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FME helpt bedrijven om 
een bijdrage te leveren en 
om kansen te benutten. 
Wij zijn tech. Wij zijn FME.
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De technologische industrie is de afgelopen jaren 

van de ene crisis in de andere crisis gerold. Corona 

heeft diepe sporen bij onze sector achter gelaten. 

Onze bedrijven kregen te maken met ziektever-

zuim, vraaguitval, logistieke- en bevoorradingspro-

blemen, teruglopende omzet en dalende winsten. 

Toen de Coronastorm een beetje ging liggen, viel 

Poetin Oekraïne binnen en stonden we weer op 

onze grondvesten te schudden. Toeleveringspro-

blemen teisteren de hele industriële waardeketen, 

levertijden zijn veel langer waardoor sommigen de 

productie moesten terugschroeven. Om over de 

gevolgen van de energieprijzen nog maar niet te 

spreken. 

Europese boksring
FME doet er alles aan om er voor jullie te zijn – bij-

voorbeeld door bij het kabinet te blijven hameren 

op de noodzaak voor een goede regeling om de to-

renhoge energiekosten te compenseren. De landen 

om ons heen steunen de industrie ruimhartig. Onze 

bedrijven moeten zich in de Europese boksring 

staande kunnen houden. En dat kan natuurlijk niet 

met één hand op de rug.

De kracht van de sector
Juist in tijden van crisis is samenwerking cruciaal. 

De Nederlandse technologische industrie is een eco-

systeem. Het eindproduct van bedrijf 1, heeft vele 

eindproducten van andere bedrijven nodig. Allemaal 

werken we samen in datzelfde systeem, dat is de 

kracht van onze sector. 

Sámenwerken
Samenwerking is ook cruciaal tussen de sociale part-

ners. De sterk verbeterde verhoudingen met de vak-

bonden hebben geresulteerd in een snel cao akkoord, 

voor het eerst sinds jaren zonder stakingen. Rollend 

over straat gaan is, zeker in deze tijden, geen optie 

meer. Onze sector, onze economie, is gebaat bij sa-

menwerken. We moeten sámen, FME, vakbonden en 

jullie met jullie mooie bedrijven pal voor, achter en 

naast de Nederlandse Industrie staan. 

Daar gaan we voor in 2023!

Theo Henrar
Voorzitter

Voorwoord
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Pal voor, achter en naast de 
Nederlandse industrie.

Verbinden, 
Vernieuwen,
Ondernemen.



Versterkte focus op data driven dienstverlening

Ambitie FME 2023

FME werkt vanuit haar kernwaarden; verbinden, vernieuwen, 
ondernemen waarin medewerkers centraal staan.  Als 
ondernemersorganisatie voor de technologische industrie doen 
we er alles aan om de positie van onze leden te versterken en, 
met het unieke netwerk van FME, impact te realiseren voor een 
toekomstbestendige, welvarende wereld. Hoe we dat doen, staat 
in de Meerjarenstrategie FME 2021-2023. In 2023 gaan we verder 
met de implementatie van deze strategie. Ook zullen we in 2023 
in samenwerking met onze leden, stakeholders en medewerkers 
de Meerjarenstrategie 2024-2026 opstellen. 

De belangrijkste overkoepelende doelstellingen voor 2023 zijn: 

Lidbedrijven 
staan centraal

Diensten versterken  
door data

Impactvolle  
programma’s op  
de drie transities

Succesvol
technologisch 

industriebeleid 

Sterke coalities met 
branches en partners

Strategische agenda 
met de sociale 

partners
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Kansen 
maximaal 
benutten

Ondernemers staan voor een jaar met grote onzekerheden. 
Geopolitieke dreigingen, hoge energieprijzen en enorme inflatie 
zorgen voor een uitdagend ondernemersklimaat. Verkiezingen in de 
Eerste Kamer maken 2023 ook voor het kabinet een spannend jaar. 
De gevolgen van klimaatverandering, de stikstofcrisis en disruptieve 
technologie maken duidelijk - onzekerheid is troef in 2023.

CONTEXT

8 FME Jaarplan 2023

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen 

die strategisch met elkaar samenhangen. Aller-

eerst moeten we twee grote transities versnellen 

(digitalisering en energie). Daarnaast is het van 

belang om ons groeivermogen te versterken door 

een verhoging van de (arbeids)productiviteit en in-

novatiekracht, het groeiende tekort aan technisch 

geschoold personeel op te lossen en moeten onze 

bedrijven inspelen op de veranderende geopolitie-

ke situatie. Deze uitdagingen spelen  in de gehele 

industrie. Van multinationals tot aan technostar-

ters,  van de basisindustrie tot aan high tech. 

Met de nieuwe industriestrategie van het kabinet 

is een grote stap gezet in de goede richting. Succes 

staat of valt bij de uitwerking. Het is aan bedrijfs-

leven en overheid om de plannen nu te verbinden 

met acties en de daarbij horende middelen. Het is 

goed dat het kabinet pro-actiever aan de slag wil in 

Europa. Alleen redden we het niet.

Vaste hand 
Het Chinese teken voor crisis kent twee de-

len. Gevaar en kans. De gevaren tekenen zich 

af. Met elkaar moeten we ook de kansen blijven 

pakken. Zoals door technologie die de FME le-

den hebben in te zetten om bij te dragen aan de 

oplossingen in de zorg, landbouw en energie. 

FME zet in op het maximaal benutten van de kan-

sen zodat we een flexibele, innovatieve en hoog-

waardige maakindustrie behouden, nationaal én 

Europees. Het versterken van het leer- en aan-

passingsvermogen van werknemers en bedrijven 

vormt hiervoor het fundament. Want innovatie 

komt uiteindelijk uit mensen en netwerken. 

Kijk ook naar koopkracht van bedrijven
Een vaste hand van de overheid is belangrijker dan 

ooit. FME verwacht zekerheid, consistentie en rich-

tinggevend beleid van de overheid zodat een goed 

ondernemers- en innovatieklimaat wordt geboden. 

Daarbij mag de discussie niet alleen gaan over de 

koopkracht van werknemers, maar moet het ook 

gaan over de koopkracht van werkgevers, dus be-

drijven. Een bedrijf is meer dan een kvk-nummer. 

Bedrijven zijn ondernemers. Mensen met perso-

neel, met studerende kinderen, hypotheken. Een 

belangrijk deel van de verduurzamingsopgave ligt 

bij deze ondernemers. Ook ondernemers maken 

Context 2023: 
Onzekerheid troef
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zich zorgen over hun koopkracht om hun bedrijf in 

deze onzekere tijd voort te zetten. Werkgevers ma-

ken zich ook zorgen over de het kunnen betalen van 

de salarissen aan hun werknemers. Niet iedereen 

maakt miljarden winst. 

