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Laat iedereen ervaren
dat technologie de wereld
beter maakt!
Nederland behoort tot de top van de meest innovatieve landen in de
wereld. Dat is in belangrijke mate de verdienste van onze technologische
industrie en daar zijn we trots op.
De vindingrijkheid van onze ondernemers
en hun medewerkers zorgt al decennia lang
voor economische groei. Met innovaties die
ons productiever maken en die perspectief
bieden. Technologie helpt immers steeds
vaker bij het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken, in de zorg, bij de energietransitie en voor een duurzame voedselketen.
Met de Meerjarenstrategie 2021-2023 speelt
FME hier op in. Om de positie van de technologische industrie te versterken, richten wij
ons de komende jaren op het realiseren van
impact op drie grote transities: technologische

transities, maatschappelijke transities en
arbeidsmarkttransities.
De technologische industrie speelt een grote
rol in deze transities. FME helpt bedrijven
om een bijdrage te leveren en om kansen te
benutten. Hoe we dat doen, lees je in onze
nieuwe Meerjarenstrategie. Een strategie
waarbij we 2.200 leden, 30 partnerbranches
en de samenleving aan elkaar verbinden om
er voor te zorgen dat technologie de wereld
beter maakt!
Wij zijn tech. Wij zijn FME.

De vindingrijkheid van onze
ondernemers en hun medewerkers
zorgt al decennia lang voor
economische groei.
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S T R AT E G I E

Visie en missie van FME
We zitten middenin grote veranderingen die door technologie
worden beïnvloed en impact hebben op onze hele samenleving.
De technologische industrie heeft een belangrijke rol bij het aangaan
van die uitdagingen. In dat licht zien wij onze visie en missie:

VISIE

MISSIE

Wij zien dat nieuwe technologie en
data zorgen voor een radicale verandering
van elk aspect van de samenleving. Als
iedereen meedoet kunnen we door
technologie de samenleving vooruit
helpen en kansrijk werk bieden.

We mobiliseren en verbinden de technologische industrie en de samenleving voor elke
vraag of uitdaging waarop technologie het
antwoord is. We gaan voor een toekomstbestendige wereld, met welzijn en
welvaart, waarin iedereen meedoet.

K E R N WA A R D E N

Verbinden

Vernieuwen

Ondernemen

Laat iedereen ervaren
dat technologie de wereld
beter maakt!
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TRENDS

Relevante trends voor
de technologische industrie
Door de COVID-19-realiteit raken grote trends en ontwikkelingen in een
stroomversnelling. Om ervoor te zorgen dat bedrijven de kansen kunnen
benutten, is het belangrijk om op deze trends in te spelen.

1. Digitalisering en datagedrevenheid
De kaarten in de wereldeconomie worden
opnieuw geschud en digitalisering speelt
daarin een sleutelrol. Temeer omdat de
grote sleuteltechnologieën die met deze
digitale revolutie samenhangen vanwege hun
datagedrevenheid elkaar zullen versterken en
exponentieel zullen groeien. Hierdoor is een
opgelopen achterstand niet zomaar goedgemaakt. Via digitalisering kan Nederland de
productiviteitsslag maken die nodig is om de
vergrijzing te pareren. Ook helpt digitalisering
in de industriële transitie naar datagedreven
dienstverlening. Maar er is werk aan de
winkel: Op dit moment is slechts 31% van
de bedrijven in de maakindustrie voldoende
bezig met digitalisering en is 80% van de
industriële bedrijven onvoldoende voorbereid
op deze marktonwenteling. Daarnaast ligt
Nederland nog niet op koers om in 2023 het
best verbonden digitale productienetwerk
van Europa te hebben.
2. Globalisering en deglobalisering
Nederland is een vooraanstaand exportland
en met een exportvolume van 51 miljard
euro leveren onze lidbedrijven in de technologische industrie een stevige bijdrage.
Bovendien spelen zij een belangrijke rol in
het bedenken, produceren en exporteren van
technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ondanks deze goede
uitgangspositie staan de exportkansen onder
druk. Er is meer onzekerheid door Brexit,
toenemend protectionisme en de oplopende
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geopolitieke spanningen in de wereld. Daarnaast neemt de (regionale) concurrentie toe
doordat Aziatische landen opklimmen binnen
waardeketens. In het verlengde hiervan heeft
de technologische industrie last van een
ongelijk speelveld ten opzichte van bedrijven
uit staatsindustriële economieën, zowel op
derde markten als op de Europese
interne markt.
3. Economische volatiliteit
Door de economische impact van COVID-19
zit de Nederlandse technologische industrie
in een onzekere situatie. Zo voorspelt bijna
80% van de bedrijven in de technologische
sector ook in 2021 nog omzetdaling of stilstaande groei1. Productie- en toeleverketens
in binnen- en buitenland staan onder druk en
Nederland staat voor de uitdaging om zich
uit de crisis te innoveren én zijn lange termijn
verdienvermogen te versterken. Er zijn
ambitieuze investeringen nodig om de
technologische industrie meer wendbaar en
weerbaar te maken. Daarbij staat digitalisering centraal. Wereldwijd is sprake van een
oprukkende geopolitieke machtsstrijd rond
technologie en kennis, met name tussen
de Verenigde Staten en China. Deze strijd
komt voort uit de toenemende vervlechting
van economie, veiligheid en technologie,
gedreven door de ontwikkeling van nieuwe
technologieën die niet alleen economische
voordelen hebben, maar in de toekomst ook
de militaire kracht van een land mede
kunnen bepalen.

4. Oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
De grote maatschappelijke uitdagingen
hebben één ding gemeen: technologie biedt
oplossingen. We moeten deze meer centraal
stellen, immers de wereld van vandaag (en
morgen) wordt geconfronteerd met uitdagingen die met urgentie aangepakt moeten
worden. Er zijn fundamentele transities nodig
op het gebied van voedsel, zorg, energie en
duurzaamheid. Zo is een versnelling van de
energietransitie niet alleen vanuit maatschappelijk maar ook vanuit economisch oogpunt
cruciaal. En door de coronapandemie werd
nog eens extra duidelijk dat onze zorg voor
uitdagingen staat die alleen met slimme technologie succesvol kunnen worden aangepakt.
Nederland heeft een goede uitgangspositie
met een sterke technologische industrie en
een wijdvertakte ICT-infrastructuur. Dit biedt
kansen: we kunnen internationaal voorop
lopen in het brengen van technologische
oplossingen en de economische vruchten
daarvan plukken.

moeten we medewerkers in de eigen sector
‘fit for the future’ houden. Het kunnen (door)
ontwikkelen, aantrekken en behouden van
technisch talent is een kernopdracht voor de
komende jaren. Uit onderzoek van FME2 blijkt
dat 93% van de bedrijven in de technologische
industrie al een personeelstekort heeft. Zij
ervaren over het hele spectrum schaarste:
van MBO tot aan WO.
Om te komen tot keuzes voor de meerjarenstrategie zijn inzichten opgehaald in de
COVID-19-enquête, de cao-enquête en de
NPS-uitvraag en hebben we de vijf trends
getoetst in interviews met leden en in sessies
met het bestuur en de regiobesturen.
Op basis van alle input zetten we in onze
activiteiten drie grote transities centraal –
drie transities waar we met onze leden en
partners het verschil in kunnen maken.

5. Arbeidsmarkttransitie
De coronacrisis heeft de mismatch op de
arbeidsmarkt vergroot en zet deze nog verder
op scherp. Voor de technologische industrie
is werkbehoud en het opleiden van (nieuw)
talent essentieel. We moeten ons uit de crisis
innoveren en daar hebben we een goed
opgeleide beroepsbevolking voor nodig. Juist
nu moeten we bedrijven volop ondersteunen
om medewerkers uit overschotsectoren op te
vangen en bij- en om te scholen. Tegelijkertijd

Op basis van alle input zetten we in
onze activiteiten drie grote transities
centraal – drie transities waar we
met onze leden en partners het
verschil in kunnen maken.
FME Meerjarenstrategie 2021-2023
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DRIE LEIDENDE TRANSITIES

