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Managementsamenvatting

Digitale producten en oplossingen 
zijn niet meer weg te denken uit het 
dagelijks straatbeeld. Met nieuwe 
sleutel -technologieën zoals Artificial 
Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) 
en supercomputing ontstaan nieuwe 
kansen. Dit rapport gaat in op die 
kansen binnen de Nederlands-Duit-
se grensregio. Als onderdeel van het 
INTERREG VA Nederland-Duitsland 
project Digipro is onderzoek gedaan 
naar de digitale transitie in de grensre-
gio. Dit rapport is opgesteld als inspi-
ratie voor alle stakeholders die direct 
of indirect betrokken zijn bij grens-
overschrijdend samenwerken en bij de 
digitale transitie.

De digitale transitie zit vervlochten in 
beleid op veel verschillende niveaus, 
van Europees tot regionaal. Vanuit 
Europa wordt niet alleen gewerkt aan 
Europese programma’s, maar ook aan 
regionale programma’s en instrumen-
ten. Belangrijke ontwikkelingen voor 
de grensregio bevinden zich op het 
vlak van de EDIH (European Digital 
Innovation Hubs); een soort one-stop 
shop voor bedrijven op gebied van de 

digitale transitie en het 6e INTERREG 
programma.

Ook vanuit Nederland en Duitsland 
wordt op verschillende niveaus beleid 
gemaakt ten aanzien van de digitale 
transitie. Beide landen en onderlig-
gende regio’s vertonen daarbij grote 
overeenkomsten in hun aanpak, toch 
zijn er ook verschillen. Generaliserend 
lijkt Nederland kracht te putten uit ho-
rizontale samenwerking (tussen bedrij-
ven) en lijkt Duitsland krachtiger in de 
verticale samenwerking (tussen ken-
nisinstituten en bedrijven). Daarnaast 
zijn werkmethoden en cultuur verschil-
lend. In dit rapport wordt gepleit voor 
het erkennen van die verschillen, want 
deze vormen een belangrijke kracht 
voor samenwerking en zijn een aanvul-
ling op elkaar om de digitale transitie in 
goede banen te leiden.

Kijkende naar de digitale transitie, met 
daarbij een focus op de industrie, dan 
zijn er zes opvolgende fasen te defi-
niëren in deze transitie. Daarbij wordt 
de aansluiting gevonden met het 
begrip ‘Industrie 4.0.’ Slechts een klein 
aantal bedrijven heeft de afgelopen 

jaren daadwerkelijk stappen gezet ten 
aanzien van industrie 4.0. Een groot 
deel van het bedrijfsleven experimen-
teert wel met deze technieken, maar 
heeft moeite met het omzetten van 
technologie in rendement. Er is dan 
ook sprake van de zogenaamde eiland-
problematiek, waarbij veel technologie 
geïsoleerd wordt toegepast en niet in 
samenhang met elkaar wordt geïnte-
greerd. Dat terwijl dit een belangrijke 
basis vormt voor industrie 4.0. 

Om deze transitie te kunnen versnel-
len is het belangrijk om niet alleen te 
kijken naar de technologie. Industrie 
4.0 is een naam van een trend, waar-
bij waardecreatie een belangrijke rol 
speelt. Technologie is daarbij belangrijk, 
maar slechts een middel om een hoger 
doel te bereiken. Bedrijven zouden 
idealiter ondersteund moeten worden 
bij het genereren van deze inzichten 
en de verdere ontwikkelingen die 
daarmee gepaard gaan. Maar niet elk 
bedrijf is hetzelfde. Zo is er een kleine 
groep bedrijven die afgelopen jaren al 
veel stappen hebben gezet, de zoge-
naamde frontrunners. Zij werken aan 
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nieuwe technologieën en hebben ei-
gen R&D ten aanzien van de digitale 
transitie. Een grote groep bedrijven 
daarachter, de fast followers, hebben 
niet al deze kennis in huis en hebben 
ook niet de resources om zelfstan-
dig velerlei experimenten te kunnen 
doorvoeren. Er wordt daarom gepleit 
meer aandacht te hebben voor deze 
groep bedrijven. Een groep die ook 
goed past bij een grensoverschrij-
dend initiatief.

Deze groep bedrijven heeft andere 
vraagstukken en daarmee andere in-
strumenten nodig dan de koplopers. 
Met het oog op waardecreatie dient 
er ook meer aandacht te zijn voor 
andere vormen van innovatie. Hier-
mee wordt onder meer gedoeld op 
procesinnovatie waarbij digitale tech-
nologie wordt ingezet om processen 
te optimaliseren, hetgeen een andere 
benadering kent dan bij de ontwikke-
ling van digitale technologie.

Bij de grensoverschrijdende digitale 
transitie kan het INTERREG pro-
gramma een grote rol spelen. In het 
huidige INTERREG VA programma 

zijn de open formules een geschikt 
instrument gebleken voor deze groep 
van bedrijven. Waar de focus in VA 
nog vooral op technologieontwikke-
ling heeft gelegen, is het wenselijk 
om in het opvolgende VIA program-
ma ook ruimte te bieden voor deze 
andere vormen van innovatie. 

Door een goede aaneenschakeling 
van instrumenten kan op verschillen-
de manieren en voor verschillende 
doelgroepen vorm worden gege-
ven aan de digitale transitie in de 
grensregio. Op die manier is er voor 
frontrunners, fast followers en later 
followers een kans om de volgen-
de stap te zetten. Kennis kan op 
deze manier doorsijpelen van fun-
damentele wetenschap tot en met 
de burger. Op die wijze kan worden 
gewerkt aan een digitale grensregio, 
een sterk ecosysteem waar ver-
schillende actoren in een triple helix 
elkaar weten te vinden en elkaar 
weten te versterken. 

Grensoverschrijdende samenwerking 
biedt kansen. Het biedt bedrijven 
de mogelijkheid andere inzichten te 

vergaren, laagdrempelig de buur-
markt te leren kennen en gevoel te 
krijgen voor de nuances in de andere 
cultuur. Binnen Digipro hebben we 
dat gezien en ervaren. Dat smaakt 
ook naar meer. Wij roepen u dan ook 
op om de handen ineen te slaan en 
gezamenlijk werk te maken van een 
digitale grensregio. 



6 <De digitale
         Grensregio>

1.1 Inleiding
Digitale producten en oplossingen 
zijn niet meer weg te denken uit het 
dagelijks straatbeeld. Met nieuwe 
sleutel technologieën zoals Artificial 
Intelligence (AI), Internet of Things 
(IoT) en supercomputing ontstaan 
nieuwe kansen. De digitaliserings-
graad neemt steeds verder toe en 
dat gebeurt nu zo snel dat Europa in-
middels spreekt over het digitale de-
cennium in haar Digitale Strategie tot 
2030. Deze digitale transitie is een 
gamechanger en zal veel veranderen 
in de manier van leven en werken. 
De digitale transitie kan een bijdrage 
leveren aan allerlei maatschappelijke 

1 Digipro project – tevens showcase in dit rapport
2 Boost Industriekompas 2030, Niedersachen – starke Industrie im Wettbewerb, NRW: Industrielle Kernregion Deutschlands

uitdagingen bijvoorbeeld rondom 
duurzaamheid en zorg, maar levert 
ook nieuwe uitdagingen op gebied 
van privacy en security. 

In de Nederlands-Duitse grensregio 
wordt op veel gebieden al nauw 
samengewerkt, maar als het gaat 
om de digitale transitie kunnen er 
nog veel stappen worden gezet om 
de samenwerking te versterken en 
van elkaar te profiteren. Maar wat is 
daarvoor nodig? Als onderdeel van 
het INTERREG VA Nederland-Duits-
land project Digipro1  is onderzoek 
gedaan naar de digitale transitie 
in de grensregio. Specifiek is daar-
bij ingezoomd op de industrie, die 
een belangrijke economische sec-
tor vormt in de Duits-Nederlandse 
grensregio.2 Dit rapport is de uitwer-
king daarvan en biedt bouwstenen 
om deze transitie in de grensregio de 
komende jaren verder vorm te geven.  

Het rapport is bedoeld voor alle 
stakeholders die direct of indirect zijn 

betrokken bij grensoverschrijdend 
samenwerken in het Duits-Neder-
landse INTERREG-programmage-
bied, en betrokken zijn bij innovatie 
en digitalisering. Het biedt inspiratie 
en inzichten in digitale kansen en 
uitdagingen die de komende jaren in 
een grensoverschrijdende context 
kunnen worden aangepakt. Concreet 
richt dit rapport zich tot de volgende 
doelgroepen:

• Voor beleidsmakers worden 
bouwstenen geboden op het 
gebied van de digitale transitie in 
de regio specifieke context.

• Voor ondernemers wordt invul-
ling gegeven aan de uitdagingen 
die de digitale transitie met zich 
mee brengt en wordt een op-
roep gedaan toekomstige pro-
gramma’s af te stemmen op deze 
uitdagingen, zodat ondernemers 
de volgende stap kunnen zetten. 
Daarbij wordt gekeken naar de 
voordelen van grensoverschrij-

dend samenwerken om deze 
uitdagingen te beslechten. 

• Voor intermediairs wordt een 
oproep gedaan om mee te den-
ken, mee te ontwikkelen en sa-
men te bouwen aan een digitale 
grensregio. 

• Door actieve samenwerking 
tussen de verschillende actoren 
op verschillende niveaus kan een 
bijdrage worden geleverd aan 
een grensoverschrijdend digitaal 
ecosysteem, waarmee de grens-
regio robuust en competitief kan 
zijn in een snel veranderende 
wereld. 

Het rapport is tot stand gekomen 
door onderzoeken van diverse 
experts. De onafhankelijke onderzoe-
ken zijn verwerkt en gebundeld in dit 
rapport. Aan het rapport is een direc-
te (wetenschappelijke) bijdrage gele-
verd door Fraunhofer Project Centre 
(Enschede, NL), KEX Knowledge 
Exchange Centre (Aachen, DE), INC 

1. Digitale Transitie; een introductie

90% of CEOs believe the  

digital economy will impact their  

industry, but less than 15%  

are executing on a digital strategy

MIT Sloan and Capgemini

https://www.digipro-interreg.eu/nl
https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/industrie/industrie-in-niedersachsen-15611.html
https://www.nrwinvest.com/de/standort-nrw/das-spricht-fuer-nrw/deutschlands-industrielle-kernregion/
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Invention Centre (Aachen, DE), Dia-
logic (Utrecht, NL) , Radboud Univer-
siteit (Nijmegen, NL) en Hochschule 
Niederrhein (Mönchengladbach, 
DE). Daarnaast is dankbaar gebruik 
gemaakt van verschillende bronnen 
en de expertise van Dr. J. van den 
Broek die zijn promotieonderzoek 
(2018) heeft gedaan naar het func-
tioneren van de grensregio en van 
INTERREG.3

Door middel van een conceptver-
sie van dit rapport is een brede 
consultatie uitgezet onder diverse 
stakeholders, waaronder (regionale) 
overheden, intermediairs, onder-
wijsinstellingen en ondernemers. Op 
deze wijze is een breed gedragen 
rapport tot stand gekomen. 

Het rapport zal in gaan op:

• De digitale transitie in de Neder-
lands-Duitse grensregio.4  

• Het zoomt in op de kansen die 

3 Agency and Institutions in the construction of cross-border innovation spaces (2018), J. van den Broek
4 Hiermee worden de ETS gebieden voor Europese Territoriale Samenwerking, ook wel INTERREG gebieden genoemd. Specifiek wordt gedoeld op de INTERREG VA Nederland-Duits 
 land gebie den. Wanneer in het rapport gesproken wordt over INTERREG wordt specifiek gedoeld op dit gebied.
5 Bij de ‘open formule’ is cascadefinanciering mogelijk door het samenwerkingsverband aan bedrijven die later een deelproject indienen en die voldoen aan de voorwaarden van het   
 desbetref fende project. In §2.4 wordt als showcase een ‘open formule’ project beschreven.

deze transitie biedt. Het staat stil 
bij de status quo en biedt bouw-
stenen voor een grensoverschrij-
dend digitaal ecosysteem.  

• Specifiek wordt ingezoomd op 
de industrie in deze regio met 
een focus op het MKB. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar 
de koplopers, maar ook naar 
de brede groep aan bedrijven 
daarachter die een grote bijdrage 
leveren aan de regionale eco-
nomie. Veel van deze bedrijven 
hebben moeite om de transitie 
bij te benen en moeten grote 
stappen zetten om uiteindelijk 
productief en levensvatbaar te 
blijven. 

• Naast sleuteltechnologieën 
wordt breder gekeken naar de 
digitale transitie, industrie 4.0 en 
de voorwaarden die hieraan ten 
grondslag liggen. 

• Qua instrumentarium is vooral 
gekeken naar de zogenaam-
de ‘open formules’5  binnen 
INTERREG, waar Digipro een 
voorbeeld van is. Als in dit 
rapport gesproken wordt over 
het INTERREG instrumentarium, 
wordt gedoeld op deze specifie-
ke formule. 

Door de coronacrisis is de uptake 
van digitalisering alleen maar toege-
nomen en in een stroomversnelling 
geraakt. Dit rapport wil echter verder 
kijken dan de coronacrisis en zoomt 
dan ook met name in op de kansen 
voor de komende jaren, los van deze 
crisis.

https://www.globalacademicpress.com/ebooks/jos_van_den_broek/mobile/index.html
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1.2 Leeswijzer

Het rapport bestaat uit drie delen. In 
het eerste deel (hoofdstuk 2) wordt 
ingezoomd op de digitale transitie 
bezien vanuit politiek en beleid. De 
belangrijkste stakeholders worden 
besproken evenals het actuele beleid 
rondom de digitale transitie. Om het 
rapport kleur te geven wordt gebruik 

gemaakt van het showcaseproject 
Digipro, een INTERREG VA project 
dat in 2017 van start is gegaan - en 
in 2022 wordt afgerond - om digi-
talisering in de (maak)industrie in 
de Nederlands-Duitse grensregio te 
stimuleren.

Uiteindelijk hebben ca. 360 organisaties uit de grensregio actief deel-
genomen aan het programma, waarbij ca. 180 organisaties ook een 
financiële bijdrage hebben ontvangen. Zij hebben samengewerkt in 130 
projecten, waarvan 62 projecten betrekking hadden op de ontwikkeling 
van een prototype. Showcase Digipro: wat is Digipro?

Digipro is een INTERREG VA Nederland-Duitsland project en loopt van 
2017 tot 2022. Het project is een zogenoemde ‘open formule’. Dat 
betekent dat alle partijen nog niet bij de start van het project bekend 
hoeven te zijn en later mogen instappen. Hierdoor is cascade funding 
mogelijk, waarbij het consortium subsidie verstrekt aan kleinere pro-
jecten. Het project van ca. €11,5 miljoen kent 5 modules waarbij een 
onderneming subsidie kon aanvragen. Projecten moesten gericht zijn op 
grensoverschrijdende digitale innovaties. Ondernemers konden gefa-
seerd een beroep doen op mogelijkheden voor conceptontwikkeling, 
haalbaarheidsstudies en/of ontwikkelingsprojecten.

MODULES

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

1

2

3

4

5

Figuur 1 - Modules INTERREG VA project Digipro
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Het tweede deel (hoofdstuk 3) gaat 
over de fundamentele aspecten, de 
toegevoegde waarde, de kansen en 
de uitdagingen van Industrie 4.0 en 
de daarmee samenhangende digitale 
technologieën. Ook wordt ingegaan 
op de status quo in de regio rondom 
digitalisering in de industrie, waarbij 
gebruik is gemaakt van EMS-gege-
vens uit 2018.6

Deze twee hoofdstukken samen 
vormen de basis voor het 4e hoofd-
stuk, dat bouwstenen bevat voor de 
Digitale Transitie van de industrie in 
de grensregio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 European Manufacturing Survey
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https://www.ru.nl/nsm/imr/research-facilities/research-centres/vm/centre-innovation-studies/european-manufacturing-survey/
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2.1 Digitale Transitie in 
Europa
Europa staat de komende jaren voor 
een dubbele uitdaging: enerzijds wil 
men de digitalisering van bedrijven 
versnellen en anderzijds wil men 
bijdragen aan een duurzamere toe-
komst.7 Onlangs heeft de Europese 
Commissie zich ten doel gesteld dat 
tegen 2030 75% van de bedrijven in 
de EU gebruik zal maken van cloud-
diensten, kunstmatige intelligentie 
en big data.8  Het maakt deel uit van 
bredere ambities van de Europese 
Commissie, evenals het langetermijn-

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
8 Europa’s digitaal decennium: doelstellingen voor 2030
9 EU BUDGET FOR THE FUTURE
10 Digital Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

programma “Digital Europe”. Met een 
gepland totaalbudget van 9,2 miljard 
euro zal het de digitale transformatie 
van de Europese samenleving en 
economie vormgeven en  
ondersteunen.9 Doel is het concur-

rentievermogen van Europa in de 
mondiale digitale economie te verbe-
teren en de technologische autono-
mie van Europa te vergroten.10

2. Digitale Transitie: van Europa tot regio

DIGITAL EUROPE PROGRAMME
Investing in the future

Interoperability &
Digital Transformation

1.3 € Billion

€ 1.2 Billion
in total

High Performance
Computing
2.7 € Billion

Artificial
Intelligence
2.5 € Billion

Advanced
Digital Skills

0.7 € Billion

Cybersecurity
& Trust

2 € Billion

Figur 2 - Digital Europe Program

Some say China has all the data,  

and the U.S. has all the money.  

But in Europe, we have purpose

Margrethe Vestager

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_nl
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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De EDIH’s vormen vanuit Euro-
pa een dekkend netwerk van 
“one-stop shops” om bedrijven 
op verschillende vlakken te 
ondersteunen bij de digitale 
transitie.

