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Technologie speelt een sleutelrol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
Maken we op tijd de omslag naar schone energie? Hoe voorkomen wij dat steden 
dichtslibben, files toenemen en het tekort aan woningen toeneemt? Om technologie 
in te zetten als gamechanger bij maatschappelijke vraagstukken is een sterke techno-
logische industrie nodig die ook internationaal de concurrentie aan kan. Eind 2018 
publiceerde FME de industrieagenda 2019-2021 waarin staat wat daarvoor nodig is. 
Nieuwe geopolitieke en economische uitdagingen maken een aanscherping van deze 
voorstellen nodig om economie en industrie sterk te houden.

HET DAK REPAREREN ALS DE ZON SCHIJNT

FME versterkingsagenda  
voor economie en industrie 
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De Nederlandse industrie heeft een sterke positie… 
Het vertrekpunt voor Nederland is gunstig: de Nederlandse industrie  
is sterk en op veel gebieden vooruitstrevend. De technologische 
 industrie heeft een jaarlijkse omzet van 182 miljard euro, exporteert 
voor 84 miljard euro en levert 30% van alle R&D banen in Nederland.  
Er wordt aan de weg getimmerd met nationale en internationale 
 programma’s, zoals Smart Industry en Industry 4.0 waarmee de digi
talisering in de  industrie versneld wordt. De technologische industrie is 
niet alleen de groeimotor van de Nederlandse economie, maar levert 
ook een  belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals 
klimaatverandering, een toegankelijke gezondheidszorg en een duur
zame voedselvoorziening.

…maar er zijn wolken aan de horizon 
De zekerheden van vandaag bieden echter geen garantie voor de 
 wereld van morgen. Het tempo van de mondiale en technologische 
ontwikkelingen is hoog. De Nederlandse industrie moet alles op alles 
zetten om het tempo van ontwikkeling op peil te houden. Tegelijkertijd 
zien we mede door de handelsoorlog de groei van de wereldhandel 
 afnemen van 5,0% in 2017 naar 1,8% in 2019. De economische omslag 
wordt zichtbaar. Producenten in de technologische industrie zijn 
 pessimistisch over de economische ontwikkelingen. De verwachtingen 
voor de productie, de omzet en de waarde van de orderontvangst zijn 
voor het eerst in jaren negatief (Conjunctuur Enquête Nederland 
(COEN), lopend kwartaal Q3, 2019).

… dus moeten we het dak repareren nu de zon (nog) 
schijnt 

Reden genoeg om het dak te repareren. Bedrijven hebben de afgelo
pen jaren geïnvesteerd in een sterke basis. Met het Smart Industry 
 programma is een versnelling ingezet van de digitalisering waarmee 
 bedrijven hun productiviteit vergroten. Dat biedt veerkracht bij tegen
slag. Maar het tekort aan technisch personeel en de mismatch op de 
arbeidsmarkt hebben het innovatievermogen van de technologische 
 industrie de afgelopen jaren onder druk gezet. Een versterking van de 
innovatie en concurrentiekracht is nodig.

… met een versterkingsagenda voor de economie en 
 crisismaatregelen op de plank 

Ook voor de overheid geldt dat hervormingen die de economie 
 versterken niet langer uitgesteld kunnen worden. Naast hervormen 
 betekent het ook: nu alvast crisismaatregelen en een investerings
agenda uitwerken die meteen ingezet kunnen worden als het econo
misch zwaar weer wordt. In deze agenda doet FME daarvoor een 
aantal voorstellen waarmee we de fundamenten van de economie 
 versterken en een eventuele storm straks goed kunnen weerstaan. 
 Laten we goed voorbereid zijn!

