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De nieuwe generatie hightech equipment - voor toekomstige generaties
Nederland is kampioen in hightech equipment
Nederlandse bedrijven maken hoogtechnologische apparatuur voor bijvoorbeeld de productie van
halfgeleiders, voor medische instrumenten, datacommunicatie en andere markten die de grens van de
technologische mogelijkheden steeds verder opschuiven. Hightech equipment is een cruciale pijler
onder de Nederlandse economie en is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse export.
Verdere groei draagt substantieel bij aan de groei van de economie. Hightech equipment biedt ook
oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen: de energie- en klimaattransitie, optimale
gezondheidszorg, veilige communicatie, en verduurzaming van de voedselketen. Bovendien vormt
hightech equipment een basis voor (Europese) productie- en technologiesoevereiniteit, waarvan de
noodzaak tijdens de coronacrisis is gebleken.
Een sprong vooruit is nodig
Onze sterkte in hightech equipment is te danken aan de expertise en het ondernemerschap van de
spelers en aan hun nauwe samenwerking: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, financiers maken
tezamen het succes. Bedrijven als ASML, Philips, NXP, VDL, Lely en Medtronic en hun ecosystemen zijn
internationale topspelers.
Maar die positie is niet vanzelfsprekend. De concurrentie uit andere werelddelen groeit, mede door
politieke belangen. Substantiële investeringen zijn nodig, maar Nederlandse investeringen in R&D
blijven internationaal achter. Daar komt bij dat een groot deel van het ecosysteem bestaat uit
toeleveranciers en start-ups met beperkte investeringsruimte, waardoor disruptieve innovatie en
diversificatie naar nieuwe toepassingen op eigen kracht moeilijk is. De spelers binnen het ecosysteem
hebben veel gemeenschappelijk, zoals een basis in sleuteltechnologieën als system engineering,
optomechatronica en robotica, en een substantiële investering in gezamenlijke verdere technologie- en
marktontwikkeling is nodig. Om het toekomstig verdienvermogen te versterken moet het Nederlandse
hightech equipment ecosysteem een sprong vooruit maken.
Het NXTGEN HIGHTECH programma zet die sprong in
Deze sprong wordt met het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH ingezet, met als doelstelling dat
het Nederlandse hightech equipment ecosysteem in 2030 behoort tot de leidende hightech clusters in
Europa. Dit programma ontwikkelt een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid,
digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit. De equipment wordt met digitale technologie
vervaardigd, ingezet en onderhouden, om productie in Nederland en de EU rendabel te houden.
Hiermee versterkt Nederland het verdienvermogen en worden maatschappelijke uitdagingen
aangepakt. We zetten in op een nieuwe generatie technologie die van belang wordt voor de
toekomstige generatie mensen: onze kinderen.
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Zes toepassingsgebieden die Nederland sterker maken
NXTGEN HIGHTECH gaat op zes gebieden nieuwe equipment ontwikkelen met een gemeenschappelijke
basis in de sleuteltechnologieën. Voorbeelden van de beoogde sprong vooruit:







Schone energie: schone waterstof door efficiënte electrolysers te produceren met dunne film
technologie.
Datacommunicatie: de stap van radio naar licht. Communicatie via laserbundels, veilig en met veel
meer capaciteit.
Gezondheidsapparatuur: productietechnologie voor nieuwe chips, waarmee organen worden
nagebootst en die de zoektocht naar nieuwe medicijnen versnellen zonder dierproeven.
Gestapelde microchips: de stap naar nog snellere en zuiniger chips die deels ook met licht
schakelen.
Compacte, flexibele en gerobotiseerde productielijnen voor lichtgewicht composietstructuren.
De voedingsketen: de introductie van snelle en precieze robots in de land- en tuinbouw.

