeksinstituten zich op het algemene gebruik en de toepassing van 
blockchain in verschillende projecten. 

 

3.1.3 Publicaties - blockchain 

Op het gebied van ‘blockchain’ wordt niet veel gepubliceerd en voor 2015 was dit thema bijna niet bestaand. Zowel Duitsland als Nederland 

hebben relatief veel artikelen over blockchain ten opzichte van de rest van de wereld en er is een duidelijke stijgende trend te zien.

 
Figuur 2: Blockchain artikelen per jaar

62 

 

                                                
62 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Blockchain")), (TITLE-ABS-KEY("Blockchain") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Blockchain") AND 

affilcountry(Germany)). 
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3.2 Kunstmatige intelligentie 

3.2.1 Nederlands onderzoek en innovatie op kunstmatige intelligentie 

 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  Nederlandse universiteiten doen veel onderzoek 
naar kunstmatige intelligentie. Met name63: 

 Technische Universiteit Delft 

 Universiteit van Amsterdam 

 Technische Universiteit Eindhoven 

 Vrije Universiteit Amsterdam 

 Universiteit Utrecht 

 Universiteit Twente 

 Radboud Universiteit Nijmegen 

 Rijksuniversiteit Groningen 

 Universiteit Leiden 

•  Elf Nederlandse universiteiten bieden studies 
aan op het gebied van kunstmatige intelligentie. 

•  Amsterdam is de zesde AI-startup (Artificial 
Intelligence start-up) hub in Europa (Asgard, 
2017). 

•  In 2019 start de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
met een kunstmatige intelligentie hotspot of haar 
Sciencepark. Ook doet de UvA in het Quva lab 
onderzoek naar deep vision. 

•  Nederland heeft onderzoekshubs op het gebied van 
AI: UvA-Bosch Delta Lab in Amsterdam en de 
Brightlands smart services campus in Heerlen.64 

•  In april 2018 werd op het Amsterdam Science Park 
het Innovation Center for Artificial Intelligence 
(ICAI) officieel geopend. ICAI is een 
samenwerkingsinitiatief tussen kennisinstellingen 
en richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van 
AI-technologie.65  

•  Vanuit de AINED wordt gesteld dat Nederland actie 
moet nemen op het gebied van AI, omdat het bijna 
alle aspecten van onze economie en maatschappij 
raakt en het veel kansen biedt voor de 
samenleving.66 

•  Ook stelt hetzelfde rapport: ‘Bedrijven zullen, 
wanneer Nederland onvoldoende faciliteert, hun 
onderzoek en innovatie naar het buitenland 
verplaatsen’. 

•  Eind 2018 wordt vanuit universiteiten in Nederland 
aangegeven dat er gevreesd wordt voor een 

•  Nederland kan een rol spelen in de 
ethische dimensie rondom AI, want 
Nederland is in het algemeen sterk in 
sociale en ethische reflectie op 
technische issues68. 

•  Nederland heeft toponderzoekers op 
gebied van deep learning, autonomous 
driving, voice recognition, computer 
vision en natural language processing.69  

•  Nederland is sterk in maatschappelijke 
en ethische reflectie op nieuwe 
technologieën en kan zich hiermee ook 
specialiseren op de ethische dimensies 
rondom kunstmatige intelligentie. 

 

                                                
63 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Artificial Intelligence")), (TITLE-ABS-KEY("Artificial Intelligence") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Artificial 

Intelligence") AND affilcountry(Germany)). 

64 Artificial Intelligence – Holland high tech 

65 https://icai.ai/ 

66 AI voor Nederland, AINED, Oktober 2018. 

68 Quote van Bendert Zevenbergen, onderzoeker op de Princeton University, gequote in ‘Artificial Intelligence, Holland Innovation Network Special’, Netherlands Enterprise Agency, september 2018. 

69 Artificial Intelligence – Holland high tech 
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 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

braindrain, en dat er nu al een tekort is aan AI-
docenten.67 

Conclusies 

•  Nederland doet veel onderzoek naar AI en biedt ook kansen voor innovatie op dit gebied 

•  Specialisaties zijn ethische en maatschappelijke reflecties 

•  Technische specialisaties zijn deep learning, autonomous learning, voice recognition en computer vision  

 

3.2.2 Duits onderzoek en innovatie op kunstmatige intelligentie 

 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

Inzichten 

•  Duitse universiteiten en onderzoeksinstituten bieden onderwijs en 
onderzoek aan in een breed scala van AI-subthema's zoals deep learning, 
robotica (in extreme omgevingen, ook in de ruimte) en Ubiquitous 
computing/Internet of Things. De Fraunhofer-instituten staan vooral 
bekend om hun industriële contractonderzoek. In Duitsland is er ook een 
maatschappelijk debat over kunstmatige intelligentie en de impact ervan 
op de arbeidsverhoudingen en ethische kwesties in het algemeen. Een 
belangrijk onderzoeksinstituut op dit gebied is het Weizenbaum Institute 
for the networked society.  

•  Het belangrijkste onderzoeksinstituut op dit gebied in Duitsland is het 
DFKI, dat vooral sterk is in semantiek en natuurlijke taalverwerking. 

•  Andere onderzoeksinstituten zijn onder andere het Max-Planck-Instituut 
voor Intelligente Systemen en Informatica, het Fraunhofer Instituut voor 
Intelligente Analyse- en Informatiesystemen en de Fraunhofer Alliance for 
Big Data and Artificial Intelligence. 

•  Er zijn veel Duitse universiteiten en vooraanstaande professoren die 
onderzoek doen naar AI (KIT Karlsruhe, LMTU München (Hans-Peter 

•  In 2011-2015 was er een grote output van 
academische papers op dit gebied, nu vertraagt 
het een beetje, maar Duitsland is nog steeds een 
van de leiders..73 

•  Het DFKI als een van 's werelds grootste 
onderzoeksinstituten in AI is gevestigd in 
Duitsland.  

•  Duitsland en Frankrijk werken al aan een 
netwerk van onderzoekscentra in AI.74 

•  Duitsland is 
toonaangevend op 
het gebied van 
fundamenteel 
onderzoek naar 
natuurlijke 
taalverwerking, 
cognitieve 
modellering, real-
time data-analyse 
door zelflerende AI-
algoritmen en het 
continu testen van 
productkwaliteit 
door middel van veel 
sensoren in slimme 
fabrieken.75 

                                                
67 Dit komt in verschillende nieuwsartikelen naar voren, waaronder https://executive-people.nl/610977/universiteiten-vrezen-tekort-aan-ai-docenten.html en https://www.volkskrant.nl/nieuws-

achtergrond/toptalent-in-kunstmatige-intelligentie-vertrekt-naar-china-en-de-vs-je-moet-een-beetje-gek-zijn-om-hier-te-blijven-~b9df70b2/. Ook vanuit AINED komt naar voren dat de capaciteit van 

universiteiten niet toereikend is om te voldoen aan de snel groeiende vraag naar AI onderwijs. 

73 https://www.futuresplatform.com/blog/5-countries-leading-way-ai-artificial-intelligence-machine-learning, https://www.digitale-

technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15 

74 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-2077059-QmfJCFT6EEcwi5PPj9HU-ap2 

75 https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15 , https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-

wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-2077059-QmfJCFT6EEcwi5PPj9HU-ap2 

 

https://executive-people.nl/610977/universiteiten-vrezen-tekort-aan-ai-docenten.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toptalent-in-kunstmatige-intelligentie-vertrekt-naar-china-en-de-vs-je-moet-een-beetje-gek-zijn-om-hier-te-blijven-~b9df70b2/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toptalent-in-kunstmatige-intelligentie-vertrekt-naar-china-en-de-vs-je-moet-een-beetje-gek-zijn-om-hier-te-blijven-~b9df70b2/
https://www.futuresplatform.com/blog/5-countries-leading-way-ai-artificial-intelligence-machine-learning
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/PAiCE_KI_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=15


  

 

23 
 

 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

Kriegel, Volker Tresp), TU Berlijn (Klaus-Robert Müller), Tübingen 
Universiteit (Bernhard Schölkopf), TU Dortmund (Katharina Morik), 
Goethe Universiteit Frankfurt, TU Chemnitz, TU Dresden om er maar een 
paar te noemen).  

•  Om een uitgebreider voorbeeld te geven: De Technische Universiteit 
München werd in 2018 door Times Higher Education op de zesde plaats 
geplaatst onder de universiteiten met de grootste invloed op het gebied van 
AI.70 

•  Google investeert €250.000 over een periode van drie jaar aan de 
Technische Universiteit van München. Het geld zal worden besteed aan de 
ondersteuning van AI en innovatie, bijvoorbeeld in het kader van het 
AppliedAI-initiatief dat start-ups en bedrijven zal ondersteunen bij het 
ontwikkelen en toepassen van AI.71 

•  Facebook investeert in de loop van vijf jaar M€6,5 in de TU München om 
een instituut dat onderzoek doet naar ethiek in AI op te richten.72  

•  Het Leibniz Centrum voor Informatica heeft een Nederlandse 
aandeelhouder (Centrum Wiskunde & Informatica) 

 

Interview 
feedback 

•  Er bestaat al een goede samenwerking met Nederland. Het algemene 
belang is het vinden van partners voor samenwerking, er is geen expliciete 
interesse in één land. 

Er zijn gezamenlijke onderzoeksgroepen van grote 
bedrijven en onderzoeksinstituten die elkaar 
impulsen geven. 

 

Een geïnterviewde merkte op dat een eenvoudige 
subsidieregeling voor onderzoekssamenwerking 
tussen Nederlandse en Duitse onderzoeksinstituten 
de belangrijkste factor is die aanzet tot verdere 
samenwerking tussen deze twee landen. 

 

Een andere geïnterviewde stelde een 
toepassingsgericht programma voor waarbij 
universiteiten en het MKB over de grenzen heen 
samenwerken.  

 

Ten slotte merkte een geïnterviewde op dat Europese 
samenwerking, waaronder Nederland en Duitsland, 

 

                                                
70 https://www.elektroniknet.de/elektronik/embedded/tu-muenchen-auf-rang-sechs-weltweit-155546.html 

71 https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34489/ 

72 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/facebook-tu-muenchen-finanzierung-lehrstuhl-1.4297197 
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 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

noodzakelijk is om een tegenwicht te bieden aan de 
Amerikaanse en Chinese dominantie op dit gebied. 

