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Laat iedereen 
ervaren dat 
technologie 
de wereld 
beter maakt!

Missie

Visie

Smart Industry

Wij willen de digitalisering bij onze 
lidbedrijven versnellen met als 
resultaat dat Nederland in 2021 het 

Smart Working

Tekort aan arbeidskrachten mag 
geen groeibelemmering voor 
onze lidbedrijven zijn. We willen 
Nederland en het onderwijs  
tech-minded maken: iedereen 
doet mee, levert een bijdrage  

 
van technologie.

Maatschappelijke 
uitdagingen

Technologie speelt een steeds 
grotere rol bij het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen. 
FME verbindt en mobiliseert 
de technologische industrie, 
stakeholders en de samenleving 
rond concrete vraagstukken. 

Strategische  
programma’s

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

Wij zien dat nieuwe technologie zorgt voor een radicale 
verandering van elk aspect van de samenleving. Als iedereen 
meedoet kunnen we door techno logie de samen  leving vooruit 
helpen en werk gelegenheid creëren.

onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke 
omzet van de FME-leden bedraagt € 91 miljard, hun toegevoegde waarde is ruim € 21 miljard 
en zij exporteren voor € 49 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat 
Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn 45 brancheverenigingen aangesloten.

FME-AGENDA 2019-2021 - oktober 2018
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Tijd voor een doorbraak!
Hoe zorgen we dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste ter wereld blijft 
behoren, ondanks de vergrijzing en personeelstekorten? Maken we op tijd de omslag 
naar schone energie en een circulaire economie? Hoe voorkomen we dat steden 
dichtslibben, files toenemen en het tekort aan woningen toeneemt? En hoe kunnen 
we in een steeds verder verstedelijkende wereld voldoende voedsel produceren, 
in 2050 zelfs voor bijna 10 miljard mensen?

Al deze grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: technologie 
speelt een sleutelrol bij het oplossen ervan. Maar vanzelf gaat dat niet. Het tekort 
aan technisch geschoolde medewerkers is zo groot dat het de groei en het 
oplossings vermogen van de technologische industrie beperkt. En terwijl landen 
als China, de VS, maar ook Duitsland hun investeringen in innovatie sterk verhogen, 
blijft  Nederland hier achter. Helaas zien we dit ook terug in de meest recente 
concurrentievermogen index (WEF - Global  Competitiveness Report 2018).

Om het tij te keren moeten we de handen ineen slaan en gaan investeren in 
 innovatie. Technisch onderwijs moet de hoogste prioriteit krijgen, voor álle leeftijden. 
Wij willen technologie optimaal inzetten als oplossing voor maatschappelijke uit-
dagingen en voor meer welzijn en welvaart van ons allemaal. Deze agenda voor de 
technologische industrie laat zien wat daarvoor nodig is. Tijd voor een doorbraak!
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In 2018 stond Nederland op nummer 2 in de Global 
InnovationIndex,onderanderedankzijsterkeonderling
verbonden bedrijven die goed met universiteiten samen-
werken.Nederlandstaathooginderankingopinnovatie
inkennis,technologieencreativiteit,maarlaagopaantal
afgestudeerden in technische studies en kredietverlening. 
WezetteninopNederlandalshetmeestinnovatieveland
terwereldin2021.HelaasblijftNederlandmomenteel
 achter op R&D investeringen en ICT-toepassing. Daarom is 
eeninvesteringsoffensiefvoorinnovatieendigitalisering
nodig.

Detechnologischeindustriewilhetinvesteringsoffensief
ininnovatieendigitaliseringsamenmetdeoverheiden
onderwijsinstellingenvormgeven.Structurelefinanciering
van Smart Industry is daarbij een belangrijke pijler. 
In2021kanNederlandhetbesteenmeestflexibele,
digitaalverbondenproductienetwerkvanEuropahebben.
En de lessen die we daarbij opdoen, kunnen ook de 
innovatiekrachtinanderesectorenhelpenvergroten.

DOORBRAAK 1

SMART INDUSTRY
Nederland, het meest 
innovati eve land ter wereld

DOORBRAAK 2 

SMART WORKING
Voldoende technisch geschoold 
personeel, met de juiste skills

DOORBRAAK 

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Technologie als gamechanger bij het oplossen van 

de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.

DOORBRAAK 

SMART WORKING
Aan technisch geschoold personeel met 

de juiste skills is geen tekort meer.

DOORBRAAK 

SMART INDUSTRY
Nederland,hetmeestinnovatieveland

ter wereld dankzij Smart Industry.

Het huidige, enorme tekort aan technisch personeel remt ons 
groeivermogen én onze capaciteit om maatschappelijke uitdagin-
genzoalsdeenergietransitieaantepakken.Alswenietsdoen
wordt dit knelpunt alleen maar nijpender: in 2030 zijn er maar 
liefst 120.000 nieuwe medewerkers nodig in de technologische 
industrie.Daarnaastmoetenwebinnenhetzelfdetijdsbestek
iedereen in de technologische industrie bijscholen: een half 
miljoen mensen.

Om op dit punt een doorbraak te realiseren, wil FME dat er een 
meerjarige investeringsagenda komt voor technisch onderwijs 
diezichuitstrektovermeerderekabinetten.Wewillenhiermee
Nederland techwijs maken, door techniek en digitale vaardigheden 
een vanzelfsprekend onderdeel in élke opleiding te maken. 
Mensen moeten zich ook kunnen ontwikkelen gedurende hun 
helewerkzamelevenentoeganghebbentotflexibelonderwijs.
Daarnaast moet er zo snel mogelijk een einde komen aan numeri  
fixibijtechnischeeninformatica-opleidingen,doornunoodfinan-
ciering beschikbaar te stellen en te werken aan structureel meer 
financiering.
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uitdagingen aan te gaan, en we verwachten van de overheid 
datdezevooroplooptbijhetbenuttenvandiekansen.Innova-
tiegerichtinkopendoordeoverheidmoetdaaromdenorm
zijn. Daarnaast moet op elk ministerie een Technologieberaad 
ingesteld worden: een adviescommissie onder leiding van de 
Secretaris-Generaal met experts uit bedrijfsleven en van ken-
nisinstellingen.