De voorgestelde oplossing: naar een coherent, toonaangevend hightech equipment ecosysteem
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Het NXTGEN HIGHTECH programma faciliteert samenwerkingsverbanden van bedrijven en
kennisinstellingen die doelgericht nieuwe waardeketens, nieuwe bedrijvigheid en internationale
posities ontwikkelen. Het programma kent drie gecoördineerde pijlers:
1. De zes toepassingsprogramma’s: het programma stimuleert en ondersteunt consortia die
sleutelposities in nieuwe waardeketens willen verwerven. Veel consortia bestaan uit een mix van
start-ups, toeleveranciers, Original Equipment Manufacturers (OEM’s) Original Module
Manufacturers (OMM’s) en kennisinstellingen. 42 projecten staan klaar met circa 340 spelers om
die ‘control points’ te ontwikkelen.
2. De technologische en wetenschappelijke verdieping: het programma versterkt de technologische en
wetenschappelijke basis voor de toepassingen. Verdieping van de kennis van relevante systeem- en
sleuteltechnologieën is van groot belang om het hightech equipment ecosysteem ook
toekomstbestendig te maken. De technologiebasis zal worden versterkt in de 42 hierboven
genoemde projecten, naast open calls die klaar staan voor nieuwe invalshoeken en spelers..
3. Het ecosysteem: het programma stimuleert een intensieve samenwerking over wetenschappelijke
disciplines en sectoren heen. Zes aspecten staan centraal: gezamenlijke visieontwikkeling, fysieke
zwaartepunten ontwikkelen, investeringskapitaal aansluiten, het aantrekken en behouden van
talent en opleidingen, hechtere samenwerking in het ecosysteem, en internationalisering.

Wie is de eerste met draadloze datacommunicatie via laser?
Draadloos dataverkeer loopt via radiogolven. Maar het spectrum raakt steeds voller, de capaciteit
is beperkt, en de data is af te luisteren. Laserbundels vormen een geheel nieuw alternatief.
Laserlicht reist moeiteloos duizenden kilometers, biedt een enorme capaciteit, is energiezuinig en
veilig: de bundel is doelgericht en daardoor lastig af te luisteren en te verstoren. Nederlandse
wetenschappers en ondernemers lopen voorop met (laser-)licht en passen dat al jaren toe in
bijvoorbeeld astronomie en semicon (halfgeleiders). De uitdaging nu is die kennis snel toe te passen
in laserterminals. Die zijn de cruciale schakels in de hele communicatieketen. Bedrijven als Airbus
en Viasat zien die nieuwe kans en werken samen met onderzoekers, bijvoorbeeld bij TNO, en
bedrijven als VDL, Demcon en innovatieve start-ups zoals Single Quantum en Effect Photonics om
die terminals te ontwikkelen. Wie als eerste deze cruciale schakels kan aanbieden, verwerft zich
een sleutelpositie in een enorme groeimarkt. Dat vergt nieuwe technologie, hechte, langdurige
samenwerking en flinke investeringen. NXTGEN HIGHTECH pakt die uitdaging op.
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Resultaat: meer verdienvermogen én oplossingen voor de toekomst
De hightech-sector in ons land is goed voor een bbp bijdrage van 72 miljard euro per jaar. NXTGEN
HIGHTECH mikt op extra groei van het bbp, die oploopt naar 11 tot 16 miljard per jaar in 2040.
Tegelijkertijd levert het programma een nieuwe technologie-basis voor de hightech-sector waarmee
belangrijke maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Het vergt investeringen gedurende 20222029 ter grootte van € 1,2 miljard waarvan ruim de helft uit het Groeifonds.
Direct beginnen met ruim 340 bedrijven en kennisinstellingen
Wie doen mee aan NXTGEN HIGHTECH: 189 MKB bedrijven onder wie 75 jonge start- en scale-ups, 130
grotere bedrijven en 23 kennisinstellingen. Ruwweg 1500 onderzoekers en innovatoren komen in
beweging. De organisaties hebben zich met een letter of intent gecommitteerd om het programma een
vliegende start te geven. Een bijdrage uit het Groeifonds is daarvoor onontbeerlijk.
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