Conclusies 

•  Er zijn verschillende onderzoeksinstituten op het gebied van AI in Duitsland, waarvan het DFKI de belangrijkste is. 

•  Duitsland is academisch sterk op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar heeft geen grote investeringen van lokale stakeholders.  

•  Duitsland heeft veel meer onderzoekers op het gebied van AI nodig.76 

 

3.2.3 Publicaties – kunstmatige intelligentie 

In vergelijking tot andere focusgebieden is ‘artificial intelligence’ al stabieler. Het aantal publicaties per jaar groeit nog wel, maar minder 

hard dan op sommige andere focusgebieden. Nederland heeft al jaren een goede output op AI, met een paar honderd artikelen per jaar. 

Duitsland zat de afgelopen jaren boven de 1.000 artikelen per jaar, waarmee ze rond de 5% van het totale aantal artikelen op dit gebied zitten. 

                                                
76 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-2077059-QmfJCFT6EEcwi5PPj9HU-ap2 
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Figuur 3: Artificial Intelligence artikelen per jaar77 

  

                                                
77 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Artificial Intelligence")), (TITLE-ABS-KEY("Artificial Intelligence") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Artificial 

Intelligence") AND affilcountry(Germany)). 
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3.3 Datacenters & cloudcomputing 

3.3.1 Nederlands onderzoek en innovatie op datacenters & cloudcomputing 

 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  Verschillende Nederlandse universiteiten doen 
onderzoek naar Cloud computing. Met name: 

 Universiteit van Amsterdam 

 Technische Universiteit Delft 

 Universiteit Twente 

 Vrije Universiteit Amsterdam 

 Technische Universiteit Eindhoven 

•  Ook TNO draagt met 31 artikelen op het gebied van 
cloudcomputing bij aan onderzoek op dit gebied78 

•  Er is weinig bewijs van een cloud start-up 
ecosysteem of van kennisdeling. Dit komt 
vooral doordat dit segment gedomineerd 
wordt door grote spelers.79 

•  Vanuit een van de interviews wordt ook 
genoemd dat Nederland weinig innovatie 
doet op het gebied van de cloud. 

•  Vanuit een ander interview wordt echter 
genoemd dat er wel kansen zijn op het 
gebied van cloud diensten, gezien de 
goede digitale infrastructuur. 

•  IaaS (Infrastructure as a Service) 

•  Voor datacenters wordt bij innovaties 
gefocust op energie-efficiëntie, 
bijvoorbeeld door restwarmte-gebruik.80 

Conclusies •  Nederland doet onderzoek naar cloudcomputing, maar loopt hierin niet voorop en heeft ook geen zichtbaar ecosysteem voor start-ups op dit gebied. 

 

 

  

                                                
78 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Cloud computing")), (TITLE-ABS-KEY("Cloud computing") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Cloud 

computing") AND affilcountry(Germany)). 

79 KPMG, 2017, Export opportunities of the Dutch ICT sector in Germany 

80 https://www.computable.nl/artikel/nieuws/datacenters/6248146/250449/asperitas-wint-prijs-met-datacenter-innovatie.html en https://datacenterworks.nl/2017/12/15/eerste-datacenter-innovations-day-

innovatie-bepaalt-de-toekomst-van-het-datacenter/  

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/datacenters/6248146/250449/asperitas-wint-prijs-met-datacenter-innovatie.html
https://datacenterworks.nl/2017/12/15/eerste-datacenter-innovations-day-innovatie-bepaalt-de-toekomst-van-het-datacenter/
https://datacenterworks.nl/2017/12/15/eerste-datacenter-innovations-day-innovatie-bepaalt-de-toekomst-van-het-datacenter/
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3.3.2 Duits onderzoek en innovatie op datacenters & cloudcomputing  

 

 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie 

Inzichten 

•  Het lijkt erop dat Duitse onderzoeksinstituten deelnemen 
aan diverse cloud-computing projecten, variërend van het 
bouwen van cloud-based infrastructuren voor onderzoek tot 
het bestuderen van toepassingen: 

 Sciebo, een niet-commerciële cloud-gebaseerde 
opslagdienst voor onderzoek, studie en onderwijs, wordt 
beheerd door 30 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in 
Noordrijn-Westfalen.   

 De Friedrich-Alexander Universiteit Neurenberg/Erlangen 
neemt deel aan een consortium van 31 Europese instituten 
die actief zijn op het gebied van deeltjesfysica en 
astronomie en die zich bezighouden met vraagstukken op 
het gebied van data- en software-beheer om een 
gemeenschappelijke cloud-omgeving te bouwen.  

 De Universiteit van Passau heeft van 2015 tot 2018 
deelgenomen aan het EU-project PRISMACLOUD - Meer 
veiligheid voor gevoelige gegevens.  

•  Fraunhofer-instituten en -groepen zoals de Cloud 
Computing Alliance, Fraunhofer FOKUS en Fraunhofer IAO 
zijn de belangrijkste spelers in toegepast onderzoek. 

•  Belangrijke exploitanten van datacenters zijn Hetzner online, 
e-shelter en Itenos. 

 •  De Fraunhofer Alliance for Cloud 
Computing doet onderzoek naar 
bedrijfsapplicaties, servicemarkten, 
simulatie en optimalisatie en openbaar 
bestuur.  

•  Momenteel zijn directe clouddiensten 
(inclusief infrastructuur en software) 
voor het MKB belangrijk omdat 
cloudcomputing steeds meer wordt 
geaccepteerd en sommige 
technologieën/capaciteit te duur zijn om 
in huis te hebben voor kleinere bedrijven. 

•  Cloudcomputing breidt zich uit naar 
steeds meer onderdelen van bedrijven, 
variërend van communicatie tot 
logistieke planning, wat leidt tot hogere 
eisen aan de betrouwbaarheid van 
cloudcomputing. 

•  Een van de laatste trends is edge 
computing, de decentrale verwerking van 
gegevens aan de rand van netwerken. 

Interview 
feedback 

 •  Een van de geïnterviewden wees op de 
algemene risicomijdende instelling van 
Duitse bedrijven (met name het MKB): 
regelgeving en technische 
betrouwbaarheid zijn van het grootste 
belang. Vooral het MKB zal waarschijnlijk 
alleen contracten ondertekenen op basis van 
het Duitse contractenrecht. De opslag van de 
gegevens is van groot belang: Duitse 
bedrijven willen dat hun gegevens in 
Duitsland, of in ieder geval in de EU, worden 
opgeslagen. 

•  Duitsland en Nederland moeten zich meer 
richten op samenwerking op het gebied van 
toepassingen dan op onderzoek op dit gebied. 
Dit zou kunnen helpen om een tegenwicht te 

•  Een van de geïnterviewden zei dat 
Duitsland en Nederland mogelijk nauwer 
kunnen samenwerken op het gebied van 
cloud-based oplossingen voor 
landbouw, logistiek, integratie van 
IT-systemen en smart cities. In dit 
verband noemde hij bestaande contacten 
met de havens in Hamburg en 
Rotterdam. 
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 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie 

bieden aan de Amerikaanse dominantie op dit 
gebied. 

Conclusies 

•  Duitsland is sterk in toegepast onderzoek en advies op het gebied van cloudcomputing. Diverse Fraunhofer-instituten zijn belangrijke spelers in 
cloudcomputingonderzoek. 

•  Cloudcomputing wint aan belang en acceptatie in Duitsland.  Over het geheel genomen groeit de markt voor cloudcomputing in Duitsland, maar betrouwbare 
gegevens zijn moeilijk te verkrijgen. Volgens Duitsland Trade and Invest, het economisch ontwikkelingsagentschap van de Bondsrepubliek Duitsland, is de Duitse 
cloud markt in 2020 naar schatting de grootste in Europa, met een constante groei van 25 procent op jaarbasis.81 

•  Duitsers zijn risicomijdend en eisen een hoge mate van reglementaire en technische betrouwbaarheid.  

•  Duitsland is geen leider in cloudcomputing, maar samen met het Nederlandse keurmerk zeker OnLine en een Franse partner heeft de Duitse cloudcomputing 
branchevereniging Eurocloud een betrouwbaarheidskeurmerk voor online clouddiensten ontwikkeld. 82 Dit zou een goed uitgangspunt kunnen zijn voor verdere 
samenwerking op het gebied van transparantie inzake veiligheid en gegevensbescherming. Identiteitsbeheer werd geïdentificeerd als een opkomend terrein voor 
mogelijke samenwerking door één van de geïnterviewden. 

•  Wat de infrastructuur betreft, zijn de datacenters in Duitsland geclusterd rond Frankfurt, omdat daar de DE-CIX ('s werelds grootste internetknooppunt) is 
gevestigd. 

 

3.3.3 Publicaties - cloud computing 

Op het gebied van cloud computing hebben Nederland en Duitsland beide de afgelopen jaren een vrij constante stroom aan artikelen. 

Wereldwijd groeit dit nog verder door. 

                                                
81 https://germanyworks.com/en/branch/ict/#market-size 

82 https://www.zeker-online.nl/partneringtrust/ 
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Figuur 4: Cloud computing artikelen per jaar83 

 

                                                
83 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Cloud computing")), (TITLE-ABS-KEY("Cloud computing") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Cloud 

computing") AND affilcountry(Germany)). 
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3.4 Cybersecurity 

3.4.1 Nederlands onderzoek en innovatie op cybersecurity 

 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  De Technische Universiteit Delft is in Nederlands de belangrijkste partij op het gebied 
van onderzoek naar cybersecurity. Ook de Universiteit Twente en de Universiteit van 
Amsterdam hebben onderzoeken op dit gebied gepubliceerd84.   

•  TNO doet veel onderzoek naar cybersecurity en experimenteert en innoveert in het 
Cyber Security Lab in Den Haag. Dit lab biedt een werkplaats voor projecten, 
demonstraties, een ontmoetingsplaats en cyber faciliteiten voor projecten.85 

•  In de SmartIndustry Fieldlab ‘The Garden’ op het High Tech Systems Park in Hengelo 
komen ruim veertig bedrijven samen in consortia om ideeën te ontwikkelen op het 
gebied van “Cyber security with Industry 4.0”. 