Per departement adviseert dit technologieberaad over state 
of the art technologische oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen en over wat nodig is om knelpunten weg te 
 nemen, bijvoorbeeld op de volgende terreinen:
1.Detransitienaarduurzameenergie
2.Leefb arestedenmetduurzamewoningen
3. Toegang tot goede betaalbare zorg 
4. Tegengaan van voedselverspilling en schaarste
5.Eeninnovatievekrijgsmachtvooreenveiligewereld

DOORBRAAK 3 

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Technologie als  gamechanger 
bij de grote maatschappelijke 
uitdagingen

Nederland als koploper en internati onale proeft uin
Metproeftuinenopgebiedenvanenergiebesparing,Agri&Food,gezondheid,smartcities,mobiliteit,watermanagement,

circulariteitengrondstoffenmanagementkanNederlanddewereldlatenzienwatmogelijkis.Deindustrieheeftzoeenspringplank
omdeinternationalepositieenverdienkrachtvoordeeconomieteversterken.

Wat doet technologie voor je? 
• Optijdkomenmetdetreindoorbigdataensensoren
• Schonereluchtinademendoorventilatietechniek
• BeterediagnoseindezorgdoorArtificialIntelligence
• MinderenergiegebruikendoorslimmeLEDverlichting
• Je gezonder voelen en leven door Personalised Food
• Duurzamer eten op je bord door precisielandbouw en 5G 
•  Langer thuis blijven wonen als je ouder wordt door 

Domotica.
•  Rijden over een betrouwbare brug door sensoren voor 

slim onderhoud
• Veiliger werken met behulp een robotpak (exoskelet)
• Minderindefilestaandoorsmartcity-oplossingen
•  Makkelijker producten monteren met de hulp van 

virtual reality 
•  Sneller hulp krijgen in rampgebieden door drones
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AMBITIE

Smart 
Industry

Digitalisering van producti etechnologie verandert de industrie radicaal en 
leidt tot nieuwe business propositi es, innovati eve producten, concepten en 
diensten. Wij willen met Smart Industry de  digitalisering bij technologie-
bedrijven versnellen, zodat Nederland in 2021 het beste en meest fl exi-
bele, digitaal verbonden netwerk van  Europa heeft . Op die manier houden 
we de  Nederlandse industrie wereldwijd competi ti ef.



7

De prakti jk
3D-printen is één van de technologieën die wezenlijke 
innovatiedrijft.Airbus-dochtermaatschappijAP
Worksproduceerdeeenmotorfietsuitspeciaalont-
wikkeld, printbaar aluminium dat vrijwel net zo sterk 
isalstitanium.Hetframedesign,gebaseerdopexo-
skelettenvaninsecten,maaktdeconstructiesteviger
danbijeengewonefiets,enhetgewichtvandemotor
is met slechts 35 kilo 30% lichter dan bij een gewone 
e-motorfiets.

Innovatie
Om de kansen te pakken die technologie ons biedt 
voor meer welzijn, welvaart en het oplossen van 
maatschappelijkeuitdagingen,moetinnovatiebeleid
bijalledepartementencentraalstaan.Meerambitieis
nodig,ookfinancieel.Dekoplopersvandetoekomst
zijnlandendienuinvesterenininnovatie.Hetwordtin
Nederland al een hele uitdaging om in 2020 2,5% van 
het BBP aan R&D uit te geven, zoals kabinet en bedrijfs-
leveneerderafspraken.Wezetteninopgerichte
 investeringen in technologische vernieuwing én uitsteken-
deconditiesvoorpubliek-privatesamenwerkingen.

Wat is er nodig?

• Behoud van fi scale ondersteuning innovati e
 DeWBSOisontzettendbelangrijkvoordeR&Dbij

bedrijven. Elk jaar dreigt de regeling gekort te worden, 
wat tot onzekerheid leidt en R&D-investeringen af-
remt. De regeling moet minimaal mee gaan groeien 
met het BBP om deze onzekerheid weg te nemen.

• Smart Industry in de WBSO
  Het verdwijnen van de WBSO-categorie ‘procesgericht 

technischonderzoek’heefthetinnoverendvermogen
van de technologische industrie nadelig beïnvloed. Om 
de doelstellingen op het gebied van Smart Industry te 
realiseren is een nieuwe categorie nodig die aansluit 
bijdeambitieomdigitaliseringteversnellen.

• Focus op samen innoveren
 Innovatiegedijtineenomgevingwaarvelepartijen

samengerichtinvesteren.Bedrijven,denationale
overheid, maar ook regio’s (provincies en gemeenten) 
en Europa moeten meer middelen richten op 
gezamenlijkeinnovaties.Bijvoorbeelddoorfinanciële
middelen vanuit de MKB samenwerkingsagenda 
sterker te focussen op digitalisering.

• Conti nuering van het topsectorenbeleid
  Het topsectorenbeleid bouwt voort op de publiek- 

privatesamenwerking(PPS)vanhetinnovatiebeleid,
met focus op de economische kansen die grote maat-
schappelijke thema’s en doorbraaktechnologieën 
bieden. Het is noodzakelijk de PPS-toeslag te verhogen 
naar 50%, waardoor de drempel lager wordt om meer 
innovatieinPPS-verbandtedoen.

• Acti eve investeringsstrategie voor EU-fondsen 
  Op Europees niveau liggen er veel mogelijkheden 

ominnovatietestimuleren.Bijvoorbeeldviahetver-
hoogde Europese budget voor digitalisering (Horizon 
Europe),hetEuropeseDefensiefondsofdepositie
die Nederland in de Europese ruimtevaart inneemt. 
Maaromzulkekansenoptimaaltebenutteneneen
innovatiemultiplieropgangtebrengen,zijneen
actievestrategieéneigeninvesteringenonmisbaar.
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Digitalisering
Digitaliseringvandemaakindustrieisinternationaaleen
dominanteontwikkeling.Robotisering,ArtificialIntelligence,
5G en Big Data stellen bedrijven in de maakindustrie in staat 
omproductontwikkelingenproductieprocessenradicaalte
vernieuwen en geheel nieuwe producten en diensten op de 
markt te brengen. Nederland moet op dit terrein de koploper-
positiebinnenEuropaveiligstellen.Snelledigitaliseringvan
de zorg, energiesector, mobiliteit en de middelgrote en kleine 
industrie (mki) is ook nodig om de grote maatschappelijke 
vraagstukken het hoofd te bieden.