Europese digitale innovatiehubs 
(EDIH’s) zullen een centrale rol 
spelen in het programma. EDIH’s zijn 
zogenaamde “one-stop shops” die 
bedrijven helpen hun concurrentie-
positie ten aanzien van hun bedrijfs- 
en productieprocessen, producten of 
diensten te verbeteren door gebruik 
te maken van digitale technologieën. 
Dit doen zij enerzijds door onderne-
mers toegang te bieden tot tech-
nische expertise en experimenten, 
anderzijds ondersteunen de EDIH’s 
ondernemers bij het verbeteren 

11 European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme
12 Onderzoek: the state of digital transformation at the regional level

van hun digitale vaardigheden, het 
vinden van investeerders en het 
vergroten van hun netwerk.11 Naast 
het Digital Europe programma en 
de EDIH’s zitten er ook volop kan-
sen voor digitale ontwikkelprojecten 
binnen Horizon Europe, het negende 
kaderprogramma en de opvolger van 
Horizon 2020.

Tevens is digitalisering prominent ge-
agendeerd in de vijf Europese struc-
tuur- en investeringsfondsen (ESIF), 
waaronder het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
de fondsen voor Europese Territori-
ale Samenwerking (INTERREG). Het 
laat zien dat er in Europa ook op 
nationaal en regionaal niveau doelen 
worden gesteld op het gebied van 
innovatie en digitalisering.

Showcase Digipro: best practice op gebied van 
de digitale transitie
Digipro is in 2021 gekozen tot één van de acht “best practices” in het 
onderzoek van S. Cavallini “The state of digital transformation at regio-
nal level and COVID-19 induced changes to economy and businessmo-
dels, and their consequences for regions”12 in opdracht van het Europe-
se Comité van de Regio’s. Het onderzoek meet de digitale gereedheid 
van regio’s. De grensregio van Nederland en Duitsland scoort goed op 
veel onderdelen. Verder richt het onderzoek zich op de gevolgen van 
COVID in relatie tot de digitale transitie en vestigt het aandacht op het 
MKB, dat in veel gevallen moeite heeft om grote stappen te zetten ten 
aanzien van de digitale transitie. 

2.2 Nederland en Duitsland: overeenkomsten en 
verschillen

De Europese strategieën bepalen 
weliswaar de koers die de EU de 
komende jaren gaat varen, maar 
lidstaten werken afzonderlijk ook 
strategieën uit die beter aansluiten 
op bepaalde prioriteiten en compe-
tenties van het desbetreffende land. 

In Nederland en Duitsland is het 
belang van digitalisering al lang en 
breed opgemerkt, getuige de vele 
initiatieven en strategieën die digita-
lisering moeten stimuleren. Door een 
goede samenwerking creëert men 
een grensoverschrijdende markt, 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fb4164e-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-224608626
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wordt wederzijds inspiratie gevonden 
en kan talent volop kansen benutten 
in de regio.

Nederland wil koploper worden 
op het gebied van de digitale 
transitie en heeft hier een brede 
interdepartementale strategie 
voor opgesteld.

13 Nederlandse Digitaliseringsstrategie

In Nederland worden er vanuit de 
ministeries nationale digitaliserings-
kaders ontwikkeld. Zo presenteerden 
de staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK), de minister 
van Justitie en Veiligheid (JenV) en 
de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 
juni 2018 de Nederlandse Digitalise-

ringsstrategie 2018-2021. Het doel 
van deze strategie is dat Nederland 
de digitale koploper van Europa 
wordt. De voorwaarden zijn aanwe-
zig: de digitale infrastructuur is van 
hoog niveau, de beroepsbevolking is 
goed opgeleid en er is een traditie 
van samenwerking, bijvoorbeeld tus-
sen bedrijven, kennisinstellingen en 

overheid. Via twee sporen probeert 
het kabinet digitalisering te stimu-
leren: enerzijds door het versterken 
van het fundament en anderzijds 
door kansen in verschillende domei-
nen, inclusief de maakindustrie en 
het MKB, te benutten.13

 

Figuur 3 – Nederlandse digitaliseringsstrategie             
Figuur 4 - Duitse digitaliseringsstrategie                                   
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De deelstaten in Duitsland 
hebben een belangrijke stem. 
Noordrijn-Westfalen (NRW)  
toont ambitie door niet alleen 
innovatie te willen stimuleren, 
maar ook een toegankelijke 
gedigitaliseerde staat te willen 
vormgeven. In Niedersachsen 
kijkt men ook goed naar de rand-
voorwaarden, zoals een toegan-
kelijk gigabit netwerk.

In september 2020 heeft de voorma-
lige Duitse regering het uitgebreide 
rapport “Digitalisierung gestalten” in 
geactualiseerde vorm uitgebracht.14  
Het rapport omvat veel aspecten 
die van belang kunnen zijn voor de 
digitale transformatie. De kernthe-
ma’s zijn: digitale competenties, 
infrastructuur en inrichting, innovatie 
en digitale transformatie, de maat-
schappij en digitale veranderingen, 
en tenslotte de moderne staat.Het 

14 Digitalisierung gestalten, Umsetzungsstrategie der Bundesregierung.
15 Blockchain-Strategie der Bundesregierung (bmwi.de)
16 Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung (bmwi.de)
17 17 Innovationsstrategien (bundesregierung.de)
18 Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen, Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen
19 Die Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation | Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

doel van deze strategie is om de 
digitale transformatie vorm te geven 
en Duitsland zo goed mogelijk voor 
te bereiden op de toekomst.

De Duitse regering heeft voor enkele 
veelbelovende sleutel technolo gieën 
een aparte strategie uitgewerkt. 
Zo wordt Blockchain15  gezien als 
bouwsteen voor het internet van de 
toekomst en AI16  herbergt vele kan-
sen voor extra economische groei en 
productiviteitsgroei. De zogenoemde 
Hightech-Strategie17  is gericht op de 
katalyserende rol van wetenschap en 
onderzoek bij het tot stand breng-
en van innovatie. Deze strategie is 
toegespitst op 17 actiegebieden, 
waaronder informatie- en communi-
catietechnologieën, nanotechnologie 
en productietechnologieën, met als 
doel economische groei te bewerk-
stelligen, nieuwe banen te scheppen 
en de levenskwaliteit te verbeteren. 

Naast de ontwikkeling van de natio-
nale digitaliseringsstrategie hebben 
veel deelstaten ook hun eigen digita-
liseringsstrategie opgesteld. Zo ook 
de deelstaten aan de grens: Nieders-
achsen en Nordrhein-Westflen.

In  de digitaliseringsstrategie van 
NRW18  spreekt het ministerie de 
ambitie uit om innovatie te onder-
steunen en de randvoorwaarden te 
verbeteren, bijvoorbeeld door een 
toegankelijke gedigitaliseerde staat 
of digitalisering van administratie-
processen. Recentelijk heeft NRW 
de “Strategie für das digitale Nor-
drhein-Westfalen 2.0“ uitgebracht, 
een update van de eerdere strategie. 
NRW heeft daarbij veel aandacht 
voor de megatrends (waaronder 
digitalisering en klimaat) en richt haar 
peilen op veelbelovende technolo-
gieën en een hoogwaardig start-up 
ecosysteem.

In Niedersachsen spreekt men van 
het Masterplan Digitalisierung.19 
Waar NRW duidelijk focust op een 
aantal innovatiegebieden, waaronder 
sleuteltechnologieën als AI, heeft 
Niedersachsen een bredere formu-
lering gekozen met een grote nadruk 
op het MKB. Ook is er in het master-
plan veel aandacht voor de uitrol van 
snel internet (Gigabit netwerk) en 
richt het zich daarmee tevens na-
drukkelijk op de randvoorwaarden.

Beide deelstaten stellen ook maat-
schappelijke vraagstukken centraal 
rondom zorg, energie en een brede 
maatschappelijke acceptatie van 
digitale technologie. Er is daarnaast 
veel aandacht voor scholing en een 
leven lang leren, om zo ook voldoen-
de talent te ontwikkelen.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/digitalisierung-gestalten-1605002
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/strategie-kuenstliche-intelligenz-fortschreibung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/17-innovationsstrategien-450008
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/144/name/Digitalstrategie_NRW_Erstfassung_Final.pdf
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/digitalisierung/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
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Hoewel er een vruchtbare 
samenwerkingsbodem is tussen 
beide landen op gebied van 
digitalisering bestaan er ook 
interpretatieverschillen en 
verschillen in doelstellingen.

Ondanks dat de nationale strate-
gieën van Nederland en Duitsland 
een grote overlap vertonen en er 
daarom een vruchtbare voedingsbo-
dem lijkt te zijn voor grensoverschrij-
dende samenwerking, moet men ook 
rekening houden met verschillen. 
Uit het onderzoek van Dialogic komt 
naar voren dat Nederland wat betreft 
digitalisering andere doelen stelt dan 
Duitsland. Beide landen hebben hun 
eigen programma’s op het gebied 
van sensibiliseren van het MKB, waar 
in Nederland onder meer de Digita-
le Werkplaatsen onder vallen en in 
Duitsland de DigiHubs een belangrij-
ke rol spelen. Nederland biedt echter 
met een speciaal MKB actieplan 
tevens experimenteerruimte met een 
bottum-up aanpak, waarbij in Duits-
land een grotere rol is weggelegd 
voor de technologietransfer vanuit 

kennisinstellingen. Wanneer de pro-
gramma’s en instrumenten worden 
vergeleken valt op dat Nederland 
meer inzet op deze ‘experimenteer-
ruimte’ en Duitsland meer focust op 
een adequate ‘informatievoorziening’ 
rondom de digitale transitie.

In Duitsland is er veel aandacht voor 
opleiding, sociaal maatschappelijk 
draagvlak, kennistransfer tussen 
kennisinstellingen en ondernemers 
en  enkele maatschappelijke uitdagin-
gen worden in het bijzonder centraal 

gesteld. Verder stellen de deelstaten 
zich ook ten doel zichzelf verder 
te ontwikkelen ten aanzien van de 
digitale volwassenheid van de staat 
en willen ze meer digitale diensten 
aanbieden in de toekomst. De digita-
liseringsstrategie in Nederland kent 
vooral een economische insteek, 
hetgeen ook past bij het ministerie 
dat de Nederlandse Digitaliserings-
strategie uiteindelijk heeft opgesteld 
(Min. EZK).

Beide landen zien ook het groeiende 

belang van digitale weerbaarheid en 
stellen cybersecurity dan ook steeds 
vaker als hoge prioriteit in de verdere 
digitale transitie.
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Experts aan het woord
1. Wat kunnen Duitsland en Nederland (in bestuurlijk en innovatief 
opzicht) van elkaar leren?

In deze video gaan Frank Bongers van Dialogic en Senem Yazici van 
Hochschule Niederrhein samen in op deze vraag. In de rubriek ‘Experts 
aan het woord’ worden onderwerpen uitgelicht. Scan de QR-code of ga 
naar:  https://player.vimeo.com/video/604679682

Oostelijk-Nederland 
Noordrijn-Westfalen &  

Niedersachsen

Regionaal bestuur 

Provincies Fryslân, 
Groningen, Drenthe, 
Flevoland,  
Overijssel, Gelderland, 
Noord-Brabant en 
Limburg 

Bundesland NRW,  
Bezirksregierungen

Regionale  
uitvoerings- 
organisaties 

Regionale ontwikke-
lingsmaatschappijen 
NOM, Oost NL, BOM, 
LIOF, SNN, TCNN en 
Horizon Flevoland

Industrie- und Handelskam-
mers, Handwerkskammer en 
samenwerkingsverbanden 
van subregionale uitvoerings-
organisaties zoals Münster-
land e.V en ZENIT

Subregionale 
uitvoerings-
organisaties 

Eerstelijnsorganisaties 
zoals RCT, Novel-T, 
Kennispoort, Brainport, 
Valleys, Huis van de 
Brabantse Kempen, 
Economic Boards, etc. 

Lokale brancheverenigingen, 
Digihubs, Wirtschafsför-
derungs-gesellschaften en 
onderwijsafdelingen zoals 
MCC, Emsland GmbH, AGIT,-
GEMIT,. etc. 
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2.3 Het regionale 
speelveld

Het regionale speelveld in Nederland 
en Duitsland wordt gedomineerd 
door een grote hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan actoren die actief 
zijn op het gebied van de digitale 
transitie in grensoverschrijdend ver-
band. Hieronder volgt een overzicht 
van de voornaamste actoren op de 
verschillende niveaus gebaseerd op 
het onderzoek van Dialogic.20  

In Nederland geven de provin-
cies een eigen invulling aan de 
digitaliseringsopgaaf. Wel is er 
een nauwe samenwerking 
tussen de regionale overheden 
en het Rijk.

De provincies richten zich op speci-
fieke uitdagingen die eigen zijn aan 
de regionale context in de desbetref-

20 Doorlichting stimuleringsbeleid grenzeloze digitale innovatie in het kader van Digipro (2021), Bongers, F. et al.
21 Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie (2021), AWTI
22 Boost Smart Industry Voucher

fende provincie. Zo is men in Over-
ijssel aan de slag gegaan met de sub-
sidie “Digitaliseringsvoucher MKB”, 
die kan worden aangewend door 
ondernemers die aan de slag willen 
met nieuwe digitale verdienmodellen. 
De provincie Gelderland heeft het 
“Smart Overbruggingsplan MKB” in 
het leven geroepen om ondernemers 
die getroffen zijn door de coronacri-
sis financieel te ondersteunen, onder 
meer om digitaler en robuuster uit de 
crisis te komen. De provincie Brabant 
kent het programma “Digitalisering 
MKB in Midden-Brabant”, bedoeld 
om digitale vaardigheden in de 
maakindustrie en de logistieke sector 
te verbeteren en de provincie Lim-
burg richt zich ook op het versterken 
van digitale competenties door in te 
zetten op zogenaamde “Brightlands 
campussen”. In Noord-Nederland 
wordt veel tussen de provincies 
samengewerkt en worden diverse 
programma’s uitgevoerd via het Sa-

menwerkingsverband Noord-Neder-
land. Zo heeft het programma van de 
VIA een brede focus op innovatie en 
is digitalisering één van de transities 
waar binnen dit programma de focus 
op ligt. Ook hebben de provincies 
hun eigen programma’s, zo heeft de 
provincie Fryslân een kleine regeling 
“Subsidieregeling Digitalisering Frys-
lân 2022”.  

Alle provincies in Nederland voeren 
ook het MIT-programma uit, waarbij 
het MKB op diverse technologiege-
bieden, waaronder digitalisering kan 
werken aan haalbaarheidsstudies 
en prototypeontwikkeling. Er is een 
breed palet met verschillende in-
strumenten. In het rapport “Samen 
de lat hoog leggen” van de AWTI 
wordt geadviseerd om hierbij ook 
nauw samen te werken tussen de 
regio’s, waarbij het Rijk een belang-
rijke verbindende rol kan vervullen.21  
Veel op dit vlak gaat al goed, maar er 
zijn verbeterpunten om landelijk nog 

beter samen op te trekken. 

Instrumenten voor het ondersteu-
nen van digitale transformatie bij 
het MKB hoeven niet per definitie 
ingezet te worden door maar één 
enkele organisatie. Een voorbeeld 
hiervan is het BOOST-netwerk waar-
in bedrijven, instellingen en over-
heden samenwerken. Deze manier 
van samenwerken past ook goed bij 
de netwerkvormende taak die de 
ROM’s hebben, die dan ook in het 
AWTI-rapport nadrukkelijk worden 
genoemd als verbindend element. 
Ook kunnen vanuit dit soort net-
werken nieuwe instrumenten ont-
staan, zoals de Boost Smart Industry 
Voucher waarmee ondernemers die 
aan de slag willen met Smart Industry 
ondersteuning kunnen krijgen.22  

     

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2021/05/26/advies-samen-de-lat-hoog-leggen
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2021/05/26/advies-samen-de-lat-hoog-leggen
https://boostsmartindustry.nl/boost-smart-industry-voucher
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De Digihubs in Noordrijn-West-
falen verzorgen een belangrijke 
functie voor startups en 
MKB-bedrijven rondom de 
digitale transitie.

De Duitse deelstaat Noordrijn-West-
falen is qua omvang vergelijkbaar 
met Nederland, de regio heeft 
tevens haar eigen digitaliseringsstra-
tegie ontwikkeld. Voor MKB-bedrij-
ven uit NRW is er de mogelijkheid 
om zich aan te melden voor het 
programma “Mittelstand Innovativ &  
Digital”23  aan te vragen (MID-pro-
gramma), waarmee bedrijven hun 
digitaliseringsgraad kunnen meten 
of innovatieve, digitale oplossin-
gen kunnen implementeren in hun 
bedrijf. Het programma heeft diverse 
vouchers voor verschillende fasen 
van de innovatie. Hoewel het pro-
gramma op onderdelen raakvlakken 
heeft met het Nederlandse MIT 
programma zijn er ook verschillen. Zo 

23 https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/
24 Siehe Definition KMU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26001
25 https://diercke.westermann.de/content/deutschland-bev%C3%B6lkerungsverteilung-978-3-14-100382-6-48-1-1

richt Duitsland zich meer op de ver-
ticale samenwerking (oa. onderwijs 
– ondernemers) en richt Nederland 
zich nadrukkelijker op de horizontale 
samenwerking (samenwerking tussen 
bedrijven). In NRW zijn verschillende 
DWNRW Hubs (Digihubs) opgericht 
om startups te ondersteunen bij 
zowel het opschalen van hun bedrijf 
als het ondersteunen van het digitale 
ecosysteem in de regio. Om deze 
doelstellingen te bereiken, organise-
ren de hubs bijvoorbeeld evenemen-
ten om kennisuitwisseling te bevor-
deren. Het idee is dat de innovatieve 
kracht van de regio zal versterken, als 
startups en ondernemers en middel-
grote bedrijven24 meer met elkaar in 
contact komen.

