FME-AGENDA 2019-2021

Technologische
Industrie
Technologie die de
wereld beter maakt

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

Visie
Wij zien dat nieuwe technologie zorgt voor een radicale
verandering van elk aspect van de samenleving. Als iedereen
meedoet kunnen we door technologie de samenleving vooruit
helpen en werkgelegenheid creëren.

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

FME-AGENDA 2019-2021 - oktober 2018

Strategische
programma’s
Smart Industry
Wij willen de digitalisering bij onze
lidbedrijven versnellen met als
resultaat dat Nederland in 2021 het

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

Maatschappelijke
uitdagingen
Technologie speelt een steeds
grotere rol bij het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen.
FME verbindt en mobiliseert
de technologische industrie,
stakeholders en de samenleving
rond concrete vraagstukken.
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Tijd voor een doorbraak!
Hoe zorgen we dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste ter wereld blijft
behoren, ondanks de vergrijzing en personeelstekorten? Maken we op tijd de omslag
naar schone energie en een circulaire economie? Hoe voorkomen we dat steden
dichtslibben, files toenemen en het tekort aan woningen toeneemt? En hoe kunnen
we in een steeds verder verstedelijkende wereld voldoende voedsel produceren,
in 2050 zelfs voor bijna 10 miljard mensen?
Al deze grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: technologie
speelt een sleutelrol bij het oplossen ervan. Maar vanzelf gaat dat niet. Het tekort
aan technisch geschoolde medewerkers is zo groot dat het de groei en het
oplossingsvermogen van de technologische industrie beperkt. En terwijl landen
als China, de VS, maar ook Duitsland hun investeringen in innovatie sterk verhogen,
blijft Nederland hier achter. Helaas zien we dit ook terug in de meest recente
concurrentievermogen index (WEF - Global Competitiveness Report 2018).
Om het tij te keren moeten we de handen ineen slaan en gaan investeren in
innovatie. Technisch onderwijs moet de hoogste prioriteit krijgen, voor álle leeftijden.
Wij willen technologie optimaal inzetten als oplossing voor maatschappelijke uit
dagingen en voor meer welzijn en welvaart van ons allemaal. Deze agenda voor de
technologische industrie laat zien wat daarvoor nodig is. Tijd voor een doorbraak!
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DOORBRAAK 1

DOORBRAAK 2

SMART INDUSTRY

SMART WORKING

Nederland, het meest
innovatieve land ter wereld

Voldoende technisch geschoold
personeel, met de juiste skills

In 2018 stond Nederland op nummer 2 in de Global
Innovation Index, onder andere dankzij sterke onderling
verbonden bedrijven die goed met universiteiten samenwerken. Nederland staat hoog in de ranking op innovatie
in kennis, technologie en creativiteit, maar laag op aantal
afgestudeerden in technische studies en kredietverlening.
We zetten in op Nederland als het meest innovatieve land
ter wereld in 2021. Helaas blijft Nederland momenteel
achter op R&D investeringen en ICT-toepassing. Daarom is
een investeringsoffensief voor innovatie en digitalisering
nodig.

Het huidige, enorme tekort aan technisch personeel remt ons
groeivermogen én onze capaciteit om maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie aan te pakken. Als we niets doen
wordt dit knelpunt alleen maar nijpender: in 2030 zijn er maar
liefst 120.000 nieuwe medewerkers nodig in de technologische
industrie. Daarnaast moeten we binnen hetzelfde tijdsbestek
iedereen in de technologische industrie bijscholen: een half
miljoen mensen.

De technologische industrie wil het investeringsoffensief
in innovatie en digitalisering samen met de overheid en
onderwijsinstellingen vormgeven. Structurele financiering
van Smart Industry is daarbij een belangrijke pijler.
In 2021 kan Nederland het beste en meest flexibele,
digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben.
En de lessen die we daarbij opdoen, kunnen ook de
innovatiekracht in andere sectoren helpen vergroten.

Om op dit punt een doorbraak te realiseren, wil FME dat er een
meerjarige investeringsagenda komt voor technisch onderwijs
die zich uitstrekt over meerdere kabinetten. We willen hiermee
Nederland techwijs maken, door techniek en digitale vaardigheden
een vanzelfsprekend onderdeel in élke opleiding te maken.
Mensen moeten zich ook kunnen ontwikkelen gedurende hun
hele werkzame leven en toegang hebben tot flexibel onderwijs.
Daarnaast moet er zo snel mogelijk een einde komen aan numeri
fixi bij technische en informatica-opleidingen, door nu noodfinanciering beschikbaar te stellen en te werken aan structureel meer
financiering.

DOORBRAAK

SMART INDUSTRY

Nederland, het meest innovatieve land
ter wereld dankzij Smart Industry.

DOORBRAAK

SMART WORKING

Aan technisch geschoold personeel met
de juiste skills is geen tekort meer.

DOORBRAAK

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Technologie als gamechanger bij het oplossen van
de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.

