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Naar een IMPLEMENTATIEAGENDA SMART INDUSTRY
Intensivering en versnelling is nú nodig

D U T C H  I N D U S T R Y  F I T  F O R  T H E  F U T U R E

www.smartindustry.nl8 november 2017
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Ministerie van 
Economische Zaken 
en Klimaat

Smart Industry is een initiatief van:

https://www.hollandhightech.nl/
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KERNPUNTEN

• Digitalisering van de industrie is een internationaal dominante 

trend en deze voltrekt zich in een zeer hoog tempo.  Voorop lopen 

in digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, 

toekomstige economische groei en een duurzame industrie.

• De digitalisering van de industrie, ofwel Smart Industry, 

wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en 

productietechnologie en verandert de industrie, zowel

grootbedrijf als MKB, radicaal.

• Het Nederlandse Smart Industry programma, dat hiervoor is 

opgestart, is tot nu toe succesvol en heeft kritieke massa 

gecreëerd. Maar ook andere landen zijn in beweging gekomen 

en halen in.

• Ondanks positieve resultaten is de oorspronkelijk geformuleerde 

ambitie ‘Dutch Industry fit for the future’ nog ver weg. Als NL niet 

doorpakt zal dit leiden tot blijvende schade voor de industrie. 

• Weet Nederland echter doorbraken te forceren, dan kan het, op 

speerpunten leidend worden. De bottom-up ontwikkeling, die nu mooi 

en krachtig in gang is gezet, moet dan wel met (veel) meer effort en geld 

worden geïntensiveerd en versneld.

• Er wordt daarom een Implementatieagenda Smart Industry opgesteld. 

Dit is een ambitieus, internationaal toonaangevend programma, met 

een breed draagvlak, dat de cruciale basis vormt voor het toekomstig 

verdienvermogen van de Nederlandse industrie, en daarmee de 

toekomstige welvaart van Nederland.

• De industrie en kennisinstellingen vormen de basis van het programma maar 

een trekkende rol van de overheid is cruciaal. 

• Wij vragen de Minister en de Staatssecretaris de betrokkenheid van EZK 

voort te zetten in een missiegedreven programma. En, gegeven de kansen 

die het nieuwe regeerakkoord biedt, i.s.m. andere ministeries deze 

betrokkenheid op onderdelen te intensiveren en te versnellen. 

Nederland is een innovatief land, met een unieke traditie van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.
Mede hierdoor heeft de Nederlandse industrie een sterke exportpositie en loopt internationaal voorop bij het ontwikkelen van technologie 
en nieuwe industrie. Echter, door digitalisering veranderen internationale posities in hoog tempo en dat vraagt om een brede actie.
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DIGITALISERING VAN DE INDUSTRIE, WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Digitalisering is een internationale dominante trend in de industrie 

en heeft een zeer hoog tempo. Voorop lopen in digitalisering van de 

industrie is dus cruciaal voor werk en de toekomstige economische groei.

Het gaat om:

• Vergroten van concurrentievermogen door:

toename productiviteit (efficiënter, beter), aanboren van 

nieuwe markten (business modellen, nieuwe producten).

• Verbeteren en creëren van hoogwaardige werkgelegenheid:

terughalen productie (kosten reductie), nieuwe markten=

nieuwe banen, nieuwe digitale vaardigheden (skills).

• Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken:

bijvoorbeeld door: minder uitval, hogere efficiëntie 

(klimaat & grondstoffen), nieuwe productietechnologie 

voor duurzame landbouw en robotica voor ondersteuning 

van personeel in de zorg.

> De industrie heeft een 82% aandeel in de export van in Nederland geproduceerde goederen en vormt daarmee een belangrijke 
basis van ons welvaartsniveau. De productiviteit van deze bedrijfstakken bepaalt wat in Nederland plaatsvindt en welke beloning 
hier tegenover staat.