Wat is er nodig?

• Private betrokkenheid bij digitaliseringsstrategie 
  De Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het 

kabinet moet snel publiek-privaat worden uitgewerkt. 
Daarbij moet in kaart worden gebracht welke bestaande 
budgetten(vanverschillendeministeries,maarook
vanuit Europa en regio’s) kunnen worden gebruikt 
om de maatschap pelijke en economische kansen van 
digitaliseringoptimaaltebenutten.

• Steun voor initi ati even Smart Industry 
  DeSmartIndustryImplementatieagenda2018-2021

moetkrachtiguitgevoerdworden.Daarvoorisstructurele
financieringvanuitdeoverheidnodigenactieveredeel-
nameaanplatformsmetdeindustrie,zoalsdeActieagenda
StandaardisatieSmartIndustry.

• Ruim baan voor nieuwe technologie 
  De inzet van nieuwe technologie wordt beperkt door 

verouderde wetgeving of het ontbreken van nieuwe 
wetten.Omkansenvroegtijdigtekunnenpakkenmoet
wetgevingproactieverwordenaangepast.Bijvoorbeeld
met schrapsessies van wetgeving die nieuwe technologie 
indewegstaat,enmetvroegtijdigesamenwerkinginde
nieuw in te stellen Technologieberaden.

• Verplichte uitlegbaarheid algoritmes
 Eencontinuemaatschappelijk-ethischediscussierond

het gebruik van technologie is belangrijk. Technologie kan 
oplossingen bieden maar het is aan ons als samenleving 
om de grenzen van technologische toepassingen aan te 
geven. FME is voorstander van de verplichte uitlegbaarheid 
van algoritmes.

• Digitale connecti viteit
  Veel technologische toepassingen – van zelfrijdende auto 

totprecisielandbouwenonlineoperatiesmetbehulpvan
robots–zijnafh ankelijkvansnelleenbetrouwbaredigitale
verbindingen.OmEuropeesonzeconcurrentiepositiete
behouden en de digitalisering van de industrie door te 
zetten,moet5Gsnellerwordenuitgeroldinonsland,
nog vóór 2022.

• Opschaling Smart Maintenance
  De overheid kan in 2025 al €600 miljoen structureel 

besparen door de toepassing van Smart Maintenance. 
Met sensoren kan precies voorspeld worden wanneer 
onderhoud nodig is. Ook de kwaliteit van water kan veel 
beter gemonitord worden. Om die voordelen te behalen, 
moet Smart Maintenance mee worden genomen als 
criterium in aanbestedingen. 

• Strategie en aanpak Arti fi cial Intelligence
 ArtificialIntelligence(AI)iseenbelangrijketechnologiedie

dwars door alle sectoren, maatschappij en economie grote 
gevolgenzalhebben.Eennationalestrategieenaanpak
voor de technologische industrie is nodig.

De prakti jk
247TailorSteel is binnen de staalsector koploper in 
digitaliseringenautomatisering.Samenmetenkele
programmeurs werkte 247TailorSteel vijf jaar aan 
softwarediealleprocessenindefabriekonderling
verbindt.Deefficiëntiewinstisaanzienlijk:in24uur
tijdwordtzo’n90.000tot100.000kiloaanstalen
platen en buizen versneden. 
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Cybersecurity
Het belang van cybersecurity is groter dan ooit. Zeker in 
 Nederland, want wie voorop loopt in digitalisering is ook 
kwetsbaar voor cyberdreigingen. Bij het waarmaken van onze 
digitaliseringsambitieiscybersecuritydanookeencruciale
randvoorwaarde,vooralindeOperationalTechnology(OT)-
omgeving van de technologische industrie. Op die manier kan 
Nederlandzichprofilerenalseen‘safeplacetodobusiness’.

Wat is er nodig?

 •  Betere uitwisseling van kennis met de technologische 
 industrie
Binnendeoverheid(Defensie,AlgemeneInlichtingen-en
Veiligheidsdienst,NationaalCyberSecurityCentrum)isveel
informatiebeschikbaarwaarmeedeindustriezichbeter
kan  wapenen tegen cyberincidenten. Ook sectoren die 
niet als vitaal zijn aangemerkt, zoals de industrie, moeten 
zichkunnenaansluitenbijhetNationaalDetectieNetwerk.
Daarnaast wil FME samen met het ministerie van EZK een 
pilotstartenvoorhetoprichtenvaneenInformationSharing
Analysing Centre (ISAC) binnen de technologische sector. 

•  Meer veiligheid van Internet of Things (IoT) 
 Hetstrevennaarzoveiligmogelijkehard-ensoftware

vraagt om een Europese aanpak onder andere door de 
Cyber Security Act. Het Nederlandse bedrijfsleven moet 
eenactieverolspelenbijontwikkelingvanIoTstandaarden,
normalisatieencertificeringop(minimaal)Europees
niveau. 

•  Opleiden in cybersecurity
Op dit moment worden te weinig studenten opgeleid 
in  cybersecurity. De extra capaciteit die nodig is om 
voldoendemensenopteleiden,vereistfinanciering.
 Daarnaast moet cybersecurity een vanzelfsprekend 
 onderdeel worden in alle technische studies. 