Agenda voor versterking van de economie en industrie

Vernieuwde regeling voor deeltijd-WW 2.0
Onzekerheden als een afzwakkende wereldhandel, geopolitieke 
 verschuivingen en concurrentie vanuit de VS en China maken dat wij 
vooruit moeten kijken en voorbereid moeten zijn op mindere tijden. 
Sinds de vorige crisis weten wij dat er maatregelen zijn die de ernstig
ste klappen kunnen dempen, zoals de deeltijdWW. Veel bedrijven uit 
de technologische industrie hebben destijds gebruikgemaakt van deze 
maatregel waardoor zij snel weer konden opschalen toen de vraag 
weer aantrok. Om vakkrachten met specifieke kunde te kunnen be
houden tijdens economische schokken, vraagt FME de overheid met 
spoed de voorbereidingen te treffen voor een tijdelijke deeltijdWW 
2.0 die ingezet kan worden in tijden van economische crisis.  Tijdens  
die deeltijdWW moet er een verplichting komen tot bij scholing,  
zodat de skills van medewerkers uptodate blijven. FME vindt dat  
het bedrijfsleven betrokken moet worden bij het formuleren van  
de stringente voorwaarden van deze maatregel.

Kennis behouden en uitwisselen
De succesvolle kenniswerkersregeling van de vorige crisis moet 
 klaar liggen voor het geval de economie tegenzit. Met zo’n regeling 
 kunnen onderzoekers met specifieke hoogwaardige kennis uit de 
 technologische industrie bij kennisinstellingen als TNO en universiteiten 
gedetacheerd worden. Zo ontstaan er nieuwe crossovers en kan er 
 gewerkt worden aan maatschappelijke vraagstukken. Er moet budget 
komen om 75% van de loonkosten te kunnen betalen. FME roept de 
overheid daarnaast op in bredere zin te kijken hoe in economisch 
 mindere tijden kennis en kunde uit het bedrijfsleven ingezet kunnen 
worden bij de minder conjunctuur gevoelige overheidssectoren en de 
semipublieke sector. Dit levert niet alleen voor kennisinstellingen 
 belangrijke kennis op, ook komen voor het onderwijs waardevolle 
 hybride docenten beschikbaar en voor Defensie hooggekwalificeerde 
reservisten.

Masterplan Smart Infra
Er is een gedeelde toekomstagenda met bijhorende investeringsagenda 
nodig om de economie te versterken en transities zoals digitalisering  
en vergroening in goede banen te leiden. FME pleit voor het opstellen 
van een masterplan Smart Infra gericht op structuurversterkende 
 maatregelen op vier gebieden: de energieinfrastructuur (elektrisch, 
waterstof), de digitale infrastructuur (glasvezel, 5G), de fysieke infra
structuur (verouderende bruggen, smart maintenance) en de kennis
infrastructuur (sleuteltechnologieën). Met een crisis en transitiewet 
kan een conjuncturele terugval op korte termijn worden benut om de 
 infrastructurele uitdagingen van deze transities versneld aan te pakken. 
Zo voorkomen we bovendien dat mensen met relevante skills voor 

FME VISIE: VERSTERKEN ECONOMIE EN INDUSTRIE

De wereld verandert in hoog tempo en Nederland en Europa worden uitgedaagd. China maakt  
een snelle ontwikkeling door en zet vol in op baanbrekende technologieën die het hart vormen  
van de vierde industriële revolutie. Tegelijkertijd zet ook de Verenigde Staten alle zeilen bij om  
met strategische meerjarenplannen een hightech maakindustrie op te bouwen en de slag om  
een nieuwe generatie sleuteltechnologieën te winnen. In Europa wordt ondertussen een fel  
debat gevoerd over een nieuw industriebeleid en het creëren van kampioenen die de concurrentie  
aankunnen met de wereldspelers. De industriële kaarten in de wereld worden opnieuw geschud.
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deze opgaven in economisch mindere tijden werkloos thuiszitten, 
 terwijl er op een later moment een tekort aan personeel is voor deze 
grote transities.

