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Voorwoord
Als uitwerking van de landelijke Actieagenda hebben partijen in
de Noordvleugel¹ deze Actieagenda Smart Industry Noordvleugel
opgesteld. Deze agenda komt voort uit een analyse naar de sterkten
van de Noordvleugel, diepte-interviews, workshops met bedrijven en
kennisinstellingen en een aparte workshop met vertegenwoordigers
van mogelijke uitvoeringsorganisaties.
De conclusie is duidelijk: de Noordvleugel ziet kansen en de
belanghebbenden willen ervoor gaan.
De Actieagenda is een dynamisch document: de actielijnen worden
op hoofdlijnen weergegeven, inclusief uitvoerders en mogelijke
financiële aspecten. Concrete acties worden de komende maanden
c.q. jaren verder uitgewerkt (‘rollende agenda’), mede afhankelijk van
de beschikbare menskracht en financiën. We hebben samen een hoop
werk verzet en er zijn stevige kansen voor de Noordvleugel. Nu is het
zaak dat de (vele en diverse) partijen dit ook daadwerkelijk oppakken.
In de stuurgroep hebben we gezien dat daartoe op een projectmatige
manier door de belanghebbenden moet worden samengewerkt, met
behoud van de specifieke eigenheden die de regio’s en sectoren zo
kansrijk maken.
Be Smart !!
Marius de Jong
Voorzitter Stuurgroep

¹

Stuurgroep Smart Industry Noordvleugel, bestaande uit FME West, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Amsterdam Economic
Board, Economic Board Utrecht, KvK, provincies Flevoland en Noord-Holland, NLR, Hogeschool Utrecht en Amsterdam Science Park
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Managementsamenvatting
Smart Industry biedt nieuwe businesskansen…
■■

■■

Dankzij snel veranderende technologische
mogelijkheden (op basis van ICT & internet,
geavanceerde sensoren, robotica, 3Dprinting, etc.), flexibele en efficiënte
productieprocessen, veranderende
consumentenwensen en alternatieve
verdienmodellen is sprake van een nieuwe
(vierde) industriële revolutie. ‘Smart
Industry’ betreft de combinatie van nieuwe
productietechnologieën, digitalisering en
netwerkoptimalisatie, waarmee efficiënter
en flexibeler kan worden ingespeeld op
klantwensen.
Door de sterke positie van ons land in
specifieke technische kennis, design,
systeemontwerp, ICT-infrastructuur en
-toepassingen, logistiek en samenwerkingscultuur, waarmee belangrijke maatschappelijke
uitdagingen als klimaatverandering,
energietransitie, voedselzekerheid,
gezondheid en mobiliteit kunnen worden
aangepakt, zijn er volop nieuwe
businesskansen voor industriële en
gerelateerde bedrijven (o.a. ICT, creatieve,
logistieke en zakelijke dienstverlening).

…op basis van sterkten Noordvleugel
De Noordvleugel heeft tal van sterkten voor het
benutten van de kansen die voortkomen uit Smart
Industry:
■■

■■

■■

■■

Een omvangrijke en perspectiefvolle
maakindustrie: ruim 12.500 bedrijven met
130.000 banen, zowel grote multinationale
ondernemingen, innovatief MKB als start-ups.
Allerlei crossover-mogelijkheden tussen
sectoren, zoals de sterk aanwezige ICT,
creatieve industrie, Life Sciences & Health,
logistiek, agribusiness en duurzame
economie.
Een omvangrijke technologischeen kennisbasis, via tientallen (deels
internationaal toongevende)
onderzoeksinstellingen, universiteiten,
hogescholen en ROC’s.
Een grote (test)markt, dankzij 4,35 miljoen
inwoners uit uiteenlopende culturen en
honderdduizenden bedrijven, alsmede beleid
om belangrijke uitdagingen (o.a. internationale concurrentie, energietransitie,
watermanagement, zorg en verduurzaming,
aan te pakken.

■■

■■

Volop perspectiefrijke acties/strategieën,
o.a. gericht op green production, smart
cities, sustainable health.
Een aanzienlijk organiserend vermogen,
met diverse relevante netwerken en
aanjaagorganisaties.

Het onderscheidend vermogen (‘smart
specialisation’) van de regio is vooral gelegen in:
■■ De mogelijkheden om de maakindustrie te
verbinden met de sterk aanwezige creatieve
industrie (o.a. gericht op ontwerp van nieuwe
producten, gaming en innovatieve diensten)
en hoogwaardige expertise in IT en big data.
■■ Gebruik van nieuwe Smart technologie in de
hele agrifood waardeketen rond zaad
veredeling, glastuinbouw, vollegronds
groenteteelt en sierteelt.
■■ Uitgebreide kennis en toepassingen van
nieuwe, geavanceerde materialen, waaronder
composieten, en bijbehorende productie
technologieën (inclusief robotica en
3D-printing).
Via investeringen in 7 actielijnen…
Om de businesskansen die samenhangen met Smart
Industry te benutten, worden de volgende actielijnen
opgepakt:
A. Verbreden van de basis
1. Vergroten van de bewustwording en van de
kennis over de kansen van Smart Industry.
2. Ondernemers aan de slag met nieuwe
technologieën, samenwerking en
businessmodellen.
3. Uitbouwen van technologienetwerken van
professionals uit complementaire bedrijven
en kennisinstellingen.
B. Verhogen van de top (internationale
concurrentiepositie)
4. Uitbouwen van Fieldlabs, waarin actieve
bedrijven en kennisinstellingen gestructureerd
werken aan ontwikkeling van nieuwe
businessmogelijkheden rond onderscheidende
sterkten van de Noordvleugel. Waarvan
uitgewerkt in de actieagenda staan: Agrifood &
Tech, Maatwerk design en productie m.b.v. big
data en Flexibele Manufacturing.
C. Versterken van het fundament
5. Human capital development binnen bedrijven,
waarmee voorzien wordt in de benodigde
nieuwe kennis en vaardigheden.
6. Verbetering van de toegang tot benodigde
financiering (waaronder risicokapitaal).
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7.

Profilering van de kracht van Smart Industry in
de Noordvleugel.

…door slim verbinden en samenwerken
 e integratie van nieuwe ICT, productieD
technologieën en marktbehoeften betekent dat
bestaande businessmodellen snel kunnen
verouderen. In plaats van ‘stand alone’
massaproductie ontstaan mogelijkheden voor
decentrale, modulaire en flexibele productie, die
sterk klantspecifiek is en data- en service-gestuurd.
Waardeketens worden omgekeerd (meer vraagsturing), via ketenintegratie en automatisering
korter en efficiënter, en dankzij geavanceerde
sensoren en software steeds meer zelfsturend
gemaakt. Gezien de snelheid van verandering en
complexiteit van (globale) waarde-netwerken
kunnen (zelfs grote) bedrijven hier nauwelijks
afzonderlijk op inspelen, maar alleen via slimme
verbindingen met – in de regio volop aanwezige creatieve bedrijven, ICT-partners, toeleveranciers,
afnemers/eindgebruikers en onderzoeks- en
onderwijsinstellingen hun marktpositie behouden
en uitbreiden. De uitdagingen van Smart Industry
vergen proactief handelen en nieuwe vormen van
regionale en boven regionale samenwerking (‘Smart
Connections’). Nederland in het algemeen en de
Noordvleugel in het bijzonder bieden volop nieuwe
businesskansen – mede op basis van de grote
maatschappelijke uitdagingen waar we in dit
kleine, rijke land, maar ook in grote exportlanden
voor staan - doch gezamenlijk actie is geboden
want de concurrentie staat niet stil!
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1.
Inleiding

Smart Connections - Actieagenda Smart Industry Noordvleugel 8

> inleiding

1.1 achtergrond
Nieuwe
industriële
revolutie
Geruime tijd is de industrie binnen het economisch
beleid van Nederland onderbelicht gebleven.
In navolging van andere landen is de sector de
afgelopen jaren weer herontdekt. Er is sprake van
een vierde industriële revolutie², die samenhangt
met snel veranderende technologische mogelijk
heden (op basis van ICT & internet, geavanceerde
sensoren, robotica, etc.), productiestructuren en
consumenteisen (massa-individualisme). Mede door
de sterke positie van Nederland in design, ICT,
systeemontwerp en logistiek biedt deze
ontwikkeling veel kansen voor de industrie. FME,
TNO, Ministerie van Economische Zaken, VNONCW, Kamer van Koophandel en Nederland ICT

hebben daarom een Smart Industry paper
opgesteld dat tijdens de Hannover Messe in april
2014 aan Minister-President Rutte is aangeboden.
Aansluitend werd in november 2014 landelijke Actie
Agenda Smart Industrie aangeboden aan minister
Henk Kamp. De Nederlandse industrie heeft een
sterke uitgangspositie in deze nieuwe industriële
revolutie, gezien de hoge score op innovatie, de
hoogwaardige ICT-infrastructuur, de grote breed
bandpenetratie en de cultuur van samenwerking.
Ze staat echter ook voor grote uitdagingen in de
adoptie van nieuwe technologieën, ontwikkeling
van nieuwe productieprocessen en bedrijfsmodellen,
alsmede betreding van nieuwe markten (zie tabel
1.1). De gemiddelde productiegroei (2,5%) is de
afgelopen jaren achtergebleven bij die van
buurlanden als België (7,2%) en Duitsland (9,7%)
en het EU-gemiddelde (3,8%).

