
Smart industry
Foutloze maatwerkproducten in een oplage van één voor de prijs van een massaproduct. 
Dat is de stip op de horizon voor de industrie van de toekomst. Om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken, zijn er acties vanuit de wetenschap nodig. We moeten intelligente pro-
ducten en diensten ontwikkelen, flexibele productiesystemen ontwerpen, en technologieën 
uitvinden die nodig zijn voor nieuwe producten, diensten en fabricagemethoden. Daarnaast 
moeten we onderzoeken welke weerslag de komst van deze zogeheten smart industry zal 
hebben op de samenleving.

De industrie digitaliseert en automatiseert. Door een 
combinatie van digitalisering, koppelingen van intel-
ligente systemen en nieuwe technologieën wijzigen 
niet alleen productieprocessen in de industrie, maar 
uiteindelijk ook businessmodellen, beroepen en 
consumptiepatronen. Productie zal vanuit lagelonen-
landen terug gaan keren naar Nederland. Waar het 
voorheen voordelig was om goedkope onderdelen uit 
China te halen en op te slaan, kunnen klanten nu via 
internet een tekening van een onderdeel uploaden, 
dat vervolgens bijvoorbeeld via een 3D-printer in de 
gewenste hoeveelheden wordt geproduceerd.
Tegelijkertijd zien we de opkomst van personalisatie 
en servitization: dienstverlening als fundament onder 
een productiebedrijf. Klanten betalen voor gebruik 
van een product in plaats van voor het bezit ervan. 
Bedrijven die eerst voornamelijk fysieke producten 
fabriceerden, ontwikkelen zich tot klantspecifieke 
dienstleverancier. Via digitale marktplaatsen bieden 
zij klanten eerst en vooral een dienst, waarbij ze dan 
ook het bijbehorend hardware product leveren. Dat 
product maken zij niet meer zelf: hun toeleveranciers 
nemen het gehele productieproces over. 

Industrie 4.0
De industrie van de toekomst, in Duitsland ook wel 
Industrie 4.0 genoemd, wordt gekoppeld aan digitale 
technologieën. In Nederland spreken we over smart 
industry. Dit begrip omvat de digitalisering en serviti-
zation van onze welvaartcreatie. Met industry worden 
alle processen bedoeld die tot waardecreatie leiden. 

Dit is breder dan het Nederlandse begrip industrie, dat 
klassieke fabrieken met een schoorsteen aanduidt. 
Door het begrip servitization omvat smart industry ook 
de dienstensector, gaande van onderhoud, logistiek, 
productontwerp en distributie tot aan handels-, bancaire 
en verzekeringsdiensten. In economische termen om-
vat de brede definitie smart industry alle export en een 
groot deel van ons bruto nationaal product. 
Smart industry optimaliseert de productie met inzet van 
ICT. Slimme machines en robots communiceren onder-
ling met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen die 
fouten. Om die processen in goede banen te leiden, is 
krachtige software continu bezig om enorme hoeveel-
heden gegevens vanuit sensoren en klantwensen au-
tomatisch te combineren, analyseren en interpreteren. 
Het gevolg is dat industrieën veel efficiënter draaien. 
De processen worden sneller, duurzamer en goed-
koper. Dat geldt overigens niet alleen voor fabrieken, 
maar ook voor ziekenhuizen en alle andere processen 
die draaien om productie en logistiek.

Smart industry heeft zo een impact op onze complete 
economie en consequenties voor onze maatschappij 
en werkgelegenheid. Als Nederland het spel op tijd en 
slim speelt, biedt deze ontwikkeling een banenmotor 
van de toekomst. Er zijn vier gamechangers die dit 
mogelijk maken. Iedere gamechanger heeft impact 
op respectievelijk nieuwe business, nieuwe banen, 
nieuwe wetenschap en nieuwe vormen van onderwijs. 
En iedere gamechanger vereist samenwerking tussen 
bedrijven, kennisinstituten en overheid.
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Smart products (personalization) and  
services (servitization)
Deze gamechanger onderzoekt de vernieuwing in  
producten, product-dienstsystemen en business- 
modellen die mogelijk wordt door het toepassen van 
smart industry technologieën. Met name de interactie 
tussen mens, product en content staat hierbij centraal. 
Bijzondere aandacht is er voor het ontlasten en  
ontzorgen van de mens in complexe omgevingen. 
Deze gamechanger heeft  impact op de maak- 
industrie, de ICT-sector en de creatieve en financiële 
industrie, in het bijzonder daar waar de winst van 
de waardecreatie terecht komt. Het is hier noodza-
kelijk om intensief, kort-cyclisch en multisectoraal te 
experimenteren in allerlei verbanden als proeftuinen, 
livinglabs en fieldlabs. Dit vergt de ontwikkeling van 
servitization als volwaardige wetenschap naast het 
klassieke productontwerp, en een uitbreiding van 
Dutch Design naar services en content. Servicecreatie 
heeft ook relaties met economische en sociale weten-
schappen en veranderende juridische aspecten. 
Consumenten willen meer maatwerk en snelle leve-
ring, en producenten kunnen zich niet langer veroor-
loven om er jaren over te doen voordat een nieuw 
product de markt op kan gaan. Dat heeft implicaties 
voor de logistiek en planning van een fabriek. Hoe 
kun je je productielijnen zo inrichten dat een kleine 
verandering in productspecificaties niet meteen de 
hele productielijn een dagdeel plat legt? 
Daarnaast zijn service en onderhoud aan herziening 
toe. Zo is het voorstelbaar dat machines online infor-
matie doorgeven over hun functioneren. Een onder-
houdsmonteur komt dan niet meer volgens een vooraf 
bepaald schema, maar alleen als er iets mis dreigt te 
gaan. Zo’n model brengt echter wel vragen met zich 
mee: wie is er verantwoordelijk als een machine niet 
meer veilig is, maar het probleem zelf niet herkent?