Koopkracht om te innoveren om productiviteit te 

verhogen, koopkracht om te digitaliseren en koop-

kracht om te verduurzamen. Alleen innovatieve, digi-

tale en duurzame bedrijven kunnen het Nederland-

se verdienvermogen, en de daarbij gepaard gaande 

lonen, op peil houden. Alleen digitale duurzame 

bedrijven overleven. Koopkracht is nodig om tech-

nologie, grondstoffen en middelen. 

We moeten ophouden werkgevers en werknemers 

als tegengesteld te zien. Het zijn communicerende 

vaten die staan voor dezelfde uitdagingen. Waarbij 

de winst van een bedrijf, de winst van de werknemer 

is. Waar het gaat om opleiding van mensen, verduur-

zamen van bedrijven en toepassen van technologie 

voor een innovatief Nederlands en Europese indus-

trie die mondiaal kansen kan pakken met mooie ba-

nen met aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket.

Redenen voor onzekerheid. Bron: CPB

Arbeidsmarkttekorten
Werkgevers en werknemers in de technologische 

industrie hebben een gezamenlijk belang bij de 

uitrol van een technologie- en industriestrategie. 

Continuïteit en ontwikkeling van de industrie gaat 

samen met de verdere ontwikkeling van de werk-

gelegenheid in de industrie. Sociale partners wer-

ken daarom intensief samen via een gezamenlijke 

strategische agenda, niet alleen op industriepolitiek 

niveau, maar ook in de samenhang met arbeids-

marktvraagstukken en de arbeidsverhoudingen in 

de sector.

Dit moet leiden tot gezamenlijke activiteiten gericht 

op de politieke agenda en besluitvorming, maar 

ook zorgen voor een versterkte samenwerking op 

de terreinen waar sociale partners eigen verant-

woordelijkheid en regie op kunnen hebben, zoals 

fondsvorming en activiteiten voor verbetering van 

de arbeidsmarkt en ontwikkeling van werknemers. 

En de agenda moet bijdragen aan versterking van 

de arbeidsverhoudingen door toekomstgerichte 

cao-afspraken. 

Voor ons staan de lidbedrijven – ook in 2023 – centraal. We doen er alles 
aan om de leden te ondersteunen. 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, zowel landelijk als 
in de regio. Productie en innovatie vinden 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 onze leden en 
bedrijven in de keten.

Lidbedrijven 
staan centraal

LEDEN EN DE KETEN

Nederland behoort tot de top van de meest innova-

tieve 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 decen-

nia lang voor economische groei. Met innovaties 

die ons productiever maken en die perspectief bie-

den. Technologie helpt immers steeds vaker bij het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In de 

zorg, bij de energietransitie en voor een duurzame 

voedselketen.

KPI’s
• Nog meer enthousiaste leden: NPS in 2023 

minimaal +10

• Het aantal fte’s bij lidbedrijven blijft t.o.v. 2022 

tenminste gelijk

• We werven minimaal 75 nieuwe leden, waarvan 

25 technostarters

• Alle ambassadeurs hebben al hun bedrijven 

bezocht en er zijn vervolgafspraken met collega’s 

gepland. Leden van het Flying Squad hebben 

drie bezoeken aan bedrijven gebracht, onder-

steund vanuit 2 campagnes. 

FME is de ondernemersorganisatie 
voor de technologische industrie. 
Onze 2.200 leden zijn technostarters, 
handelsbedrijven, middelgrote, kleine 
en grote industrie en 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 54 miljard. 
FME werkt intensief samen met 30 
partnerbranches.

Onzekerheid blijft groot

Oekraïne

Inflatie

Corona
Energiemarkt

Geopolitiek
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Succesvol technologisch 
industriebeleid 

AGENDA

Maar de uitdagingen worden groter. Geopolitieke 

verschuivingen hebben impact op economisch en 

technologisch beleid. Er is een strijd om mensen, 

technologie en grondstoffen gaande. Covid-19 liet 

zien dat waardeketens kwetsbaar kunnen zijn. Bo-

vendien investeert de concurrentie hard: we drei-

gen op onoverbrugbare achterstanden te komen als 

we niet nu investeren in de technologische indus-

trie van morgen en overmorgen. 

Strategisch industriebeleid moet daarom worden 

ontwikkeld én uitgevoerd door een sterk ministerie 

van EZK dat echt verschil kan maken; met bijbeho-

rende financiële middelen. 

Het is dan ook tegenstrijdig dat uit de Miljoenen-

nota blijkt dat het kabinet niet structureel in in-

novatie blijft investeren het komende jaar. En dat 

terwijl Nederland zich als doel stelt om 3% van ons 

BBP te investeren in innovatie, maar niet boven de 

2,5% komt. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde ligt 

op 2,1%, in de VS ligt dit op 3,1%, Duitsland zit op 

3,2%, Japan op 3,2% en Zuid-Korea op 4,6% (bron: 

ESO, MSTI--database 2020-II ). Hier moet verande-

ring in komen en daar maakt FME zich sterk voor. 

Bekijk hier de digitale FME Agenda Industriebeleid 

2022-2024. 

Strategisch industriebeleid moet daarom 
worden ontwikkeld én uitgevoerd door 
een sterk ministerie van EZK dat echt 
verschil kan maken; met bijbehorende 
financiële middelen. 

Het belang van de industrie en haar toegevoegde waarde voor 
Nederland en haar inwoners is groot en overduidelijk. Daarom moeten 
we blijven investeren in innovatie, zo blijven we technologisch en 
economisch relevant. Als we dat goed doen brengt de technologische 
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.

Scan de code voor  
de digitale FME  
agende industrie-
beleid 2022-2024
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Technologische 
industrie heeft grote 
maatschappelijke en
economische impact

De technologische industrie heeft grote maatschappelijke en 
economische impact. Sociale partners in de technologische 
industrie zetten dat kracht bij met een Strategische Agenda, 
die zij als onderdeel van het akkoord over de cao Metalektro 
2020-2022 zijn overeengekomen. 

STRATEGIE

Met deze agenda willen sociale partners de uitda-

gingen waar de Metalektro voor staat gezamenlijk, 

werkgevers én werknemers, het hoofd bieden. 

