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Technologie 
voor werk, 
welzijn en  
de wereld
Waar Nederland baat bij heeft
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1. Onderwijs en arbeidsmarkt
Tussen 2010 en 2016 zijn er wezenlijke verbeteringen gerealiseerd: dalende aandacht 
voor techniek en technologie is omgebogen naar structureel stijgende interesse. 

Niettemin is de beschikbaarheid van gekwalificeerde jonge mensen nog steeds niet 
toereikend. De ontwikkelingen gaan razendsnel terwijl de vergrijzing doorzet. De 
aanwas van jonge professionals is meer dan ooit cruciaal voor de sector. Het reguliere 
onderwijs lukt het niet om in deze noodzaak te voorzien. Met name in de competenties 
systeemdenken en technisch-commerciële vaardigheden bestaan hiaten die de 
kennisinfrastructuur raken, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Naast voortdurende aandacht voor verbeteringen in het reguliere onderwijs, kan ook 
de aandacht en ruimte voor invulling van ‘een leven lang leren’ nog worden vergroot.

Een te geringe aanwas van jonge professionals holt de kennisinfrastructuur uit

Aanbevelingen
Overheid, onderwijs en bedrijfsleven dienen het technisch beroepsonderwijs kleinschaliger 
en herkenbaarder in te richten door techniek en technologie organisatorisch los te 
koppelen van de andere studierichtingen. De vorming van ‘techniekcolleges’ kunnen 
een aanzet hiertoe zijn. 

Meer ruimte voor en bereidheid tot structurele samenwerking tussen scholen, 
bedrijven en private organisaties die zich toeleggen op specialistisch onderwijs is 
wenselijk. Werkend leren is het sleutelwoord. Niet alleen met het oog op een goede 
aansluiting op de praktijk, ook om ongewenste prikkels weg te nemen die er toe 
leiden dat leerlingen op verkeerde gronden worden gestimuleerd een theoretische 
leerweg te kiezen. Resultaatafhankelijke financiering van onderwijs, met een 
incentive bij succes van afgestudeerden op de arbeidsmarkt, levert een veel betere 
stimulans op om voor de markt gekwalificeerde afstudeerders te leveren.

Werkend leren versterkt de kennisinfrastructuur



Veel – ook kleine – technologiebedrijven onderkennen nut en noodzaak van intern 
opleiden. In de praktijk van alledag is daar nog veel te winnen. Een breed fonds dat 
beurzen verstrekt voor werkend leren en fiscale voordelen ten gunste van leerwerk-
plekken en stages kan helpen die winst te pakken.

Zowel in het regulier onderwijs als in het kader van een leven lang leren, blijven nog 
veel mogelijkheden voor het inzetten van nieuwe digitale leermethodes onbenut.  
De wenselijkheid en haalbaarheid van een nationaal e-learningplatform verdient 
serieuze overweging. FHI wil daar graag in meedenken. 

2. Wetenschappelijk onderzoek
Het overheidsbeleid om bedrijven te verleiden tot investeren in samenwerking met 
universiteiten is succesvol gebleken. Dit succes kent echter een schaduwzijde. De 
aanwas van fundamentele kennis op basis van serendipiteit dreigt hierdoor op te 
drogen. Stagnatie op termijn van disruptieve vernieuwing is daarvan het gevolg. 

Dat de overheid fundamenteel experimenteel wetenschappelijk onderzoek duurzaam 
blijft faciliteren, is van cruciaal belang. Het is de enige weg waarlangs Nederland op 
het gebied van kennis internationaal voorop kan blijven lopen.

Zonder fundamenteel onderzoek geen disruptieve vernieuwing

Aanbevelingen
Om voorop te kunnen blijven lopen is het noodzakelijk fundamenteel-experimenteel 
onderzoek in zekere mate los te koppelen van financiering uit het bedrijfsleven. 
Samenwerkingsprogramma’s als Advanced Research Centres en DevLab kunnen 
helpen om toch de verbinding te maken. Een onafhankelijke positie van technologie- 
stichting STW is in dit kader van eminent belang.

�Samenwerken aan de inkoopkant van universiteit kan meer en beter en versterkt 
de kennisinfrastructuur

Aan samenwerking tussen universiteiten en bedrijven is nog veel te winnen via het 
samen ontwikkelen van apparatuur om nieuw onderzoek mogelijk te maken. De 
universiteit zou hierbij over gedeelde budgetten moeten kunnen beschikken om als 
partner/opdrachtgever naar het midden- en kleinbedrijf te functioneren in plaats van 
alleen andersom.

