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NWA Route Smart Industry 

	
Revoluties in de industrie, economie  vergen acties uit de wetenschap… 
De	digitalisering	en	automatisering	van	onze	industrie	rolt	over	ons	heen.	Internationaal	spreekt	
men	over	de	vierde	industriële	revolutie.	Het	is	een	combinatie	van	digitalisering,	koppelingen	
van	intelligente	systemen	en	nieuwe	technologieën	waardoor	productieprocessen	in	de	
industrie	en	uiteindelijk	businessmodellen	en	consumptiepatronen	ingrijpend	wijzigen.	De	stip	
op	de	horizon	is	het	foutloos	en	in	één	keer	goed	produceren	van	enkelstuks	(N=1).	
Maatwerkproducten	voor	de	prijs	van	het	massaproduct.	Deze	sterk	geautomatiseerde	
enkelstuks	productie	zal	plaatsvinden	nabij	de	eindklant.	Productie	keert	terug	naar	Nederland.	
	
Tegelijkertijd	zien	we	de	opkomst	van	personalisatie	en	“servitization”.	Klanten	betalen	voor	
gebruik	in	plaats	van	bezit	en	de	oorspronkelijke	productfabrikanten	ontwikkelen	zich	tot	klant	
specifieke	dienstleverancier	met	digitale	marktplaatsen	(platforms)	en	een	bijbehorend	
hardware	product	waarmee	die	oplossing	kan	worden	gebruikt.	Toeleveranciers,	ooit	de	
goedkoopste	leverancier	van	een	onderdeel,	nemen	het	gehele	productieproces	van	het	
hardware	product	over.	Dit	alles	heeft	impact	op	onze	complete	economie	en	heeft	
consequenties	voor	onze	maatschappij	en	werkgelegenheid.	Als	Nederland	het	spel	op	tijd	en	
slim	speelt	biedt	deze	ontwikkeling	een	banenmotor	van	de	toekomst.	Door	de	versnelling	van	
de	digitalisering	vereist	dit	meer	dynamiek	en	synergie	in	diverse	wetenschappelijk	
onderzoekgebieden.	Deze	NWA	route	beschrijft	vier	gamechangers	om	dit	mogelijk	te	maken.	
	
Anderen bewegen al, wij moeten slim kiezen en in actie komen… 
De	grote	landen	investeren	miljarden	in	onderzoek	en	ontwikkeling	(ref	1).	Achterop	raken	
kunnen	wij	ons	niet	veroorloven.	Een	sterkte	positie	in	welvaart	en	welzijn	creatie	met	een	
concurrerende	economie	(054)1	moet	continue	worden	bevochten.	Bedrijfsleven,	instellingen	en	
overheid	moeten	uit	de	comfortzone.	Kennisinstellingen	moeten	sneller	aanpassen.	Leven	lang	
leren	wordt	een	vanzelfsprekendheid.	Bedrijven	moeten	meer	investeren	in	nieuwe	diensten,	
producten	en	nodige	technologieën.	En	de	overheid	moet	actiever	nieuwe	markten	helpen	
creëren	rondom	uitdagingen	met	een	maatschappelijk,	ecologische	en	economisch	nut.	
	
Nederland	heeft	goede	mogelijkheden	om	de	vierde	industriële	revolutie	ontwikkeling	om	te	
zetten	in	kansen	en	op	specifieke	onderwerpen	een	toonaangevende	positie	op	te	bouwen.	We	
hebben	een	aantal	sterke	niche	sectoren	als	de	agro/food,	maritieme,	hightech	systemen,	chemie	
alsmede	media	en	handel/logistieke	industrieën.	Daarnaast	kennen	wij	een	innovatieve,	
leidende	thuismarkt,	diverse	goede	kennis	posities,	beschikken	wij	over	een	goede	soft	skills	als	
Dutch	design	en	kunnen	wij	in	de	praktijk	goed	multidisciplinair	samenwerken.	
	
Gamechangers 

	

																																																													
1	(xxx)	is	NWA	vraag	

	

3	‐	Smart	Technologies 
Systems	of	Systems	/	Blockchain 

1	‐	Smart	Products	&	Services 
Personalisatie	&	Servitization 

2	‐	Smart	Production 
De	flexibele	Fabriek 

Im
pa
ct
	o
n	
Sc
ie
nc
e Im

pact	on	Econom
y 

4	–	Impact	on	Society	
Smart	Response ‐ educatie



2	
	 		 	

W	www.smartindustry.nl						 T	088‐	585	22	25	 	E	info@smartindustry.nl		

	
Smart Industry:  de versnelling van de digitalisering van de industrie 
Het	begrip	Industrie	4.0	wordt	gekoppeld	aan	digitale	technologieën.	In	Nederland	spreken	
we	over	Smart	Industry	(SI).	Dit	begrip	omvat	de	digitalisering	en	servitization	van	onze	

welvaart	creatie.	Digitalisering	en	servitization	omvatten	het	begrip	“smart”.	Met	“industry”	
impliceren	we	alle	processen	die	tot	waarde	creatie	leiden.	Dit	is	breder	dan	het	Nederlandse	
begrip	industrie	dat	klassieke	fabrieken	met	een	schoorsteen	aanduidt.	Wij	beschouwen	de	
industrie	die	begint	met	de	basismaterialen,	chemie,	agro/food	industrie	alsmede	de	hightech	
maakindustrie	met	opdelingen	als	apparaten	en	instrumentatiebouw,	automobiel,	lucht	en	
ruimtevaart	tot	aan	de	maritieme	en	defensie‐industrie.	Door	het	begrip	servitization	omvat	
Smart	Industry	ook	de	dienstensector	die	de	breedte	omvat	van	onderhoud,	logistiek,	
productdesign	en	mediacreatie	en	distributie	tot	aan	handels‐,	bancaire	en	verzekeringsdiensten	
toe.	In	economische	termen	omvat	de	brede	Smart	Industry	definitie	alle	export	en	een	groot	
deel	van	ons	bruto	nationaal	product.	In	2014	is	het	Smart	Industry	actieprogramma	
(www.smartindustry.nl)	gelanceerd.	In	2015		is	een	wetenschappelijke	agenda	opgezet	(ref	2).	
De	topsector	HTSM	Roadmap	Smart	Industry	(ref	3)	beschrijft	vooral	de	Smart	Industry	
technologieën	die	in	de	hightech	systems	maakindustrie	voorkomen.	
	
Smart Industry gamechangers 
Wij	onderscheiden	vier	brede	gamechangers	(zie	figuur	op	voorblad):	(1)	intelligente	producten	
en	diensten,	(2)	flexibele	productiesystemen	om	die	producten	en	diensten	te	realiseren,	(3)	de	
intelligente	technologieën	die	nodig	zijn	voor	die	producten,	diensten	en	productie	en	(4)	de	
economische	en	maatschappelijke	voorwaarden,	gevolgen	en	onze	reacties	daarop.	In	het	figuur	
staan	de	Engelse	teksten.	Iedere	gamechanger	heeft	impact	op	respectievelijk	nieuwe	business,	
nieuwe	banen,	nieuwe	wetenschap	en	nieuwe	vormen	van	onderwijs.	En	iedere	gamechanger	
vergt	samenwerking	van	bedrijven,	kennisinstituten	en	overheid.	
	
Smart Products (personalisation)  and Services( servitization) 
Deze	gamechanger	onderzoekt	de	vernieuwing	in	producten,	product‐dienst	systemen	en	
businessmodellen	die	mogelijk	wordt	door	toepassen	van	Smart	Industry	technologieën.	Met	
name	de	mens‐product‐content	interactie	staat	hierbij	centraal	en	in	het	bijzonder	het	ontlasten	
en	ontzorgen	van	de	mens	in	complexe	omgevingen.	Het	uitgangspunt	is	dat	Nederland	een	
unieke	onderscheidende	positie	heeft	in	de	multidisciplinaire	aanpak	van	productontwerp,	
diensteninnovatie,		technologieplatforms	en	content	ontwikkeling.	Tevens	kennen	wij	een	
hoogopgeleide	bevolking	en	zijn	wij	een	prima	testmarkt	voor	nieuwe	producten	en	diensten.	
Voorbeelden	van	specifieke	onderwerpen	zijn:	

• Ontwerp	van	intelligente	producten	en	diensten	(Dutch	Design),	producten	als	
dataplatforms,	van	bezit	naar	gebruik,	personalisatie	van	smart	products/content.	

