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1.1 Inleiding
Digitale	producten	en	oplossingen	zijn	niet	meer	
weg	te	denken	uit	het	dagelijks	straatbeeld.	Met	
nieuwe	sleuteltechnologieën	zoals	Artificial	
Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) en super-
computing	ontstaan	nieuwe	kansen.	De	digita-
liseringsgraad neemt steeds verder toe en dat 
gebeurt	nu	zo	snel	dat	Europa	inmiddels	spreekt	
over het digitale decennium 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	maatschappelij-
ke uitdagingen zoals rondom duurzaamheid en 
zorg, maar levert ook nieuwe uitdagingen op het 
gebied	van	privacy	en	security.	

Als onderdeel van het INTERREG VA Neder-
land-Duitsland	project	Digipro1  is onderzoek ge-
daan	naar	deze	digitale	transitie	in	de	grensregio.	
Dit rapport is een eerste uitwerking daarvan en 
de	conceptversie	van	de	“Masterstrategie	Digita-
le	Transitie	in	de	Grensregio	Nederland-Duitsland”	

1	 Digipro	project	–	tevens	showcase	in	dit	rapport
2	 Agency	and	Institutions	in	the	construction	of	cross-border	innovation	spaces,	J.	van	den	Broek	(2018)
3	 Hiermee	worden	de	ETS	gebieden	voor	Europese	Territoriale	Samenwerking,	ook	wel	INTERREG	gebieden	genoemd.	Specifiek	wordt	gedoeld	op	de	INTERREG	VA	Nederland-Duitsland	gebieden	van	de	Euregio’s	Rijn-Waal	en	Rijn-Maas-	 	
	 Noord.	Wanneer	in	het	rapport	gesproken	wordt	over	INTERREG	wordt	specifiek	gedoeld	op	dit	gebied.
4	 	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	desbetreffende	project.	In	§2.4	wordt	als	showcase	een		 	
	 ‘open	formule’	project	beschreven.

(hierna	Masterstrategie).	Deze	conceptversie	is	
bedoeld	voor	discussie.	Discussie	over	onderwer-
pen,	richting,	innovatie	en	samenwerking.	Op	ba-
sis	van	feedback,	aanvullingen	en	discussie	wordt	
de	definitieve	rapportage	opgesteld	waarmee	
komende	jaren	invulling	kan	worden	gegeven	aan	
de	digitale	transitie	in	de	grensregio.	

Het rapport is tot stand gekomen door onder-
zoeken	van	diverse	experts.	De	onafhankelijke	
onderzoeken	zijn	verwerkt	en	gebundeld	in	dit	
rapport.	Aan	het	rapport	is	een	directe	bijdra-
ge	geleverd	door	Fraunhofer	Project	Centre,	

KEX	Knowledge	Exchange	Centre,	INC	Inven-
tion	Centre,	Dialogic,	Radboud	Universiteit	en	
Hochschule	Niederrhein.	Daarnaast	is	dankbaar	
gebruik	gemaakt	van	verschillende	bronnen	en	de	
expertise	van	dr.	J.	van	den	Broek	die	onderzoek	
(2018)	heeft	gedaan	naar	het	functioneren	van	
de grensregio en INTERREG2	.

Deze conceptversie gaat in op:

• De	digitale	transitie	in	de	zuidelijke	Neder-
lands-Duitse grensregio3  (hierna aangeduid 
als	INTERREG	gebied).

• Het	zoomt	in	op	de	kansen	die	deze	transitie	
biedt.	Het	staat	stil	bij	de	status	quo	en	biedt	
een	routekaart	voor	de	toekomst.	

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

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

• Qua instrumentarium is vooral gekeken naar 
de	zogenaamde	‘open	formules’	4	binnen	
INTERREG,	waar	Digipro	een	voorbeeld	van	
is.	Als	in	dit	rapport	gesproken	wordt	over	het	
INTERREG instrumentarium wordt gedoeld 
op	deze	specifieke	formule.