Niedersachsen kent veel aan-
dacht toe aan het MKB en on-
derkent de specifieke problema-
tiek ten aanzien van de digitale 
transitie voor deze bedrijven.

Niedersachsen heeft in haar Master-
plan Digitalisierung ook veel aan-
dacht voor het MKB en de proble-
matiek waarmee deze doelgroep 
kampt. Ze onderkennen het feit dat 
veel MKB organisaties de organisato-
rische en financiële resources missen 
om de digitale transitie goed vorm 
te geven. Men heeft mede om die 
reden ook de Digitalbonus Nieders-
achsen in het leven geroepen. Een 
voucher waarmee investeringen kun-
nen worden gedaan in o.a. hardware 
om de digitale transitie gestalte te 
geven. Daarnaast is de deelstaat de 
komende jaren zeer actief om breed-
band internet voor iedereen toegan-
kelijk te maken. 

Naast verschillen tussen Nederland 
en Duitsland, zijn er ook verschillen 
tussen NRW en Niedersachsen. 
Daar waar NRW aan de basis heeft 
gestaan van het industrie 4.0 ge-
dachtegoed en grote industriecon-
glomeraten kent, is Niedersachsen 

meer op het MKB en ruraler geori-
enteerd.25  In NRW wordt de rol van 
het MKB minder zwaar uitgesproken, 
maar wordt balans gezocht tussen 
het MKB en de grote industrieën (dit 
wil niet zeggen dat het MKB daarom 
minder belangrijk is). In Niedersach-
sen komt die rol van het MKB wel 
zeer nadrukkelijk naar voren. Dat 
neemt niet weg dat beide deelstaten 
hoge ambities uitspreken ten aanzien 
van de digitale transitie en de kansen 
voor hun regio.  

Verder kennen NRW en Nieders-
achen de Industrie- und Handels-
kammers (IHK). De IHK fungeert als 
informatiebron voor het MKB over 
wet- en regelgeving en informeert 
het MKB over financieringsmogelijk-
heden en subsidieprogramma’s. Het 
IHK is ook een aanspreekpunt voor 
vragen op het gebied van beroeps-
onderwijs en digitalisering en is orga-
nisator van gerelateerde netwerken. 
Op het gebied van digitale transfor-

https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26001
https://diercke.westermann.de/content/deutschland-bev%C3%B6lkerungsverteilung-978-3-14-100382-6-48-1-1
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matie betekent dit dat het IHK het 
MKB adviseert over opkomende 
technologieën en nieuwe digitale 
trends om ervoor te zorgen dat deze 
innovaties ook voet aan de grond 
krijgen bij de kleinere bedrijven in de 
regio. Daarbij werkt het nauw samen 
met lokale Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften en andere subregionale 
partners in het veld. Anders dan in 
Nederland focussen deze organi-
saties zich meer rondom onderwijs 
en informatievoorziening en minder 
rondom business development.

Nederland en Duitsland staan 
voor dezelfde uitdaging, maar 
toch verschillen de aanpak en 
structuur van elkaar. Wat kan 
men daarin leren van elkaar?

Hoewel de indeling in beide regio’s 
raakvlakken heeft, zijn er ook grote 
verschillen. De deelstaat NRW is qua 
omvang vergelijkbaar met Nederland. 
De grensregio is slechts een klein 

26 Smart Industrie Evaluatie - Rijksoverheid
27 Open Innovation in the German SME Sector -Development and Test of a Diffusion Model (2012), Gewald & Burckle

gebied vergeleken met de gehele op-
pervlakte van NRW. Hetzelfde geldt 
voor Niedersachsen dat qua opper-
vlakte ook vergelijkbaar in omvang 
is als Nederland, maar ongeveer de 
helft aan inwoners heeft. Nieders-
achsen is daarmee dunbevolkter dan 
Nederland en NRW, maar ook voor 
Niedersachsen geldt dat slechts een 
beperkt deel van de deelstaat on-
derdeel uitmaakt van het INTERREG 
gebied. Anders is dat voor de Neder-
landse provincies in het grensgebied 
die vaak voor een groot deel of vol-
ledig binnen het INTERREG gebied 
vallen.

Nederland kent een structuur van 
eerste- en tweedelijns organisaties 
richting het bedrijfsleven. Er is een 
wisselwerking tussen deze organi-
saties, de overheid, het onderwijs 
en de ondernemers, maar er wordt 
tevens zorggedragen voor voldoende 
speelruimte en autonomie. Dit kan 
enerzijds leiden tot meer noodzake-
lijk overleg, hetgeen processen kan 

vertragen, maar het kan anderzijds 
ook zorgen voor een goede afstem-
ming tussen landelijke politiek en 
regionale karakteristieken. Het is 
een kracht waar recentelijk de AWTI 
een rapport over heeft uitgebracht 
om deze regionale verankering nog 
verder op te nemen in het nationa-
le beleid.14 Een vergelijkbaar geluid 
komt vanuit de Smart Industry-evalu-
atie, waarin ook de regiefunctie van 
de overheid wordt benadrukt voor 
de samenhang tussen de verschillen-
de actoren en regio’s.26  

Duitsland kent een structuur waar-
bij de handelskamers een bredere 
opdracht hebben voor een grotere 
doelgroep (niet alleen MKB). Ze zijn 
meer op onderwijs en informatie-
voorziening gericht en minder op 
business development, dat vaak zeer 
lokaal wordt ontwikkeld. Kenmer-
kend is dat voornamelijk de regionale 
actoren meer autonomie genieten en 
dat uitvoeringsorganisaties minder 
met elkaar interacteren. Daarbij komt 

dat veel economische en innovatie-
programma’s samenwerking tussen 
bedrijven niet actief stimuleren, 
waar dat in Nederland vaak wel het 
geval is. In Duitsland is de link tussen 
onderwijs, onderzoek en onderne-
merschap over het algemeen sterker 
verankerd en is men meer gecon-
centreerd op verticale samenwerking 
(tussen onderwijs en bedrijfsleven), 
terwijl men in Nederland vaker inzet 
op horizontale samenwerking (tussen 
bedrijven onderling). Duitsland zou 
daardoor meer als top-down kunnen 
worden beschouwd. De doelstel-
lingen in NRW zijn meer regionaal 
georiënteerd en de ontwikkeling 
van innovaties vindt meer op lo-
kaal niveau plaats. Met de groei en 
belangstelling van ‘open innovatie’ 
in Duitsland zullen mogelijk echter 
deze dwarsverbanden (onderlinge 
samenwerking tussen bedrijven) in 
de toekomst sterker en krachtiger 
worden.27  Duitsland heeft echter 
niet de traditie voor deze vorm van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/15/evaluatie-smart-industry-programma
https://www.researchgate.net/publication/270813588_Open_Innovation_in_the_German_SME_Sector_-Development_and_Test_of_a_Diffusion_Model
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samenwerken, dat in Nederland o.a. 
met het poldermodel een belangrijke 
basis is in haar beleidslijnen. 

Deze verschillen tussen de regio’s 
en landen hoeven echter geen 
belemmering te vormen voor sa-
menwerking. Sterker nog, zij kunnen 
een  vruchtbare grond voor samen-
werking creëren. Zeker als het gaat 
om transities die niet ophouden bij 
de grens. Door met een open vizier 
te leren van elkaars krachten kan een 
win-win situatie ontstaan. 

Overigens blijkt uit het Dialogic-on-
derzoek dat het relatief grote aantal 
en de autonomie van deze actoren 

(vooral van overheden) leidt tot 
een grote variatie aan strategieën 
en instrumenten. Het voordeel van 
deze variatie is voornamelijk dat ze 
complementair aan elkaar zijn en 
dat maatwerk kan worden geleverd, 
bijvoorbeeld in de richting van de 
maakindustrie, specifieke doelgroe-
pen en mate van digitalisering of 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Dit rijke scala aan strategieën en 
instrumenten en de grote overlap-
ping daartussen betekent echter ook 
dat men ervoor moet waken dat het 
MKB door de bomen het bos niet 
meer ziet. 

Showcase Digipro: hoe Duitsers en  
Nederlanders elkaar versterken
Tijdens het eindevenement van Digipro op 28 september 2021 is de 
vraag gesteld aan het publiek welke eigenschappen Nederlanders graag 
van Duitsers zouden overnemen en vice versa. Hoewel de uitkomsten 
niet geheel verassend zijn, toont het wel de winst die zit in de onder-
linge interactie. Nederlanders waarderen de planmatigheid en kritische 
houding van Duitsers, terwijl Duitsers de flexibiliteit en het informele en 
directe karakter van Nederlanders op prijs stellen. Door de eigen cultuur 
van beide landen, kan samenwerking over de grens een goede aanvul-
ling zijn.

Figuur 5 - Eigenschappen die Nederlanders graag overnemen van Duitsers

VRAAG AAN DUITSERS EN NEDERLANDERS

Welke kenmerken van uw collega's uit  het buurland 
zou u graag willen overnemen?

FlexibelAd-hocDirectInformeelPlanmatigKritischCreatiefFormeel
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2.4 Transitie over de 
grenzen heen

In het Duits-Nederlandse grens-
gebied werken vijf Euregio’s op 
geïnstitutionaliseerde basis met 
elkaar samen: de EUREGIO, Euregio 
Rijn-Waal, de Euregio Maas-Rijn, de 
Eems-Dollard Regio en de Euregio 
Rijn-Maas-Noord. Deze grensover-
schrijdende organisaties ondersteu-
nen uitvoerende partijen bij hun 
inspanningen om door grensover-
schrijdende projecten de regionale 
ontwikkeling te versterken.28  

Aan de hand van INTERREG-pro-
gramma’s heeft de Europese Com-
missie  de samenwerking tussen de 
lidstaten van de EU naar een nieuw 
niveau getild, met inmiddels een 
budget van meer dan 10 miljard euro 
in de periode 2014-2020.  In de 
loop der jaren is de financiering van 
deze programma’s sterk toegeno-
men. Bovendien is er een merkbare 
verschuiving in de prioriteiten op-

28 https://niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/wirtschaft/0-euregio-s/1439548
29 https://www.deutschland-nederland.eu/nl/INTERREG-programma/focus-op-resultaten/

getreden. Zo is in de huidige pro-
grammaperiode van het INTERREG 
VA Nederland-Duitsland programma 
op de eerste plaats prioriteit gege-
ven aan innovatie, en met name aan 
samenwerking tussen het MKB en 
kennisinstellingen, en op de tweede 
plaats het verminderen van de barri-
èrewerking van de grens.29  Digipro is 
één van deze INTERREG-projecten 
en wordt in dit rapport als showcase 
gebruikt.

Op andere vlakken vindt ook sa-
menwerking plaats. Zo hebben 
bijvoorbeeld de provincies Flevoland, 
Gelderland, Limburg, Noord-Bra-
bant en Overijssel samen met het 
MWIDE van Noordrijn-Westfalen 
en de Euregio’s onlangs het ‘Kohä-
sion, Innovation und Transformation 
2021-rapport’ uitgebracht. Hier-
in wordt een strategische impuls 
gegeven aan de wijze waarop ze 
de territoriale samenwerking in de 
financieringsperiode 2021-2027 
willen inzetten. Speerpunten van dit 

rapport betreffen onder meer het 
prioriteren van industrie 4.0 als een 
prominent thema van toekomstige 
grensoverschrijdende samenwerking, 
evenals de versterking van de net-
werkvorming tussen bedrijven en de 
samenwerking tussen instellingen 
aan weerszijden van de grens.

In het kader van grensoverschrijden-
de samenwerking is netwerkvorming 
tussen bedrijven onderling enerzijds 
en tussen bedrijven en instellingen 
anderzijds, een essentieel beleids-
thema. In grensregio’s vergroten 
de institutionele verschillen op het 
gebied van rechtssystemen, financie-
ringsregelingen, technische normen 
en zelfs bedrijfsculturen de onzeker-
heden die met grensoverschrijdende 
samenwerking gepaard gaan.23  Veel 
(kleinere) be drijven beschikken niet 
over de resources of de netwerken 
om deze samenwerking zelfstandig 
tot stand te brengen. Hoewel IN-
TERREG deze bedrijven met finan-
ciële middelen ondersteunt, blijken 

de opgebouwde netwerken vaak 
maar tijdelijke constructies te zijn die 
voor een specifiek doel, project of 
programma zijn opgezet. Hierdoor 
neigen ze doorgaans vluchtig te zijn 
en gemakkelijk op te houden met 
bestaan zodra de projecten aflopen.

Een duurzame vorm van grensover-
schrijdende innovatieve samenwer-
king is op te vatten in termen van 
een grensoverschrijdend regionaal 
innovatiesysteem (GRIS). Zoals in 
onderstaande tabel te zien is, onder-
scheidt Van den Broek vier ver-
schillende fasen in de wijze waarop 
grensoverschrijdende samenwerking 
tot stand komt.

https://niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/wirtschaft/0-euregio-s/1439548
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/INTERREG-programma/focus-op-resultaten/
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Fase
Type  

activiteit
Betrokken actoren Proces

1. Pre-samenwerking Individueel Individuele  
beraadslaging

Drempel van onverschil-
ligheid

2.
Bilaterale  
samenwerking Dyadisch Twee actoren aan weerszijden van de grens Structurele scheiding

3.
Netwerk- 
samenwerking Netwerk

Verschillende dyadische relaties
Mogelijkheid tot toegang tot kennis van actor, 
zonder directe verbinding

Nabijheid en stilzwijgende 
kennisuitwisseling

4.
Systemische 
samenwerking

Collectieve 
middelen

Bundeling van collectieve middelen
Toegankelijk zonder voorafgaande aansluiting 
op het netwerk

Kennis-spillovers

In de eerste fase nemen onderne-
mingen de beslissing om al dan niet 
over de grens samen te werken, 
waarbij zij nagaan welke mogelijkhe-
den er zijn om via grensoverschrij-
dende samenwerking de vereiste 
kennisbronnen te verwerven. Hier 
bevinden zich over het algemeen 
de grootste uitdagingen voor een 
individueel bedrijf ten aanzien van 
de barrièrewerking van de grens. 
Wanneer vervolgens een geschikte 
partner is gevonden en afspraken 
gemaakt worden, is er sprake van 
een dyadisch (1-op-1) samenwer-
kingsverband. In de derde fase 
begint de bilaterale samenwerking 
netwerkeigenschappen te verwerven 
en wordt het mogelijk om toegang 
te krijgen tot kennis van een andere 
actoren, zonder directe verbinding. 
Vanuit deze kleine netwerken moet 
de verdere verbinding gestimuleerd 
worden om uiteindelijk te komen tot 
ecosystemen waarin bedrijven een 
breed netwerk hebben en wisselen-
de relaties aangaan afhankelijk van 
hun behoeften.
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Showcase Digipro: netwerkconfiguraties  
uit de praktijk
Binnen Digipro zijn op meerdere plekken kleine netwerken ontstaan 
waar nieuwkomers zijn toegetreden. Er zijn minstens drie gedocumen-
teerde gevallen bekend en meerdere suggesties gewekt door onder-
nemers na afloop van hun project. In het eerste geval gaat het om 
een dyadisch netwerk van twee ondernemers (1 NL, 1 DE) die na hun 
meeting per toeval een aanvullend technisch partner vonden voor hun 
problematiek en deze hebben betrokken in het project. 

In het tweede geval is binnen het dyadische netwerk de Nederland-
se ondernemers als ‘ambassadeur’ samen gaan werken met de Duitse 
onderneming en heeft deze geïntroduceerd bij meerdere Nederlandse 
bedrijven. 

In het derde geval heeft een intermediaire organisatie veel inspanningen 
gepleegd om een netwerk te creëren, waarbij de verschillende onder-
nemers hun achterban informeerden en betrokken, hetgeen leidde tot 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Deze drie verschillende voorbeelden 
laten allen zien dat reeds bestaande netwerken een voedingsbodem 
kunnen zijn voor nieuwe toetreders. Door in toekomstige programma’s 
meer aandacht te hebben voor deze netwerkstructuren kunnen deze 
versterkt worden en uiteindelijk uitgroeien tot nieuwe ecosystemen.

Uit voorgenoemde onderzoeken 
blijkt dat het erg belangrijk is om 
grensoverschrijdende structuren 
en actoren te stimuleren. Aan de 
ene kant kunnen netwerkfuncties 
bestendigd worden door de zicht-
baarheid van kernpartners en instru-
menten zowel fysiek als digitaal te 
vergroten, maarook door de afstem-
ming tussen instrument en doel-
groep te verbeteren. Aan de andere 
kant moet ook aandacht geschonken 
worden aan de verschillen tussen 
Nederland en Duitsland om zo de 
barrièrewerking van de grens te 
verminderen. Niet alleen in taal, cul-
tuur en institutioneel opzicht, maar 
vooral ook ten aanzien van Neder-
lands-Duitse interpretatieverschillen 
op het gebied van innovatie.

Experten kommen zu Wort
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Experts aan het woord
2. Wat voor rollen spelen cultuur en grensoverschrijdend samenwer-
ken bij innoveren?

