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Wij zien dat nieuwe techno
logie 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 toekomst
bestendige wereld, met
welzijn en welvaart, waarin
iedereen meedoet.

• Verbinden
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• Vernieuwen
• Ondernemen

Geen droom zonder daad
In een wereld op drift zijn leiderschap en regie cruciaal om zekerheid te bieden
aan ondernemers en maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Het kabinet
ziet weliswaar in hoe belangrijk de industrie is voor Nederland, maar met een
visie alleen komen we er niet. Want de wereld is flink veranderd.
Geopolitiek is terug. Er is een steeds hardere strijd om mensen, technologie en
grondstoffen gaande. Nederland en Europa kunnen zich niet permitteren naïef
te zijn, we moeten pro-actief stelling nemen. Nu iedere dag duidelijker wordt
hoe afhankelijk we zijn van andere machtsblokken, is er geen enkel excuus om
de koers niet drastisch te wijzigen.
Radicaal
Rapporten over het klimaat en de leefomgeving laten zien; er is geen moment te
verliezen. Een groen industriebeleid is een conditio sine qua non. De technologische
oplossingen van de industrie kunnen de energietransitie aanjagen. Als ze daartoe
de mogelijkheid krijgt. Onze bedrijven moeten dan wel data-technologieën, zoals
kunstmatige intelligentie, kunnen toepassen om relevant te zijn in internationale
samenwerkingsketens.
Nederland kan het zich niet permitteren om de wereld met één hand op de rug
tegemoet te treden, terwijl wereldwijd keihard wordt geïnvesteerd in technologisch
leiderschap. We kunnen niet ‘half meedoen’.
Strategisch industriebeleid moet daarom worden ontwikkeld én uitgevoerd door
een sterk ministerie van EZK dat echt verschil kan maken; met bijbehorende
financiële middelen. Om te beginnen moet, na 20 jaar, de Europese norm van
3% van het BBP voor innovatie eindelijk worden gehaald.
Excellent
Als de droom technologisch en digitaal leiderschap en klimaatneutraliteit is, dan is
de daad dat FME, samen met kabinet en partners zoals VNO-NCW, de Nederlandse
maakindustrie maximaal positioneert voor succes. In deze agenda formuleren we
de randvoorwaarden om een weerbare, competitieve en internationaal verbonden
industrie te creëren.
Met ruime financiering voor start-ups die excellente ideeën moeten kunnen
omzetten in succesvolle ondernemingen. Met innovatiepacten met belangrijke
handelspartners. Met extra investeringen in de circulaire economie en een
uitstekende samenwerking met onze cao-partners.
Theo Henrar
Voorzitter FME
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 Ambitie
FME stelt de twee ambities – digitalisering en klimaat
neutraliteit – geformuleerd in de industriestrategie van
de Europese Commissie centraal. Zo sluiten we aan bij
Europees beleid en maken we een vuist. Deze ambities
maken duidelijk waar we op de lange termijn heen willen.
Dit geeft richting en maakt stabiel, meerjarig industriebeleid
– een voorwaarde voor succesvol innovatiebeleid – mogelijk.

1

DIGITAAL
LEIDERSCHAP
2

KLIMAAT
NEUTRALITEIT

1

INTERNATIONAAL
VERBONDEN
WEERBARE INDUSTRIE

 Randvoorwaarden
op orde
De randvoorwaarden staan tussen droom (de digitale
en duurzaamheidsambitie) en daad (de 3 transities).
Hier gaat het om een weerbare competitieve
internationaal verbonden industrie. Alleen zo
realiseren we een toekomstbestendige industrie.

Interne markt met tanden |
Innovatiesamenwerking en
effectief handelsinstrumentarium

2

COMPETITIEF
INNOVATIEKLIMAAT
Effectieve innovatieregelingen |
Versnel opschalen door toegesneden subsidies
en durfkapitaal | Regie & structurele dialoog

1

 Kansen pakken
Door in te zetten op drie transities,
geformuleerd in de FME Meerjarenstrategie,
gaat FME de Nederlandse maakindustrie
maximaal positioneren voor succes.
Zo helpen we ondernemers uit de
maakindustrie kansen pakken.

TECHNOLOGISCHE TRANSITIES
Datatechnologieën | Smart industry | Cybersecurity

2

MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES
Energie, duurzaamheid & circulariteit |
Gezondheid & zorg | Landbouw, water & voedsel

3

ARBEIDSMARKTTRANSITIES
Toekomstbestendig werkgeverschap | Voldoende medewerkers
met de juiste skills | Toekomstbestendige cao

4
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Ambitie

Versnel nu digitalisering en
verduurzaming maakindustrie
Nederland staat voor grote uitdagingen. We moeten versnellen op
digitalisering en verduurzaming. Ook moeten we 1) ons groeivermogen
versterken door (arbeids-)productiviteit, competitiviteit en innovatiekracht te vergroten, 2) het tekort aan technisch geschoold personeel
oplossen en 3) inspelen op de veranderende geopolitieke situatie.
Deze uitdagingen spelen in de hele industrie. Van multinationals
tot techno starters, van basisindustrie tot hightech. Het is daarom
tijd voor toekomstbestendig industriebeleid.

FME deelt de twee grote Europese ambities op
het gebied van industriebeleid; digitaal leiderschap en klimaatneutraliteit. Dit geeft focus
en richting. Deze ambities bereiken we door
te investeren in een weerbare internationaal
verbonden industrie en een competitief
innovatielandschap met een goed vestigings
klimaat en gelijk speelveld. Door in te zetten
op valorisatie vermarkten we technologie
die bij kan dragen aan het oplossen van de
maatschappelijke uitdagingen. Daarmee zijn
de randvoorwaarden op orde.
Meer is nodig. Ondernemers willen kansen
pakken. Dit gebeurt in bloeiende ecosystemen
waarin start-ups, scale-ups, mki en grootbedrijf
met creativiteit ondernemen om het Nederland
van morgen wendbaarder en weerbaarder te
maken. Daarom zetten we ook stappen op
drie kansrijke transities; de technologische,
de maatschappelijke en de arbeidsmarkttransities. Ook de overheid moet haar rol
pakken door regie te nemen door op lange
termijn de lijnen uit te zetten en zekerheid te
bieden. Door een stabiel klimaat te realiseren

waarin bedrijven kunnen groeien en durven
investeren. En door bij marktfalen in te grijpen;
kansen te creëren voor beloftevolle bedrijven.
Zo scheppen we samen een competitief en
aantrekkelijk ondernemers- en innovatieklimaat
waarin ondernemers kunnen excelleren.
We moeten dan wel aan de bak met
digitalisering en verduurzaming van de
maakindustrie. Digitalisering is immers een
aanjager van verduurzaming én maakt de
industrie toekomstbestendig. Daarom is
digitalisering onze prioriteit nummer 1.

