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prof.dr.ir. Fred J.A.M. van Houten, ir. Tom J.J. van der Horst 

Digitalisering verandert onze samenleving. De combinatie van opkomende technologieën, 
zoals het internet, micro-sensoren, 3D-printing en big data maakt volledig nieuwe 
producten en diensten mogelijk. In de industrie wordt niet voor niets gesproken over een 
vierde industriële revolutie. Het is voor Nederland belangrijk om de kansen te grijpen en 
daarmee de positie van onze industrie, economie en welvaart veilig te stellen.

Alle duurdere producten, en zeker productie equipment, worden uitgerust met  
postzegel-formaat computers, zoals de minder dan 50 Euro kostende Intel Edison 
of vingernagel grote Intel Curie, compleet met Internet en Bluetooth connectie. 
Merkeigenaren kunnen daarmee het gebruik van hun producten veel beter volgen en 
monitoren. Maar ook in het productieproces zelf vindt een enorme vernieuwingsslag 
plaats. Het is nu al mogelijk om het maken van een offerte, de werkvoorbereiding en het 
produceren van metaalonderdelen volledig geautomatiseerd uit te voeren, per machine 
te volgen, kwaliteitsparameters te loggen en 24/7 te leveren. Met de inzet van big data 
analyses in het productieproces lukt het om foutloos te produceren (zero defect). 
Nieuwe, extreem flexibele productietechnologieën als 3D printen maken, als onderdeel  
van nieuwe digitale waardeketens, renderende vormen van lokale productie weer mogelijk.  
De order en het “recept” worden digitaal verstuurd en in de directe omgeving van de  
klant in een “copyshop fabriek” geproduceerd met een minimum aan processtappen  
en assemblage. En net als de app ontwikkelaar in korte tijd miljonair kan worden, kan in  
een dergelijk productiesysteem straks een productontwerper hetzelfde overkomen met 
een generiek, multi-materiaal 3D ontwerp met functionele integratie, dat over het  
internet uitwaaiert.
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Landen om ons heen, zowel Europees als 
wereldwijd, zetten al voortvarend in op deze 
vierde generatie industrie-ontwikkeling zoals 
het Industrie 4.0 programma in Duitsland. In 
Nederland spreken we over Smart Industry 
waarin we technologische, sociale en business 
innovaties, bottom-up geïntegreerd oppak-
ken. Maar om tot een doorbraak te komen en 
Nederland in de voorhoede van deze ontwik-
keling te positioneren, is nog een grote sprong 
vooruit nodig.

Digitalistering van de samenleving  
en industrie 
De digitalisering van de samenleving is een  
autonome externe ontwikkeling die over ons 
uitrolt. Deze wordt gedreven door nieuwe, op 
elkaar inwerkende technologieën (“converging 
technologies”) met grote schoksgewijze (dis-
ruptieve) veranderingen in de maatschappij als 
gevolg. We beperken ons in dit essay tot indus-
triële waardeketens (‘Factories of the Future’). 
Dat zijn ketens die grondstoffen, toelevering 
van onderdelen, productie en productiegereed-
schappen, business modellen, eindgebruik, 
onderhoud, upgrading en recycling omvatten. 

Het internet maakt het mogelijk alle apparaten 
overal ter wereld met elkaar te verbinden (IoT- 
Internet of Things). Studies geven aan dat al in 
2020 zo’n 50 miljard producten/apparaten aan 
het internet verbonden zullen zijn. Met (draad-
loze-) communicatietechnologie, zoals Wifi , 
Bluetooth en Greenpeak’s Zigbee kan dat altijd, 
overal en met NXP chips zelfs geheel secure. 
Deze ontwikkeling maakt nu een exponentiële 
versnelling door. Door miniaturisering worden 
sensoren extreem goedkoop en kan eigenlijk 
alles intelligent worden gemaakt en aan het 
internet worden verbonden. De enorme hoeveel-
heid data die hierdoor wordt gegenereerd, kan 
worden geanalyseerd met zogenaamde ‘big data 

analyses’. Wie had vijf jaar geleden gedacht dat 
bedrijven als Philips, GE en Siemens zich volle-
dig zijn gaan richten op zorgtechnologie (health 
tech) en Google en Apple met slimme horloges 
en gadgets als grootste bedreiging ervaren?  
Hun slimme horloges vol met sensoren die per-
manent onze hartslag en lichaamstemperatuur 
registeren, bieden straks de mogelijkheid om 
op basis van deze data (-analyses) bijvoorbeeld 
nieuwe zorgdiensten aan te bieden.