In deze video gaan Frank Bongers van Dialogic en Senem Yazici van 
Hochschule Niederrhein samen in op deze vraag. In de rubriek ‘Experts 
aan het woord’ worden onderwerpen uitgelicht. Scan de QR-code of ga 
naar: https://player.vimeo.com/video/604684792

30 Regional innovation systems (2011), Tödling & Trippl
31 The Dutch Entrepreneurial Ecosystem (2014), Stam
32 Regionale Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen (2021-2027) | WIRTSCHAFT.NRW

2.5 Een grensoverschrijdend ecosysteem

Recentelijk is in de Nederlandse be-
leidsliteratuur meer aandacht geko-
men voor innovatieve ecosystemen. 
Bij de ecosysteemgedachte wordt 
niet zozeer naar één sector of actor 
gekeken, maar naar alle actoren en 
factoren die binnen een bepaalde re-
gio op elkaar van invloed zijn. Er zijn 
verschillende factoren gedefinieerd 
die van invloed zijn op de werking 
van innovatieve ecosystemen. Een 
belangrijk verschil met bijvoorbeeld 
andere theorieën als de Regionale 
Innovatie Strategieën30  is dat de 
ecosysteemtheorie het individu als 
kleinste eenheid beschouwt, waar 
veel andere organisatietheorieën 
de organisatie als kleinste eenheid 
beschouwen.31 Hierdoor wordt er 
bijvoorbeeld meer gekeken naar 
ondernemerschap, leiderschap en 
condities die hiertoe leiden. 

In de Duitse beleidsliteratuur is het 

ecosysteemgedachtegoed ook in 
ontwikkeling. In NRW wordt nadruk-
kelijk gesproken over het startup 
ecosysteem, waarmee specifiek 
wordt gedoeld op het creëren van 
een kraamkamer voor innovatieve 
startups en scaleups. Innovatieve 
ecosystemen worden sporadisch 
beschreven in de wetenschappelijke 
literatuur, bijvoorbeeld door Fuer-
linger et al (2015) over het Digita-
le ecosysteem rondom Munster. 
Anderzijds wordt de term steeds 
vaker gebruikt in de beleidsliteratuur, 
bijvoorbeeld in de ‘Regionale Inno-
vationsstrategie des Landes Nor-
drhein-Westfalen (2021-2027)’32 , 
waarmee men het innovatie-ecosys-
teem in de deelstaat NRW probeert 
te versterken aan de hand van zeven 
innovatiegebieden, waaronder inno-
vatieve materialen, een innovatieve 
bouwsector en de ontwikkeling van 

https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeechap/13482_5f33.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2473475
https://www.wirtschaft.nrw/innovationsstrategie
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sleuteltechnologieën. Het doel is om 
niet alleen de afzonderlijke innova-
tiegebieden te versterken, maar het 
gehele innovatie-ecosysteem van 
NRW, door interdisciplinaire en sec-
tor overschrijdende samenwerking 
te stimuleren. Zo moet NRW zich 
ontwikkelen van een sterke innovator 
tot een innovatiekoploper.

Toch kan de ecosysteemgedachte 
helpen om de regionale en grens-
overschrijdende  interactie beter in 
kaart te brengen. Het geeft houvast 

voor beleidsmakers door een pa-
let aan factoren te bieden waarop 
gestuurd kan worden. Door de 
benadering vanuit het individu is 
het echter wel belangrijk om op te 
merken dat dergelijke synergie-effec-
ten tussen ondernemers, overheden 
en kennisinstellingen vanuit verschil-
lende kanten worden gevoed. Het is 
niet zo dat beleidsmakers de enige 
stakeholders zijn die aan ‘de knoppen 
kunnen draaien’. Ondernemers, maar 
ook Intrapreneurs (ondernemende 

personen binnen een organisatie) 
bepalen mede het succes van het 
ecosysteem. Het is daarom nog 
belangrijker om vanuit een triple 
helix model (overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen) met elkaar samen 
te werken. Professor E. Stam heeft 
10 factoren gedefinieerd die een on-
dernemend ecosysteem omvatten en 
van invloed zijn op de waardecreatie 
van het systeem als geheel. Onder-
staand figuur geeft dit weer.

In deze figuur vormen de formele 

instituties, de cultuur, fysieke infra-
structuur en vraag het fundament. 
Netwerken, leiderschap, financiering, 
talent, nieuwe kennis en intermedi-
aire diensten zijn de factoren die dit 
fundament gebruiken om zich verder 
te ontwikkelen. In hoofdstuk 4 wordt 
deze classificatie gebruikt om aan te 
geven hoe de genoemde bouwste-
nen bijdragen aan het versterken van 
het grensoverschrijdende ecosys-
teem.

Figuur 7 - Entrepreneurial Ecosystem Model, Stam 2014

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM 

Model Stam (2014)

waardecreatie

Productief ondernemerschap

Netwerken

Formele instituties Cultuur Fysieke infrastructuur Vraag

Leiderschap Financiering Talent Nieuwe kennis Intermediaire
diensten
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Zoals Van den Broek (2018) aangeeft is de huidige 
grensoverschrijdende interactie veelal beperkt tot 
kleine netwerken en ad hoc systemen die voor 
een bepaalde periode interacteren. Daarmee is er 
geen sprake van een grensoverschrijdend ecosys-

33 https://x-borders.eu/?lang=nl

teem. Wel kan dit een basis vormen voor de groei 
richting een grensoverschrijdend ecosysteem. 
De digitale transitie laat zich hiervoor goed le-
nen, daar digitale technologie kan helpen om een 
aantal verbindingen te versterken en knelpunten 

weg te nemen. In onderstaande tabel worden de 
verschillende factoren toegelicht en geprojecteerd 
op de grensoverschrijdende interactie.

Factor Omschrijving Voorbeelden uit de grensregio

Formele instituties

De kwaliteit en efficiëntie van governance. 
Regels, wetgeving en systemen om onder-
nemerschap mogelijk te maken, maar tevens 
die hinderend kunnen zijn. 

De werking van de EU maakt grensoverschrijdend samenwerken eenvoudiger 
dan voorheen. Ook het INTERREG programma binnen de ETS biedt een set 
aan regels om grensoverschrijdend te kunnen samenwerken en tegelijkerti-
jd financieel te kunnen worden ondersteund. De 4 grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden (Euregio’s) versterken dit samenspel. Wel wordt er 
o.a. door verschillen in wetgeving tussen NL en DE nog steeds barrièrewerk-
ing ervaren.   

Ondernemerscultuur

Waardering van ondernemerschap in de 
regio. De informele instituties die onder-
nemerschap stimuleren dan wel hinderen.

Er is in de grensregio een sterke basis voor ondernemerschap. Er zijn diverse 
startup programma’s en wordt gewerkt aan de startup ecosystemen. Voor 
NRW is het startup ecosysteem ook een belangrijk thema in hun digitaliser-
ingsstrategie. Met grensoverschrijdende projecten als X-borders33  wordt 
gewerkt aan grensoverschrijdend ondernemerschap. Er zijn wel duidelijk 
cultuurverschillen tussen beide landen, al lijkt dit bij de jongere generatie 
ondernemers te nivelleren.

https://x-borders.eu/?lang=nl
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Factor Omschrijving Voorbeelden uit de grensregio

Infrastructuur

Fysieke infrastructuur en positie van de 
regio.

Er is veel geïnvesteerd in de fysieke infrastructuur in grensoverschrijdend 
perspectief. Er is een goede connectiviteit van infra. De digitale infrastructuur 
is mede ten gevolge van corona ook verbeterd34.  Het aantal hubs en shared 
facilities dat grensoverschrijdend werkt is echter nog beperkt.

Vraag

Potentiële bestedingsruimte en vraag uit de 
markt.

Duitsland is het no.1 exportland voor Nederland en Nederland is het no.2 
exportland voor Duitsland.35  Daarmee is er in potentie een zeer grote markt. 
De grensregio draagt hier sterk aan bij. Zo is de Nederlandse grensregio ver-
antwoordelijk voor ca. 50% van de totale export naar Duitsland.

Netwerken

Verbondenheid van bedrijven in  
kennisnetwerken.

Het aantal grensoverschrijdende netwerken is beperkt. Er zijn wel een 
aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Grenzhoppers netwerk, de Neder-
lands-Duitse Businessclub en de DNHK.36 

34 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_nl
35 https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/handel-nederland-duitsland
36 https://www.dnhk.org/nl/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/handel-nederland-duitsland
https://www.dnhk.org/nl/
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Factor Omschrijving Voorbeelden uit de grensregio

Leiderschap

Leiderschap dat richting geeft aan  
collectieve actie.

Het potentieel aan leiderschap kan mogelijk beter worden benut. De ‘usual 
suspects’ binnen diverse programma’s kunnen als ‘leiders’ de waarde van 
grensoverschrijdend samenwerken promoten. Verder blijft veel initiatief af-
hankelijk van externe financiering, zoals vanuit het INTERREG programma.

Talent

Het aandeel mensen met veel menselijk 
kapitaal door opleiding.

Veel Nederlandse grensgebieden krijgen komende jaren te maken met krimp37  
en een beperking in het aanbod van talent. In Duitsland kennen ook veel 
regio’s een krimp, maar toch lijkt er sprake van een gematigde groei in de 
meeste grensregio’s.38  Hier liggen dan mogelijk ook kansen en een grotere 
noodzaak voor samenwerking om talent in de grensregio te behouden.

Financiering

De toevoer en toegankelijkheid van kapitaal 
voor financiering nieuwe ondernemingen.

INTERREG blijft het grootste en voornaamste financieringsprogramma voor 
grensoverschrijdende interactie. Dit beperkt zich veelal tot subsidies. Van 
grensoverschrijdende investeringsprogramma’s is nog geen sprake. Wel zijn 
er initiatieven voor meer samenwerking op dit gebied. Zo hebben onder meer 
de NRW.bank en LIOF een ‘memorandum of understanding’ ondertekend om 
verdere samenwerking, ook ten aanzien van financiering, te verkennen. 39 

37 https://www.pbl.nl/publicaties/van-bestrijden-naar-begeleiden-demografische-krimp-in-nederland
38 https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/Themen/Regionale-Unterschiede.html
39 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190426_00102837

https://www.pbl.nl/publicaties/van-bestrijden-naar-begeleiden-demografische-krimp-in-nederland
https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/Themen/Regionale-Unterschiede.html
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190426_00102837
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Factor Omschrijving Voorbeelden uit de grensregio

Nieuwe kennis

Investeringen in nieuwe kennis.

Er zijn in de grensregio diverse hoogwaardige kennisclusters beschikbaar. 
Toch blijft de grens vaak een barrière, hoewel er binnen INTERREG verband 
wel nieuwe dwarsverbanden ontstaan. Ook los daarvan is er sprake van 
grensoverschrijdende interactie, zoals bijvoorbeeld met het Fraunhofer IPT 40 
dat de link tussen Universiteit Twente, het Fraunhofer instituut en haar om-
geving moet versterken.

Intermediaire Diensten

De toevoer en toegankelijkheid van  
diensten.

De interactie tussen intermediaire partijen wordt steeds beter. De open 
projecten binnen INTERREG dragen hier ook aan bij. Niet alleen stimuleert 
dit grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, maar ook interme-
diaire organisaties worden gedwongen beter samen te werken, elkaar te leren 
kennen en elkaars netwerk te leren kennen. Dit vormt een sterke basis voor 
toekomstige interactie.

40 https://www.utwente.nl/en/fraunhofer/About-us/

Samenvattend kan gezegd worden 
dat er een goed fundament is voor 
een grensoverschrijdend ecosys-
teem, maar dat vooral in de bo-
venlaag enkele factoren aandacht 
behoeven. Dit komt overeen met 
de bevindingen van Van den Broek 

(2018). In hoofdstuk 4 zal aandacht 
worden besteed aan stappen die 
kunnen bijdragen aan het versterken 
van het grensoverschrijdende eco-
systeem, maar in hoofdstuk 3 wordt 
eerst aandacht besteed aan industrie 
4.0 en de stappen die daarbij horen.

https://www.utwente.nl/en/fraunhofer/About-us/
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Showcase Digipro: ruimte voor verbetering
Tijdens het eindevenement van Digipro op 28 september 2021 is de 
vraag aan het publiek gesteld of men goed zicht had op grensoverschrij-
dende netwerken. Het merendeel van de respondenten beantwoordde 
deze vraag negatief; zij weten niet of nauwelijks welke netwerken zich 
over de grens bevinden. Ook is de vraag gesteld of er meer aandacht 
moest komen voor nieuwe grensoverschrijdende netwerken of dat 
bestaande netwerken verder moeten worden Ontwikkeld met ruimte 
voor nieuwe ondernemers. 80% van de respondenten gaf aan juist dat 
laatste belangrijker te vinden. De resultaten tonen aan dat er nog stap-
pen kunnen worden ondernomen om grensoverschrijdende netwerken 
te verbeteren.

Figuur 8 - Response op inzicht grensoverschrijdende netwerken

RUIMTE VOOR VERBETERING

Uitbreiding
van bestaande
netwerken

ontwikkeling van
nieuwe netwerken

Eens

Ik heb een goed overzicht van de bestaande
netwerken in de buurlanden

Het is belangrijk dat de grensregio zich richt op:

Oneens

Hebt u een goed overzicht van de bestaande
Netwerken in de grensregio?
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3.1 Digitale Transitie, 
de fasen van  
‘industrie 4.0’

Het begrip ‘Industrie 4.0’ werd in 
2011 voor het eerst genoemd op de 
Hannover Messe en sindsdien staat 
het symbool voor de komst van een 
nieuwe industriële revolutie. Indus-
trie 4.0 maakt het immers mogelijk 
de maakindustrie te digitaliseren 
door technologieën, zoals sensoren, 
software en systemen, in vrijwel alle 
productieonderdelen, producten en 
machines te integreren. Het analy-
seren van real-time gegevens binnen 
een alomtegenwoordig systeem 
waarin digitale gegevens en fysieke 

41 https://simbotix.com.au/wp-content/uploads/2020/06/I4.0-Defintiions.pdf

objecten worden gecombineerd, 
biedt kansen om de industriële sec-
tor veel sneller en met meer impact 
te laten evolueren dan de drie voor-
gaande industriële revoluties.41

Industrie 4.0 is een vergezicht 
dat ingrijpt op vele verschillende 
processen. Het is een traject van 
meerdere jaren dat is onder te 
verdelen in verschillende fasen.

Met behulp van zo’n integraal sys-
teem, ook wel cyber-physical sys-
teem genoemd, kan industrie 4.0 
zorgen voor een betere samenwer-
king en toegang tussen afdelingen, 
partners, leveranciers, producten en 
mensen. Het stelt bedrijven boven-
al in staat om elk aspect van hun 
activiteiten beter te controleren en 
te begrijpen. Op lange termijn zullen 
zij hierdoor meer industriële waarde 
kunnen creëren door de productivi-
teit te verhogen, processen te verbe-
teren en ook extra diensten aan hun 
producten te verlenen.

Het ontwikkelingstraject volgens 
ACATECH, de Duitse academische 
vereniging voor productietechno-
logie, wordt hieronder in zes op-
eenvolgende fasen weergegeven. 
De transformatie is een complex 
en interdisciplinair proces en neemt 

gewoonlijk meerdere jaren in beslag. 
Het vereist systematische planning 
en uitvoering en voortdurende con-
trole van de geboekte vooruitgang 
om positieve effecten op de produc-
tiviteit, flexibiliteit en winstgevend-
heid te faciliteren.

DIGITALISATION INDUSTRIE 4.0
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Computerisation Connectivity Visibility Transparency Predictive
Capacity

Adaptability

What is happening?
“Seeing”

What is it happening?
“Understanding”

What will happen?
“Being Prepared”

How can an autonomous response be achieved?
“Self-optimising”

Figuur 9 - Fasen van Industrie 4.0 - RWTH Aachen

Elke ontwikkelingsfase bouwt voort 
op de vorige en beschrijft de capa-
citeiten die nodig zijn om die fase te 
bereiken, alsmede de daaruit voort-

vloeiende voordelen voor de onder-
neming. De eerste twee stappen 
informatisering en connectiviteit in 
het kader van de digitalisering maken  

Digital is 10% tech 

and 90% human 

Margrethe Vestager

3. Digitale Transitie binnen de industrie

https://simbotix.com.au/wp-content/uploads/2020/06/I4.0-Defintiions.pdf
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Figuur 10 - Categorisering Innovators Industrie 4.0

42 https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en

geen deel uit van industrie 4.0, maar 
zijn noodzakelijke voorwaarden voor 
de verdere transformatie. Terwijl in 
de eerste ontwikkelingsfase binnen 
het bedrijf verschillende informatie-
technologieën los van elkaar worden 
gebruikt, wordt in de connectivi-
teitsfase de geïsoleerde inzet van 
informatietechnologie vervangen 
door onderling verbonden compo-
nenten.42 

Daarna volgen vier fasen waarin de 
voor industrie 4.0 vereiste capaci-
teiten worden ontwikkeld. De zicht-
baarheidsfase omvat de sensoren 
die het mogelijk maken om bedrijfs-
processen van begin tot eind vast te 
leggen in real time.28 In de vierde 
fase, transparantie, worden de vast-
gelegde gegevens vervolgens geana-
lyseerd door big data-toepassingen 
om onderlinge interacties te kunnen 

identificeren en interpreteren. De 
voorlaatste en laatste fase, voorspel-
lende capaciteit en aanpasbaarheid, 
bouwen hierop voort. Ze schetsen 
de verschillende toekomstscenario’s, 
identificeren de meest waarschijnlijke 
scenario’s en laten het bedrijf zo-
doende flexibel reageren op veran-
deringen.

Slechts een kleine groep bedrij-
ven is klaar voor industrie 4.0; 
een veel grotere groep heeft 
moeite om de stap te maken. 
Onderscheid tussen deze groe-
pen is nodig om de instrumenten 
daarop af te stemmen.