Gerichte investeringen, bijvoorbeeld in Automation en Artificial Intelligence, kunnen 1,3% 

bijdragen aan de verhoging van het BNP van NL en 1,2%  van de EU (ITIF, 26 nov 2016) 
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WAT IS DIGITALISERING VAN DE INDUSTRIE?  

Door de Smart Industry ontwikkeling verandert 

de industrie radicaal. Het wordt mogelijk uit grote 

en diverse informatiestromen nieuwe business 

te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar 

inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big 

dataprocessing, het Internet of Things, nieuwe 

generatie adaptieve robots, 3D printing, nano-

technologie en miniaturisering en nieuwe 

sensortechnologie.

> De digitalisering van de industrie, ofwel Smart Industry, wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en 
productietechnologie, waarbij machines (en fabricage processen) met elkaar zijn verbonden en slim worden aangestuurd. 
Deze verbinding geldt binnen de fabriek, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten. 
Het gaat om slimme producten, processen en diensten. 

Smart Industry is een totale omwenteling 

van de business

- Snel en foutloos produceren en leveren 

op specifieke klantwens

- Maatwerk voor de prijs van het massaproduct

- De keten (MKB) pakt ontwikkeling, 

productie en service

- De merkeigenaar (OEM) richt zich op het 

kennen en ontzorgen van eindklant
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HOE IS DIT IN NEDERLAND OPGEPAKT?

Het Smart Industry programma is in 2015 

gestart, geïnspireerd op het Duitse 

Industrie 4.0.

De kern van het huidige programma bestaat 

uit 3 actielijnen met daaronder een reeks 

van acties.

Actielijn 1: Verzilveren met bestaande kennis

• Informeren van breed publiek met focus op bedrijfsleven

• Ondernemers aan de slag

Actielijn 2: Versnellen in Fieldlabs

• Praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry

oplossingen praktijkgericht ontwikkelen, testen en implementeren

Actielijn 3: Versterken van de basis

• Onderzoeksagenda voor de toekomst

• Leven lang leren, sociale innovatie en onderwijsinnovatie

• ICT, software tools, cyber veiligheid, big data, standaardisatie en interoperabiliteit

> Om de kansen ten volle te benutten is in 2015 de Actieagenda Smart Industry opgesteld.

Voorbeeld van een Fieldlab:

FIELDLAB CAMPIONE

Doel is om onderhoud 100% voorspelbaar te maken. 

Sensoren monitoren de status van installaties in 

combinatie met slimme algoritmes om precies te 

voorspellen wanneer onderhoud nodig is.
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WAAROM IS EEN ROL VAN DE OVERHEID GERECHTVAARDIGD?

De ontwikkeling van Smart Industry is voor deelnemende bedrijven 

complex en risicovol. De technologische ontwikkeling gaat in een 

razend tempo en vergt voortdurend aanpassingen van producten, 

productie en businessmodellen. Vrijwel alle bedrijven kunnen dat 

niet alleen. 

De meest relevante vorm van marktfalen (naast positive externalities/ 

knowledge spill-overs, imperfect and asymmetric information) is: 

coördinatiefalen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet de benodigde 

R&D&I capaciteit onderhouden voor één of enkele projecten. 

Coördineren van onderzoek en bijbehorende capaciteit met andere 

bedrijven is van belang om kosten en risico’s te delen. Maar ook het 

ontwikkelen en coördineren van randvoorwaarden, zoals een veilige 

ICT infrastructuur en standaarden voor datadelen, vergt een rol van 

de overheid.

Het Smart Industry programma adresseert dit marktfalen door het:

• bieden van een daadkrachtige aanpak, gedragen door bedrijven, 

kenniswereld en overheid;

• scheppen van de juiste randvoorwaarden, bv het leveren 

onderzoekscapaciteit en –infrastructuur;

• verbinden veel verschillende partijen, want Smart Industry is per 

definitie een ketenaanpak;

• combineren van unieke en complexe technologische kennis voor 

specifieke toepassingsgebieden en maatschappelijke uitdagingen;

• ontwikkelen van standaarden en infrastructuur voor het veilig delen 

van data.