DOORBRAAK 3

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Technologie als gamechanger
bij de grote maatschappelijke
uitdagingen
Technologie biedt unieke kansen om grote maatschappelijke
uitdagingen aan te gaan, en we verwachten van de overheid
dat deze voorop loopt bij het benutten van die kansen. Innovatiegericht inkopen door de overheid moet daarom de norm
zijn. Daarnaast moet op elk ministerie een Technologieberaad
ingesteld worden: een adviescommissie onder leiding van de
Secretaris-Generaal met experts uit bedrijfsleven en van kennisinstellingen.
Per departement adviseert dit technologieberaad over state
of the art technologische oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen en over wat nodig is om knelpunten weg te
nemen, bijvoorbeeld op de volgende terreinen:
1. De transitie naar duurzame energie
2. Leefbare steden met duurzame woningen
3. Toegang tot goede betaalbare zorg
4. Tegengaan van voedselverspilling en schaarste
5. Een innovatieve krijgsmacht voor een veilige wereld
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Wat doet technologie voor je?
• Op tijd komen met de trein door big data en sensoren
• Schonere lucht inademen door ventilatietechniek
• Betere diagnose in de zorg door Artificial Intelligence
• Minder energie gebruiken door slimme LED verlichting
• Je gezonder voelen en leven door Personalised Food
• Duurzamer eten op je bord door precisielandbouw en 5G
•	Langer thuis blijven wonen als je ouder wordt door
Domotica.
•	Rijden over een betrouwbare brug door sensoren voor
slim onderhoud
• Veiliger werken met behulp een robotpak (exoskelet)
• Minder in de file staan door smart city-oplossingen
•	Makkelijker producten monteren met de hulp van
virtual reality
•	Sneller hulp krijgen in rampgebieden door drones

Nederland als koploper en internationale proeftuin

Met proeftuinen op gebieden van energiebesparing, Agri & Food, gezondheid, smart cities, mobiliteit, watermanagement,
circulariteit en grondstoffenmanagementkan Nederland de wereld laten zien wat mogelijk is. De industrie heeft zo een springplank
om de internationale positie en verdienkracht voor de economie te versterken.
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Smart
Industry
AMBITIE
Digitalisering van productietechnologie verandert de industrie radicaal en
leidt tot nieuwe businessproposities, innovatieve producten, concepten en
diensten. Wij willen met Smart Industry de d
 igitalisering bij technologiebedrijven versnellen, zodat Nederland in 2021 het beste en meest flexi
bele, digitaal verbonden netwerk van E uropa heeft. Op die manier houden
we de Nederlandse industrie wereldwijd competitief.

Innovatie
Om de kansen te pakken die technologie ons biedt
voor meer welzijn, welvaart en het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen, moet innovatiebeleid
bij alle departementen centraal staan. Meer ambitie is
nodig, ook financieel. De koplopers van de toekomst
zijn landen die nu investeren in innovatie. Het wordt in
Nederland al een hele uitdaging om in 2020 2,5% van
het BBP aan R&D uit te geven, zoals kabinet en bedrijfs
leven eerder afspraken. We zetten in op gerichte
investeringen in technologische vernieuwing én uitstekende condities voor publiek-private samenwerkingen.

Wat is er nodig?
• Behoud van fiscale ondersteuning innovatie
	De WBSO is ontzettend belangrijk voor de R&D bij
bedrijven. Elk jaar dreigt de regeling gekort te worden,
wat tot onzekerheid leidt en R&D-investeringen afremt. De regeling moet minimaal mee gaan groeien
met het BBP om deze onzekerheid weg te nemen.
• Smart Industry in de WBSO
	Het verdwijnen van de WBSO-categorie ‘procesgericht
technisch onderzoek’ heeft het innoverend vermogen
van de technologische industrie nadelig beïnvloed. Om
de doelstellingen op het gebied van Smart Industry te
realiseren is een nieuwe categorie nodig die aansluit
bij de ambitie om digitalisering te versnellen.
• Focus op samen innoveren
	Innovatie gedijt in een omgeving waar vele partijen
samen gericht investeren. Bedrijven, de nationale
overheid, maar ook regio’s (provincies en gemeenten)
en Europa moeten meer middelen richten op
gezamenlijke innovaties. Bijvoorbeeld door financiële
middelen vanuit de MKB samenwerkingsagenda
sterker te focussen op digitalisering.
• Continuering van het topsectorenbeleid
	Het topsectorenbeleid bouwt voort op de publiek-
private samenwerking (PPS) van het innovatiebeleid,
met focus op de economische kansen die grote maatschappelijke thema’s en doorbraaktechnologieën
bieden. Het is noodzakelijk de PPS-toeslag te verhogen
naar 50%, waardoor de drempel lager wordt om meer
innovatie in PPS-verband te doen.
• Actieve investeringsstrategie voor EU-fondsen
	Op Europees niveau liggen er veel mogelijkheden
om innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld via het verhoogde Europese budget voor digitalisering (Horizon
Europe), het Europese Defensiefonds of de positie
die Nederland in de Europese ruimtevaart inneemt.
Maar om zulke kansen optimaal te benutten en een
innovatiemultiplier op gang te brengen, zijn een
actieve strategie én eigen investeringen onmisbaar.
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De praktijk
3D-printen is één van de technologieën die wezenlijke
innovatie drijft. Airbus-dochtermaatschappij AP
Works produceerde een motorfiets uit speciaal ont
wikkeld, printbaar aluminium dat vrijwel net zo sterk
is als titanium. Het framedesign, gebaseerd op exo
skeletten van insecten, maakt de constructie steviger
dan bij een gewone fiets, en het gewicht van de motor
is met slechts 35 kilo 30% lichter dan bij een gewone
e-motorfiets.