Technologische, maatschappelijke
en arbeidsmarkttransities
Nederland behoort tot de top van de meest innovatieve landen in de
wereld. Dat is in belangrijke mate de verdienste van onze technologische
industrie en daar zijn we trots op. Om de positie van de technologische
industrie sterk te houden, zal FME zich de komende jaren richten op het
realiseren van impact op drie grote transities die binnen de samenleving
gaande zijn.
Deze transities hebben grote impact op
onze sector én onze sector kan binnen deze
transities waarde toevoegen. Ze staan echter
niet los van elkaar: de transitie naar geavanceerde technologieën beïnvloedt en versnelt
de maatschappelijke en arbeidsmarkttransities in belangrijke mate.
Binnen de drie transities is in de Meerjarenstrategie FME 2021-2023 een keuze gemaakt
voor de volgende thema’s:

Technologische transities
• Data technologieën (AI, smart algorithms)
• Engineering and fabrication technologies
(Smart Industry)
• Cybersecurity
Maatschappelijke transities
• Energie, duurzaamheid & circulariteit
• Gezondheid & zorg
• Landbouw, water, voedsel
Arbeidsmarkttransities
• Cao
• Toekomstbestendig werkgeverschap
• Voldoende medewerkers met de juiste skills

FME richt zich op drie transities

Technologische transities
Maatschappelijke transities
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Arbeidsmarkt transities

De transitie naar geavanceerde
technologieën beïnvloedt
en versnelt de maatschappelijke
en arbeidsmarkttransities
in belangrijke mate.
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TRA N S I TI ES

Technologische transities
Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen
van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie
is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar
geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en
steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller,
ook internationaal.
De technologische industrie is zowel ontwikkelaar als toepasser van die geavanceerde
technologieën. FME biedt meerwaarde door
verbindingen te leggen tussen die bedrijven,
zodat toepassers kunnen leren van toepassers
en ontwikkelaars van ontwikkelaars. En zodat
(potentiële) toepassers in contact komen met
ontwikkelaars en van hen kunnen leren welke
kansen die nieuwe technologieën bieden
voor hun bedrijf. Door samen uit te wisselen
kunnen zij de ontwikkeling en toepassing van
technologieën versnellen en verder verspreiden. Technologieën nemen daarom een
centrale plek in binnen deze meerjarenstrategie

en hebben grote invloed op de FME-agenda.
Met deze inzet bouwen we door op het
succes van Smart Industry waarmee de
afgelopen jaren in nauwe samenwerking met
bedrijven, kennisinstellingen, regio’s en
andere partners mooie resultaten zijn
behaald: zo zijn er inmiddels meer dan 40
Fieldlabs in Nederland en is de Implementatieagenda Smart Industry stevig verankerd
in de topsectoren HTSM en ICT. Nu zetten we
een vervolgstap door in onze agenda de
technologische transities als cruciale driver
van de maatschappelijke transities en de
arbeidsmarkttransities centraal te stellen.

We kiezen in eerste instantie voor drie
(verzamelingen van) technologieën:
1. Data technologieën (AI, smart algorithms)
2. Engineering and fabrication technologies (Smart Industry)
3. Cybersecurity
Deze technologieën zijn breed toepasbaar en beschikbaar,
relevant voor een significant deel van de FME-lidbedrijven
en hebben aantoonbaar impact.
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Data technologieën
Digitale technologie is alle technologie die
informatie-gedreven is. Wij richten ons daarbinnen op ‘data technologieën’: data analytics
en artificial intelligence. Plus afgeleide en
verwante technologieën, zoals machine learning
en cloud technologie. Deze technologieën
hebben enorme potentie en worden steeds
meer toegepast binnen de technologische
industrie. Ze helpen bedrijven effectiever
en efficiënter te produceren en producten
‘slimmer’ te maken. Het al bestaande FME
Platform AI zal als basis dienen voor onze
inzet op data technologieën.
Engineering and fabrication technologies
(Smart Industry)3
Smart Industry is een cruciale ontwikkeling
voor de industrie. Het is dé basis voor het
versterken van onze toekomstige welvaart en
concurrentiekracht alsmede het leveren van
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Vooroplopen in digitalisering van de
industrie is cruciaal voor werkgelegenheid,
toekomstige economische groei en een
duurzame industrie. Daarmee versterken we
onze innovatiekracht en onze internationale
concurrentiepositie.
De coronacrisis is een kantelpunt om de
ontwikkeling van deglobalisering en reshoring
van productie te versnellen. Er is voor diverse
producten zelfs de wens om in geval van
nood, crisis of handelsconflict over productiesoevereiniteit te beschikken en in geval van
vraagexplosie massaal om te schakelen.
Bedrijven moet wendbaar worden: flexibeler,
robuuster en slimmer. De ambitie van FME is
dan ook om de Nederlandse technologische
industrie tot het best lerende, meest flexibele