> Een succesvolle ontwikkeling van de Smart Industry is alleen mogelijk wanneer de overheid digitaal leiderschap pakt. 

Bron: Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01), TNO rapport Financiering Fieldlabs
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WAT IS ER IN NEDERLAND GEDAAN EN BEREIKT? 

• Awareness: 150 Smart Industry presentaties met 15.000 deelnemers

• Fieldlabs: 30 Fieldlabs opgestart met circa 250 bedrijven, kennisinstellingen en de overheid

• Skills: 25 Hogeschool lectoraten in Smart Industry platform

• Kennisagenda’s: HTSM roadmap, NWA routekaart en een succesvolle NWO call.

• 300 Smart Industry ambassadeurs uit bedrijfsleven

• 5 regionale Smart Industry Actieagenda’s in uitvoering

• Standaardisatie: Standaardisatie agenda, juridische aspecten datadelen, cyber security

< Een Fieldlab is een praktijk omgeving waarin 
Smart Industry oplossingen worden ontwikkeld, 
getest, geïmplementeerd en waar mensen 
kunnen leren om deze toe te passen

> Er is dankzij het Smart Industry programma in Nederland een brede 
beweging ontstaan
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Melkveehouders worden dataleveranciers

In een fieldlab dat gevormd wordt door 

producenten van melkrobots, melkveehouders 

en zuivelleveranciers worden data over de 

kwaliteit van de melk gedeeld en benut. 

Dit heeft geleid tot een commerciële databroker, 

wereldwijd de eerste in zijn soort. 

www.smartdairyfarming.nl

WAT IS ER IN NEDERLAND GEDAAN EN BEREIKT? 

> Concrete voorbeelden van succesvolle initiatieven

Metaalbewerkers worden software bedrijven

Ultramoderne pilotplant op het gebied van het 

snijden en buigen van metaal. Via internet 

kunnen klanten volledig gedigitaliseerd producten 

bestellen, waarvan de kosten van één product 

gelijk zijn als ware het een product uit een serie 

van 500 stuks. Resultaat: de totale kosten over 

de levensduur van het product verlaagd, bedrijfs-

processen versneld, er wordt materiaal-besparing 

gerealiseerd en de concurrentiepositie van 

deelnemende bedrijven verhoogd. 

https://smartindustry.nl/4-smart-bending-factory

SMART BENDING FACTORY 

Individuele producenten creëren 

een gezamenlijke locatie voor volledig 

flexibele productie

Brainport Industries Campus wordt de allereerste 

fysieke locatie waar hightech toeleveranciers 

samen innoveren en volledig geautomatiseerd 

en flexibel (enkelstuks) produceren. Met 4 Smart 

Industry Fieldlabs en kennisinstellingen delen 

succesvolle bedrijven hoogwaardige faciliteiten, 

zoals cleanrooms, flexibele productieruimtes, 

magazijnen en geavanceerde logistiek.

http://www.brainportindustriescampus.com

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUSSMART DAIRY FARMING
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WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENLAND?

Hoog         Gemiddeld        Laag
Internationale verkenning investeringen in 
digitalisering van de industrie, TNO 2015 

China’s “Industry 4.0” 
model: 1,013 “state-guided 
funds”, endowed with 

$807bn. 

Bron: Digital Transformation
Monitor 2017

> Er wordt grootschalig geïnvesteerd in digitalisering van de industrie, Nederland komt in de achterhoede.

Smart Industry programma’s in 
Europa

2017
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IN HOEVERRE LIGT SMART INDUSTRY OP KOERS
OM DE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN?

“Gegeven het hoge tempo van de (internationale) ontwikkelingen, moet het 

Smart Industry initiatief worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd.