Industriebeleid
Wet- en regelgeving die het
concurrentievermogen van
de industrie op lange termijn
maximale ruimte, stabiliteit
en zekerheid biedt.
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Ambitie

1 DIGITAAL LEIDERSCHAP
Digitalisering is industriebreed relevant:
van machinebouw tot aan de autosector kan
digitalisering grote winst opleveren. Zonder
digitalisering kan je niet scoren met sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en
robotisering. Data is een cruciale bouwsteen
voor digitalisering. Digitalisering is een voorwaarde voor toepassing van sleuteltechno
logieën. Het één kan niet zonder het ander.
Via digitalisering kan Nederland de
productiviteitsslag maken die het nodig heeft
om concurrerender en welvarender te worden.
Het is een belangrijke manier om digitalisering
van de industrie te versnellen, productieketens
flexibeler en weerbaarder te maken en ons
duurzame concurrentievermogen te versterken.

We hebben huiswerk. Slechts 31% van de
bedrijven in de maakindustrie is voldoende
bezig met digitalisering. 80% is onvoldoende
voorbereid.1 We missen nu de mensen en de
middelen om digitaal leiderschap te pakken.
Bedrijven werken hard om de stap naar
digitalisering te zetten. Maar industrie én
overheid moeten samen meer doen. Door
uitbreiding van het Smart Industry programma
dat de industrie helpt te digitaliseren, door
het versterken van bestaande en nieuwe
ecosystemen en door nog meer inzet op de
strijd voor een cyberweerbaar Nederland.
Genoeg te doen en geen tijd te verliezen!
Alleen een digitale maakindustrie is een
duurzame maakindustrie.

2 KLIMAATNEUTRAAL
FME ziet klimaatneutraliteit en circulariteit als
een belangrijk onderdeel van industriebeleid.
De technologische industrie onderschrijft de
doelstellingen uit het coalitieakkoord en ziet
groene kansen in de energietransitie en in
de Green Deal.
FME zet zich in voor een haalbare, betaalbare
en betrouwbare energietransitie waarbij we de
energietransitie benutten voor een sterkere
concurrentiepositie van de technologische
industrie. Dat is belangrijk want de
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technologische industrie moet niet alleen
zelf de energietransitie doormaken, maar
heeft ook innovatieve oplossingen om andere
sectoren te helpen.
Onder andere kabels, batterijen en warmtepompen zijn hiervoor nodig. Die moeten
bedacht, gemaakt en gelegd worden.
We moeten dus nu investeren in voldoende
mensen met de juiste skills en opschaling van
klimaattechnologie.

Ambitie

FME is in samenwerking met kenniscentrum en
belangenbehartiger van zakelijke energie- en
watergebruikers VEMW, Project 6-25 gestart met als
ambitie om in 2025 zes megaton CO2 te kunnen
reduceren. Een mooi voorbeeld hoe veel energie
wordt bespaard door efficiënter te werken.

”Alleen een digitale
maakindustrie is
een duurzame
maakindustrie.”
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Randvoorwaarden
op orde
• INTERNATIONAAL VERBONDEN
WEERBARE INDUSTRIE
• COMPETITIEF INNOVATIEKLIMAAT
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Randvoorwaarden op orde

1 INTERNATIONAAL VERBONDEN
WEERBARE INDUSTRIE
Nederland is een vooraanstaand exportland: bedrijven spelen een
belangrijke rol in het bedenken, produceren en exporteren van
technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
rond energie, duurzaamheid & circulariteit; gezondheid & zorg;
landbouw, water & voedsel. De hightechsector is bij uitstek
internationaal verbonden. Geld verdiend aan export levert een
belangrijke bijdrage aan de financiering van onze zorg, onderwijs
en infrastructuur.
Nederlandse koplopers in de maakindustrie
verbinden internationale netwerken met
Nederlandse netwerken. Dankzij de hightech
sector hebben we toegang tot cruciale
internationale kennisnetwerken die Nederland
op het hoogste niveau laten meedoen. Dit is ook
nodig. Dankzij onze hightech industrie die in
verschillende domeinen Champions League
speelt, ontstaan ecosystemen van wereldklasse.
Waar weer veel nieuwe bedrijvigheid, welvaart
en w
 elzijn uit voortkomt. Zo profiteert iedereen
van de Nederlandse hightech industrie.
Helaas staan de exportkansen van een groeiend
aantal sectoren onder druk. We zien toenemend
protectionisme, oplopende geopolitieke
spanningen in de wereld en verstoorde
handelsketens. Daarnaast neemt de (regionale)
concurrentie toe doordat Aziatische landen
opklimmen binnen waardeketens. De techno
logische industrie heeft last van een ongelijk
speelveld, zowel op derde markten als op de
Europese interne markt. Een gelijk Europees
en mondiaal speelveld moet worden gehandhaafd waarbij de Europese marktmacht gebruikt
wordt om standaarden te zetten. Dit zorgt
voor een goede internationale positie van
onze hightech industrie.

”Dankzij onze hightechindustrie ontstaan
ecosystemen van
wereldklasse.”
Om die goede uitgangspositie te verstevigen
moeten we investeren in ons concurrentievermogen en Europees optrekken. Hierbij hoort
een realistische uitwerking van de Nederlandse
en Europese open strategische autonomie.
Het gaat om het managen van strategische
afhankelijkheden en het terugbrengen van
ongewenste afhankelijkheden en kwetsbaar
heden. Daarom moeten we zorgen dat er wordt
gebouwd op onze unieke capaciteiten en daarop
moeten we nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Zo realiseren we wederzijdse afhankelijk
heden. Wij onderschrijven de kabinetspositie
dat openheid en internationale samenwerking
uitgangspunten blijven om publieke belangen
te borgen. Samenwerking en overleg tussen
overheid en bedrijfsleven is daarin de sleutel tot
succes. Het bedrijfsleven weet immers het beste
hoe handelsketens in te richten, zoals het
SER-advies reshoring ook aangeeft.2
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Randvoorwaarden op orde

FME herkent zich in het kabinetscredo uit 2019:
‘Open waar het kan, beschermend waar het
moet, altijd alert, nooit naïef.’ 3 Europees
industriebeleid is daarbij cruciaal. In hightech
waardeketens is open samenwerking met gelijkgestemde partners vaak een randvoorwaarde
voor succes. Dat moeten we behouden.
Europese en gelijkgestemde landen en
industrieën moeten samenwerken om
internationaal mee te kunnen spelen.
Om een verbonden weerbare industrie
te realiseren zijn twee zaken nodig.