Nieuwe
technologieën

Nieuwe productieprocessen

Nieuwe bedrijfs-/
verdienmodellen

Nieuwe
markten

●
●

●

High flexibility/
modularization

●

●

●

High efficiency

●

Value chain
integra-tion/
transparancy

●

New, advanced
materials

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Internet of Things
Next generation
robotics
Embedded
systems
Additive manufacturing/3D printing
Man-machine
interfaces
Photonics
Advanced sensors
Big data/cloud
computing

●

●

●

High quality

Value chain
networks

●
MNO-SME alliances ●
●
Glolocalization
●
●
Prosumers
●
Customer intimacy ●

Servitization
Mass individualism
Regional value
chains
Sustainable
products

More sustainability

Tabel 1.1
Grote nieuwe uitdagingen
voor de Nederlandse
industrie.

2

Global markets

Bron: BCI 2015

Na de revoluties veroorzaakt door de (1) stoommachine, (2) lopende band en (3) enkelvoudige robots.
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+HW YROXPH ELMYRRUEHHOG VHULHJURRWWH 
WLPLQJ ZDQQHHULVKHWQRGLJ HQ
> inleiding
+HW JHEUXLN YDQ JURQGVWRIIHQ HQHUJLH HQ
wat iS
NRVWHQ
ZDWLVQRGLJ 
Smart induStry?
Smart Industry betreft de integratie van ICT en
geavanceerde technologie in industriële productieketens. Het gaat om een combinatie van nieuwe
productietechnologieën, digitalisering en netwerkoptimalisatie, waardoor efficiënter en flexibeler kan
worden ingespeeld op klantwensen. Slimme
machines communiceren onderling en zorgen voor
een snellere, goedkopere en duurzamer
maatwerkproductie van hoge kwaliteit. Dit leidt tot
nieuwe business- en verdienmodellen.

DQGHUH V\VWHPHQ RP FRPSOH[H WDNHQ XLW WH YRH
PHW PLQLPDOH LQWHUYHQWLH YDQ PHQVHQ 'H HQR
VWURPHQ GDWD GLH GLW RSOHYHUW ]LMQ RS KXQ E
JURQGVWRI YRRU %LJ 'DWDWRHSDVVLQJHQ ,Q FRPELQ
PHW JHDYDQFHHUGH SURGXFWLHPHWKRGHQ URERWLFD
QDQRWHFKQRORJLH YRUPHQ ]H GH EDVLV YRRU UDGLF
QLHXZHSURGXFWLHPHWKRGHQSURGXFWHQHQGLHQVWHQ

Bron: Landelijke actieagenda
Smart Industry (nov. 2014), BCI

kenmerken
Smart induStry
■ Flexibele, modulaire productie.
■ Nieuwe businessmodellen (service en datagestuurd, efficiënt, ketenintegratie/monitoring).
■ Samenwerking (van keten naar netwerken).
■ Zelfdenkende systemen (integratie operational
and information technology, ofwel OT-IT).
■ Klantspecifiek (N=1).
■ Nieuwe materialen en combinaties.
■ New skills.

)LJXXUEURQZZZVPDUWLQGXVWU\QO
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2.
kracht
van
de
noordvleugel
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> kraCht Van de noordVleugel

2.1 Smart induStry
in de noordVleugel
van Nederland; bron: CBS). Daarnaast spelen de
sterk vertegenwoordigde ICT (20.000 vestigingen
met 95.000 banen en € 9,9 mrd toegevoegde (35%
van NL) en creatieve industrie (52.000 vestigingen
met 115.000 banen en € 6,5 miljard toegevoegde
waarde (40% van NL), met zwaartepunt in media,
design, mode en gaming) een belangrijke rol in de
transitie naar Smart Industry.

De Noordvleugel van de Randstad (provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) is goed voor
circa 25% van Nederlands’ BNP en werkgelegenheid.
De regio heeft een zeer gedifferentieerde economie,
met een sterke specialisatie3 in financiële diensten,
ICT, cultuur, sport & recreatie en zakelijke diensten
(zie figuur 2.14). Daarbinnen lijkt de industrie qua
aandeel en groei beperkt, maar in absolute zin is ze
omvangrijk met ruim 12.500 vestigingen, 130.000
banen en €11 miljard toegevoegde waarde (16%

- Ontwikkeling toegevoegde waarde 2001-2011
(gemiddeld jaarlijks groeipercentage)

14%

Energie

11%
Financiële diensten

7%
Onderwijs

Zorg

4%

Overige dienstverlening
Verhuur en overige zakelijke diensten
Cultuur, sport en recreatie

Overheid
Water en afval
Delfstoffenwinning

Bouwnijverheid

Informatie en communicatie

0%
Industrie

-4%

Handel

Specialistische zakelijke diensten

Onroerend goed
Landbouw

0%

45%

Horeca

90%

135%

Vervoer en opslag

180%

Mate van specialisatie (locatiequotiënt)

Figuur 2.1
Specialisatie en groei in
toegevoegde waarde van
sectoren Noordvleugel
2001-20115

3

Specialisatie/locatiequotiënt: de verhouding tussen het aandeel van een sector in de regionale economie ten opzichte van het aandeel
van dezelfde sector in de landelijke economie.

4

Ook de creatieve industrie is sterk vertegenwoordigd, maar wordt in deze CBS-statistieken niet apart onderscheiden.

5

Meer recente gegevens van de toegevoegde waarde zijn op regionaal niveau niet beschikbaar.
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> kraCht Van de noordVleugel
Binnen de industrie bestaan grote verschillen in
aanwezigheid en groei van bedrijfsklassen, met
een relatief sterke specialisatie van werkgelegenheid in basismetalen en een aanzienlijke groei in
machines & apparaten en energie (figuur 2.2).
In lijn met de bevolkingsomvang kent NoordHolland de meeste industriële bedrijven (7.200) en
werkgelegenheid (78.400), gevolgd door Utrecht
(3.800 vestigingen met 38.800 werkzame personen)
en Flevoland (1.600 vestigingen met 6.700 werkzame
personen). In alle drie provincies van de Noordvleugel
zijn (internationaal) toonaangevende bedrijven
gevestigd, zowel grote multinationals, innovatief
MKB als kleine start-ups (figuur 2.3).

Relatief sterke concentraties van industriële
bedrijven zijn te vinden in IJmond (basismetaal),
de Zaanstreek (agrofood) en Flevoland en NoordHolland Noord (composieten). De gemiddelde
omvang per bedrijf is 10,8 werkzame personen,
waarbij het gemiddelde in Noord-Holland iets
hoger ligt en in de beide andere provincies iets
lager. In totaal zijn er circa 220 bedrijven (1,5%)
met meer dan 100, 230 (1,5%) met 50-99, 1.460
(10%) met 10-49, en 10.000 met minder dan
10 werkzame personen.