•  Een groot deel van de publieke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de 
vormgeving van cybersecurity in Nederland en Europa zit in (de buurt van) Den Haag 
(bijvoorbeeld Europol, Eurojust, NAVO/NCIA, Nationale Politie, cybersecurity team 
van OM, AIVDMIVD en het Nationaal Cyber Security Centre).86 

•  The Hague Security Delta (HSD) is een netwerk van bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie op het 
gebied van veiligheid. Cyber security valt hier ook onder.87 

•  Er is een goede samenwerking binnen ISAC’s (Information Sharing and Analysis 
Centres) en met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).88 

•  Tien universiteiten in Nederland bieden een cybersecurity master programma aan. De 
Cyber Security Academy in Den Haag is een samenwerking tussen een aantal 
universiteiten en hogescholen om kennisuitwisseling op het gebied van cyber security 
te bevorderen. 

•  De Nederlandse overheid 
heeft in 2018 een 
Cybersecurity Agenda 
opgesteld, waarin een van 
de speerpunten is dat 
Nederland toonaangevend 
wil zijn op het gebied van 
cybersecurity 
kennisontwikkeling.89 

•  Smart grids en beveiliging van 
vitale infrastructuur90 

•  Interviewees zien verschillende 
Nederlandse specialisaties91: 

 Attacks: het simuleren van 
aanvallen 

 Defence/ intrusion detection: 
zwakke schakels in software en 
kwetsbaarheden in hardware 
detecteren 

 Design: veiligheid/ privacy 
meenemen in de ontwerpfase  

                                                
84 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity")), (TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity") AND affilcountry(Netherlands)), en 

(TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity") AND affilcountry(Germany)) 

85 https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/cyber-security-lab/ 

86 20181205 Verkenning AI cluster Den Haag 

87 https://www.thehaguesecuritydelta.com/ 

88 2016 Verdonck, Klooster & Associates 

89 Nederlandse Cybersecurity Agenda. Te vinden op: https://www.nctv.nl/binaries/CSAgenda_def_web_tcm31-322330.pdf. 

90 Strategisch aanvalsplan 2018-2021 (RVO) en scopus database 

91 Ook in scopus is te zien dat Nederland hier relatief veel op doet in vergelijking tot andere Europese landen 
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 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Conclusies  

•  Nederland wil toonaangevend zijn op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling en heeft ook al verschillende labs waarin geëxperimenteerd en geïnnoveerd 
wordt. 

•  Specialisaties liggen onder andere op attacks, defence en smart grids.  

 

3.4.2 Duits onderzoek en innovatie op cybersecurity 

 Het Duitse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/focus 

Inzichten  

•  Er zijn tal van onderzoeksinstituten en publieke 
actoren actief op het gebied van cybersecurity. 
Er zijn drie expertisecentra voor IT-
veiligheidsonderzoek geïnitieerd door het 
federale ministerie van Onderwijs en 
Onderzoek:  

 Het Center of Research in Security and 
Privacy (CRISP) in Darmstadt bestaat uit vier 
onderzoeksinstituten en onderzoekt hoe 
kritieke infrastructuren kunnen worden 
beschermd en hoe IT-systemen zelfs in de tijd 
van quantumcomputers kunnen worden 
beveiligd. 

 Helmholtz Center for Information Security 
(CISPA) in Saarbrücken onderzoekt alle 
aspecten van informatiebeveiliging.  

 Het expertisecentrum voor toegepaste 
beveiligingstechnologie (KASTEL) richt zich 
op uitdagingen die voortkomen uit de 
voortschrijdende kruisverbanden van eerder 
geïsoleerde systemen.  

Andere belangrijke instituten zijn het Horst-
Görtz-Instituut voor IT-beveiliging in Bochum, 
Fraunhofer AISEC en Bundeswehr Universiteit 
München 

•  De meest relevante regelgeving die van invloed is op 
cyber security is de IT-beveiligingswet (IT-
Sicherheitsgesetz) uit 2015, die tot doel heeft Duitse 
IT-systemen en digitale infrastructuren om te 
vormen tot de veiligste ter wereld en die 
minimumnormen vaststelt voor bedrijven die 
kritieke infrastructuren exploiteren.92 

•  Beveiligingstechnologieën worden ondersteund door 
de "High-tech Strategie" van de Duitse regering voor 
verschillende soorten projecten, waaronder 
"scenario-georiënteerd veiligheidsonderzoek”93. 

•  “Met een onderzoeksfinanciering van vijftien miljard 
euro worden stimulansen geboden voor 
onderzoeksprojecten, waaronder "scenario-
georiënteerd veiligheidsonderzoek" en "technologie-
interconnecties" voor de detectie van toxische stoffen 
en de ontwikkeling van geïntegreerde 
beschermingssystemen voor nood- en 
veiligheidsdiensten. 94.” 

•  Duitsland Trade and Invest (GTAI) noemt 
Duitsland "de leider in O&O op het gebied van 
meet- en sensortechnologieën en een 
belangrijke RFID- en biometrische 
onderzoekslocatie95.” 

•  Volgens twee geïnterviewden hebben Duitse 
bedrijven en onderzoeksinstituten een grote 
expertise op het gebied van cryptografie, 
embedded systems en het IoT. De Nederlandse 
expertise op het gebied van Cybersecurity ligt 
in postquantum security, een mogelijk terrein 
om samen te werken.  

•  Ook op het gebied van quantumcomputing 
lopen Duitse onderzoeksinstituten voorop.  

•  Een van de geïnterviewden kende de relevante 
personen/instellingen in Nederland, maar zag 
in het algemeen Israëlische en Amerikaanse 
onderzoekspartners relevanter voor de 
activiteiten van zijn instituut. Hij noemde de 
The Hague Security Delta als een belangrijke 
Nederlandse speler.  

•  Een andere geïnterviewde gaf aan dat zijn 
instituut een 'losse' samenwerking heeft met 
The Hague Security Delta, omdat zij beide 
betrokken zijn bij EU-programma's. Het gaat 

                                                
92 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/IT-Sicherheitsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

93 https://germanyworks.com/en/branch/ict/ 

94https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Information-technologies/safety-security.html?mc=standortmarketing.germanyworks.branchen.ict.marketsize_safetysecurity.link 

95https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Information-technologies/safety-security.html?mc=standortmarketing.germanyworks.branchen.ict.marketsize_safetysecurity.link 
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•  Er zijn ook verschillende openbare instellingen 
en agentschappen op het gebied van 
cybersecurity, zoals het Federaal Bureau voor 
Informatiebeveiliging.  

•  Duitse bedrijven op het gebied van 
cybersecurity ontwikkelen zich eerder voor de 
Duitse markt en zijn niet erg exportgericht. 

hier om een 'losse' samenwerking met de The 
Hague Security Delta. 

•  Producten of diensten die bedrijven 
beschermen tegen cyberaanvallen zijn nog 
steeds nodig op de Duitse markt. Op dit 
moment bestaan er niet veel totaaloplossingen 
die ook goedkoop zijn. 

Interview 
feedback 

•  “Ik heb de indruk dat landen die betrokken zijn 
bij militair onderzoek veel sterker zijn in het 
omzetten van hun innovaties in producten. In 
Duitsland is het onderzoek op het gebied van 
cyber security veel meer gericht op civiele 
veiligheid en vaak vertalen veel ideeën die in 
het onderzoeksproces worden ontwikkeld zich 
niet in producten en diensten of zelfs niet in 
patenten". 

•  “Door alle toezichttaken en rapportageverplichtingen 
die voortvloeien uit de IT-beveiligingswet, 
beschikken de Duitse spelers over veel kennis op het 
gebied van de bescherming van kritieke 
infrastructuren.” 

•  “In quantum- en post-quantum computing 
kunnen Duitse en Nederlandse 
onderzoeksinstituten over vergelijkbare 
competenties beschikken.” 

•  “Nederlandse onderzoeksinstituten staan niet 
echt op onze radar als het gaat om 
samenwerking met andere landen op het 
gebied van cybersecurity. We werken meestal 
samen met Israëlische of Amerikaanse 
instituten omdat zij over ongelooflijke kennis 
en belangrijke spelers beschikken". 

Conclusies 

•  Duitsland heeft een zeer uitgebreide en actieve onderzoeksgemeenschap op het gebied van cyberseurity. 

•  De invoering van de IT-beveiligingswet heeft de expertise op het gebied van de bescherming van kritieke infrastructuur bevorderd.  

•  Duitse spelers hebben een grote expertise op het gebied van cryptografie, embedded systems en IoT en zijn sterk in quantumcomputing. Een van de geïnterviewden 
denkt dat Nederland vooral expertise heeft op het gebied van post-quantum security, die in de toekomst aan belang zal winnen. 

 

3.4.3 Publicaties - cybersecurity 

Het totaal aantal artikelen op het gebied van cybersecurity stijgt elk jaar. In zowel Duitsland als Nederland is ook een stijging te zien al komt 

in beide landen het aantal artikelen van 2018 lager uit dan in 2017. In dit onderzoek is niet ingegaan op de oorzaak hiervan.  
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Figuur 5: Cybersecurity artikelen per jaar96 

  

                                                
96 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity")), (TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity") AND affilcountry(Netherlands)), en 

(TITLE-ABS-KEY("cyber security" OR "cybersecurity") AND affilcountry(Germany)) 
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3.5 Big data 

3.5.1 Nederlands onderzoek en innovatie op big data 

 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  Met name de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam 
publiceren veel op het gebied van big data. Ook andere universiteiten hebben 
tientallen publicaties op dit gebied, waaronder de Technische Universiteit 
Eindhoven, de Universiteit van Maastricht, de Wageningen Universiteit, de 
Universiteit Twente en de Vrije Universiteit Amsterdam.97 

•  Verschillende samenwerkingsnetwerken zijn in de afgelopen jaren ontstaan: 
Data Science Platform Nederland (DSPN), Big Data Alliance (BDA) en de Big 
Data Value Association (BDVA).98 

•  Nederland heeft veel internationaal gerenommeerde onderzoekers op 
gebieden gerelateerd aan data science zoals wiskunde, informatica, statistiek, 
economie en taalwetenschappen. 

•  Het financiële landschap op het gebied van 
big data is goed: verschillende ‘business 
accelerators’ helpen bij big data projecten 
en ook durfkapitaal en privaat vermogen 
worden ingezet (KPMG, 2017). 

 

•  Er zijn in de quick scan 
geen specialisaties 
gevonden. Dit betekent 
echter niet dat er geen 
specialisaties zijn. 

Conclusies 
•  Het aantal door Nederlands gepubliceerde artikelen op big data is hoog en stijgt elk jaar.  