Smart Production – de flexibele fabriek 
dankzij digitalisering
Dit onderdeel onderzoekt de vernieuwing die nodig 
is om geautomatiseerde productie mogelijk te maken 
van kleine series en enkele stuks. De gamechanger 
hier is de flexibele fabriek, met als ideaalbeeld metro-

politan manufacturing: kleine universele fabrieken in 
of bij steden waar uiteenlopende soorten producten 
op maat worden geproduceerd en later weer uit elkaar 
gehaald kunnen worden. Nederland onderscheidt 
zich met de productie van zeer hoogwaardige pro-
ductiesystemen in kleine series voor nichemarkten. 
Nederland kan zijn positie in deze waardeketen zelfs 
versterken en leverancier worden van nieuwe pro-
ductiemachines voor enkelstuks via onder andere 3D 
printen en productie van kleine series voor bijvoor-
beeld flexibele elektronica. We gaan van een econo-
my-of-scale in productie, die leidt tot massaproductie 
in lagelonenlanden,  naar een economy-of-networking 
waarbij bedrijven onderling meer gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid dragen voor een product of dienst. 
Dat geldt zowel voor grote bedrijven als voor het MKB. 
Oude industrie verdampt, maar nieuwe spelers en 
veranderende ondernemers zullen werkgelegenheid 
creëren en onderhouden. Middels toegepast onder-
zoek kunnen we leider worden in de flexibele fabriek 
en de daarvoor benodigde hightech-instrumentatie.

Smart Technologies - Systems of  
systems & blockchain
Deze gamechanger betreft de vernieuwing in de  
technologische basis onder smart industry; dus 
ICT-infrastructuur, data-uitwisseling, software, nieuwe 
sensoren, 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 internationale dataplatforms 
en in internationale waardeketens. De internationale 
component is hier extra belangrijk. Deze gamechan-
ger kent meerdere wetenschappelijke uitdagingen en 
is een enabler voor latere economische impact. Het 
vergt internationale netwerken en nationale keuzes 
waar we top in willen zijn. De implicaties en implemen-
tatie van het Internet-of-Things – de onderlinge ver-
bondenheid van allerlei soorten hardware en software 
via een netwerk – en blockchain – een gedistribueer-
de database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt 
van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en 
vervalsing – zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen. 
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Wetenschappelijke onderwerpen waarin we daarnaast 
als Nederland een goede positie moeten blijven be-
houden zijn complexe software, embedded systems, 
mechatronica, precisietechnologie en materiaalmodel-
lering en -simulatie. 

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 met en 
anticiperen hierop als maatschappij en individu. Smart 
educatie is het hoofdaspect van deze gamechanger. 
Hoe werken de concepten die mogelijk worden met 
smart industry door in de samenleving en wat is daar-
op de reactie van consument, werknemer, politiek, en 
media? 

Naast duiding van deze maatschappelijke effecten, 
zal aandacht moeten worden besteed aan de vraag 
op welke gebieden Nederland zijn unieke posities kan 

ontwikkelen en hoe deze ambities zouden kunnen 
worden gerealiseerd. Hoe verhogen wij de digitale 
vaardigheden van alle Nederlanders, maar ook wat 
voor nieuwe banen in aantal en vereiste (nieuwe) 
vaardigheden komen er? En hoe verandert ons initieel 
en leven-lang-lerenonderwijs? 

Vakmensen in de maakindustrie zullen door de voort-
schrijdende automatisering een andere rol krijgen. 
Zij zullen vaker een scherm moeten bekijken om te 
kunnen beoordelen hoe een machine ervoor staat. 
Robots die het oorspronkelijke handwerk overnemen, 
moeten onder toezicht staan van ervaren vakmensen. 
Dat betekent voor veel van deze mensen dat er goede 
omscholing nodig is.

Tot slot vereist de nieuwe manier van werken kennis 
op het gebied van cybersecurity. Hoe meer sensoren, 
machines en fabrieken onderling verbonden zijn via 
internet, des meer mogelijkheden zijn er voor hackers 
om in te grijpen in productieprocessen. 

1.  Slimme producten & diensten 
Personalisatie & Servitization
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2.  Slimme productie  
De flexibele fabriek

4. Impact op maatschappij 
Smart Response - educatie

3.  Slimme technologie 
Systems of Systems /  
Blockchain

http://bit.ly/Smart_industry8686