Cao-partners willen de digitale en de energietransi-

tie aanpakken door samen te werken op de thema’s 

arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en industrie-

beleid. Met de strategische agenda zetten wij ons 

gezamenlijk in voor een succesvolle en concurre-

rende Metalektro, die goed werk biedt en bijdraagt 

aan de brede welvaaart en het welzijn van Neder-

land en de EU. 

Sociale partners maken zich daarbij sterk voor in-

dustriebeleid gericht zijn op het verbeteren van het 

vestigingsklimaat en een internationaal gelijk speel-

veld voor de technologische industrie. 

Daarnaast kampt de technologische industrie met 

structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Sociale 

partners ondernemen daarvoor gezamenlijk acties 

om het technisch onderwijs sterker te maken en 

daarmee een betere aansluiting op het bedrijfsle-

ven en meer instroom op de arbeidsmarkt.

Sociale partners voeren hiervoor een continue en 

constructieve sociale dialoog met elkaar. Deze dia-

loog moet ook bijdragen aan een stabiel cao-proces 

en toekomstbestendige arbeidsverhoudingen en 

toekomstbestendige cao’s en pensioen. 

Strategische agenda  
met de sociale partners 
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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. Langs de lijnen 
van deze transities hebben we ambities voor 
2023 geformuleerd.

Impactvolle 
programma’s op  
de drie transities

MAATSCHAPPELIJKE 
TRANSITIES

TECHNOLOGISCHE 
TRANSITIES

ARBEIDSMARKT- 
TRANSITIES

16 FME Jaarplan 2023 17FME Jaarplan 2023
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Technologische  
transities

TRANSITIES

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij 

het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van 

de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwik-

keling: we zitten midden in een transitie naar geavan-

ceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar 

zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikke-

ling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

De technologische industrie is zowel ontwikkelaar als 

toepasser van die geavanceerde technologieën. FME 

legt verbinding tussen toepassers en ontwikkelaars 

van verschillende ervaringsniveaus zodat ze van elkaar 

kunnen leren en elkaar verder brengen. Door samen 

gedachten en ideeën uit te wisselen kunnen zij de ont-

wikkeling 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. Nu zetten we een vervolgstap door in 

onze agenda de technologische transities als cruciale 

driver van de maatschappelijke transities en de ar-

beidsmarkttransities centraal te stellen.

Data technologieën 
Technologie gebaseerd op data heeft een enorme po-

tentie en wordt steeds meer toegepast binnen de tech-

nologische industrie. Dit helpt bedrijven niet alleen om 

effectiever en efficiënter te produceren, maar ook om 

producten ‘slimmer’ te maken en arbeidsproductivi-

teit te vergroten. We focussen ons op alle technolo-

gieën die informatie gedreven zijn. Daaronder vallen 

data-analyse en artificial intelligence, met daarbinnen 

machine learning en deep learning, maar ook afgelei-

de en verwante technologieën als cloud technologie 

en Internet of Things. Combinaties van deze technolo-

gieën, bijvoorbeeld artificial intelligence en quantum, 

zorgen in de toekomst voor baanbrekende innovaties 

in onder andere robotica, chemie en logistiek. 

Met het Platform AI for Industry richt FME zich op het 

versnellen van de toepassing van AI en gerelateerde 

technologieën in de technologische industrie. De cir-

ca 70 bij het platform aangesloten lidbedrijven met AI 

expertise delen daartoe kennis en praktijkcases onder-

ling en met bedrijven die willen starten met de toepas-

sing van AI. Tevens heeft FME sinds de oprichting van 

de Nederlandse AI Coalitie een leidende en coördine-

• Data technologieën (AI, smart algorithms)
• Engineering and fabrication technologies (Smart Industry)
• Cybersecurity 

De thema’s die vanuit de technologische 
transities centraal staan:

Technologie gebaseerd op data heeft een enorme 
potentie en wordt steeds meer toegepast binnen 
de technologische industrie. 
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rende rol binnen het toepassingsgebied ‘Technische 

Industrie’. Met als doel wederzijdse versterking en sy-

nergie tussen de initiatieven.

Speerpunten
• We bouwen het bestaande ecosysteem rond data-

technologieën (het FME Platform AI for Industry) 

verder uit en intensiveren de uitwisseling en samen-

werking met de programma’s van de maatschappe-

lijke transities.

• We bouwen het kennisdeling- en activiteitenpro-

gramma van het FME Platform AI for Industry op 

een schaalbare wijze verder uit. Daarbij maken we 

ook de stap van kennisdeling naar activering en fa-

cilitering van leden om echt aan de slag te gaan met 

use cases in de praktijk en/of gezamenlijke projec-

ten.

• We zetten als FME de leidende en coördinerende 

rol binnen het toepassingsgebied en de werkgroep 

‘Technische Industrie’ van de Nederlandse AI Co-

alitie voort. Met als doel een optimale aansluiting 

tussen dit landelijke consortium, het Smart Industry 

programma en de initiatieven vanuit het FME Plat-

form AI for Industry, zodat we elkaar versterken.

• Het FME Platform AI for Industry gaat intensiever sa-

menwerken met de kennisinstituten die actief bezig 

zijn met onderzoek op het gebied van sleuteltech-

nologieën als quantum technologie, nano technolo-

gie en fotonica. Met onze leden bepalen we welke 

rol we op het gebied van deze sleuteltechnologieën 

willen spelen en welke initiatieven we willen ontwik-

kelen.

• We richten ons vanuit onze belangenbehartiging 

op een voor onze leden werkbare regelgeving als 

gevolg van de Europese AI Act en Data Act. We on-

dersteunen onze leden met informatie over de in-

houd van de nieuwe regelgeving en de stappen die 

zij moeten nemen om hieraan te voldoen.

KPI’s
• Uitbreiding FME AI Platform for Industry naar  

100 actieve leden. 

• Organisatie van een impactvol AI Jaarevent en mini-

maal 8 kennisdelingssessies (voor ervaren  

en minder ervaren bedrijven) gedurende het jaar.

• Organisatie van minimaal 2 initiatieven /  

events in samenwerking met de maatschappelijke 

transities. 

Engineering and fabrication technologies 
(Smart Industry) 
In 2022 zijn we van start gegaan met de nieuwe Smart 

Industry Schaalsprong Agenda 2022- 2026. Met het 

Smart Industry programma hebben we de ambitie 

om tot het meest flexibele en best digitaal verbonden 

productienetwerk te komen. Daarbij richten we ons op 

Digitalisering in de fabriek, Digitalisering in de keten, 

het ontwikkelen van Skills bij werknemers en het ver-

sterken van het Ecosysteem. 

