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OP NAAR EEN IMPLEMENTATIE
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Nederland behoort tot de top van techno
logische landen in de wereld en daar zijn we 
trots op. Het handhaven van die positie vraagt 
echter wel om gerichte inzet van kennis en  
middelen en een intensieve samenwerking  
van bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Een blijvend sterke industrie in Nederland is 
geen vanzelfsprekendheid. We kunnen alleen 
internationaal onderscheidend blijven als we 
meegaan in de explosieve versnelling van  
kennis en nieuwe technologie en deze nog 
beter weten te vertalen in internationaal 

con currerende businessproposities. Maar de 
internationale concurrentie is fel en bedrijven 
moeten snel op marktontwikkelingen inspelen. 
Een uitdaging, want doorbraakinnovaties  
kennen steeds langere aanlooptijden en een 
steeds kortere terugverdientijd. Dat vraagt  
om een lange adem en veel inzicht van inves
terende ondernemers en overheid. De ver
snellings agenda Smart Industry speelt hierop  
in. De ambitie is om Nederland als modern  
industrieland naar een hoger niveau te tillen. 

Digitalisering van de industrie heeft de komende jaren topprioriteit. Verregaande digitalisering, 
het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productie
technologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Belangrijk,  
want het speelveld voor de industriële ondernemer is veranderd. Waar voorheen de vraag nog  
redelijk voorspelbaar en stabiel was, is de vraag nu meer gefragmenteerd. Bedrijven hebben te 
maken met niches in plaats van homogene eindmarkten. 

OP NAAR EEN IMPLEMENTATIE AGENDA 2018-2021

Doe met ons mee!

Minister Kamp test 
de slimme laspen 
van Valk Welding in 
de Duurzaamheids
fabriek Dordrecht 
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Dat kan alleen met een goed opgeleide  
beroepsbevolking met uptodate kennis  
en 21st century skills, ondernemers die  
busi  nesskansen verzilveren en een overheid  
die maximaal ondersteunt. Andere randvoor
waarden zijn:
•  Het versterken en verbinden van R&D  

en businessontwikkeling
•  Het faciliteren van leren zonder  

onderbreking
• Het bevorderen van sociale innovatie 
•  Het realiseren van een excellent industrieel 

vestigingsklimaat

Grote industrielanden en concurrerende EU 
landen investeren fors in de digitalisering van de 
industrie. Ook in Nederland zullen de publieke 
en private investeringen fors moeten worden 
opgeschroefd.   

WIJ GAAN DOOR! DOET U MEE?
Voldoende reden om in Nederland het Smart 
Industryprogramma te intensiveren. Wij gaan 
als initiatiefnemers en uitvoerders van de actie
agenda Smart Industry door met Smart Industry. 
Onze ambitie is om de aanpak verder te versnel
len, op te schalen en te professionaliseren. 

We doen daarbij een oproep aan  
bedrijven – groot en klein – én kennis
instellingen, scholen, regio’s, overheden  
en branches om zich bij ons aan te  
sluiten. En met ons deze speerpunten in  
de tweede helft van 2017 uit te werken  
tot een nieuwe Implementatie agenda 
Smart Industry 20182021. 

We doen een beroep op de overheid om Smart 
Industry een prominente plek in een modern 
industriebeleid te geven, bijvoorbeeld onder de 
hoede van een ministeriële commissie ICT. En om 
hierin stevig te investeren. Van het bedrijfsleven 
verwachten we toenemend com mit ment en 
eigenaarschap bij de uitvoering van de agenda. 