Digitalisering
Digitalisering van de maakindustrie is internationaal een
dominante ontwikkeling. Robotisering, Artificial Intelligence,
5G en Big Data stellen bedrijven in de maakindustrie in staat
om productontwikkeling en productieprocessen radicaal te
vernieuwen en geheel nieuwe producten en diensten op de
markt te brengen. Nederland moet op dit terrein de koploperpositie binnen Europa veiligstellen. Snelle digitalisering van
de zorg, energiesector, mobiliteit en de middelgrote en kleine
industrie (mki) is ook nodig om de grote maatschappelijke
vraagstukken het hoofd te bieden.

Wat is er nodig?
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• Private betrokkenheid bij digitaliseringsstrategie
	De Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het
kabinet moet snel publiek-privaat worden uitgewerkt.
Daarbij moet in kaart worden gebracht welke bestaande
budgetten (van verschillende ministeries, maar ook
vanuit Europa en regio’s) kunnen worden gebruikt
om de maatschappelijke en economische kansen van
digitalisering optimaal te benutten.
• Steun voor initiatieven Smart Industry
	De Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021
moet krachtig uitgevoerd worden. Daarvoor is structurele
financiering vanuit de overheid nodig en actievere deel
name aan p
 latforms met de industrie, zoals de Actieagenda
Standaardisatie Smart Industry.
• Ruim baan voor nieuwe technologie
	De inzet van nieuwe technologie wordt beperkt door
verouderde wetgeving of het ontbreken van nieuwe
wetten. Om kansen vroegtijdig te kunnen pakken moet
wetgeving proactiever worden aangepast. Bijvoorbeeld
met schrapsessies van wetgeving die nieuwe technologie
in de weg staat, en met vroegtijdige samenwerking in de
nieuw in te stellen Technologieberaden.
• Verplichte uitlegbaarheid algoritmes
	Een continue maatschappelijk-ethische discussie rond
het gebruik van technologie is belangrijk. Technologie kan
oplossingen bieden maar het is aan ons als samenleving
om de grenzen van technologische toepassingen aan te
geven. FME is voorstander van de verplichte uitlegbaarheid
van algoritmes.

• Digitale connectiviteit
	Veel technologische toepassingen – van zelfrijdende auto
tot precisielandbouw en online operaties met behulp van
robots – zijn afhankelijk van snelle en betrouwbare digitale
verbindingen. Om Europees onze concurrentiepositie te
behouden en de digitalisering van de industrie door te
zetten, moet 5G sneller worden uitgerold in ons land,
nog vóór 2022.
• Opschaling Smart Maintenance
	De overheid kan in 2025 al €600 miljoen structureel
besparen door de toepassing van Smart Maintenance.
Met sensoren kan precies voorspeld worden wanneer
onderhoud nodig is. Ook de kwaliteit van water kan veel
beter gemonitord worden. Om die voordelen te behalen,
moet Smart Maintenance mee worden genomen als
criterium in aanbestedingen.
• Strategie en aanpak Artificial Intelligence
	Artificial Intelligence (AI) is een belangrijke technologie die
dwars door alle sectoren, maatschappij en economie grote
gevolgen zal hebben. Een nationale strategie en aanpak
voor de technologische industrie is nodig.

De praktijk
247TailorSteel is binnen de staalsector koploper in
digitalisering en automatisering. Samen met enkele
programmeurs werkte 247TailorSteel vijf jaar aan
software die alle processen in de fabriek onderling
verbindt. De efficiëntiewinst is aanzienlijk: in 24 uur
tijd wordt zo’n 90.000 tot 100.000 kilo aan stalen
platen en buizen versneden.

Cybersecurity
Het belang van cybersecurity is groter dan ooit. Zeker in
Nederland, want wie voorop loopt in digitalisering is ook
kwetsbaar voor cyberdreigingen. Bij het waarmaken van onze
digitaliseringsambitie is cybersecurity dan ook een cruciale
randvoorwaarde, vooral in de Operational Technology (OT)-
omgeving van de technologische industrie. Op die manier kan
Nederland zich profileren als een ‘safe place to do business’.

De praktijk
Siemens heeft Cyber Security Operation Centers (CSOC)
geopend, ter bescherming van industriële installaties.
Vanuit deze centra controleren Industrial Security-
specialisten van Siemens overal ter wereld industriële
installaties op mogelijke cyberbedreigingen, waarschuwen
ze ondernemingen bij veiligheidsincidenten en coördi
neren ze de inzet van proactieve tegenmaatregelen.

Wat is er nodig?
•	Betere uitwisseling van kennis met de technologische
industrie
Binnen de overheid (Defensie, Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, Nationaal Cyber Security Centrum) is veel
informatie beschikbaar waarmee de industrie zich beter
kan wapenen tegen cyberincidenten. Ook sectoren die
niet als vitaal zijn aangemerkt, zoals de industrie, moeten
zich kunnen aansluiten bij het Nationaal Detectie Netwerk.
Daarnaast wil FME samen met het ministerie van EZK een
pilot starten voor het oprichten van een Information Sharing
Analysing Centre (ISAC) binnen de technologische sector.
•	Meer veiligheid van Internet of Things (IoT)
	Het streven naar zo veilig mogelijke hard- en software
vraagt om een Europese aanpak onder andere door de
Cyber Security Act. Het Nederlandse bedrijfsleven moet
een actieve rol spelen bij ontwikkeling van IoT standaarden,
normalisatie en certificering op (minimaal) Europees
niveau.
•	Opleiden in cybersecurity
Op dit moment worden te weinig studenten opgeleid
in cybersecurity. De extra capaciteit die nodig is om
voldoende mensen op te leiden, vereist financiering.
Daarnaast moet cybersecurity een vanzelfsprekend
onderdeel worden in alle technische studies.