De	doelgroep	voor	dit	rapport	zijn	alle	stake-
holders	die	direct	of	indirect	zijn	betrokken	bij	
grensoverschrijdend	samenwerken	in	de	INTER-
REG	Nederland-Duitsland	regio	en	betrokken	zijn	
bij	innovatie	en	digitalisering.	Het	rapport	biedt	
inspiratie	voor	beleidsmakers	en	intermediairs.	
Het rapport concentreert zich vooral op het zui-
delijk	INTERREG	gebied,	maar	in	het	uiteindelijke	
rapport zullen de conclusies naar het hele Neder-
lands-Duitse	grensgebied	worden	doorgetrokken.

 

1 Digitale transitie; een introductie

90% of CEOs believe the digital econo-

my will impact their industry, but less 

than 15% are executing on a digital 

strategy

MIT Sloan and Capgemini

DIGITALE TRANSITIE

MASTERSTRATEGIE

Discussie ondom
digitale transitie
in de regio

MKB uit 
de industrie

Digitale Transitie
van de Interreg-

Regio Nederland Duitsland

Stakeholders 
grensoverschrijdende 

samenwerking 
digitalisering

Figuur 1 - Thema, doel, doelgroep en focusgroep van het rapport
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Door	de	Coronacrisis	is	de	uptake	van	digitalise-
ring alleen maar toegenomen en in een stroom-
versnelling	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.	

1.2 Leeswijzer
Het	rapport	bestaat	uit	drie	delen.	In	het	eer-
ste deel (hoofdstuk 2) wordt ingezoomd op de 
digitale	transitie	bezien	vanuit	politiek	en	beleid.	
We	bespreken	de	belangrijkste	stakeholders	en	
het	actuele	beleid	rondom	de	digitale	transitie.	
Om	de	Masterstrategie	kleur	te	geven	maken	we	
gebruik	van	een	showcaseproject.	Hiervoor	zal	in	
deze	versie	het	INTERREG-project	Digipro	wor-
den genomen, dat zich in de periode 2017-2022 
concentreert	rondom	dit	thema.	In	de	uiteindelij-

5  European	Manufacturing	Survey 

ke	Masterstrategie	zal	het	gehele	INTERREG-ge-
bied	meegenomen	worden	en	zullen	ook	andere	
showcases	worden	toegevoegd.

Het tweede deel (hoofdstuk 3) zoomt in op de 
(technologische)	innovaties	rondom	digitalisering	
en	categoriseert	deze	innovaties	in	een	raam-
werk.	Ook	wordt	ingegaan	op	de	status	quo	in	de	
regio	rondom	digitalisering	in	de	industrie,	waarbij	
gebruik	is	gemaakt	van	EMS-gegevens	uit	2018.5 

Deze	twee	hoofdstukken	samen	vormen	de	basis	
voor	het	4e	hoofdstuk,	dat	bouwstenen	bevat	
voor	de	Digitale	Transitie	NL-DE	voor	MKB	uit	
de	industrie.	Deze	routekaart	bevat	ingrediënten	
voor	innovatie,	samenwerken	en	digitaliseren	
voor	de	komende	jaren.	Op	basis	van	de	publieke	
consultatie	die	op	het	eind	van	dit	rapport	wordt	
toegelicht,	wordt	het	definitieve	rapport	opge-
steld.

Evaluatie
Digipro

regioanalyse beleid en
instrumentarium

Status quo
digitalisering

Routekaart Digitale
Transitie NL-DE

Technology roadmap
digitalisering

Overheid

Digitalisering

T
0

T
7

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	dubbe-
le	uitdaging:	enerzijds	wil	men	de	digitalisering	
van	bedrijven	versnellen	en	anderzijds	wil	men	
bijdragen	aan	een	duurzamere	toekomst.	On-
langs	heeft	de	Europese	Commissie	zich	ten	doel	
gesteld	dat	tegen	2030	75%	van	de	bedrijven	
in	de	EU	gebruik	zal	maken	van	clouddiensten,	
kunstmatige	intelligentie	en	big	data.6  Het maakt 
deel	uit	van	bredere	ambities	van	de	Europese	
Commissie,	evenals	het	langetermijnprogramma	
“Digital	Europe”.	Met	een	gepland	totaalbudget	
van	9,2	miljard	euro	zal	het	de	digitale	transfor-
matie	van	de	Europese	samenleving	en	economie	
vormgeven	en	ondersteunen.7  Doel is het con-
currentievermogen	van	Europa	in	de	mondiale	
digitale	economie	te	verbeteren	en	de	technolo-
gische	autonomie	van	Europa	te	vergroten.8 