DEZE OPROEP WORDT ONDERSTEUND DOOR: 
Aad Veenman (Topsector Logistiek), Adrie Beulens (Wageningen Universiteit), Bert Pauli 
(Provincie Noord Brabant), Ben van Lier (Centric), Bertholt Leeftink (Ministerie van Economische 
Zaken), Carel van Sorgen (247TailorSteel), Claudia Zuiderwijk (Kamer van Koophandel),  
Doekle Terpstra (Techniekpact), Ed Lugthart (FNV), Fred van Houten (Universiteit Twente), 
Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie), Gert Bravenboer (Siemens Nederland N.V),.  
Hans de Jong (Philips Nederland), Henk Smid (Variass Group), Jan Peter Larsen (Sense 
Observations Systems), Jos Keurentjes (TNO), Leo den Hartog (Nutreco), Marc Hendrikse  
(NTSGroup), Marleen Stikker (Waag Society), Nico van Ruiten (LTO Glaskracht Nederland), 
René Berkvens (Damen Shipyards Group), René Penning de Vries (Topsector ICT),  
Rinke Zonneveld (InnovationQuarter), Roeland Kiewiet (ChemCom Industries B.V.),  
Sven Walraven (VANAD Enovation), Willem van Raalte (FHI), Wim Boomkamp (Saxion).  
Dit zijn de leden van het Smart Industry Forum.
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Het SMART INDUSTRY-WIEL beschrijft de transitie van de industrie naar een 
digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productie
proces. Smart Industry wordt gedreven door een slimme inzet van ICT 
waardoor machines onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden 
aangestuurd. En niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven 
onderling en tussen bedrijven en klanten. Het draait om een combinatie van de 
inzet van productie technologie, digitalisering en een netwerkaanpak (zie figuur). 
En het gaat om slimme producten, processen en diensten.
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AGENDA SMART INDUSTRY 2018 - 2021

Uitgangspunten implementatie

1.  Doorgaan met een integraal programma 
Smart Industry, met als doel versnelling 
van de digitalisering binnen bedrijven.

De huidige Actieagenda loopt tot en met 2017. 
Dit programma willen we voortzetten met het
zelfde integrale karakter (toepassing, experi
menten, skills, ICTvoorwaarden en onderzoek). 
Het kerndoel van het programma is om de 
digitalisering in bedrijven te versnellen. In de 
periode 20182021 komt de focus daarom te 
liggen op implementatie en opschaling.  
Daarom noemen we het een implementatie
agenda. De wereld is daarbij ons speelveld: 
Smart Industry moet leiden tot exporteerbare 
nieuwe businessproposities. Internationale  
samenwerking is dus essentieel.

2. Inhoudelijke ambities en speerpunten

I. Bedrijven aan de slag

Veel bedrijven weten onvoldoende hoeveel 
potentieel ze laten liggen. Continue aandacht 
voor bewustwording blijft daarom van belang. 
Maar het is essentieel dat bedrijven daad
werkelijk met nieuwe technologie aan de  
slag gaan. 

We zetten in op de volgende speerpunten: 
•  Continue aandacht voor awareness, onder 

meer via de Kamer van Koophandel.  
De Rijksoverheid kan dit verder actief onder
steunen door de inzet van andere instrumen
ten, coördinatie op Europees, landelijk en 
regionaal niveau en door afstemming tussen 
verschillende ministeries zoals de ministeries 
van Economische Zaken (EZ), Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

•  Een actieve ondersteuning van de imple
mentatie van digitalisering door middel van 
een stevig assessmentprogramma. Dat moet 
bedrijven helpen sneller in te spelen op de  
kansen die er voor hen liggen. Dit pro
gram ma biedt een basis waarmee bedrijven 
ver volgens aan de slag kunnen, ondersteund 
door concrete, actiegerichte, laagdrempe
lige instrumenten. 

We vragen de overheid de mogelijkheden  
voor Smart Industry binnen het bestaande 
instrumentarium, zoals de Mkbinnovatie
stimulering Regio en Topsectoren (MIT) en  
de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelings
werk (WBSO), te verruimen op onder meer  
het vlak van procesinnovatie en ICT. 

DE FLEXIBELE FABRIEK: ADDED

Het bedrijf Chezz start op de voormalige Philipslocatie Emmen de ‘gedeelde slimme 
fabriek’. Onder de naam Added biedt het bedrijf een productieomgeving waar op een 
slimme manier slimme producten worden gepro duceerd door te robotiseren en te auto
matiseren. Bij Added kunnen bedrijven terecht die ideeën hebben voor een nieuw product 
of productieproces, maar die niet voldoende kennis, apparatuur en tijd hebben om het 
idee zelfstandig verder uitwerken. Onderdeel van Added is ook een incubator. Bedrijven 
kunnen daar samen met deskun digen onderzoeken, testen en ontwikkelen. Testproductie 
en de uiteindelijke echte productie vindt plaats in de shared smart factory.
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DE CROMVOIRTSE: METAAL OP MAAT