•	Investeren in post-kwantumencryptie
Kwantumcomputing zal de komende jaren doorbreken.
Dat biedt kansen, maar brengt ook een risico met zich mee:
conventionele encryptiemethodes zijn niet bestand tegen
de rekenkracht van kwantumcomputers. De overheid moet
daarom samen met de wetenschap en bedrijven investeren
in onderzoek naar technieken voor encryptie en post-
kwantumencryptie in Nederland en Europa. Bovendien is
een nationale strategie nodig voor het veiligheidsvraagstuk
dat ontstaat door kwantumcomputing, waarbij nationale
en Europese initiatieven in kaart worden gebracht.

350.000

HET AANTAL CYBERSECURITYVACATURES DAT IN 2022
IN EUROPA ONTSTAAT ALS
GEVOLG VAN DE AVG.
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Smart
Working
AMBITIE
Technologie verandert, werk dus ook. We willen N
 ederland daarom
‘techwijs’ maken: iedereen doet mee, levert een bijdrage en profiteert
van de kansen die technologie biedt. Dat vraagt om voldoende goed
opgeleide technische mensen en ondernemers en om (nieuwe) medewerkers die wendbaar en in staat zijn om continu te ontwikkelen. Een
tekort aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten mag nooit een
groeibelemmering zijn voor technologiebedrijven.

Onderwijs
Digitalisering is het nieuwe businessmodel van Nederland. Maar dat nieuwe businessmodel is wel volledig
afhankelijk van de mate waarin we erin slagen om op tijd
nieuwe vaardigheden aan te leren. Anno 2018 is het
toenemende tekort aan technisch geschoold personeel
met stip de grootste zorg van de technologische industrie. Dit bedreigt de groei van bedrijven én van de
Nederlandse economie als geheel. Een omslag in het
onderwijs is nodig om dit tekort op te lossen en om de
grootschalige omscholingsbehoefte aan te pakken.

Wat is er nodig?
•	Investeringsagenda technisch onderwijs 2030
	De overheid (met name de ministeries van OCW en
SZW) moet een sectorspecifieke visie ontwikkelen
op de invloed van technologie op de arbeidsmarkt en
het onderwijs. De vraag naar technisch geschoold
personeel zal vanuit het brede bedrijfsleven gaan
toenemen. Dat moet consequenties hebben voor
het onderwijs, op alle niveaus.
•	Afschaffing numeri fixi bij technisch onderwijs
De tekorten aan technisch personeel zijn enorm.
FME wil dat elke leerling die dat wil, toegang heeft
tot technisch onderwijs. Er moet daarom een einde
komen aan numeri fixi bij technisch onderwijs. De
overheid moet hiervoor het bekostigingssysteem in
het hoger onderwijs herzien. In de tussentijd moet
met noodfinanciering gezorgd worden voor extra
capaciteit (personeel, locaties en middelen).
•	Digitale skills als standaardonderdeel van het
curriculum
	Naast te weinig technici is er ook een tekort aan
mensen met de juiste skills. In het onderwijs is meer
ruimte nodig voor het ontwikkelen van vaardigheden
die nodig zijn voor de banen van de toekomst, zoals
programmeren. Deze digitale vaardigheden moeten
een standaardonderdeel worden van het curriculum,
vanaf de basisschool tot aan de universiteit.
• Mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
	Massaal her-, om- en bijscholen naar digitale
vaardigheden vraagt om maatwerk. Versnel de
totstandkoming hiervan via vraagfinanciering, de
mogelijkheid om losse modules uit een opleiding
te volgen of een online bijscholingsplatform voor
tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Op dit moment
lopen er kleinschalige experimenten, maar er is echt
een doorbraak nodig. 

25,7%
VAN DE ONDERNEMERS IN DE
METALEKTRO GEEFT AAN DAT
EEN TEKORT AAN VOLDOENDE
OPGELEID PERSONEEL DE
GROOTSTE BELEMMERING IS.

14%

VAN DE VACATURES STOND
LANGER DAN 6 MAANDEN OPEN.

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

2018:
60.800
2016: 41.000

120.000
NIEUWE MEDEWERKERS ZIJN ER TOT 2030 NODIG
OM DE GROEI VAN DE TECHNISCHE SECTOR MOGELIJK
TE MAKEN. ER ZULLEN MET NAME TEKORTEN ZIJN
AAN ELEKTRICIENS EN ELEKTROMONTEURS,
(ELEKTROTECHNISCHE) INGENIEURS, ARCHITECTEN,
EN TECHNICI BOUWKUNDE EN NATUUR.