Doel is productiviteitsverhoging en vergroting van de 

toekomstbestendigheid van Nederlandse bedrijven 

(economisch, ecologisch/duurzaam, sociaal/inzet 

mens) met behulp van vergaande digitalisering. Pro-

ductiviteitsverhoging vergt investeren in nieuwe tech-

nologische innovatie, digitale gereedschappen, meer 

autonome systemen en het gelijktijdig trainen van 

medewerkers om die middelen effectief in te zetten. 

Door de ketens te digitaliseren en te verbinden, cre-

eren we ook noodzakelijke randvoorwaarden om de 

industrie te verduurzamen, CO2 uitstoot te reduceren 

en de levensduur van materialen te verlengen met cir-

culaire modellen. Op macroniveau draagt dit ook bij 

aan sterkere waardeketens en een hogere mate van 

productie- en datasoevereiniteit binnen Nederland en 

(West)-Europa.

 

De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet in de 

maakindustrie. Na de koplopers is het nu zaak de grote 

groep bedrijven die daar achteraan komen te activeren 

om met het thema Smart Industry en digitalisering aan 

de slag te gaan.

 

Speerpunten
• We geven breed sturing aan het uitvoeren van de 

Smart Industry Schaalsprong agenda 

2022 – 2026. We starten o.a. met werkgroepen 

die bestaan uit de Smart Industry stakeholders 

aangevuld met bedrijfsvertegenwoordigers van 

het grootbedrijf, MKI en branches om gezamenlijk 

Smart Industry projecten uit te voeren langs de 

4 actielijnen uit de Smart Industry Schaalsprong 

Agenda 2022-2026.

• We zorgen ervoor dat onze leden Smart Industry 

activiteiten zoals de EDIH’s (European Digital Innova-

tion Hubs) en het nationale groeifondsvoorstel NXT-

GEN Hightech optimaal kunnen benutten. 

• We brengen het FME dienstenaanbod van Smart 

Industry verder in lijn met de pijlers rondom Digitali-

sering in de fabriek, Digitalisering in de keten en Digi-

tale vaardigheden voor vakmensen en professionals. 

• We intensiveren de samenwerking met Duitsland 

langs de lijnen van het Duits-Nederlands Innovatie 

& Technologie Pact. 

KPI’s

• Minimaal 60 FME leden activeren op thema SI en 

laten deelnemen aan de Smart Industry assesments 

via doorverwijzing naar de European Digital Innova-

tion Hubs in de 5 regio’s. 

• De samenwerking opzoeken met de programma’s 

Sterk Werkgeverschap en Skills vanuit de maat-

schappelijke transities in het kader van de Actie-

lijn Digitale vaardigheden voor vakmensen uit de 

Schaalsprong Agenda 2022-2025. Samen optrekken 

in de opzet van de Smart Makers Coöperatie van 

waaruit de Smart Makers Academy opereert.

• 12% Challenge openzetten voor leden FME en part-

nerbranches. Minimaal 20 leden aanhaken en 5 

branches.

Cybersecurity 
Toenemende digitalisering biedt de samenleving en in-

dustrie veel kansen. Echter maakt deze digitale afhan-

kelijkheid de technologische industrie ook kwetsbaar 

voor verstoring, sabotage, manipulatie, diefstal van 

data en uitval. De snelle technologische ontwikkelin-

gen vragen daarom ook om versnelling en intensive-

ring van de cybersecurity aanpak voor niet vitale secto-

ren. Cyberveiligheid is een essentiële randvoorwaarde 

voor groeivermogen en behoud van welvaart.

Dagelijks zijn er nieuwe voorbeelden van bedrijven en 

organisaties die te maken hebben gehad met een cy-

berincident of cybercrime. Onderzoek toont aan dat de 

technologische industrie in 2021 voor het eerst meer 

werd aangevallen dan enig andere sector. Het is voor 

bedrijven van ook belangrijker dan ooit om zichzelf 

goed te beveiligen, zowel de IT- als de OT-omgeving. 

We gaan verder met het uitrollen van de cybersecu-

rity-propositie zoals die in 2021 is ontwikkeld, waarbij 

de aandacht nadrukkelijk uitgaat naar het bieden van 

handelingsperspectief voor alle leden, oftewel ver-

schillende behoefteprofielen. We blijven nadrukkelijk 

de samenwerking met bestaande en complementaire 

initiatieven zoeken en zullen het aanbod samen met de 

leden tegen het licht blijven houden. Dit alles met als 

doel om de technologische industrie weerbaarder te 

maken tegen de steeds groter wordende dreiging van 

cyberincidenten.

Speerpunten

• We vergroten de zichtbaarheid van FME op het the-

ma cybersecurity (zowel naar leden als naar externe 

stakeholders)

• We verbreden de dienstverlening (leden voor le-

den), zodat het aanbod overeenkomt met de vraag 

vanuit verschillende behoefteniveaus

• We vergroten de adoptiegraad van onze cyberdien-

sterverlening onder de leden en branches (activatie)

• Voor een succesvolle aanpak is (publiek-private) 

samenwerking een cruciale pijler die we verder ver-

sterken. Op beleidsniveau willen we dan ook een 

richtinggevende rol blijven invullen, waarbij we de 

standpunten van de technologische industrie helder 

voor ogen hebben.

KPI’s

• 25 bedrijven actief aan de slag met  

CYRA-certificering

• 50 bedrijven actief aan de slag met  

Samen Digitaal Veilig

• 3 branches via FME aangesloten  

bij Samen Digitaal Veilig

• Ieder kwartaal een event gerelateerd  

aan cyber. Totale bereik ~100 leden. 
Met het Smart Industry programma 
hebben we de ambitie om tot het meest 
flexibele en best digitaal verbonden 
productienetwerk te komen. 
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Maatschappelijke transities

TRANSITIES

De technologische industrie biedt oplossingen voor 

grote maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks be-

denken, maken en verkopen onze lidbedrijven tech-

nologie 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. Samen ont-

wikkelen we actie-agenda’s, standpunten, platforms 

en innovatieprojecten en zorgen in partnerships voor 

maximale impact. Dat doen we nationaal, regionaal 

en internationaal.

We focussen daarbij op grote thema’s waarin de tech-

nologische industrie – verenigd in FME – voorop loopt. 

Thema’s waarin we vanuit FME in de afgelopen jaren 

een stevige positie in de keten hebben opgebouwd 

en waar technologische oplossingen onmisbaar zijn. 