Als er nu niet maximaal wordt doorgepakt op het momentum dat met het 

Smart Industry programma is opgebouwd, dan zal de Nederlandse Industrie 

daar op termijn schade van ondervinden. 

Weet Nederland echter een doorbraak te forceren en, op speerpunten, een 

koppositie in deze ontwikkelingen te pakken, dan draagt dat structureel bij aan 

het versterken van de productiviteit in de industrie en daarmee van welvaart 

en werkgelegenheid voor Nederland én aan het oplossen van de 

maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.”

• “Verruim de mogelijkheden voor scans, 

haalbaarheidsonderzoeken en MIT.” 

• “Verbeter, onder voorwaarden, de financiering van 

fieldlabs op nationaal niveau.”

• “Zet in op versterking skills door intensiveren 

medewerking van fieldlabs en lectoren.”

• “Versnel ICT standaardisatie

en data delen en uitwisseling tussen bedrijven.”

Bron: review commissie Smart Industry 2016, Rob Karsmakers (Philips), Cees Oudshoorn (VNO-NCW), Gerben Edelijn (Thales) en Wim Boomkamp (Saxion)

> Ondanks positieve resultaten is de oorspronkelijk geformuleerde ambitie ‘Dutch Industry fit for the future’ 
nog ver weg. Organisatie en resources van het programma volstaan niet meer i.r.t. de opgaven die er liggen.
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HOE GAAT HET SMART INDUSTRY PROGRAMMA VERDER?

Het kerndoel van de Smart Industry Implementatieagenda 

2018-2021 is om de digitalisering in bedrijven te versnellen.

De wereld is daarbij ons speelveld: Smart Industry moet leiden 

tot het exporteerbare nieuwe businessproposities.

We bouwen aan een uniek geïntegreerd ecosysteem waarin 

bedrijven, kennisinstellingen en de overheid nauw samen-

werken aan doorbraak innovaties én implementatie. Met als 

resultaat: meer werkgelegenheid en het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken.

Ambitie:

1. Nederland op speerpunten leidend in Smart Industry, 

bijvoorbeeld op de transformaties Smart production systems 

en Human centered production (zie volgende slide).

2. 80% van het Nederlandse bedrijfsleven is in 2020 up-to-date 

en toekomstbestendig, bijvoorbeeld op de transformaties 

Networked Factory, Digital Factory en Eco Factory. 

> Om Nederland koploper in Smart Industry te maken moet de bottom-up ontwikkeling, die nu mooi en 
krachtig in gang is gezet, met meer effort en geld worden geïntensiveerd en versneld.

Inhoud: 

• inhoudelijke verdieping langs 8 industrie transformaties op 

speerpunten waar Nederland leidend in kan worden;

• voortbouwen op de actieagenda langs de actielijnen;

• werken met aantal grote versnellingsprojecten;

• gericht op de ontwikkeling van smart technologie en de toepassing

daarvan binnen de industrie, cruciaal voor andere domeinen, zoals 

energie, klimaat, mobiliteit, landbouw en zorg;

• sterke Internationale positionering, goede aansluiting met Europa, 

o.a. middels Digital Innovation Hubs en Vanguard.

Proces: 

Slagvaardige uitvoering, projectmatige aanpak en slimme allianties 

sluiten met regio en branches.
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Industrie transformaties Doelstelling transformatie

Networked factories Nederlandse bedrijven zijn in 2020 digitaal 
verbonden en kunnen cyber secure data uitwisselen

Smart production
systems 

Nederland wordt koploper in enkelstuks productie 
op maat

Digital Factory De gehele fabriek intern digitaal naadloos verbonden

Human centered
production

De mens in de productie omgeving wordt maximaal 
ondersteund door nieuwe technologie

Eco factory De meest energiezuinige en materiaal efficiënte 
fabriek

Versnellingsprojecten Doelstelling versnellingsproject

Assessmentprogramma Eén landelijke assessment aanpak voor alle 
bedrijven mét concrete follow-up

Fieldlab/-clusters 
(Digital Innovation
Hubs ecosysteem)

Nederlandse fieldlab-clusters worden 
internationale iconen met maximale impact

Nationale Roadmap
Smart Industry

Internationaal toonaangevend onderzoeks-
programma op het gebied van Smart Industry

Ontwikkeling Skills labs Alle fieldlabs worden versterkt met skills labs 
t.b.v. nieuwe én bestaande werknemers

WAT BIEDT DE SMART INDUSTRY IMPLEMENTATIEAGENDA 2018-2021? 