• Ontwerpen	van	complexe	autonome	producten/systemen/systems‐of‐systems	die	
schaalbaar	en	herconfigureerbaar	zijn	met	een	hoge	mate	van	aanpasbaarheid.	

• Mens‐technologie	interactie,	de	gebruiker	in	steeds	complexere	omgevingen.	
• Servitization	business	models	(met	o.a.	incremental	(crypto	currency)	)	payments,	

smart	contracts	en	blockchain,	Economy	4.0	(ook	big	data	route	9).	
• Voorspelling	gebaseerd	onderhoud	(van	ijkdijk	tot	product)	en	betrouwbaarder	en	

duurzamere	producten	(ook	route	9	big	data).	
• Levensduur	monitoring	en	repareerbare	en	beter	herwinbare	producten	(route	12).	
• Big	data	analyse,	service	op	afstand,	zelf	lerende	systemen.	

Deze	gamechanger	heeft		impact	op	de	maakindustrie,	de	ICT‐sector	en	de	creatieve	en	
financiële	industrie,	in	het	bijzonder	daar	waar	de	winst	van	de	waarde	creatie	terecht	komt.	
Intensief,	kort	cyclisch	en	multi‐sectoraal	experimenteren	in	allerlei	verbanden	als	proeftuinen,	
livinglabs	en	fieldlabs	is	hier	noodzakelijk.	Dit	vergt	de	ontwikkeling	van	servitization	als	
volwaardige	(toegepaste)	wetenschap	naast	het	klassieke	product	design	en	een	uitbreiding	van	
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Dutch	Design	naar	services	&	content.	Service	creatie	heeft	ook	relaties	met	economische	
en	sociale	wetenschappen	en	veranderende	juridische	aspecten.	Voor	beschrijving	Smart	
Products	and	Smart	Services	zie	appendix	1.1.	Geschatte	kosten:	10‐50	M€/jaar.	
 

Smart Production – de flexibele  fabriek dankzij digitalisering 
Dit	onderdeel	onderzoekt	de	vernieuwing	voor	geautomatiseerde	productie	van	kleine	
series	en	enkelstuks.	De	gamechanger	hier	is	de	flexibele	fabriek	met	als	perspectief	
‘metropolitan	manufacturing’;	kleine	universele	fabrieken	in	of	bij	steden	waar	uiteenlopende	
soorten	producten	op	maat	worden	geproduceerd	(en	later	weer	gedisassembleerd	kunnen	
worden).	Nederland	onderscheidt	zich,	met	name	in	de	Hightech	ten	opzichte	van	Duitsland,	met	
de	productie	van	zeer	hoogwaardige	productiesystemen	in	kleine	series	voor	nichemarkten.	
Nederland	kan	zijn	positie	in	deze	waardeketen	zelfs	versterken	met	Smart	Industry	innovaties	
alsmede	leverancier	worden	van	nieuwe	productiemachines	voor	enkelstuks	en	klein	
serieproductie	voor	bijv.	3D	printen	en	flexibele	elektronica.		
Specifieke	onderwerpen	zijn	in	Industrie	4.0	and	Chemie	4.0:	

• Enkelstuk	voor	de	prijs	van	massaproductie,	zero‐defect,	first	time	right,	zero‐
programming,	human‐robot	interaction	(cobots,	teleoperation)	in	production,	vision	
in	the	loop	systemen,	next	generation	multi‐material	3D	(additive)	manufacturing.	

• Digitized	setup	of	small	batches,	multi‐feed	stock	chemical	production	linking	smart.	
• Digitale	informatie‐uitwisseling	in	de	keten	zoals	voor	offertes,	ordering,	logistics	

and	payment	using	smart	contracts	&	blockchain.	
• Human	centric	job	design	(supervisor)	in	largely	automated	production	sites.	
• Smart	supply	chains	en	nieuwe	samenwerkingsvormen	en	networking.	
• Remanufacturing,	recycling,	refurbishment	(route	12	circulair	en	grondstof).	
• Nieuwe	distributiesystemen,	gericht	op	zeer	fijnmazige	logistiek	en	retourstromen	

van	gebruikte	producten.	
Het	veranderen	van	economy‐of‐scale	in	productie	(in	China)	naar	economy‐of‐networking	door	
lokale	netwerken	(jobs‐back‐to‐town)	heeft	impact	op	de	huidige	(MKB)	industrie.	Die	zal	
versneld	veranderen,	oude	industrie	verdampt,	maar	nieuwe	spelers	en	ondernemers	die	
veranderen	zullen	werkgelegenheid	creëren/onderhouden.	Ook	weten	we	dat	de	wetenschap	op	
het	gebied	van	modelbased	production	control	en	zero‐programming	zich	hiertoe	verder	moet	
ontwikkelen.	Voor	een	beschrijving	van	flexibele	productie	zie	appendix	1.2.	Kosten	voor	lager	
Technology	Readiness	Level	(TRL)	toegepast	onderzoek	(nog	in	een	lab	omgeving)	en	hoog	TRL	
fieldlabs	(in	operationele	omgevingen):	50‐80	M€/jaar	voor	de	uitdaging	om	middels	toegepast	
onderzoek	leider	te	worden	in	flexibele	fabriek	en	haar	hightech	equipment	en	instrumentatie.	

Smart Technologies  ‐ Systems of systems & blockchain 
Deze	gamechanger	betreft	de	vernieuwing	in	de	technologische	systeem	basis	onder	Smart	
Industry;	dus	ICT‐infrastructuur,	data‐uitwisseling,	software,	nieuwe	sensoren,	nano/precisie	en	
procestechnologie.	Dit	is	de	harde	technologische	bodem	die	nodig	is	om	Smart	Industry	tot	een	
succes	te	maken.	Nederland	kan	zijn	unieke	positie	in	dit	deelgebied	ontwikkelen	door	‘slim	
samen	te	werken	met	de	grote	jongens’,	nl.	de	internationale	dataplatforms	(bijv.	de	VS)	en	in	
internationale	waardeketens	(bijv.	Duitsland).	De	internationale	component	is	hier	extra	
belangrijk.	Onderwerpen	zijn:	

 IoT	netwerken	en	cyber	security	in	smart	productie,	producten	en	diensten.	
 Intelligente	zelflerende	systemen	(coöperatieve	rijden,	drones,	microsatellieten),	deep	

learning	in	productieprocessen,	zero‐programming.	
 Industrial	dataspace	architecturen	en	(internationale)	standaard	interfaces.	
 Smart	sensors,	flexibele	electronics	en	hun	netwerken	met	procesoptimalisatie.	
 Embedded	systemen	en	architecturen	voor	autonome	en	coöperatieve	systemen.	
 Blockchain	basics	en	scalability	onderzoeksprogramma.	(zie	appendix	2)	
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 Ontwerp,	beheersing	en	optimalisatie	van	complex	(man‐made)	systems.	
 Multi	fysische	modellen	en	cyber‐fysische	systemen.	

Deze	gamechanger	kent	meerdere	wetenschappelijk	uitdagingen	en	is	enabler	voor	latere	
economische	impact.	Het	vergt	internationale	netwerken	en	nationale	keuze	waar	we	top	

in	willen	zijn.	Voor	blockchain,		gekoppeld	aan	fysieke	goederen	(Internet	of	Things),	als	
gamechanger	kunnen	we	kiezen	voor	handels/distributie	platform,	maar	bijvoorbeeld	niet	voor	
Fintech	applicaties.	Die	ontvangen	in	de	USA/UK	onvoorstelbaar	omvangrijke	VC‐financiering.	
Wetenschappelijke	onderwerpen	waar	wij	een	goede	positie	moeten	blijven	behouden	zijn	
complexe	software,	embedded	systems,	mechatronica,	en	precisietechnologie	en	materiaal	
modellering	en	simulatie.	Voor	een	beschrijving	van	diverse	aspecten	van	deze	gamechanger	zie	
appendix	1.3.	Kosten	50M€/jaar?	
	