Want technologie maakt een versnelling van de ener-

gietransitie mogelijk, houdt ons gezond en zorgt voor 

een duurzame voedselproductie.

Energie, duurzaamheid en circulariteit
De energietransitie is voor Nederland een unieke kans 

om de economie duurzaam te moderniseren. Tech-

nologische innovaties bieden perspectief op een CO2 

-neutrale energievoorziening én structurele economi-

sche groei. Op het gebied van energie, duurzaamheid 

en circulariteit is FME koploper in het faciliteren van 

de energietransitie in de industrie, energie-infrastruc-

tuur en de duurzame leefomgeving om de gestelde 

klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen. 

We helpen aangesloten bedrijven om de nationale 

klimaatdoelen voor 2030 te halen en daarnaast signi-

ficante stappen te zetten richting klimaatneutraliteit in 

2050. Ook ondersteunen we onze leden in de transitie 

van lineair naar circulair. Dat doen we door het ver-

binden van kansen aan opgaven, versnelde inzet van 

innovatieve technologie en het stimuleren van een 

integrale aanpak. 

We creëren een positief bewegings- en toekomstper-

spectief voor leden (en hun klanten) op basis van de 

uitdagingen van de klimaat- en energietransitie en 

dragen met onze activiteiten concreet bij aan de ge-

formuleerde klimaatdoelen. 

De belangrijkste thema’s waar we ons op richten zijn 

digitalisering, energiebesparing, waterstof, elektrifica-

tie, flexibiliteit van het energiesysteem en circulariteit.

Speerpunten

De belangrijkste impact die we met het programma 

energie, duurzaamheid en circulariteit willen bewerk-

stelligen, is de vermindering van de CO2-voetafdruk 

van zowel de industrie, als de samenleving in zijn ge-

heel. Om dit te bereiken, zullen we in 2023 de nadruk 

leggen op de volgende elementen:

Technologische innovaties bieden 
perspectief op een CO2-neutrale 
energievoorziening én structurele 
economische groei. 

• Energie, duurzaamheid en circulariteit
• Gezondheid & zorg
• Landbouw, water & voedsel

De thema’s die vanuit de maatschappelijke  
transities centraal staan:
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• We ondersteunen onze lidbedrijven bij de uitdagin-

gen die ontstaan door de energiecrisis

• We laten concrete kansen van energiebesparing 

zien door niet alleen de technologieën van de toe-

komst op een podium te plaatsen, maar juist ook 

nadruk te leggen op reeds bestaande technologie 

van onze leden. Immers: wat je niet nodig hebt, 

hoef je ook niet op te wekken en op te slaan. 

• Voor meer innovatieve technologieën zoals groene 

waterstof zorgen we bij FME dat er door de gehe-

le keten niet alleen wordt nagedacht over innova-

tiesamenwerking en wordt gewerkt aan pilots en 

proof-of-concepts, maar ook over opschaling en 

haalbare business cases voor onze leden. 

• Onze leden hebben niet alleen in Nederland, maar 

ook daarbuiten een rol in de energietransitie. Het 

wordt met betrekking tot deze maatschappelijke 

uitdaging belangrijker dan ooit om over de grenzen 

heen samen te werken. FME zet daarom in op een 

belangrijke rol voor onze industrie in de gehele in-

ternationale keten voor energietransitie, en werkt 

samen met buitenlandse partners. 

KPI’s 

We bevorderen als team energie, duurzaamheid en 

circulariteit het innovatievermogen van de Neder-

landse technologische industrie. Wij helpen hen in 

2023 als volgt. 

• We verbinden minimaal 100 van onze leden met 

elkaar en hun respectievelijke keten door middel 

van events, projecten en programma’s, waarbij 

we de essentiële rol die die industrie speelt in de 

energietransitie inzichtelijk maken en promoten. 

We dragen hiermee concreet bij aan de gestelde 

klimaatdoelen. 

• We lobbyen voor ambitieuze maar redelijke (ener-

gie)wetgeving voor de industrie en andere benodig-

de standaardisering en kaders om de impact van de 

industrie zo groot mogelijk te maken 

• We realiseren platforms, programma’s en projecten 

die businesskansen creëren voor leden, zowel nati-

onaal als internationaal. 

• We onderwijzen onze bedrijven over de energie-

transitie zodat ook zij hierin een echte leiderschaps-

rol kunnen gaan vervullen. Dit doen wij door het 

aanbieden van masterclasses, het ontwikkelen van 

tools zoals een Roadmap energietransitie, en het 

organiseren van informatieve sessies waar de na-

druk ligt op inhoud én netwerk  

• We realiseren frequentere voorlichting voor leden 

omtrent huidige en toekomstige ontwikkelingen 

in de energiemarkten, en helpen hen de risico’s te 

mitigeren.

Gezondheid & zorg
We mogen in Nederland nog steeds trots zijn op onze 

gezondheidszorg. Met de naweeën van COVID staat 

de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van 

gezondheidszorg in Nederland helaas wel steeds meer 

onder druk. Grote uitdagingen als toenemende perso-

nele krapte, meer vraag naar zorg door vergrijzing en 

ontzuiling, en steeds meer opspelende leveringsonze-

kerheid van de producten in verband met geopolitieke 

factoren zetten de net afgesloten zorgakkoorden nu al 

onder druk met uitdagingen rondom budgettering en 

financiering. Weliswaar wordt inzet van technologie 

en digitale zorg benoemd als deel van de oplossing, 

versnelling hiervan met ook directe maatregelen die 

de implementatie en opschaling verbeteren is nodig. 

Denk aan akkoord op invoering van WEGIZ, een EHDS, 

het digivaardig maken van zorgpersoneel. De bewust-

wording moet snel in alle lagen van de organisaties in 

de zorg en bij zorgverzekeraars komen om te investe-

ren in technologie in plaats van op krampachtige focus 

en werving van mensen.

Tegelijkertijd zien we dat we steeds meer patiënten 

en burgers de regie willen houden over zijn of haar 

levenskwaliteit, waarmee de zorgvragen en -eisen die 

aan de zorg worden gesteld, steeds complexer wor-

den. Zowel de veranderende zorgvraag als de uitda-

gingen zijn voor iedereen, en dus ook voor onze bre-

de ledengroep, erg relevant. Slimme technologie uit 

onze achterban, biedt oplossingen waarmee we de 

noodzakelijke transitie en uitdagingen succesvol aan 

kunnen pakken. 