6 Europa’s	digitaal	decennium:	doelstellingen	voor	2030
7  EU	BUDGET	FOR	THE	FUTURE
8	 Digital	Programme	|	Shaping	Europe’s	digital	future	(europa.eu)
9	 European	Digital	Innovation	Hubs	in	Digital	Europe	Programme

De EDIH’s vormen vanuit Europa 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	concurrentiepositie	ten	aanzien	van	
hun	bedrijfs-	en	productieprocessen,	producten	

of	diensten	te	verbeteren	door	gebruik	te	maken	
van	digitale	technologieën.	Dit	doen	zij	enerzijds	
door	ondernemers	toegang	te	bieden	tot	tech-
nische	expertise	en	experimenten,	anderzijds	
ondersteunen	de	EDIH’s	ondernemers	bij	het	
verbeteren	van	hun	digitale	vaardigheden,	het	
vinden van investeerders en het vergroten van 
hun	netwerk.9

Digitalisering is tevens prominent geagendeerd in 
de	vijf	Europese	structuur-	en	investeringsfond-

sen (ESIF), waaronder het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de fondsen 
voor Europese Territoriale Samenwerking (INTER-
REG).	Het	laat	zien	dat	er	ook	op	nationaal	en	
regionaal niveau doelen worden gesteld op het 
gebied	van	innovatie	en	digitalisering,	waar	de	
volgende	paragraaf	verder	op	ingaat.

2 Digitale Transitie: van Europa tot regio

Some say China has all the data, and 

the U.S. has all the money. But in Euro-

pe, we have purpose

Margrethe Vestager

DIGITAL EUROPE PROGRAMME

Investing in the future

Interoperability &
Digital Transformation

1.3 € Billion

€ 9.2 Billion
in total

High Performance
Computing

2.7 € Billion

Artificial
Intelligence

2.5 € Billion

Advanced
Digital Skills

0.7 € Billion

Cybersecurity
& Trust

2 € Billion

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
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
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2.2 Nederland en Duitsland: 
overeenkomsten en 
verschillen
De	Europese	strategieën	bepalen	dan	wel	de	
koers	die	de	EU	de	komende	jaren	vaart,	maar	
lidstaten	werken	ook	afzonderlijk	strategieën	uit	
die	beter	aansluiten	op	bepaalde	prioriteiten	en	
competenties	van	het	desbetreffende	land.	In	
Nederland	en	Duitsland	is	het	belang	van	digita-
lisering	al	lang	en	breed	opgemerkt,	getuige	de	
vele	initiatieven	en	strategieën	die	digitalisering	
moeten	stimuleren.	Door	een	goede	samen-
werking	creëert	men	een	grensoverschrijdende	
markt,	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.

In Nederland wordt er vanuit de ministeries 
gepoogd	om	nationale	digitaliseringskaders	te	
ontwikkelen.	Zo	presenteerden	de	staatssecreta-
ris	van	Economische	Zaken	en	Klimaat	(EZK),	de	
minister	van	Justitie	en	Veiligheid	(JenV)	en	de	
staatssecretaris	van	Binnenlandse	Zaken	en	Ko-
ninkrijksrelaties	(BZK)	in	juni	2018	de	Nederland-
se	Digitaliseringsstrategie	2018-2021.	Het	doel	
van deze strategie is dat Nederland de digitale 
koploper	van	Europa	wordt.	De	voorwaarden	zijn	
aanwezig: de digitale infrastructuur is van wereld-
klasse,	de	beroepsbevolking	is	goed	opgeleid	en	
er	is	een	traditie	van	samenwerking,	bijvoorbeeld	

10 Nederlandse Digitaliseringsstrategie
11 Digitalisierung gestalten, Umsetzungsstrategie	der	Bundesregierung.
12 Strategie	für	das	digitale	Nordrhein-Westfalen,	Teilhabe	ermöglichen	–	Chancen	eröffnen

tussen	bedrijven,	kennisinstellingen	en	overheid.	
Via	twee	sporen	probeert	het	kabinet	digitalise-
ring	te	stimuleren:	enerzijds	door	het	versterken	
van	het	fundament	en	anderzijds	door	kansen	in	
verschillende domeinen, inclusief de maakindus-
trie	en	het	MKB,	te	benutten.	10