•  Met een goed financieel landschap en voldoende academische programma’s is het ecosysteem ook goed voor innovaties op dit gebied  

 

3.5.2 Duits onderzoek en innovatie op big data 

 Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  Er zijn twee Big Data Competence Centers in Duitsland, 
gevestigd in Berlijn en Dresden, die gefinancierd worden 
door het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek.99 

•  Het Europese GDPR is de belangrijkste 
regelgeving op het gebied van Big Data. 

•  Het Big Data Center Berlijn stelt: "...we zullen 
schaalbare algoritmes voor machine learning 
ontwikkelen en declaratief specificeren om zo de 
academische disciplines van machine learning en 
datamanagement samen te voegen tot schaalbare 
data-analyse.”103 

                                                
97 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Big data")), (TITLE-ABS-KEY("Big data") AND affilcountry(Netherlands)), en (TITLE-ABS-KEY("Big data") AND 

affilcountry(Germany)) 

98 Nationale wetenschapsagenda, ‘Toegankelijke en Verantwoorde Waarde Creatie uit Big Data”, http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/06/09-Big-Data-verantwoord-gebruiken-Game-

Changer-31052016.pdf 

99 https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf 

103 http://www.bbdc.berlin/research/research-overview/ 

 

https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf
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•  Er is ook een Fraunhofer Alliance on Big Data en Artifical 
Intelligence die meer dan 30 instituten op dit gebied 
verenigt. 100  

•  Het Karlsruhe Institute of Technology huisvest het Smart 
Data Innovation Lab en is betrokken bij verschillende 
onderzoeksprojecten op dit gebied, zoals het FZI Research 
Center for Information Technology (met de 
onderzoeksfocus "Big Data and Service Science") en het 
programma "Supercomputing & Big Data" van de 
Helmholtz Association.101 

•  Andere universiteiten en instituten die actief zijn op het 
gebied van big data zijn: Hasso Plattner Instituut Potsdam 
, GFZ Duits Onderzoekscentrum voor GeoSciences 
Potsdam, RWTH Aken, TU Dortmund, TU München, TU 
München, TU Berlijn, Beuth University of Applied 
Sciences Berlin, TU Darmstadt, TU Darmstadt, 
Hogeschool Darmstadt, Goethe Universiteit Frankfurt, 
Universiteit Leipzig, Leuphana University of Lüneburg, 
Bauhaus-University Weimar en Otto-von-Guericke 
University Magdeburg in samenwerking met SAP.102 

•  Sommige wereldleiders op dit gebied zijn gevestigd in 
Duitsland, zoals SAP die SAP HANA heeft ontwikkeld 
waardoor realtime-analyse van big data mogelijk is. 

•  Het Competence Center for Scalable Data 
Services and Solutions richt zich onder andere op 
schaalbare visuele analyse, meeslepende visuele 
interactie, integratie van big data, data-analyse, 
schaalbare architecturen en hardwarematige 
gegevensbeveiliging.104 

•  De machine- en installatiebedrijven hebben een 
grote hoeveelheid data in huis, zo heeft Thyssen-
Krupp bijvoorbeeld een grote hoeveelheid data 
over liften die het deelt met leveranciers, 
dienstverleners en klanten.105 

Interview 
feedback 

•  Onderzoek naar Big Data in Duitsland gaat vaak over het 
gebruik van gegevens zonder misbruik van persoonlijke 
gegevens. 

 

•  De belangrijkste kwesties in Duitsland 
met betrekking tot Big Data zijn de 
beveiliging van gegevens en de 
onzekerheid over hoe het gebruik van 
gegevens precies wordt gereguleerd. 

•  De voorschriften met betrekking tot 
medische en wettelijke gegevens zijn 
bijzonder streng.  

Alhoewel big data in het verleden de bron was van 
grote doorbraken in AI, bijvoorbeeld op het gebied van 
taal en beeld, zullen in de toekomst slimme data 
belangrijker worden. (Dit betekent dat big data, 
bijvoorbeeld door sensoren in een fabriek, wordt 
voorbewerkt om het nuttiger te maken.) 

                                                
100 https://www.bigdata.fraunhofer.de/de/big-data.html and https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-

Data.pdf  

101 https://www.fzi.de/en/research/research-focuses/forschungsfelder-en/ffeld/big-data-and-service-science-1/ , https://www.helmholtz.de/en/research/key_technologies/supercomputing_big_data/ 

102 https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf 

104 https://www.scads.de/en/project 

105 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ki-experte-wahlster-im-interview-wir-brauchen-ki-experten-aus-dem-ausland/23950084.html?ticket=ST-2258243-JkgtSL5BuEdsOca5pdSg-ap6 

https://www.bigdata.fraunhofer.de/de/big-data.html
https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf
https://www.fzi.de/en/research/research-focuses/forschungsfelder-en/ffeld/big-data-and-service-science-1/
https://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/Germany-Excellence-in-Big-Data/Germany-Excellence-in-Big-Data.pdf
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 Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

•  Een groot deel van de gegevens van de 
overheid is niet beschikbaar voor het 
publiek. Er is een gebrek aan open data.  

Conclusies 

•  Het Duitse onderzoeksveld lijkt te worden gedomineerd door de Big Data competence centers en Fraunhofer met een groot aantal andere universiteiten en 
onderzoeksinstellingen die ook actief zijn. De Big Data competence centers richten zich op het vinden van schaalbare oplossingen in diverse onderzoeksgebieden. 

•  De regelgeving in Duitsland richt zich op de bescherming van gegevens en privacy. 

•  Duitsland heeft verschillende onderzoeksinstituten en -projecten op dit gebied, maar een gebrek aan toegang tot gegevens kan de samenwerking belemmeren.  

3.5.3 Publicatie – big data 

Het aantal artikelen op het gebied van big data groeit nog elk jaar, al lijkt de groei in Duitsland en Nederland al af te vlakken.

 

Figuur 6: Big data artikelen per jaar106 

 

                                                
106 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Big data")), (TITLE-ABS-KEY("Big data") AND affilcountry(Netherlands)), en (TITLE-ABS-KEY("Big data") AND 

affilcountry(Germany)) 
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3.6 Enterprise solutions & Internet of Things 

3.6.1 Nederlands onderzoek en innovatie op Enterprise solutions & Internet of Things 

 Het Nederlandse speelveld Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  De belangrijkste Nederlandse spelers op dit gebied zijn de Technische 
Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven. Een aantal 
andere universiteiten doen ook onderzoek op dit gebied.107 

•  Het aantal artikelen per jaar is licht aan het stijgen, naar meer dan 100 
per jaar. Deze stijging is wel kleiner dan in andere landen 

•  In het Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ (SCSN) in 
Eindhoven wordt gewerkt aan oplossingen voor het koppelen van ICT-
systemen in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen. 
Het fieldlab is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport 
Industries, softwareleveranciers en TNO en richt zich op digitalisering 
in de hightech maakindustrie. 

•  Toegang tot durfkapitaal groeit.108 

•  Er lopen al verschillende Smart City 
initiatieven.109 

•  Grote bedrijven in Nederland (zoals NXP en 
ASML) creëren een ecosysteem voor start-
ups in IoT.110 

•  Nederland heeft een 
duidelijke specialisatie 
op Smart agriculture111 

•  Ook op de gebieden 
Smart home, smart city 
en predicitive 
maintenance is 
Nederland actief.112 

Conclusies 
•  Nederland heeft een goede uitgangspositie voor onderzoek en innovatie op het gebied van Internet of Things.  

•  Wereldwijd is er veel groei op dit thema. Door enkele specialisaties te kiezen kan Nederland op deze gebieden wel voorop lopen. 

 

3.6.2 Duits onderzoek en innovatie op Enterprise solutions & Internet of Things 

 Het Duitse speelveld  Ecosysteem en omgeving Specialisatie/ focus 

Inzichten 

•  Internet of Things is de basis voor de industry 
4.0, die in Duitsland een grote rol speelt vanwege 
haar belangrijke industriële spelers. Het 
onderzoek gerelateerd aan dit onderwerp wordt 

•  In haar jaarverslag over slimme netwerken 
(2018) beoordeelt de focusgroep slimme 

•  Een geïnterviewde met kennis over zowel 
de Duitse als de Nederlandse markt gaf aan 
dat het totale implementatieproces van 
Industry 4.0 in Duitsland vrij langzaam 

                                                
107 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Internet of Things")), (TITLE-ABS-KEY("Internet of Things") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Internet of 

Things") AND affilcountry(Germany)) 

108 KPMG, 2017, Export opportunities of the Dutch ICT sector in Germany 

109 KPMG, 2017, Export opportunities of the Dutch ICT sector in Germany 

110 KPMG, 2017, Export opportunities of the Dutch ICT sector in Germany 

111 De Scopus database laat zien dat Nederland met 39 publicaties op dit gebied bij de top 5 landen hoort die hierover publiceren en binnen Europa heeft geen enkel land meer publicaties op dit gebied. 

112 Deze specialitie-gebieden zijn in de KPMG studie “Export Opportunities of the Dutch ICT sector to Germany” genoemd. Uit de Scopus database blijkt dat Nederland ook op onderzoeksgebied actief is op 

deze onderwerpen. 
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vaak uitgevoerd door niet-universitaire 
onderzoeksinstellingen, terwijl universiteiten hun 
curricula vrij langzaam overnemen. 113  

•  Er is een focusgroep "slimme netwerken" 
bestaande uit 200 experts van 150 bedrijven en 
instellingen die advies geven over de 
implementatie en verdere ontwikkeling van de 
strategie "slimme netwerken" in het kader van de 
Digitale Agenda van de federale overheid.114  

•  Op het gebied van ERP zijn er slechts enkele 
onderzoeksinstituten actief, omdat veel 
onderzoek op dit gebied wordt aangestuurd door 
private partijen (bv. SAP). Onderzoeksinstituten 
bieden vaak ondersteuning aan bedrijven om hun 
bedrijfsvoering te optimaliseren.:  

 Fraunhofer Institute for Material Flow and 
Logistics (IML) 

 Fraunhofer Institute for Manufacturing 
Engineering and Automation (IPA) 

 Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) 
which is an institute of the RWTH Aachen 

 Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau die de leerstoel 
voor informatiesystemen en -processen aan de 
Universiteit van Potsdam heeft. 

•  Er zijn tal van initiatieven en 
onderzoeksinstituten die werken aan het Internet 
of Things, die de basis vormen voor slimme 
onderwerpen zoals smart home, smart factory, 
enz. 