87%

VAN DE ORGANISATIES ZAL
VOOR HET VINDEN
VAN ICT-ERS MET
GROTE KNELPUNTEN
TE MAKEN KRIJGEN.
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• Meer hybride docenten
	Het hybride docentschap is volgens FME een oplossing
voor het tekort aan techniek- en ICT-docenten. Mede
werkers uit de industrie kunnen parttime aan de slag als
hybride docent in het onderwijs. We pleiten daarom voor
een WBTO (Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onderwijspersoneel), een fiscale aftrek om hybride docentschap
te stimuleren (zoals de WBSO, gericht op innovatie).
Daarnaast is heldere en eenvoudige regelgeving op het
gebied van onderwijsbevoegdheden nodig.
• Bedrijfsleven als partner in het onderwijs
	Onderwijs moet beter gaan aansluiten bij de snel
veranderende technologische arbeidsmarkt. Daarvoor
moet het bedrijfsleven een structurele partner worden
van o
 nderwijsbeleidsmakers en onderwijsinstellingen,
op alle niveaus.
• Meer geld voor technische studies
	De arbeidsmarkt vraagt om technische studenten vanuit
het mbo, hbo en wo. Meer structurele financiering voor
het technisch onderwijs op alle niveaus is essentieel om
ervoor te zorgen dat voldoende leerlingen met de juiste
skills kunnen worden opgeleid.
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• Vakdocenten techniek en ICT op elke school
	Digitaal onderwijs moet al beginnen op de basisschool.
Net zoals de gymdocent nu op basisscholen gymles geeft,
zou er in een techwijs Nederland op elke basisschool, en
waar nodig in het voortgezet onderwijs, een vakdocent
techniek en ICT beschikbaar moeten zijn.

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

Arbeidsmarkt
Steeds meer mensen zullen de komende jaren niet
alleen van baan maar ook sneller van beroep wisselen. Bedrijven en medewerkers moeten daarop
anticiperen en continu blijven investeren in een
leven lang ontwikkelen. De huidige ‘baanzekerheid’
maakt plaats voor ‘werkzekerheid’. Dat vraagt om
arbeidsmarktbeleid dat in dienst staat van de behoeftes van bedrijven en medewerkers in de (internationaal georiënteerde) technologische industrie.
Ook moet de vijver van talentvolle medewerkers
worden vergroot.

Wat is er nodig?
•	Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
buitenlands talent
De vraag van de industrie naar technisch
geschoold personeel gaat het Nederlandse
aanbod te boven. Om internationaal te kunnen
concurreren, is de technologische industrie
mede afhankelijk van talentvolle buitenlandse
werknemers. Nederland moet dan ook investeren in een uitstekend vestigingsklimaat voor
buitenlands talent, met onder andere aan
trekkelijke en betrouwbare (fiscale) regelingen.
•	Modernisering van arbeidsregelgeving voor mki
	Met name bij de middelgrote en kleine industrie
(mki) heerst terughoudendheid bij het aan
nemen van personeel. Onzekerheden die niet
in te calculeren zijn rond ziekte en arbeids
ongeschiktheid zorgen voor een verlammende
werking, terwijl het tekort aan personeel nog
nooit zo groot is geweest. FME pleit voor het
moderniseren van arbeidsregelgeving, met
oplossingen die zowel werkgever als werknemer
dienen.
•	Makkelijker omscholen van werkzoekenden
	Er staan bij het UWV nog veel werkzoekenden
ingeschreven die in hun eigen sector maar
moeilijk aan het werk komen. Omscholing
wordt vaak bemoeilijkt, bijvoorbeeld doordat
ze geen stage mogen volgen omdat ze
beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.
Dit soort drempels moet worden weggenomen.
•	Maatwerk in het pensioen
FME hecht grote waarde aan een pensioen
regeling met een goede premie en kwaliteit
verhouding, nu en in de toekomst. Alle
betrokken partijen moeten inzetten op een
voudig uitvoerbare pensioenen met meer
maatwerk. Over de voor- en nadelen van het
nieuwe pensioencontract moet altijd eerlijk
en transparant gecommuniceerd worden.
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De praktijk
De brancheorganisatie van ondernemers in de koude
techniek en klimaatbeheersing (NVKL) heeft het nijpende
tekort in de sector onder meer aangepakt door hoog
opgeleide vluchtelingen in het eigen opleidingscentrum
om te s cholen – waarmee ze gelijk een unieke kans
kregen om een toekomst in Nederland op te bouwen.
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Maatschappelijke
uitdagingen
AMBITIE
Innovatieve technologie en digitalisering zijn gamechangers bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Om nog meer technologische
oplossingen mogelijk en zichtbaar te maken, verbindt en mobiliseert
FME de technologische industrie, stakeholders en de samenleving rond
concrete maatschappelijke vraagstukken.

Duurzaamheid en energie
De opwarming van de aarde is de grootste mondiale bedreiging van onze welvaart en welzijn. We moeten de omslag
maken naar schone energie en onze ecologische voetafdruk
reduceren. Technologische innovaties maken het mogelijk
om energieverbruik te verminderen en te verduurzamen,
en om een duurzame, circulaire economie te ontwikkelen.
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Wat is er nodig?
• Een betrouwbare energievoorziening
	De energievoorziening wordt meer en meer afhankelijk
van zonne- en windenergie, en daarmee van dag- en nachtverschillen en weers- en seizoensinvloeden. Om vraag en
aanbod op elkaar te laten aansluiten, moet het Klimaatplan
2019 prioriteit geven aan digitalisering (energiestromen
managen via data en algoritmes) en energieopslag
(als buffer bij een tekort aan aanbod).
• Opschaling van nieuwe energietechnologieën
	Energie-innovaties die maatschappelijk hard nodig zijn,
blijven vaak steken doordat de markt nog niet ver genoeg
ontwikkeld is. Een klein deel van de klimaatmiddelen
(€50 miljoen) moet daarom benut worden voor de
opschaling van nieuwe technologieën, die zich in de
demonstratiefase al hebben bewezen.
• Reële CO2-beprijzing
	FME pleit voor een CO2-prijs die innovatie uitlokt,
geldend voor alle sectoren en aansluitend bij internationale
(dan wel Europese) afspraken. De opbrengsten van
CO2-beprijzing dienen terug te vloeien naar bedrijven,
ter financiering van duurzame initiatieven.
• Actieve handhaving Wet Milieubeheer
	Er moet veel meer worden ingezet op energiebesparing.
Meer en betere handhaving van de Wet Milieubeheer
is nodig om energiebesparing te realiseren, waardoor
dure maatregelen mogelijk minder noodzakelijk zijn.