Uit de innovatieprogramma’s en 
grensoverschrijdende activiteiten 
in de INTERREG-regio blijkt dat de 
meeste bedrijven zich nog in de 

eerste twee fasen bevinden van in-
dustrie 4.0. Dit wordt bevestigd door 
het onderzoek van de Radboud Uni-
versiteit. Koplopers zijn wel in staat 
geweest zich verder te ontwikkelen, 
maar het gros van de bedrijven voert 
slechts geïsoleerde experimenten uit 
op het gebied van industrie 4.0. In 
onderstaande grafiek is te zien hoe 
de innovatieve maakbedrijven zijn 
onder te verdelen in Frontrunners, 
Fast followers en Late followers.

Frontrunners hebben een bijzonder 
belang bij het aanboren van nieu-
we inkomstenstromen op basis van 
datagedreven bedrijfsmodellen om 
hun gegevens te exploiteren en 
een transparanter en veerkrachtiger 
leveranciersecosysteem te creëren. 
Bovendien hebben zij R&D op ge-
bied van digitalisering in eigen huis, 
wat hen in zekere zin onderscheidt 
van de Fast followers. 

LATE FOLLOWERS

FAST FOLLOWERS

GROWTH & REVENUE

FRONTRUNNERS

DIGITAL MATURITY

Contract Manufacturers/
Metalsheet sector

Contract Manufacturers
(Modules and systems suppliers)

Machine/ Tools
Manufacturers

https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en
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Fast followers zijn de ontwikkeling 
van eigen digitale systemen mis-
gelopen en kijken nu naar systee-
mintegratie op basis van bestaande 
oplossingen, hoe gegevens kunnen 
worden geëxtraheerd en welke 
competenties daarvoor verworven 
moeten worden. Het is een grote 
groep bedrijven, waaronder veel 
MKB, die ondersteuning nodig 
heeft om de volgende stap te kun-
nen zetten. Late followers hebben 
eerst ondersteuning nodig om een 
basisbegrip van Industrie 4.0 en 
de potentiële waarde van data te 
ontwikkelen.

43 Explorative and Exploitative Innovation in cross border R&D Alliances (2021), Yazici & Altena

In het geval van grensoverschrij-
dend samenwerken lijken Fast 
followers goed aan te sluiten bij de 
‘open formules’ binnen INTERREG, 
hoewel hier in het verleden geen 
specifieke nadruk op lijkt te zijn 
gelegd. Ondernemers kunnen een 
goede stap voorwaarts maken in 
afgebakende projecten op hoge-
re TRL-levels. Belangrijk is dat de 
transitie in overzichtelijke stappen 
wordt uitgevoerd en niet in grote 
sprongen. Met name de fasen vijf 
en zes vereisen krachtige IT-syste-
men en complexe data-algoritmen 
en zijn daarom nog ver verwijderd 
van een wijdverbreide invoering.

Showcase Digipro: innovatie binnen Digipro

Wat kan geleerd worden uit actuele projecten op het gebied van 
digitale innovaties? Uit onderzoek van Yazici & Altena43  is geble-
ken dat bedrijven binnen Digipro op meerdere vlakken innovaties 
hebben doorgevoerd. Het onderzoek dat is verzonden naar alle 
deelnemers van het Digipro project (waarvan ca. de helft aan het 
onderzoek heeft deelgenomen), geeft veel interessante inzichten. 
Respondenten geven aan dat Digipro een bijdrage heeft geleverd 
aan hun innovatievermogen. Daarbij is gekeken naar voor de markt 
nieuwe innovaties (exploratief, lange termijn) en doorontwikkeling  
(exploitatief, korte termijn). Wanneer organisaties beide vormen 
van innovatie bezigen draagt dit bij aan hun overlevingskansen en 
economisch succes. Binnen het project Digipro kan geconcludeerd 
worden dat exploratieve en exploitatieve innovatie nagenoeg gelijk 
opgaan. Bedrijven besteden dus zowel aandacht aan de korte als aan 
de lange termijn wat betreft hun innovatiedoelstellingen. Hoewel 
het vanzelfsprekend lijkt, is het dat niet. Beide vormen van innovatie 
vergen andere inspanningen en daar MKB-bedrijven vaak beperkte 
middelen hebben, is het niet vanzelfsprekend dat zij beide vormen 
van innovatie toepassen. 
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3.2 Meerwaarde en 
voorwaarden  
van industrie 4.0

Het centrale element van industrie 
4.0 is waardecreatie. Vanuit het 
oogpunt van een onderneming kan 
waarde worden gecreëerd in de 
vorm van productiviteit en inkomsten 
of in de vorm van beter geïntrigeerde 
bedrijfsprocessen met invloed op de 
kosten. Voor een succesvol bedrijf 
is het echter ook belangrijk om een 
breder perspectief in te nemen en 
te kijken naar welke meerwaarde het 
creëert voor de klant of de industrie-
keten. Industrie 4.0 kan helpen om 
nieuwe digitale businessmodellen 
te ontwikkelen. Zo kunnen onder-
nemingen bijvoorbeeld intelligente 
technologieën gebruiken om naast 
hun reeds bestaande aanbod van 
producten toegevoegde waarde mid-
dels diensten aan te bieden.

Voor een gestructureerde benade-
ring van het begrijpen van de ver-
schillende aspecten van Industrie 

4.0 kan men gebruik maken van de 
Smart i4.0 Navigator. De navigator 
geeft een overzicht van de interac-
tie tussen een uniek businessmodel 
(Uniqueness), technologie gedreven 
applicaties die het businessmodel 
implementeren (Application) en 

de voorwaarden scheppen voor 
de technologieën (Enablers). Deze 
elementen en hun bijbehorende 
aspecten, afgebeeld in onderstaan-
de figuur, vormen het kader en de 
interne omgeving voor een robuuste 
bedrijfsvoering.

 

 
Figuur 11 - Smart i4.0 Navigator

 

Om Enablers, Applicaties en Business 
Modellen succesvol te laten samen-
werken met het uiteindelijke doel van 
waardecreatie heeft een bedrijf een 
coherente “Strategie en Organisatie” 
nodig, evenals een ondersteunende 
“Mindset en Cultuur”. De digita-
le transformatie wordt weliswaar 
mogelijk gemaakt door technolo-
gieën, maar de implementatie ervan 
vereist de juiste organisatiestructuur 
en cultuur. Zoals de quote van dit 
hoofdstuk reeds suggereerde, is de 
grootste uitdaging de manier waar-
op mensen digitale technologieën 
inzetten. Terwijl de organisatiestruc-
tuur dwingende regels vaststelt die 
de samenwerking zowel binnen de 
onderneming als naar buiten toe or-
ganiseren, omvat cultuur eerder het 
waardesysteem binnen de onder-
neming en de zachte factoren van 
samenwerking.Mindset and Culture Strategy and Organization
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Experts aan het woord
3. Hoe zijn MKB-bedrijven beter geholpen t.a.v. de Digitale Transitie?

In deze video gaan Biba Visnjicki namens Fraunhofer en Peter Vaessen 
van de Radboud Universiteit samen in op deze vraag. In de rubriek ‘Ex-
perts aan het woord’ worden onderwerpen uitgelicht. Scan de QR-code 
of ga naar: https://player.vimeo.com/video/604710008

44 Digitalisering in de Maakindustrie, Onderzoek naar digitaliseringsprofielen in productieproces, product en dienst in Nederland en Duitse grensregio’s (2020), Ligthart & Vaessen

3.3 Status quo van 
industrie 4.0 in het   
grensgebied

Natuurlijk is het goed om vooruit te 
kijken, maar men moet niet vooruit-
lopen op de huidige stand van zaken. 
Om die reden heeft een onderzoek 
van de Radboud Universiteit44  de 
status quo van industrie 4.0 in het 
Nederlands-Duitse grensgebied 
geschetst. De gegevens die hiervoor 
zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de Eu-
ropean Manufacturing Service (EMS) 
en stammen uit 2018.

Belangrijke digitale technolo-
gieën worden door een minder-
heid (20-40%) van de bedrijven 
toegepast. Verdergaande indus-
trie 4.0-technologieën slechts 
door 15% van de bedrijven.

In dit onderzoek is onder meer geke-
ken naar de toepassing van digitale 
technologieën onderverdeeld in drie 

categorieën, namelijk producten, 
processen en diensten. Bij de ana-
lyse van deze categorieën springt 
al snel in het oog dat de belangrijke 
digitale technologieën maar door een 
minderheid van ongeveer 20 tot 40 
procent van de MKB-bedrijven wordt 
gebruikt. Meer specifiek worden 
industrie 4.0-technologieën vanaf 
de derde ontwikkelingsfase van het 
ACATECH-ontwikkelingstraject zelfs 
maar door minder dan 15% van de 
MKB-bedrijven toegepast.

Wat de onderlinge verhoudingen 
tussen Nederlandse en Duitse 
MKB-bedrijven ten aanzien van 
digitale product- en diensttechnolo-
gieën betreft, zijn de verschillen zeer 
beperkt. Op het gebied van digitale 
procestechnologieën is er hooguit 
een verschil van tien procent te zien 
in het geval van productieplannings-
systemen, logistieke systemen en 
digitale uitwisseling.
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Er is sprake van een “eilandpro-
blematiek”: verschillende digi-
tale technologieën werken nog 
onvoldoende samen, hierdoor 
gaat rendement verloren.

Verder is bij een clusteranalyse 
nagegaan welke digitale technolo-
gieën vaak gelijktijdig binnen één 
organisatie worden gebruikt. Het 
frequenter voorkomen van dezelfde 
technologieën in vergelijkbare be-
drijven wijst op clustervorming. Aan 

de hand hiervan is een onderscheid 
gemaakt tussen zes onafhankelijke 
clusters: IoT (sensoren, sensordata, 
data-uitwisseling en data-identifica-
tie), productplanning (zoals ERP-sys-
temen), real-time logistiek (real-time 
besturing, interne logistiek en digitale 
uitwisseling), mobiele oplossingen, 
productdiensten en robotica.

In onderstaande tabel is het toepas-
singsbereik van deze clusters weer-
gegeven. Wat opvalt is dat elk cluster 

los lijkt te staan van de andere, dit 
duidt op zogenaamde ‘eilandproble-
matiek’. Aangezien ERP-systemen 
in veel organisaties aanwezig zijn, 
worden met name productieplan-
ning technologieën op grote schaal 
gebruikt, maar zij kunnen slechts in 
beperkte mate met andere techno-
logieën worden geclusterd. Zo zijn 
ERP-systemen bijvoorbeeld niet ge-
koppeld aan IoT-systemen, real-time 
logistiek en/of mobiele oplossingen. 
Ook robotica, die vaak wordt ge-

zien als een belangrijke industrie 
4.0-technologie, lijkt maar weinig te 
clusteren met andere technologie-
en. Het is daarmee belangrijk dat er 
focus komt op de connectiviteit van 
verschillende technologieën, hetgeen 
ook een belangrijke voorwaarde is in 
het Industrie 4.0 gedachtegoed.

Aanwezige clusters rondom Digitalisering

1

Gebruik % Gebruik %

Oostelijk 
Nederland

Nordrhein Westfalen 
& Niedersachen

DuitslandNederlandClusters digitaliseringsprofiel domeinoverstijgend

Sensoren en dataverwerking (oa. IoT en RFID)

Productieplanning (oa. ERP, CRM, PLM, SRM)

Realtime logistiek (intern, extern)

Mobiele oplossingen (mobile devices, handheld)

Digitale services (oa. diagnostische tools, 
data management en virtual reality)

Robotisering (oa. productieautomatisering, cobots)

2

3
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5
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32%
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31%
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Figuur 12 - Clusters Industrie 4.0
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Bedrijven uit Oostelijk Neder-
land zijn vaker betrokken bij 
R&D-samenwerkingsprojecten 
dan bedrijven uit NRW en Nie-
dersachsen. Open Innovatie 
komt daarmee vaker voor in 
Nederland dan in Duitsland.

Op basis van het onderzoek van 
de Radboud Universiteit kan ge-
concludeerd worden dat Neder-
landse MKB-bedrijven zich op het 
gebied van innovatie meer richten 
op externe producten en services, 
terwijl Duitse MKB-bedrijven zich 
meer toeleggen op interne activitei-
ten en processen. Deze bevinding 
klinkt niet vreemd, als ook gekeken 
wordt naar de aard en de frequentie 
van de samenwerkingsverbanden 
waarin deze bedrijven actief zijn. 
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 
Nederlandse MKB-bedrijven vaker 
deel uitmaken van zowel keten- als 
R&D-samenwerkingsverbanden. In 
het oosten van Nederland zijn er 
meer bedrijven met R&D-samenwer-

45 Regional innovation scoreboard | European Commission (europa.eu)
46 post-Hofstede stromingen in de wetenschappelijke literatuur

kingsverbanden (63,2%) dan in NRW 
en Niedersachsen (33,0%). Dit wordt 
bevestigd door de Regional Innovati-
on Scoreboard van de EU, waarbij de 
grensregio in Duitsland minder goed 
scoort op de samenwerking tussen 
bedrijven dan de Nederlandse grens-
regio.45  De laatste jaren is open 
innovatie in Duitsland echter aan een 
opmars bezig en wordt steeds meer 

tussen bedrijven samengewerkt op 
het gebied van innovatie en digita-
lisering. Nederland mag dan hoger 
scoren op gebied van open innovatie 
en co-creatie, Duitsland weet haar 
innovaties over het algemeen beter 
om te zetten in economisch rende-
ment. Een reden daarvoor kan zijn 
dat bij dergelijke beslissingen vaak 
het topmanagement actief betrok-

ken is, waardoor de innovatie breed 
gedragen wordt. Toch zijn er aan-
wijzingen en ook praktijkervaringen 
dat deze klassieke cultuurscheiding 
en bijbehorende kenmerken aan het 
vervagen zijn.46

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
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Showcase Digipro & Ipro-N: het effect van R&D 
samenwerking
Door veel van de respondenten van de Digipro enquête wordt grens-
overschrijdend samenwerken als positief ervaren. In de meeste gevallen 
was er sprake van samenwerking met partners. Het overgrote deel van 
de Digipro- en Ipro-N-projecten betrof zogenoemde dyadische samen-
werkingsverbanden, bestaande uit twee zelfstandige entiteiten waarvan 
één aan Nederlandse en één aan Duitse zijde.  

Wat daarin opvalt is de zeer sterke correlatie tussen beide vormen van 
innovatie en grensoverschrijdend samenwerken. Grensoverschrijdend 
samenwerken stimuleert innovatie en vice versa.  Innovatie en grens-
overschrijdend samenwerken correleren vervolgens weer sterk met de 
prestatiekracht van de organisatie. Daarmee sluit het onderzoek van 
Digipro goed aan bij de wetenschappelijke literatuur, maar vult het ook 
aan omdat er in de wetenschap maar weinig gekeken wordt naar het 
grensoverschrijdend element bij innovatieve samenwerkingsprojecten.

Correlation

Constructs
Explora-
tive  
Innovation

Explorative 
Innovation

Cross border
Collabora-

tion

Digital 
Transforma-

tion

Explorative Innovation .72**

Cross border Collaboration .62** .48**

Digital Transformation .22** .14       .28**

Increase Sales (performance) .59** .67** .32** .11

*p<.05;**p<.01.

Een enquête die in het kader van Ipro-N - de noordelijke evenknie van 
Digipro – naar Nederlandse deelnemers is verstuurd, laat ook positieve 
resultaten zien: 52% van de respondenten geeft dat de ontwikkelde 
innovatie de markt al heeft bereikt (binnen 1 jaar na afronding van het 
project) of dat dit binnen afzienbare tijd gaat gebeuren. Wat betreft de 
samenwerking met de Duitse partner zijn de respondenten ook positief: 
67% continueert de samenwerking  waarvan de helft voor het project 
al Ipro-N een samenwerking isgestart. De overige 33% heeft de samen-
werking niet voortgezet, maar heeft wel contacten opgebouwd die in de 
toekomst eventueel nog nuttig kunnen zijn. 

In het algemeen kan echter worden 
vastgesteld dat de verschillen tussen 
Nederland en Duitsland klein zijn en 
dat industrie 4.0 nog geen samen-
hangend geheel van technologieën 

lijkt te zijn. Dit is van groot belang 
voor beleidsmakers, aangezien veel 
bedrijven nog experimenteren met 
op zichzelf staande digitale techno-
logieën die nog geen geïntegreerde 

basis vormen in het hart van het 
bedrijf. De kracht ligt evenwel in het 
verbinden van technologieën om 
sleuteltechnologieën zoals bijvoor-
beeld AI mogelijk te maken.
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Tot slot heeft het Fraunhofer-onderzoek47 de belangrijkste belemmeringen in Nederland en Duitsland met betrekking tot de Digitale Transitie in kaart ge-
bracht. Een groot aantal van de reeds genoemde bevindingen komt in onderstaande tabel terug.

Nederland Duitsland

1 MKB-bedrijven zijn terughoudend om een digitale langetermijnstrategie te for-
muleren en te wachten tot klanten of leveranciers een richting aangeven

De focus van digitaliseringsmaatregelen ligt op het verhogen van de efficiëntie 
en het verlagen van de kosten. Er is daarmee een interne focus, terwijl ook 
extern kansen liggen.

2
Oost-Nederlandse bedrijven nemen in vergelijking met hun Duitse buren vaak 
deel aan samenwerkingsprojecten op het gebied van supply chain en R&D, 
maar het vinden van voldoende partners is een uitdaging

Bedrijven hebben nog steeds te maken met scepsis en interne weerstand tegen 
digitale transformatie. Risico’s rondom privacy spelen daarbij een grote rol.