en het best digitaal verbonden productienetwerk van Europa te maken, waarmee de
betrokken bedrijven ook een substantiële
energie- en materiaalbesparing realiseren.
Daarnaast streven we ernaar het best lerende
netwerk te worden en willen we een steeds
grotere groep leden activeren op
deze thema’s.
Cybersecurity
Nu steeds meer bedrijven stappen zetten
in de digitale transformatie en steeds meer
machines digitaal verbonden zijn, is digitale
veiligheid een essentiële randvoorwaarde.
Regelmatig worden bedrijven gehackt en
worden bedrijfsgeheimen ontvreemd of
wordt er gespioneerd. Ondernemingen
moeten ‘digitale weerbaarheid’ organiseren
om te voorkomen dat ze het slachtoffer
worden van dergelijke acties.
Onderzoek naar Advanced Materials
Naast de drie bovengenoemde technologieën
zullen we onderzoeken in welke mate en op
welke wijze FME ook op Advanced Materials
meerwaarde voor haar leden kan bieden.

MAATREGELEN
→ Rond deze drie (verzamelingen van) technologieën bouwen we
ecosystemen voor en door FME-leden, waarbij we ook de
verbinding leggen met kennisinstellingen.
→ Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal, daarnaast
wordt er binnen actielijnen gewerkt aan gezamenlijke kansen.
→ Nadrukkelijk wordt de verbinding gezocht met de projectteams
die actief zijn binnen de maatschappelijke transities en de
arbeidsmarkttransities, zodat de expertise over de technologieën
daar kan worden ingezet.
→ Op die manier dragen we vanuit de technologie-gedreven
ecosystemen actief bij aan het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen en spelen we in op de impact van deze technologieën
op de arbeidsmarkt.

Mechatronics, additive manufacturing, imaging technologies, robotics, sensors, digital twin
FME Meerjarenstrategie 2021-2023
3
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TRANSITIES

Maatschappelijke
transities
De technologische industrie biedt oplossingen voor grote
maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks bedenken, maken en verkopen
onze lidbedrijven technologie die ons leven verandert. De samenleving
verwacht van ons dat we die verantwoordelijkheid nemen en een
bijdrage leveren. Dat willen we verder versterken en nog
zichtbaarder maken.
Daarom verbindt en mobiliseert FME de
technologische industrie, stakeholders en
de samenleving rond concrete vraagstukken.
Samen ontwikkelen we actie-agenda’s,
standpunten, platforms en innovatieprojecten
en zorgen in partnerships voor maximale
impact. Dat doen we nationaal, regionaal
en internationaal.

en waar technologische oplossingen
onmisbaar zijn. Want technologie maakt een
versnelling van de energietransitie mogelijk,
houdt ons gezond en zorgt voor een
duurzame voedselproductie.

We focussen daarbij op grote thema’s waarin
de technologische industrie – verenigd in
FME – voorop loopt. Thema’s waarin we
vanuit FME in de afgelopen jaren een stevige
positie in de keten hebben opgebouwd

De thema’s die vanuit de maatschappelijke
transities voor ons centraal staan:
1. Energie, duurzaamheid en circulariteit
2. Gezondheid & zorg
3. Landbouw, water & voedsel
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GEZONDHEID & ZORG
De gezondheidszorg in Nederland behoort
tot de beste ter wereld. En dat willen we
graag zo houden. De zorg staat voor grote
uitdagingen, en slimme technologie biedt
oplossingen waarmee we die succesvol aan
kunnen pakken.
FME verbindt technologiebedrijven met de
zorgketen, met als doel de zorg te verbeteren
en weerbaar te maken. Daarvoor verbinden
we partijen uit de hele keten, waaronder
350 FME-lidbedrijven die oplossingen voor
de zorgsector leveren. Samen gaan we
voor wendbare en weerbare medische
productieketens. We maken ons sterk voor
een snellere implementatie van innovaties
om bij te dragen aan betere behandelingen
en een hogere kwaliteit van leven. En we
gaan voor veilige datadeling, zodat patiënten
beter behandeld kunnen worden.