• Circulaire economie als onderdeel van klimaatbeleid
	Een goed ontwikkelde circulaire economie leidt tot
grootschalige CO2-reductie. Daarom moet het een
onderdeel van het Klimaatakkoord zijn. FME roept het
kabinet op om jaarlijks 10 % van de klimaatenvelop te
investeren in de transitie naar een circulaire economie.
• Duurzaam inkopen
	De overheid dient meer werk te maken van duurzame
inkoop. Daarbij moet gekeken worden naar de ‘total cost
of ownership’ en niet enkel naar prijs. Daarnaast is het
noodzakelijk dat er vooraf én achteraf controle plaatsvindt
of de geleverde diensten en producten voldoen aan de
vooraf gestelde eisen met betrekking tot prestatie en
duurzaamheid.

De praktijk
ENGIE en boodschappenbezorger Picnic ontwikkelen een smart
grid voor het opladen van 160 elektrische Picnic-busjes. Het
opladen van de busjes gebeurt nu nog ’s avonds en ’s nachts als
er geen bezorgrondes meer zijn. Niet de tijden waarop zonnepanelen op hun best zijn. De oplossing: een combinatie van
een energieopslagsysteem, stationaire accupakketten en
slimme laders, waarmee de busjes opgeladen kunnen worden
én overtollige energie aan het net kan worden teruggegeven.

Gebouwde omgeving
De gebouwde omgeving is het kloppend hart van onze
maatschappij: de plek waar we wonen, werken, recreëren
en welvaart genereren. En die omgeving verandert continu.
Steden slibben dicht, files nemen toe, er zijn te weinig
woningen en veel gebouwen kennen een ongezond
binnenklimaat en verbruiken veel energie. Technologie
biedt de oplossingen voor deze uitdagingen.

Wat is er nodig?
• Duurzame inzet van alle technieken
	Om tegen acceptabele maatschappelijke kosten aardgas
uit te faseren en de energietransitie in te zetten, hebben
we alle technologieën nodig. Van warmtenetten en
geothermie tot (hybride) warmtepompen, groen gas
en waterstof. Ook zal de bestaande gas- en elektrische
infrastructuur moeten worden aangepast aan nieuwe,
duurzame energiebronnen.
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•	Strengere eisen voor een gezond en productief
binnenklimaat
De kwaliteit van het binnenklimaat heeft invloed op de gezondheid en productiviteit van de bevolking. De Europese
richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) stelt dat
meer aandacht nodig is voor gezondheid. Om hier invulling
aan te geven, zijn strengere eisen, goed onderhoud en een
stimulerende overheid nodig. Prioriteit ligt in gebouwen
waar zich kwetsbare groepen bevinden, zoals in het
onderwijs en in de zorg.
• Een Smart City-visie van de overheid
	Ondernemers willen aan de slag met Smart City-innovaties.
Daarvoor hebben ze duidelijkheid nodig over de rand
voorwaarden waarbinnen ze oplossingen voor stedelijke
problematiek kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld gegevensuitwisseling en privacy). Daarnaast stranden nog teveel
Smart City innovaties op rigide regelgeving. Een Smart
City-visie vanuit de overheid moet helderheid verschaffen
over randvoorwaarden en innovatie versnellen met meer
vrije regels en experimenteerruimte.
• Nieuwe modellen voor aanbesteding
	Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf zouden het
voortouw moeten nemen in het ontwikkelen van nieuwe
aanbestedingsmodellen op basis van waarde en kosten
over de hele levensduur van vastgoed en infrastructuur,
In plaats van alleen te kijken naar de initiële kostprijs op
korte termijn.

De praktijk
In verschillende steden in Nederland zijn openbare prullen
bakken en ondergrondse vuilcontainers uitgerust met netwerken
van draadloze sensoren van SenZ2. Zo weet de gemeente precies
wanneer het vuilnis opgehaald moet worden en kunnen routes
efficiënter gereden worden. Waardoor ook het verkeerssysteem
en de lokale luchtkwaliteit minder worden belast.

Zorg
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van
de wereld, en door technologische ontwikkelingen is er
steeds meer mogelijk. Daar staat tegenover dat de zorgkosten
blijven stijgen en personeelstekorten de kwaliteit van zorg
bedreigen. Technologische innovatie kan de kwaliteit én
betaalbaarheid van zorg verbeteren, door behandelingen
steeds effectiever te maken en zorgprofessionals te ontlasten.