•  Investeren in post-kwantumencrypti e
Kwantumcomputingzaldekomendejarendoorbreken.
Dat biedt kansen, maar brengt ook een risico met zich mee: 
conventioneleencryptiemethodeszijnnietbestandtegen
de rekenkracht van kwantumcomputers. De overheid moet 
daarom samen met de wetenschap en bedrijven investeren 
inonderzoeknaartechniekenvoorencryptieenpost-
kwantumencryptieinNederlandenEuropa.Bovendienis
eennationalestrategienodigvoorhetveiligheidsvraagstuk
datontstaatdoorkwantumcomputing,waarbijnationale
enEuropeseinitiatieveninkaartwordengebracht.

De prakti jk
SiemensheeftCyberSecurityOperationCenters(CSOC)
geopend,terbeschermingvanindustriëleinstallaties.
Vanuit deze centra controleren Industrial Security- 
specialisten van Siemens overal ter wereld industriële 
installatiesopmogelijkecyberbedreigingen,waarschuwen
ze ondernemingen bij veiligheidsincidenten en coördi-
nerenzedeinzetvanproactievetegenmaatregelen.

350.000
 HET AANTAL CYBERSECURITY-

VACATURES DAT IN 2022 
IN EUROPA ONTSTAAT ALS 

GEVOLG VAN DE AVG.
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AMBITIE

Smart 
Working

Technologie verandert, werk dus ook. We willen  Nederland daarom 
‘techwijs’ maken: iedereen doet mee, levert een bijdrage en profi teert 
van de kansen die technologie biedt. Dat vraagt om voldoende goed 
opgeleide technische mensen en ondernemers en om (nieuwe) mede-
werkers die wendbaar en in staat zijn om conti nu te ontwikkelen. Een 
tekort aan goed gekwalifi ceerde arbeidskrachten mag nooit een 
 groeibelemmering zijn voor technologiebedrijven.
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Onderwijs
Digitalisering is het nieuwe businessmodel van Neder-
land. Maar dat nieuwe businessmodel is wel volledig 
afhankelijkvandematewaarinweerinslagenomoptijd
nieuwe vaardigheden aan te leren. Anno 2018 is het 
 toenemende tekort aan technisch geschoold personeel 
metstipdegrootstezorgvandetechnologischeindus-
trie. Dit bedreigt de groei van bedrijven én van de 
 Nederlandse economie als geheel. Een omslag in het 
 onderwijs is nodig om dit tekort op te lossen en om de 
grootschaligeomscholingsbehoefteaantepakken.

Wat is er nodig?

•  Investeringsagenda technisch onderwijs 2030
  De overheid (met name de ministeries van OCW en 

SZW)moeteensectorspecifiekevisieontwikkelen 
op de invloed van technologie op de arbeidsmarkt en 
het onderwijs. De vraag naar technisch geschoold 
 personeel zal vanuit het brede bedrijfsleven gaan 
toenemen.Datmoetconsequentieshebbenvoor 
het onderwijs, op alle niveaus. 

•  Afschaffing numeri fixi bij technisch onderwijs 
De tekorten aan technisch personeel zijn enorm.  
FMEwildatelkeleerlingdiedatwil,toegangheeft 
tot technisch  onderwijs. Er moet daarom een einde 
komenaannumerifixibijtechnischonderwijs.De
overheidmoethiervoorhetbekostigingssysteemin
hethogeronderwijsherzien.Indetussentijdmoet
metnoodfinancieringgezorgdwordenvoorextra
capaciteit(personeel,locatiesenmiddelen).

•  Digitale skills als standaardonderdeel van het 
 curriculum

  Naast te weinig technici is er ook een tekort aan 
 mensen met de juiste skills. In het onderwijs is meer 
ruimte nodig voor het ontwikkelen van vaardigheden 
die nodig zijn voor de banen van de toekomst, zoals 
programmeren. Deze digitale vaardigheden moeten 
een standaard onderdeel worden van het  curriculum, 
vanaf de basisschool tot aan de universiteit.

• Mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen 
  Massaal her-, om- en bijscholen naar digitale 

 vaardigheden vraagt om maatwerk. Versnel de 
totstandkominghiervanviavraagfinanciering,de
 mogelijkheid om losse modules uit een opleiding  
tevolgenofeenonlinebijscholingsplatformvoor 
tijd-enplaatsonafhankelijkleren.Opditmoment 
lopen er kleinschalige experimenten, maar er is echt 
een doorbraak nodig.  VAN DE ORGANISATIES ZAL 

VOOR HET VINDEN  
VAN ICT-ERS MET  
GROTE KNELPUNTEN  
TE MAKEN KRIJGEN.

87%

VAN DE ONDERNEMERS IN DE  
METALEKTRO GEEFT AAN DAT  
EEN TEKORT AAN VOLDOENDE  
OPGELEID PERSONEEL DE  
GROOTSTE BELEMMERING IS.

25,7%

14%
VAN DE VACATURES STOND  
LANGER DAN 6 MAANDEN OPEN.

HET AANTAL  
VACATURES  
VOOR  
TECHNISCHE 
BANEN IS MET 
RUIM 20.000 
GESTEGEN.

2018: 
60.800

NIEUWE  MEDEWERKERS ZIJN ER TOT 2030 NODIG  
OM DE GROEI VAN DE  TECHNISCHE SECTOR MOGELIJK  
TE MAKEN. ER ZULLEN MET NAME TEKORTEN ZIJN  
AAN ELEKTRICIENS EN ELEKTROMONTEURS,  
(ELEKTROTECHNISCHE) INGENIEURS, ARCHITECTEN,  
EN TECHNICI BOUWKUNDE EN NATUUR.

120.000

2016: 41.000
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De prakti jk
Cybersecurity is een jong vakgebied met enorme impact 
en snelle ontwikkelingen. In Nederland is echter een 
groot tekort aan experts. Thales en de Haagse Hogeschool 
hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
voor een lectoraat over cybersecurity. De samenwerking 
omvat onderzoek naar de cybersecurity van fysieke syste-
men en de ontwikkeling van drie onderwijsmodules. 