ENERGIE, DUURZAAMHEID EN
CIRCULARITEIT
De energietransitie is voor Nederland een
unieke kans om de economie duurzaam te
moderniseren. Technologische innovaties
bieden perspectief op een duurzame energievoorziening én structurele economische groei.
Op het gebied van energie, duurzaamheid
en circulariteit wil FME koploper zijn in het
faciliteren van de energietransitie in de
industrie, energie-infra en mobiliteit om de
klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen. Dat
doen we door het verbinden van de kansenen
opgavekant, versnelde inzet van innovatieve
technologie en stimuleren van een integrale
aanpak. De belangrijkste dwarsdoorsnijdende
thema’s zijn voor ons digitalisering, nieuwe
energiedragers (H2, NH3, LOHC, enz.) en
circulariteit. FME wil tevens samen met
partners invulling geven aan de uitdaging
om duurzaam en klimaatneutraal te bouwen
in 2030.
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MAATREGELEN
→ We komen tot een structureel Technologieberaad met de
overheid over oplossingen die de medisch technologische
industrie kan bieden.
→ Met de learnings van de coronapandemie ten aanzien van
internationale afhankelijkheden in de productie en import
van medische hulpmiddelen, medisch technologie en
persoonlijke beschermingsmiddelen, zorgen wij voor actieve
betrokkenheid van de medische industrie als partner in het
organiseren van veerkracht en weerbaarheid.
→ Om innovaties sneller bij de mensen te laten komen die er
baat bij hebben, gaan we voor een snellere opschaling van
innovaties, ondersteuning voor proeftuinen en een snellere
bekostiging van innovaties.
→ FME ondersteunt haar leden bij de voorbereidingen en
implementatie van de Medical Device Regulation en wil er
samen met andere stakeholders voor zorgen dat de MDR
een succes wordt.
→ Wij werken aan (ICT-)systemen die open zijn en volgens
vastgestelde afdwingbare open standaarden en dragen bij
aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn
voor alle partijen in de zorg en in de consumentenmarkt
rondom zorg en gezondheid.

MAATREGELEN
We creëren een positief handelings- en toekomstperspectief voor
leden (en hun industriële klanten) op basis van de uitdagingen van
de klimaat- en energietransitie.
→ We realiseren platforms, programma’s en projecten die
businesskansen genereren voor leden; we faciliteren daarbij de
energietransitie bij de industrie, energie-infra, mobiliteit en Smart
City, met de dwarsdoorsnijdende thema’s digitalisering, nieuwe
energiedragers en circulariteit.
→ We zorgen voor een uitbreiding van ons netwerk met relevante
nieuwe leden, zoals innovatieve technologiebedrijven op het
gebied van o.a. P2Heat, waterstoftechnologie, digitalisering
en CO2-afvang.
→ We dragen met de belofte van project 6-25 (ambitie is om in 2025
zes megaton CO2 te reduceren) concreet bij aan de klimaatdoelen.
→ We dragen in een campagne breed de impact van technologie op
de energietransitie uit.

FME Meerjarenstrategie 2021-2023
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LANDBOUW, WATER & VOEDSEL
Bevolkingsgroei, klimaatverandering en
verstedelijking vragen om oplossingen voor
milieu, duurzaamheid en arbeid in de agri
& food sector. Met Nederland als tweede
voedselexporteur en derde technologieleverancier voor agri & food ter wereld,
dragen we een verantwoordelijkheid om
hiervoor oplossingen te bieden. Ons land is
sterk in kennis en expertise op het gebied van
voedsel, water, gezondheid en technologie.
De huidige leidende positie en onze technologische kennis bieden ons de komende
decennia alle bouwstenen om verantwoord
leiderschap te tonen met nieuwe innovatieve
oplossingen voor duurzame, milieuvriendelijke
en natuurinclusieve landbouw en voedselproductie. FME zet samen met branches en
andere partners in op een duurzame voedselproductie, op de Smart Farm & Food Factory
(met slimme techniek voor verbinding tussen
producent en consument) en technologie als
begeleider naar passend en gezond voedsel.
FME wil de draaischijf voor innovaties zijn
die werk in de agri- en foodsector met
robotoplossingen aantrekkelijker maken.