12
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1. E en sterke interne markt waarbij regels worden
gehandhaafd.
2. Internationale innovatiesamenwerking en
handelsbevordering met grensoverschrijdende,
innovatieve ecosystemen.
Met de terugkeer van de geopolitiek is meer dan
ooit behoefte aan een effectief handelsinstrumentarium dat eerlijke, gelijkwaardige handel mogelijk
maakt en gebaseerd is op wederkerigheid. Dit is
een voorwaarde om internationaal te kunnen
blijven concurreren. Laten we ondernemers
helpen grenzen te slechten.

Randvoorwaarden op orde

Missie: Gelijk speelveld binnen én buiten de EU
Internationaal verbonden weerbare industrie:

Sterke interne markt met tanden
Ambitie
Nederland moet zich blijven inzetten voor een gelijk speelveld en de interne markt
verder versterken. Die versterkte markt heeft eenvoudige regels die ondernemers
laten ondernemen. Er is berekend dat de v oltooiing van de interne markt een extra
economische impuls van €713 miljard kan opleveren. Een bedrag dat vergelijkbaar
is met de investeringen in het kader van het NextGenerationEU-pakket.4
In een land als China is de exportpolitiek rechtstreeks verbonden met het b
 innenlandse
industriebeleid en wordt gebruikgemaakt van voordelige exportfinancieringen, staatssubsidies en het afkijken van intellectueel eigendom. Dit b
 edreigt onze concurrentiekracht. Daarom moeten we in Nederland en Europa goed kijken hoe we omgaan met
oneerlijke concurrentie.
Wat is nodig?
Creëer een eerlijke, competitieve en wendbare omgeving voor het bedrijfsleven.
Oog voor een gelijk speelveld is belangrijk en handhaving van regels is de sleutel
tot naleving. Buiten én binnen de EU. De EU-voorstellen voor een internationaal
aanbestedingsinstrument en de verordening tegen verstorende subsidies juicht
FME dan ook toe. Wel is het belangrijk dat de Europese Commissie deze ook
effectief gaat inzetten.
Maak het Europese vestigingsklimaat aantrekkelijk door inzet van het Europees
industriebeleid. Het moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven zich in Europa te v estigen.
Dit betekent vol inzetten op het creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor
optimale groei en bedrijfsvoering van een innovatief en internationaal competitief
technologiebedrijf.
Harmoniseer regelgeving. Dit leidt tot verdieping van de interne (digitale) markt en
daarmee tot een sterkere Europese industrie. Start-ups en de mki (midden- en
kleinindustrie) kunnen makkelijker opschalen als ze zich niet in de regelgeving van
27 verschillende lidstaten hoeven te verdiepen. Zo kunnen Nederlandse bedrijven
snel groeien in Europa en massa vergaren.
Maak de aanpak van regeldruk meetbaar. Dit zal het makkelijker maken om mensen
in dienst te nemen en ondersteunt versnelling bij digitalisering en v erduurzaming.
Goed dat het nieuwe coalitieakkoord hier oog voor heeft.
Realiseer toegang tot cruciale kennis, technologie, waardeketens en grondstoffen.
Er ligt veel kennis buiten Europa die wij nodig hebben om te excelleren. Ook blijven
we als Europa afhankelijk van grondstoffen van buiten de Unie. Samenwerking met
gelijkgestemde landen aan een industriebeleid en grondstoffenstrategie is daarom
noodzakelijk. Een actief (Europees) handelsbeleid zoals het kabinet zich heeft voor
genomen helpt hierbij.
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Randvoorwaarden op orde

Missie: Effectief en efficiënt handelsinstrumentarium
Internationaal verbonden weerbare industrie:

Innovatiesamenwerking &
handelsbevordering
Ambitie
Internationale innovatiesamenwerking is lastig, met name voor de mki. Internatio
nale ontwikkeltrajecten vragen om flinke investeringen en hoge transactiekosten
terwijl de uitkomst onzeker is. Steun van de overheid bij het o
 pzetten en uitvoeren
van internationale innovatieprojecten is daarom onmisbaar.
Wat is nodig?
Maak een internationaal concurrerend overheidsinstrumentarium met in ieder
geval een instrument gericht op bilaterale innovatie-en handelssamenwerking.
Sluit innovatiepacten met de belangrijkste innovatiepartners om commitment te
creëren en om innovaties verder te brengen, zoals met Duitsland. Benut ook de
IPCEIs (Important Projects of Common European Interest) om Europees samen
te werken op projecten die van strategisch belang zijn.
Versterk het Nederlands en Europees exportinstrumentarium en zet in op
mondiale naleving en modernisering van de OESO-regels voor exportfinanciering
en verbetering van de WTO. Wend hierbij alle middelen aan waarover Nederland
beschikt binnen het juridisch kader van de OESO-regeling om Nederlands en
Europees concurrentievermogen te vergroten.
Verdubbel het innovatie-attaché-netwerk. Nederland investeert relatief weinig
in innovatie-diplomatie, terwijl innovatie-attachés van grote meerwaarde zijn.
Benadruk het belang van Horizon Europe als belangrijke pijler van innovatie
samenwerking. Zet in op het maximaal benutten van programma’s als Eureka,
Joint Undertaking en Clean Aviation. Dit zijn belangrijke programma’s voor het
Nederlandse bedrijfsleven om in Europees verband samen te werken. We moeten
ons blijven inzetten voor versterking van het Eureka programma en blijven
benadrukken in de EU hoe belangrijk deze programma’s zijn. Vanuit Nederland
moet er voldoende koppeling zijn met deze Europese instrumenten. Het beschikbaar
stellen van voldoende middelen op Europees en nationaal niveau door de
Nederlandse overheid is daarbij een voorwaarde om deze programma’s op
de lange termijn gecontinueerd te zien.
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Randvoorwaarden op orde

2 COMPETITIEF INNOVATIEKLIMAAT
Veel nieuwe technologieën worden volwassen. Toch blijven R&Dinvesteringen in Nederland achter terwijl concurrenten kapitaalkrachtige
en ambitieuze industrieplannen presenteren. China en de Verenigde
Staten zijn begonnen aan een superpower marathon rond economische
en technologische macht. Ook Nederland en Europa moeten hun
inspanningen intensiveren en radicaal investeren in kennis en
technologie om toegang te houden tot de technologie van morgen.