Smart Reponse ‐ Maatschappelijke  impact op smart jobs & skills 
Deze	gamechanger	betreft	de	maatschappelijke	impact	van	de	versnelling	van	de	
digitalisering	in	een	breed	perspectief	en	het	slim	en	veilig	omgaan/anticiperen	hierop	als	
maatschappij	en	individu.	Smart	educatie	is	het	hoofd	aspect	van	deze	gamechanger.	Hoe	
werken	de	concepten	die	mogelijk	worden	met	Smart	Industry	door	in	de	samenleving	en	wat	is	
daarop	onze	‘smart	respons’	of	smart	interactie	door	consument,	werknemer,	politiek,	media,	
etc.?	Naast	duiding	van	deze	maatschappelijke	effecten,	zal	aandacht	moeten	worden	besteed	
aan	de	vraag	op	welke	gebieden	Nederland	zijn	unieke	posities	kan	ontwikkelen	(stip	op	de	
horizon)	en	hoe	deze	ambities	zouden	kunnen	worden	gerealiseerd	(Smart	Industry,	Smart	
Society).	Hoe	verhogen	wij	de	digitale	skills	van	alle	Nederlanders,	maar	ook	wat	voor	nieuwe	
banen	in	aantal	en	vereiste	(nieuwe)	skills	komen	er?	En	hoe	verandert	ons	initieel	en	leven‐
lang‐leren	onderwijs?	Voorbeelden	van	specifieke	onderwerpen	zijn:	

• Op	welke	punten	komt	de	bestaande	maatschappelijke	ordening	onder	druk	te	staan?	
Wat	betekent	dat	voor	gedragspatronen,	routines	en	verwachtingen?	

• Hoe	veranderen	banen,	werkrelaties,	sectoren,	organisaties	en	economische	
ecosystemen/netwerken	en	wat	is	de	invloed	op	werkgelegenheid?	

• Complex	open	systemen,	hun	mogelijkheden	en	risico,	tot	aan	“cyber	security”.	
• Sociale	acceptatie,	adoptievermogen,	maatschappelijk	draagvlak.	
• Welke	nieuwe	skills	en	vaardigheden	zijn	nodig	voor	smart	werkomgevingen	en	het	

gebruik	van	smart	producten	(049)	en	hoe	implementeren	wij	die	sneller?	
• Hoe	gaat	het	onderwijs	veranderen	onder	invloed	van	Smart	Industry	(065)?	
• Hoe	ziet	de	ideale	‘smart	respons’	van	Nederland	op	de	SI	ontwikkeling	eruit?	

In	de	appendix	1.4	zijn	deze	vragen	verder	uitgewerkt.	Voor	deze	ontwikkeling	is,	zeer	
waarschijnlijk	samen	met	route	6	(veerkrachtige	samenleving),	een	bedrag	van	20	M	€/jaar	te	
voorzien	met	als	wetenschappelijk	uitdaging	:	hoe	zorgen	wij	dat	mensen	blijven	leren.	
	
De	kruisverbanden	van	de	Smart	Industry	route	kent	relaties	met	de	andere	industriële	routes	
(logistiek,	circulaire	economie,	voedsel),	zal	de	resultaten	van	routes	als	big	data	en	nieuwe	
materialen	toepassen	en	heeft	met	routes	als	smart	cities	(lokale	producten)	en	veerkrachtige	
samenleving	(banen).	
	
Referenties:	www.smartindustry.nl	

1) TNO	rapport	2015‐R11312	Internationale	verkenning	beleid	digitalisering	van	de	industrie	
2) Smart	Industry	Scientific	Agenda	2015‐2025,	STW	en	www.smartindustry.nl	
3) HTSM	Roadmap	Smart	Industry,	j.post@philips.com	
4) Factories4E	–	A	vision	for	the	4th	industrial	revolution	for	Europe,	egbert‐jan.sol@tno.nl	

	
Deze	tekst	is	gebaseerd	op	twee	workshops	(80	en	40)	en	samengesteld	uit	vele	commentaren	van	uit	een	lijst	van	
250	vertegenwoordigers	van	Maastricht	tot	Groningen	en	van	Delft	tot	Twente	en	van	bedrijfsvertegenwoordigers	uit	
de	ICT	uit	Delft,	metaalbewerkers	uit	Drachten,	robot	deskundigen	uit	Harderwijk	en	van	TO2	en	
universiteitsvertegenwoordigers	tot	aan	consultants.	Eindhoven,	mei	2016	Editor:	egbert‐jan.sol@smartindustry.nl	
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Appendix ‐ Gamechangers 

1A Smart Products 
	
Personalisatie 
Maatschappelijk	en	economisch	zien	wij	een	beweging	tot	personalisatie	in	producten,	energie,	
diensten,	etc.	Personalisatie	wordt	in	hoge	mate	mogelijk	gemaakt	door	digitalisering	en	slimme	
producten.	Onder	slimme	producten	verstaan	we	producten	met	sensoren,	connectiviteit	en	
software.	Vaak	is	sprake	van	achterliggende	platforms	en	diensten.	Deze	worden	in	de	volgende	
secties	besproken.	Slimme	producten	nemen	waar	wat	in	hun	omgeving	gebeurt,	verwerken	die	
informatie	tot	acties,	en	kunnen	op	die	manier	interacteren	met	andere	producten	(in	een	
netwerk),	maar	ook	met	mensen,	en	met	(veranderingen	in)	de	productomgeving.	In	alle	
gevallen	gaat	het	om	mens‐machine	interacties,	soms	in	steeds	complexere	omgevingen	en	vaak	
met	een	“slimme”	feedback.	
	
Voorbeelden van slimme  producten 
Voorbeelden	hiervan	zijn	de	GPS‐systemen	in	een	auto	die	coöperatief	rijdt,	de	slimme	meter	in	
gebouwen	en	bebouwde	omgeving,	de	intelligente	stoel	die	zitgedrag	en	stress	detecteert	en	
monitort,	het	intelligente	bed	dat	informatie	verzamelt	over	slaapgedrag,	en	machines	in	een	
fabriek	die	door	sensoren	informatie	verzamelen	ten	behoeve	van	preventief	onderhoud.	
Slimme	producten	kunnen	gebruiksvoorwerpen	zijn	voor	de	consument,	maar	ook	machines	
verbonden	in	een	netwerk	in	de	smart	factory,	of	koeien	of	auto’s	verbonden	door	draadloos	
netwerken	en	Internet.	Ook	tele‐operations	voor	inspectie,	onderhoud	(diepzee)	en	
exoskeletons	(productie/zorg)	met	onderzoeksonderwerpen	als	3D	presence,	
(bio)mechatronica	en	systeemintegratie	in	combinatie	met	de	mens	als	bediener.	
	
Begrijpbaar  voor de mens… 
De	uitdaging	is	om	de	juiste	(en	veilige)	actie	en	reacties	bij	de	mens,	de	klant,	de	gebruiker	tot	
stand	te	brengen.	Dit	vergt	creatieve	ontwerpen,	content	creatie	(in	entertainment	industry),	
excellente	visualisaties/tactieve/audiotieve	interacties,	en	zeker	in	complexere	situatie,	tot	
vergaande	simulatie	en	gaming	mogelijkheden.	Dutch	Design	zal	ook	de	mens‐technologie	
interactie	tot	een	succes	moeten	maken.	Toepassingen	zitten	in	de	creatieve	industrie	bij	
ontwerpers,	in	de	entertainmentindustrie,	maar	ook	in	de	zorg	en	andere	industrie	die	direct	
met	de	mens	als	gebruiker	of	klant	te	maken	hebben.	Door	de	digitalisering	met	de	smart	
products,	platforms,	systems	of	systems	en	personalized	products	ontstaan	er	meer	
mogelijkheden	dan	nodig.	Het	is	essentieel	in	een	vroeg	stadium	die	mogelijkheden	te	
herkennen	die	voor	de	gebruiker	waarde	creëren.	Dit	vergt	bij	uitstek	onderzoekssamenwerking	
van	meerdere	disciplines.	
	