MAATREGELEN
→ FME positioneert haar leden voor (onderzoeks)projecten en fieldlabs rondom
data, platformen en AI-innovaties. Een internationale coalitie met landen als de
VS en Duitsland is hiervan een onderdeel.
→ Samen met onze leden en relevante onderzoekspartners zoals OnePlanet,
ontwerpen we de digitale voedselfabriek van de toekomst.
→ FME neemt rond het thema agrifood robotica een coördinerende rol in bij
fundamenteel- en toegepaste onderzoeksprojecten en bewaakt dat de
resultaten hun weg naar de markt vinden.
→ FME neemt de positie in als AgriFoodTech Amerika-specialist van Nederland en
zal de AgriFood innovatiecoalitie met Californië, Washington State en Midwest
verder uitbouwen naar concrete innovatieprojecten voor onze leden.
→ De succesvolle Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen wordt de komende
jaren doorgezet, waarbij de focus verlegd wordt van innovatieve ideeën naar
concrete implementatie.
→ FME en FoodValley gaan intensief samenwerken en de netwerken van
respectievelijk innovatieve technologie- en voedselbedrijven met elkaar
verbinden om o.a. de eiwittransitie en digitalisering van de levensmiddelenproductie te versnellen.
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De huidige leidende positie en onze
technologische kennis bieden ons de
komende decennia alle bouwstenen om
verantwoord leiderschap te tonenmet
nieuwe innovatieve oplossingen voor
duurzame, milieuvriendelijke en
natuurinclusieve landbouw
en voedselproductie.
FME Meerjarenstrategie 2021-2023
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TRANSITIES

Arbeidsmarkttransities
Demografische ontwikkelingen, een gespannen arbeidsmarkt en een
dalende arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat onze welvaart onder
druk staat. Digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe
vaardigheden van medewerkers en er is een mismatch tussen aanbod
van skills en de behoefte bij bedrijven.

De coronacrisis heeft de mismatch op de
arbeidsmarkt vergroot en zet deze nog verder
op scherp. Voor de technologische industrie
zijn voldoende medewerkers met de juiste
skills essentieel. Bij onze bedrijven ligt de
opgave om in te spelen op de veranderende
omstandigheden: om resultaat te blijven
boeken, om medewerkers van alle leeftijden
duurzaam inzetbaar te houden en de waarde
op de arbeidsmarkt veilig te stellen.

De coronacrisis heeft de mismatch op de
arbeidsmarkt vergroot en zet deze nog
verder op scherp. Voor de technologische
industrie zijn voldoende medewerkers
met de juiste skills essentieel.

afgelopen jaren meer middelen voor hybride
docenten, het behoud van de subsidie voor
praktijkleren en meer geld voor technisch
hoger onderwijs opgeleverd. Met onderzoeken
naar de instroom in technische opleidingen
in onze sector, de benodigde skills voor de
toekomst en de tekorten in de sector zetten
we onze lobby kracht bij. En we verbinden het
bedrijfsleven met het onderwijs. Onze inzet
op de arbeidsmarkttransities zal voortbouwen
op deze sterke basis.

FME ondersteunt de leden bij deze uitdagingen
met concreet en praktisch advies. Jaarlijks
beantwoordt alleen al ons FME Serviceteam
zo’n 8.000 vragen over allerlei sociale
thema’s, zoals cao, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en verzuim. Onze succesvolle
onderwijs- en arbeidsmarktagenda heeft de

De thema’s die vanuit de arbeidsmarkttransities
voor ons centraal staan:
1. Cao
2. Toekomstbestendig werkgeverschap
3. Voldoende medewerkers met de juiste skills
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CAO
FME sluit de cao’s in de Metalektro af en
oefent invloed uit op de cao’s voor de Metaal
en Techniek en de Technische Groothandel.
FME vertegenwoordigt als enige werkgeversorganisatie de werkgevers bij het cao-overleg
in de Metalektro. Zo’n duizend van de 2.200
leden die FME telt, vallen onder deze cao.
Onze ambitie is te komen tot een werkbare
en toekomstbestendige cao.