> Een ambitieus, internationaal toonaangevend programma dat de cruciale basis vormt voor het toekomstig verdienvermogen van de 
Nederlandse industrie, en daarmee de toekomstige welvaart van Nederland.

> Een substantiële versterking van een initiatief, dat al een groot momentum heeft opgebouwd, met concreet commitment van 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

> Concrete projecten en programma’s die, voortbouwend op de ervaringen in de afgelopen drie jaar, daadwerkelijk kunnen bijdragen
aan de versterking van de economische positie van Nederland, en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. O.a. op de 
volgende speerpunten: 
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HOE KAN EZK (I.S.M. KABINET) DEZE VERSNELLING MOGELIJK MAKEN?

Borg het Smart Industry programma structureel in beleid en budgetten.

Onderzoek en innovatie
• De sleuteltechnologieën ‘hightech en ict’ vormen de pijlers voor Smart Industry. Verbindt de initiatieven.
• Extra middelen voor PPS (zowel PPS toeslag als PPS NWO).
• Versneld en met prioriteit uitvoeren van NWA Route Smart Industry, met betrokkenheid van alle 

partners over de kennisketen waaronder ook de TO2 organisaties. 
• Versterk de TO2 basis met daarbinnen een focus op digitalisering van de industrie.
• Een speciaal MKB budget zal een versnelling geven in het betrekken van bedrijven en implementeren 

van maatregelen.
• Concretiseren van experimenteerruimte en regelvrije zones om nieuwe digitale technologie te testen.
• De wens is om de algemene instrumenten missiegedreven in te zetten voor Smart 

Industry (compartimentering / taakfinanciering)

Digitalisering
• Versnellen van ICT-standaardisatie en datadelen.
• Uitwerken ambitieuze cybersecurity agenda en inzet.
• Europese Digitale Agenda nader uitwerken en nationaal beleid daarop afstemmen (en omgekeerd).
• Belang van samenwerking in ministeriële commissie.

Techniekpact
• Ontwikkelen overkoepelende visie op techniek- en ict-onderwijs en combinatie van leren, werken en 

innoveren met de ministeries van SZW en OCW.

AANKNOPINGSPUNTEN
REGEERAKKOORD

• Topsectorenbeleid met maat-

schappelijke thema ‘hightech’. 

• Extra budget voor fundamenteel 

en toegepast onderzoek 

(2 x 200 miljoen euro).

• Budget voor MKB wordt versterkt 

(MKB Innovatie-stimulering 

Regio en Topsectoren (MIT) en 

innovatiekredieten).

• Ondersteuning regio’s.

• Inzet op een Europese digitale 

markt.

• Cyber security. 

• Leven lang leren en techniekpact.

> Betrokkenheid met kracht voortzetten in een missiegedreven programma
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010Works - 24TailorSteel - 3Devo - Acknowledge - Actemium - Adversitement - Aebi Schmidt - Agentschap Telecom - Agrifirm - Air Liquide - Airborne - AkzoNobel - Allseas - Alten -

Altrex - Ampyx Power - Anton Tijdink Opleidingen - ArtEZ - Asset Health Dynamics - Auping - Author-e - Autodesk - Avans Hogeschool - AWL-Techniek - Benchmark - Berenschot -

BeScope Solutions - BlueTea - Boskalis - Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) - Brainport Industries - Bronkhorst High Tech - CIC - CIG Centraalstaal Groningen - City of