• Meer hybride docenten
  Het hybride docentschap is volgens FME een oplossing 

voor het tekort aan techniek- en ICT-docenten. Mede-
werkersuitdeindustriekunnenparttimeaandeslagals
hybride docent in het onderwijs. We pleiten daarom voor 
een WBTO (Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onder-
wijspersoneel),eenfiscaleaftrekomhybridedocentschap
testimuleren(zoalsdeWBSO,gerichtopinnovatie).
 Daarnaast is heldere en eenvoudige regelgeving op het 
 gebied van onderwijsbevoegdheden nodig. 

• Bedrijfsleven als partner in het onderwijs
  Onderwijs moet beter gaan aansluiten bij de snel 

 ver anderende technologische arbeidsmarkt. Daarvoor 
moet het bedrijfsleven een structurele partner worden 
van  onderwijsbeleidsmakers en onderwijsinstellingen, 
op alle niveaus. 

• Meer geld voor technische studies
  De arbeidsmarkt vraagt om technische studenten vanuit 

hetmbo,hboenwo.Meerstructurelefinancieringvoor
hettechnischonderwijsopalleniveausisessentieelom
 ervoor te zorgen dat voldoende leerlingen met de juiste 
skills kunnen worden opgeleid. 

• Vakdocenten techniek en ICT op elke school
  Digitaal onderwijs moet al beginnen op de basisschool. 

Netzoalsdegymdocentnuopbasisscholengymlesgeeft,
zou er in een techwijs Nederland op elke basisschool, en 
waar nodig in het voortgezet onderwijs, een vakdocent 
techniek en ICT beschikbaar moeten zijn.
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Arbeidsmarkt
Steeds meer mensen zullen de komende jaren niet 
alleen van baan maar ook sneller van beroep wisse-
len. Bedrijven en medewerkers moeten daarop 
anticiperenencontinublijveninvesterenineen
leven lang ontwikkelen. De huidige ‘baanzekerheid’ 
maakt plaats voor ‘werkzekerheid’. Dat vraagt om 
arbeidsmarktbeleid dat in dienst staat van de be-
hoeftesvanbedrijvenenmedewerkersinde(inter-
nationaalgeoriënteerde)technologischeindustrie.
Ook moet de vijver van talentvolle medewerkers 
worden vergroot.

Wat is er nodig?

•  Een aantrekkelijk vesti gingsklimaat voor 
buitenlands talent
De vraag van de industrie naar technisch 
 geschoold personeel gaat het Nederlandse 
aanbodteboven.Ominternationaaltekunnen
concurreren, is de technologische industrie 
medeafh ankelijkvantalentvollebuitenlandse
werknemers. Nederland moet dan ook investe-
renineenuitstekendvestigingsklimaatvoor
buitenlands talent, met onder andere aan-
trekkelijkeenbetrouwbare(fiscale)regelingen.

•  Modernisering van arbeidsregelgeving voor mki
  Met name bij de middelgrote en kleine industrie 

(mki) heerst terughoudendheid bij het aan-
nemen van personeel. Onzekerheden die niet 
in te calculeren zijn rond ziekte en arbeids-
ongeschiktheid zorgen voor een verlammende 
werking, terwijl het tekort aan personeel nog 
nooit zo groot is geweest. FME pleit voor het 
moderniseren van arbeidsregelgeving, met 
 oplossingen die zowel werkgever als werknemer 
dienen.

•  Makkelijker omscholen van werkzoekenden
  Er staan bij het UWV nog veel werkzoekenden 

ingeschreven die in hun eigen sector maar 
 moeilijk aan het werk komen. Omscholing 
wordt vaak bemoeilijkt, bijvoorbeeld doordat 
ze geen stage mogen volgen omdat ze 
beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. 
Dit soort drempels moet worden weggenomen. 

•  Maatwerk in het pensioen
FME hecht grote waarde aan een pensioen-
regeling met een goede premie en kwaliteit-
verhouding, nu en in de toekomst. Alle 
betrokkenpartijenmoeteninzettenopeen-
voudig uitvoerbare pensioenen met meer 
 maatwerk. Over de voor- en nadelen van het 
nieuwepensioencontractmoetaltijdeerlijk
en transparant  gecommuniceerd worden.

De prakti jk 
Debrancheorganisatievanondernemersindekoude-
techniekenklimaatbeheersing(NVKL)heefthetnijpende
tekort in de sector onder meer aangepakt door hoog-
opgeleide vluchtelingen in het eigen opleidingscentrum 
om te  scholen – waarmee ze gelijk een unieke kans 
 kregen om een toekomst in Nederland op te bouwen.
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AMBITIE

Innovati eve technologie en digitalisering zijn gamechangers bij het op-
lossen van maatschappelijke uitdagingen. Om nog meer technologische 
oplossingen mogelijk en zichtbaar te maken, verbindt en mobiliseert 
FME de technologische industrie, stakeholders en de samenleving rond 
concrete maatschappelijke vraagstukken. 

Maatschappelijke 
uitdagingen
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Duurzaamheid en energie
De opwarming van de aarde is de grootste mondiale bedrei-
ging van onze welvaart en welzijn. We moeten de omslag 
 maken naar schone energie en onze ecologische voetafdruk 
reduceren.Technologischeinnovatiesmakenhetmogelijk
om energieverbruik te verminderen en te verduurzamen, 
en om een duurzame, circulaire economie te ontwikkelen.

Wat is er nodig?

• Een betrouwbare energievoorziening 
 Deenergievoorzieningwordtmeerenmeerafh ankelijk

van zonne- en windenergie, en daarmee van dag- en nacht-
verschillen en weers- en  seizoensinvloeden. Om vraag en 
aanbod op elkaar te laten aansluiten, moet het Klimaatplan 
2019prioriteitgevenaandigitalisering(energiestromen
managen via data en  algoritmes) en energieopslag 
(alsbufferbijeentekortaanaanbod).

• Opschaling van nieuwe energietechnologieën
 Energie-innovatiesdiemaatschappelijkhardnodigzijn,

 blijven vaak steken doordat de markt nog niet ver genoeg 
ontwikkeld is. Een klein deel van de klimaatmiddelen 
(€50 miljoen) moet daarom benut worden voor de 
opschaling van nieuwe technologieën, die zich in de 
demonstratiefasealhebbenbewezen.