MAATREGELEN
→ Investeren in goede relaties en samenwerking met vakbonden
→ Wij onderzoeken de belangen van de sector met onze data driven
aanpak en vertalen deze naar de toegevoegde waarde(n) van het
sectorale cao-instrument (balans tussen gelijk speelveld en
uniformiteit arbeidsvoorwaarden, en ruimte eigen werkgeverschap
en HR-beleid ondernemingen)
→ Herbezinning op de sector cao’s: welke voor- en nadelen heeft de
diversiteit van sector-cao’s voor het brede bereik van de
betreffende sectoren/industrieën
→ We blijven zorgen voor kwalitatief goede ondersteuning en advies
aan lidbedrijven via het FME Serviceteam en Advies

TOEKOMSTBESTENDIG WERKGEVERSCHAP
Ondernemen en maatschappelijk toegevoegde
waarde bieden zijn twee kanten van dezelfde
medaille. Met impact werkgeven betekent
wendbaar en flexibel zijn maar ook dienend
kunnen leiden, medewerkers betrekken
en goede arbeidsrelaties onderhouden.
Belangrijk hierbij is maatwerk in arbeidsvoorwaarden, inclusief werkgeven en ruimte
voor loopbaanontwikkeling. Onze visie op
werkgeverschap is gebaseerd op goede
arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden(vorming) en een stimulerend
arbeidsmarktstelsel.
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MAATREGELEN
→ Met onze Smart Working dienstverlening richten wij ons
op leiderschap, wendbaarheid, het creëren van meer
betrokkenheid van medewerkers en het verbeteren
van arbeidsrelaties.
→ Werkgevers voorbereiden op de toekomstige veranderingen
in werkgeverschap, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsmarkt. Zodat met oog voor wederzijdse belangen afspraken worden bereikt die leiden tot
meer productiviteit en groei en duurzame inzetbaarheid en
werkzekerheid voor medewerkers.
→ Wij sluiten aan bij initiatieven om de kloof in de samenleving
te overbruggen.
→ Met onze belangenbehartiging zetten wij in op de beheersbaarheid van werkgeverslasten en de uitvoerbaarheid van
de sociale zekerheidsregelingen.
→ Stimuleren flexibiliteit contracten: flex meer vast en vast
meer flex
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VOLDOENDE MEDEWERKERS MET
DE JUISTE SKILLS
Zonder goed opgeleide mensen geen innovatie.
Een aantrekkelijke sector is een sector met
voldoende gekwalificeerde medewerkers,
waarbij de potentie van de gehele arbeidsmarkt wordt benut en er geen tekorten zijn.
Een sector waar iedereen, jong en ervaren,
man en vrouw in wil en kan werken. Waarin
medewerkers zich continu ontwikkelen en
geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal.
Instroom van studenten en het onderwijsaanbod sluiten aan bij de behoefte van
bedrijven. De ambitie van FME is leven lang
ontwikkelen in de technologische industrie
te versnellen en de instroom van technische
medewerkers te bevorderen.

Een aantrekkelijke sector is
een sector met voldoende
gekwalificeerde medewerkers,
waarbij de potentie van de
gehele arbeidsmarkt wordt
benut en er geen tekorten zijn.
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MAATREGELEN
→ Wij werken samen in slimme coalities om versneld het tekort in onze sector op te
lossen en de instroom te bevorderen.
→ Zorgen voor voldoende middelen voor lerenden (werkenden) en een excellente
en flexibele opleidingsinfrastructuur met up-to-date en aantrekkelijke beroepsopleidingen die beter aansluiten op de wensen van bedrijven
→ De skills gap in de sector inzichtelijk maken en stimuleren dat medewerkers
begeleid en opgeleid worden
→ Zorgen voor, en investeren in een aantrekkelijke sector (door sectorbranding,
imagocampagnes en inzet op inclusiviteit) en stimuleren leercultuur bij alle
werkenden in de sector
→ Benutten onbenut potentieel: vergroten arbeidsparticipatie en inclusiviteit,
meer mensen meer uren aan het werk
→ Meer jonge instroom en meer zij-instroom: meer (internationale) studenten
naar technologie, iedereen in onze opleidingen krijgt aantrekkelijk onderwijs,
vormgegeven door onderwijs en bedrijven samen, op maatgerichte begeleiding
voor zij-instromers, gerichte skills ontwikkeling met op-maat-onderwijsaanbod,
ondersteuning van bedrijven, aantrekkelijk (internationaal) woon-/leefklimaat.
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Versterking van
onze aanpak