De Cromvoirtse is leverancier van metaal op maat in 
Oisterwijk. Door innovatie en automatisering is het bedrijf  
een voorloper in de metaalbewerkingsindustrie. Het bedrijf 
investeerde in 2012 in een vol automatisch magazijn met  
900 palletplaatsen. Platen metaal worden op de machine 
gelegd, waar ze worden gesneden en in het magazijn opge  sla
gen. Dat doet een robot. De hoeveelheid afval is mini maal en 
de machines draaien 24 uur per dag door. Voorheen gebeurde 
alles met de hand. Het bedrijf wil alle acties die meerdere 
keren per dag gedaan moeten worden automatiseren. 

II. Fieldlabs

Het huidige netwerk kan nog worden uitge
bouwd tot een aantal van 35 tot 40 Fieldlabs. 
We gaan de focus leggen op het versterken  
van de huidige Fieldlabs: we willen de bege
leiding ervan professionaliseren, net als de 
kennisuitwisseling tussen Fieldlabs onderling 
en richting het bedrijfsleven. 
Fieldlabs moeten de ambitie hebben om 
door braken te realiseren die bedrijven in staat 
stellen op wereldschaal nieuwe business te 
genereren. Een hoog ambitieniveau, dat nu 
nog niet altijd gehaald wordt. Een flink aantal 
Fieldlabs moet dan ook actief gaan opereren 
binnen Europese consortia. 

Voor de komende jaren hebben we de  
volgende ambities:
•  Het opzetten van een expertteam dat de 

Fieldlabs continu uitdaagt, begeleidt en 
adviseert.

•  Het clusteren van Fieldlabs, zodat zij zich 
kunnen profileren als (onderdeel van) 
Europese Digital Innovation Hubs.

We vragen de overheden om één gebundelde 
en structurele financieringsstroom van het Rijk 
en de regio te organiseren, in plaats van de 
huidige versnipperde inzet.

III. Kennis

Smart Industry moet op het gebied van  
kennis blijven innoveren. Hiervoor is een  
Smart Industryroute opgesteld in de Nationale 
Wetenschapsagenda en een Smart Industry 
Roadmap bij de topsector High Tech Systemen 
& Materialen (HTSM). Deze vormen een uit
stekende basis voor het nieuwe Kennis en 
Innovatiecontract. 

De kenniscoalitie pleit voor een extra impuls 
van 1 miljard euro, waar dit van gefinancierd 
kan worden. Binnen deze middelen moet, naast 
de inzet bij Fieldlabs middels PPStoeslag, ook 
voldoende ruimte zitten voor T02 instituten 
om hun bijdrage in Europese projecten en 
Fieldlabs te kunnen leveren. 

We zullen daarnaast de komende jaren de 
connectie tussen de onderzoekswereld en de 
Fieldlabs verder versterken en ook de banden 
met het hboonderwijs verder aanhalen.

IV. Skills

Zonder goed opgeleid personeel geen digi 
talisering van de industrie. Curricula moeten 
worden aangepast en ‘een leven lang leren’ 
moet écht van de grond komen. De onder 
wijsmethodiek moet daarvoor veranderen,  
van lesgeven in een klaslokaal naar leren in  
de praktijk. Dit vereist een cultuurverande  
ring bij onderwijsinstellingen en bedrijven.  
Investeren in een netwerk van praktische  
regionale leerwerkinnovatie omgevingen  
is noodzakelijk. 
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Onze concrete acties zijn:
•  Het Fieldlab Sociale Innovatie verder  

uitbouwen. 
•  Doorgaan met het opzetten van nieuwe 

opleidingen op mbo, hbo en woniveau.
•  Fieldlabs uitbreiden met Skillslabs voor alle 

leeftijdsklassen, waarbij leren, werken en 
innoveren hand in hand gaan. We werken 
graag mee aan de ambitie van het kabinet 
om het concept van de Duurzaamheids
fabriek in Dordrecht verder uit te rollen.

De overheid kan onder meer helpen door de 
financieringsstromen voor innovatie en voor 
opleidingen te bundelen.