Rotterdam - CLICKNL|DESIGN - CoBLue - Contour Group - Cooperatie Freshteq.NL - Cordis Automation - Correlian - CRV - Da Vinci College - Damen Shipyards - de Cromvoirtse - De Waal

- Deloitte - Delphino Consultancy - Delta - Deltion - Demcon - Demokwekerij Westland - Design Academy Eindhoven - Dinalog - DOW Benelux B.V. - Drente-college - Dutch Makers Valley

- Economic Board Groningen - Ericsson - Etteplan - Eurotechniek - Exact - Exerion Precision Technology - Festa Solutions - Festo - Figo - FME - Fokker - Fontys - Fourtress - Frauenhofer

instituut - Friesland Campina - FujiFilm - GHC - Goma - Grace Systems - Gröninger Cleaning Systems - Gunnebo Doetinchem - H Fabrication - Haagse Hogeschool - Hanzehogeschool -

HAS Den Bosch - Heemskerk Innovative Technology - Heerema - High Tech Systems Centre (TU Eindhoven) - Hoekman RVS - Hogeschool van Amsterdam - Hogeschool Zeeland - Holst

Centre - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Huawei - Huisman - HvA - IBM - ICL - ICT Automatisering Nederland - IFF - IJssel Technologie - IMS International - InHolland -

Innclose - Innovation Quarter - InnovationQuarter - Inteliments - Interman - ISAAC - Isah - Jansen Metal Products - Jumbo - Kaak - Kaptein Roodnat - KEC - Kennis- en Innovatiecentrum

KicMPi - Kennispark Twente - KE-Works B.V. - Kinkelder - KLM - KMWE - Koninklijke Marine - Kotug - KPN - Krohne Altometers - Label/Breed - LAC - Lacquey - Landre - Landstede-MBO -

Lemtech - Lincoln Electric - LIOF - Livit - Logic Technology - M2i Grootbedrijf: Huisman - Mainnovation - Maritime Campus Nederland - Metatronics - Metropoolregio Rotterdam Den

Haag - Midpoint Brabant - Ministerie van Defensie - MKG - Moba - Mobile Shutdown Systems - MRIguidance - Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Centrum - NDIX - Nederlands Instituut

voor Lastechniek - Nederlandse luchtmacht - Nefit - Netherlands Maritime Technology - Neways - NLR - NOM - Norma - Nova College - NTS Group - NV REWIN West-Brabant - OMRON -

Omron Europe B.V. - Oost NV - Opleidingsbedrijf Installatiewerk - PAL-V - Pan Oston - Parthian - Philips Drachten - PM Group - Polynorm - Port of Rotterdam - Prezent - Primoteq -

PRIVA - Profit Consulting Eindhoven - Provincie Noord-Holland - PWN - Rabobank - RDM Makerspace - Regio Drechtsteden - Rijksuniversiteit Groningen - Roadmap Next Economy -

RoboValley - ROC Graafschap College - ROC Tilburg - Rosendael Twente - Rotterdam University of Applied Science - Royal IHC - Royal Wagenborg - RUG - Sabic - Samure - Sanderink

Technology Center - Saxion Hogeschool - Scheepswerf Slob - Sitech Services - Sofon - Spark - Staja Constructie - STC Group - Stenden - Stichting Development Center for Maintenance of

Composites (DCMC) - Stolt Tankers - Stork Thermeq - Strategic Board Delta Region - SURF - Sustainder - Tata Steel - TE Connectivity - Technologies Added - Thales - Tilburg University -

Tiobe - TNO - TomTom - Topic Software Development - TPAC: Saxion met cluster MKB ondernemingen - True Information Solutions - TU Delft - TU Eindhoven - Ultimaker - Unit040

Ontwerp - Universiteit Twente - USG Engineering Professionals - UT/CTIT - VABO Composites - VAF - Valk Welding - Van Lierop - Vd Borne - Verkerk - Verum Software Tools - Video