 German Research Center for AI (DFKI) 

 Fraunhofer Dortmund 

 Technische Universiteit Berlijn 

netwerken de situatie in Duitsland als nogal 
teleurstellend.115:.  

 Vooral het bestaande kader van wet- en 
regelgeving wordt bekritiseerd, omdat de 
huidige kenmerken ervan de totstandkoming 
van digitale ecosystemen in de weg zouden 
staan. Het gebruik van gegevens voor 
bijvoorbeeld data-gerichte bedrijfsmodellen 
wordt als beperkt en onduidelijk beschouwd..  

 Een ander probleem is dat slimme netwerken 
op veel gebieden niet geaccepteerd worden 
door de maatschappij, ook al werken steeds 
meer bedrijven met slimme data.  

 In het overheidsprogramma's worden wel 
sectorspecifieke aspecten behandeld, maar de 
deskundigengroep mist een alomvattende 
aanpak van slimme netwerken en digitale 
infrastructuren.  

•  Voorbeelden van activiteiten die door 
publieke belanghebbenden zijn opgezet, zijn 
het economisch initiatief Smart Living of 
SmartFactoryKL, een technologie-initiatief 
met belanghebbenden uit de industrie en de 
wetenschap.116. 

verloopt. Enerzijds is de Duitse markt groot 
genoeg om impact te hebben in Industry 
4.0 en is er een groot potentieel in de 
automatisering van de Duitse industrie. 
Aan de andere kant staat de omvang ervan 
een snelle en consistente implementatie in 
de weg. 

•  Er zijn veel programma's en initiatieven 
gericht op slimme steden en regio's. De 
expertgroep voor digitale netwerken mist 
echter een 'gecoördineerde aanpak'. 

•  Wat ERP-systemen betreft lijkt er geen 
sprake te zijn van een specialisatie in 
onderzoek. 

•  Beide experts verwachten dat er nog veel 
onderzoek moet worden gedaan door ERP-
systemen te koppelen aan nieuwe 
technologieën zoals AI en/of machine 
learning.   

•  In het algemeen werden de volgende 
'onderzoekstrends' (verwijzend naar 
onderzoek in bedrijven en 
onderzoeksinstituten) genoemd door de 
geïnterviewden met betrekking tot ERP:  

 Cloud-based ERP (private en publieke 
opinie) 

 Modulaire oplossingen die verschillende 
microdiensten combineren in plaats van 
monolithische systemen en consolidatie van 
de verschillende diensten in één systeem 

 Mobiel werken - hoe de toegang tot 
gegevens voor onderhoudsmedewerkers 
gemakkelijker te maken 

 Gebruikerservaring en toepasbaarheid van 
ERP-systemen om de workflow te 
vergemakkelijken 

                                                
113 https://www.ingenieur.de/karriere/bildung/hochschule/universitaeten-bereiten-industrie-40/ 

114 https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/ 

115 https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/app/uploads/2016/02/180912_FG2_083_DIV_Report_Web-1.pdf 

116 https://smartfactory.de/ueber-uns/ 
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 Integratie van innovatieve technologieën 
zoals virtual reality, blockchain en AI 

Interview feedback 

•  “Door de sterke focus op productie heeft 
Duitsland een grote industriële basis voor de 
toepassing van ERP-technologieën.”  

•  “Omdat ERP-systemen erg gedreven worden door 
de specifieke behoeften van de bedrijven, is het 
veld niet erg onderzoeksgericht. Er zijn echter 
veel raakvlakken met AI en machine learning die 
de mogelijke kenmerken van ERP-systemen 
beïnvloeden en aanleiding geven tot verhoogde 
onderzoeksinteresses. ”  

•  “Met betrekking tot Internet of things zijn we 
nog in het prille begin in Duitsland, omdat we 
nog steeds bezig zijn met het verbinden van 
de databronnen en databanken. In de 
volgende stap worden de verschillende IoT-
data omgezet in waardevolle informatie door 
middel van geschikte analyse-algoritmes 
(data-analyse). Het doel op de lange termijn 
is het creëren van autonoom werkende 
systemen die onze milieu- en 
leefomstandigheden duurzaam verbeteren 
door middel van geïntegreerde IoT-
netwerken117.” 

•  “De wereld van ERP is al uitgebreid 
onderzocht. De huidige onderzoeksvragen 
verschuiven nu naar de integratie van 
ERP.” 

•  “Op dit moment zijn machines nog niet 
volledig in staat om dispositieve 
beslissingen te nemen - bijvoorbeeld als een 
machine kapot gaat en er een beslissing 
moet worden genomen over hoe de 
productie moet worden overgenomen. Op 
het gebied van ERP zijn gegevens zeer 
bedrijfsspecifiek, waardoor het moeilijk is 
om te leren van andere bedrijven. De juiste 
toepassing van AI-technologieën is hierbij 
nodig.” 

•  “Bedrijven in Duitsland en Nederland 
worden geconfronteerd met vergelijkbare 
problemen, zoals een gebrek aan kennis 
over processtromen of een lage 
datakwaliteit. We kunnen ons voorstellen 
dat we ons bezighouden met 
grensoverschrijdende samenwerking op het 
gebied van onderzoek om deze problemen 
aan te pakken - bijvoorbeeld door AI te 
gebruiken om de kwaliteit van de gegevens 
te verbeteren. Vooral als het gaat om de 
integratie van AI met ERP-applicaties, moet 
er nog veel onderzoek worden gedaan.” 

Conclusies 

 

• Door de sterke focus op productie heeft Duitsland een grote industriële basis voor de toepassing van industriële 4.0-toepassingen en ERP-
technologieën. 

• AI-toepassingen worden steeds belangrijker voor ERP-systemen. Volgens de geïnterviewden is er nog steeds een gebrek aan onderzoek op dit gebied. 
Dit kan een goed uitgangspunt zijn voor de Nederlands-Duitse samenwerking. Ook zien zij tekortkomingen in het onderzoek op het gebied van 
datacommunicatie tussen systemen en de integratie daarvan. 

 

 

                                                
117 https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/app/uploads/2016/02/180912_FG2_083_DIV_Report_Web-1.pdf, p.32 

https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/app/uploads/2016/02/180912_FG2_083_DIV_Report_Web-1.pdf


  

 

40 
 

3.6.3 Publicaties – Enterprise solutions en Internet of Things 

Op het gebied van ‘enterprise solutions’ wordt wereldwijd weinig gepubliceerd, wat ook logisch is gezien de aard van dit onderwerp. Over 

‘Internet of Things’ wordt wel veel gepubliceerd, waarbij Duitsland een hele sterke groei laat zien over de laatste jaren, gelijk met de 

wereldwijde groei. Nederland laat een minder sterke groei zien. 

Figuur 7: Enterprise solutions artikelen per jaar118 

                                                
118 Op basis van de Scopus database, met de query: (TITLE-ABS-KEY("enterprise solutions")). Vanwege het kleine aantal artikelen is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse, Duitse en overige 

artikelen. 
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Figuur 8: Internet of Things artikelen per jaar119 

 

  

                                                
119 Op basis van de Scopus database, met de queries: (TITLE-ABS-KEY("Internet of Things")), (TITLE-ABS-KEY("Internet of Things") AND affilcountry(Netherlands)) en (TITLE-ABS-KEY("Internet of 

Things") AND affilcountry(Germany)) 
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4 Belangrijke Duitse stakeholders

Om tot een lijst van belangrijke Duitse stakeholders te komen 

hebben we eerst online onderzoek gedaan. Vervolgens hebben we 

alle interviewees (vaak twee per focusgebied, zie de interviewlijst 

in bijlage A) gevraagd naar hun mening over de belangrijkste 

spelers om de lijst te controleren en verder aan te vullen. 

 

 

Focus gebied Stakeholders Rollen van stakeholders Handel Onderzoek 

Blockchain 

 

Fraunhofer Blockchain Lab (at 
Fraunhofer FIT) 

Fraunhofer's Blockchain Lab is een multidisciplinaire entiteit die blockchain ontwerpt, ontwikkelt en evalueert. 
Zij zetten de nieuwste R&D-resultaten om in praktische, integrale toepassingen, met speciale nadruk op korte 
ontwikkelingscycli. Het is een samenwerking die verschillende competentiegebieden en aanverwante instituten 
integreert om een alomvattende aanpak van blockchain te vergemakkelijken. 

Sinds de oprichting in 2015 werd het Lab benaderd door vele bedrijven die advies zochten over hoe BC in hun 
bedrijfsvoering te integreren. Op basis van ongeveer 30 workshops heeft FIT 8 generieke manieren ontwikkeld 
om BC te gebruiken, die binnenkort zullen worden gepubliceerd.  

(Https://www.fit.fraunhofer.de/de/fb/cscw/blockchain.html=) 

 
X 

 

Blockchain Bundesverband 
Vereniging opgericht in 2017 om de politiek en het publiek te informeren over de technologie. Meer informatie 
op: (https://bundesblock.de/de/). 

X  

Chainstep 
Hamburgse blockchain-consultancy met een focus op logistiek. Heeft een goed overzicht van blokchain-use 
cases in alle sectoren op haar website. (Https://www.chainstep.com/) 

X  

Blockchain working group in 
Eco association 

Doel van de werkgroep is de leden te informeren over de manier waarop blockchain in hun bedrijfsmodellen 
kunnen worden geïntegreerd of dat andere technologieën beter geschikt zijn om de uitdagingen aan te gaan die 
de bedrijven willen aanpakken. (Https://www.eco.de/themen/blockchain/) 

X  

Mittweida in Saxony  

De stad Mittweida in Saksony krijgt financiering van het Duitse Ministerie van Onderwijs om de stad om te 
vormen tot een Blockchain Showcase regio, vergelijkbaar met de reeds bestaande Crypto Valley in Zwitserland. 
Het project richt zich zowel op industriële toepassingen als op toepassingen in de publieke sector. De lange 
termijn doelstelling van het initiatief is het creëren van nieuwe banen in de regio door het vestigen van een 
aantal blockchain startups en spin-offs in Mittweida.120. 