De ‘Länder’ 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	september	2020	heeft	de	Duitse	regering	het	
uitgebreide	rapport	“Digitalisierung	gestalten”	in	
geactualiseerde	vorm	uitgebracht.11  Het rapport 
omvat	zowat	alle	aspecten	die	van	belang	zijn	
voor	de	digitale	transformatie.	De	kernthema’s	
zijn:	digitale	competenties,	infrastructuur	en	
inrichting,	innovatie	en	digitale	transformatie,	de	
maatschappij	en	digitale	veranderingen,	en	ten-
slotte	de	moderne	staat.

Naast	de	ontwikkkeling	van	de	nationale	digita-
liseringsstrategie	hebben	veel	Länder	ook	hun	
eigen	digitaliseringsstrategie	opgesteld.	Zo	ook	in	
de	economisch	zeer	belangrijke	deelstaat	Nor-
drijn-Westfalen,	door	het	„Ministerium	für	Wirt-
schaft,	Innovation,	Digitalisierung	und	Energie	
des	Landes	Nordrhein-Westfalen”	(MWIDE).	In		
de digitaliseringsstrategie van NRW 12 spreekt het 
ministerie	de	ambitie	uit	om	innovatie	te	onder-
steunen	en	de	randvoorwaarden	te	verbeteren,	
bijvoorbeeld	door	een	toegankelijke	gedigitali-
seerde	staat	of	digitalisering	van	administratiepro-

https://www.nederlanddigitaal.nl/documenten/publicaties/2018/6/1/publicatie-nederlandse-digitaliseringsstrategie
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/digitalisierung-gestalten-1605002
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/144/name/Digitalstrategie_NRW_Erstfassung_Final.pdf
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cessen.	Om	de	innovatiekracht	van	het	gebied	te	
verbeteren,	richt	men	zich	met	name	op	het	on-
dersteunen van de vele kleinere en middelgrote 
bedrijven	door	middel	van	begeleiding,	verbinding	
en	financiering.

Hoewel er een vruchtbare samenwer-
kingsbodem is tussen beide landen op 
het gebied van digitalisering, bestaan er 
ook interpretatieverschillen en verschil-
len in doelstellingen.  

Ondanks	dat	de	nationale	strategieën	een	grote	
overlap	vertonen	en	er	daarom	een	vruchtbare	
voedingsbodem	lijkt	te	zijn	voor	grensoverschrij-
dende samenwerking, moet er rekening worden 
gehouden	met	verschillen.	Uit	het	onderzoek	van	
Dialogic	komt	naar	voren	dat	Nederland	qua	
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 Digitale Werkplaat-
sen	onder	vallen	en	in	Duitsland	de	DigiHubs	een	
belangrijke	rol	spelen.	Nederland	biedt	echter	
met	een	speciaal	MKB	actieplan	tevens	experi-
menteerruimte	met	een	bottom-up	aanpak,	
waarbij	in	Duitsland	een	grotere	rol	is	weggelegd	
voor de technologietransfer vanuit kennisinstel-
lingen.	Wanneer	de	programma’s	en	instrumen-
ten worden vergeleken, valt op dat Nederland 
inzet	op	deze	‘experimenteerruimte’	en	Duitsland	
meer	op	een	adequate	‘informatievoorziening’	
rondom	de	digitale	transitie.	.

13	 Bongers,	F.	et	al.	(2021).	Doorlichting	stimuleringsbeleid	grenzeloze	digitale	innovatie	in	het	kader	van	Digipro

2.3 Het regionale speelveld
Het regionale speelveld in Nederland en Duits-
land wordt gedomineerd door een grote hoe-
veelheid en verscheidenheid aan actoren die 
actief	zijn	op	het	gebied	van	de	digitale	transitie	
in	grensoverschrijdend	verband.	Hieronder	volgt	
een overzicht van de voornaamste actoren op de 
verschillende	niveaus	gebaseerd	op	het	onder-
zoek	van	Dialogic.13