Agency - Vidinexus - VIRO - Viscon - VIV - VMI - Vodafone - Volkerrail / Volker Staal & Funderingen - Vroon - Wärtsillä - WidgetBrain - Windesheim - Wivé - Wive Techniek - Wolf Pack -

WUR - Xilloc - Zimmer Biomet - ZLTO

DEELNEMERS FIELDLABS
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Industrie transformaties Doelstelling en deelthema’s transformatie

1 Worldclass manufacturing 
technologies

De nieuwste productietechnologie. 
Deelthema’s: Advanced Manufacturing, Robotisering, Onderhoudsvrij produceren.

2 Digital Factory De gehele fabriek intern digitaal naadloos verbonden. 
Deelthema’s: Automatisering, digital twin, zero defect/first time right, digitalisering van het product t.b.v. 
ontwerp, simulatie en productievoorbereiding en afdanking (End-to-end engineering). 

3 Networked factory Nederlandse bedrijven zijn in 2020 digitaal verbonden en kunnen cyber secure data uitwisselen. 
Deelthema’s: Digitaal verbonden/data delen/cyber security, Internet of Things/cyber physical systems/5G.

4 Smart production systems Van groot serie productie naar enkelstuks productie op maat.
Deelthema’s: Enkelstuks productie n=1, additive manufacturing.

5 Smart Products Producten worden slim en zijn altijd digitaal verbonden. 
Deelthema’s: Ultra personalized products systems, intelligentie in producten, Internet of Things.

6 Servitization Van productleverancier naar serviceprovider. 
Deelthema’s: Servitization, business models.

7 Human centered production De mens in de productie omgeving wordt maximaal ondersteund door nieuwe technologie. 
Deelthema’s: Mens machine interactie/ inclusieve technologie, virtual and augmented reality.

8 Eco factory De meest energiezuinige en materiaal efficiënte fabriek. 
Deelthema’s: NNB.

Bijlage 1: Transformaties in Smart Industry (concept 13 nov 2017)
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Versnellingsproject Doel

1. Assesmentprogramma Factory of the future 2.0 
Opzetten van een assessmentprogramma waarmee bedrijven zich kunnen (laten) 
beoordelen hoe ‘smart’ ze zijn. 

2. Adviescentrum Smart Industry 
Beter aanbod aan MKB door intensieve samenwerking tussen KvK, FME, TNO, Metaalunie 
en RVO.

3. Fieldlab clusters; Smart Industry Hubs
Ontwikkelen van een one-stop-shop voor ondernemers en versterken samenhang tussen 
Fieldlabs om samen te ontwikkelen en internationale positionering te verbeteren.

4. Expertteam Fieldlabs
Opzetten van een team van professionals die Fieldlabs kunnen begeleiden bij het opzetten 
en doorontwikkelen van hun Fieldlabs.

5. Nationale Roadmap Smart Industry 
Uitvoeren van een gezamenlijk onderzoeksprogramma van universiteiten, TO2 instellingen 
en HBO’s.

6. Programma ‘Inclusieve Technologie’
Programma waarbij de complementariteit tussen mens en machines uitgangspunt is. O.a. 
mens-machine interactie, cobots, operator 4.0.

7. Ontwikkeling Skills labs Het een op een koppelen van Skillsactiviteiten aan elk Fieldlabs.

8. Programma Cyber Security
Ondernemers adviseren en ondersteunen op gebied van Cyber. Koppeling aan het nationale 
Digital Trust Centre.

9. Programma data delen, Data Hub Smart Industry
Integraal programma om ondernemers te ondersteunen bij het delen van data in de keten, 
op zowel technisch, juridisch als economisch gebied. Onderdeel is een Data Value Centre 
voor praktisch advies aan het MKB.

Bijlage 2: Versnellingsprojecten (concept 13 nov 2017)