• Reële CO2-beprijzing 
  FME pleit voor een CO2-prijsdieinnovatieuitlokt,

geldendvoorallesectorenenaansluitendbijinternationale
(dan wel Europese) afspraken. De opbrengsten van 
CO2- beprijzing dienen terug te vloeien naar bedrijven, 
terfinancieringvanduurzameinitiatieven.

• Acti eve handhaving Wet Milieubeheer
  Er moet veel meer worden ingezet op energiebesparing. 

Meer en betere handhaving van de Wet Milieubeheer 
is nodig om energiebesparing te realiseren, waardoor 
dure maatregelen mogelijk minder noodzakelijk zijn. 

• Circulaire economie als onderdeel van klimaatbeleid
  Een goed ontwikkelde circulaire economie leidt tot 

 grootschalige CO2-reductie.Daarommoetheteen
 onderdeel van het Klimaatakkoord zijn. FME roept het 
 kabinet op om jaarlijks 10 % van de klimaatenvelop te 
investerenindetransitienaareencirculaireeconomie.

• Duurzaam inkopen
  De overheid dient meer werk te maken van duurzame 

 inkoop. Daarbij moet gekeken worden naar de ‘total cost 
of ownership’ en niet enkel naar prijs. Daarnaast is het 
noodzakelijk dat er vooraf én achteraf controle plaatsvindt 
of de geleverde diensten en producten voldoen aan de 
voorafgesteldeeisenmetbetrekkingtotprestatieen
 duurzaamheid. 

De prakti jk
ENGIE en boodschappenbezorger Picnic ontwikkelen een smart 
grid voor het opladen van 160 elektrische Picnic-busjes. Het 
opladen van de busjes gebeurt nu nog ’s avonds en ’s nachts als 
ergeenbezorgrondesmeerzijn.Nietdetijdenwaaropzonne-
panelenophunbestzijn.Deoplossing:eencombinatievan
eenenergieopslagsysteem,stationaireaccupakkettenen
slimme laders, waarmee de busjes opgeladen kunnen worden 
én overtollige energie aan het net kan worden teruggegeven.
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Gebouwde omgeving
De gebouwde omgeving is het kloppend hart van onze 
 maatschappij: de plek waar we wonen, werken, recreëren 
enwelvaartgenereren.Endieomgevingverandertcontinu.
Stedenslibbendicht,filesnementoe,erzijnteweinig
woningen en veel gebouwen kennen een ongezond 
binnenklimaat en verbruiken veel energie. Technologie 
biedt de oplossingen voor deze uitdagingen.

Wat is er nodig?

• Duurzame inzet van alle technieken
  Om tegen acceptabele maatschappelijke kosten aardgas 

uittefaserenendeenergietransitieintezetten,hebben
wealletechnologieënnodig.Vanwarmtenettenen
geothermie tot (hybride) warmtepompen, groen gas 
en waterstof. Ook zal de bestaande gas- en elektrische 
infrastructuur moeten worden aangepast aan nieuwe, 
duurzame energiebronnen. 

•  Strengere eisen voor een gezond en producti ef 
binnenklimaat 
Dekwaliteitvanhetbinnenklimaatheeftinvloedopdege-
zondheidenproductiviteitvandebevolking.DeEuropese
richtlijnEnergieprestatievanGebouwen(EPBD)steltdat
meer aandacht nodig is voor gezondheid. Om hier invulling 
aan te geven, zijn strengere eisen, goed onderhoud en een 
stimulerendeoverheidnodig.Prioriteitligtingebouwen
waar zich kwetsbare groepen bevinden, zoals in het 
onderwijs en in de zorg.

• Een Smart City-visie van de overheid 
  OndernemerswillenaandeslagmetSmartCity-innovaties.

Daarvoor hebben ze duidelijkheid nodig over de rand-
voorwaarden waarbinnen ze oplossingen voor stedelijke 
problematiekkunnenontwikkelen(bijvoorbeeldgegevens-
uitwisseling en privacy). Daarnaast stranden nog teveel 
SmartCityinnovatiesoprigideregelgeving.EenSmart
City-visievanuitdeoverheidmoethelderheidverschaffen
overrandvoorwaardeneninnovatieversnellenmetmeer
vrije regels en experimenteerruimte. 

• Nieuwe modellen voor aanbesteding 
  Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf zouden het 

voortouw moeten nemen in het ontwikkelen van nieuwe 
aanbestedingsmodellen op basis van waarde en kosten 
over de hele levensduur van vastgoed en infrastructuur, 
Inplaatsvanalleentekijkennaardeinitiëlekostprijsop
korte termijn.

De prakti jk
In verschillende steden in Nederland zijn openbare prullen-
bakken en ondergrondse vuilcontainers uitgerust met netwerken 
van draadloze sensoren van SenZ2. Zo weet de gemeente precies 
wanneer het vuilnis opgehaald moet worden en kunnen routes 
efficiëntergeredenworden.Waardoorookhetverkeerssysteem
en de lokale luchtkwaliteit minder worden belast.
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De prakti jk
DankzijzelflerendecomputersystemenvanPhilips
 kunnen artsen uitzaaiingen van kanker beter opsporen. 
Computersmetartificialintelligencekunnenrekening
houden met meer risico’s en daardoor tumoren sneller 
detecteren. Deze computers helpen de zorg te verbete-
ren én bieden een oplossing voor de hoge werkdruk en 
het tekort aan artsen in ziekenhuizen. 

Zorg
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van 
de wereld, en door technologische ontwikkelingen is er 
steeds meer mogelijk. Daar staat tegenover dat de zorgkosten 
blijvenstijgenenpersoneelstekortendekwaliteitvanzorg
bedreigen.Technologischeinnovatiekandekwaliteitén
betaalbaarheid van zorg verbeteren, door behandelingen 
steedseffectievertemakenenzorgprofessionalsteontlasten.

Wat is er nodig?