De	provincies	richten	zich	op	specifieke	uitdagin-
gen	die	eigen	zijn	aan	de	regionale	context	in	de	
desbetreffende	provincie.	Zo	is	men	in	Overijssel	
aan	de	slag	gegaan	met	de	subsidie	“Digitalise-
ringsvoucher	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	coronacrisis	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	vaardig-
heden	in	de	maakindustrie	en	de	logistieke	sector	
te	verbeteren	en	de	provincie	Limburg	richt	zich	
ook	op	het	versterken	van	digitale	competenties	
door	in	te	zetten	op	zogenaamde	“Brightlands	
campussen”.	Alle	provincies	in	Nederland	voeren	
ook	het	MIT-programma	uit,	waarbij	het	MKB	op	
diverse	technologiegebieden,	waaronder	digita-
lisering,	kan	werken	aan	haalbaarheidsstudies	en	
prototypeontwikkeling.	Er	is	een	breed	palet	met	
verschillende	instrumenten.	

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

https://player.vimeo.com/video/604679682
https://player.vimeo.com/video/604679682 
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In	het	rapport	“Samen	de	lat	hoog	leggen”	van	de	AWTI	wordt	geadviseerd	om	hierbij	ook	nauw	sa-
men	te	werken	tussen	de	regio’s,	waarbij	het	rijk	een	belangrijke	verbindende	rol	kan	vervullen.14 Veel 
op	dit	vlak	gaat	al	goed,	maar	er	zijn	verbeterpunten	om	rijksbreed	nog	beter	samen	op	te	trekken.	

Instrumenten	voor	het	ondersteunen	van	digitale	transformatie	bij	het	MKB	hoeven	niet	per	defintie	
ingezet	te	worden	door	maar	één	enkele	organisatie.	Een	voorbeeld	hiervan	is	het	BOOST-netwerk	
waarin	bedrijven,	instellingen	en	overheden	samenwerken.	Deze	manier	van	samenwerken	past	ook	
goed	bij	de	netwerkvormende	taak	die	de	ROM’s	hebben,	die	dan	ook	in	het	AWTI-rapport	nadruk-
kelijk	worden	genoemd	als	verbindend	element.	Ook	kunnen	vanuit	dit	soort	netwerken	nieuwe	in-
strumenten	ontstaan,	zoals	de	Boost	Smart	Industry	Voucher	waarmee	ondernemers	die	aan	de	slag	
willen	met	Smart	Industry	ondersteuning	kunnen	krijgen.15

14 Samen	de	lat	hoog	leggen.	Regio	en	rijk	bundelen	krachten	voor	innovatie.	AWTI	(2021)
15 Boost	Smart	Industry	Voucher
16 Wie	bekommen	Sie	den	Digitalisierungsgutschein	NRW?	-	BUCS	IT	GmbH	Wuppertal	(bucs-it.de)

De Digihubs in Noordrijn-Westfalen verzorgen een belangrijke functie voor star-
tups en MKB-bedrijven rondom de digitale transitie.

De	Duitse	deelstaat	Noordrijn-Westfalen	is	qua	omvang	vergelijkbaar	met	Nederland,	vandaar	ook	
dat	deze	regio	zijn	eigen	digitaliseringsstrategie	heeft	ontwikkeld.	Voor	MKB-bedrijven	uit	NRW	is	
er	de	mogelijkheid	om	de	zogenoemde	“Digitalisierungsgutschien”	aan	te	vragen	(MID-programma),	
waarmee	bedrijven	hun	digitaliseringsgraad	kunnen	meten	of	innovatieve,	digitale	oplossingen	kun-
nen	implementeren	in	hun	bedrijf.16		Het	programma	heeft	diverse	vouchers	voor	verschillende	fasen	
van	de	innovatie.	Daar	waar	Nederland	met	een	aantal	programma’s	zich	tevens	richt	op	samenwer-
king	tussen	bedrijven	is	dat	binnen	het	MID-programma	van	NRW	minder	het	geval	en	eerder	gericht	
op	de	samenwerking	met	kennisinstellingen.	In	NRW	zijn	verschillende	Digihubs	opgericht	om	star-
tups	te	ondersteunen	bij	zowel	het	opschalen	van	hun	bedrijf	als	het	ondersteunen	van	het	digitale	
ecosysteem	in	de	regio.	Om	deze	doelstellingen	te	bereiken,	organiseren	de	hubs	bijvoorbeeld	eve-
nementen	om	kennisuitwisseling	te	bevorderen.	Het	idee	is	dat	de	innovatieve	kracht	van	de	regio	zal	
versterken,	als	startups	en	ondernemers	en	middelgrote	bedrijven	meer	met	elkaar	in	contact	komen.