Verkoopbaar, herbruikbaar en recyclebaar… 
Personalized	producten	vergt	overigens	een	ander	verkoop	en	verkoopondersteuning/selectie	
proces	dan	de	klassieke	winkel	(smart	shop).	Naast	zinvolheid	voor	gebruikers	worden	ook	de	
consequenties	m.b.t.	duurzaamheid,	lokale	repareerbaarheid/onderhoud	en	herbruikbaarheid	
van	product	en/of	onderdelen/materialen	van	groter	belang.	
	
Het nieuwe  Dutch Design? 
Wij	zullen	met	het	ontwerp	van	zinvolle	producten	onderscheidend	moeten	blijven	om	impact,	
tot	op	wereldschaal,	te	kunnen	realiseren.	En	zoals	bij	Smart	Industry	–	flexibele	productie	
(appendix	2)	wordt	toegelicht	komt	de	design	business	(design	house)	steeds	meer	een	los	van	
een	productieonderneming	staande	bedrijvigheid	waarmee	allerlei	nieuwe	banen	in	Nederland	
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mogelijk	zijn.	Een	voorbeeld	zijn	reeds	de	architectenbureaus	en	mediabedrijven	die	op	
wereldschaal	werken	en	voor	hoogwaardige	werkgelegenheid	in	Nederland	hebben	
gezorgd.	De	uitdaging	is	om	dit	voor	meer	ontwerpende	functies	te	realiseren.	Daarbij	zal	
ook	de	ontwikkeling	van	de	servitization	kansen	bieden.	

	

1B Smart Services – Servitization 
	
Van bezit naar  gebruik, van hebben naar ontzorgen… 
Traditioneel	zijn	bedrijven	product	georiënteerd,	waarbij	het	verdienmodel	gerelateerd	is	aan	
de	wijze	waarop	het	gemaakte	product	in	de	markt	wordt	gezet.	In	smart	industrie	is	het	
verdienmodel	gerelateerd	aan	de	waarde	die	er	bij	de	gebruiker	op	dynamische	wijze	teweeg	
wordt	gebracht.	Het	gaat	dan	om	de	interactie	met	en	de	ervaring	door	de	gebruiker.	Het	smart	
product	is	“slechts”	het	middel/platform	om	de	interactie	teweeg	te	brengen.	De	gebruiker	
maakt	gebruik	van	een	bepaalde	functie,	hij/zij	wil	worden	“ontzorgd”	en	zoekt	oplossingen,	in	
plaats	van	eigendom	van	een	product.	Om	deze	waarde	te	kunnen	blijven	creëren,	dient	het	
product	(of	dienst)	zich	steeds	aan	de	behoefte	en	aan	de	ontwikkelingen	in	technologie	en	
markt	aan	te	passen.	Dit	vergt	het	kunnen	begrijpen	en	liefst	voorspellen	van	de	behoefte	van	de	
klant	en	het	snel	kunnen	anticiperen	op	veranderende	behoeften.	
	
Van product met support naar dienst met een hardware  product 
Slimme	producten	genereren	in	hun	gebruik	veelal	grote	hoeveelheden	data.	De	real‐time	
analyse	van	deze	data	(“big	data	analytics”)	maakt	het	mogelijk	deze	data	te	benutten	voor	
allerlei	aanvullende	of	nieuwe	diensten	en	zorgt	voor	integratie	van	het	product	gebundeld	met	
diensten	in	grotere	systemen.	Daarom	kunnen	we	spreken	van	product‐dienst	systemen	
(“product‐service	systems”).	Deze	belichamen	het	concept	servitizatie	(“servitization”),	de	trend	
dat	producten	vervangen	worden	door,	of	aangevuld	met	diensten.	Een	duidelijke	ontwikkeling	
is	dat	juist	in	de	diensten	het	meeste	geld	wordt	verdiend.	
	
En dus van leverancier+producent naar maker+dienstleverancier 
Klassieke	producenten	richten	zich	hierdoor	steeds	meer	op	de	gebruiker	en	op	oplossingen,	en	
minder	op	het	maken	van	producten.	Dat	wordt	uitbesteed.	In	economische	zin	verschuift	de	
kasstroom	van	directe	verkoop	na	productie	naar	een	stroom	van	lease	inkomsten,	soms	op	
basis	van	micro‐betalingen.	De	klassieke	toeleveranciers	die	vroeger	een	onderdeel	voor	de	
laagste	prijs	mocht	leveren,	moet	nu	een	completer	product	leveren	in	een	steeds	veranderende	
markt.	Zij	moeten	zich	omvormen	tot	flexibele	producent‐toeleveranciers.	
	
	
	

Competition  driven 
by Cost 

Competition driven 
by use of 
Information 

Box’s  Selling 
Total “cost of 
ownership” 

Customization  
Solution  
selling 

“The Lease
Car of the 
Year”” 

“”0% ij lli ”
Figuur	1	Van	Massa,	via	kosten	en	uniek	naar	oplossingen
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En de nieuwe  sleutel wapen van de dienstleverancer: platformen 
Het	type	product	waarin	ICT	en	Internet	zo’n	grote	rol	speelt	wordt	steeds	meer	gezien	als	
platformproduct:	het	zorgt	voor	continue	stroom	innovaties	doordat	aanbieders,	
ontwikkelaars	en	klanten	elkaar	nodig	hebben	en	vinden	in	het	platform	ecosysteem.	In	

een	platform	wordt	de	waarde	steeds	groter	zodra	zowel	het	aantal	gebruikers	als	aanbieders	
zich	uitbreidt.	Voorbeelden	van	platform	ecosystemen	uit	de	software	en	ICT	(Google,	Facebook,	
Apple,	Arduino/Rasberry	e.a.)	gaan	we	ook	zien	in	de	smart	industry	en	voor	de	klassieke	
producenten	worden	deze	platformen	cruciaal	(gamechangers).	
	
En die zijn  nog volop in ontwikkeling   en krijgen nog met verrassingen te maken 
De	ontwikkeling	en	toepassing	van	slimme	producten,	de	trend	naar	servitisatie	en	de	strijd	om	
platformen	bevindt	zich	momenteel	in	een	stroomversnelling	en	zorgt	voor	disruptieve	
innovaties	die	vele	sectoren	raakt.	Dit	gaat	gepaard	met	radicale	businessmodel	innovaties,	niet	
alleen	zoals	in	het	gebruik	van	transportmiddelen	als	schepen,	vliegtuigen	en	straks	auto’s,	maar	
ook	in	niet	hardware	relateerde	producten	als	de	media	industrie	die	al	van	CD	en	video	verhuur	
naar	iTunes	en	Netflix	is	gegaan.	
	
Ook	in	de	financiële	diensten	sector	heeft	dit	impact.	De	bancaire	industrie	functioneert	nu	nog	
als	“incumbents”	met	centralistische	businessmodellen.	Maar	Fintech	bedrijfjes	en	geheel	
gedistribueerde	modellen	als	blockchain	knagen	aan	het	bestaansrecht	van	de	huidige	bancaire	
werkwijzen.	Tenslotte	zullen	ook	de	handelssystemen	veranderen	zoals	het	voorbeeld	waarbij	
niet	meer	de	veiling,	maar	het	beheren	op	afstand	van	alle	goederenstromen	in	de	tuinbouw	of	
marktplaatsen	met	blockchain	ondersteuning.	De	impact	van	de	(versnelling	van	de)	
digitalisering	zou	hier	als	gevolg	van	de	snelle	ontwikkelingen	de	komende	jaren	het	groots	
kunnen	zijn.	De	USA‐gebaseerde	ICT‐spelers	zijn	hier	volop	mee	bezig	en	wij	zullen	onze	keuzen	
moeten	maken.	Maar	ze	biedt	grote	kansen	want	de	realisatie	vereist	meer	dan	digitalisering	van	
bestaande	processen.	
	