• Laat technologie de zorg vernieuwen 
  De inzet van moderne, slimme technologie zorgt voor 

meer betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en zorg 
opdejuisteplek.Domoticasteltmensenbijvoorbeeld
in staat langer thuis te blijven wonen. Technologie die 
arts en zorgverlener ondersteunt, biedt een oplossing 
voorhetpersoneelstekortindezorg.Zorginnovaties
moeten daarvoor meer de ruimte krijgen.

• Nati onale Agenda Medische Technologie
  Door onder leiding van het ministerie van VWS een 

NationaleAgendaMedischeTechnologieoptestellen,
kunnendegezamenlijkeambitiesvandeoverheiden
het bedrijfsleven voor het verbeteren van de zorg door 
technologieconcreetgemaaktwordenineenactieplan.

• Samen beslissen 
 Technologiekanhetlevenvanveelpatiëntenverbeteren,

maargoedevoorlichtingisessentieelomdemeerwaarde
vantechnologieookechttebenutten.Daaromishet
belangrijkdatpatiëntenbewustkiezenvoorbepaalde
technologieënopbasisvanbetrouwbareinformatieover
uitkomsten.Voordejuisteintroductievantechnologiewil
FME daarom samenwerken in het  project ‘Samen Beslissen’ 
van ZIN en VWS. 

• Van data naar informati e
 Erisveeldata,maardekunstisditomtezettenin

informatie.Gegevensovergezondheidenbehandelingen
kunnen nog beter gebruikt worden om gezondheid te 
bevorderen, ziektes te behandelen en fouten te voor-
komen. Daarvoor is een  betere en veiligere uitwisseling 
van data in de zorg noodzakelijk. Hiervoor zijn standaarden 
nodigenmoetertoegewerktwordennaaréénplatform
voor data-uitwisseling.

•  Garandeer de beschikbaarheid van medische 
hulpmiddelen

 DenieuweEuropeserichtlijnMedicalDeviceRegulation
steltnieuweeisenaandetoelatingvanmedischehulp-
middelen. Het (regelgevende) systeem om deze medische 
hulpmiddelen opnieuw te testen en toe te laten tot 
de markt komt veel te langzaam tot stand. Om te 
voor komen dat noodzakelijke medische hulpmiddelen 
straksnietmeerbeschikbaarzijn,moetdeimplementatie
versneld worden.



Agri & food 
De voedselketen staat wereldwijd voor enorme uitdagingen. 
Hoe kunnen we in een steeds verder verstedelijkende wereld 
voldoende voedsel produceren, in 2050 zelfs voor bijna 
10 miljard mensen? Nieuwe technologie maakt het mogelijk 
om schaarste én verspilling te voorkomen. Zo maakt data-
gestuurdetechnologiekleinschaligeproductierendabelen
helpt personalised food niet alleen verspilling voorkomen, 
maar levert het ook wezenlijke gezondheidswinst op. 

Wat is er nodig?

•  Inzet op technologie voor kleinschalige en duurzame 
producti esystemen

 Kleinschaligeinnovatieveproductiesystemenzijnnodig
om voedselverspilling tegen te gaan en de ecologische 
voetafdrukvanvoedselproductieteverminderen.
Technologiebiedthiervoordeoplossing.Internationaal
moetenwedaarvoorinnovatiepartnerschappenaangaan.

• Leidersrol op het gebied van personalised food
  Personalised food helpt verspilling te voorkomen maar 

levert ook wezenlijke gezondheidswinst. Een langjarige 
leidersrol voor Nederland ligt in het verschiet als we 
 personalised food tot een speerpunt durven te maken. 
Daarvooriseennieuw,internationaaltoonaangevend
researchcentrum in Nederland nodig waarin voedselindus-
trie, zorgsector en technologie bedrijven samenwerken. 
Het thema moet ook een plek krijgen in het af te sluiten 
NationaalPreventieakkoord.Belangrijkdaarbijisdat
 (samenwerkende) ministeries dit ondersteunen door 
 belemmeringen in wet- en regelgeving te helpen oplossen. 

• Voorzetti  ng AgriFoodTech Platf orm
 HetAgriFoodTechPlatformcreëertmaatschappelijke

betrokkenheidenstimuleertdedialoogoverdetoepassing
van technologie in de land- en tuinbouw en de hieraan 
gelieerde verwerkende industrie. Deze publiek-private 
samenwerkingwillenwevoortzettenenverbreden.Met
socialeentechnologischeinnovatieskanhetplatformook
bijdragenaanhetverstevigenvande(economische)positie
van Nederland.
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De prakti jk
DankzijtechnologischeinnovatiesvanLelykunnen
boeren hun eigen kleinschalige melkfabrieken begin-
nen, inclusief verwerking en verpakking. Zo kunnen 
boeren op eigen kracht direct verse melk aan de lokale 
markt leveren en weet de consument precies waar de 
melkvandaankomt.Enhetmilieuprofiteertvande
sterkingekortelogistiekeketen.



Veiligheid
Zonderinternationaleveiligheidengeopolitiekestabiliteit
geen economische vooruitgang, welvaart en welzijn. 
Nederlandheeftalsexportlandbijuitstekeensterke,
stabieleenadaptievekrijgsmachtnodig.Deontwikkeling
daarvan biedt zowel het ministerie van Defensie als de 
Nederlandse technologische industrie kansen; mits 
Defensiedeinonslandaanwezigeinnovatiekracht
optimaalbenut.

Wat is er nodig?

• Investeer in veiligheid 
  Het budget van defensie zal de komende jaren verder 

moetenstijgenrichtingdeafgesprokenNAVO-norm
(2%  van  het  BNP). Dat is nodig om de krijgsmacht duur-
zaam te versterken in het belang van onze veiligheid.

• Meer innovati e bij de krijgsmacht
  Een sterke krijgsmacht loopt voorop in de toepassing 

vandenieuwstetechnologieën.Hetinnovatiebudget
voor Defensie moet worden verruimd. Samen met 
anderepartijen,zoalshetministerievanEZK,kan
Defensie zo investeren in technologie voor de maat-
schappelijke uitdaging ‘een veilige samenleving’.