V. ICTkernvoorwaarden

Digitalisering van de industrie kan niet zonder 
veilige en betrouwbare uitwisseling van data  
via internet. De ambitie moet zijn dat Nederland 
hét centrum wordt op het gebied van veilige 
datasharing in de industrie (vergelijk het met  
de Amsterdam Internet Exchange: de Dutch 
Data Exchange). 

Onze concrete acties zijn:
•  Opzet van een stevig cyber securityplan 

voor Smart Industry, gericht op the Internet 
of Things (IOT)

•  De opzet en uitbouw van een Big Data  
Hub voor Smart Industry. Dit is een veilige 
en betrouwbare omgeving waarin bedrijven, 
ketens en Fieldlabs data kunnen uitwisselen 
en bewerken en nieuwe businessproposities 
kunnen ontwikkelen. En dé plek waar expertise 
op het gebied van data delen beschikbaar is. 

Staatssecretaris 
Sander Dekker en 
Ineke Dezentjé 
Hamming 
overhandigen het 
Fieldlabschild aan 
Piet Mosterd (AWL) 
van het Fieldlab 
Industrial Robotics 

SLIM ONDERHOUD MET SENSOREN EN BIG DATA

Op 14 april 2016 was de officiële opening van het Sitech Asset Health Center (SAHC), 
Living Lab van het Fieldlab CAMPIONE. In het SAHC worden meetgegevens van 
chemische fabrieksinstallaties van klanten gemonitord. Het doel hiervan is om trends 
te analyseren die informatie verschaffen over de conditie van die installaties. Met die 
informatie kan Sitech Services in actie komen nog voordat er een defect in de fabriek is 
opgetreden. Momenteel staat de teller op 26 pilots, waarvan er meer dan tien als ‘proof 
of concept’ opgeleverd zijn. Een deel van de pilots bevindt zich in de leerfase en een 
deel is gereed voor opschaling. 
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We vragen de overheid om dit in te bedden  
in een grootschalig programma voor het delen 
van data, waarin verschillende sectoren en 
domeinen expertise kunnen uitwisselen.

3.  Uitvoering van de Smart Industry 
Actieagenda 2018-2021

Het is onze ambitie om de uitvoering van de 
Actieagenda verder te professionaliseren en 
daarbij nog meer samen te werken met de  
verschillende partners. 

Bedrijven meer aan het roer
Om meer draagvlak en impact te creëren moet 
het programma nog meer door het bedrijfs
leven zélf worden gedragen, waarbij bedrijven 
meesturen en meeorganiseren. We gaan graag 
in gesprek om te kijken hoe we dit verder vorm 
kunnen geven. 

Professionele uitvoeringsorganisatie
Het huidige programmabureau moet meer 
armslag krijgen, waarbij ook ruimte moet zijn 
om professionele deskundigheid in te huren. 
Voor de uitvoering van alle actielijnen en voor 
communicatie en internationalisering is meer 
capaciteit nodig. We willen partners als het 
bedrijfsleven daar een rol in geven, maar we 
kijken ook naar de overheid voor financiële 
ondersteuning.

Beleidsmatige verankering
Het programma is gebaat bij een goede  
verankering in een brede digitaliserings 
agenda, waarbij over en weer optimaal kan  
worden samengewerkt en men leert van 
 de digitalisering van andere sectoren en 
domeinen. Dit gaat vooral om thema’s als  
skills, standaardisatie, het delen van data en 
cyber security. Dit zou onder de regie van  
een ministeriële commissie ICT kunnen. 

VALK WELDING: DE ONTWIKKELING VAN EEN SLIMME PEN

Hoe behoud je het bestaande vakmanschap van lassers, maar profiteer je toch van de 
mogelijkheden van de nieuwste technologie? Producent van lasrobots Valk Welding  
ontwikkelt in het Fieldlab de Duurzaamheidsfabriek hiervoor de ‘slimme pen’. Met deze 
pen kunnen ervaren lassers exact aangeven hoe er gelast moet worden. De pen zet dit 
automatisch om in een digitale tekening waarmee een lasrobot het laswerk uitvoert. 
Lassers en lasrobots vullen hiermee elkaar aan in plaats van dat ze concurrent worden.  