Dit kan alleen als de eigen innovatiecapaciteit
wordt verbeterd, EU-landen de krachten
bundelen en het Topsectorenbeleid strategisch
en sectoraal wordt aangescherpt door meer regie
en keuzes. Net zo belangrijk zijn een aantrekkelijk
vestigingsklimaat, goede (kennis)infrastructuur,
mobiliteit en voldoende woningen en goede
voorwaarden voor een circulaire economie.
De overheid moet meer in innovatie investeren
en meer bedrijfsinvesteringen uitlokken door
op de lange termijn innovatiebeleid te maken
dat nieuwe investeringen aanmoedigt met
bewezen succesvolle instrumenten zoals de
WBSO en de PPS-toeslag.

te houden tot de belangrijkste waardeketens.
Control points zijn producten, diensten of
oplossingen waar anderen afhankelijk van zijn.
Door technologisch leiderschap op control points
in waardeketens zorg je dat andere landen niet om
ons heen kunnen. Hoe meer je ervan hebt, hoe
beter. Zeker omdat juist daar veel verdienvermogen
zit. We winnen technologisch leiderschap door
als overheid én bedrijfsleven te investeren
in nieuwe sleuteltechnologieën (quantum,
waterstoftechnologie, smart space) én in
de technologiegebieden waarin we al sterk zijn
(micro-electronica, geavanceerde radarstations
en fotonica).

We moeten strategische waardeketens en
industrieën beschermen door ongewenste
afhankelijkheden terug te brengen. Zorgen
dat onze concurrenten ons ook nodig hebben.
Daarom moeten we investeren in de toekomstige
groeigebieden en verdienmodellen waar we goed
in zijn, óf goed in moeten zijn.

Investeren en innoveren moet dan wel aantrek
kelijk worden gemaakt door stabiel, meerjarig
betrouwbaar overheidsbeleid. Daarnaast is
toegang nodig tot toegesneden financiering om
snel op te schalen. Zo blijven we mondiaal
relevant, behouden we de sleutelspelers van
de huidige industrie en creëren we nieuwe
kampioenen en control points op nieuwe
markten.

Keuzes zijn voor een klein land als het onze aan
de orde. We kunnen niet op alle domeinen
winnen. Samenwerking in partnerships met
global players is daarom cruciaal. Op het gebied
van grondstoffen, s trategische materialen en
sleutelindustrieën moeten Nederland en Europa
belangrijke ‘controle-punten’ hebben om toegang

Om dit te bereiken hebben we
1) een goed en stabiel R&D instrumentarium,
2) t oegesneden subsidies en durfkapitaal voor
sneller opschalen en
3) regie en structurele dialoog nodig.
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Randvoorwaarden op orde

Missie: 3% BBP naar innovatie
Competitief innovatielandschap:

Effectieve innovatieregelingen
Ambitie
Door radicaal investeren in R&D kan Nederland doorpakken bij het vinden van
technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en blijven we r elevant
in de mondiale waardenketens. Laat publieke R&D-investeringen private investeringen
aanjagen via succesvolle regelingen die bewezen effectief zijn. Hou het wel eenvoudig
voor ondernemers, vooral in de mki. Daarbij is het belangrijk dat er vanuit de onder
nemer wordt gedacht. Cruciaal is dat niet telkens aan regelingen wordt gesleuteld.
Na een jaar of vijf zijn ondernemers eindelijk bekend met alle aspecten van een regeling
en gaat samenwerking vlot. Dat is juist niet het moment om de boel weer om te gooien.
Wat is nodig?
Zorg voor eenvoudige toegang tot regelingen gedurende het hele jaar. O
 ndernemers
denken in kansen, niet in regelingen. Voor investeringen moet je partijen op projectniveau verleiden. Breid bewezen succesvolle regelingen waar ondernemers bekend
mee zijn uit. Zorg dat deze het hele jaar door t oegankelijk zijn. Omdat veel regelingen
complex zijn voor de mki zijn laagdrempelige voucherregelingen cruciaal.
Bepleit een investeringsagenda zodat Nederland mee kan blijven doen als
innovatieland. Het Groeifonds, het aangekondigde OCW-fonds, de RRF-middelen en
IPCEIs ( Europese belangrijke projecten), micro-elektronica, waterstof en cloud zijn
op de korte termijn goede instrumenten om stappen te zetten naar de 3%.
Realiseer structureel beleid via bestaand instrumentarium, zodat we de e cosystemen
die we opbouwen niet kwijtraken als de fondsen leeg zijn. Indexatie van de WBSO is
cruciaal. Verhoog de mki-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zodat
het hele jaar door voldoende middelen beschikbaar zijn voor de innovatieve mki en
mki’ers laagdrempelige innovatieprojecten kunnen opzetten. Maak van de MIT-
regeling geen loterij. Breng de PPS-toeslag naar 50% waardoor de drempel lager
wordt om meer innovatie in PPS-verband te doen. Zorg voor beschikbaarheid van
meer vroege-fase-financiering zodat kansrijke kanjers kunnen doorgroeien tot
kampioenen. Verleng tot slot de RDM-regeling (R&D voor m
 obiliteitssectoren) en
repareer de Innovatiebox.
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Randvoorwaarden op orde

Uitgelicht

Innoveren kan je leren
Kijk
Nederland staat in de middenmoot qua R&D. Nederland
investeert 2,1% van het BBP in R&D, terwijl Duitsland wil
doorgroeien naar 3,5% in 2025. Zuid-Korea heeft het eigen
R&D budget in 2019 verhoogd naar 4,5% en het Chinese R&Dbudget is sinds 1991 dertig keer over de kop is gegaan.5

Want
Ons land staat al bijna tien jaar stil in het ophogen van R&Dinvesteringen terwijl het fiscale instrumentarium steeds verder is
versoberd. Deze trend móet worden doorbroken. Dat gebeurt nu
gelukkig met het nieuwe coalitieakkoord. FME is blij met de ambitie
om te groeien naar de Lissabondoelstelling van 3% BBP naar
innovatie door te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Dus
Verbeter daarom het innovatieinstrumentarium.
Zo stimuleren we innovatie en groeien we richting
een competitief internationaal niveau qua R&D.
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Randvoorwaarden op orde

Missie: Ambitieuze opschalingsagenda
Competitief innovatielandschap:

Versnel opschalen door subsidies en
durfkapitaal
Ambitie
FME wil voldoende opschalingsmogelijkheden voor nieuwe technologie. Anders k unnen
we onze zelf gecreëerde kansen niet inkoppen. Een technologie kan beloftevol zijn, maar
soms is de markt nog niet rijp en moet er wel doorontwikkeling plaatsvinden. Dan moet
de overheid een rol spelen om een ecosysteem verder te brengen en te laten groeien,
samen met het bedrijfsleven.
Een goed instrumentarium voor valorisatie (het benutten van kennis) blijft in Nederland een
zorgenkind. Betere valorisatie en ecosystemen voor ondernemers zijn nodig. Toegesneden
financiering is de sleutel naar succesvolle opschaling. Er moet op dit dossier echt versneld
worden. Actie en leiderschap zijn nu nodig zodat waardevolle innovaties en bedrijven niet
over de grens verdwijnen bij gebrek aan financiering en regie.
Wat is nodig?
Stel bewezen succesvolle regelingen uit het recente verleden opnieuw in w
 erking.
Op het gebied van valorisatie is de afgelopen decennia veel geprobeerd. De fieldlab-
regeling, voucherregeling, Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en nog veel meer.
Maak een keuze en laat de regeling zich gedurende 20 jaar bewijzen. Kies voor succes,
niet voor perfectie en laat de regeling met rust. Dat schept duidelijkheid en rust voor
ondernemers.
Overbrug de Valley of Death waar kansrijke bedrijven en innovaties sneuvelen. Met
name voor technostarters moet meer investeringskapitaal beschikbaar komen, naast
Invest-NL en de Europese Investeringsbank. Toegesneden subsidies en durfkapitaal
zijn cruciaal om beloftevolle start- en scale-ups te laten doorgroeien. FME wil meer
durf- en investeringskapitaal voor start- en scale-ups (er is vooral een gat tussen
€5 en €50 mln), een taskforce vereenvoudiging wet- en regelgeving (voornamelijk
vergunningen) en meer ruimte voor pilots en proeftuinen.
Maak Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse kenniswerkers. Het aantrekken van
buitenlands talent moet een onderdeel worden van industriebeleid. Maak het aanbieden van aandelenopties aan medewerkers mogelijk. Om toptalent aan te kunnen trekken moeten start-ups en scale-ups aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.
Stimuleer innovatie met launching customerships door aanbestedingen. FME is blij
met de Defensie Industrie Strategie (DIS). Het samen ontwikkelen van technologieën
(launching customership) zorgt dat Defensie en de industrie het veiligheidsbelang
naar economische waarde kunnen vertalen. Anderen kunnen dit voorbeeld volgen.
Maak slim gebruik van ruimte in Europese aanbestedingsregels. De aanschaf van
onderzeeboten is een lakmoesproef. Streef Nederlands hoofdaannemerschap na.
Zo houden we veel bedrijven hoog in de waardeketen.
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Randvoorwaarden op orde

Missie: Regie en langetermijnbeleid
Competitief innovatielandschap:

Regie en structurele dialoog
Ambitie
Het bedrijfsleven vraagt om structureel meerjarig beleid gebaseerd op een duurzame
structurele dialoog met beleidsmakers. Zodat op korte én lange termijn de inzichten en
kennis van het bedrijfsleven worden gekoppeld aan de beslissingen van de overheid. Zo
komen we tot beter en gedragen beleid met meer investerings- en rechtszekerheid op
de lange termijn voor bedrijven.
Belangrijk om te realiseren dat een innovatie zomaar 10 tot 20 jaar kan duren van idee
tot markt. Een investeringscyclus voor een nieuw hightech product zoals de machines
van ASML duurt zo 20 jaar. Als de overheid elke vier jaar het roer omgooit moet onze
industrie telkens opnieuw inspelen op nieuwe regels en budgetten. Daar kan je niet op
budgetteren. Innoveren op internationaal topniveau is al moeilijk genoeg zonder elke
paar jaar onzekerheid te hebben over welke regelingen en middelen er dit keer zullen
zijn en hoe deze worden toegekend.
Wat is nodig?
Stel een Nationale Groeicommissie in als dialoogplatform én denkmotor. De focus
van de commissie, waarin verschillende kabinetsleden zullen plaatsnemen (EZK,
FIN, BHOS, OCW en SZW), ligt niet op de verdeling van middelen, maar op het
componeren van een toekomstbestendige en strategische visie op ons lange
termijn verdienvermogen en de stimulerende beleidskaders die daarvoor nodig zijn.
Richt binnen ieder ministerie een Technologieberaad op waarbij relevante partijen uit
het veld actief meedenken over innovatieve oplossingen uit het bedrijfsleven voor
maatschappelijke uitdagingen. In zo’n beraad wordt gesproken over de kansen en
oplossingen die technologie biedt. Publiek-private samenwerking tijdens de corona
crisis liet zien welke (snelle) resultaten kunnen w
 orden geboekt als overheid en
bedrijfsleven de handen inéén slaan en technologie benutten om maatschappelijke
uitdagingen op te lossen. Zo kunnen ministeries kennismaken met alle technologie die
al bestaat om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
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FME richt zich op drie transities
1
TECHNOLOGISCHE
TRANSITIES

20

2
MAATSCHAPPELIJKE
TRANSITIES
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3
ARBEIDSMARKTTRANSITIES

Kansen pakken

1

TECHNOLOGISCHE TRANSITIES

• DATATECHNOLOGIEËN
• SMART INDUSTRY
• CYBERSECURITY

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.
De kaarten in de wereldeconomie worden opnieuw
geschud omdat de grote sleuteltechnologieën elkaar
zullen versterken en exponentieel zullen groeien.
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Missie: Toegang tot sleuteltechnologieën

Datatechnologieën
Ambitie
Datatechnologieën zijn de bouwstenen van de toekomstige waardecreatie. De andere bouwsteen
is talent. Het gaat immers om het toepassen van sleuteltechnologieën. Op deze twee funda
menten bouwen we de maakindustrie van morgen. We bouwen het bestaande ecosysteem
rond datatechnologieën (het FME AI Platform) verder uit en intensiveren de uitwisseling met
de maatschappelijke transities. Het FME AI Platform gaat intensiever samenwerken met de
kennisinstituten die actief bezig zijn met onderzoek op sleuteltechnologieën (quantum, nano,
fotonica, future network services en cyber). We zorgen voor een uitbreiding van ons netwerk
met innovatieve technologiebedrijven op het gebied van nieuwe sleuteltechnologieën die een
relatie hebben met datatechnologieën en AI.
Ook in internationale organisaties moeten bedrijfsleven en overheid samen optrekken. We zien
concurrenten actief worden om meer invloed op standaardisering te krijgen. Regelzettende
macht is een steunpilaar van EU machtsprojectie. Door technologische standaarden te zetten
kunnen we onze ethische en productiestandaarden internationaal leidend houden.
Wat is nodig?
Versnel de digitalisering van de industrie met de communicatienetwerken van de toekomst.
Creëer economische waarde door in te zetten op specifieke Nederlandse sterktes in netwerktechnologie. De overheid zal meer stimulerend en coördinerend moeten optreden. Via PPS
moet geïnvesteerd worden in de evolutie van huidige communicatienetwerken zonder de
behoefte aan technologiedoorbraken op de lange termijn uit het oog te verliezen. Dat kan
door pre-competitieve trials en fieldlabs in te richten waar marktpartijen behoefte aan hebben.
Hierdoor kunnen diverse toepassingen gerealiseerd worden op het gebied van smart manu
facturing, smart grids, smart mobility en smart farming. Bijvoorbeeld cross-layer design of
multi-operator networking.
Pas AI (artificial intelligence) breder toe binnen de Technologische Industrie. Voorkom
versnippering en versterk het bestaande instrumentarium. Investeer in het technische
ecosysteem (Smart Industry). De ontwikkeling van systeemtechnologie als AI is afhankelijk
van ondersteunende technologieën en daarop gebaseerde faciliteiten (datagovernance).
Schenk aandacht aan de gewenste leercultuur door skillsprogramma’s niet alleen op de
aanbodkant te richten.
Versterk de Europese standaardisatiestrategie. Samenwerking met gelijkgestemde landen op
mondiaal niveau, inclusief governance, is belangrijk. Behoud het vrijwillig en geharmoniseerd
stelsel en laat het werk aan technische experts. Daarnaast is het goed om te realiseren dat de
EU zonder sterke positie op sleuteltechnologieën en in waardeketens geen regelzettende macht
kan uitoefenen. Dit laat nog maar eens het belang zien van meer investeringen in innovatie.
Laat ruimtevaarttechnologie een rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
Dit biedt commerciële groeikansen. Ook Nederland heeft een innovatieve space-sector en
heeft internationale uitstraling als vestigingsland van het hoofdkantoor van ESA-ESTEC.
Toch moeten onze space-bedrijven alle zeilen bijzetten om internationaal bij te blijven.
Daarom moet Nederland op de lange termijn investeren in ruimtevaart.
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Missie: Verruiming Smart Industry programma