- Ontwikkeling werkgelegenheid 2004-2014
(gemiddeld jaarlijks groeipercentage)

16,0%

12,0%
Reparatie en installatie van
machines en apparaten

Energie

8,0%

4,0%

0,0%

-4,0%

-8,0%

Vervaardiging van
meubels en overige
goederen

Voedings- en
genotsmiddelen
industrie
Farmaceutische industrie
Riolering, afvalbeheer en
sanering

Rubber en kunststofindustrie
Textiel, kleding en
lederindustrie
Hout- en bouwmaterialen industrie
Vervaardiging van

0%computers en overige

Chemie

Waterleidingsbedrijven
Transportmiddelenindustrie
Vervaardiging van producten
van metaal
Papier- en grafische industrie

55% van overige
Vervaardiging
elektrische apparatuur machines en apparaten

110%

Vervaardiging van metalen
in primaire vorm

165%

220%

Mate van specialisatie (locatiequotiënt)

Figuur 2.2
Specialisatie en groei
industriële bedrijfsklassen
Noordvleugel 2004-2014

Bron: LISA, bewerking BCI
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> kraCht Van de noordVleugel

Noord-Holland

Flevoland

78.400 werkzame personen

16.700 werkzame personen

7.200 vestigingen

1.600 vestigingen

Utrecht
38.800 werkzame personen

Figuur 2.3
Aantal vestigingen en
werkzame personen,
plus enkele voorbeelden
van toonaangevende en
innovatieve industriële
bedrijven per provincie

3.800 vestigingen

De Noordvleugel kent ook veel onderzoeks- en
onderwijsinstellingen die wetenschappelijke en
toegepaste kennis voor allerlei Smart Industry
toepassingen bieden (figuur 2.4).
Daarnaast zijn er diverse bedrijvennetwerken en
aanjaagorganisaties die een rol kunnen spelen in
het aanjagen van Smart Industry in de regio,
waaronder bijvoorbeeld regionale afdelingen van
brancheorganisaties als FME, Metaalunie,
UNETO-VNI en Bouwend Nederland, KvK, de
Economic Boards van Amsterdam, Utrecht en
Almere, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland,
Materialenkring, Techport IJmond, Greenports/
Seed Valley.
Tot slot biedt de Noordvleugel volop kansrijke
marktperspectieven, waaronder:

■ Testregio voor nieuwe intelligente producten,
apps, technologieën, etc., ten behoeve van
Smart Cities, decentrale en duurzame
energieopwekking, gezondheidszorg, agrifood,
geomatica, lucht- en ruimtevaart.
■ Belangrijke creatieve hub, o.a. sterk in
ontwerpen, ICT, app ontwikkeling, big data
verwerking, fashion en serious gaming.
■ ‘Tradeway to Europe’ voor internationale
bedrijven met uitgebreide expertise en
faciliteiten voor de hele waardeketen, o.a.
via nieuwe vormen van tracking & tracing,
logistieke concepten, douane en verzekeringen.
Er zijn al diverse open innovatiefaciliteiten
gerealiseerd, zoals het Automated Composite
Manufacturing (ACM) Fieldlab van NLR, Create-IT
in Amsterdam en de 3D Makerzone in Haarlem,
die de komende jaren verder worden uitgebouwd
(zie paragraaf 3.2).
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> kraCht Van de noordVleugel
12 ROCs
• Hoornbeeck College, Amersfoort
• MBO Amersfoort, Amersfoort
• MBO Utrecht, Utrecht
• Regio College, Zaandam
• ROC Horizon College, Alkmaar
• ROC ID College, Gouda
• ROC Kop van Noord-Holland, Den
Helder
• ROC Midden Nederland, Utrecht
• ROC Nova College, Haarlem

A Techpark IJmuiden

A

8 Hogescholen met diverse relevante lectoraten
• InHolland
• Digital World
• Duurzame verbindingen in de
Greenport
• Groot Composiet
• Hogeschool van Amsterdam (HvA)
• Aviation Engineering
• Aviation Operations
• Digital Life
• Energie en innovatie
• Fashion Research & Technology
• Technisch Innoveren & Ondernemen
• Hogeschool Utrecht (HU)
• Architectuur van digitale
informatiesystemen
• Co-design
• Extended enterprises
• Microsysteemtechnologie
• Nieuwe energie in de stad
• Procesinnovatie en
Informatiesystemen

Voorbeelden van kennisinstellingen met voor smart industry relevante kennis:
■ ECN: materiaaleigenschappen, engineering, energiebesparing en –efficiency, 3D printing
(o.a. keramiek).
■ NLR: geoinfo, big data, composieten, 3D-printing high end toepassingen.
■ TNO: mens-machine-interactie, energie, maritiem, veiligheid.
■ Amsterdam Science Park (Amolf, CWI, FNWI, Nikhef, Surfsara, etc.): algoritmen, big data,
materiaaleigenschappen, engineering.
■ Utrecht Science Park (UU, UMCU, HU, etc.): life sciences en duurzaamheid.
■ Hogescholen: lectoraten (zie figuur 1.5), RAAK-SIA projecten, tal van relevante opleidingen
o.a. technische, system engineering, creatieve, marketing.

Figuur 2.4
Overzicht relevante
kennisinstellingen in de
Noordvleugel

kraCht Van de
noordVleugel
Samenvattend kan gesteld worden dat er volop
kansrijke perspectieven zijn voor uitbouw van
Smart Industry in de Noordvleugel, die
samenhangen met:
■ Substantiële perspectiefvolle industrie: grote
multinationale ondernemingen, innovatief MKB
en tal van start-ups.
■ Omvangrijke technologische en kennisbasis:
zowel fundamenteel, technisch, als
toepassingsgericht.
■ Allerlei relevante cross-overs met andere
sectoren: ICT, creatieve industrie, LS&H,
logistiek, agribusiness en duurzame economie.
■ Organiserend vermogen: tal van relevante
netwerken en aanjaagorganisaties.
■ Diverse perspectiefrijke acties/strategieën

om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken,
o.a. gericht op green production (bijvoorbeeld
“meer met minder” in de landbouw), smart
cities, duurzame mobiliteit, energietransitie,
sustainable health.
In Europees verband wordt gestimuleerd dat regio’s
op basis van hun onderscheidende kenmerken
(regionaal ‘DNA’) bepalen waar ze hun belangrijkste
toekomstperspectieven zien c.q. waarin ze zich
economisch verder willen specialiseren (‘smart
specialization’). Vergeleken met de andere regio’s
in Nederland onderscheidt de Noordvleugel zich op
het vlak van Smart Industry vooral op de volgende
drie punten.
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> kracht van de noordvleugel
Smart specialization Noordvleugel
■■ De mogelijkheden om de maakindustrie te
verbinden met de volop aanwezige creatieve
industrie (o.a. gericht op ontwerp van nieuwe
producten, gaming en innovatieve diensten) en
hoogwaardige expertise in IT en big data.
■■ Gebruik van nieuwe technologie in de hele
agrifood waardeketen rond zaadveredeling,
glastuinbouw, akkerbouw, vollegrondsteelt en
sierteelt.
■■ Uitgebreide kennis en toepassingen van
nieuwe, geavanceerde materialen, waaronder
composieten, en bijbehorende productie
technologieën (inclusief robotica en 3D-printing).

Doel van deze Actieagenda is de gesignaleerde
perspectieven regionaal en bovenregionaal te
verbinden, om te zetten in meer nieuwe business
én initiatieven op te schalen, zodat meer
toegevoegde waarde voor de regio ontstaat,
majeure maatschappelijke uitdagingen worden
aangepakt, en de concurrentiepositie van de
Noordvleugel (en Nederland) wordt versterkt.
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> kracht van de noordvleugel

2.2 Kansen via cross-overs
Hoewel niet altijd zichtbaar tussen de vele sterkten
van de Noordvleugel is het belang van de industrie
voor de regionale economie en werkgelegenheid
groot. Vergeleken met andere industriële regio’s
ontbreken echter enkele grote industriële
conglomeraten met bijbehorende ecosystemen van
MKB en kennisinstellingen zoals de TU’s in
eindhoven en Twente. Hierdoor is hoogwaardige
technologische kennis soms minder toegankelijk
voor het MKB.

Creative industry
● Gaming
● Media
● Design
● Etc.

ICT/Big Data
● Cognitive
computing
● Customer
intimacy
● Etc.

Agribusiness
● Remote/near-by
sensing
● Slimme kas
● Disease control
● Etc.

Wel bieden de aanwezige bedrijvigheid, kennisbasis
en marktomvang volop kansen voor cross-overs
tussen de industrie en andere sterke sectoren in de
Noordvleugel (figuur 2.5), waarbij toepassing van
nieuwe Smart Industry technologieën, productie
processen en verdienmodellen allerlei nieuwe
businesskansen en oplossingen opleveren om
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Maakindustrie
● HTSM
● AgriFood
● T&U
● Chemie
● Etc.

●
●
●
●
●

Groene economie
Duurzame energie
Sluiten kringlopen
Cleantech
Biobased
Etc.

●
●
●
●

Life sciences
& Health
MedTech
eHealth
Zorginnovatie
Etc.

Logistiek
● Ketenregie
● Synchromodaal
● Continue
bundeling
● E-fulfilment
● Etc.