X X 

Frankfurt School, Blockchain 
Center 

"Het Frankfurt School Blockchain Center is een denktank en onderzoekscentrum dat de implicaties van de 
blockchain technologie, crypto activa en gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) voor bedrijven en hun 
bedrijfsmodellen onderzoekt. Naast de ontwikkeling van prototypes, dient het als een platform voor managers, 
startups, technologie en industrie-experts om kennis en best practices te delen.” (Https://www.frankfurt-
school.de/home/research/centres/blockchain) 

 X 

                                                
120 http://blockchain.hs-mittweida.de/wir-blockchain-schaufenster-region/ 
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Kunstmatige 
intelligentie 

DFKI 

Het DFKI is een onderzoeksinstituut gebaseerd op een publiek-private samenwerking. Het is de belangrijkste 
speler op het gebied van kunstmatige intelligentie in Duitsland (en wereldleider op dit gebied). Het maakt 
indruk door zijn enorme aantallen: 567 medewerkers, zes locaties, in totaal 88 spin-offs en een deel van drie 
toonaangevende clusters (DFG-Exzellenzcluster "Multimodal Computing and Interaction", BMBF-
Spitzencluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen", Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT Digital & EIT Manufacturing)). Het is actief op het gebied van machinaal leren en symbolische 
kunstmatige intelligentie. 
(Https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/Ueber_uns/DFKI_im_UEberblick/Unternehme
nsprof)  

 X 

Fraunhofer Institutes ESK 
Fraunhofer is een van de toonaangevende onderzoeksorganisaties in Duitsland. De Fraunhofer ESK richt zich 
op veerkrachtige cognitieve systemen met een focus op de validatie van kunstmatige intelligentie voor 
autonome en gedistribueerde toepassingen. (Https://www.esk.fraunhofer.de/en.html) 

 X 

Max Planck Institute for 
Intelligent Systems 

Dit onderzoeksinstituut heeft als doel de principes van perceptie, actie en leren te begrijpen in autonome 
systemen die succesvol in wisselwerking staan met complexe omgevingen en dit inzicht te gebruiken om 
toekomstige kunstmatig intelligente systemen te ontwerpen. Het instituut bestudeert deze principes in 
biologische, rekenkundige, hybride en materiële systemen, variërend van nano- tot macroschalen. 
(Https://www.is.mpg.de/de). 

 X 

Max Planck Institute for 
Informatics 

Het Max-Planck Instituut voor Informatica is toegewijd aan baanbrekend onderzoek in de informatica met een 
focus op algoritmen en hun toepassingen in brede zin. Het onderzoek strekt zich uit van funderingen 
(algoritmen en complexiteit, programmeerlogica) tot een verscheidenheid aan toepassingsgebieden (computer 
graphics, geometrische berekeningen, probleemoplossend onderzoek, programmaverificatie, databases en 
informatiesystemen, en rekenkundige biologie/bio-informatica). (Https://www.mpi-
inf.mpg.de/institute/mission/) 

 X 

Gesellschaft für Informatik,  
Fachbereich für Künstliche 
Intelligenz 

Heeft ongeveer 1000 leden, voornamelijk uit de academische wereld actief op dit gebied (https://fb-ki.gi.de/)  

 
X X 

KIT Karlsruhe, TU Munich, 
LMU Munich, TU Berlin, 
Tübingen University, TU 
Dortmund, Goethe University 
Frankfurt, TU Chemnitz, TU 
Dresden 

Dit is een lijst van universiteiten die in ons deskresearch en interviews naar voren zijn gekomen als belangrijke 
spelers in het onderzoek naar kunstmatige intelligentie.  

(Indicatieve lijst van links: https://www.informatik.kit.edu/189.php https://www.msrm.tum.de/startseite/ , 
https://www.ki.tu-berlin.de/menue/methoden_der_kuenstlichen_intelligenz/ , https://uni-
tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-
fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/kognitive-systeme/the-chair/about-the-chair/, https://www-
ai.cs.uni-dortmund.de/index.html, https://www-ai.cs.uni-dortmund.de/index.html, 
https://www.ki.informatik.uni-frankfurt.de/ , https://www.tu-chemnitz.de/informatik/KI/ , https://tu-
dresden.de/ing/informatik/ki)  

 X 

The innovation labs of major 
German companies such as SAP, 
Telekom, Bosch and Siemens. 

De grote Duitse bedrijven hebben vaak innovatielaboratoria waar ze nieuwe producten en diensten ontwikkelen 
en testen, bijvoorbeeld op het gebied van AI. Ze zijn echter vrij geheimzinnig als het gaat om de concrete 
inhoud van hun werk. Een van de geïnterviewden noemde het Bosch Center for Artifical Intelligence als een 
best-practice-voorbeeld waarbij nieuwe benaderingen op het gebied van governance, bedrijfscultuur en 
ontwikkeling worden verkend met een groep hoogopgeleide AI-experts. Het centrum is onder andere gevestigd 
in Renningen (Duitsland) en Amsterdam (Nederland). 

X  
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applied AI Initiative, 
UnternehmerTUM 

Toegepaste AI maakt deel uit van het opstart-ecosysteem van de Technische Universiteit van München (bekend 
als UnternehmerTUM). Het doel van dit initiatief is om de nieuwste kunstmatige intelligentietechnologie toe te 
passen op echte use cases. (https://appliedai.de/frontpage/about-us/) 

X  

Datacenters & 
Cloudcomputing 

Fraunhofer-Allianz Cloud 
Computing (including 
Fraunhofer FOKUS, Fraunhofer 
IAO) 

De Fraunhofer Cloud Computing Alliance verenigt acht Fraunhofer-instituten. De onderwerpen die zij 
behandelen zijn operationele en bedrijfsmodellen, procesmanagement, resource planning, 
applicatieontwikkeling en life cycle management voor cloud services en omgevingen. Samen bieden deze 
instituten R&D-diensten aan voor de industrie en wetenschap in de gehele waardeketen. 
(https://www.cloud.fraunhofer.de/en/profile.html)  

 X 

Datacenters: Hetzner, itenos, e-
shelter 

Dit zijn de belangrijkste Duitse bedrijven op het gebied van datacenters.  

(https://www.hetzner.de/, https://www.itenos.de/de/ , https://www.itenos.de/de/ , https://www.e-
shelter.de/)  

X  

Cybersecurity 

The Center of Research in 
Security and Privacy (CRISP) 

CRISP, het Nationaal Onderzoekscentrum voor Toegepaste Cybersecurity, is een onderzoekscentrum van het 
Fraunhofer-Gesellschaft voor zijn twee Darmstadt instituten SIT en IGD met deelname van de Technische 
Universiteit van Darmstadt en de Universiteit van Darmstadt. Het is een samenwerkingsmodel van universitair 
en niet-universitair onderzoek. Naast de focus op informatica en technologie, integreert het instituut 
interdisciplinaire onderzoeksvragen zoals recht en economie, psychologie en ethiek. Het sterk 
toepassingsgerichte profiel van CRISP omvat technologieoverdracht en startups. (https://www.crisp-da.de/)  

 X 

Helmholtz Center for 
information security (CISPA) 

Het "Center for IT Security, Privacy and Accountability" (CISPA) is het onderzoekscentrum voor IT-beveiliging 
in Saarbrücken, geleid door zowel de Universiteit van Saarbrücken als de twee Max Planck Instituten voor 
Informatica (MPI-INF) en Softwaresystemen (MPI-SWS), evenals ondersteund door het Duitse 
onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie (DFKI). De wetenschappers gebruiken een holistische 
benadering om oplossingen te ontwikkelen voor de kernproblemen van IT-veiligheid en gegevensbescherming 
in de digitale samenleving. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn "Big Data Privacy" en "Usable Security for 
Mobile Systems". Het centrum combineert breed basisonderzoek voor de analyse van bestaande oplossingen en 
het onderzoek naar nieuwe oplossingen met een systematische ontwikkeling van een universele toolbox van 
praktische beveiligingstechnologieën in complexe complete systemen. (https://cispa.saarland/de/)  

 X 

The competence centre for 
applied security technology 
(KASTEL) 

Het "Competence Center for Applied Security Technology" (KASTEL) brengt de belangrijkste spelers in 
academisch IT-beveiligingsonderzoek in Karlsruhe samen: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Fraunhofer 
IOSB en FZI Research Center for Computer Science. De wetenschappers zijn vooral gericht op de IT-
beveiligingsuitdagingen die ontstaan als gevolg van de progressieve netwerkvorming van individuele, voorheen 
geïsoleerde systemen. De onderzoeksgebieden "Veiligheid en privacy voor elektriciteitsnetwerken van de 
toekomst" en "Bewezen veiligheid voor complexe IT-systemen" zijn de vuurtorenprojecten. Het onderzoek in 
KASTEL is interdisciplinair en toepassingsgericht en heeft als doel om af te stappen van geïsoleerde 
deeloplossingen en de ontwikkeling van een alomvattende aanpak. (https://www.kastel.kit.edu/english/) 

 X 

Horst-Görtz-Institute for IT-
Security in Bochum  

Het Horst Görtz Institute for IT Security (HGI), afdeling Onderzoek van de Ruhr-Universität Bochum, is in 
2002 opgericht om tekortkomingen in het IT-beveiligingsonderzoek in Europa als geheel aan te pakken. Het 
instituut herbergt momenteel 26 professoren en hun teams, die onderzoek doen op het gebied van 
elektrotechniek en informatietechnologie, wiskunde en informatica, maar ook op het gebied van 
geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. 

Binnen deze interdisciplinaire omgeving komen vrijwel alle aspecten van IT-beveiliging aan bod. Met ongeveer 
200 wetenschappers is het Horst Görtz Instituut een van de grootste en meest gerespecteerde universitaire 

 X 
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instituten voor IT-beveiliging in Europa. Daarnaast maken ongeveer 1.200 studenten van het HGI het grootste 
onderwijsinstituut voor IT-beveiliging in Europa. (https://hgi.rub.de/home/) 

Fraunhofer AISEC 

Fraunhofer AISEC ondersteunt bedrijven uit alle industrieën en dienstensectoren bij het beveiligen van hun 
systemen, infrastructuur, producten en aanbod. De ongeveer 90 leden van het Fraunhofer AISEC 
wetenschappelijk en technisch personeel balanceren economische behoeften, gebruiksvriendelijkheid en 
veiligheidseisen om optimaal op maat gemaakte concepten en oplossingen te ontwikkelen. 
(https://www.aisec.fraunhofer.de/)  

 X 

Bundeswehr University Munich, 
CODE 

De Bundeswehr-Universiteit in München herbergt een van de modernste onderzoekscentra voor cyber security 
in Duitsland. De universiteit is ook gastheer van een internationale master in cyber security. 
(https://www.unibw.de/code)  

 X 

Alliance for Cyber Security 

(https://www.allianz-fuer-
cybersicherheit.de/ACS/DE/Ho
me/startseite.html) 

 

De "Alliance for Cyber Security" is een initiatief van het Bundesamt für Information Security en is in 2012 
samen met het Bundesverband Informationswirtschaft, Telecommunications and New Media e.V. (Bitkom) 
opgericht. 