Waarde voor onze
leden en partners

Om in te spelen op de vraag van onze leden versterken
we drie elementen in onze aanpak:

Van leden voor leden
Nog meer verbinding met het unieke
netwerk van FME
In deze tijd van snelle veranderingen is het
belangrijker dan ooit om als bedrijf in de
technologische industrie deel uit te maken
van het krachtige netwerk van FME – landelijk
en in de regio. Productie en innovatie vindt
immers steeds meer plaats in waardeketens.
Hoe sterker en innovatiever de bedrijven –
van starters tot mki-ondernemingen en grote
bedrijven – hoe groter de waarde voor de
hele keten. Daarom versterken we de binding
tussen leden en in de keten.
Inzichten door data
Exclusieve informatie voor leden
Data speelt een steeds belangrijkere rol in
bedrijfsprocessen en bij de besluitvorming in
bedrijven. FME wil een veilige, vertrouwde en
betrouwbare verbinder zijn van data over, van
en voor de leden. We bieden onze leden, met
behulp van data-science technieken, pro-actief
en op maat nieuwe inzichten en maken deze
unieke informatie exclusief digitaal beschikbaar. En we gebruiken data om de kennis van
ketens te vergroten en nog waardevollere
verbindingen tussen leden te kunnen leggen.
Krachtenbundeling
Sterke partnerships voor nog meer impact
Innovatie en kennisontwikkeling binnen de
technologische industrie gaan zo snel dat ze
voor veel bedrijven nauwelijks bij te benen
zijn, laat staan voor beleidsmakers en andere
stakeholders. Het verenigen van belangen en
het bundelen en delen van kennis zijn daarom

belangrijker dan ooit. Brancheorganisaties
spelen daarbij in elke sector een belangrijke
rol. Zij brengen organisaties samen en bouwen
coalities die voor alle betrokken partijen
strategische meerwaarde opleveren. Met
slimme coalities vergroten we de impact.
Daarom heeft FME de ambitie om haar
netwerk van branches en partners verder te
versterken en de samenwerking langs inhoudelijke lijnen te intensiveren. Zo werken we
met elkaar aan het versterken van de technologische industrie, op basis van wederkerige
samenwerkingen, en dragen daarmee bij
aan de transities.

FME is de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. Onze 2.200 leden
zijn technostarters, handelsbedrijven,
middelgrote en kleine industrie (mki) en grote
industrie/multinationals die actief zijn in de
sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden
220.000 medewerkers. De gezamenlijke
omzet van de FME-leden bedraagt 108 miljard en zij exporteren voor 51 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van
wat Nederland in totaal met export verdient.
FME werkt intensief samen met 30 partnerbranches.

2.200
LEDEN

220.000

MEDEWERKERS
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PARTNERBRANCHES
EN PLATFORMS

Wij ondersteunen onze leden – van starters
tot mki en grote bedrijven – en branches
vanuit vijf expertisegebieden:
•
•
•
•
•

Belangenbehartiging
Partnerships
Market & data analytics
Innovatie
Advies

108 miljard
EURO OMZET

51 miljard
OVERKOEPELENDE DOELEN
→ Sterke positionering van onze sector
→ Impactvolle programma’s op de drie transities
→ Nog meer enthousiaste leden
→ Meer ledenparticipatie en verbinding van leden
→ Diensten voor leden versterken door data
→ Sterke coalities met branches en partners
→ Zichtbaarheid bij (potentiële) leden, branches,
partners en stakeholders

EURO EXPORT

Wat ben ik trots op de vindingrijkheid

van ondernemers en hun medewerkers

in de technologische industrie. Zij zijn de

1/6

AANDEEL IN DE
NEDERLANDSE
EXPORT

motor zijn van onze economische groei!
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Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
+31 (0)79 353 11 00
info@fme.nl
www.fme.nl
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