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Prognoses 2016 en 2017 voor Nederlandse sectoren 
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Trends in de industrie 

Standaard maatwerk Servitization 



Klantspecifiek produceren wordt de standaard 

Standaard maatwerk 

• Kleinere series 
• Kortere levertijden 
• Kortere product life cycles 

 
• Maatwerk tegen massaprijs.. 

 
• Modulair bouwen / mass customization 
• Meer flexibiliteit, hogere efficiency 



Servitization 

Stan Shih’s Smiling Curve: productie wordt een commodity 



Servitization 

Servitization: focus op diensten en lange termijn client lock-in 



3D-Printing Robotisering Internet of Things 

Smart Industry maakt Nederlandse industrie toekomstbestendig 











Wenkend perspectief voor beide sectoren 

Perspectief Industrie 

Perspectief IT-sector 

- Efficiëncy -> lagere kosten 
- Eenstuksproductie voor de prijs van massaproductie 
- Reshoring 
- Nieuwe verdienmodellen 

- Potentiële nieuwe omzet 
- Thuismarkt met beperkte concurrentie 
- Springplank voor internationale ambities 
- Mogelijkheid tot specialisatie 



2014 2016 



Wat maakt het zo lastig? 

Verschil in sense of urgency 

Koudwatervrees bij IT-sector: complexiteit, meerdere disciplines 

Cyber security 

Tastbaarheid & zekerheid Experimenteel & digitaal VS 

Weinig specifieke IT-proposities voor de industrie 

Lange time-to-market, foutloos Agile, korte sprints met vele iteraties, 
betaversies 

VS 

Nog geen standaard 

Financiering 

Beperkt aantal voorbeeldcases 
 
  Waar moet ik beginnen? 

Kleine groep Early Adaptors 





Security en Data Analytics nu nog vaak sluitstuk…maar cruciaal voor succes 
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Nieuwe verdienmodellen voor industrie belangrijker dan efficiëntere productie 

Conclusies ABN AMRO rapport 

Cultuurverschil met IT-sector grote belemmering digitalisering NL industrie 

Potentieel € 2 miljard omzet p.j. voor Nederlandse IT-sector door IIoT vanaf 2018 
     (0,6% vd omzet in IIoT (TSC) x 330 miljard, groei 4% p.a.) 



Meer investeringen in software 

Verschuiving van cashflow 

Eigenaar activa verandert 

Ook werk aan de winkel voor ABN AMRO 

..maar het begint allemaal met goede mensen.. 



Generatie Y / Einstein Generatie 
(1985 – 1990) 