Allemaal met vergaande consequenties voor de hele  keten… 
Al	deze	ontwikkelingen	zijn	niet	beperkt	tot	alleen	het	verdienmodel	(zoals	pay	per	use)	en	het	
vervangen	van	een	paar	oude	IT‐systemen.	Het	betreft	de	slimme	configuratie	van	ketens	en	
partnernetwerken	rond	de	klantbehoefte,	de	vernieuwing	in	de	klantinteractie,	de	
samenwerkingsrelaties	tussen	partijen	gedurende	alle	fasen	in	de	levenscyclus,	en	de	manier	
waarop	kosten,	opbrengsten,	risico’s	en	investeringen	in	een	partnernetwerk	rond	een	slim	
product/dienst/oplossing	worden	gedeeld.	Deze	ontwikkeling	vergt	niet	alleen	andere	
economische	en	juridische	inzichten	zoals	eigendom,	gebruik	van	data	en	digitale	veiligheid,	
maar	heeft	ook	consequenties	voor	werk	gerelateerde	aspecten	als	digitale	kennis	en	
vaardigheden.	
	
Ook op de manier  van werken en onze  digitale  vaardigheden 
De	aard	van	het	werk	verandert	en	de	innovatieve	inrichting	van	de	werkomgeving	en	de	
benutting	van	human	capital	(knowhow	en	vaardigheden)	moet	meegroeien	met	innovaties	en	
deel	gaan	uitmaken	van	businessmodellen.	De	impact	op	werk	en	aantal	banen	dat	de	komende	
tijd	zal	veranderen	in	de	spreekwoordelijke	kantooromgeving	kan	groter	zijn	dan	op	de	
fabrieksvloer.	Smart	Industry	betreft	niet	(alleen)	de	klassieke	fabrieksvloer,	maar	omvat	alle	
waarde	creatie	activiteiten	in	onze	maatschappij.	Ook	in	de	kantooromgeving	staan	we	midden	
in	een	(vierde)	industriële	revolutie	en	zien	we	het	ontstaan	van	nieuwe	ecosystemen	met	
nieuwe	regels	voor	succesvolle	businessmodellen.	Ambitieus	ondernemerschap	zowel	in	de	
vorm	van	startups	alsook	binnen	bestaande	organisaties	zal	hiervan	de	kern	zijn.	
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2 Flexibele Fabriek – Metropolitan manufacturing enabled by digitalisation 
	
“Manufacturing  jobs  back to town” in zeecontainer grote fabriekjes 
Flexibele	productie	is	de	gamechanger	in	de	industrie	die	in	de	procesindustrie	het	verminderen	
van	omsteltijden	in	multipurpose	plant	en	kortere	campagnes	impliceert	en	die	in	de	maak	
industrie	het,	met	minimale	levertijd,	produceren	van	enkelstuks	producten	voor	de	prijs	van	
massaproductie.	In	het	ultieme	geval	van	de	procesindustrie	worden	de	producten	in	een	
zeecontainer,	onder	meer	dankzij	proces	intensificatie,	op	de	locatie	van	de	klant	geproduceerd	
(Chemistry	4.0).	In	het	geval	van	de	maakindustrie	denken	wij	aan	clusters	van	container	grote	
units	met	robot,	metaalbewerking,	printing,	assemblage	en	opslagmagazijnen	waarmee	in	een	
stedelijke	omgeving	(metropolitan	manufacturing,	maker	movement,	etc.),	of	ultiem	achter	in	
een	grote	winkel,	productie‐units	die	voor	meerdere	eindproduct	eigenaars	dicht	bij	de	klant	
producten	realiseren.	Heel	simpel	voorgesteld	zijn	het	3D‐copyshops	of	fabriekjes	in	een	paar	
containers.	Deze	laatste	ontwikkeling	brengt	weer	banen	terug	(manufacturing	jobs	back	to	
town,	ref	3)	en	kent	als	ultieme	consequentie	dat	individuen	en	designers	straks	geen	eigen	
fabriek	meer	nodig	hebben	en	alleen	toegang	tot	een	locatie	waar	hun	ontwerp	kan	worden	
omgezet	in	een	productierecept	dat	daarna	overal	elders	kan	worden	gerealiseerd.	
	
Met heel veel technologie  in en digitale technologie rondom die fabriekjes 
Beide	trends	worden	o.a.	mogelijk	gemaakt	door	de	vergaande	digitalisering	en	automatisering	
binnen	processen	en	tussen	spelers	van	waardeketens	(zie	ook	systems	of	systems).	Daarbij	zijn	
vergaande	procesbeheersing	(zero‐defect)	en	zero‐programming	van	o.a.	productie	equipment	
als	robots	en	zero‐surprises	m.b.v.	predictive	maintenance	tot	en	met	organisatieontwerp	nodig.	
En	voor	deze	ontwikkelingen	zijn	Internet‐of‐Things	sensoriek	en	datacollectie	en	big	data	
delen,	beheren	en	analyseren	nodig.	Zero‐programming	behelst	het	rechtstreeks	uit	de	
computertekening	afleiden	van	het	bewerkingsprogramma	en	ter	plaatse	middels	sensoren	
corrigeren	van	kleine	afwijkingen.	Dit	vereist	vergaande	simulatie	en	analyse	software.	
Dergelijke	product	analyse	software	kan	ook	in	het	bestel	traject	kan	worden	gebruikt	en	later	
bij	de	analyse	van	recycling	of	refurbishment	van	terug	gekomen	producten.	
	
En dan is er zelfs nog meer mogelijk… (recycling) 
Het	realiseren	van	enkelstuks	productie	voor	de	prijs	van	massaproductie	maakt	ook	
economisch	haalbare	recycling	mogelijk.	Essentieel	hierbij	is	het	beheer	van	Product‐Data	
tijdens	ontwerp,	productie,	gebruik	en	straks	recycling.	Hier	kan	blockchain	traceability	worden	
in	gezet	als	een	soort	gedistribueerde	database	over	de	tijd	en	over	alle	betrokkenen	heen.	
Tenslotte	is	vergaande	digitalisering	van	het	hele	order	proces	van	componenten,	
toeleveranciers	en	assemblageproces	van	nodig.	Dit	kan	met	digitale	handelsplatform	waarmee	
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de	kosten	van	1000	transacties	om	iedere	keer	een	uniek	product	te	bestellen	even	groot	te	
laten	zijn	als	1	klassieke	order	om	1000	dezelfde	producten	te	bestellen.	Om	dit	over	een	
hele	keten	te	realiseren	kunnen	we	ook	van	blockchain	technologieën	gebruik	maken.	
	

En nodig… (materiaal kennis) 
In	deze	context	van	productie	en	recycling	speelt	materiaalkunde	een	belangrijke	rol,	c.q.	kent	
een	aantal	uitdagingen.	Een	belangrijke	vraag	voor	de	chemische	wetenschap	in	smart	industry	
verband	is	of	het	mogelijk	is	om	ontwikkelingen	in	de	chemie	te	verpakken	in	functionaliteit	die	
aan	productontwikkelaars	en	recycle	spelers	kan	worden	aangeboden?	Kan	door	digitalisering	
(simulatie,	virtualisatie,	kwantum	effect	berekeningen)	betere	materialen	ontwikkeld	worden	en	
kan	van	gebruikte	materialen	de	eigenschappen	beter	worden	voorspeld	c.q.	beheerst.	
	
Maar  laten we kiezen voor onze  sterktes – nano  precisie  en betrouwbaar voedsel 
Naast	bovenstaande	ontwikkelingen	in	de	chemie	en	hoog	en	laag	volume	maakindustrie	
(consumenten,	equipmentbouw	en	transport	(auto/lucht/maritieme	industrieën)	kennen	we	
specifiek	Nederlandse	uitdagingen	&	kansen	in	de	hightech	micro‐	en	nanotechnologie	en	de	
food	industrie.	In	de	micro‐nanotechnologie	speelt	niet	alleen	manufacturing	op	nano	en	straks	
kwantum	niveau	(met	extreme	precisie,	mechatronica	en	“cleanness”)	maar	ook	de	overgang	
van	elektronen	“manipulatie”	naar	fotonen	“manipulatie”.	In	beide	werelden	(elektro/kwantum)	
als	in	fotonica	kent	Nederland	bijzondere	sterkten	in	de	regio’s	Eindhoven,	Delft	en	Twente.	
Daarnaast	kent	Nederland	een	hele	grote	agro/food	sector	waarin	steeds	meer	smart	industry	
en	hightech	(digitalisering	en	robotisering,	maar	ook	traceability)	een	essentiële	rol	in	vervullen.	
Deze	beide	aspecten	(nano‐kwantum	en	food)	komen	in	andere	routes	aanbod.	