Verder	kent	NRW	de	Industrie-	und	Handelskammer	(IHK).	De	IHK	fungeert	als	informatiebron	voor	
het	MKB	over	wet-	en	regelgeving	en	informeert	het	MKB	over	financieringsmogelijkheden	en	subsi-
dieprogramma’s.	Het	IHK	is	ook	een	aanspreekpunt	voor	vragen	op	het	gebied	van	beroepsonderwijs	
en	digitalisering	en	is	organisator	van	gerelateerde	netwerken.	Op	het	gebied	van	digitale	transforma-
tie	betekent	dit	dat	het	IHK	het	MKB	adviseert	over	opkomende	technologieën	en	nieuwe	digitale	

Oost-Nederland Noordrijn-Westfalen

Regionaal bestuur
Provincies Overijssel, Gelder-
land, Noord-Brabant en Limburg

Deelstaat NRW,  
Bezirksregierungen

Regionale uitvoe-
rings-organisaties

Regionale ontwikkelingsmaat-
schappijen Oost NL, BOM, LIOF

Industrie- und Handelskammers, 
Handwerkskammer en samenwer-
kingsverbanden van subregionale 
uitvoeringsorganisaties zoals Mün-
sterland E.V.

Subregionale 
uitvoerings-
organisaties 

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

Lokale brancheverenigingen, Di-
gihubs, Wirtshafsförderungs-ge-
sellschaften en onderwijsafdelingen 
zoals MCC, AGIT, GEMIT, etc.

In Nederland geven de provincies een eigen invulling aan de digitaliseringsopgaaf. 
Wel is er een nauwe samenwerking tussen de regionale overheden en het rijk.

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2021/05/26/advies-samen-de-lat-hoog-leggen
https://boostsmartindustry.nl/boost-smart-industry-voucher
https://www.bucs-it.de/blog/foerderung-digitalisierung-gutschein-nrw-mittelstand
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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	Wirtschaftsförderungen	en	
andere	subregionale	partners	in	het	veld.	Anders	
dan	in	Nederland	focussen	deze	organisaties	zich	
meer	op	onderwijs	en	informatievoorziening	en	
minder	op	business	development.	

We staan voor dezelfde uitdaging, maar 
toch verschillen onze aanpak en struc-
tuur van elkaar. Wat kunnen we 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	gebied	verge-
leken	met	de	gehele	oppervlakte	van	NRW.	Dat	
kan ervoor zorgen dat de deelstaat NRW haar 
belangen	moet	afwegen,	evenals	in	Nederland	de	
nationale	overheid	dat	moet	doen	tussen	de	di-
recte	grensregio	en	de	overige	regio’s	binnen	haar	
werkgebied.	Anders	is	dat	voor	de	Nederlandse	
provincies	in	het	grensgebied	die	vaak	voor	een	
groot	deel	of	volledig	binnen	het	INTERREG	
gebied	vallen.			

Nederland kent een structuur van eerste- en 
tweedelijns	organisaties	richting	het	bedrijfsle-
ven.	Er	is	een	wisselwerking	tussen	deze	orga-
nisaties,	de	overheid,	het	onderwijs	en	de	on-

17 Smart	Industrie	Evaluatie	-	Rijksoverheid
18 Open	Innovation	in	the	German	SME	Sector	-Development	and	Test	of	a	Diffusion	Model,	Gewald	&	Burckle	(2012)
19	 https://niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/wirtschaft/0-euregio-s/1439548
20	 https://www.deutschland-nederland.eu/nl/INTERREG-programma/focus-op-resultaten/

dernemers, maar er wordt tevens zorggedragen 
voor	voldoende	speelruimte	en	autonomie.	Dit	
kan	enerzijds	leiden	tot	meer	noodzakelijk	over-
leg, hetgeen processen kan vertragen, maar het 
kan	anderzijds	ook	zorgen	voor	een	goede	af-
stemming	tussen	landelijke	politiek	en	regionale	
karakteristieken.	Het	is	een	kracht	waar	recente-
lijk	de	AWTI	een	rapport	over	heeft	uitgebracht	
om deze regionale verankering nog verder op te 
nemen	in	het	nationale	beleid.13	Een	vergelijkbaar	
geluid	komt	vanuit	de	Smart	Industry-evalua-
tie,	waarin	ook	de	regiefunctie	van	de	overheid	
wordt	benadrukt	voor	de	samenhang	tussen	de	
verschillende	actoren	en	regio’s.17  