Het rapport van Gupta Strategists, ‘Uitweg uit de 

schaarste’ heeft zichtbaarheid gegeven aan FME als 

gesprekspartner. Een zeer succesvolle lancering bood 

kansen om in gesprekken de bijdrage van technologie 

als deel van de oplossing van het personeelsprobleem 

in het brede zorglandschap voor het voetlicht te bren-

gen. De werkdruk en personeelstekort in de zorg krijgt, 

net als in andere sectoren, veel aandacht. Gelukkig 

merken we dat de meerwaarde van medische tech-

nologie en digitale oplossingen steeds meer wordt 

gezien.

Met deze positieve mindset zijn we er nog lang niet. 

Want we merken in de praktijk een grote mate van 

‘implementatie-armoede’. Daar gaan we in 2023 aan 

werken vanuit het Programma Gezondheid en Zorg.

Speerpunten

• Met een vervolg op het onderzoek van Gupta ‘Uit-

weg uit de schaarste’ tonen we de positieve kracht 

aan van inzet van (medische) technologie en digita-

le zorgoplossingen in de zorg

• We gaan voor een snellere markttoelating en 

verdergaande implementatie van innovaties, zo-

dat oplossingen sneller bij mensen komen en bij-

dragen aan de vermindering van personeelstekort 

en werkdruk. 

• We zetten ons in voor het versterken van de ‘digi-

vaardigheid’ van zorgmedewerkers – een belang-

rijke randvoorwaarde voor snellere adoptie en 

implementatie van technologie en digitale zorgop-

lossingen. 

• We gaan voor versnelling op het gebied van da-

ta-uitwisseling. Geen woorden maar daden zijn 

nodig voor betere zorg.

• We ondersteunen onze leden bij de knelpunten als 

gevolg van de Medical Device Regulation (MDR) 

en In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR), alsook 

wet- en regelgeving rondom data- en AI-toepas-

singen en de GDPR. 

KPI’s

• We organiseren de tweede Week van de Innova-

tieve Zorg in Q2 2023. Thema 2023: digivaardig in 

de zorg. Hierbij maken we zichtbaar wat de posi-

tieve impact van medische technologie en digitale 

zorgoplossingen is. Dit doen we onder andere met 

bijeenkomsten en werkbezoeken met FME-leden, 

Kamerleden, relevante samenwerkingspartners, 

patiënten en publiek; daarmee activeren we 50 

bedrijven.

• Ontwikkeling FME Gezondheid en Zorg programma 

‘Ziekenhuis van de toekomst’: werken aan een slim-

mer en duurzamer ziekenhuis. Met betrokkenheid 

van 25 FME-leden;

• Met de FME Zorg communicatie zijn er 500.000 

contactmomenten om te laten zien wat medische 

technologie en digitale zorgoplossingen aan meer-

waarde bieden om stakeholders en publiek ervan 

te overtuigen dat technologie de zorg beter maakt.

• Uitbreiding van het netwerk met 9 nieuwe leden 

op gebied van medtech/data/AI in zorg: 1 lid met 

meer dan 250 fte, 3 nieuwe mki-leden en 5 nieuwe 

medtechstarters.

Ons land is sterk in kennis en expertise op het gebied van 
voedsel, water, gezondheid en technologie.
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Arbeidsmarkttransities

TRANSITIES

Voor de technologische industrie zijn voldoende 

medewerkers met de juiste skills essentieel. Bij onze 

bedrijven ligt de opgave om in te spelen op de ver-

anderende omstandigheden: om resultaat te blijven 

boeken, om medewerkers van alle leeftijden duur-

zaam inzetbaar te houden en de waarde op de ar-

beidsmarkt veilig te stellen.

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, ar-

beidsvoorwaarden en verzuim.

Onze succesvolle onderwijs- en arbeidsmarktagenda 

heeft de afgelopen jaren meer middelen voor hybri-

de docenten, het behoud van de subsidie voor prak-

tijkleren 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 ar-

beidsmarkttransities zal voortbouwen op deze sterke 

basis.

Cao
Als uitwerking van het cao-akkoord van 2021 hebben 

FME en vakbonden de Strategische Agenda Metalek-

tro voor de jaren 2022 tot 2027 opgesteld. Met deze 

agenda willen sociale partners de uitdagingen waar de 

Metalektro voor staat het hoofd bieden. Cao-partners 

willen de digitale en de energietransitie aanpakken 

door samen te werken op de thema’s arbeidsver-

houdingen, arbeidsmarkt en industriebeleid. Met de 

strategische agenda zetten wij ons gezamenlijk in voor 

een succesvolle en concurrerende Metalektro, die 

goed werk biedt en bijdraagt aan de brede welvaart 

en het welzijn van Nederland en de EU. De cao is on-

dersteunend aan de strategische agenda. 

Daarnaast bevat de nieuwe cao met als startdatum 1 

december 2022 weer afspraken die tijdens de looptijd 

geïmplementeerd worden. FME ondersteunt de aan 

de cao gebonden leden daarin. Daarnaast voert FME 

samen met de vakbonden de sector brede (bedrijfs-

overstijgende) afspraken uit. Naast de uitvoering van 

de nieuwe cao en de gezamenlijke langere termijn 

strategische agenda, gaan sociale partners in 2023 

in overleg over het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 

2025 / 2026 ingevoerd moet worden. In 2023 zullen 

sociale partners daarvoor een transitieplan moeten 

overeenkomen.

Speerpunten

• FME voert samen met vakbonden in de Raad van 

Overleg Metalektro (ROM) en/of in de Stichting 

Arbeidsmarkt + Ontwikkeling (A+O) sectorbrede 

afspraken in de nieuwe cao uit. 

• FME ondersteunt met voorlichting en advisering 

• Cao
• Toekomstbestendig werkgeverschap
• Voldoende medewerkers met de juiste skills 

De thema’s die vanuit de arbeidsmarkt-
transities centraal staan:

Landbouw, water en voedsel
Nederland is mondiaal sterk in kennis, expertise en 

technologie op het gebied van landbouw, tuinbouw, 

veeteelt, water en voedselproductie. De afgelopen 

200 jaar heeft technologie aantoonbaar gezorgd dat 

de voedselvoorziening het leven van mensen verbe-

terd heeft: op de meeste plaatsen is er voldoende en 

veilig voedsel. In diezelfde 200 jaar hebben we de aar-

de intensiever naar onze hand (proberen) te zetten en 

steeds meer uitgeput.  Een eindige weg zoals steeds 

duidelijker blijkt, kijkend naar problemen als klimaat-

verandering, stikstofcrisis in Nederland en achteruit-

gaande waterkwaliteit en biodiversiteit.  