Figuur 2.5
Crossovers industrie en
andere sterke clusters in
Noordvleugel
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Voorbeelden van businesskansen die voortkomen
uit deze cross-overs zijn:
■■ Smart Industry en agribusiness
□□ Toepassing van geavanceerde sensoren (zowel
nearby via camera’s/vision, als remote uit
ruimte) bij bewaking van gewassen, kwaliteit
van uitgangsmateriaal (o.a. in zaadveredeling),
klimaatbeheersing in kassen, volgen van
groenten of bloemen in logistieke keten.
□□ Gebruik van robots/zelfsturende machines bij
het planten en oogsten en wieden. in de
akker- en tuinbouw, alsmede bij verwerking in
voedingsmiddelen.
□□ Systematisch gebruik van allerlei data voor
optimalisatie van processen, kwaliteits
bewaking, reductie van inputs, etc.
■■ Smart Industry en ICT/big data
□□ Verzameling, opslag en toepassing van allerlei
data om productieprocessen te optimaliseren.
□□ Ontwikkeling van intelligente respons
toepassingen om systemen zelfsturend te
maken, bijvoorbeeld beheer en onderhoud
(o.a. van verkeersvoorzieningen, windmolens),
beveiliging en decentrale productie.
□□ Analyse van (deels ongestructureerde) data
van bijvoorbeeld consumentengedrag,
internetgebruik, voor allerlei toepassingen
(o.a. crowd management, marketing,
bevoorrading).
■■ Smart Industry en Creatieve industrie
□□ Gebruik van nieuwe digitale ontwerp
mogelijkheden (o.a. crowd design) en
productietechnologie (o.a. 3D printing) voor
ontwikkeling van nieuwe of verbetering van
bestaande producten (o.a. 3D printing van
een brug in Amsterdam).
□□ Toepassing van gaming voor onder meer
testen van nieuwe technieken, ontwikkeling
van nieuwe skills, en ontwikkeling van

vaardigheden (bijvoorbeeld van
procesoperators en veiligheidsmedewerkers).
□□ Gebruik van sociale media voor ontwikkeling
en testen van productideeën, co-design van
bedrijven en kennisinstellingen, monitoring
van allerlei data.
■■ Smart Industry en duurzaamheid/groene
economie
□□ Afstemming van centrale en decentrale
energieopwekking en –consumptie, met
behulp van slimme meters en smart grids.
□□ Sluiten van kringlopen door omvang en aard
van materiaalstromen te monitoren en op
elkaar af te stemmen (circulaire economie).
□□ Vergroten van de energie-efficiëntie van
gebouwen, productieprocessen en mobiliteit.
□□ Gerichte monitoring van milieu-emissies via
gerichte sensoren, dataverwerking en
terugkoppelingssystemen.
■■ Smart Industry en Life Sciences & Health
□□ Verbetering van diagnostiek d.m.v. meer
sensitieve apparatuur.
□□ Ontwikkeling van hulpmiddelen voor
monitoring, therapie en begeleiding op
afstand (e-health).
■■ Smart Industry en offshore/logistiek
□□ Inzet van betere materialen en beheer& onderhoudssystemen voor o.a. platforms
en windmolens op zee (vanuit de Kop van
Noord-Holland).
□□ Gebruik van geavanceerde sensoren en
tracking & tracing voor optimalisatie van
logistieke ketens (o.a. synchromodaal vervoer
en e-fulfillment).
Centraal staat telkens het slim verbinden van binnen
en buiten de regio aanwezige kennis, skills,
middelen en bedrijven binnen de industrie en
andere sectoren.
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3.1 actielijnen
In navolging van de landelijke Actieagenda bestaat
die van de Noordvleugel uit drie kernopgaven,
uitgewerkt in zeven actielijnen (samengevat in
figuur 3.1):
A. Verbreden van de basis door meer bedrijven te
betrekken en concreet aan de slag te laten gaan
1. Vergroten bewustwording over kansen Smart
Industry.
2. Ondernemers aan de slag.
3. Uitbouwen van technologienetwerken.
B. V
 erhogen van de top door in Fieldlabs te werken
aan gezamenlijke businessontwikkeling met
nationale impact en internationale scope:
1. Ontwikkeling van Fieldlabs die aansluiten bij
de specialisaties van de Noordvleugel.

Internationale
top

Nationale
top

C. V
 ersterken van het fundament door uitbouw van
skills, toegang tot benodigde financiering en
profilering van de kracht van de Smart Industry in
de Noordvleugel.
1. N
 ew skills: human capital development in
bedrijven.
2. S
 limme financiering: vergroten toegang tot
financiering.
3. P
 rofilering van kracht Smart Industry
Noordvleugel.

Verhogen van de top via Fieldlabs
● Maatwerk design en productie mbv big data
● New Tech in Agrofood
● Slimme materialen

Verbreden van de basis
● Stimulering bewustwording/kennis
● Meer ondernemers aan de slag
● Uitbouw technologienetwerken
● Meer cross-overs/verbindingen
tussen industrie en:
•
•
•
•

Sterke
basis

Energie/duurzaamheid
Logistiek
Life Science & Health
Etc.

Versterken van het fundament
● New skills: creatief/ICT/Systems engineering, etc.
● Slimme financiering: toegang tot compleet pakket
● Krachtige profilering van Smart Industry in Noordvleugel

Figuur 3.1
Samenvatting actielijnen
Smart Industry in de
Noordvleugel
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Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij ontwikkelde instrumenten en
acties op nationaal niveau (landelijke programma) c.q. in andere regio’s (Noord, Oost, Zuid
en Zuid-Holland). Daarnaast worden ook eigen

(maatwerk) initiatieven ontwikkeld in de
Noordvleugel als geheel en in subregio’s
(Utrecht, Flevoland, Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord).

A. Verbreden van de basis
Actielijn 1

Vergroten bewustwording over kansen Smart Industry in
Noordvleugel

Uitdaging

Op dit moment is een slechts deel van de industriële, ICT- en andere bedrijven in de
regio zich bewust van de kansen (en bedreigingen) die nieuwe productietechnologieën, digitalisering en daaruit voortkomende businessmodellen bieden.
De urgentie van ontwikkeling en toepassing van nieuwe geautomatiseerde technieken,
internetgerelateerde productie en monitoring, en alternatieve verdienmodellen wordt
door veel bedrijven niet onderkend, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van
binnen- en buitenlandse concurrenten verslechtert.
Het landelijke Programmabureau Smart Industry ontwikkelt een menukaart voor
Overzicht (website, publicaties, webinar, technologische info (Teqnow), events/
beurzen en informatie- en advieslijn), Inzicht (voorbeelden, pitches), Kansen (kompas
en stappenplan, masterclasses en advies), Acties (workshops, masterclasses en
training, clusters en digitaal platform) en nieuwe Business (presentaties, launching
customer allianties, financiering en fieldlabs) ten behoeve van brancheverenigingen
en andere intermediairs, die door de regio kunnen worden benut en aangevuld.

Doel

Binnen 4 jaar heeft tenminste 80% van de maakbedrijven kennis gemaakt met nieuwe
technologieën en daaruit voortkomende businesskansen.

Doelgroep

Alle bedrijven in maakindustrie en gerelateerde sectoren (ICT, creatieve industrie,
logistiek, e.d.) in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Acties

■■ Roadshows in de regio met interactieve demonstraties van nieuwe technieken,
best practices van businesskansen en calls voor gezamenlijke projecten.
■■ Uitbouwen van een portal met informatie, best practices, lopende projecten in
Noordvleugel en Nederland (o.a. Fieldlabs) en ondersteuningsmogelijkheden
(inclusief landelijke online potentieel scan), aansluitend op de landelijke porta
Teqnow.
■■ Smart Industry talks tijdens regionale bijeenkomsten van branche- en
ondernemersorganisaties, aanjaagorganisaties zoals Amsterdam Economic Board,
Economic Board Utrecht, OMFL en het Ontwikkelingsbedrijf NH Noord.
■■ Organiseren van prijsvraag van Smart Industry Ondernemer van het jaar.

Planning

■■ Start in Q4 van 2015
■■ Continue process

Organisatie

■■ Initiatiefnemers: sectororganisaties zoals FME, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI,
Bouwend Nederland.
■■ Mogelijke partners: KvK, AEB, EBU, OMFL, ONHN, i.s.m. landelijk
programmabureau

Kosten

€ 25.000/jaar

Financiering

Betrokken partijen in natura
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Actielijn 2

Ondernemers aan de slag

Uitdaging

Veel bedrijven kijken met verbazing en interesse naar wat allemaal mogelijk is met
nieuwe technologieën, ICT, big data, etc., maar zien vaak allerlei hindernissen om er
zelf mee aan de slag te gaan. Inspelen op de nieuwe mogelijkheden vergt o.a.
aanpassing van productieprocessen, samenwerking met andere partijen, een andere
inrichting van de waardeketen, en meer marktintelligentie, waarmee snel en flexibel
op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld.
Het landelijk Programmabureau biedt instrumenten voor brancheverenigingen en
andere intermediairs, die binnen de Noordvleugel kunnen worden benut en
geconcretiseerd.

Doel

Binnen 4 jaar is tenminste 40% van de maakbedrijven in de regio aan de slag met een
of andere vorm van Smart Industy.