DirecteurGeneraal 
Bertholt Leeftink 
van het ministerie 
van Economische 
Zaken opende op 
30 januari 2017 het 
Fieldlab Region of 
Smart Factories
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Tabel 1: begroting Smart Industry (€ 1.000 per jaar)

ACTIE  TOTAAL  PRIVAAT  PUBLIEK*

Actielijn 1 Bedrijven aan de slag  9.500  4.500  5.000

Awareness  1.500  500  1.000

Ondernemers aan de slag  8.000  4.000  4.000

Actielijn 2 Fieldlabs  81.000  40.000  41.000

Fieldlabs  80.000  40.000  40.000

Monitoring en kennisuitwisseling  1.000   1.000

Actielijn 3 Kennis  30.000  10.000  20.000

Versterken R&D impuls in Fieldlabs  15.000  5.000  10.000

Smart Industry research agenda  15.000  5.000  10.000

Actielijn 4 Skills  40.000  19.000  21.000

Aanpassen initieel onderwijs  1.500  500  1.000

Lectorenplatform (inclusief projecten)  3.500  1.000  2.500

Leren zonder onderbreking / Skillslabs  30.000  15.000  15.000

Sociale innovatie  5.000  2.500  2.500

Actielijn 5 ICT  20.000  10.000  10.000

Big data, big trust  14.000  7.000  7.000

Software actieplan  2.000  1.000  1.000

Cyber security  4.000  2.000  2.000

Organisatie    

Programmabureau  4.000  1.000  3.000 

Totaal  184.500  84.500  100.000

* Landelijk, Europees en regionaal

Uiteraard moet het programma ook goed 
aansluiten op het toekomstige beleid voor 
industrie, menselijk kapitaal en innovatie. 

Samenwerking met de regio
Veel regio’s zijn de afgelopen jaren aan de slag 
gegaan met Smart Industry. We gaan graag 
met regio’s in gesprek over hoe we de samen
werking tussen het landelijke programma en de 
betreffende regio’s verder kunnen versterken 

en de kracht van de regionale netwerken  
verder kunnen benutten. 

4. Budget

Deze ambities kunnen niet waargemaakt  
worden zonder stevige private en publieke 
investeringen. In bijgaande tabel is een  
begroting weergegeven die hoort bij een  
ambitieuze aanpak. 
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SMART INDUSTRY 2014 - 2017

Een terugblik...

Vanaf 1 januari 2015 wordt de Actieagenda uit
gevoerd door een programmabureau gevoed 
door TNO, FME, Kamer van Koophandel, 
Nederland ICT, ECP en het ministerie van 
Economische Zaken en aangestuurd door een 
stuurgroep. 

De afgelopen jaren hebben we de volgende 
resultaten bereikt:

ACTIELIJN 1: VERZILVEREN VAN 
BESTAANDE KENNIS
•  We hebben diverse informatieproducten, 

scans en masterclasses ontwikkeld waar mee 
ondernemers kennis ophalen en onderzoe
ken waar voor hun bedrijven mogelijkheden 
liggen. 

•  We hebben een informatie en advieslijn 
Smart Industry ingericht bij de Kamer van 
Koophandel.

•  We hebben in allerlei soorten bijeenkomsten 
in totaal 15.000 ondernemers geïnformeerd. 

•  Er is een actief netwerk van inmiddels bijna 
300 Smart Industryambassadeurs.

ACTIELIJN 2: VERSNELLEN IN FIELDLABS
•  De eerste 10 Fieldlabs uit de Actieagenda 

zijn operationeel.
•  We zijn een tweede deel Fieldlabs gestart 

in 2016. In totaal zijn in die tweede tranche 
inmiddels 20 Fieldlabs erkend of is aan hen 
de aspirantstatus toegekend. In totaal zijn 
inmiddels dertig fieldlabs erkend en actief.  

•  De Fieldlabs komen vier keer per jaar met 
het Smart Industryprogrammabureau bijeen 
om kennis te delen. 

ACTIELIJN 3: VERSTERKEN VAN HET 
FUNDAMENT

3a Kennis
•  Er is een kennisagenda opgesteld die ver

taald is naar een Smart Industry Roadmap 
voor de topsector HTSM en naar een 
Smart Industryroute voor de Nationale 
Wetenschapsagenda.