Smart Industry
Ambitie
In 2025 onderhoudt Nederland het snelst lerende, meest flexibele en beste digitaal
verbonden productienetwerk van Europa. Hierdoor kan de mki de s tuwende kracht
van haar banenmotor in stand blijven houden.
Het doel is productiviteitsverhoging en vergroting van duurzaamheid door digitalisering. We moeten zorgen dat bedrijven over mensen met voldoende digitale vaardig
heden beschikken. Digitalisering is nodig over de gehele waardeketen. Om dat te
kunnen realiseren zijn digitale fabrieken nodig.
We willen de unieke innovatie infrastructuur die Smart Industry nu kenmerkt inzetten
door een programmatische versteviging van het (inter)nationale ecosysteem. De
Europese Commissie onderkent de kracht en het belang van Smart Industry in de
update van de Europese industrieagenda. Echter staat de concurrentie bepaald niet
stil. Samenwerking met European Digital Innovation Hubs is daarom belangrijk om op
Europees niveau stappen te blijven zetten.
Wat is nodig?
Stel structurele financiering zeker voor Smart Industry Fieldlabs, gericht op
skillsprogramma’s en kennisontwikkeling over digitalisering binnen de fabriek en
de industriële keten. Hiermee kan effectiever ingezet worden op bovenregionale
samenwerking, activatie van en kennisdeling binnen de mki.
Realiseer de nieuwe generatie Fieldlabs. Fieldlabs 2.0 behelst een select aantal
fieldlabs dat uitblinkt in kennisontwikkeling gerelateerd aan digitalisering binnen de
fabriek en/of de keten. Of in het verzorgen van skills-programma’s en structurele
kennisoverdracht voor een brede doelgroep in een vernieuwende en hoogtechno
logische context.
Verruim het stelsel van garantstellingen of breid de financiering uit van kleine
subsidies (tot €15.000) voor de activatie van mki-bedrijven die de doelgroep v ormen.
Voor de mki blijft het namelijk lastig om personeelsleden vrij te spelen voor het
ontwikkelen en toepassen van procesinnovatie.
Harmoniseer het versnipperde landschap van innovatievoucherregelingen op
nationaal niveau. Daarmee worden de innovatievouchers toegankelijker voor de
mki en wordt het makkelijker voor bedrijven om hun weg te vinden in een complex
landschap van procesinnovatie. Interdepartementale regie is de sleutel tot succes.
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Missie: Cyberweerbaar mki

Cybersecurity
Ambitie
We moeten de mki cyberweerbaar maken. Dat is essentieel voor de toekomst. Dat
betekent dat mki-bedrijven moeten worden ondersteund met kennis en kunde,
want ze kunnen het vaak niet zelf. Dat vraagt inzet van de overheid. Bedrijven
ondernemen zelf al stappen door leveranciers te helpen, maar er is meer nodig.
Wat is nodig?
Regisseer samenwerking voor een verbeterde cyberweerbaarheid. Een meerjarenprogrammering en dekkende financiering zijn noodzakelijk om de cyberweerbaarheid
in ons land op het gewenste niveau te brengen.
Ontwikkel een breed gedragen nationale cyberweerbaarheidsstrategie, in
afstemming met het bedrijfsleven. Maak publiek-private samenwerking tot een
randvoorwaarde voor een effectieve aanpak. Schaarse kennis en expertise zijn
immers over vele partijen verspreid. Zo snel mogelijk dient uitgewerkt te worden
hoe overheid, wetenschap en bedrijfsleven ook op tactisch en operationeel n
 iveau
kunnen samenwerken.
Versterk het DTC (Digital Trust Center). Om bedrijven te helpen hun beveiliging
beter op orde te krijgen en te houden moet geïnvesteerd worden in ontwikkeling
en onderhoud van hulpmiddelen. Het delen van informatie over cyberdreigingen
met belanghebbende bedrijven (nadrukkelijk de mki) en organisaties is essentieel
voor een weerbare industrie. Voor de versterking van het DTC is structureel
€8 miljoen nodig.
Intensiveer de samenwerking tussen het DTC en het bedrijfsleven. Ondersteun
de opbouw van Information Sharing and Analysis Centers in niet-vitale sectoren.
Aansluiting van het virtueel s teunpunt Operationele Technologie is cruciaal voor
de technologische industrie.
Verken de ontwikkeling van encryptie, inclusief postquantum encryptie. Zo houden
we onze communicatie veilig.
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2

MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES
• ENERGIE, DUURZAAMHEID
& CIRCULARITEIT
• GEZONDHEID & ZORG
• LANDBOUW, WATER & VOEDSEL

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.
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Missie: Opschalen energie-innovaties