Doelgroep

Naast koplopers ook ontwikkelaars en volgers in de industrie

Acties

■■ Online doe-het-zelf scans met digitale en telefonische ondersteuning.
■■ Ontwikkeling van portal en apps met actuele mogelijkheden, kennis en regelingen.
■■ Themabijeenkomsten, webinars, webtalks, etc. over ontwikkelen en nieuwe kennis
uit Fieldlabs.
■■ Stage- en afstudeeropdrachten van HBO-/WO-studenten gericht op analyse van
Smart Industry businesskansen, ontwikkeling van business cases en/of
implementatie van innovatieprojecten.
■■ Virtueel loket met concrete informatie over financieringsmogelijkheden, human
capital, aanbod stagiairs, etc..

Planning

Continue actie

Organisatie

Mogelijke partners: KvK, EAB, EBU, OMFL, ONHN, Techniekcampus Techport,
HBO- en WO-instellingen i.s.m. landelijk programmabureau

Kosten

€ 50.000/jaar

Financiering

Betrokken partijen in natura
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Actielijn 3

Uitbouwen van technologienetwerken

Uitdaging

Binnen maakbedrijven, ingenieursbureaus, kennis- en onderwijsinstellingen zijn tal van
ontwerpers, engineers, ICT’ers, etc. actief die nieuwe productie- en business-ideeën
hebben of zoeken. Zeker binnen MKB-bedrijven vinden ze niet altijd de noodzakelijke
competenties om deze ideeën verder uit te werken en/of te implementeren.
Via regionale of thematische netwerken van gelijkgezinden kunnen ze de gewenste
inputs krijgen om precompetitief ideeën te toetsen en verder te brengen. In sommige
gevallen kan dat leiden tot technologische samenwerkingsprojecten.

Doel

Tenminste 5 subregionale netwerken van technisch specialisten/adviseurs gericht op
kennisuitwisseling en technologische samenwerking.

Doelgroep

■■ Bestaande technologienetwerken van bedrijven en kennisinstellingen
■■ Medewerkers uit bedrijven en kennisinstellingen die kennis willen delen en samen
willen werken bij uitwerking van ideeën

Acties

■■ Structurele voortzetting van relevante netwerken, zoals Materialenkring
Noord-Holland, CompoWorld en Composietencluster Noord-Holland.
■■ Werving van mogelijk geïnteresseerde deelnemers voor aanvullende regionale
of thematische netwerken
■■ Uitwerken en uitvoeren van projectplan per netwerk

Organisatie

■■ Initiatiefnemers: Bestaande netwerken als Materialenkring, Techport Industries,
CompoWorld en Groot Composiet
■■ Mogelijke partners: branche- en aanjaagorganisaties, KvK

Kosten

€ 50.000/jaar

Financiering

■■ Betrokken medewerkers/bedrijven in natura: 50%
■■ Regionale overheden: 50%

B. Verhogen van de top
Actielijn 4

Uitbouwen van Fieldlabs (concrete invulling in paragraaf 3.2)

Uitdaging

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven - al dan niet samen met kennis
instellingen - doelgericht Smart Industry oplossingen uitwerken, testen en
implementeren. De kern is gezamenlijke businessontwikkeling op een
bovenprovinciaal schaalniveau: een regionaal initiatief van nationaal belang
met internationale uitstraling! Ze dragen bij aan het bottom-up articuleren van
vraagstukken van (MKB-) bedrijven, het realiseren van baanbrekende innovaties,
alsmede het aanjagen van een innovatie-ecosysteem rond een specifiek thema.
In de rest van het land zijn al een tiental Fieldlabs van de grond gekomen,
maar in de Noordvleugel zijn nog nauwelijks (grootschalige) Fieldlabs ontwikkeld.

Doelen

■■ Uitbouwen van bestaande en ontwikkelen van tenminste 2 nieuwe Fieldlabs in de
komende vier jaar.
■■ Bedrijven uit de Noordvleugel laten aansluiten op Fieldlabs elders in Nederland.

Doelgroepen

■■ Samenwerkingsverbanden van tenminste 10 bedrijven (groot en klein) en
kennisinstellingen die gezamenlijk via een Fieldlab een thema diepgaand willen
oppakken.
■■ Industriële, creatieve, ICT- en andere bedrijven die aan een Fieldlab elders in
Nederland willen deelnemen
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Acties

Opzetten/uitbouwen Fieldlabs:
■■ Consortiumvorming
■■ Ontwikkeling van projectplan
■■ Organiseren van financiering
■■ Recruteren van benodigde staf
■■ Uitvoeren van gezamenlijke projecten
■■ Profilering van resultaten
Stimuleren van participatie in andere Fieldlabs
■■ Promotie via communicatieactiviteiten in actielijn 1

Planning

■■ 2015: Verdere verankering en uitbouw van bestaande Fieldlabs (Automated
Composite Manufacturing en 3D Makers Zone)
■■ 2016 e.v. Ontwikkeling aanvullende Fieldlabs (zie para 3.2)

Organisatie

■■ Initiatiefnemer: aanjaagorganisaties
■■ Mogelijke partners: regionale kennisinstellingen, brancheorganisaties, TNO,
landelijk programmabureau

Kosten

Gemiddeld € 2.000.000 per Fieldlab

Financiering

■■ Betrokken bedrijven/kennisinstellingen: 25%
■■ Regionale overheden/EFRO: 50%
■■ Landelijke overheid: 25%

C. Versterken van het fundament
Actielijn 5

New skills: human capital development in bedrijven

Uitdaging

Al jaren wordt gewerkt aan vergroting van de instroom in techniekonderwijs op alle
niveaus, met wisselend succes. Bedrijven hebben vaak moeite om gewenste
competenties (zeker op langere termijn) aan te geven, of uiten zeer uiteenlopende
behoeften (bijv. generalisten die in eigen bedrijf verder worden opgeleid, dan wel
specialisten met zeer toegespitste vaardigheden. Het onderwijs blijft qua kennis en
faciliteiten deels achter bij nieuwe Smart Industry ontwikkelingen. Jongeren met een
techniekopleiding kiezen deels voor niet-technische baan of vertrekken uit de regio.
Er worden de komende jaren aanzienlijke tekorten aan technisch personeel gezien in
met name de installatie-, elektro- en metaaltechniek, procestechniek, alsmede
programmeurs. Zittende medewerkers houden nieuwe ontwikkelingen slechts beperkt
bij. Bovendien vergt Smart Industry niet alleen nieuwe technische, maar ook ontwerp-,
strategie-, marketing, etc. competenties en nieuwe organisatievormen (sociale
innovatie).

Doelen

■■ Meer jongeren kiezen, werken en blijven doorleren in techniek en aanpalende
competenties.
■■ Zittende medewerkers worden bijgeschoold in nieuwe skills.
■■ Noordvleugel wordt aantrekkelijker voor relevante kenniswerkers.

Doelgroepen

■■ Aanbodkant: jongeren, zij-instromers en zittende medewerkers.
■■ Vraagkant: directeuren en HR-managers van bedrijven.

Acties

■■ Aanscherping van acties uit Techniekpact Noodvleugel: kiezen, leren en werken
■■ Verankering en uitbreiding PPS-constructies in beroepsonderwijs, inclusief
aantrekken van één van de vijf landelijk geplande lectoraten, uitbouw van relevante
Centers of Expertise (CoE) in hbo en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) in
MBO.
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■■ Uitbouwen van doorlopende leerlijnen VMBO-MBO-HBO, inclusief verankering
en uitbreiding van techniekroute in VMBO-T en Associate Degree Techniek.
■■ Aansluiten van jongeren zonder startkwalificatie en zij-instromers in o.a. techniek
en ICT.
■■ Uitbouw van hoogwaardig aanbod van training en opleiding op technologisch, IT,
system engineering en creatief gebied op alle niveaus, inclusief ICT in de klas van
basis- t/m hoger onderwijs, bijscholing van werknemers (in kader van leven lang
leren), excellentieprogramma’s/talentontwikkeling en nieuwe vormen van opleiding
(o.a. blended & personalized learning).
■■ Ontwikkeling actieplan carrièreperspectief in Noordvleugel voor aantrekken en
vasthouden van relevante kenniswerkers en hun partners, waarin (tijdelijke)
mobiliteit tussen bedrijven (en eventueel kennisinstellingen) wordt gestimuleerd,
de regio aantrekkelijk wordt gepositioneerd voor (binnen- en buitenlandse)
kenniswerkers, en alternatieven voor partners worden geboden.
Planning

Continue inspanning

Organisatie

■■ Initiatiefnemers: Techniekcampus Techport, Woerdens Techniek Talent
en Techniek Eemland.
■■ Mogelijke partners: Brancheorganisaties, aanjaagorganisaties,
onderwijsinstellingen.