Duitsland	kent	een	structuur	waarbij	de	handels-
kamers	een	bredere	opdracht	hebben	voor	een	
grotere	doelgroep	(niet	alleen	MKB).	Ze	zijn	meer	
op	onderwijs	en	informatievoorziening	gericht	
en	minder	op	business	development,	dat	vaak	
zeer	lokaal	wordt	ontwikkeld.	Kenmerkend	is	dat	
voornamelijk	de	regionale	actoren	meer	auto-
nomie	genieten	en	dat	uitvoeringsorganisaties	
minder	met	elkaar	interacteren.	Daarbij	komt	
dat	veel	economische	en	innovatieprogramma’s	
samenwerking	niet	actief	stimuleren,	waar	dat	in	
Nederland	vaak	wel	het	geval	is.	Het	zou	om	die	
reden als meer top-down gezien kunnen worden, 
aangezien de doelen vanuit NRW goed neerge-
legd	worden	in	de	regio	en	innovatie	vaker	lokaal	
wordt	doorgevoerd.	Met	de	groei	en	belang-
stelling	van	‘open	innovatie’	in	Duitsland	zullen	
mogelijk	echter	deze	dwarsverbanden	(onderlinge	

samenwerking)	in	de	toekomst	sterker	en	krachti-
ger	worden.18 

Overigens	blijkt	uit	het	Dialogic-onderzoek	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	doelgroepen	en	
mate	van	digitalisering	of	grensoverschrijdende	
samenwerking.	Dit	rijke	scala	aan	strategieën	en	
instrumenten en de grote overlapping daartussen 
betekent	echter	ook	dat	men	ervoor	moet	waken	
dat	het	MKB	door	de	bomen	het	bos	niet	meer	
ziet 

2.4 Transitie over de gren-
zen heen
In	het	Duits-Nederlandse	grensgebied	werken	vijf	
Euregio’s	op	geïnstitutionaliseerde	basis	met	el-
kaar	samen:	de	EUREGIO,	Euregio	Rijn-Waal,	de	
Euregio	Maas-Rijn,	de	Eems-Dollard	Regio	en	de	
Euregio	Rijn-Maas-Noord.	Deze	grensoverschrij-
dende	organisaties	ondersteunen	uitvoerende	
partijen	bij	hun	inspanningen	om	door	grensover-
schrijdende	projecten	de	regionale	ontwikkeling	
te	versterken.19 

Aan	de	hand	van	INTERREG-programma’s	heeft	
de	Europese	Commissie	de	grensoverschrijden-
de	samenwerking	naar	een	nieuw	niveau	getild,	

met	inmiddels	een	budget	van	meer	dan	10	
miljard	euro	in	de	periode	2014-2020.	Naarmate	
de	financiering	van	deze	grensoverschrijdende	
programma’s	is	toegenomen,	is	er	een	merkbare	
verschuiving	in	de	prioriteiten	opgetreden.	In	de	
huidige programmaperiode is op de eerste plaats 
prioriteit	gegeven	aan	innovatie,	en	met	name	
aan	samenwerking	tussen	het	MKB	en	kennisin-
stellingen, en op de tweede plaats het vermin-
deren	van	de	barrièrewerking	van	de	grens.20 
Digipro	is	één	van	deze	INTERREG-projecten	en	
wordt	in	dit	rapport	als	showcase	gebruikt.