3
Een fundamenteel begrip van de systematische transformatie naar Industrie 
4.0 is niet aanwezig: velen richten zich op het gebruik van deeloplossingen die 
weinig waarde toevoegen zonder het grote geheel te begrijpen

Industriële normen zijn op ruime schaal beschikbaar, maar gedetailleerde hand-
leidingen en richtsnoeren ontbreken.

4
Er is een gebrek aan goed opgeleide arbeidskrachten - die de basisvaardigheden 
van industrie 4.0 bezitten - en grootschalige programma’ s voor de ontwikkeling 
van de noodzakelijke vaardigheden

De Duitse industrie is nog steeds op zoek naar een totaalconcept voor het 
nuttige gebruik van Industrie 4.0

47 Towards a future Ready Organisation Digitalisation Transition Framework (2021), Herding et al., Fraunhofer.



Nederland Duitsland

5 Er is een beperkte infrastructuur beschikbaar om bedrijven te laten experimen-
teren en leren in een echte productieomgeving

Veel leidinggevenden passen verouderde managementmethoden toe en hebben 
een sterk hiërarchische mentaliteit

6
Financieringsmogelijkheden zijn beperkt tot regionale actoren en bieden on-
voldoende ondersteuning voor de ontwikkeling van nationale en internationale 
supply chains
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Experts aan het woord

4. Waar lopen MKB-bedrijven t.a.v. de Digitale Transitie tegenaan?

In deze video gaan Biba Visnjicki namens Fraunhofer en Peter Vaessen 
van de Radboud Universiteit samen in op deze vraag. In de rubriek ‘Ex-
perts aan het woord’ worden onderwerpen uitgelicht. Scan de QR-code 
of ga naar: https://player.vimeo.com/video/604710040.

48 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
49 https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum 

3.4 Trends in de   
industrie
Trends op het gebied van digitalise-
ring en automatisering (paragrafen 
3.1 & 3.2) vormen de drijfveren van 
industrie 4.0. Er zijn echter vele an-
dere ‘megatrends’48 en ontwikkelin-
gen die het karakter van industrie en 
gehele economie de komende jaren 
ingrijpend zullen veranderen en de 
digitale transformatie zullen versnel-
len. Het Zukunftsinstitut heeft een 
overzicht gemaakt van de 12 meest 
dominante megatrends inclusief 
subtrends in de economie en maat-
schappij. Deze paragraaf concen-
treert zich vooral op de trends die 
het meest binnen het domein van 
industrie 4.0 van toepassing zullen 
zijn, zoals demografische veranderin-
gen, individualisering, verduurzaming, 
schaarste van grondstoffen, geo-
politieke veranderingen en digitale 
veiligheid. Ook in het Boost Indus-
triekompas, dat een visie biedt op 
de industrie van Oost-Nederland tot 

2030,49 worden deze ‘megatrends’ 
als belangrijke drijfveer gezien voor 
grote veranderingen in de industrie. 
Deze trends gelden niet alleen voor 
de Nederlandse en Duitse industrie, 
maar voor de gehele Europese en 
in vele gevallen zelfs wereldwijde 
industrie. Om als industrieel bedrijf 
toekomstbestendig te blijven, is het 
belangrijk om tijdig op deze ontwik-
kelingen te anticiperen.

Demografische 
veranderingen

De huidige wereld wordt steeds 
meer geconfronteerd met een ver-
grijzende samenleving. Het aandeel 
ouderen stijgt, terwijl het aandeel 
pasgeborenen daalt. Deze ontwik-
keling leidt tot een krapte op de 
arbeidsmarkt en vormt met name 
voor de industrie een grote uitda-
ging. Digitalisering en automatisering 
kunnen helpen bij het tegengaan 
van de negatieve gevolgen van deze 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum 
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demografische ontwikkeling, door 
bijvoorbeeld repetitief, monotoon en 
fysiek zwaar werk te automatiseren. 
Tegelijkertijd is er sprake van een 
stijgende krapte op het gebied van 
digitaal vaardig talent.50

Verduurzaming

De industrie krijgt in toenemende 
mate te maken met strengere eisen 
op het gebied van verduurzaming. 
Voorbeelden daarvan zijn het Klimaa-
takkoord van Parijs, de OESO-richtlij-
nen en de Europese Green Deal. De 
industrie staat van oudsher bekend 
als vervuilend en energie-intensief, 
waardoor de verduurzamingseisen in 
vergelijking met andere branches nog 
sneller en strenger moeten worden 
doorgevoerd.

Digitalisering kan helpen bij het 
efficiënter maken van productiepro-
cessen en kan de basis vormen voor 
nieuwe bedrijfsmodellen gebaseerd 
op een deeleconomie en/of circulaire 

50 Megatrend Demografischer Wandel in der Arbeitswelt - KUKA AG

economie. Tegelijkertijd resulteert 
dataopslag en dataverwerking in een 
steeds grotere energieconsumptie en 
zijn datacenters vaak beeldbepalend 
in het landschap. 

Schaarste aan  
grondstoffen

Minerale, metaalhoudende en 
fossiele grondstoffen zijn beperkt 
voorradig in de wereld en zijn niet 
zelfvernieuwend. Bevolkingsgroei en 
een toenemende vraag naar indus-
triële en consumptiegoederen leiden 
tot schaarste van hulpbronnen met 
verregaande gevolgen. Water, lucht 
en bodem hebben te lijden onder 
economische overexploitatie en ge-
brek aan duurzaamheid. Het gevolg 
is dat de kwaliteit en de beschikbaar-
heid van deze natuurlijke hulpbron-
nen achteruit gaan.

Om van inkoop en productie tot 
distributie, afvalverwerking en her-
gebruik efficiënter met hulpmiddelen 

om te gaan, kan de inzet van digitale 
technologie een gamechanger zijn. 
Door nieuwe bedrijfsmodellen als 
‘servitization’ in te zetten kan het 
gebruik van schaarse producten wor-
den geoptimaliseerd. Ook kan door 
bijvoorbeeld smart-maintenance een 
beter en nauwkeuriger onderhouds-
plan worden opgesteld waarbij com-
ponenten enkel worden vervangen 
als deze dreigen stuk te gaan. Door 
middel van 3D print technologieën 
hoeven mogelijk minder spare-parts 
te worden aangehouden. Door mid-
del van geavanceerde simulaties kan 
berekend worden in hoeverre gere-
cycled materiaal weer als ‘virgin’ pro-
duct kan worden ingezet. Zo zijn tal 
van technologie gedreven innovaties 
mogelijk om bewuster om te gaan 
met de schaarste aan grondstoffen. 

Geopolitieke  
veranderingen

Het mondiale speelveld verandert 

continu en dat heeft gevolgen voor 
de Nederlandse en Duitse industrie. 
Al decennialang is er sprake van een 
liberale wereldeconomie met weinig 
handelsbarrières en lage invoerrech-
ten. Mede daardoor hebben landen 
als China en India een belangrijke 
economische ontwikkeling doorge-
maakt. Het concurrentievermogen 
van de “nieuwe” economieën wordt 
steeds heviger en dat zorgt voor een 
verschuiving van de economische 
wereldorde.

Voor Nederlandse en Duitse bedrij-
ven is het moeilijk om op prijsniveau 
met deze landen te concurreren, dus 
moeten zij nieuwe manieren vinden 
om zich te onderscheiden van de 
concurrentie, bijvoorbeeld door te 
investeren in digitale technologieën 
die een hogere productiviteit mo-
gelijk maken of door nieuwe klant-
georiënteerde businessmodellen te 
ontwikkelen. 

https://www.kuka.com/de-de/future-production/sfpl/megatrends/demografischer-wandel
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Niet alleen de economische kracht 
van andere landen heeft invloed op 
de Nederlandse en Duitse industrie, 
maar ook hun macht en (politieke) 
spanningen op het wereldtoneel. 
Voorbeelden van instrumenten die 
zorgen voor een ongelijk speelveld 
zijn ongelijkwaardige markttoegang 
en behandeling van bedrijven, staats-
steun gericht op het opkopen of 
wegconcurreren van marktspelers en 
gebrekkige mededinging. Maar ook 
(cyber) spionage, een andere om-
gang met of diefstal van intellectueel 
eigendom en gedwongen technolo-
gieoverdracht. 

Dit kunnen redenen zijn voor bedrij-
ven of landen om bedrijfsactiviteiten 
te verplaatsen naar het eigen land 
om zodoende minder afhankelijk te 
worden van mondiale waardeketens. 
Digitale technologie biedt hierin 
zowel een kans als bedreiging. 

51 Megatrend: Individualisierung - KUKA AG

Individualisering

Met de toenemende welvaart in de 
wereld worden zelfverwezenlijking 
en vrijheid van het individu steeds 
belangrijker. De tendens tot individu-
alisering heeft ook een aanzienlijke 
invloed op het consumentengedrag. 
Individuele wensen van klanten kun-
nen niet langer worden vervuld met 
klassieke massaproductie en vereisen 
innovatieve productiemethoden.

Om aan de individuele behoeften 
van de klant te voldoen en tegelijk 
kostenefficiënt te blijven, moeten 
bedrijven klantgerichte bedrijfsmo-
dellen ontwikkelen en intelligente, 
flexibele productietechnologieën 
gebruiken. Het doel van ‘op maat 
gemaakte massaproductie’ (mass 
customisation) is om de efficiëntie 
van de fabriek te behouden. De 
kwaliteit van de productie mag niet 
afnemen in vergelijking met zuivere 
serieproductie. 

Centraal staat een hoge mate van 
standaardisatie en automatisering, 
waarbij tegelijkertijd ruimte is voor 
variatie van klantspecifieke product-
kenmerken. Modulaire productiesys-
temen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Dergelijke systemen kunnen 
enkel functioneren met behulp van 
een hoge digitaliseringsgraad.51 

Cyber security

Met industrie 4.0 raken steeds meer 
technologieën en netwerken met 
elkaar verbonden, wat leidt tot een 
toenemende dreiging van cyberaan-
vallen en de negatieve gevolgen 
ervan. Gehele productieprocessen, 
toeleveringsketens en bedrijfsmo-
dellen kunnen hierdoor in gevaar 
komen.

De snelle ontwikkeling van hardwa-
re en software op het gebied van 
industriële controlesystemen (ICS) 
en operationele technologie (OT) 

heeft geleid tot steeds meer ver-
bonden productieomgevingen in de 
industrie. Veel bedrijven gebruiken 
al tal van basistechnologieën die we 
uit ons dagelijks leven kennen voor 
een betere en efficiëntere productie: 
cloud computing, mobiele apps, big 
data, machine learning, kunstmatige 
intelligentie en nog veel meer. Zij 
moeten echter altijd kritisch blijven 
kijken naar de cyberrisico’s van deze 
nieuwe technologieën.

Cyberrisico kan zich op meerdere 
manieren uiten. Zo zijn er disrup-
tieve aanvallen met behulp van 
ransomware of malware die syste-
men kunnen platleggen, maar ook 
bedrijfsspionage door middel van 
hacks zijn een steeds groter wordend 
risico. Bovendien moeten bedrijven 
rekening houden met juridische en 
wettelijke aspecten met betrekking 
tot de eigendom van gegevens. Het 
beantwoorden van de vraag wie de 
eigenaar is van de gegevens, wie de 
gegevens mag verwerken en waar 

https://www.kuka.com/de-de/future-production/sfpl/megatrends/individualisierung
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het intellectuele eigendom ligt, stelt 
bedrijven voor geheel nieuwe uitda-
gingen.52 

In het volgende hoofdstuk wordt 
de digitale transitie vooral vanuit 
de kansen die het biedt bekeken en 
combineren we hoofdstuk 2 en 3 om 
te komen tot bouwstenen voor een 
grensoverschrijdend digitaal ecosys-
teem.

52 Smart Manufacturing erfordert neue Cyber-Security-Strategien | Deloitte Deutschland

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/smart-manufacturing-cyber-security.html
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4.1 Bouwstenen voor 
Industrie 4.0
Om de volgende stap te kunnen 
zetten, is het allereerst van belang 
om de doelgroep goed af te bake-
nen. Zoals in hoofdstuk 3 kort wordt 
beschreven, kan men slechts bij een 
klein deel van de bedrijven spreken 
over een “Industrie 4.0-omgeving”. 
Deze groep bedrijven, die het verst 
zijn in de digitale transitie, zijn de 
zogenoemde Frontrunners.  Fron-
trunners zijn jaren geleden begonnen 
met investeren in Industrie 4.0-tech-
nologieën en het digitaliseren van 
hun bedrijfsvoering. Deze bedrijven 
zijn in staat om met eigen middelen 
de digitale transitie te realiseren. 
Zij hebben toegang tot hightech 

programma’s, bijvoorbeeld Horizon 
Europe en Eurostars of zijn in staat 
trekker te zijn van INTERREG projec-
ten zonder gebruik te hoeven maken 
van de beschreven ‘open formules’. 
Bedrijven die een mindere digitale 
volwassenheid kennen, de groep Fast 
followers, zijn gebaat bij andere vor-
men van ondersteuning. Als het gaat 
om grensoverschrijdend innoveren, 
lijkt de ‘open formule’ van INTER-
REG, goed aan te sluiten bij de doel-
groep van Fast followers. Er wordt 
dan ook met name op deze groep 
ingegaan in dit hoofdstuk. Daarnaast 
kijken we bij elk van de bouwstenen 
wat de invloed is op het ecosysteem 
zoals is beschreven in §2.5.

Fast followers bestaan veelal uit 
MKB-bedrijven die weliswaar expe-
rimenteren met Industrie 4.0, maar 
op veel vlakken nog opereren binnen 
het domein van Industrie 3.0. Zij 
hebben moeite om technologie om 
te zetten in rendement.27 Regionale 
ondersteuning biedt een meerwaar-
de voor deze bedrijven en grens-
overschrijdend samenwerken zorgt 

ervoor dat men gebruik kan maken 
van de sterke punten van de ‘buur-
regio’ en andersom. Grensoverschrij-
dend samenwerken kan er namelijk 
voor zorgen dat er mogelijkheden 
aan de andere kant van de grens 
worden aangeboord die eventueel in 
innovaties kunnen worden omgezet 
(zie ook showcase in §3.3). 

Voor veel bedrijven gaat het bij 
industrie 4.0 nog om losstaande 
experimenten, er is geen samen-
hang en visie. Ondersteuning 
van bedrijven bij de ontwikke-
ling van een (digitale) strategie 
stelt hen in staat de voordelen 
van industrie 4.0 gerichter en 
efficiënter te benutten.

4. Bouwstenen voor een Digitale grensregio

The biggest part of our Digital 

Transformation is changing  

the way we think

Simeon Preston, BUPA

Industrie 3.0 Industrie 4.0 Industrie 5.0

LATE
FOLLOWERS

FAST
FOLLOWERS

FRONT
RUNNERS

Figuur 13 - Focusgroep Innovatoren
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90% van de bedrijven gelooft wel-
iswaar dat digitalisering een toege-
voegde waarde kan zijn voor hun 
bedrijfsvoering, echter werkt slechts 
15% aan een digitaliseringsstrategie. 
53 Veel MKB-bedrijven concentreren 
zich dusdanig op hun alledaagse 
bedrijfsactiviteiten, waardoor zij geen 
tijd hebben om een digitaliserings-
strategie uit te werken of te experi-
menteren met technologieën.  Veel 
bedrijven hebben dan ook behoefte 
aan ondersteuning bij het formuleren 
van een bedrijfsstrategie, in het bij-
zonder op het gebied van digitalise-
ring. Dat hoeft experimenteerruimte 
en prototypeontwikkeling niet in de 
weg te staan, maar zorgt er wel voor 
dat er een verbinding ontstaat tussen 
innovatie en lange termijn doelstel-
lingen van organisaties.

De afgelopen jaren is er vooral aan-
dacht besteed aan technologische 
innovaties. Er is een veelvoud aan 

53 Don’t Be A Dodo: Adapt To The Digital Economy (2015), Taylor, P.
54 Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies, Schuh et al. ACATECH, 2020
55 Zie ook Slimmer produceren moet je stimuleren (2018), Berenschot, Verkenning Procesinnovatie (2021), Technopolis en Effectmeting Beleidsexperimenten Sociale Innovatie (2018), 
Volberda en Heij

technologieën ontwikkeld, maar men 
heeft zich in mindere mate op de 
integratie, implementatie en synergie 
tussen de afzonderlijke technologie-
en geconcentreerd. Het is van belang 
om terug te gaan naar de basis van 
industrie 4.0, namelijk de waardecre-
atie die eruit voortvloeit. Industrie 
4.0 betekent veel meer dan alleen 
technologische innovaties.54  Waar-
decreatie komt ook voort uit nieuwe 
bedrijfsmodellen, verandering van 
processen, diensten en de manier 
waarop werk wordt georganiseerd. 
Dit kan alleen worden bewerkstelligd 
door een juiste balans te creëren 
tussen product, proces, dienst en 
de skills en tools van de werkvloer. 
Hiervoor moet in de toekomst ook 
meer ruimte worden gezocht in 
procesinnovatie, sociale innovatie en 
diensten innovatie.55 

Digitaal Grensoverschrijdend 
Ecosysteem Een focus op samenhang en waarde-

creatie tussen de verschillende com-
ponenten van Industrie 4.0 draagt ook 
bij aan de ontwikkeling van de ecosys-
teemfactoren Nieuwe kennis.

Industrie 4.0 behelst meer dan 
alleen technologie. Een focus 
op waardecreatie en andere 
vormen van innovatie kunnen 
bijdragen aan het vergroten van 
het rendement van industrie 4.0 
technologie.