•  Meer experimenteerruimte voor defensie technologie
  De lange verwervingsprocessen van Defensie sluiten 

niet meer aan bij de snelle ontwikkeling van techno-
logie.Defensieheeftopallefrontenmeerexperimen-
teerruimte nodig om de vruchten van technologische 
innovatietekunnenplukken.

• Launching customer voor de industrie
 Omgezamenlijkeinnovatieaantejagen(indezo-

genoemde gouden driehoek) is het belangrijk dat 
 Defensie als launching customer optreedt. Er liggen 
talvankansenomdeinternationalepositievan
Nederlandse industrie en kennisinstellingen te 
versterken.Zekeralsnationaleveiligheidsbelangen
meespelen, moet Defensie bewust kiezen voor de 
 Nederlandse industrie.
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De prakti jk
Boessenkool ontwikkelt in nauwe samenwerking 
met Defensie een drone die in staat is om een 
gewichtvan500kilotetillen.Dedronekange-
bruikt worden voor het besproeien van gewassen 
maar ook voor de bevoorrading in rampgebieden. 
Defensieisvanplanomdedroneintezettenbij
vervoer van gewonden.
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AMBITIE

Gezien de kansen en uitdagingen voor de technologische industrie op 
internati onaal vlak willen we de internati onale concurrenti epositi e van 
de technologische industrie  versterken. Met Nederlandse technologie 
als gamechanger bij het ontwikkelen van oplossingen voor wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen.

Nederland 
als koploper en 
internationale

proeftuin
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Internationale
concurrentiepositie
Detechnologischeindustrieverdientmeerdandehelft
vanzijnomzetinhetbuitenlandeniseenessentiëlemotor
van de Nederlandse economie. Er liggen bedreigingen op 
deloer,vanprotectionismedoorwereldwijdegeopolitieke
spanningen tot een ongelijk mondiaal speelveld. Er is voor het 
Nederlandse technologische bedrijfsleven echter juist op het 
wereldtoneel ook nog veel te winnen. De sector staat immers 
bekendomhaarinnovatievevermogenenkandaardooreen
oplossing bieden voor veel maatschappelijke uitdagingen. 

Wat is er nodig?

•  Slagvaardige ondersteuning van internati onaal 
 opererende bedrijven

  Gezien de diversiteit van de bedrijven in de technologische 
industriediezichwilleninternationaliseren,ismeer
 maatwerk nodig in de ondersteuning vanuit de overheid. 
Denkaanambitieuze,goedtoegankelijkeeninternationaal
concurrerendeexportfinancieringenexportkrediet-
ver zekering om een gelijk speelveld te realiseren en 
deNederlandsepositieteversterken.

• Eerlijke en vrije handel
  Betere afspraken en betere handhaving van bestaande 

 afspraken zijn nodig om handelsbarrières weg te nemen. 
De Nederlandse overheid en de EU moeten zich steviger 
inzettenvooreerlijkeenvrijehandel,viaefficiënte
 douaneprocedures, afspraken over standaarden en 
certificering,snelleinwerkingtredingvanakkoorden
eneendegelijkegeschillenbeslechting.

•  Technologie als oplossing voor maatschappelijke 
 uitdagingen
Technologischeinnovatieskunnenoplossingenbiedenvoor
maatschappelijke uitdagingen, in Nederland en over de 
grens.Bedrijvenenconsortiadiehierwerkvanwillen
 maken, hebben steun nodig. We vragen het ministerie van 
BuitenlandseZakenommeerjarigeinternationaliserings-
programma’s op te stellen gericht op de Sustainable 
 Development Goals (SDGs). Sectoraal beleid moet daarbij 
breed genoeg geformuleerd worden om er meerdere 
SDG’s mee te kunnen ondersteunen (in tegenstelling tot 
dehuidigesituatie,waarinzorgbeleidbijvoorbeeldbijeen
programma is ondergebracht dat zich puur richt op repro-
ductievegezondheid).

• Proeft uin Nederland
 Doorzelfalsproeftuintefungeren,kanNederlandeen

springplankzijnvoordeexportvankennisenexpertise
enzobijdragenaanhetoplossenvaninternationalemaat-
schappelijke uitdagingen. De overheid moet hiervoor het 
topsectorenbeleidcontinueren.Hettopsectorenbeleid
bouwt voort op de publiek private samenwerking (PPS) 
vanhetinnovatiebeleid.Omdetoepassingenvan
(Nederlandse)technologischeinnovatiesinhetbuitenland
testimuleren,moeterookinEuropeesverbandmeer
aandacht zijn voor sleuteltechnologieën in R&D.

• Bevorder grensoverschrijdende innovati e 
 Internationaleinnovatiesamenwerkingisnietaltijdeen-

voudig, met name voor het mki. De overheid dient dit 
actieftestimuleren,bijvoorbeelddoorhetverdubbelen
vanInnovatieAttachésbijNederlandseambassades.

De prakti jk
HetsportveldColourfieldinNewDelhiiseenshowcasevan
watNederlandinternationaaltebiedenheeftophetgebied
vansportinfrastructuur.VerschillendeNederlandsebedrijven,
zoals Heras en Pentair, zijn betrokken bij het project, dat 
volledigistoegesnedenopIndiasebehoeftenendelokale
omgeving. Het veld is samen met de ministeries van 
 Buitenlandse Zaken en VWS aan India geschonken.
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426.000 
MEDEWERKERS

40.000 
BEDRIJVEN

38.100 
R&D BANEN

42,3
MILJARD EURO 
TOEGEVOEGDE 

WAARDE

De technologische industrie
Groeimotor van de Nederlandse economie

84
MILJARD EURO 

EXPORT

184
MILJARD EURO 

OMZET

30,7%
VAN HET 

NEDERLANDSE 
TOTAAL

6,3%
VAN HET 

NEDERLANDSE 
BBP

14,7%
VAN HET 

NEDERLANDSE 
TOTAAL

5,5% 
VAN HET 

NEDERLANDSE 
TOTAAL
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