3 Smart Technologies – Systems of Systems 
	
De gevolgen van ongekende gedistribueerde  onderling gekoppelde  systemen 
Systems	of	systems	zijn	verzamelingen	van	taak	georiënteerde	systems	die	hun	capaciteiten	
laten	samenwerken	en	zodoende	meer	functionaliteit	of	prestatie	te	leveren.	Voorbeelden	zijn	
coöperatief	werkende	robots,	auto’s,	drones	of	microsatellieten.	Voorbeelden	zijn	ons	
wegennetwerk,	maar	ook	internet,	peer‐to‐peer	(files)	systemen	als	bittorrents.	Metcalfe	stelt	
dat	de	waarde	van	deze	systemen	kwadratisch	(n2)	met	het	aantal	deelnemers	(n).	Was	in	de	
derde	industriële	revolutie	de	systemen	geautomatiseerd,	maar	nog	niet	gekoppeld,	in	de	vierde	
industriële	revolutie	zien	we	een	explosie	aan	veranderingen	die	mogelijk	zijn	geworden	nu	die	
systemen	in	grote	aantallen	onderling	gekoppeld	worden.	Dat	begon	met	het	Internet	tussen	

location A 
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E
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F

location C 
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computers,	maar	nu	ontstaan	cyber‐fysische	systems.	Dit	zijn	systems	die	bestaan	uit	
netwerken	van	fysieke	interacterende	entiteiten	die	gemonitord	en	bestuurd	worden	door	
computer	algoritmen	en/of	mensen.	Echte	gamechangers	zijn	momenteel	de	niet‐
hiërarchische,	niet	centralistische	systems	als	het	Internet	met	haar	routing	protocollen,	

het	volkomen	gedistribueerde	opslaan	van	files	zoals	bij	peer‐to‐peer	netwerken	of	zelfs	het	
geheel	distribueren	over	onbekende	partijen	van	databases	zoals	bij	blockchain	alsmede	
intelligente	systemen	zoals	coöperatieve	samenwerking	of	high‐frequency	trading	die	
zelfstandig	keuzen	kunnen	maken.	Koppel	deze	ontwikkeling	aan	hardware	devices	(Internet	of	
Things),	voeg	daar	platform	en	blockchain	technologieën	aan	toe	en	iets	van	de	omvat	en	
veranderingen	van	de	vierde	industriële	revolutie	worden	“voelbaar”.	Maar	let	op,	dit	zijn	veelal	
man‐made	systemen	met	complexe	software	algoritmen	die	nog	het	nodig	onderzoek	en	
ontwikkeling	vergen.	
	
Dus gaan we robots, computers, drones, instrumenten meer en meer verbinden 
De	steeds	lagere	kosten	voor	sensoriek,	robotica	en	softwaremogelijkheden	maakt	cyber‐
physical	systemen	mogelijk.	Een	robot	kan	samenwerken	met	een	complex	sensoren	die	de	
ruimte	observeren	om	in	niet	vooraf	gedefinieerde	omgevingen	een	taak	te	verrichten.	Hier	mee	
is	zero‐programming	van	robots	in	industriële	omgevingen	mogelijk.	Door	sensormetingen	te	
combineren	met	adaptieve	simulatie‐	en	optimalisatiesystemen	kunnen	processen	in	een	real‐
time	situatie	voortdurend	worden	gevolgd	en	geoptimaliseerd	en	problemen	direct	worden	
opgemerkt	en	kunnen	worden	gecorrigeerd.	De	toepassing	bij	coöperatief	rijden	zal	de	
veiligheid	op	de	weg	verbeteren	en	de	maatschappelijke	kosten	van	ongevallen	verminderen.	
Andere	voorbeelden	zijn	agro	en	tuinbouwrobots	die	zelfstanding	24‐uur	per	dag	tijdens	
oogstwerk	verrichten	in	warme	vochtige,	hoge	CO2	rijke	of	buiten	omgevingen.	Systems	of	
systems	systemen	in	combinatie	met	tele‐operations	en	of	onderwater	drones	zal	ook	op	termijn	
diepzee	mining	mogelijk	maken	ten	einde	de	wereldbehoefte	aan	materialen	te	realiseren.	In	de	
lucht	en	ruimte	vaart	liggen	hier	ook	toepassingen	om	tegen	lagere	kosten	zoals	met	een	
netwerk	van	micro(koelkast	grootte)	of	nano	(melkpak	grootte)	satellieten	of	drones	te	werken.	
Dankzij	de	sterke	positie	van	Nederland	in	het	ontwikkelen	van	intelligente	en	data‐gedreven	
systemen	(in‐memory	databases,	analytische	modellen,	machine	learning,	simulatie,	
optimalisatie,	beeldanalyse	&	reconstructie,	computer	vision,	etc.),	kan	Nederland	bij	uitstek	de	
rol	invullen	van	proces‐	en	oplossing‐ontwikkelaar.	Overigens	moet	hier	ook	de	veranderende	
rol	van	de	mens	van	operator	naar	supervisor	(van	steeds	autonomere,	maar	ook	complexere,	
soms	(ge‐embedded)	verstopte	systemen	worden	mee	genomen.	
	
En moeten wij een slimme  keuze maken – samen met de computer 
Nederland	mag	dan	geen	eigen	robotica,	grote	automobiel	of	luchtvaartindustrie	hebben,	we	zijn	
wel	goed	in	applicatieontwikkelingen	en	toepassingen	waarbij	dergelijke	systemen	worden	
ingezet	en	waarbij	de	combinatie	van	domein	kennis	en	creatieve	oplossingen	het	verschil	
maken.	Een	voorbeeld	is	zero	defect	manufacturing,	gericht	op	het	creëren	van	ultieme	
betrouwbaarheid	van	de	systemen.	Kennis	kan	worden	ontleend	aan	de	ruimtevaart	en	straks	
diepzee	exploitatie	waar	instrumenten	worden	gebouwd	die	foutloos	moeten	kunnen	opereren.	
Reparaties	zijn	in	principe	immers	niet	mogelijk.	Maar	ook	miniaturisering	van	systemen,	inzet	
van	sensor‐arrays	en	exploitatie	van	nieuwe	golflengtegebieden	afkomstig	uit	wetenschappelijk	
ruimteonderzoek.	De	komende	jaren	moeten	we	ook	mee	in	de	ontwikkelingen	naar	slim	
adaptief	gedrag	waarin	Artificial	Intelligences	op	een	steeds	hoger	niveau	functioneert.	
Voorbeelden	zijn	nu	nog	de	voetbalrobots	en	het	AI‐programma	dat	het	GO	spel	wint.	
	
Maar  de echte plotselinge  gamechanger technologie is blockchain 
Van	de	decentralisatie	ontwikkelingen	zoals	Internet	router	protocollen,	peer‐to‐peer	file	
distributies	algoritmen	is	blockchain	momenteel	van	groot	belang.	De	gevolgen	van	Internet	
voor	de	telecommunicatie‐industrie	in	de	jaren	1990‐2000	is	bekend.	Ook	de	gevolgen	van	file	
distributie	voor	de	media	industrie	is	bekend.	We	hebben	geen	grammofoonplaten,	CD	en	MP3	
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meer,	maar	Spotify	en	iTunes.	Blockchain	is	een	gedistribueerd	grootboek	en	gaat	een	
soortgelijke	paradigmaverandering	geven	in	de	financiële,	overheids‐	en	handelswereld.	
Het	kent	zelf	al	visioenen	waarbij	smart	products	gedurende	hun	ontwerp,	maak,	gebruik	
en	recycling	fase	worden	gevolgd	en	in	extreme	gevallen	zelfs	als	smart	product	geheel	

zelfstandig	en	autonoom	functioneren	(de	autonoom	rijdende	taxi	die	ala	Uber	haar	klanten	
zoekt,	zich	met	bitcoins	laat	betalen	en	daarmee	haar	eigen	onderhoud	regelt	en	op	termijn	een	
nieuwe	auto	koopt).	Op	kortere	termijn	meer	realistisch	zijn	de	voorstellen	om	een	transparant	
digitaal	handelsplatform	als	een	marktplaats	voor	het	maken	en	samenvoegen	van	producten	
middels	een	blockchain	platform	met	smart	contracts.	Hier	wordt	door	een	klant	een	product	
gevraagd	bij	een	producent	die	via	een	netwerk	van	assemblage	shops	per	onderdeel	uit	de	bill‐
of‐materials	per	onderdeel	een	offerte	vraagt	en	waar	de	het	smart	contract	in	blockchain	de	
aanbieder	met	de	beste	prijs	en	levertijd	automatisch	de	opdracht	gunt.	