Wat is er nodig?
• Laat technologie de zorg vernieuwen
	De inzet van moderne, slimme technologie zorgt voor
meer betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en zorg
op de juiste plek. Domotica stelt mensen bijvoorbeeld
in staat langer thuis te blijven wonen. Technologie die
arts en zorgverlener ondersteunt, biedt een oplossing
voor het personeelstekort in de zorg. Zorginnovaties
moeten daarvoor meer de ruimte krijgen.
• Nationale Agenda Medische Technologie
	Door onder leiding van het ministerie van VWS een
Nationale Agenda Medische Technologie op te stellen,
kunnen de gezamenlijke ambities van de overheid en
het bedrijfsleven voor het verbeteren van de zorg door
technologie concreet gemaakt worden in een actieplan.
• Samen beslissen
	Technologie kan het leven van veel patiënten verbeteren,
maar goede voorlichting is essentieel om de meerwaarde
van technologie ook echt te benutten. Daarom is het
belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor bepaalde
technologieën op basis van betrouwbare informatie over
uitkomsten. Voor de juiste introductie van technologie wil
FME daarom samenwerken in het project ‘Samen Beslissen’
van ZIN en VWS.

• Van data naar informatie
	Er is veel data, maar de kunst is dit om te zetten in
informatie. Gegevens over gezondheid en behandelingen
kunnen nog beter gebruikt worden om gezondheid te
bevorderen, ziektes te behandelen en fouten te voor
komen. Daarvoor is een betere en veiligere uitwisseling
van data in de zorg noodzakelijk. Hiervoor zijn standaarden
nodig en moet er toegewerkt worden naar één platform
voor data-uitwisseling.
•	Garandeer de beschikbaarheid van medische
hulpmiddelen
	De nieuwe Europese richtlijn Medical Device Regulation
stelt nieuwe eisen aan de toelating van medische hulp
middelen. Het (regelgevende) systeem om deze medische
hulpmiddelen opnieuw te testen en toe te laten tot
de markt komt veel te langzaam tot stand. Om te
voorkomen dat noodzakelijke medische hulpmiddelen
straks niet meer beschikbaar zijn, moet de implementatie
versneld worden.

De praktijk
Dankzij zelflerende computersystemen van Philips
kunnen artsen uitzaaiingen van kanker beter opsporen.
Computers met artificial intelligence kunnen rekening
houden met meer risico’s en daardoor tumoren sneller
detecteren. Deze computers helpen de zorg te verbeteren én bieden een oplossing voor de hoge werkdruk en
het tekort aan artsen in ziekenhuizen.
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Agri & food
De voedselketen staat wereldwijd voor enorme uitdagingen.
Hoe kunnen we in een steeds verder verstedelijkende wereld
voldoende voedsel produceren, in 2050 zelfs voor bijna
10 miljard mensen? Nieuwe technologie maakt het mogelijk
om schaarste én verspilling te voorkomen. Zo maakt data
gestuurde technologie kleinschalige productie rendabel en
helpt personalised food niet alleen verspilling voorkomen,
maar levert het ook wezenlijke gezondheidswinst op.

Wat is er nodig?
•	Inzet op technologie voor kleinschalige en duurzame
productiesystemen
	Kleinschalige innovatieve productiesystemen zijn nodig
om voedselverspilling tegen te gaan en de ecologische
voetafdruk van voedselproductie te verminderen.
Technologie biedt hiervoor de oplossing. Internationaal
moeten we daarvoor innovatiepartnerschappen aangaan.
• Leidersrol op het gebied van personalised food
	Personalised food helpt verspilling te voorkomen maar
levert ook wezenlijke gezondheidswinst. Een langjarige
leidersrol voor Nederland ligt in het verschiet als we
personalised food tot een speerpunt durven te maken.
Daarvoor is een nieuw, internationaal toonaangevend
researchcentrum in Nederland nodig waarin voedselindustrie, zorgsector en technologiebedrijven samenwerken.
Het thema moet ook een plek krijgen in het af te sluiten
Nationaal Preventieakkoord. Belangrijk daarbij is dat
(samenwerkende) ministeries dit ondersteunen door
belemmeringen in wet- en regelgeving te helpen oplossen.

• Voorzetting AgriFoodTech Platform
	Het AgriFoodTech Platform creëert maatschappelijke
betrokkenheid en stimuleert de dialoog over de toepassing
van technologie in de land- en tuinbouw en de hieraan
gelieerde verwerkende industrie. Deze publie- private
samenwerking willen we voortzetten en verbreden. Met
sociale en technologische innovaties kan het platform ook
bijdragen aan het verstevigen van de (economische) positie
van Nederland.

De praktijk
Dankzij technologische innovaties van Lely kunnen
boeren hun eigen kleinschalige melkfabrieken beginnen, inclusief verwerking en verpakking. Zo kunnen
boeren op eigen kracht direct verse melk aan de lokale
markt leveren en weet de consument precies waar de
melk vandaan komt. En het milieu profiteert van de
sterk ingekorte logistieke keten.

Veiligheid
Zonder internationale veiligheid en geopolitieke stabiliteit
geen economische vooruitgang, welvaart en welzijn.
Nederland heeft als exportland bij uitstek een sterke,
stabiele en adaptieve krijgsmacht nodig. De ontwikkeling
daarvan biedt zowel het ministerie van Defensie als de
Nederlandse technologische industrie kansen; mits
Defensie de in ons land aanwezige innovatiekracht
optimaal benut.