Energie, duurzaamheid & circulariteit
Ambitie
In het huidige beleid is goed nagedacht over ontwikkeling en innovatie, maar te
weinig over opschaling van technologie. Verschillende nieuwe energietechnologieën
zoals (groene) waterstof en energieopslag vallen op dit moment tussen subsidie
regelingen (DEI+ en de SDE++) waardoor beloftevolle innovaties niet tot stand komen.
Kies dus voor een breed opschalingsinstrument waarvan meerdere technologieën
gebruik kunnen maken. FME is daarom blij met de extra middelen voor vroege
opschaling van energie-innovaties uit het coalitieakkoord.
We hebben haast. We hebben de technologie maar we missen de investeringen,
de benodigde infrastructuur en de opschaling. Alleen als we de basis op orde hebben
kunnen we onze technologie internationaal vermarkten.
Wat is nodig?
Zet in op energiebesparing en proces efficiency zowel in de industrie, als in de
bredere leefomgeving. Investeer structureel €100 miljoen in circulaire economie
want er kan 7,2 Mton CO2 mee bespaard worden en dit is dus zeer kostenefficiënt.
Dat betekent dat er minder ‘dure’ infrastructuur nodig is.
Bouw en versnel de aanleg van een slimme energie-infrastructuur. Besteed hierin
onder meer aandacht aan flexibiliteit door bijvoorbeeld energieopslag, waardoor
elektrificatie in de industrie mogelijk wordt.
Investeer in waterstoftechnologie. Het gaat dan vooral om elektrolysers en fieldlabs.
Ook hier geldt, we kiezen voor waar we goed in zijn. Zo bouwen we door op onze
sterke punten.
Stel investeringsregelingen in voor verlenging van de succesvolle RDM-regeling
(subsidie R&D mobiliteitssectoren) die helpen kansrijke technologie verder op te
schalen, zoals verduurzaming van de mobiliteitssector.
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Uitgelicht

Investeer €100 miljoen in circulaire economie

Kijk
De circulaire economie kan de CO2-emissie van Nederland met
7,2 MT verminderen, dat is ca. 50% van de opgave van de industrie.

Want
De circulaire economie verlaagt de CO2-uitstoot van producten en
processen. De inzet van 75% meer hergebruik van stalen balken in
de bouw levert ca. 50% CO2-besparing op. Batterijen nodig voor
o.a. elektrische mobiliteit gebruiken grote hoeveelheden lithium
en kobalt. Voor de bouw van windmolens, zonnepanelen,
ledverlichting en hightech apparatuur zoals elektrolysers zijn grote
hoeveelheden van de kritische aardmetalen nodig. Voor de
elekticiteitsmasten, windmolens en kabels grote hoeveelheden
staal, aluminium en koper.

Dus
Nederland moet omschakelen van het verbruiken van grondstoffen naar het (her)gebruiken van
grondstoffen. De bijdrage van de circulaire economie aan het behalen van de klimaatdoelen is
kostenefficiënt. Investeer daarom jaarlijks tenminste €100 miljoen in de circulaire economie.
Europa en Nederland worden zo ook minder afhankelijk van de kritische metalen – dringend
nodig voor de energietransitie – die nu vooral geïmporteerd worden vanuit Azië.
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Missie: Datadeling in de zorg op orde

Gezondheid & zorg
Ambitie
De zorg staat voor grote uitdagingen, slimme technologie biedt oplossingen waarmee
we die succesvol aan kunnen pakken. Het inzetten van technologie speelt een
belangrijke rol bij het oplossen van de alsmaar stijgende personeelstekorten in de
zorg en draagt bij aan de vermindering van de werkdruk op het personeel.
Wat is nodig?
Maak de positieve kracht van technologische innovatie in de zorg expliciet zichtbaar.
Voorkom dat medtech louter als kostenpost wordt gezien en toon juist de positieve
invloed op het personeelstekort.
Verbeter de markttoelating. Zorg ervoor dat nieuwe innovaties in samenwerking
tussen zorgverleners en bedrijven tot stand kunnen komen, snel worden toegelaten
tot de markt en worden vergoed.
Maak data delen mogelijk voor een betere zorg. Gegevensuitwisseling in de zorg is
een absolute randvoorwaarde voor innovatie. FME is actief betrokken bij het
ontwikkelen van wet- en regelgeving rondom data- en AI-toepassingen.
Waarborg de veiligheid van patiënten. Het belangrijkste doel van medische
technologie en digitale zorg is mensen langer, gelukkiger en gezonder te laten leven.
Vandaar de onophoudelijke zoektocht naar effectieve producten en behandel
methoden, die voorkomen dat mensen ziek worden, die patiënten ontzien en
herstel bevorderen. Het betekent ook dat medische technologie vóór alles veilig
in het gebruik moet zijn.

”De zorg staat voor
grote uitdagingen,
slimme technologie
biedt oplossingen
waarmee we die succesvol
kunnen aanpakken.”
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Uitgelicht

Data delen is gezond
Kijk
Gegevensuitwisseling in de zorg is een voorwaarde om te komen tot
innovatieve en toekomstbestendige gezondheid en zorg. Digitalisering van
data, zorgvuldige opslag en uitwisseling van medische data zijn daarbij cruciaal.

Want
Datadelen is noodzakelijk (a) voor eenduidige en effectieve,
beschikbare patiëntinformatie voor alle zorgprofessionals en voor
patiënten, (b) om eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van
patiënten te vergroten en (c) om het zodanig toe te passen met AI dat
vroegdiagnostiek en effectievere behandeling kunnen plaatsvinden.

Dus
Verbeteren van medische datadeling en gegevensuitwisseling is hard nodig, wil Nederland
(en Europa) niet achterop komen in de snelle mondiale ontwikkeling en toepassing van
datasets. Ook interoperabiliteit en standaardisatie van data(sets) in een decentraal
georganiseerd Nederland is wat betreft gezondheid en zorg cruciaal. Snelle implementatie
van de Wet EGiZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg) in Nederland is hard nodig;
samen met de ontwikkeling en totstandkoming van European Health Data Space waardoor
innovatie op basis van toegankelijke medische data op Europese schaal mogelijk wordt.
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Missie: Innovatieve oplossingen voor
duurzame landbouw en voedselproductie

Landbouw, water & voedsel
Ambitie
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 innovatieve
oplossingen voor duurzame, milieuvriendelijke en natuur-inclusieve landbouw en
voedselproductie. Zo leveren slimme stalsystemen op korte termijn aanzienlijke
stikstof-emissiereducties (> 70%) op tegen aanmerkelijk lagere kosten ten opzichte
van het uitkopen van veehouders.
Wat is nodig?
Los de stikstofproblematiek op. FME wil verduurzaming van de Agri & Food sector
en vindt dat er toegewerkt moet worden naar een doelvoorschriftenbeleid.
Compenseer de kosten van het validatieproces en verlaag implementatiedrempels
bij boeren via de succesvolle Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen.
Versnel digitalisering van de voedselproductieketens, zowel bij de boer, tuinder als
bij voedselproducenten. Goede digitale informatie helpt bij sturing en inzicht op het
behalen van klimaatdoelen.
Kies voor kringloop- en precisielandbouw en alternatieve productievormen zoals
agroforestry en verlaag de drempels om dit te implementeren. We zijn blij met de
stappen die het ministerie van LNV al heeft gezet op dit dossier. Focus op de
technologie die helpt nieuwe businessmodellen versneld mogelijk te maken, zoals
geavanceerde robotica voor zware arbeid en toepassing van machine learning en
AI voor het nemen van de best mogelijke duurzame beslissingen. Zo gaat deze
transitie van de grond komen en kan internationaal verantwoord leiderschap onze
internationale exportpositie verstevigen.