Er moet niet alleen gekeken worden 
naar sleuteltechnologieën, zoals AI, 
IoT, Digital Twinning, etc. in het alge-
meen, maar ook naar het rendement 
van deze technologieën voor bedrij-
ven. AI gaat immers pas rende

ment opleveren als uit verschillende 
bronnen de juiste informatie kan 
worden geput. Dat vergt een goede 
afstemming tussen verschillende 
afdelingen, mensen en technieken. 
Indien er sprake is van de zogenoem-
de “eilandproblematiek” (hoofdstuk 
3), werken de afzonderlijke technie-
ken onvoldoende samen, waardoor 
veel rendement verloren gaat24. Veel 
MKB bedrijven moeten eerst nog 
een slag slaan in de connectiviteit, 
data-uitwisseling en data-kwaliteit 
voordat men bijvoorbeeld met AI 
aan de slag kan. Met een focus op 

https://www.forbes.com/sites/sap/2015/08/27/dont-be-a-dodo-adapt-to-the-digital-economy/?sh=408b02c83abf
https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/
https://metaalunie.nl/Details/2018/04/23/Slimmer-produceren-moet-je-stimuleren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/12/verkenning-procesinnovatie
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-7a9bdc70-58c3-4962-b549-87d1997ff650/1/pdf/EFFECTMETING BELEIDSEXPERIMENTEN SOCIALE INNOVATIE.pdf
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waardecreatie worden dergelijke 
uitdagingen van groot belang om op 
te lossen. Het gaat daarbij veel vaker 
om sociale innovatie, procesinnovatie 
en diensteninnovatie dan specifiek 
om technische innovatie op zichzelf. 
Dergelijke projecten bevinden zich 
vaak in hogere TRL-levels. Instru-
menten die daarbij een nuttige rol 
kunnen spelen, bestaan uit studies 
naar strategieën en/of haalbaarheid 
en experimenten (prototype ontwik-
keling).

Binnen INTERREG is reeds veel 
ervaring opgedaan met dergelijke 
instrumenten. Het is dan ook niet 
zozeer het instrument dat gewijzigd 
moet worden, maar de manier waar-
op het instrument wordt ingezet en 
de manier waarop projecten worden 
beoordeeld op het vlak van innova-
tie. 

Waardecreatie is een belangrijk doel 
in elke fase van industrie 4.0. De 
verwachting is dat een grote groep 

56 Zie ook Gartner Hype Cycle
57 World Economic Forum, Global Lighthouse Network

van bedrijven binnen de categorie 
Fast followers zich de komende 
jaren zal richten op fasen 3 en 4 van 
industrie 4.0. De daaropvolgende 
fasen (5 en 6) zullen slechts voor een 
kleine groep zijn weggelegd. Hiermee 
valt weliswaar veel rendement te 
behalen, maar dit gaat gepaard met  
hoge kosten en inspanningen van 
het personeel (zoals bij-/omscholing). 
Programma’s die met name deze 
digitale transitie willen ondersteunen 
en bedoeld zijn voor een bredere 
doelgroep van (MKB) bedrijven doet 
er goed aan om deze nuances mee 
te wegen in haar beoordelingscriteria 
en niet alleen te kijken naar techni-
sche innovatie en technologische 
hypes.56

Digitaal Grensoverschrijdend  
Ecosysteem

Een focus op andere vormen van 
innovatie draagt ook bij aan de 
ontwikkeling van de ecosysteem-
factoren Nieuwe kennis en Talent. 
Het draagt bij aan de ontwikkeling 
van een grotere groep bedrijven op 
gebied van de digitale transitie.

Bedrijven hebben voorbeelden 
nodig die passen bij de fase 
waarin zij zich bevinden. Met 
deze voorbeelden (ook wel 
“lighthouses” genoemd) is er een 
richtpunt aanwezig.

Goed voorbeeld doet volgen. Om 
bedrijven te inspireren, kunnen 
voorbeeld-omgevingen (ook wel 
‘lighthouses’) van belang zijn.57  Dit 
kunnen fieldlabs of shared facilities 
zijn die ondernemers uit de regio 
kunnen inspireren met voorbeelden. 

Belangrijk is om de inspiratie af te 
stemmen op de doelgroep. Het heeft 
weinig meerwaarde om doelgroepen 
een irreëel toekomstbeeld voor te 
schotelen. Zo hebben Frontrunners 
andere voorbeelden nodig dan Fast 
followers. Deze voorbeelden hoe-
ven niet per se binnen INTERREG 
te ontstaan, maar het is wel raad-
zaam om weerszijden van de grens 
kennis te laten maken met elkaars 
voorbeeldprojecten. De voorbeelden 
kunnen naast een grensoverschrij-
dende rol ook een duidelijk regionale 
rol vervullen. Met de komst van de 

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
https://www.weforum.org/projects/global_lighthouse_network
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EDIH’s58  komt er een one-stop-shop 
dienst voor bedrijven op het gebied 
van digitalisering.59  Bovendien zou 
men lighthouses met EDIH’s kunnen 
verbinden om de kans van slagen 
te vergroten. In Duitsland zijn de 

58 EDIHs | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)
59 In NRW bestaan al „Digihubs” die een soortgelijke rol hebben als de EDIH’s.

digihubs al een belangrijke voorloper 
van deze EDIH’s en ook in Neder-
land zijn er initiatieven om bestaande 
structuren op te waarderen tot deze 
EDIH’s.

Digitaal Grensoverschrijdend
Ecosysteem

De ontwikkeling van lighthouses draagt 
ook bij aan de ecosysteemfactor (Fy-

sieke) infrastructuur, waarbij plekken 
worden gecreëerd voor ontmoeting, 
samenwerking en innovatie. Ook zijn dit 
soort plekken vaak een broedplaats voor 
nieuw ondernemerschap, waarmee ook 
de factor Cultuur wordt gestimuleerd.

4.2 Bouwstenen voor  
de regio

In deze paragraaf worden de voor-
waarden geschetst om de regio te 
sterken MKB-bedrijven uit de in-
dustrie deze volgende stap te laten 
zetten. Zoals eerder aangegeven 

lijken de ‘open formules’ binnen IN-
TERREG een uitstekend instrument 
te zijn voor Industrie 4.0 initiatieven 
van de groep Fast Followers. Deze 
brede groep is echter vaak niet vol-
ledig in beeld en dit roept een aantal 
vragen op, zoals: hoe worden deze 
bedrijven gevonden? Hoe vinden de 

bedrijven de instrumenten? Hoe richt 
men zich op unusual suspects en laat 
men meer ondernemers op een laag-
drempelige manier kennismaken met 
grensoverschrijdende innovatie?

Hoofdstuk 2, waarin de Neder-
lands-Duitse grensregio wordt 
beschreven, geeft geen eenduidig 
antwoord op deze vragen. Wel wordt 
de complexiteit van de grensregio 
met zijn veelheid aan actoren ge-
schetst. Om een overzicht te creë-
ren, is een vaak genoemde strategie 
de zogenaamde one-stop-shops. 
Maar met 550.000 ondernemers in 
deze grensregio ontkomt men echter 
niet aan een veelheid van actoren 
en het is dan ook meer de vraag hoe 
deze actoren met elkaar kunnen sa-
menwerken en hoe zij voor het grote 
publiek zichtbaar kunnen worden. 
In dit hoofdstuk wordt deze kwestie 
daarom vanuit het perspectief van de 
netwerktheorie bekeken en wor-
den diverse suggesties gedaan voor 
innovatieve grensoverschrijdende 

samenwerking.

Belangrijk is om te zorgen voor 
een goed evenwicht tussen be-
staande en nieuwe structuren.

Een veel voorkomend probleem 
tijdens de INTERREG-perioden is dat 
veel ondernemers “de boot missen” 
omdat zij niet op het juiste moment 
bij het juiste project terechtkomen. 
Terwijl “usual suspects” vaak beter 
geïnformeerd zijn en nieuwe kansen 
sneller kunnen grijpen, is het voor 
nieuwkomers vaak lastig om deze in-
formatie snel om te zetten in kansen. 
Hoewel verschillende ‘open formules’ 
in de afgelopen INTERREG-periode 
duizenden bedrijven hebben ge-
holpen, is er een nog groter aantal 
bedrijven dat om uiteenlopende 
redenen niet onmiddellijk kon wor-
den geholpen: zij konden de juiste 
partner niet vinden, zij hadden ande-
re prioriteiten, of de voorbereiding 
duurde te lang. Deze bedrijven horen 
vaak relatief laat van nieuwe initiatie-

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
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ven en kunnen er bijgevolg minder 
goed op anticiperen.

Bij toekomstige projecten is het dan 
ook belangrijk te zorgen voor een 
gezond evenwicht tussen bestaande 
en nieuwe structuren.21 Bestaande 
structuren, met partners die elkaar 
kennen, kunnen een grote aantrek-
kingskracht hebben op nieuwe deel-
nemers. Immers, de eerste contacten 
zijn vaak al gelegd, maar hebben 
in het verleden nog niet geleid tot 

grensoverschrijdende innovatiepro-
jecten. Deze bedrijven beschikken 
wel over dergelijke projecten, alleen 
hebben zij daarvoor meer tijd nodig. 
In die zin zou het zonde zijn om be-
staande netwerken stop te zetten en 
geheel nieuwe netwerken te starten 
over thema’s die eerder om evolutie 
dan om revolutie vragen. Er is bin-
nen INTERREG al de nodige kennis 
opgedaan over de Digitale Transitie, 
daarmee is een spoor van evolutie  
reeds aanwezig.

Digitaal Grensoverschrijdend
Ecosysteem

Het betrekken van usual suspects als 
‘ambassadeurs’ van grensoverschrijdend 
innoveren draagt bij aan de ecosysteem-
factor Leiderschap.

Bestaande structuren kunnen zorgen voor efficiëntie, maar ook 
voor aantrekkingskracht van nieuwe deelnemers in ‘open formules’.  
Belangrijk is echter wel te zorgen voor voldoende dynamiek en een 
open omgeving waarin nieuwe deelnemers kunnen toetreden.

Er zijn ook enkele minder voor de 
hand liggende voordelen aan ge-
deeltelijk bestaande structuren. Zo 
hebben initiatiefnemers van dit soort 
projecten veel tijd nodig om elkaar 
goed te leren kennen en ziet men de 
samenwerking in de loop van de tijd 
verbeteren. Hierdoor ontstaat een 
beter inzicht in elkaars netwerken 
en contacten, en dit laatste is vooral 
voor nieuwkomers van belang. Zowel 
uit de showcase als uit theoretisch 
onderzoek blijkt dat het voor nieuw-
komers gemakkelijker is om zich aan 
te sluiten bij een bestaand netwerk 
dan om zich aan te sluiten bij een 
nieuw netwerk. Bedrijven die moeite 
hebben om een partner te vinden, 
kunnen sneller worden geholpen als 
er al bedrijven in het netwerk actief 
zijn. Bovendien zorgt dit proces voor 
efficiëntie in het gebruik van mid-
delen, omdat er minder tijd nodig 
is om elkaar te leren kennen en er 
dus meer tijd kan worden besteed 
aan het verwerven en uitvoeren van 
grensoverschrijdende innovatiepro-
jecten.

Belangrijk is om een goede dyna-
miek te hebben in de netwerken. 
De juiste mix van oude en nieuwe 
partijen borgt niet alleen kennis en 
ervaring met grensoverschrijdende 
samenwerking, maar zorgt ook voor 
voldoende nieuwe inzichten en 
uitdagingen en houdt het netwerk 
vitaal. Van daaruit kunnen vervolgens 
op termijn ecosystemen van bedrij-
ven ontstaan die elkaar gemakkelijk 
weten te vinden, zeker ook over de 
grens. 

Belangrijk is om ook de kennisont-
wikkeling binnen deze netwerken te 
borgen. Partijen die op het vlak van 
netwerkvorming actief zijn hebben 
een belangrijke taak om kennis over 
het buurland te dissemineren. Zij 
hebben vaak een verzorgende taak 
in hun regio en partijen kunnen veel 
van elkaar leren. Zo kunnen best 
practices worden uitgewisseld en kan 
een steeds duidelijker beeld worden 
gevormd van de structuren en paden 
in elke regio. Dit vergemakkelijkt 
grensoverschrijdend contact en de 
uitwisseling van relevante kennis, 
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wat nuttig is voor ondernemers en 
andere regionale actoren. Hoewel 
veel actoren in de grensregio vooral 
“naar binnen gericht” lijken te zijn, 
vooral met het oog op het eigen 
verzorgingsgebied, kan het stimule-
ren van samenwerking tussen deze 

60 Kompetenzatlas Digipro

actoren veel nieuwe kennis en con-
tacten opleveren. Daartoe kunnen 
de initiatiefnemers een spilfunctie 
vervullen voor andere actoren en de 
kennis van de andere kant van de 
grens delen.

Digitaal Grensoverschrijdend
Ecosysteem

Het creëren van dynamische structuren 
draagt bij aan de ecosysteemfactor Net-

werken. Daarnaast zorgt deze dynamiek 
binnen de netwerken voor Nieuwe 

Kennis. Doordat intermediaire actoren 
vaker en beter met elkaar leren samen-
werken wordt ook een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van Intermediaire 

Diensten.

Digitale technieken kunnen 
ook door stakeholders worden 
ingezet om inzicht te vergroten 
en samenwerking te vergemak-
kelijken.

Het kan heel nuttig zijn om onderne-
mers een overzicht van de beschik-
bare hulpmiddelen te geven. Waar 
bedrijven gevraagd worden te digita-
liseren, kunnen initiatiefnemers daar 

ook de vruchten van plukken. Er zijn 
veel tools beschikbaar om processen 
te vereenvoudigen, netwerken in 
kaart te brengen (zie afbeelding60) en 
kennis te delen. Ook is het raadzaam 
om de verschillende ‘open formules’ 
binnen INTERREG duidelijk zichtbaar 
te maken vanuit het programma, 
zodat  het voor de ondernemer over-
zichtelijk blijft. Daarnaast kan geke-
ken worden of deze ‘open formules’ 
op vergelijkbare wijze gestructureerd 
kunnen worden. Het voordeel hier-
van is dat met een vaste structuur, 
maar voldoende inhoudelijke vrijheid, 
het voor ondernemers makkelijker 

wordt om het juiste programma te 
kiezen.

Verder is het van belang om na te 
gaan of het perspectief dat bij grens-
overschrijdende initiatieven wordt 
geboden, geschikt is voor de doel-
groep. Zoals in de vorige paragraaf is 
opgemerkt, gaat het om een goede 
match tussen doelen en doelgroep. 
De tweede groep innovatieve be-
drijven, de Fast followers, hebben 
andere vraagstukken, andere plannen 
en dus een ander instrument nodig 
dat aansluit bij hun ambities dan de 
Frontrunners, die een voorsprong 
hebben wat betreft digitalisering.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzk1ODVmNjQtZDYxYi00YzYzLWE4ZWMtYjQyMGM3OTczMmFkIiwidCI6IjYxMzAxZGM5LTM3ZWYtNDk4OC1iODQzLTZkZDAwMDg4YzUxZCIsImMiOjh9
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Figuur 14 - Digitale map van grensoverschrijdende innovatieprojecten

61 Partijen die niet direct actief zijn in het project, maar wel actief worden geïnformeerd en dit doorgeven aan hun achterban. In veel projecten ook ‘geassocieerde partners’ ge-
noemd.

Digitaal Grensoverschrijdend
Ecosysteem Door ook digitale innovaties door te 

voeren bij intermediaire actoren wordt 
bijgedragen aan de ecosysteemfactor 
Intermediaire Diensten.

Hoewel samenwerking  noodza-

kelijk is, moeten culturele ver-

schillen niet onderschat worden. 

Elke regio heeft haar eigen 

opgaven om te streven naar een 

gezamenlijk grensoverschrij-

dend ecosysteem. 

Vanuit Nederlands perspectief is 
het belangrijk dat de trekkers regio 
overstijgend opereren, maar tege-
lijkertijd goede aansluiting houden 
met de andere actoren in het veld. 
Het is ondoenlijk alle actoren mee 
te nemen in de open projecten als 
actieve partners. Een rol voor indi-

recte partners61  is wel mogelijk voor 
veel organisaties, maar dan moet wel 
goed worden nagedacht over doel 
en inhoud.

Vanuit Duits perspectief worden 
deze dwarsverbanden tussen ver-
schillende organisaties in mindere 
mate waargenomen. Het gaat er 
daar vooral om te blijven investeren 
in netwerken en deze partners tot 
samenwerking te bewegen. In Duits-
land is deze vorm van samenwerking 
en open innovatie minder aanwezig, 
maar is wel groeiende. Er liggen dus 
zeker kansen om de verschillende 
actoren binnen de grensregio beter 
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te laten samenwerken, zodat ze over 
de grens gemakkelijker verbindingen 
kunnen vinden.

Naast verschillen in institutioneel op-
zicht, dient ook rekening gehouden 
te worden met dat cruciale begrip-
pen aan Nederlandse en Duitse zijde 
verschillend worden geïnterpreteerd. 
Zo kan bij het begrip digitalisering al 

62 Begrip Spatial Proximity, onder meer onderzocht door B. Nooteboom.

snel discussie ontstaan over tech-
nologische innovatie versus infra-
structuur. Ook in de vertaling tussen 
het Nederlands en Duits worden 
verschillen waargenomen in inter-
pretatie. Dit vraagt om voldoende 
interactie tussen Nederlandse en 
Duitse partners over wat de ambi-
ties, instrumenten en doelgroepen 
van projecten moeten zijn.

Digitaal Grensoverschrijdend 
Ecosysteem

Het erkennen en beter inzichtelijk ma-
ken van elkaars culturele en institutione-
le verschillen maakt het mogelijk nieuwe 
bruggen te slaan en bij te dragen aan de 
ecosysteemfactoren Cultuur en For-

mele Instituties. Daarnaast kan door 
betere begripsvorming sneller worden 
ingespeeld op de Vraag.