Kosten

PM

Financiering

■■
■■
■■
■■

Info

PM

Actielijn 6

Slimme financiering: vergroten van toegang tot financiering

Uitdaging

MKB-bedrijven en start-ups hebben moeite om in verschillende fasen van de
innovatieketen voldoende financiering te krijgen om idee uit te werken in prototype,
technische haalbaarheid en marktperspectief te onderzoeken, zo nodig intellectueel
eigendom vast te leggen, en product op de markt te introduceren.

Doel

Private en publieke middelen voor gezamenlijke projecten (en individuele
bedrijfsprojecten) laagdrempelig toegankelijk te maken.

Doelgroep

MKB-bedrijven en start-ups in industrie, ICT, creatieve industrie, etc.

Acties

■■ Als onderdeel van meer algemeen portal: aparte info (subportal) over (aanvullende)
financieringsmogelijkheden in Noordvleugel
■■ Opzetten systeem van technologievouchers, waaronder
□□ Groot helpt klein: voucher om MKB-bedrijf laagdrempelig toegang te geven
tot niet concurrentiegevoelige kennis van onderzoeksinstituten (bijv. ECN, CWI,
TNO, hogescholen, etc.) en R&D-bedrijven (bijv. Tata, SKF, etc.)
□□ Connectiviteit: voucher om m.b.v. technologisch specialist op een
gestructureerde manier benodigde kennis te zoeken bij andere bedrijven en
toegankelijk te maken voor vragend MKB.

Bedrijven/onderwijsinstellingen: PM
O&O-fondsen: PM
Sectorplannen: PM
Platform Bèta en Techniek: PM
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Planning

■■ 2015 Q4 Ontwikkelen subportal.
■■ 2016 Q1 Ontwikkelen voucherregeling.

Organisatie

■■ Initiatiefnemer: RVO i.s.m. provincies en brancheorganisaties.
■■ Ondersteuning: provincies (regionale fondsen).

Kosten

■■ € 50.000 voor ontwikkelen/actueel houden subportal.
■■ Technologievouchers.

Financiering

■■ Subportal: RVO/provincies (in natura).
■■ Technologievouchers: regionale overheden en financiers.

Actielijn 7

Profilering van kracht van Smart Industry in de Noordvleugel

Uitdaging

De Noordvleugel staat nauwelijks bekend als industriële regio bij bedrijven en
burgers, politiek, noch bij binnen- en buitenlandse kenniswerkers.

Doel

Vergroting van de naamsbekendheid van de industrie in de Noordvleugel bij
relevante doelgroepen.

Doelgroep

■■
■■
■■
■■

Acties

Uitwerken communicatie- en lobbyplan Smart Industry Noordvleugel.

Organisatie

■■ Trekker: regionale aanjaagorganisatie.
■■ Ondersteuning: Stuurgroep Smart Industry Noordvleugel.

Kosten

PM (sterk afhankelijk van ambitieniveau).

Financiering

Primair belanghebbenden.

Industriële en andere bedrijven in Noodvleugel.
Kenniswerkers in regio en van elders uit binnen- en buitenland.
Regionale, landelijke en EU-overheden.
Algemeen publiek.
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3.2 Fieldlabs
Aan de hand van de uitgebreide regioanalyse, de
vele interviews en de sessies met ondernemers en
experts, zijn de volgende ideeën voor Fieldlabs naar
voren gekomen:

fieldlab

Fieldlab Agrifood & Tech

Uitdaging

Mogelijkheden voor gezamenlijke business ontwikkeling worden met name gezien in:
■■ Robotisering: de ontwikkeling van zelfdenkende robotsystemen, die flexibel
kunnen inspelen op veranderende context en specificatie.
■■ Sensoring, vision en (big) datatechnology: toepassingen gericht op
teeltoptimalisatie, o.a. door inspectie van gewassen, reductie gebruik meststoffen
en bestrijdingsmiddelen en ketenoptimalisatie.
Door de groeiende wereldbevolking staat de landbouw voor de uitdaging haar
productie aanzienlijk te verhogen om aan de vraag naar voeding en ‘bio-based’
grondstoffen te voldoen. De productiestijging kan o.a. worden gerealiseerd via beter
management van gewassen en inputs. Concepten als sensor-based agribusiness en
Smart Farming kunnen hier (als vervolg op precisielandbouw die is gebaseerd op
plaatsbepaling met GPS) een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door
gewassen nauwkeurig in ruimte en tijd en op elke gewenste schaal dié behandeling te
geven die nodig is voor optimale groei zonder dat dit ten koste gaat van gezondheid
of milieu.
De in de Noordvleugel aanwezige lucht- en ruimtevaart (in het algemeen HTSM)
kennis en kunde kan - door middel van cross overs - een grote bijdrage leveren aan
de versterking van de internationale marktpositie van de agribusiness in deze regio.
Het gebruik van data en datatechnologie is een belangrijke randvoorwaarde in de
ontwikkeling van slimme toepassingen (robotisering en sensoring) en systemen. In dit
Fieldlab wordt daarom nauw samengewerkt door partijen uit de sector zoals Aeres
Groep Flevoland, Greenport NHN, Seed Valley en NLR.
Belangrijke knelpunten/uitdagingen die hierbij spelen, zijn:
■■ Technisch is veel mogelijk, maar applicaties vergen maatwerk en ontwikkeltijd,
zonder dat de bruikbaarheid op voorhand duidelijk is. Bedrijven zijn terughoudend
om daarin te investeren.
■■ Meer complexe en flexibele oplossingen vragen langduriger onderzoek, testen en
validatie, hetgeen het investeringsbudget van afzonderlijke bedrijven te boven
gaat. Samenwerking en investeringen van de hele keten (inclusief afzet) verlagen
de drempel en verhogen de slaagkans.
■■ Kleinere pilots om gezamenlijke problemen op te lossen zijn aantrekkelijk, maar
vaak moeilijk op te schalen, zeker als er geen grote afzetpartij(en) bij zijn
betrokken, en flexibel aan te passen aan veranderende specificaties.
■■ Slimme ontwikkelingen vragen cross-over skills (techniek, ICT, agro) op
verschillende niveaus (MBO, HBO en soms WO), die niet altijd voorhanden zijn.
■■ Bepaalde data zijn concurrentiegevoelig en zullen niet met anderen worden
gedeeld.
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> aCtieagenda Smart induStry
De technologie sporen Robotisering en Sensoring, vison en data-technology kunnen
(als enabling technology) worden toegepast binnen de Akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt, Uitgangsmaterialen/zaden, Glastuinbouw en
Voedselverwerkende industrie:

doel

Ontwikkeling van nieuwe businesskansen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, uitgangsmaterialen (zaadveredeling), glastuinbouw en voedselverwerkende industrie op basis van toepassing en uitrol van robots, sensoren, etc.

doelgroep

■ Primaire akker- en tuinbouw, uitgangsmaterialen en verwerkende industrie.
■ Ontwikkelaars van sensor- en robottoepassingen en van apps gebaseerd op
big data analytics.
■ Industriële, ICT- en logistieke bedrijven.

acties

■ Ontwikkeling van een Fieldlab Smart Agrifood Tech dat is gericht op kennisontwikkeling en kennisvalorisatie, op demonstratie en op extra business en
profilering van de regio, met vooralsnog drie werkpakketten:
□ Optimalisatie van teeltprocessen, waaronder de aardappelteelt met behulp
van vision, sensoring en satelliet data.
□ Teelt op water, bundelen van hele keten van zaadleveranciers, voorlopende
telers, toeleveranciers, robot- en sensorproducenten, en verwerkende industrie
met als ambitie dat groenten van hogere en constante kwaliteit, met minder
milieubelasting tegen dezelfde prijs worden geleverd.
□ Meer doen met data ten behoeve van optimalisatie in specifieke ketens,
gebruik van big data van de bedrijven van Seed Valley, (poot)aardappelen
in AgroFoodCluster (AFC).

planning

■ 2015 Q4/2016 Q1: Consortiumvorming.
■ 2016 Q2/Q3: Planuitwerking.

organisatie

■ Initiatiefnemers: Ontwikkelingsbedrijf NHN, OMFL en NLR.
■ Mogelijke partners: Greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer, Seed Valley,
Aeres Groep Flevoland, AFC, LTO Noord, Wageningen UR, brancheorganisaties,
en Stuurgroep Smart Industry Noordvleugel.
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> actieagenda smart industry
Kosten

PM nog nader uit te werken.