Smart Industry accelerator
De opgave voor de industrie is duidelijk: we moeten de digitalisering 
versnellen om de internationale concurrentiestrijd aan te kunnen en 
productie naar Nederland te halen of hier te houden. De ambitie is  
om in 2021 het meest flexibele en digitaal verbonden productie
netwerk van Europa te hebben. Daarvoor bestaat het Smart Industry 
programma waarin actie wordt genomen om de toepassing van  
Smart Industry  oplossingen breed te verankeren. Als de groei afneemt, 
is het juist  belangrijk dit programma te versnellen en te intensiveren  
zodat bedrijven belangrijke Smart Industry innovaties kunnen door
voeren en kunnen investeren in mensgerichte technologieën die de 
 arbeidsproductiviteit verhogen. Hiervoor is structurele financiering 
 nodig voor het Smart  Industry programma.

Naast bovenstaande crisismaatregelen pleit FME ervoor een aantal 
hervormingen en investeringen in gang te zetten waarmee de inno
vatie en concurrentiekracht van onze economie versterkt wordt:

Een investeringsoffensief in innovatie
De sterke economie van de toekomst innoveert nu. Investeringen in 
sleuteltechnologieën zoals fotonica, robotica, quantum, advanced 
 computing en kunstmatige intelligentie bepalen hoe concurrerend  
wij straks zijn. De vierde industriële revolutie vereist een investerings
offensief. Ook als we over de grens kijken is er alle reden om onze 
 ambities fors op te voeren. China en de VS schroeven hun R&D 
investeringen snel op. Momenteel vindt 48% van de investeringen  

in Artificial  Intelligence al plaats in China en ook andere landen zoals  
de VS,  Duitsland en Frankrijk maken miljardenbudgetten vrij. FME pleit  
voor een Europees AI Centre of Excellence in Nederland. Naast een 
 financiële impuls moeten we onze innovatiecultuur versterken. Inno
veren met lef, investeren in onbewezen technologieën, nieuwe partijen 
betrekken en niet alleen startups maar ook scaleups laten bloeien. 

Naar een duurzame arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is aan enorme veranderingen onderhevig. Techno
logische ontwikkelingen zetten de arbeidsmarkt op zijn kop. De 
 beroepsbevolking verandert en neemt af door de vergrijzing. Ook 
neemt het aantal gewerkte uren langzaam af en daalt de groei van de 
arbeidsproductiviteit. We moeten daarom het aanpassingsvermogen 
op de arbeidsmarkt vergroten door deelname aan de Nederlandse 
 arbeidsmarkt te verhogen, technologie slim in te zetten op de werk
vloer en een leven lang ontwikkelen tot norm te maken en centraal  
te zetten in de arbeidsrelatie. Door iedereen een persoonlijke leer
rekening te geven waaruit de rekeninghouder gedurende de gehele 
carrière opleidingen kan financieren, worden financiële drempels 
 weggenomen. Ook moet het arbeidscontract van de toekomst meer 
prikkels bevatten om in de eigen loopbaan te investeren dan het 
 huidige vaste contract. Mensen die toch in de bijstand belanden 
 moeten kunnen leren zonder dat zij hun uitkering kwijtraken.  
Opleiden en trainen bij werkloosheid moeten een verplichting zijn,  
met behoud van uitkering. Een skillsAPK moet elke Nederlander 
 ondersteunen in deze transitie.

Deltaplan techniekonderwijs
Bedrijven moeten momenteel orders laten lopen en kunnen minder 
 innoveren door een tekort aan technisch personeel. Dit tekort dreigt  
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de komende jaren alleen maar toe te nemen. Er wordt te lang gepraat 
zonder merkbare veranderingen. De mismatch op de arbeidsmarkt 
vraagt nú om een Deltaplan in het onderwijs: een langjarig investe
ringsprogramma voor technisch onderwijs. De numerus fixus bij 
 technische studies moet worden afgeschaft en er moeten volop 
 mogelijkheden zijn in alle onderwijssectoren om duaal te leren. De 
 studenteninstroom en de bekostiging van het onderwijs moeten beter 
afgestemd worden op de arbeidsmarkt. Beroepen veranderen steeds 
sneller en wisselen van baan en zelfs vakgebied wordt steeds normaler. 
Onderwijs moet zich daarom meer gaan richten op het opleiden voor 
de hele keten in plaats van één vakgebied. Een flinke investering in  
21st century skills, inclusief digitale vaardigheden is in alle onderwijs
sectoren van belang. Daarnaast moet ons onderwijsstelsel geschikt  
zijn om iedereen permanent bij te scholen. Dat kan alleen als er 
 vloeiende overgangen zijn tussen leren en werken en school in hybride 
leeromgevingen. Er is een stelselherziening beroepsonderwijs nodig, 
met inzet van hybride docenten en stimulering van structurele samen
werkingsverbanden in de regio’s. Het onderwijs van de toekomst is 
nauw  verweven met het bedrijfsleven.