Als fusie van alle belangrijke spelers op het gebied van cybersecurity in Duitsland heeft de alliantie als doel de 
veerkracht van Duitsland tegen cyberaanvallen te vergroten, de IT-beveiligingsexpertise in Duitse organisaties 
uit te breiden, informatie en aanbevelingen voor actie te verstrekken en de beveiliging te verbeteren. De 
alliantie omvat nu meer dan 1.500 instellingen met ongeveer 100 partnerbedrijven en meer dan 40 multipliers. 

X X 

Sicherheitsnetzwerk München 

Het Security Network München (Sicherheitsnetzwerk München) is een vereniging van toonaangevende spelers, 
organisaties en onderzoeksinstituten op het gebied van informatie en cyber security in de regio München. Het 
doel van de vereniging is het bevorderen van industriële samenwerking door middel van gezamenlijke 
onderzoeks- en innovatieprojecten. (https://it-security-munich.net/) 

X X 

Internationalization and 
strategic industrial relations, 
Fraunhofer Institute for Secure 
Information Technology (SIT) 

Het Fraunhofer Institute for Secure Information Technology SIT is de toonaangevende expert op het gebied 
van IT Security en ontwikkelt oplossingen voor direct gebruik, afgestemd op de behoeften van de klant. De drie 
kerncompetenties zijn veiligheidsevaluatie en -verificatie, beveiligingsintegratie en -verbetering, en 
beveiligingsbeheer. (https://www.sit.fraunhofer.de/en/the-institute/fraunhofer-sit/profile/)  

 X 

CyberValley Stuttgart-Tübingen 

CyberValley is een cluster van wetenschap en industrie die onderzoek doet op het gebied van kunstmatige 
intelligentie in de regio Stuttgart-Tübingen. In het kader van dit cluster zullen nieuwe onderzoeksgroepen en 
hoogleraarschappen worden opgericht, meer dan 100 promovendi worden opgeleid en startups worden 
gepromoot. (https://cyber-valley.de/en/about) 

X X 

Big data 

Fraunhofer Big Data and 
Artificial Intelligence Alliance 

De Fraunhofer Big Data Alliance ziet zichzelf als een onafhankelijke Big Data procesketen-adviseur die 
technologische ondersteuning biedt aan partnerbedrijven vanaf de eerste roadmap tot de effectieve uitrol van 
specifieke oplossingen - in bedrijfsprocessen, in productie en logistiek en in onderzoek en ontwikkeling. Haar 
experts kunnen ondersteuning bieden in elke belangrijke sector. De Alliance maakt gebruik van krachtige IT-
infrastructuren en is in staat om de kerntechnologieën te controleren, waaronder datamanagement en real-
time verwerking van gegevens, machine learning, visuele analyse en gegevensbescherming en -veiligheid. 
(https://www.bigdata.fraunhofer.de/en/about-the-alliance.html) 

 X 

Berlin Big Data Center 
Dit zijn de twee Duitse Big Data competence centers die sinds 2014 financiering ontvangen van het Duitse 
federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Hun taken omvatten het bundelen van expertise, het 
uitvoeren van fundamenteel onderzoek, kennisoverdracht, het opleiden van wetenschappers en het publiek.  

 X 

Competence Center for Scalable 
Data Services and Solutions 

 X 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html
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(Universities of Dresden and 
Leipzig) 

(http://www.bbdc.berlin/about-us/) (https://www.scads.de/en/about-us) (https://www.scads.de/en/about-
us) 

Supercomputing & Big Data 

Helmholtz Gesellschaft 

Het hoofddoel van het programma "Supercomputing & Big Data" is het leveren van instrumenten en 
infrastructuren van wereldklasse voor high performance computing en voor het beheer en de analyse van 
grootschalige data voor rekenkundige wetenschap en techniek in Duitsland en in Europa en binnen de context 
van nationale en Europese kaders. Het programma wordt uitgevoerd door de Helmholtz-centra van het 
Forschungszentrum Jülich en het Karlsruhe Instituut voor Technologie. 
(https://www.helmholtz.de/en/research/key_technologies/supercomputing_big_data/)  

 X 

Fraunhofer-Verbund IUK-
Technologie 

Deze groep Fraunhofer-instituten is de grootste IT-onderzoeksorganisatie in Europa. Het geeft advies aan 
bedrijven en gebruikers over onderwerpen variërend van procesoptimalisatie in de overheidsadministratie tot 
IT-integratie in medische processen. (https://www.iuk.fraunhofer.de/de/ueber-den-verbund.html)  

 X 

ICT-gedreven 
diensten en 
producten 

Fraunhofer Institute for 
Material Flow and Logistics 
(IML) 

Het Fraunhofer Instituut voor Materiaalstroom en Logistiek IML is naar verluidt het eerste adres in het 
holistische logistieke onderzoek en werkt op alle gebieden van interne en externe logistiek. Volgens het idee van 
Fraunhofer worden enerzijds probleemoplossingen voor de directe voordelen voor bedrijven uitgewerkt. Aan de 
andere kant wordt vooronderzoek van twee tot vijf jaar, op individuele basis, uitgevoerd. De Fraunhofer IML 
treedt op als algemeen coördinator voor het centrale thema "Internet of Things" binnen de gehele Fraunhofer 
vereniging.  

Op het gebied van ERP ondersteunt Fraunhofer IML bedrijven bij het analyseren, optimaliseren en digitaliseren 
van hun bedrijfsvoering op logistiek gebied. Zij helpen bedrijven om programma's te selecteren en om te zetten 
in individuele concepten.  

Tussen Fraunhofer IML en Nederlandse onderzoeksinstituten bestaan al verschillende 
samenwerkingsverbanden121:  

•  Oprichting van het netwerk 'Agrologistiek Steunpunt (ASC)' met de provincie Gelderland en het 
ontwikkelingsbureau Oost NV. 

•  In opdracht van Royal Dutch Shell werken onderzoekers van IML aan oplossingen voor een tijd ''na olie''.  

•  Er is een uitwisseling over toegepast logistiek onderzoek met Nederlandse universiteiten zoals de Fontys 
Universiteit. 

•  Samenwerking tussen EffizienzCluster LogistikRuhr en het Nederlandse innovatienetwerk Dinalo 

•  (https://www.iml.fraunhofer.de/) 

 X 

(FIR) – Institute of the RWTH 
Aachen 

Het Instituut voor Industrieel Management FIR is een non-profit, intersectorale onderzoeks- en 
onderwijsinstelling van de RWTH Akense universiteit die zich bezighoudt met bedrijfsorganisatie, 
informatielogistiek en bedrijfsinformatica met als doel de organisatorische basis te leggen voor de digitaal 
geïntegreerde onderneming van de toekomst. 

Door de ontwikkeling en overdracht van innovatieve oplossingen draagt FIR bij aan de verbetering van het 
concurrentievermogen van bedrijven. Dit gebeurt binnen een infrastructuur die bij uitstek geschikt is voor 
experimenteel organisatorisch onderzoek - methodologisch verantwoord, wetenschappelijk onderbouwd en in 
nauwe samenwerking met experts uit het bedrijfsleven en de industrie. De activiteiten richten zich op de 
toepassing van het onderzoek in de industrie verticalen. Momenteel zijn dat onder meer Future Logistics, Smart 

X X 

                                                
121 https://www.iml.fraunhofer.de/de/presse_medien/pressemitteilungen/koenigsbesuch.html 
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Services en Smart Maintenance, Smart Commercial Buildings en Smart Mobility. (https://www.fir.rwth-
aachen.de/ueber-uns) 

ICT in het 
algemeen 

Ed Brinksma  
Ed Brinksma is voorzitter van de Technische Universiteit Hamburg en heeft een unieke positie om de 
onderzoeksomgeving in de IT in Nederland en Duitsland te beoordelen. 
(https://www.tuhh.de/tuhh/uni/struktur/praesident.html) 

  

Fraunhofer FIT, Projektgruppe 
Wirtschaftsinformatik 

De Fraunhofer Projectgroep Business & Information Systems Engineering, gevestigd in Augsburg en Bayreuth, 
heeft aangetoond expertise te hebben op het snijvlak van financieel management, informatiemanagement en 
Business & Information Systems Engineering. Het vermogen om methodologische kennis op het hoogste 
wetenschappelijke niveau te combineren met een klantgerichte en oplossingsgerichte manier van werken, is ons 
onderscheidend kenmerk. (https://www.fit.fraunhofer.de/en/fb/wirtschaftsinformatik.html)  

X X 

Fraunhofer IESE 

Software vormt de kern van innovatieve systemen en zorgt op duurzame wijze voor de toekomst van onze 
samenleving en onze economie. Fraunhofer IESE is al meer dan 20 jaar betrokken bij onderzoek en 
samenwerking met haar partners om trend-zettende sleuteltechnologieën voor morgen te ontwikkelen. Dit 
Fraunhofer-instituut is ervan overtuigd dat de koppeling van systemen en sensoren in collaboratieve, slimme 
ecosystemen onze toekomst zal bepalen. (https://www.iese.fraunhofer.de/en/aboutus.html) 

  

Acatech 

Gefinancierd door de federale overheid en de deelstaten is Acatech - de National Academy of Science and 
Engineering - het aanspreekpunt van de technologische wetenschappen in binnen- en buitenland. Zij adviseert 
beleidsmakers en het publiek over strategische engineering en technologiebeleidskwesties. 
(http://en.acatech.de/academy/)   

 X 

Eco – association of the internet 
industry 

De vereniging heeft als doel de belangen van de interneteconomie te behartigen en de technologieën te 
bevorderen en randvoorwaarden te scheppen. Zij telt meer dan 1000 leden en is daarmee een van de grootste 
verenigingen van de internetindustrie in Europa. Het heeft verschillende competentiegroepen die actief zijn op 
gebieden die relevant zijn voor deze studie, bijvoorbeeld blockchain, cloud computing en Internet of Things. Het 
kan het eerste aanspreekpunt zijn voor Nederlandse bedrijven die een eerste indruk willen krijgen van de ICT-
sector in Duitsland en op zoek zijn naar zakenpartners en klanten. (https://international.eco.de/)  

X  

Bitkom e.V., Bitkom Research 
Deze bedrijfsvereniging vertegenwoordigt 2.600 bedrijven uit de digitale economie, variërend van starters tot 
wereldspelers. Bitkom richt zich op de digitalisering van de economie, de samenleving en het openbaar bestuur. 
(https://www.bitkom.org/Bitkom/Ueber-uns)  

X  

Bundesverband IT Mittelstand 
e.V. 