Best Practices van gezamenlijke 
ontwikkeling ten behoeve van 
onderzoek zijn sprekend: 
van Anthony van Leeuwenhoek en 
Kamerlingh Onnes tot bioreactoren
tot 3D geprinte schedelimplantaten. 
Zelfs het World Wide Web is uit 
dergelijke samenwerking ontstaan.



3. Faciliterende labs
Onafhankelijke faciliterende referentielaboratoria zijn van wezenlijk belang voor onze 
maatschappij en economie. Niet alleen met het oog op het vervullen van nutsfuncties, 
ook vanwege het feit dat alleen met deze faciliteiten krachtig en snel ingespeeld kan 
worden op technologische en maatschappelijke veranderingen en eisen. De betekenis 
van onafhankelijke, maatschappelijk relevante labs zoals VSL, NFI, RIVM, Marin en 
NLR groeit en levert een meerwaarde op die niet via marktwerking kan worden 
bereikt. Positieve aandacht en steun voor de infrastructuur rondom deze labs, zoals 
het NEN en de Raad voor de Accreditatie, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden en 
noodzakelijk.

�Up to date geoutilleerde faciliterende labs zijn onmisbaar om op wereldniveau mee 
te blijven doen

Aanbeveling
Versterking van de positie van onafhankelijke faciliterende referentielabs draagt 
wezenlijk bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland en is derhalve 
zeer wenselijk. Bij de huidige trend naar afbouw komt de concurrentiepositie van 
Nederland als kenniseconomie onvermijdelijk onder druk te staan. Meer investeren 
door de overheid leidt tot een betere positie en een hogere opbrengst en is daarmee 
de meest logische en geëigende route.

Meer investeren in faciliterende referentielaboratoria rendeert, ook voor de overheid 

Wanneer de overheid meer investeert in faciliterende labs zal dat onherroepelijk
een positieve reactie bij het bedrijfsleven teweegbrengen, die ook de overheid
meerwaarde oplevert. FHI is van harte bereid om mee te denken over de
uitvoerbaarheid van dit traject.



4. Eerlijke handel en marktwerking
Eerlijke handel en marktwerking zijn belangrijke waarden. Goedbedoelde regelgeving 
kan echter een averechts effect hebben. In de branche voor medische technologie is 
bijvoorbeeld gebleken dat inkopende partijen, die zich conform de wet mogen 
organiseren in collectieven, vaak veel kleinere, verkopende partijen, die hun belangen 
niet mogen bundelen, onevenredig onder druk zetten. 

Ook het tekortschieten van handhaving van wet- en regelgeving leidt tot oneerlijke 
handel. 

Dogmatische benadering van marktwerking kan averechts werken.

Aanbevelingen
Binnen de kaders van de mededingingswet dient ruimte te zijn voor kleine aanbieders 
om zich te organiseren tegenover dominantie van inkopende partijen.

In het kader van de financieringsproblematiek en het aanbestedingsbeleid in de zorg 
zijn incentives te ontwikkelen voor zorgaanbieders en andere overheidsgerelateerde 
inkopende partijen om kleine innovatieve bedrijven extra kansen te bieden. Het 
scheppen van experimenteerruimte versterkt de kennisinfrastructuur.

�De overheid moet volledige verantwoordelijkheid nemen voor handhaving van 
regelgeving.

Eerlijke en adequate handhaving van wet- en regelgeving is een belangrijke voor-
waarde voor eerlijke handel en marktwerking. Bezuinigingsrondes mogen geen 
excuus zijn om ‘free riders’ niet te controleren en hun gang te laten gaan ten koste 
van bedrijven die investeren om wel aan de wetgeving te voldoen. Deze problematiek 
speelt zowel op nationaal niveau als Europees en wereldwijd tussen verschillende 
continenten.

Voorbeeld: de te beperkte controle op de uitvoering van de WEEE-wetgeving
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Bedrijven die aan
de wet voldoen krijgen te maken met detailcontroles door onvoorbereide
inspecteurs, terwijl bedrijven die de wet negeren NIET worden gecontroleerd. 



5. Waardeketens en ecosystemen
Strategische samenwerking, het werken in clusters, consortia en ecosystemen is 
binnen de technologie al langere tijd ‘common practice’. Deze bottom-up trend vindt 
zijn oorsprong in de aard van de markt voor technologie. Integratie van de functies 
handel, R&D, dienstverlening, engineering en productie is een kenmerk van goed 
functionerende, moderne waardeketens en ecosystemen in de kenniseconomie.
In deze structurele verandering wordt de rol van kleine en middelgrote bedrijven 
steeds belangrijker. Die rol komt het beste tot zijn recht en heeft het snelste effect 
via de brancheorganisaties waarin die bedrijven zich organiseren. 