”Zonder innovatie
geen duurzame
landbouw.”
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Kansen pakken

3

ARBEIDSMARKTTRANSITIES
• TOEKOMSTBESTENDIG WERKGEVERSCHAP
• VOLDOENDE MEDEWERKERS
MET DE JUISTE SKILLS
• TOEKOMSTBESTENDIGE CAO

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.
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Missie: Goede arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden
en een stimulerend arbeidsmarktstelsel

Toekomstbestendig werkgeverschap
Ambitie
Wij moeten samen de krachten bundelen en ervoor zorgen dat iedereen in Nederland
kan blijven leren en blijven meebewegen met de arbeidsmarkt. Als bedrijfsleven zitten
we zelf ook niet stil. FME en vakbonden zijn bezig met de uitvoering van een strategische
agenda die gezamenlijk is opgesteld. Doel is een arbeidsmarkt met perspectief en waarin
goede arbeidsverhoudingen centraal staan.
Wat is nodig?
Werk de deeltijd-WW regeling met spoed uit. Zo kunnen tijdens economisch zware
tijden vakmensen en kennis behouden blijven.
Laat de werkgeverslasten niet stijgen. Met name bedrijven die worden blootgesteld
aan internationale concurrentie hebben moeite om competitief te blijven als
werkgeverslasten worden verhoogd. Onze sector is hier bij uitstek gevoelig voor. Het
is daarom belangrijk dat in de broodnodige hervorming van de arbeidsmarkt rekening
wordt gehouden met de afspraken in het SER-MLT-advies waarbij er geen stijging
mag zijn van werkgeverslasten.
Maak vaart met de hervorming van de arbeidsmarkt. Dit kabinet kondigt aan de
arbeidsmarkt te hervormen, de verschillen te verkleinen tussen vast en flex en
werken lonender te maken. FME ondersteunt deze ambities en roept het kabinet op
om snel werk te maken van deze hervormingen. In het bijzonder het goed reguleren
van arbeidscontracten én het goed inrichten van activerend arbeidsmarktbeleid.

”Een arbeidsmarkt met perspectief
en goede arbeidsverhoudingen
staat centraal.”
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Missie: Aantrekkelijke sector met
voldoende gekwalificeerde medewerkers

Voldoende mensen met de
juiste skills vraagt om een
deltaplan technisch onderwijs
Ambitie
Onderwijs en arbeidsmarkt zijn een katalysator voor groei – zowel economisch als
persoonlijk.
Er is in de toekomst geen tekort meer aan technisch personeel. Essentiële skills, zoals
digitale vaardigheden, data-analyse, complex denken en nieuwe technologieën, worden
zowel in het onderwijs vanaf jonge leeftijd als op de arbeidsmarkt voor alle werkenden
stevig ingebed. Werken in de technologische sector is een logische en aantrekkelijke
keuze.
Wat is nodig?
Zorg voor technologie en techniek in het curriculum van het funderend onderwijs.
Het gaat niet om een eenmalige inzet, maar structurele inbedding van technologie
en techniek in het onderwijsprogramma.
Innoveer het beroepsonderwijs. Maak de beweging naar volledig hybride techno
logisch beroepsonderwijs (mbo en hbo) met nadruk op maatschappelijke opgaven
in een up-to-date leeromgeving, ook geschikt voor volwassenen en aantrekkelijk voor
meiden en vrouwen.
Stimuleer de keuze voor een technische beroepsopleiding. Te weinig jongeren kiezen
voor een technische opleiding. FME heeft in nauwe samenwerking met VNO-NCW,
de industriecoalitie en de vakbonden de handen ineen geslagen om te werken aan
een aantrekkelijke sector, maar het tekort is zo groot dat wij samen meer leerlingen
moeten stimuleren te kiezen voor een technische beroepsopleiding. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de bekostiging voor technische opleidingen in het mbo
en verlaging van het les- en collegegeld voor technische studies.
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Missie: Gezamenlijke inzet bij arbeidsverhoudingen,
arbeidsmarkt en industriebeleid

Toekomstbestendige cao en arbeidsverhoudingen door een gezamenlijke
strategische agenda voor de Metalektro
Ambitie
Gezamenlijke inzet van sociale partners in de Metalektro voor een succesvolle en
concurrerende Metalektro die goed werk biedt en bijdraagt aan brede welvaart en
welzijn.
In de toekomst heeft de Metalektro de digitale en energietransitie succesvol voltooid.
Werkgevers hebben wendbaar en goed opgeleid personeel, werknemers hebben
goed en aantrekkelijk werk met ontwikkel- en groeimogelijkheden. De Metalektro is
concurrerend, dankzij zowel technologische als sociale innovatie en vooral stabiele
arbeidsverhoudingen.
Wat is nodig?
Stel het industriebeleid in dienst van een sterkere en internationaal concurrerende
Metalektro. Zorg voor een internationaal economisch gelijk speelveld, waardoor
industriële bedrijven en werk behouden blijven voor Nederland. Sociale partners
willen investeren in een goed vestigingsklimaat voor industriële bedrijven. Daar zijn
innovatieve bedrijven met leerrijke werkomgevingen voor nodig, die koploper
kunnen zijn en blijven in een dynamische en concurrerende kenniseconomie.
Ondersteunende maatregelen voor een gelijk internationaal speelveld zijn daarvoor
noodzakelijk.
Zorg voor een stabiele arbeidsmarkt met voldoende instroom en zij-instroom naar
de Metalektro. Tekorten zorgen nu voor stagnatie van economische groei en hebben
negatieve impact op de werknemers. Het technisch onderwijs moet worden
versterkt om een betere aansluiting met de industrie te krijgen en de instroom te
vergroten.
Voer onophoudelijk een sociale dialoog. Zorg voor goede afstemming op nationaal
niveau (tussen werkgevers, werknemers en overheid) en sociale partners in de
Metalektro. Stabiele arbeidsverhoudingen en arbeidsrust leiden tot economische en
sociale ontwikkeling. Een continue sociale dialoog tussen sociale partners zorgt voor
breed draagvlak voor de benodigde transities. FME heeft al stappen gezet via de
Strategische agenda Metalektro 2022-2027.
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