De vijver vergroten
Er is een samenhangende aanpak nodig om het arbeidsaanbod te 
 vergroten. Nederland moet aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers.  
Ook onorthodoxe maatregelen moeten niet worden geschuwd. Zo 
wordt veel vrouwelijk talent nog steeds onderbenut door deeltijdwerk. 
Vaak geen bewuste keuze maar een gevolg van institutionele en  
culturele conventies. De overheid moet maatregelen nemen om het 
voor vrouwen aantrekkelijker te maken meer uren te werken. Daar
naast zitten er mensen in de kaartenbakken bij het UWV die met 
 omscholing veel sneller weer aan de slag zouden kunnen. Dat moet 
makkelijker worden. Verborgen talent vinden we ook onder status
houders – zij kunnen inburgeren via werk dankzij de bedrijfs(tak)
scholen. De vijver vergroten betekent ook dat we kenniswerkers uit  
het buitenland moeten werven en talent dat in Nederland komt  

studeren behouden. FME pleit voor uitbreiding van het  vervolg 
 programma voor werving en binding van internationale  studenten 
‘make it in the Netherlands’ van alleen de ICTsector naar alle sectoren 
waar arbeidsmarkttekorten bestaan.

Toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden moeten toekomstbestendig gemaakt worden. 
De cao moet meer toegevoegde waarde bieden. Dit kan worden be
reikt als de cao ondersteunend is aan het ondernemingsbeleid, de 
 productiviteit van medewerkers bevordert, voldoende maatwerk biedt 
en de zeggenschapsverhoudingen optimaal zijn. Daarnaast moet ook 
het pensioenstelsel toekomstbestendig worden. FME hecht grote 
 waarde aan een betaalbare pensioenregeling met een goede premie  
en kwaliteitsverhouding, nu en in de toekomst. Alle betrokken partijen 
moeten inzetten op eenvoudig uitvoerbare pensioenen met meer 
maatwerk. Over de voor en nadelen van het nieuwe pensioencontract 
moet eerlijk en transparant gecommuniceerd worden. 

Tijd voor een nieuw Europees industriebeleid
Met een export van 84 miljard euro per jaar is handel van funda
menteel belang voor de technologische industrie. Het Europees 
 handelsbeleid moet zich kenmerken door openheid binnen Europa  
en alertheid naar de wereld. De (digitale) interne markt moet worden 
voltooid en Europees moet een gelijk speelveld gelden. In de ver
houding met andere wereldspelers zoals China moet Europa met  
één stem spreken en inzetten op een krachtig handelsbeleid met  
gebalanceerde en  wederkerige handelsrelaties. Terwijl we het kader 
voor eerlijke  concurrentie handhaven, moet er ruimte gemaakt worden 
voor sterke Europese spelers die de wereldconcurrentie aankunnen.  
Daarbij moet veel kritischer gekeken worden naar verstoring van de 
markt door nietEuropese bedrijven die in hoge mate staatssteun 
 ontvangen. Bij fusies en overnames kan de mondiale dimensie meer 
worden meegewogen. Ook een gezamenlijke Europese inzet is nodig 
om de WTO te hervormen en klaar voor de nieuwe tijd te maken.