Transformatie in onze wereldwijde voedselproductie 

is nodig. De landbouw & voedsel sector heeft de po-

tentie om bovenstaande problemen aan te pakken als 

we met de natuur leren samenwerken in plaats van 

ertegenin gaan. De huidige leidende positie en onze 

technologische kennis biedt ons de komende decen-

nia kansen, maar vraagt tegelijkertijd verantwoor-

delijkheid om leiderschap te tonen met innovatieve 

oplossingen voor duurzame, milieuvriendelijke en na-

tuur inclusieve landbouw en voedselproductie.

Speerpunten

• We zetten in op visie-ontwikkeling in samenwer-

king met onze leden. Centraal staat hier de tran-

sitie naar technologie als hulpmiddel om samen 

te werken met de natuur, o.a. voor kringloop- en 

precisielandbouw, strokenteelt en agroforestry 

als perspectief voor de landbouw. De inzet van 

sensoren, data, AI en robotisering kan hierbij hel-

pen, mits technologie een hulpmiddel blijft en 

niet het doel wordt. 

• We stimuleren het gebruik van al ontwikkelde 

technologie, o.a. voor de stikstofcrisis. Technolo-

gie blijft nu vaak op de plank. Vaak is het niet de 

100% oplossing, maar daarmee nog steeds wel 

een goede stap in een behandeling naar een na-

tuurinclusievere en dus duurzamere werkwijze. 

• We stimuleren internationale samenwerking. 

Nederland staat niet alleen, ook in andere delen 

van de wereld wordt hard gewerkt aan oplossin-

gen voor een weerbaar en duurzaam voedsel-

systeem. De problemen zijn urgent en daarom is 

praktijk- en innovatiesamenwerking essentieel.

KPI’s 

• Vanuit onze nieuwe visie werken we met mini-

maal 60 betrokken leden samen aan een con-

creet inhoudelijk Landbouw, Water & Voedsel 

programma dat onze positionering en een agen-

da omvat

• De succesvolle Taskforce Toekomstbestendige 

Stalsystemen wordt tenminste tot begin 2024 

doorgezet, waarbij we de focus verleggen van in-

novatieve ideeën naar concrete implementatie. 

Parallel werken we aan een lobby en positione-

ring van onze achterban als mede-oplossers van 

het emissie/stikstofprobleem

• FME neemt op het gebied van agrifood robotica (via 

o.a. Nextgen HighTech) een coördinerende rol in bij 

projecten voor toegepast onderzoek en bewaakt 

dat de resultaten hun weg naar de markt vinden

• Samen met onze leden, onderzoek partners en de 

overheid werken we aan het toepasbaar krijgen/ 

het valideren van technologische Agri & Food inno-

vaties in Nederland en de VS door het ondersteu-

nen van concrete innovatieprojecten en het moni-

toren van de voortgang 

• FME verstevigt de positie als aanjager voor inter-

nationale samenwerking door de samenwerkings-

aanpak met Californië en Washington State uit te 

bereiden naar een andere relevante markt-thema 

combinatie. 
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de leden bij die uitvoering van de nieuwe cao’s 

Metalektro.

• FME geeft uitvoering aan de afspraken in de eerder 

in 2022 overeengekomen strategische agenda én 

de nieuwe afspraken die in het cao-overleg 2022 

zijn gemaakt in het kader van de strategische 

agenda, op de terreinen van arbeidsverhoudingen, 

arbeidsmarkt en industriebeleid.

• Vanaf begin 2023 vindt het overleg plaats tussen 

sociale partners over het transitieplan voor de 

overgang naar het nieuwe pensioencontract. FME 

betrekt daarbij de leden, o.a. via de pensioenwerk-

groep van de Sociale Commissie en met behulp 

van voorlichting. 

KPI’s

• In 2023 brengt FME samen met vakbonden 

gezamenlijke bezoeken aan minimaal 10 bedrijven, 

in het kader van het verbeteren van de arbeidsver-

houdingen (en als uitvoering van de actieagenda 

van de gezamenlijke Strategische Agenda 2022-

2027). 

Toekomstbestendig werkgeverschap 
Eén van de belangrijkste succesfactoren voor onder-

nemingen, zijn de mensen die er werken. Er is STERK 

Werkgeverschap nodig om medewerkers mensen 

optimaal te laten presteren, duurzaam inzetbaar te 

houden en voor een aantrekkelijk imago om nieu-

we mensen aan te trekken en huidige medewerkers 

te behouden voor onze sector. STERK staat voor Sa-

menwerking, Talentontwikkeling, Erkenning, Ruimte 

en Kracht. Vijf 5 thema’s die van belang zijn voor pro-

ductiviteit, duurzame inzetbaarheid en werkplezier 

en daarmee imago. Voor deze thema’s geldt dat er 

binnen onze sector ruimte is voor verbetering en daar 

richt dit programma zich op. Het programma geeft 

daarmee (deels) invulling aan de strategische agenda 

die we ook hebben met de vakbonden.   

Speerpunten

• Met het programma STERK werkgeverschap 

inspireren, informeren, activeren en faciliteren we 

werkgevers actief om invulling te geven aan deze 

transitie. Dit doen we met data, best practices, 

bijeenkomsten en concrete tools. 

• Met onze dienstverlening richten we ons op 

leiderschap, flexibiliteit, het creëren van meer 

betrokkenheid van werknemers en het verbeteren 

van arbeidsrelaties. 

• Met onze belangenbehartiging zetten we in op de 

betaalbaarheid van werkgeverslasten, werkbare 

wet- en regelgeving en de uitvoerbaarheid van de 

sociale zekerheidsregelingen (zoals loondoorbeta-

ling bij ziekte).

KPI’s

• Tenminste 500 leden hebben in 2023 deelgeno-

men aan een STERK Werkgeverschap gerelateerde 

activiteit. Denk aan deelname aan een bijeenkomst 

of de afname van een dienst. 

• In 2023 doen we weer een data-onderzoek 

gebaseerd op data vanuit de NEA (Nederlandse 

enquete arbeidsomstandigheden onder ca. 3000 

medewerkers in onze sector ), daarin willen we 

significante verbetering zien op de minimaal 3 van 

de 5 thema’s; Samenwerken, Talentontwikkeling, 

Erkenning, Ruimte en Kracht.