Open innovatie in clusters is de norm in de kenniseconomie

Aanbeveling
Ten aanzien van waardeketens en ecosystemen dient de overheid vooral goed te 
kijken en te luisteren naar branche-initiatieven. Via gezamenlijke analyse kan de 
overheid infrastructureel voorwaardenscheppend bijdragen aan de versterking van 
deze waardeketens en ecosystemen. Overheden dienen hierbij per definitie volgend 
en ‘supportive’ en niet leidend en sturend te opereren. 

Rol overheid beperken tot support en verankeren van continuïteit

Binnen deze gedachte passen doelgerichte missies naar het buitenland en internationale 
conferenties in Nederland. Ook hierbij dient de overheid zich bij voorkeur aan te 
sluiten bij bestaande initiatieven met bewezen continuïteit. 

De Internationale MicroNano Conference is een goed voorbeeld: laat heel de
wereld elk jaar naar Nederland komen om hier aan te haken bij het 
internationale ecosysteem. Continuïteit van zo’n activiteit door de jaren 
heen optimaliseert de stuwende kracht van kennis en netwerken.  



6. Industrie & internationalisatie
De Nederlandse industrie is sterk in enabling technology producten in business to 
businesstrajecten. De kansen voor de toekomst liggen in intersectorale toepassing van 
technologie, cross overs, in de concentratie op een hoge toegevoegde waarde en 
aantrekkelijke marges. Een sterke en open kennisinfrastructuur is hierbij een 
bepalende factor.

De industrie in Nederland faciliteert de hele wereld op basis van kennis 

Aanbevelingen
De integratie van vestigingen van internationale bedrijven in de Nederlandse 
ecosysteemnetwerken verhoogt de kans om deze bedrijven te behouden en nieuwe 
industriële activiteiten te ontwikkelen. Alle gremia die hierin een rol spelen, van 
overheid tot en met het lokale management van grote buitenlandse bedrijven, dienen 
meer intersectoraal te gaan denken en te gaan doen. De transitie van het petrochemisch 
complex in Europoort, West Brabant en Zeeland richting bioprocessen moet meer 
prioriteit krijgen vanuit de overheid om redenen van economie, ecologie, milieu, 
ruimtelijke ordening, energie, infrastructuur, arbeidsmarkt en buitenlandbeleid.

Internationale industriële bedrijven via hecht kennisnetwerk binden aan Nederland 



7. Innovatie instrumentarium
 
Het is terecht dat de overheid terughoudend is in het verstrekken van subsidies aan 
private ondernemingen. 

Fiscale stimulansen zoals WBSO werken prima en dienen zeker duurzaam in stand 
gehouden te worden. Een op samenwerking gerichte kleinschalige subsidieregeling 
als IPC, Innovatie Prestatie Contracten bewijst ook zijn waarde.

Samen de weg vinden in Europa 

In toenemende mate komt overheidsfinanciering van R&D projecten tot stand via de 
Europese Unie. Het is zaak dat de Nederlandse overheid, samen met de branche-
organisaties, Nederlandse bedrijven actief ondersteunt bij het verwerven van hun 
aandeel in subsidieprogramma’s, het bewaken van het ‘level playing field’ en het 
tegengaan van bureaucratie en onnodige overhead. 

Aanbeveling
Wat betreft de overheid ‘als launching customer’ hebben allerlei goed bedoelde 
initiatieven niet geleid tot substantiële impact. Wanneer in de domeinen waar de 
overheid actief inkoopt (zorg, publieke ruimte en onderwijs) vrijhavenfaciliteiten 
worden ingericht waarbinnen extra ruimte komt voor innovatie, zal de kans op succes 
aanzienlijk toenemen. Met name op het snijvlak van hardware en software is veel 
winst te boeken.

Het pilotlab model – op basis van revolving funds – zoals eerder gerealiseerd door de 
Stichting Mibiton verdient nieuwe aandacht.

Overheid moet als launching customer vrijhavenfaciliteiten creëren



8. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Technologie moet dienstbaar zijn aan de maatschappij en behoort ingezet te worden 
om welvaart en welzijn te waarborgen. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij hot 
items. Dat vraagt om zorgvuldigheid en betrokkenheid van alle stakeholders, ook die 
van brancheorganisaties als FHI en van de overheid.

Technologie is een maatschappelijk goed

Mens en maatschappij hebben in de regel tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe 
mogelijkheden. Gedurende die tijd is de kans op ongelukken het grootst. Het voorkomen 
daarvan versnelt de toepassing en maakt de voordelen eerder beschikbaar.