4 Smart Response 
 
Hoe reageren we op de versnelling  van de digitalisering… 
Smart	Industry	is	een	direct	gevolg	van	digitalisering.	Het	heeft	een	brede	maatschappelijke	
impact	waardoor	productieprocessen	in	de	industrie,	businessmodellen	en	consumptiepatronen	
ingrijpend	wijzigen.	Om	een	Smart	Response	te	geven	is	een	duiding	van	deze	maatschappelijke	
effecten	van	belang.	Hoe	werken	de	concepten	die	mogelijk	worden	met	Smart	Industry	door	in	
de	samenleving?	Op	welke	punten	komt	de	bestaande	maatschappelijke	ordening	onder	druk	te	
staan?	Hoe	veranderen	economische	ecosystemen/netwerken,	sectoren,	businessmodellen,	
organisaties	en	banen?	
Naast	duiding	zal	aandacht	moeten	worden	besteed	aan	de	vraag	op	welke	gebieden	Nederland	
zijn	unieke	posities	kan	ontwikkelen	(stip	op	de	horizon)	en	hoe	deze	ambities	zouden	kunnen	
worden	gerealiseerd	(Smart	Industry,	Smart	Society).	Wat	is	onze	‘smart	respons’	of	smart	
interactie	door	consument,	werknemer,	politiek,	media,	etc.?	Waar	zetten	we	offensief	op	in,	
waar	opereren	we	meer	defensief?	Voorbeelden	zijn	“cyber”	security	bij	open,	complexe	
systemen,	of	het	betrekken	van	ethische	en	maatschappelijke	waarden	in	een	vroeg	stadium	van	
innovatie	voor	het	vergroten	van	draagvlak,	maar	ook	veranderingen	in	management	en	HRM‐
praktijk.	Deels	gaat	het	om	een	respons	op	een	nog	onbekende	toekomst.	Dit	vraagt	om	
verkenningen	van	mogelijke	toekomsten	(scenario	onderzoek).	In	ieder	geval	lijkt	de	
versterking	van	de	weerbaarheid	van	de	beroepsbevolking	nodig.	Dit	wordt	ook	door	de	WRR	
betoogd	(naar	een	lerende	economie).	Maar	omgaan	met	en	goed	reageren	op	de	digitalisering	
gaat	ook	op	voor	de	hele	maatschappij.	Het	betreft	ook	vragen	over	(smart	society)	wenselijke	
maatschappelijke	richtingen	en	economische	groei	binnen	ecologische	randvoorwaarden	tot	en	
met	betaalbaarheid	van	zorg	van	een	vergrijzende	samenleving	en	de	impact	daarvan	op/de	
noodzaak	tot	smart	product	en	diensten	waar	voor	een	(smart	business)	bedrijfsleven	
oplossingen	kan	bieden.	
	
Met een snelle? verandering van de manier waarop wij leren… 
Als	startpunt	kan	dienen	de	discussie	over	verdwijnende	functies	(zie	Rathenau,	zie	SER):	in	de	
komende	20	jaar	gaat	tussen	de	10	tot	50%	van	de	functies	en	van	de	bedrijven	in	deze	sector	
verdwijnen	(disruptive	innovation)	en	we	zullen	er	hard	aan	moeten	trekken	de	nieuwe	functies	
en	bedrijven	van	de	grond	te	krijgen.	In	de	geschiedenis	is	dat	tot	dusver	altijd	gelukt,	maar	het	
is	geen	automatisme:	versnelde	ontwikkeling	van	nieuwe	businessmodellen	en	nieuwe	skills	zijn	
daarvoor	nodig.	Hoe	kunnen	we	nieuwe	leeromgevingen	ontwikkelen	die	veel	sneller	dan	het	
traditionele	onderwijs	kunnen	reageren	op	veranderingen?	Hoe	kunnen	we	organisaties	zo	
inrichten	dat	leren	en	ontwikkelen	wordt	gestimuleerd?	
Onderwijskundig	ligt	er	een	uitdaging	om	niet	alleen	initieel	onderwijs	aan	te	passen	aan	de	
veranderingen	t.g.v.	personalisering	en	vergaande	digitalisering,	maar	ook	het	onderwijs	aan	
werkenden	en	ouderen.	Op	welke	manier	kunnen	we	het	onderwijs	meer	laten	leiden	door	
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concrete	bedrijfssituaties?	Hoe	kunnen	we	de	experimenten	met	fieldlabs,	professionele	
werkplaatsen	en	leerfabrieken	opschalen?	En	hoe	laten	we	vaklieden	en	professionals	uit	
bedrijven	hier	goed	in	participeren?	Problem	based	en	challenge	teased	learning	zijn	dan	
onderwerpen.	Het	onderwijs	zal	dan	ook	moeten	uitbreiden	van	de	“teacher”	voor	een	hele	

klas	naar	de	“tutor”	met	(digitale)	individuele	arrangementen	van	jong	tot	oud.	Continue	
veranderingen,	creatieve	vaardigheden,	oplossen	van	problemen	in	complexere	omgevingen	zijn	
voorbeelden	van	Smart	Industry	gerelateerde	uitdagingen	waar	ook	het	onderwijs/opleidingen	
antwoorden	op	moeten	vinden.	
	
Niet alleen initieel in de klas, maar ook een leven lang in fieldlab, proeftuin, … 
Ander	onderwijs	vergt	ook	dynamisering	van	eerdergenoemde	wetenschappelijke	disciplines.	
Die	leer	je	niet	meer	alleen	op	school	en	de	universiteit.	Voor	wat	betreft	werknemers	in	de	
industrie	wordt	hiertoe	al	in	het	kader	van	het	Smart	Industry	actieprogramma	gewerkt	met	
fieldlabs	waar	in	een	operationele	omgeving	geëxperimenteerd	wordt	met	nieuwe	technologie	
in	combinatie	met	training	van	werknemers	om	die	nieuwe	technologieën	te	begrijpen	en	
succesvol	in	te	zetten.	Industriële	fieldlabs/pilot	lijnen,	maar	ook	smart	health	proeftuinen	en	
smart	city	living	labs	zijn	nodig	om	in	het	publieke	domein	van	smart	health,	smart	mobility,	
smart	energy	etc.,	om	tot	de	juiste	educatie	in	een	smart	society	te	komen.	De	belangrijkste	
uitdagingen	zijn:	
‐Opschalen	van	de	skills	&	trainingscomponent	in	fieldlabs	tussen	onderwijs	en	bedrijfsleven.	
‐Workplace	innovation	om	van	bedrijven	(ook)	leeromgevingen	te	maken.	
‐Human	centred	technologie	ontwikkelen,	sociotechnical	systems	design.	
‐Regionale	constructen	voor	herscholing	en	intersectorale	mobiliteit	waarin	baan‐	en	
loopbaanpatronen	veranderen	met	meer	dynamiek	als	gemeenschappelijk	kenmerk.	
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Appendix  2 

Blockchain gamechanger 
Deze	notitie	beschrijf	Blockchain	als	een	gamechanger	waarvoor	op	korte	termijn	onderzoek	
nodig	is.	Dit	loopt	van	toepassingen	als	nieuwe	businessmodellen	tot	aan	fundamenteel	crypto	
software.	Blockchain	als	gamechanger	komen	uit	in	de	NWA	Smart	Industry	en	Big	Data.	
	