Financiering

■■ Bedrijven: 25%
■■ Kennisinstellingen: 25%
■■ EFRO en/of andere bronnen: 50%

fieldlab

Fieldlab Maatwerk design en productie m.b.v. big data

Uitdaging

De Noordvleugel is sterk in creatieve industrie en verwerking van big data/ICT.
De aanwezigheid van een jonge, hoogopgeleide bevolking die veel gebruik maakt
van nieuwe media en innovaties snel adopteert, biedt volop kansen om op basis
van ‘customer intimacy’ producten snel volledig op maat te ontwerpen en maken.
De uitdaging daarbij is communities te creëren, waarin adaptieve consumenten,
designers, ICT- en (big) data specialisten en maakbedrijven samen werken aan
personalized producten. Hierbij kan worden voortgebouwd op bestaande initiatieven
als CREATE-IT, het Center of Excellence van de HvA, HU en HKU dat de invloed van
digitale media en technologie op de maatschappij en de stad onderzoekt en aldus
bijdraagt aan innovatie van de beroepspraktijk en zorgt dat studenten afstuderen met
relevante competenties voor de creatieve industrie, IT en digitale media. Daarnaast
zijn nieuwe initiatieven in ontwikkeling, onder andere op het snijvlak tussen smart
industry en gaming & media.

Doel

Ontwikkeling van nieuwe businesskansen voor creatieve, productie- en ICT-bedrijven
op basis van directe koppeling van data van mensen aan design en productie.

Doelgroep

■■ Industriële, creatieve en ICT-bedrijven
■■ Andere ketenpartners, inclusief toeleverings-, dienstverlenende en logistieke
bedrijven
■■ Consumenten

Acties

■■ Opbouwen van ecosysteem van big data kennisinstellingen en bedrijven,
ontwerpers/creatieve industrie, productiebedrijven en geïnteresseerde afnemers.
■■ Starten van uiteenlopende pilots van flexibele, persoonsgerichte en snelle
ontwerp- en productieketens op basis van big data.
■■ Opschalen van resultaten tot (inter)nationale verdienmodellen.
■■ Professionaliseren van betrokken partijen met inzet en kennis vanuit andere
sectoren binnen het ecoysteem.

Planning

■■ 2015 Q4/2016 Q1: Consortiumvorming.
■■ 2016 Q2/Q3: Planuitwerking.

Organisatie

Mogelijke partners: Surfsara, TNO, KvK, aanjaagorganisaties, brancheorganisaties,
bedrijvennetwerken en ICT-/big data kennisinfrastructuur, NLR, Big Data Value Center
Almere en Data Science Alkmaar.

Kosten

PM nog nader uit te werken.

Financiering

■■ Bedrijven: 25%
■■ Kennisinstellingen: 25%
■■ EFRO en/of andere bronnen: 50%
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> actieagenda smart industry
fieldlab

Fieldlab(s) Flexibele Manufacturing

Uitdaging

Voor grote bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn nieuwe machines relatief duur
omdat ze (vooral in het begin) nog niet volledig worden benut. Voor het MKB zijn
dergelijke nieuwe technieken in het geheel niet te betalen. Ook het beroepsonderwijs
kan dure machines en apparaten niet betalen en zijn voor hun programma’s
afhankelijk van bijdragen van vooroplopende bedrijven. Om nieuwe technieken
voor MKB, onderzoek en onderwijs toegankelijk te maken, zijn in de regio diverse,
complementaire initiatieven ontwikkeld, die de komende jaren worden uitgebouwd
en met elkaar verbonden in een samenhangende Fieldlab Flexibele Manufacturing.
Eén van de initiatieven is het Automated Composite Manufacturing (ACM) Fieldlab
op het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Marknesse dat is gericht
op geautomatiseerde fabricage van composieten ten behoeve van high end
toepassingen. Dit Fieldlab is op 26 maart 2015 geopend door Ineke Dezentjé
Hamming-Bluemink, voorzitter/directeur van FME-CWM en betreft een innovatieve
high tech faciliteit waar het NLR samen met industrie en MKB composietonderdelen
productierijp maakt.
Ook zijn diverse initiatieven genomen om de kansen die samenhangen met
3D-printing te benutten. Zo is in de regio Utrecht een roadmap 3D-printing
opgesteld, waarin ontwikkellijnen voor Kennis & Onderwijs, Maaklabs (o.a. Rotslab,
Protospace, Stadslab 033 en Fablab Amsersfoort) en Medical Manufacturing Lab/
Knowledge Center zijn opgenomen.
Daarnaast is door een aantal ondernemers het initiatief genomen om in de
Waardepolder in Haarlem een 3D Makers Zone te realiseren, die zich richt op
ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen binnen de Metropoolregio Amsterdam,
en de ambitie heeft zich te ontwikkelen tot een Fieldlab.

Doel

■■ Bedrijven uit verschillende sectoren nieuwe kennis laten opdoen en faciliteiten
aan te bieden om met 3D-printing en robotica aan de slag te gaan en nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen, zowel relatief eenvoudige processen,
als op hoge Technology Readiness Level (TRL)-niveaus voor high tech – high spec
bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector, maar ook andere high tech sectoren.
■■ Studenten en docenten kennis en ervaring te laten opdoen met 3D-printing.

Doelgroep

■■ Allerlei maak- en creatieve industrie, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Acties

■■ Opzetten en toegankelijk maken van geavanceerde Flexibele Manufacturing
faciliteiten.
■■ Benutten van deze faciliteiten voor cocreatie tussen MKB- en grotere bedrijven
(al dan niet samen met studenten en docenten) en ontwikkeling van nieuwe
producten.
■■ Verzorgen van trainingen aan medewerkers van bedrijven, studenten en
werkzoekenden.
■■ Onderling verbinden van deze open innovatiefaciliteiten, ten behoeve van een
meer gedifferentieerd en geavanceerd aanbod aan bedrijven en kennisinstellingen.

Planning

■■ 2015 Q3/4: Verder opzetten initiatieven.
■■ 2016 e.v. Verbinden en opschalen.

Organisatie

■■ Initiatiefnemers: NLR, Protospace en 3D Makerszone.
■■ Mogelijke partners: high tech bedrijven, netwerken (w.o. CompoWorld
en Groot Composiet), onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Kosten

PM nog nader uit te werken.
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> actieagenda smart industry
Financiering

■■ Bedrijven: 25%
■■ Kennisinstellingen: 25%
■■ Provincie en andere subsidies: 50%

Op basis van de sterkten van de Noordvleugel zijn
er nog meer plannen voor ontwikkeling van
Fieldlabs, waaronder:
■■ Off-Grid Test Centre: samenwerking tussen
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
gericht op het testen van verschillende
energiesystemen in een off-grid configuratie
(wind, zon, getijde en opslag) op afgelegen
locaties en eilanden (zoals de Waddeneilanden).
Het initiatief van het testcentrum ligt bij de 130R
bedrijven ES Technologies, WES, Tocardo en Zon
Energie, die samenwerken met Texel Energie,
Ontwikkelingsbedrijf NHN, Tidal Testing Centre,
Alliander, ECN, TNO en TU Delft.
■■ Standtijdverlenging: monitoring van slijtage
van machineonderdelen op afstand en preventief
onderhoud, gericht op storingsreductie en
productiviteitsverhoging, op initiatief van onder
meer Crown van Gelder, Tata Steel, ERIKS en
FACTA.

■■ UETP, Smart Trade & Logistics van stichting
FOCACET, dat technologie ontwikkelt voor
uitbouw van Nederland als Tradeway to Europe.
■■ Cognitive Environment Lab (CEL), waarbij IBM
samen met andere bedrijven en
kennisinstellingen mogelijkheden van menscomputer interactie met de snelheid van denken
ontwikkelt, voor allerlei toepassingen zoals
beveiliging, fusies en overnames en olie- en
gasexploratie.
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> actieagenda smart industry

3.3 Samenwerking
met andere regio’s
Om duplicatie te voorkomen, gezamenlijk
instrumenten en initiatieven te ontwikkelen, elkaar
wederzijds te ondersteunen en als zodanig de
concurrentiepositie van de Nederlandse industrie,
creatieve en ICT-sector, etc. te versterken, wordt bij
de uitvoering van deze Actieagenda nauw
samengewerkt met onder andere:

■■ Het landelijke Programmabureau Smart Industry.
■■ De uitvoerders van andere regionale
Actieagenda’s in Noord-, Oost- en ZuidNederland en Zuid-Holland.
■■ De andere Fieldlabs in Nederland, waar
bedrijven en kennisinstellingen uit de
Noordvleugel zo goed mogelijk op worden
aangesloten.

3.4 Samenwerking in europa
De recente aandacht voor Smart Industry in
Nederland is een reactie op eerdere initiatieven in
onder andere Duitsland (Industrie 4.0), België (Make
Different), Denemarken (MADE) en USA (National
Network for Manufacturing Innovation). De
‘concurrentie’ zit dus niet stil en een gezamenlijke
aanpak in Nederland en de Noordvleugel is nodig
en urgent.