Met goed teamwork tussen de 

landen kan men profiteren van 

elkaars krachten en elkaar daar-

op aanvullen.

Veel bedrijven zien vooral de econo-
mische kansen door uitbreiding van 
hun markt als belangrijke drijfveer 
om samen te werken over de grens. 
Men ziet daarbij culturele verschil-

len als een barrière die men moet 
overwinnen. Toch gaat er een grote 
kracht schuil in deze culturele ver-
schillen die beter benut kan worden. 
Zie het als een goed voetbalteam, 
een team met alleen verdedigers of 
alleen aanvallers heeft weinig kans 
om te winnen, het gaat juist om de 
mix. De verschillen zijn een kracht 
om maatschappelijke uitdagingen 
op een andere manier op te lossen. 
Goede grensoverschrijdende samen-
werking kan niet alleen resulteren 
in direct economisch profijt, maar 
kan ook indirect bijdragen aan het 

versterken van de concurrentieposi-
tie door de leereffecten die ontstaan 
uit deze samenwerking. Zoals inno-
vatiewetenschappers ook zeggen, 
men moet elkaar begrijpen maar men 
moet niet identiek zijn om effectief 
samen te kunnen werken.62  Door 
niet alleen verschillen weg te willen 
nemen, maar ook de kracht ervan 
in te zien kan gewerkt worden aan 
goede teams. Goede teams bestaan 
uit bestaande en nieuwe actoren; 
een ruggengraat die blijft staan, maar 
genoeg verjonging om innovatief en 
creatief te blijven.

Digitaal Grensoverschrijdend 
Ecosysteem Goed teamwork en het benutten van 

elkaars krachten kan bijdragen aan de 
ecosysteemfactor Vraag en kan ook 
lijden tot Nieuwe Kennis. 



52 <De digitale
         Grensregio>

Wanneer verschillende innova-

tors goed op elkaar aansluiten, 

wordt een sterk, innovatief en 

divers ecosysteem gecreëerd. 

Door goed portfoliomanage-

ment kunnen de maatschappe-

lijke uitdagingen op meerdere 

niveaus aangepakt worden.

Er moet een goede mix zijn van 
innovators voor een goed werkend 
ecosysteem. Kennis moet kunnen 
doorvloeien van fundamentele 
wetenschap tot de burger, een 
goed werkend ecosysteem beschikt 
daarmee over Frontrunners, Fast 
Followers en Late Followers. De 
maatschappelijke uitdagingen kun-
nen alleen worden aangepakt als op 
alle niveaus wordt samengewerkt. 
Daar waar programma’s als Horizon 
Europe, Eurostars, de gesloten for-
mules binnen INTERREG maar ook 
nationale ambitieuze valorisatiepro-
gramma’s een grote bijdrage leveren 
voor de front runners, is het belang-
rijk om ook de groep daarachter te 

63 Andere benaming voor fast followers

blijven stimuleren. Zo wordt het pe-
loton63  dichter bij die eerste groep 
getrokken en wordt voorkomen dat 
bepaalde organisaties te ver voor 
de troepen uit trekken waardoor ze 
minder impact hebben op het lokale 
ecosysteem. De open formules bin-
nen interregionale programma’s zijn 
ambitieus maar toch bereikbaar voor 
een groot deel van het MKB uit de 
grensregio en daarmee een goed 
instrument voor deze tweede groep 
van innovators. 

Door maatschappelijke uitdagingen 
als doelen op te nemen en de doel-
groepen af te stemmen op het best 
passende programma, kan gewerkt 
worden aan  een instrumentenport-
folio. Door een goede afstemming 
kan synergie tussen de verschillende 
instrumenten ontstaan en kan elk 
programma haar steentje bijdragen 
aan de kracht van de regio. INTER-
REG projecten en programma’s 
kunnen op die manier nog beter hun 
aansluiting vinden bij nationale en 
regionale programma’s. Dit geldt niet 

alleen voor subsidieprogramma’s, 
maar ook investeringsprogramma’s. 
Een goede aansluiting tussen deze 
subsidieprogramma’s en investe-
ringsprogramma’s is wenselijk om 
ontwikkelde prototypes ook daad-
werkelijk naar de markt te kunnen 
brengen. Hoewel er nog geen grens-
overschrijdend investeringsfonds 

beschikbaar is, is de aansluiting met 
lokale initiatieven wel degelijk moge-
lijk en interessant voor toekomstige 
‘open formules’ binnen INTERREG. 
Deze ‘doorverwijsfunctie’ kan resul-
teren in een hoger rendement van 
grensoverschrijdende innovatiepro-
jecten en kan bijdragen aan krachti-
gere economische regio’s. 

Digitaal Grensoverschrijdend 
Ecosysteem

Een goede aansluiting tussen de 
verschillende subsidie en investe-
ringsprogramma’s draagt bij aan de 
ecosysteemfactor Financiering. Het 
creëert een samenhangend innova-
tiefinancieringsportfolio.

4.3 De Digitale 
Grensregio, een 
lonkend perspectief

Op basis van de voorgaande para-
grafen wordt in deze paragraaf een 
perspectief geschetst om de digi-

tale transitie in het grensgebied te 
versnellen. Er zijn opgaven geformu-
leerd voor bedrijven en voor actoren 
in het veld om deze bedrijven naar 
een hoger niveau van digitalisering 
te brengen. Wat zijn de uitkomsten 
van een dergelijke strategie?
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De digitale transitie moet op 
meerdere fronten worden 
aangepakt, waarbij verschillen-
de actoren verschillende instru-
menten nodig hebben. De sa-
menhang creëert 
synergie-effecten.

Zoals reeds benoemd heeft elk type 
organisatie zijn eigen sterkten en 
zwakten en daarop gebaseerde be-
hoeften. Frontrunners behoeven een 
andere aanpak dan Fast Followers 
en Late Followers. Het beleid van de 
afgelopen jaren heeft zich hoofdza-
kelijk geconcentreerd rondom tech-
nologische innovatie en samenwer-
king. Dit heeft vooral de frontrunners 
in de kaart gespeeld. Zij hebben 
nieuwe technologieën ontwikkeld en 
zowel Nederland als Duitsland heb-
ben goede uitgangsposities binnen 
meerdere sleuteltechnologieën zoals 
AI, Big Data, Supercomputing, IoT 
etc. 

Fast Followers hebben hier maar 
ten dele van kunnen profiteren. 
Vaak opereren zij in niches, waarbij 

is gewerkt aan verschillende pro-
ductinnovaties. Maar zoals gezegd 
in hoofdstuk 3 is er sprake van een 
eilandproblematiek. Er is weinig 
aandacht geweest voor bijvoorbeeld 
de integratie van technologieën. 
Daardoor zijn veel Fast Followers blij-
ven steken binnen Industrie 3.0 en 
hebben zij slechts ten dele stappen 
gezet op gebied van Industrie 4.0. 

Een bredere kijk op innovatie en 
meer focus en aandacht voor pro-
cesinnovatie, sociale innovatie en of 
diensteninnovatie is in de toekomst 
raadzaam voor deze groep bedrijven. 
Anders bestaat het gevaar dat zij 
steeds verder gaan achterlopen in de 
digitale transitie. Het gaat hier welis-
waar vaak om innovatieve bedrijven, 
echter niet op het vlak van digita-
lisering. Het gaat bijvoorbeeld om 
een fijnmechanisch bedrijf dat uiterst 
nauwkeurige producten kan maken, 
maar niet mee kan komen op het 
vlak van bijvoorbeeld AI. Dit bedrijf 
zal zelf geen nieuwe AI technologie 
voortbrengen, maar kan opgedane 
kennis van frontrunners mogelijk wel 

inzetten om zijn eigen processen te 
verbeteren. Vaak hebben dergelij-
ke bedrijven eerst nog een opgave 
‘onder de motorkap’, voordat zij echt 
met dergelijke sleuteltechnologieën 
aan de slag kunnen. Er is hier in ver-
schillende programma’s maar weinig 
aandacht voor. Vaak als een techno-
logie eenmaal is ontwikkeld komt het 
niet langer voor steunprogramma’s in 
aanmerking. Deze solistische focus 
op technologische innovatie kan op 
den duur belemmerend gaan werken, 
met name bij transities waarbij juist 
de verschillende groepen bedrijven 
in beweging moeten worden ge-
bracht.  

Ook voor Late Followers gelden 
weer andere wetten. Toch is hier 
steeds meer aandacht voor en 
worden programma’s opgestart met 
laagdrempelige vouchersystemen en/
of werkplaatsen waar bedrijven prag-
matisch aan de slag kunnen met de 
digitale transitie. Het gaat hierbij veel 
vaker om implementatie dan spe-
cifiek om innovatie. Daar de focus 
van dit onderzoek niet ligt op Late 

Followers, wordt daar niet in meer 
detail op ingezoomd. 

De groepen kunnen op basis van 
de voorgaande paragrafen als volgt 
worden samengevat:



54 <De digitale
         Grensregio>

Type organisatie

Innovatie

Type

• Industrieel onderzoek

• Experimentele ontwikkeling 

• 1e Demonstratie 

• Experimentele ontwikkeling

• Integratie

• Optimalisatie

• Implementatie

• Adoptie 

Oriëntatie64 • Technologische innovatie
• Product innovatie 

• Proces innovatie
• N.v.t.

TRL65 • TRL 4-7 • TRL 6-8 • TRL 9

Fase • Industrie 5.0 • Industrie 4.0 • Industrie 3.0

64 Gelet op digitale innovaties
65 Dit richt zich met name op de focus van de innovatieprojecten, die bij fast followers vaak lager is. Het is niet bedoeld om bijvoorbeeld aan te geven dat Fast Followers na TRL 7 stop 
       pen met innoveren.

KENNISKENNIS
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Innovatieve samenwerking

Dominante Oriëntatie
• Europees

• Nationaal 

• Grensoverschrijdend

• Nationaal

• Regionaal

• Regionaal

Dominante

Samenwerkingsvorm
• Grote consortia

• Kleine netwerken

• Dyadische samenwerking

• Veelal zelfstandig

• Inhuur kennis 

Samenwerkings- 
frequentie

• Hoog • Gemiddeld • Laag

Voorbeelden van  
instrumenten

Niet-financieel

• Lab faciliteiten

• Toegang tot  
Kennisinstellingen 

• Incubators 

• Grootschalige demo’s

• Fieldlabs

• Netwerk organisaties

• Kennis ontwikkel programma’s

• Werkplaatsen

• Bedrijfsbezoeken

• Verplichtingen  
(wetgeving)66 

Financieel

• EU: Horizon Europe,  
Eurostars

• EFRO, REACT, INTERREG 
(zelfstandig)

• MIT R&D

• INTERREG (open formules)

• EFRO, REACT (geen  
leadpartner)

• (Kennis) vouchers

66 Naast stimulerende maatregelen kunnen overheden ook sancties opleggen aan bedrijven die niet volgen.

Dit rapport pleit voor meer aandacht voor Fast Followers en hun specifieke behoeften. Door meer aandacht voor procesinnovatie wordt 
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een leemte gevuld om de digi-

tale transitie in de grensregio te 

versnellen.

In dit rapport wordt gepleit voor 
meer aandacht voor Fast Followers. 
Daarbij geldt niet alleen dat deze 
groep beter moet worden betrokken 
bij bestaande instrumenten, maar dat 
ook instrumenten moeten worden 
aangepast om beter aan te sluiten bij 
de behoeften van deze doelgroep.

Meer focus op integraties en op pro-
cesinnovatie kan de digitale transitie 
binnen deze doelgroep doen ver-
snellen. Deze groep bedrijven gaat 
niet zelf het wiel uitvinden, maar zet 
wel vernieuwende technologie in om 
eigen processen te optimaliseren. 

Er ligt hier een kans om dit in grens-
overschrijdend perspectief aan te 
pakken. Beide landen (Nederland 
en Duitsland) omarmen de digitale 
transitie en willen dit voor een brede 
groep bedrijven geschikt maken. Het 
KIT 2021 rapport geeft bijvoorbeeld 
duidelijk de kansen weer voor een 

67 European Green deal

gezamenlijke aanpak. Daarnaast zijn 
Fast Followers vaak internationaal 
actief, zij het op een andere schaal 
dan Frontrunners. Waar Frontrun-
ners makkelijker en beter toegang 
hebben tot Europese netwerken, 
bijvoorbeeld door hun relaties met 
kennisinstellingen, hebben Fast 
Followers vaak een actief (handels)
netwerk dat zich grensoverschrij-
dend manifesteert. Dit is een vrucht-
bare bodem voor meer strategische 
samenwerking, zoals bij innovatie-
projecten het geval is. 

Digitale technieken volgen elkaar 
snel op. Het is onmogelijk voor de 
meeste MKB bedrijven om al deze 
technologieën te omarmen, tegelij-
kertijd kunnen ze ook niet stil blijven 
staan. Dit vraagt enerzijds om een 
creatieve en inventieve houding, 
waar Nederlandse ondernemers vaak 
om geroemd worden, maar ander-
zijds om een goede planmatigheid 
om zo geen resources te verspillen, 
hetgeen mag worden toegewezen 
aan Duitse ondernemers (zie ook 

showcase in §2.3). Naast dit spre-
kende voorbeeld, zijn er meer genu-
anceerde redenen waarom grens-
overschrijdend samenwerken een 
duidelijke meerwaarde kan bieden 
naast de nationale, regionale en Eu-
ropese initiatieven.  

Projecten als Ipro-N en Digipro 
hebben reeds laten zien dat de 
digitale transitie grensoverschrijdend 
kan worden aangepakt. Dit heeft de 
nodige innovaties opgeleverd. Een 
verdere oriëntatie op procesinnova-
tie kan de impact hiervan nog verder 
versterken. Hiermee kunnen tech-
nologische innovaties beter de weg 
naar de markt vinden, doordat zij 
sneller worden geïntegreerd. Kennis 
kan daarmee makkelijker doorvloeien 
van Frontrunners naar Fast Follo-
wers. Dit kan de productiviteit en 
robuustheid van ondernemers in de 
regio doen vergroten. 

Daarmee wordt als het ware een 
leemte in het innovatielandschap 
gevuld. Met een nieuwe elan van 

ecosysteem denken, is het nog 
belangrijker om deze witte vlekken 
aan te pakken en zo een nog betere 
doorstroming van kennis en talent te 
kunnen realiseren over alle actoren 
binnen de grensregio. 

De grensregio’s  dragen bij aan 
een groene, veerkrachtige en 
digitale toekomst

De maatschappelijke uitdagingen 
vormen de basis voor de komen-
de jaren van het innovatiebeleid 
in Europa, met de klimaatdoelstel-
lingen voorop. In 2030 wil Europa 
55% CO2 reductie t.o.v. 1990 en in 
2050 wil men klimaatneutraal zijn.67  
Digitalisering is daarbij een belangrijk 
instrument voor energiebesparing, 
kostenbesparing, materiaalbesparing 
en efficiëntie. 

De industrie moet nu voor-investe-
ren om straks de revenuen te kun-
nen plukken. Er vormt zich langzaam 
een nieuwe economie die duurza-
mer, inclusiever en slimmer is. De 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
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banen zullen vooral gaan ontstaan 
in de sectoren die daar het hardst 
aan bij gaan dragen. Wanneer de 
regio niet reageert zal het langzaam 
achter de feiten aan gaan lopen en 
zal de werkgelegenheid verschuiven. 
Door bij deze transities niet alleen de 
focus op technologische innovatie te 
leggen, wordt adoptie van technolo-
gie vergemakkelijkt om de transities 
te doen versnellen. 

Met de grote diversiteit aan bedrij-
ven in de industrie, vooral in het 
MKB, kunnen krachten worden ge-
bundeld om straks als sterke grens-
overschrijdende regio de vruchten te 
plukken. Door de betere samenwer-
king kunnen Formele Instituties be-
ter op elkaar worden aangesloten. Er 
kan gebruik worden gemaakt van de 
sterktes van elkaars Cultuur, hetgeen 
de Vraag naar grensoverschrijdend 
samenwerken vergroot.

We kunnen leren om usual sus-
pects als ambassadeurs van grens-
overschrijdend samenwerken te 
betrekken. Ondernemers leren van 
ondernemers en zij versterken het 

Leiderschap in de regio. Hiermee 
zijn de Netwerken ook in staat 
beter grensoverschrijdend samen 
te werken. Voldoende dynamiek 
en toetredingsmogelijkheden voor 
nieuwkomers moet bijdragen aan 
Talent en Nieuwe Kennis. Met 
grensoverschrijdende shared facili-
ties en fieldlabs creëren we digitale 
‘lighthouses’ en dragen we bij aan de 
(fysieke) infrastructuur. 

Door ook als intermediaire partijen 
en initiatiefnemers van grensover-
schrijdende ‘open formules’ vaker 
en beter samen te werken wordt 
de dichtheid en connectiviteit van 
Intermediaire Diensten groter en 
kunnen we werken aan een innova-
tiefinancieringsportfolio dat Finan-
ciering van kansrijke initiatieven 
mogelijk maakt.

Daarmee wordt aan alle factoren van 
een grensoverschrijdend ecosysteem 
gesleuteld. Dat kunnen we als initi-
atiefnemers van dit rapport echter 
niet alleen. Ook wij zullen moeten 
samenwerken en er is meer dan één 
initiatief nodig om de digitale tran-

sitie vorm te geven. Maar als vol-
doende stakeholders deze transitie 
omarmen werken we samen toe naar 
een Digitale Grensregio. 
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