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Overbruggen R&D-gap

R&D gap EU-China-VS
FME wil de Nederlandse 
techno logische maakindustrie 
maximaal positioneren voor 
succes. Daarvoor moet het 
funding gap tussen de EU en 
China worden overbrugd. 
Samenhangend industrie-
beleid is daarvoor nodig. 
Nederland is geen eiland en 
moet in samenwerking met 
partnerlanden aan de bak om 
mondiaal relevant, wendbaar 
en weerbaar te blijven. 

Totale R&D investeringen in miljoenen dollars (PPP)

 Nederland   China   EU-27   Verenigde Staten

1997 2005 20132001 2009 20171999 2007 20152003 2011 2019

800k

600k

400k

200k

0

De maakindustrie is voor onze brede welvaart onmisbaar. Daarom 
moeten we blijven investeren in innovatie, zo blijven we technologisch 
en economisch relevant. Als we dat goed doen brengt de techno
logische industrie ook in de toekomst grootbedrijf, mki (midden  
en klein industrie) en kennisinstellingen samen in bloeiende  
internationale ecosystemen en houden we toegang tot hightech 
waardeketens. 

Dan kan de maakindustrie technologieën zoals kunstmatige  
intelligentie toepassen om verduurzaming aan te jagen, concurrerend 
te blijven en productiviteit te verhogen en blijft de technologische 
industrie de exportmotor die mede onze zorg en onderwijs betaalt. 

Innovaties uit de maakindustrie helpen maatschappelijke problemen 
op te lossen en zorgen voor welzijn en welvaart. Dat willen we graag  
zo houden.

Waarom een FME Industrieagenda?
Maar de uitdagingen worden groter. Geopolitieke verschuivingen 
hebben impact op economisch en technologisch beleid. Er is een strijd 
om mensen, technologie en grondstoffen gaande. Covid19 liet zien  
dat waardeketens kwetsbaar kunnen zijn. Bovendien investeert de 
concurrentie hard: we dreigen op onoverbrugbare achterstanden te 
komen als we niet nu investeren in de technologische industrie van 
morgen en overmorgen. 

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. 

Scan de code voor de digitale FME 
Agenda Industriebeleid 20222024.
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Internationaal ondernemen en innoveren
• Handhaving van gelijk speelveld binnen én buiten de EU
• Efficiënt en effectief handels- en innovatie instrumentarium

Meer  groeivermogen 
• 3% BBP naar innovatie: investeren in morgen
• Ambitieuze opschalingsagenda: sneller van idee naar succesvolle onderneming
• Nationale regie en langetermijnbeleid voor investeringszekerheid en stabiliteit

Technologieën sneller toepassen
•  Toegang tot sleuteltechnologieën en waardeketens voor meer concurrentiekracht
•  Verruiming Smart industry Programma zodat het mki digitale kansen kan pakken
•  Cyberweerbaar mki door investeringen en kennisdeling overheid

Duurzamer, effectiever en efficiënter 
• Opschalen energie-innovaties om bestaande technologie sneller in te zetten
• Datadeling in de zorg op orde 
• Innovatieve oplossingen voor duurzame  landbouw en voedselproductie

De juiste mensen met de juiste skills
•  Goede arbeidsverhoudingen, moderne  arbeidsvoorwaarden en een stimulerend 

arbeidsmarktstelsel
• Aantrekkelijke sector met voldoende gekwalificeerde medewerkers
• Gezamenlijke inzet bij arbeidsverhoudingen arbeidsmarkt en industriebeleid

FME Agenda Industriebeleid 2022-2024

            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.

            Randvoorwaarden op orde

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

            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 onder
nemers uit de maakindustrie kansen pakken.
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Onze missies

Weten hoe we onze doelen gaan bereiken?  
Lees de agenda Industriebeleid en duik dieper in onze ideeën. 

De FME meerjarenstrategie vertaald naar beleidsvoorstellen