Daarnaast wordt de disruptieve verandering 
van industriële waardeketens gedreven door 
de opkomst van nieuwe business modellen 
die mogelijk worden door het internet en door 
slimme nieuwe algoritmes. Internetbedrijven 
zoals Amazon, Apple, Google of Facebook,  
hebben inmiddels enorm veel data van de  
consument in handen en benutten die positie 
om steeds meer op maat 24/7 aan de klant te 
gaan leveren. Ze worden in feite hét portal naar 
de consument. Dit gaat straks de food- en retail 
compleet veranderen. Met Internet veranderde 
en verdween de klassieke winkel al zoveel dat 
het consequenties heeft voor onze binnensteden, 
maar straks komen er kleine copyshop fabriekjes 
met o.a. 3D printing die in een stad twee uur later 
specifieke producten thuis leveren, die door de 
klant via internet besteld zijn. 

Hightech als innovator en toeleverancier  
van andere sectoren
De Nederlandse economie is sterk, innovatief  
en behoort tot de top 10 van de wereld. De Neder-
landse industrie draagt, direct en indirect, voor 
22% bij aan het bruto nationaal product, draagt 
bovengemiddeld bij aan de export en vertegen-
woordigd 1,4 miljoen banen. De industrie is 
daarbij relatief gemixt, met zowel maak- als 
procesindustrie met ook zeer sterke posities 
in typisch Nederlandse sectoren als hightech, 
de agrosector, logistiek, water en de creatieve 
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industrie (topsectoren). De ICT sector is één van 
de sterkst groeiende sectoren in Nederland, het-
geen mede het gevolg is van een goede ICT infra-
structuur. Over het algemeen is Nederland in de 
technologische industrie sterker in het leveren 
van klant-specifieke producten met een hoge 
complexiteit, in kleine series. Dit sluit uitstekend 
aan bij de hiervoor geschetste ontwikkeling van 
lokale productie van unieke producten met een 
toenemende complexiteit. 

Nederlandse bedrijven zijn gewend om samen  
te werken, opereren veelal in clusters en als toe-
leverancier in de waardeketen. De Nederlandse 
industrie heeft een sterke exportpositie en is 
een belangrijke partner voor de Duitse industrie, 
waarbij Nederlandse bedrijven meestal hoog-
waardige toeleveranciers zijn. 

Holland Hightech heeft een sterke  
positie in de wereld
In grote lijnen zien we in de kennisinfrastruc-
tuur een brede basis die van belang is voor 
de positionering van Nederland op het thema 
Smart Industry. Internationaal onderschei-
dende zwaarte punten bestaan op verschillende 
onderwerpen. Zonder uitputtend te zijn, gaat dat 
vanuit de technologie bekeken, bijvoorbeeld om 
big data science in Eindhoven en Amsterdam. 
Eindhoven en Enschede zijn toonaangevend op 
het gebied van embedded systemen en draadloze 
verbindingen. In Brabant en Limburg bestaan 
krachtige samenwerkingen rondom 3D printing 
en (flexible) electronische producten, overi-
gens ook weer met diverse verbanden elders 
in Nederland. In Delft en Eindhoven staat het 
Robot onderzoek inmiddels hoog op de agenda. 
Maar naast pure technologische sterktes is juist 
ook de kennis op de verbinding met specifieke 
toepassingsdomeinen van belang om internatio-
naal onderscheidend te blijven. Dit betreft dan 
de verbinding tussen de geavanceerde industrie 

enerzijds en sectoren als de agrosector, logis-
tiek, medisch, water/maritiem en de creatieve 
industrie anderzijds.

Hoogwaardige bedrijvigheid door gebruik  
van fundamentele en toegepaste kennis
Gezien het sterk internationale karakter van 
deze ontwikkeling is het onvermijdelijk dat wordt 
ingezet op een beperkt aantal grote ambities. 
Daarmee kunnen internationaal onderschei-
dende zwaartepunten en aantrekkelijke eco-
systemen met schaalgrootte in R&D, worden 
gerealiseerd. 

In 2030 kan Nederland de leverancier zijn voor 
wat nu de Factory of the Future is. In dat type 
fabriek verzorgt men de productie van klant- 
specifieke producten met een hoge complexiteit 
in kleine series. Denk bij producten aan hoog-
waardige productiemachines (ASML), maar ook 
aan ASMI, FEI, Tempress, Fokker, etc. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar het accent 
ligt op het digitaliseren van massaproductie.  
Met name het hightech productie equipment clus -
ter rondom Eindhoven en de hightech maritieme 
cluster en (wetenschappelijke) instrumentatie in 
Zuid-Holland zijn hier goed voor gepositioneerd. 
De unieke samenwerking tussen OEMs, toeleve-
ranciers en kennisinstellingen biedt de basis voor 
networked centric production pur sang. Maar 
door dat er daarbovenop een sterke verbinding  
is opgebouwd met het instrumentmakers cluster 
in Zuid-Holland, en de hightech activiteiten in 
Oost en Noord Nederland, heeft het cluster  
aan schaalgrootte en internationale slagkracht 
gewon nen. Brainport Nederland kan zich inmid-
dels het derde hightech systems cluster in 
Europa noemen. 