Wat is er nodig?
• Investeer in veiligheid
	Het budget van defensie zal de komende jaren verder
moeten stijgen richting de afgesproken NAVO-norm
(2%van het BNP). Dat is nodig om de krijgsmacht duurzaam te versterken in het belang van onze veiligheid.
• Meer innovatie bij de krijgsmacht
	Een sterke krijgsmacht loopt voorop in de toepassing
van de nieuwste technologieën. Het innovatiebudget
voor Defensie moet worden verruimd. Samen met
andere partijen, zoals het ministerie van EZK, kan
Defensie zo investeren in technologie voor de maatschappelijke uitdaging ‘een veilige samenleving’.
•	Meer experimenteerruimte voor defensietechnologie
	De lange verwervingsprocessen van Defensie sluiten
niet meer aan bij de snelle ontwikkeling van techno
logie. Defensie heeft op alle fronten meer experimenteerruimte nodig om de vruchten van technologische
innovatie te kunnen plukken.
• Launching customer voor de industrie
	Om gezamenlijke innovatie aan te jagen (in de zo
genoemde gouden driehoek) is het belangrijk dat
Defensie als launching customer optreedt. Er liggen
tal van kansen om de internationale positie van
Nederlandse industrie en kennisinstellingen te
versterken. Zeker als nationale veiligheidsbelangen
meespelen, moet Defensie bewust kiezen voor de
Nederlandse industrie.
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De praktijk
Boessenkool ontwikkelt in nauwe samenwerking
met Defensie een drone die in staat is om een
gewicht van 500 kilo te tillen. De drone kan gebruikt worden voor het besproeien van gewassen
maar ook voor de bevoorrading in rampgebieden.
Defensie is van plan om de drone in te zetten bij
vervoer van gewonden.
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Nederland
als koploper en
internationale
proeftuin
AMBITIE
Gezien de kansen en uitdagingen voor de technologische industrie op
internationaal vlak willen we de internationale concurrentiepositie van
de technologische industrie v ersterken. Met Nederlandse technologie
als gamechanger bij het ontwikkelen van oplossingen voor wereldwijde
maatschappelijke uitdagingen.

Internationale
concurrentiepositie
De technologische industrie verdient meer dan de helft
van zijn omzet in het buitenland en is een essentiële motor
van de Nederlandse economie. Er liggen bedreigingen op
de loer, van protectionisme door wereldwijde geopolitieke
spanningen tot een ongelijk mondiaal speelveld. Er is voor het
Nederlandse technologische bedrijfsleven echter juist op het
wereldtoneel ook nog veel te winnen. De sector staat immers
bekend om haar innovatieve vermogen en kan daardoor een
oplossing bieden voor veel maatschappelijke uitdagingen.

Wat is er nodig?
•	Slagvaardige ondersteuning van internationaal
opererende bedrijven
	Gezien de diversiteit van de bedrijven in de technologische
industrie die zich willen internationaliseren, is meer
maatwerk nodig in de ondersteuning vanuit de overheid.
Denk aan ambitieuze, goed toegankelijke en internationaal
concurrerende exportfinanciering en exportkredietverzekering om een gelijk speelveld te realiseren en
de Nederlandse positie te versterken.
• Eerlijke en vrije handel
	Betere afspraken en betere handhaving van bestaande
afspraken zijn nodig om handelsbarrières weg te nemen.
De Nederlandse overheid en de EU moeten zich steviger
inzetten voor eerlijke en vrije handel, via efficiënte
douaneprocedures, afspraken over standaarden en
certificering, snelle inwerkingtreding van akkoorden
en een degelijke geschillenbeslechting.

•	Technologie als oplossing voor maatschappelijke
uitdagingen
Technologische innovaties kunnen oplossingen bieden voor
maatschappelijke uitdagingen, in Nederland en over de
grens. Bedrijven en consortia die hier werk van willen
maken, hebben steun nodig. We vragen het ministerie van
Buitenlandse Zaken om meerjarige internationaliserings
programma’s op te stellen gericht op de Sustainable
Development Goals (SDGs). Sectoraal beleid moet daarbij
breed genoeg geformuleerd worden om er meerdere
SDG’s mee te kunnen ondersteunen (in tegenstelling tot
de huidige situatie, waarin zorgbeleid bijvoorbeeld bij een
programma is ondergebracht dat zich puur richt op reproductieve gezondheid).
• Proeftuin Nederland
	Door zelf als proeftuin te fungeren, kan Nederland een
springplank zijn voor de export van kennis en expertise
en zo bijdragen aan het oplossen van internationale maatschappelijke uitdagingen. De overheid moet hiervoor het
topsectorenbeleid continueren. Het topsectorenbeleid
bouwt voort op de publiek private samenwerking (PPS)
van het innovatiebeleid. Om de toepassingen van
(Nederlandse) technologische innovaties in het buitenland
te stimuleren, moet er ook in Europees verband meer
aandacht zijn voor sleuteltechnologieën in R&D.
• Bevorder grensoverschrijdende innovatie
	Internationale innovatiesamenwerking is niet altijd een
voudig, met name voor het mki. De overheid dient dit
actief te stimuleren, bijvoorbeeld door het verdubbelen
van Innovatie Attachés bij Nederlandse ambassades.

De praktijk
Het sportveld Colourfield in New Delhi is een showcase van
wat Nederland internationaal te bieden heeft op het gebied
van sportinfrastructuur. Verschillende Nederlandse bedrijven,
zoals Heras en Pentair, zijn betrokken bij het project, dat
volledig is toegesneden op Indiase behoeften en de lokale
omgeving. Het veld is samen met de ministeries van
Buitenlandse Zaken en VWS aan India geschonken.
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De technologische industrie
Groeimotor van de Nederlandse economie
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