Voldoende medewerkers met de juiste skills 
Het is top of mind bij onze bedrijven: het gebrek aan 

goed geschoolde medewerkers. Goede vakmen-

sen zijn moeilijk te vinden en duur. De tekorten zijn 

groot en structureel. Grote maatschappelijke opgaven 

(wonen, energietransitie) dreigen te verzanden door 

arbeidstekorten. Ons verdienvermogen verzwakt. 

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, dus 

behalve investeren in nieuwe medewerkers, moeten 

onze bedrijven ook hun eigen medewerkers constant 

blijven om- en bijscholen. 

Onze bedrijven investeren op alle mogelijke manieren, 

maar kunnen dit niet alleen: overheid, onderwijsin-

stellingen, vakbonden, medewerkers, iedereen moet 

meedoen. Allen gezamenlijk kunnen we dit “wicked 

problem” oplossen. 

Eindelijk is deze boodschap ook goed doorgedron-

gen tot besluitvormers en beleidsmakers. Mede 

door de aanhoudende lobby van FME. Het is nu 

zaak de aandacht vast te houden en in te zetten op 

grootschalige verandertrajecten die ook daadwer-

kelijk het verschil gaan maken voor onze bedrijven.  

In dit programma zetten we voor 2023 daarom in op 

een aantal grote actielijnen. Bij al deze projecten wer-

ken wij zowel intern als extern samen met onze be-

langrijkste stakeholders.  

Deze projecten zijn:

 − Groeifondsvoorstel PPS-en in beroepsonderwijs

 − Vernieuwing MBO-onderwijs voor de maakin-

dustrie

 − Techniekpromotie in PO en VO

 − Introductie van het skillspaspoort (obv CAO 

afspraak en ‘metro-lijnen’ - focus op de vaardig-

heden die nodig zijn voor de uitvoering van de 

functies).

 − Ontwikkelen “Gouden Poort” naar de techniek

 − Meer meiden en vrouwen in de techniek (ism 

Programma Sterk Werkgeverschap)

Daarnaast regulier:

 − Uitstekende data waarop we onze acties kunnen 

bouwen, bv over skills gap, tekorten, onderwijs-

data 

 − Ondersteuning human capital agenda van de 

topsectoren (m.n. topsector HTSM)

 − Stevige lobby op onderwijs en ontwikkeling zo-

dat we het beste realiseren voor onze bedrijven

 − Intensivering samenwerking met industriecoali-

tie op thema leren en ontwikkelen. 

Onze visie op werkgeverschap is gebaseerd 
op goede arbeidsverhoudingen, moderne 
arbeidsvoorwaarden(vorming) en een 
stimulerend arbeidsmarktstelsel. 
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Versterkte focus op data 
driven dienstverlening

We gebruiken data ook om de kennis van ketens te 

vergroten en nog waardevollere verbindingen tus-

sen leden te kunnen leggen. De data die we middels 

de FME Beloningsbenchmark ontvangen passen we 

toe bij de impactbepaling van nieuwe cao afspra-

ken. Met behulp van ledenonderzoeken en nieuwe 

data science technieken kunnen we onze lobby en 

belangenbehartiging versterken en nog beter aan-

sluiten bij de behoeftes en interesses van de leden. 

En omdat wij steeds meer en betere data over onze 

leden verwerven, heeft de veiligheid van data  hoge 

prioriteit in onze eigen bedrijfsvoering!

KPI’s
• 10% jaarlijkse groei in aantal deelnemers FME 

Beloningsbenchmark 

• Minimaal 100 eerste deelnemers aan de FME 

Bedrijfsvoeringsbenchmark

• Minimaal 5 publicaties en/of persberichten op 

basis van data onderzoek. 

Speerpunten

• FME Beloningsbenchmark uitbreiden 

met nieuwe functies en verrijken met 

indicatoren over vacaturedruk. Op de 

achtergrond verbeteren we het functie-

matching algoritme om de aangeleverde 

data beter te matchen op ISF functies.

• FME Bedrijfsvoeringsbenchmark zal 

modulair worden uitgebracht en ver-

rijkt zodat ondernemers de relevante 

onderdelen kunnen kiezen om zich op te 

benchmarken. We zullen de input van 

onze leden gebruiken om de volgorde 

van nieuwe modules te prioriteren.

• De lobby activiteiten van FME worden 

ondersteund met data onderzoek en 

visualisaties om onze standpunten meer 

kracht bij te zetten. 

• Voor de bij FME aangesloten branches 

leveren we productstatistieken op over 

geproduceerde en verkochte producten, 

zodat marktaandeel en marktontwikke-

ling kan worden gemonitord.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in bedrijfs-
processen en besluitvorming. 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, proactief nieuwe 
inzichten en maken deze unieke informatie exclusief 
digitaal beschikbaar.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in 
bedrijfsprocessen en besluitvorming.
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Sterke coalities met  
branches en partners

Met slimme coalities vergroten we de impact van 

deze samenwerking. Daarom heeft FME de ambitie 

om haar netwerk van branches en partners verder 

te versterken en de samenwerking langs inhoudelij-

ke lijnen te intensiveren. Zo werken we met elkaar 

aan het versterken van de technologische industrie 

en kunnen we gezamenlijk het hoofd bieden aan de 

uitdagende transities die voor ons liggen.

KPI’s
• Minimaal 15 partnerbranches participeren bin-

nen (een project in) één van de transities.

• We komen tot een nieuwe partnership (met of 

zonder verenigingsmanagement contract) met 

tenminste één branche- of ondernemersorga-

nisatie.

• Bestuurders van FME-partnerbranches geven 

onze verenigingsmanagement dienstverlening 

tenminste een 8.0. 

Speerpunten

• We vormen coalities langs alle drie 

transities met relevante partners, zoals 

andere werkgeversorganisaties en be-

staande ecosystemen, om de impact in 

de programma’s te vergroten.

• We intensiveren en versterken de (in-

houdelijke) samenwerking

• Versterken van onze reputatie als sa-

menwerkingspartner

• Samenwerking met de FME-partner-

branches door hen actief te betrekken 

bij onze activiteiten.

Innovatie en kennisontwikkeling binnen de technologi-
sche industrie gaan zo snel dat ze voor veel bedrijven 
nauwelijks bij te benen zijn, laat staan voor beleidsma-
kers en andere stakeholders. Het verenigen van belan-
gen en het bundelen en delen van kennis zijn daarom 
belangrijker dan ooit. Brancheorganisaties spelen daarin 
een belangrijke rol. Zij brengen organisaties samen en 
bouwen coalities die voor alle betrokken partijen strate-
gische meerwaarde opleveren.

Met slimme coalities vergroten we de 
impact van onze samenwerking. 
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