•  In 2016 is een call geweest van NWO/STW, 
waaruit in totaal zes onderzoeksprojecten 
zijn gefinancierd. Bij de NWO/Kiemregeling 
kunnen hboinstellingen en bedrijven onder
zoeksvragen aandragen als opmaat naar een 
praktijkgericht onderzoeksproject gefinan
cierd door RAAK.

3b Skills
•  Onder meer FME, TNO, AWVN en FNV 

samen hebben een Fieldlab Sociale 
Innovatie opgezet, ondersteund door de 
ministeries van Economische Zaken en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit 
Fieldlab worden nu vier projecten opgezet.

•  Er is een lectorennetwerk Smart Industry 
actief van 25 lectoren.

•  Diverse scholen en universiteiten hebben 
Smart Industryopleidingen opgezet als 
master, minor of associate degree.

•  Met Fieldlabs wordt actief gewerkt aan 
verdere verbinding met opleidingen en 
leerwerktrajecten. Twee Fieldlabs ont
vingen een subsidie uit het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF) voor het mbo.

Op de Hannover Messe 2014 presenteerden we het rapport ‘Smart Industry, Dutch industry  
fit for the future’. Daarmee stond Smart Industry op de kaart. Minister Kamp van Economische Zaken 
omarmde het rapport en op zijn verzoek stelde een team onder leiding van Ineke DezentjéHamming 
de Actieagenda Smart Industry op. 
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THE DIGITAL FACTORY VAN SIEMENS EN AIRBORNE

Nieuwe materialen zoals composieten kunnen een enorme bijdrage leveren aan betere 
en duurzamere producten zoals vliegtuigen en auto’s. Het maken van producten uit  
composieten is echter een ingewikkeld proces, dat tot nu toe nog vooral handmatig 
plaatsvond. In 2015 openden Siemens en Airborne The Digital Factory, waarin voor het 
eerst het totale engineerings en productieproces van hoogwaardige composietproducten 
voor veeleisende industrieën, zoals de luchtvaartindustrie, worden geïntegreerd,  
geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen de kosten substantieel worden 
verlaagd en kan de timetomarket aanzienlijk worden verkort. 

3c ICT
•  We hebben een standaardisatieagenda 

opgesteld voor Smart Industry, die  
momenteel wordt uitgevoerd.

•  Om het delen van data te vereenvoudigen  
is een generieke samenwerkingsovereen
komst opgesteld waarmee partijen in een 
keten of via publiekprivate samenwerking 
afspraken kunnen maken. 

•  We werken aan een Data Hub voor Smart 
Industry. Die ondersteunt bedrijven in het 
delen en bewerken van data in de keten, 
door een veilige infrastructuur te bieden. 
Daarnaast ondersteunt het ondernemers  
bij het maken van afspraken over het effec
tief en veilig uitwisselen van data. 

Communicatie en events
•  Er is een website, een maandelijkse nieuws

brief met meer dan 2.500 abonnees, een 
Twitteraccount met meer dan 2.500 volgers 
en een LinkedIngroep.

•  We organiseren elk jaar een event. In zowel 
2016 als 2017 was dit met ruim 750 deel
nemers compleet uitverkocht. 

Regionale en internationale samenwerking
•  Bijna alle regio’s spelen actief in op Smart 

Industry met eigen regionale actieagenda’s. 
Er wordt nauw samengewerkt met de regio’s.

•  Internationaal staat Smart Industry op de 
kaart en zijn er veel contacten met andere 
landen. Met Duitsland en de Europese 
Commissie wordt nauw samengewerkt.

Demonstratie 
VRbril van  
Koning & Hartman 
tijdens het Smart 
Industry Jaarevent 
2017
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www.smartindustry.nl

Het team Smart Industry inspireert en stimuleert bedrijven van groot tot klein 
om de explosieve groei van technologie en digitalisering toe te passen voor 
nieuwe business kansen. Met advies, praktische tools, events, workshops, 
ervaringen van koplopers, kennisexperts, netwerken en regionale proeftuinen 
om te experimenteren en te leren.