Vanuit de harde technologie zijn actieve mate-
rialen nodig voor sensing en actuatie. Deze 
worden gemaakt op basis van combinaties van 
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materialen, in multi-scale architecturen en 
met functionele gradiënten. Dit soort sensoren 
en actuatoren kunnen met 3D printing worden 
vervaardigd en geïntegreerd in een compleet 
product. Op termijn zal ook de stap naar bio-
medische 3D print systemen mogelijk zijn.  
In toekomstige 3D printsystemen wordt met 
hoge precisie en snelheid additieve productie 
gerealiseerd. Het huidige 3D printing is het begin 
en thans beperkt tot langzame processen voor 
een enkel materiaal. Bestaande CAD systemen 
zijn ongeschikt voor de flexibele 3D print proces-
sen. CAD systemen moeten omgaan met 3D sys-
temen waarbij op ieder punt X,Y,Z vele materiaal 
vrijheidsgraden en eigenschappen mogelijk wor-
den en bewust complexe microstructuren wor den 
ingebouwd. Ontwerpers tekenen niet meer, maar 
laten computers optimale structuren uitrekenen. 
Naast het ontwerp van het klant-specifieke pro-
duct zal de computer ook het fabricage “recept” 
bepalen. Ondertussen wordt ook het op hoge 
snelheid aanbrengen van nano-structuren van 
groter belang, niet alleen t.b.v. wafer productie 
bij ASML, maar ook ten behoeve van hoogeffici-
ente/extreem goedkope dunne film zonnecel- en 
energieopslagtechnologieën. Multi-scale zal 
steeds vaker een klant-specifiek product bete-
kenen: van nano-meter naar meters.

Tevens kan Nederland in 2030 zijn internationale 
positie definitief hebben gevestigd als koploper 
op het gebied van Agrofoodtech. Thema’s als 
Smart Dairy Farming, Hortitech en precisie-
land bouw zijn uitgebouwd én geïntegreerd 
tot een unieke internationale brand. Juist de 
Smart Industry ontwikkeling heeft het moge-
lijk gemaakt dat geautomatiseerde landbouw-
methodes van Nederlandse oorsprong als Farm 
of the Future, inclusief equipment en software 
intelligence, de wereld veroveren. De grote 
sprong vooruit die hier heeft plaats gevonden 
is dat de agro-clusters in o.a. Wageningen en 

het Westland, en de foodsector in Noordoost 
Brabant hecht verbonden zijn geraakt met  
de hightech clusters in Zuidoost-Brabant,  
Zuid-Holland en Enschede. Deze hechte  
verbinding is tot stand gekomen doordat een 
traditie van samenwerken het mogelijk maakt 
cross-sectorale transities te bewerkstelligen.

Direct hier aan gerelateerd is de mogelijkheid 
om leidend te worden op de combinatie van 
mecha tronica en slimme sensor systemen:  
coöperatief rijden in plaats van alleen maar 
auto noom rijden, en ook ontwikkelingen als  
ver gaande remote monitoring en onderhoud 
in de maritieme sector met als doel autonome 
schepen en deepsea mining robot systemen.  
Dit zijn voorbeelden van markten waarin dezelfde 
technologie wordt ingezet als in de automatische 
kas en in robots voor precisielandbouw.

Nederland is in 2030 geslaagd zijn sterktes op 
het gebied van design en hightech te combine-
ren tot een internationaal vermaard cluster op 
gebied Smart Systems & Services. Niet alleen 
Philips heeft zijn leidende positie op het gebied 
van smart hightech for health sterk uitgebouwd, 
maar ook op het gebied van (het ontwerpen en 
de productie) van mode en van slimme kleding 
op maat is Nederland first in class. Research 
initiatieven in Zuid Nederland hebben, in nauwe 
samenwerking met Vlaanderen, een leidende 
internationale positie op het gebied body- en  
textile electronics. Het internationale bedrijfs-
leven is klant van dit cluster voor idee-, pro-
ductontwikkeling en bijbehorende productie 
equipment. Juist omdat nieuwe product- en 
dienstconcepten de centrale asset zijn van 
dit cluster, heeft dit geleid tot een stroom van 
nieuwe startende bedrijven, OEM’s en nieuwe 
bedrijvigheid op de top van de waardeketen in 
Nederland. En last but not least: door de com-
binatie van design, 3D printing en onze voedsel 
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industrie zal ook de personalized food mogelijk 
worden. Hierdoor wordt gezondere voedsel, 
afgestemd op persoonlijke data (energie ver-
bruik, bekende ziekte, genotype, etc.) mogelijk, 
met als maatschappelijk doel minder ziekte-
kosten en een betere gezondheid. 

Smart Industry vormt de brug tussen de funda-
mentele en toegepaste kennis die nu ontwikkeld 
wordt en de nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid 
waar we het in 2030 van moeten hebben. 
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