Van  Bitcoin publicatie  naar  Blockchain  in  5  jaar… 
Blockchain	is	de	software	structuur	waarmee	Bitcoin	mogelijk	werd.	Het	is	voor	het	eerst	
beschreven	in	2008	en	de	eerste	implementaties	zijn	van	2009‐11.	Rond	2013	werd	duidelijk	
dat	blockchain	een	bredere	impact	heeft	dan	alleen	Bitcoin.	Blockchain	kan	worden	vergelijken	
met	het	Internet	en	peer‐to‐peer	netwerken.	In		alle	drie	de	gevallen	is	sprake	van	geheel	nieuwe	
gedistribueerde	systeem	concepten.	Door	Internet	had	iedereen	10	jaar	later	email	en	
webpagina’s	en	veranderde	de	hele	telecom	industrie.	Peer‐to‐peer	netwerken	veranderde	in	10	
jaar	tijd	de	muziek	industrie	van	CD	naar	streaming.	Blockchain	kan	hetzelfde	doen	voor	
administratieve	processen	in	de	financiële	wereld,	handel,	industrie	en	overheid.	
	
En  naar  economische  impact  in  5  jaar… 
Sinds	2013	zijn	rond	de	700	bedrijfjes	gestart	en	is	er	door	de	private	wereld	(in	het	bijzonder	
de	financiële	wereld)	rond	de	1	miljard	dollar	geïnvesteerd.	In	de	publieke	sector	zijn	tot	eind	
2015	slechts	een	paar	miljoen	dollar	in	de	UK	en	Estonia	uitgegeven.	In	Nederland	zijn	enkele	
promovendi	begonnen	en	zijn	diverse	MS	studies	afgerond.	De	komende	jaren	zal	hier	significant	
meer	op	worden	ingezet.	Met	dit	NWA	voorstel	wordt	voorgesteld	deze	gamechanger	
gecoördineerd	op	te	pakken.	
	
Wat   is  blockchain…  
Blockchain	is	een	software	architectuur	waarbij	een	gedistribueerde	database	tussen	allerlei	
deelnemers	die	elkaar	niet	hoeven	te	vertrouwen	op	het	publieke	internet	kan	worden	gedeeld	
en	waarin	alle	transacties	worden	vastgelegd	zodat	niemand	die	kan	veranderen.	In	Bitcoin	kun	
je	geld	overmaken	en	houdt	de	blockchain	bij	van	wie	welke	Bitcoin	is.	Rond	iedere	10	minuten	
worden	alle	transacties	in	een	blok	gestopt	en	aan	de	keten	toegevoegd.	Alle	partijen	in	het	
netwerk	houden	gezamenlijk	de	status	bij.	In	plaats	van	Blockchain	spreekt	men	ook	over	
gedistribueerde	grootboek	technologieën	(DLT	distributed	ledger	technologies).	
	
En  wat  gaat  het  betekenen… 
Om	geld	over	te	maken	hebt	je	geen	bank	meer	nodig.	Maar	er	zijn	meer	situatie	waar	geen	
“middle	man”	meer	nodig	is.	Een	verkoopactie	en	kadaster	kunnen	in	een	blockchain	worden	
vastgelegd	zonder	een	notaris.	En	iedereen	kan	de	status	van	container	automatisch	volgen	
tussen	verzender,	transporteur,	verlader,	schip,	trein,	douane	en	verzekeraar.	Maar	ook	ieder	
product	kan	vanaf	design,	productie,	gebruik	tot	aan	recycling	worden	gevolgd.	Allerlei	
bestaande	werkwijze	zullen	veranderen,	terwijl	er	ook	nieuwe	toepassingen	zullen	ontstaan.	
Vergelijk	het	met	e‐mail	i.p.v.	brieven	en	naast	e‐mail	hebben	wij	nu	ook	andere	vormen	van	
communicatie,	vormen	als	WhatsApp.	Vergelijk	de	status	van	Blockchain	rond	2015	met	Internet	
1995,	Peer‐to‐peer	netwerken	rond	2005	2000	dan	is	duidelijk	dat	we	aan	het	begin	staan.	
	
Niet  nieuw, maar  er  is  wel  meer  wetenschap  nodig 
Bitcoin	en	blockchain	als	technologie	staan	op	de	schouders	van	cryptografische	en	
gedistribueerde	netwerk	technologieën	waar	al	decennia	aan	wordt	gewerkt.	Zo	werkte	in	de	
jaren	negentig	David	Chaum	bij	CWI	aan	Digicash	en	kennen	we	al	langer	versie	
beheerssystemen	met	als	meest	geavanceerde	software	beheerssysteem	GitHub.	Veel	startups	
werken	met	publiek	domein	software.	De	vraag	is	of	die	software	voldoende	snel	evolueert	nu	
schaalbaarheidsvraagstukken	en	andere	applicaties	zich	ontwikkelen.	Zo	is	de	omvang	van	de	
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bitcoin	blockchain	al	meer	dan	70	Gb	en	kost	het	opbouwen	hiervan	op	een	PC,	afhankelijk	
van	de	software,	dagen	rekenwerk.	Ook	het	zogenaamde	minen	door	mining	computers	
kost	een	zorgelijke	hoeveelheid	computerpower,	lees	elektriciteit.	Ondertussen	zijn	er	
momenteel	diverse	discussies	over	permissioned	blockchain	en	permissionless	systemen	

zoals	bitcoin.	In	het	laatste	geval	kun	je	met	iedereen	werken	zonder	dat	je	ze	hoeft	te	
vertrouwen.	Bij	veel	zakelijke	applicaties	en	toepassingen	in	een	ecosysteem	met	deelnemers	die	
je	kunt	vertrouwen,	de	zogenaamde	premissioned	systemen,	is	sprake	van	minder	“mining”.	
Tenslotte	is	sleutel	management	dermate	nieuw	en	complex	voor	breed	maatschappelijk	gebruik	
dat	ook	hiervoor	nog	de	nodige	eenvoudiger	oplossingen	nodig	zijn.	
	

	
Vooral  wetenschap  ten  behoeve  van  applicaties  
Voor	Nederland	speelt	de	inzet	in	alle	mogelijke	toepassingen.	Blockchain	kan	worden	toegepast	
in	financiële	systemen	van	banktransacties,	verzekeringen	tot	aan	pensioenen,	maar	ook	in	
allerlei	overheidssystemen	van	kadaster,	paspoorten	met	(hash)	keys	voor	identificaties,	tot	aan	
elektronische	persoonlijke	gezondheid	dossier	waar	iedere	actie	rondom	iemands	gezondheid	
wordt	vastgelegd.	Omdat	in	Nederland	relatief	veel	handel	en	transport	plaats	vindt,	zijn	
handelssystemen	waarin	goederen	aan	informatie	in	een	blockchain	worden	gekoppeld	van	
relatief	groot	belang.	Kunnen	we	tuinbouw	veilingen,	container	transport	en	
toeleveranciersnetwerken	goedkoper	en	beter	realiseren	middels	blockchain	technologie?	En	in	
het	verlengde	van	het	koppelen	van	fysieke	goederen	aan	een	blockchain,	wat	zijn	de	
mogelijkheden	om	de	informatie	van	een	product	van	design,	maak,	gebruik	en	recycling	via	een	
blockchain	vast	te	leggen	(vgl.	ook	persoonlijk	gezondheidsdossier	waar	meer	privacy	aspecten	
spelen).	
	
De  ambitie 
Het	doel	van	deze	NWA	gamechanger	is	om	een	Fintech	systems	initiatief	te	realiseren	ten	einde	
een	NL	ecosysteem	te	creëren	waarin	tot	2018	100	mensen	dagelijks	initiatief	betrokken	zijn	
met	projecten	waarin	wij	deze	technologie	gezamenlijk	in	Nederland	beter	begrijpen	en	wij	in	
Nederland	in	2020	500	deskundigen	hebben	ontwikkeld	alsmede	2	grote	en	8	normale	
startups/spin‐outs	zijn	ontstaan.	De	applicatie	focus	ligt	op	handels	platformen	voor	goederen.	
Kosten	10ME/j	inkind	en	in	cash	gezamenlijk	door	bedrijfsleven	en	overheid.	Deze	activiteiten	
kunnen	worden	uitgevoerd	in	een	Smart	Industry/Fintech	applicaite	fieldlab.	
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