Onderzoek alles en behoud het goede

Aanbeveling
Een open, constructieve dialoog tussen overheid, politiek en bedrijfsleven over de 
ontwikkeling en inzet van technologie ten dienste van de maatschappij is van groot 
belang. Over wat wel en wat niet via wetgeving geregeld zou moeten worden. Over 
hoe er krachtdadig en effectief geanticipeerd en gereageerd kan worden op nieuwe 
gewenste en ongewenste ontwikkelingen. De technologiebranches nodigen overheid 
en politiek uit om samen die dialoog te blijven voeren. 

De stoker op de elektrische trein; de muisarm waar niemand meer over spreekt;
we hebben geleerd daar mee om te gaan.



 FHI Technologiemanifest 2016-2018

20 puntenplan

1 Kennis en technologie zijn belangrijk voor de wereld

2  Nederland is hotspot in de wereld qua  
kennisinfrastructuur

3  Trend in onderwijs en arbeidsmarkt is omgebogen,  
maar er bestaat nog steeds frictie

4  Geef systeemdenken en technisch commerciële  
vaardigheden verhoogde aandacht

5  Maak technisch onderwijs kleinschalig en herkenbaar

6  Meer aandacht voor lerend werken

7  Onderzoek de wenselijkheid en haalbaarheid van een 
nationaal e-learning platform

8  Blijf als overheid fundamenteel experimenteel  
onderzoek duurzaam financieren, los van samenwerking 
met bedrijfsleven

9  Zoek samenwerking universiteit / bedrijfsleven aan de 
inkoopkant van de universiteit

10  Investeer als overheid in faciliterende referentielabs,  
dat levert een economisch multipliereffect op

11  Maak ruimte voor kleine aanbieders om zich te organiseren 
tegenover grote dominante inkopende partijen



12  Creëer experimenteerruimte voor kleine innovatieve 
ontwikkelbedrijven in de zorgsector

13   Koppel regelgeving altijd aan adequaat en voldoende 
toezicht ten behoeve van level playing field in de markt

14  Denk en doe vanuit integrale waardeketens zonder 
scheiding tussen ontwikkeling, productie, handel en 
dienstverlening

15  Overheidsstimulansen in de markt moeten dienend zijn 
en aansluiten bij de continuïteit van brancheactiviteiten

16  Bind internationale industriële bedrijven aan Nederland 
via waardeketens en de kennisinfrastructuur

17  Geef de biotransitie prioriteit

18  Wees terughoudend met subsidies in de markt, maar 
behoud goede toegespitste instrumenten die hun 
waarde hebben bewezen

19  Ontwikkel nieuwe instrumenten om de overheid als 
launching customer innovatieve vorm en inhoud te 
geven

20  De combinatie technologie, duurzaamheid en veiligheid 
biedt kansen en levert bedreigingen op. Zorgvuldigheid en  
stakeholdersoverleg zijn gewenst en noodzakelijk. 



Verantwoording

Kennis en technologie dragen in hoge mate bij aan de 

welvaart en het welzijn van mensen. De voortdurend 

groeiende wereldbevolking kan niet zonder behoud en 

verdere ontwikkeling van een goed functionerende kennis-

infrastructuur. Bedrijven, overheid, onderzoeksinstituten, 

onderwijsinstellingen en faciliterende laboratoria vormen 

samen die infrastructuur. 

Nederland is op de wereldkaart een hotspot in de totale 

kennisinfrastructuur. Ons land speelt een stuwende rol in 

de ontwikkeling van de economie, de welvaart en het 

welzijn van de wereldbevolking en vervult daarmee een 

voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd stuwt de in Nederland 

aanwezige infrastructuur de economie, de welvaart en het 

welzijn in eigen land enorm op. De Nederlandse bevolking 

ondervindt daarvan direct voordeel.

De 900 bedrijven die zijn aangesloten bij de branches en 

gefaciliteerde clusters van de federatie van technologie-

branches FHI weten zich medeverantwoordelijk voor het 

behoud en de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in 

de wereld, in het bijzonder die van Nederland. Vanuit dit 

besef wil FHI haar directe omgeving – bedrijven, overheden, 

politiek – graag dienen met een visie en concrete 

aanbevelingen ter versterking van de Nederlandse 

kennisinfrastructuur als cruciale factor in onze economie 

en maatschappij. We doen het met elkaar best goed. 

Dat betekent dat we iets te verliezen hebben, maar het 

kan zeker ook nog een stuk beter! 
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