■■ Diverse onderdelen van Horizon2020 en het Key
Enabling Technologies programma.
■■ CleanSky 2 gericht op innovatie in de
luchtvaartindustrie.
■■ INTERREG-V B en C-programma’s, waaronder
dat voor energietransitie en Smart Cities.
■■ EFRO-, en waar mogelijk ESF- en POPprogramma.

Ook de EU heeft het thema ‘Factory of the future’
omarmd teneinde de afnemende rol van de
industrie in Europa te keren. Bij de uitvoering van
deze Actieagenda zal zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van relevante Europese
onderzoeks-, innovatie- en economische
programma’s zoals:
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> organisatie en planning

4.1 organisatie
De initiatiefnemers zijn zich ervan bewust dat het
succes van de Actieagenda staat of valt met de
kracht van de uitvoeringsorganisatie. Tijdens het
opstellen van de Actieagenda hebben betrokken
partijen hun commitment afgegeven, maar de
precieze organisatie kan pas in het najaar van 2015
worden ingevuld, mede op basis van nadere
bestuurlijke keuzes en de werkplannen van de
verschillende uitvoeringsorganisaties voor 2016 e.v..

Overwogen wordt om voor de strategiebepaling
(conform bij de landelijke Actieagenda) een
platform of klankbordgroep te vormen van
toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en
uitvoeringsorganisaties uit de Noordvleugel.

Uitgangspunt is een lichte organisatiestructuur, die
bestaat uit de volgende gremia:
■■ Een Stuurgroep die toeziet op de implementatie
en tussentijdse monitoring van de acties.
■■ Een Projectcoördinator die (in samenwerking
met medewerkers van de verschillende
aanjaagorganisaties) parttime voor de uitvoering
van de Actieagenda worden vrijgemaakt, om de
geplande acties aan te jagen en te coördineren,
verbindingen met andere partijen te leggen en
te onderhouden, relevante nieuwe thema’s te
agenderen, de voortgang te monitoren en
resultaten te rapporteren.

4.2 kosten en financiering
Voor de uitvoering van de Actieagenda in de
komende vier jaar (en de langere termijn) is enige
‘financial engineering’ nodig, waarbij voor
verschillende activiteiten uiteenlopende bronnen
worden aangeboord. Daarbij kan op hoofdlijnen
onderscheid worden gemaakt tussen de volgende
kostencategorieën:
■■
■■
■■
■■

Concrete activiteiten
Fieldlabs
Organisatie
Eventueel aanjaagbudget

Potentiële bronnen van financiering zijn:

■■ Eigen bijdragen van bedrijfsleven en
kennisinstellingen
■■ EZ Landelijk programma Smart Industry
■■ Regionale fondsen
□□ EFRO Kansen voor West
□□ INTERREG V-B of C (samen met buitenlandse
partners)
□□ Provinciale overheden
■■ EU-programma’s, bijvoorbeeld
□□ CleanSky 2 (€ 4,0 miljard), gericht op innovatie
in luchtvaartindustrie, waarbij partnerschap
met regio’s wordt gezocht onder andere met
Flevoland.
□□ Specifieke calls uit Horizon2020.
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bijlage 1:
geraadpleegde bronnen
	Stuurgroep Smart Industry Noordvleugel
■■ Ineke Beukers			
Provincie Flevoland
■■ Do Blankenstein		
Hogeschool Utrecht
■■ Bjorn Borgers			
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
■■ Martin Hessels			
Amsterdam Economic Board
■■ Heerd-Jan Hoogeveen		
Economic Board Utrecht
■■ Marius de Jong		
FME regio West (voorzitter stuurgroep)
■■ Onno Koers			
Amsterdam Economic Board
■■ Tom Lips			
Provincie Noord-Holland
■■ Rob van der Mei		
Amsterdam Science Park/CWI
■■ Raymond van der Meer		
NLR
■■ Jacques Walinga		
Kamer van Koophandel
	Diepte-interviews
■■ Do Blankenstijn, Hogeschool Utrecht
■■ Tom Bouws, Landelijk Programmabureau Smart Industry
■■ Leo Esselman, NLR/Economic Board Amsterdam Maakindustrie
■■ Han Gerrits, UvA/Economic Board Amsterdam Creatieve Industrie
■■ Jasper Klarenbeek, Ontwikkelingsbedrijf Flevoland/CompoWorld
■■ Quirien van Ojen, Techniekraad Noord-Holland en Margreet Westbeek, Metaalunie
■■ Thijs Pennink, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
■■ John Post, TKI Smart Grids/Solar/Gebouwde Omgeving
■■ Jaco Sauerwalt, ECN
	Telefonische interviews
■■ Hans Stam, Rolan Robotics
■■ Rajan Datta, IPA Projects & Services
■■ Hans van Breugel, Tocardo
■■ Henk Schwietert, Evalan
■■ Richard van Tilborg, Ordina
■■ Hannie Kroes, SKF
■■ Peter Tol, KvK
■■ Nico Berger, Data Science Alkmaar
■■ John Stavenuiter, Asset Management Control Centre
■■ Jan Willem Breukink, Incotec
■■ Piet Goverse, Groot Composiet
■■ Alwin Sixma, Big Data Value Center
■■ Claartje Aarts, Protospace en NOVU

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Brainstorm uitvoeringsorganisatie
Bjorn Borgers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Marius de Jong, FME regio West
Ineke Mastenbroek, Ontwikkelingsbedrijf Flevoland (OMFL)
Hans Rijnten, Economic Board Utrecht
Doortje van Unen, Amsterdam Economic Board
Bon Uijting, KvK
Margreet Westerbeek, Metaalunie West
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	Deelnemers workshops
1 Creatieve industrie, IT/big data en maakindustrie (Nieuwegein, 8 juni)
■■ Arjen de Vries, CWI
■■ Nico Berger, Data Science Alkmaar/VU
■■ Frank Heere, SurfSara
■■ Ellen van der Vossen, Gemeente Haarlem
■■ Rudy Snippe, InHolland
■■ Richard van Tilburg, Ordina
■■ Mark van Berkel, Ordina
■■ Quirien van Ojen, Techniekraad Noord-Holland
■■ Gerik ten Berge, Techport
■■ Pjotr Pukala, ECN
■■ Tonny ten Dam, NLR
■■ Claartje Arts, Protospace
■■ Rajan Datta, IPA Projects & Services
■■ Rob van der Mei, Science Park Amsterdam
■■ Mario Willems, TNO
■■ Ruud Dwars, Strategem Group
2 Slimme technologie in Agrifood (Zwaag, 9 juni)
■■ Bjorn Borgers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
■■ Gert van der Burg, NLR
■■ Ronald Komen, De Aviateur Banketbakkerijen
■■ Martijn Grosman, Greenport Noord-Holland Noord
■■ Erna Steenhuis, Greenport Noord-Holland Noord
■■ Gustaaf Zeeman, Europe Machine Trading
■■ Ingno Breukers, Quest Group
■■ Richard Meesters, Quest Group
■■ Hans Stam, Rolan Robotics
■■ Piet Dijkstra, Rolan Robotics
■■ Wouter Engbers, Bejo
■■ Silvia Visser, Enza Zaden
■■ Kornelis Stol, Enza Zaden
■■ Nico Verduin, LTO Noord
3 Slimme materialen/composieten (Amsterdam, 10 juni)
■■ André Baryshev, SRON – Netherlands Institute for Space Research
■■ Martino Borgo, Futura Composites
■■ Piet Goverse, Groot Composiet
■■ Rogier Nijssen, InHolland (lector composieten)
■■ Stefan Rood, Theuws Polyester
■■ Jaco Sauerwalt, ECN
■■ Bauke Veldman, Compoworld
■■ Bert Thuis, NLR (tel)
	Literatuur/websites (selectie)
■■ FME e.a., Paper Smart Industry, Dutch Industry fit for the future (april 2014)
■■ FME e.a., Landelijke Actieagenda Smart Industry (november 2014)
■■ Oost NV e.a., Boost, Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland (2015)
■■ Provincie Zuid-Holland, Slim gemaakt in Zuid-Holland (2013)
■■ Tussen leven en dood! Regionale verschillen in knelpunten en kansen van jonge bedrijven in de technologische
maakindustrie in Nederland, 2014
■■ Techniek Raad Noord-Holland, De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2015 (2014).
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Colofon
Deze Actieagenda Smart Industry Noordvleugel is
opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Smart
Industry Noordvleugel i.s.m. Buck Consultants.
Speciale dank gaat uit naar de bedrijven,
kennisinstellingen en overheden die inhoudelijk
betrokken zijn via de interviews, gesprekken en
workshops. Vormgeving en productie in opdracht
van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
De actieagenda is online beschikbaar via
www.nhn.nl/smartindustry.
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Be smart, ga naar
www.smartindustry.nl