Vertegenwoordigt meer dan 2.000 middelgrote IT-bedrijven in Duitsland. Het doel is de marktontwikkeling en 
productiviteit van het MKB in de ICT-sector te versnellen door middel van intensieve netwerkvorming. 
(https://www.bitmi.de/ueber-uns/)  

X  

Digital Business 
bei Bundesverband Digitale Wir
tschaft (BVDW) e.V.  

Deze bedrijfsvereniging vertegenwoordigt bedrijven die digitale bedrijfsmodellen hebben of die waarde 
toevoegen op basis van digitale technologie. Zij is actief in het bevorderen van markttransparantie en een 
regelgevend kader dat bevorderlijk is voor innovatie. (https://www.bvdw.org/der-bvdw/)  

X  

Verband deutsche Start-ups e.V. 
Deze bedrijfsvereniging vertegenwoordigt Duitse startups en wil van Duitsland een innovatievriendelijk land 
maken. Momenteel bouwen zij aan een intern AI-platform. 
(https://deutschestartups.org/community/netzwerke/)  

X  

Software-Cluster 
De Software-Cluster is Europa's krachtigste netwerk van bedrijven en opleidings- en onderzoeksinstellingen op 
het gebied van softwareontwikkeling. De clusterregio strekt zich uit over een groot gebied in het zuidwesten van 

  

http://en.acatech.de/academy/
https://www.bitkom.org/Bitkom/Ueber-uns
https://www.bitmi.de/ueber-uns/
https://www.bvdw.org/der-bvdw/


  

 

48 
 

Duitsland rond de steden Darmstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe, Saarbrücken en Walldorf. (http://software-
cluster.org/en/)  

Gesellschaft für Informatik e.V. 
Deze vereniging brengt 20.000 persoonlijke en 250 zakelijke leden uit de IT-sector samen en is daarmee de 
grootste en belangrijkste Duitstalige vakvereniging op dit gebied. (https://gi.de/ueber-uns/) 

X  

FIR e.V. at RWTH Aachen (for 
regional expertise) 

Dit instituut van de RWTH Aken doet onderzoek en adviseert over de concurrentiepositie van bedrijven. De 
focus ligt op lokale bedrijven, wat zich vooral vertaalt naar kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn 
in de machine- en installatiebouw. Een belangrijk werkterrein van de FIR is het helpen van bedrijven bij het 
vinden van oplossingen voor hun digitalisering. Door de ligging van de FIR dicht bij de Nederlandse grens 
werkt het al in grensoverschrijdende projecten, bijvoorbeeld met de provincie Zuid-Limburg. 
(https://www.fir.rwth-aachen.de/ueber-uns)    

Een voorbeeld van zo'n grensoverschrijdend project is het Voucherproject Industrie 4.0 dat in 2015 werd 
opgericht. In dit project biedt de Provincie Limburg vouchers aan lokale productiebedrijven aan die bij de FIR 
kunnen worden ingewisseld, zodat deze bedrijven gratis een equivalent van zeven dagen advies over Industrie 
4.0 kunnen krijgen. 
(https://www.liof.nl/index.php?cID=291&ccm_paging_paging_p=32&ccm_paging_p_b2590=4&ccm_order_
by_b2590=cv.cvDatePublic&ccm_order_by_direction_b2590=desc) .  

 

X X 

IT-Sicherheits- und 
Datenschutzrecht 

VDE-Kompetenzcenter 
Informationssicherheit und 
CERT@VDE 

De VDE is de Duitse ondernemersvereniging voor elektronische- en informatietechnologie. Het heeft 36.000 
leden en biedt een deskundig platform voor wetenschap, normen en producttesten. 
(https://www.vde.com/de/ueber-uns )  

 

  

Deutsch-niederländische 
Handelskammer 

Als het gaat om zakelijke contacten en marktbetreding in het buurland, is de Duits-Nederlandse Handelskamer 
het eerste aanspreekpunt. Samen met de bedrijven vinden ze een passende strategie voor een positionering op 
maat. Ze bemiddelen in handelscontacten en personeel in het buurland, stellen arbeidscontracten op, adviseren 
over bedrijfsoprichtingen en ondersteunen onze klanten bij de loonboekhouding en fiscale vertegenwoordiging. 
(https://www.dnhk.org/nl/over-ons/)  

  

Germany Trade & Invest 

Germany Trade & Invest (GTAI) is het agentschap voor economische ontwikkeling van de Bondsrepubliek 
Duitsland. GTAI ondersteunt exportbevordering, werft en adviseert buitenlandse investeerders. Het versterkt 
het imago van Duitsland als vestigingsplaats en promoot de nieuwe deelstaten. 
(https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Meta/About-us/who-we-are.html) 

  

Eurocloud 
Eurocloud is het onderdeel van eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. dat zich richt op cloudcomputing. 
Eurocloud is actief in het bevorderen van de cloud-markt, het opbouwen van markttransparantie en het 
ontwikkelen van regelgeving. (https://www.eurocloud.de/ueber-uns/ziele/) 

  

 

  

https://www.fir.rwth-aachen.de/ueber-uns
https://www.liof.nl/index.php?cID=291&ccm_paging_paging_p=32&ccm_paging_p_b2590=4&ccm_order_by_b2590=cv.cvDatePublic&ccm_order_by_direction_b2590=desc
https://www.liof.nl/index.php?cID=291&ccm_paging_paging_p=32&ccm_paging_p_b2590=4&ccm_order_by_b2590=cv.cvDatePublic&ccm_order_by_direction_b2590=desc
https://www.dnhk.org/nl/over-ons/
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 Interviewlijst 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de organisaties die wij 

geïnterviewd hebben voor deze quick scan, met daarbij het 

focusgebied waar het interview met name op gericht was. 

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van interviewverslagen 

van RVO van hun interviews met: CyberVeiligNL, DBC, ECP, 

EIT, FME, IQ, NL ICT, VNO, DDA en HSD. 

 

Focus area Name of the institution 

Blockchain 

Fraunhofer Institute for Applied Information (FIT) 

Blockchain Bundesverband 

Eco - Verband der Internetwirtschaft e.V.  

Artificial intelligence 

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz  

Siemens 

AppliedAI Initiative 

Gesellschaft für Informatik e.V. 

Datacenters & 
Cloudcomputing 

EuroCloud Deutschland_eco e.V. 

Cybersecurity 

Competence Center for Applied Security Technology 
(KASTEL) 

Fraunhofer SIT 

VDE-Kompetenzcenter Informationssicherheit und 
CERT@VDE 

Figuur 9: Interviewlijst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus area Name of the institution 

Big Data Gesellschaft für Informatik e.V. 

Enterprise solutions and 
internet of things (IoT) 

FIR e.V. at RWTH Aachen 

Fraunhofer IML  

ICT in general  

Technische Universität Hamburg 

FIR e.V. an der RWTH Aachen 

NDIX 

Postennet Duitsland 
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 Definition of focus areas 

 

In onderstaande tabel geven wij weer welke definities wij in het 

onderzoek hebben aangehouden voor de verschillende 

focusgebieden en welke technologieën hier onder vallen. 

Tabel 7  Definition of focus area 

Focusgebied Definitie 

Blockchain Blockchain is a shared, decentral database which consists from a chain of transaction blocks. It operates as a transparent digital register between a consumer and a 
supplier. 

This includes: Smart contracts, decentralization, cryptocurrency, tokens, distributed ledger technology (DLT) 

Kunstmatige 
intelligentie 

The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence. (Source: oxford dictionary). 

 

This includes: Machine learning, deep learning, kennistechnologie, Software robotics, image recognition and - understanding, datamanagement and -analysis, 
human-machine interaction and assistance systems, robotics and autonomous systems, sensors and communication, natural language processing, virtual and 
augmented reality.122 

Interviewee additions: interpersonal intelligence, control systems (robotics), knowledge graphs, Bayesian methods, Gaussian methods, cognitive architecture 
working with text, language, sensor data optimization and planning, feedback loops 

Datacenters & 
cloudcomputing 

Cloud computing is an IT infrastructure that can be made available through the internet. It usually includes storage space, processing power or application software 
as a service. The resources of the cloud are stored in a data center.  

Cybersecurity Cyber security is the aim of preventing damage caused by disruption, failure or misuse of ICT as a result of deliberate activities in the Cyber Domain and, if damage 
has nevertheless occurred, repairing it. 

Big data Big data is the processing of large, complex and rapidly changing amounts of data.  

• Classic definition by Gartner based on Doug Laney: “Big Data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost-effective, 
innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation.”123 

This includes data mining and connection with smart data 

                                                
122 https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-landkarte.html 

123 https://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ 
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Focusgebied Definitie 

Enterprise solutions 
and internet of 
things (IoT) 

“IoT refers to a network of physical equipment and devices that are interconnected through the internet, enabling decision making through data transmission.” 
(KPMG)  

“Enterprise solutions are designed to integrate multiple facets of a company’s business through the interchange of information from various business process areas 
and related databases. These solutions enable companies to retrieve and disseminate mission-critical data throughout the organization, providing managers with 
real-time operating information.“124 

This includes: IT-hardware, software, IT-services, consumer electronics, telecommunication devices and telecommunication infrastructure, enterprise solutions  

In this report, the focus is on ERP. We also included smart aspects in this focus area. 

 

 

  

                                                
124 https://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-solutions 
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 Overview on the German Blockchain Ecosystem 
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 Artikelen per land per onderwerp 

Onderstaande grafieken geven voor Nederland en Duitsland een overzicht van het aantal artikelen wat zij per jaar op verschillende 

onderwerpen gepubliceerd hebben. De informatie is een samenvoeging van de grafieken zoals deze in hoofdstuk 3 gepresenteerd zijn, waarbij 

alle informatie uit de Scopus database komt.  
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