Op andere vlakken vindt samenwerking ook 
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	‘Kohäsion,	Innovation	und	Transformation	
2021-rapport’	uitgebracht.	Hierin	wordt	een	stra-
tegische	impuls	gegeven	aan	de	wijze	waarop	ze	
de	territoriale	samenwerking	in	de	financierings-
periode	2021-2027	willen	inzetten.	Speerpunten	
van	dit	rapport	betreffen	onder	meer	het	priori-
teren	van	industrie	4.0	als	een	prominent	thema	
van	toekomstige	grensoverschrijdende	samen-
werking, alsook de versterking van de netwerk-
vorming	tussen	bedrijven	en	de	samenwerking	
tussen	instellingen	aan	weerszijden	van	de	grens.

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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In	het	kader	van	grensoverschrijdende	samen-
werking	is	netwerkvorming	tussen	bedrijven	
onderling	enerzijds	en	tussen	bedrijven	en	instel-
lingen	anderzijds,	een	essentieel	beleidsthema.	In	
grensregio’s	vergroten	de	institutionele	leemtes	
op	het	gebied	van	rechtssystemen,	financie-
ringsregelingen, technische normen en zelfs 
bedrijfsculturen	de	onzekerheden	die	met	grens-
overschrijdende	samenwerking	gepaard	gaan.17  
Veel	(kleinere)	bedrijven	beschikken	niet	over	de	
resources of de netwerken om deze samenwer-

king	zelfstandig	tot	stand	te	brengen.	Hoewel	IN-
TERREG	deze	bedrijven	met	financiële	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.9

Een	duurzame	vorm	van	grensoverschrijdende	

innovatieve	samenwerking	is	op	te	vatten	in	
termen	van	een	grensoverschrijdend	regionaal	
innovatiesysteem	(GRIS).17	Zoals	in	onderstaande	
tabel	te	zien	is,	onderscheidt	Van	den	Broek3 vier 
verschillende	fasen	in	de	wijze	waarop	grensover-
schrijdende	samenwerking	tot	stand	komt.

In de eerste fase nemen ondernemingen de 
beslissing	om	al	dan	niet	over	de	grens	samen	te	
werken,	waarbij	zij	nagaan	welke	mogelijkheden	
er	zijn	om	via	grensoverschrijdende	samenwer-

king	de	vereiste	kennisbronnen	te	verwerven.	
Hier	bevinden	zich	over	het	algemeen	de	groot-
ste	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	bila-
terale samenwerking netwerkeigenschappen te 
verwerven	en	wordt	het	mogelijk	om	toegang	te	
krijgen	tot	kennis	van	een	andere	actoren,	zonder	

Showcase Digipro: wat is Digipro?

Digipro	is	een	INTERREG	VIA	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	projecten.	Het	project	van	
ca.	€11	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.

Uiteindelijk	hebben	ca.	360	organisaties	uit	de	grensregio	actief	deelgenomen	aan	het	pro-
gramma,	waarbij ca.	180 organisaties ook	een	financiële	bijdrage	hebben	ontvangen.	Zij	heb-
ben	samengewerkt	in 130	projecten,	waarvan	62	Module	5	projecten. Digipro	is	in	2021	
gekozen	tot	één	van	de	acht	“best	practices”	in	het	onderzoek	van	S.	Cavallini	“The	state	of	
digital	transformation	at	regional	level	and	COVID-19	induced	changes	to	economy	and	busi-
nessmodels,	and	their	consequences	for	regions”	in	opdracht	van	het	Europese	Comité	van	de	
Regio’s.

MODULES

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

1

2

3

4

5

Workshops & coaching

Clustering & grensoverschrijdende 
samenwerking

Shared facilities & field labs

•

•

•
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Fase  Type activiteit Betrokken actoren Proces

1 Pre-samenwerking Individueel Individuele beraadslaging Drempel van onverschilligheid

2
Bilaterale  
samenwerking

Dyadisch Twee actoren aan weerszijden van de grens Structurele scheiding

3
Netwerksamenwer-
king

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 aanslui-
ting op het netwerk

Kennis-spillovers

directe	verbinding.	Vanuit	deze	kleine	netwerken	
moet	de	verdere	verbinding	gestimuleerd	wor-
den	om	uiteindelijk	te	komen	tot	ecosystemen	
waarin	bedrijven	een	breed	netwerk	hebben	en	
wisselende	relaties	aangaan	afhankelijk	van	hun	
behoeften.

Uit	voorgenoemde	onderzoeken	blijkt	dat	het	erg	
belangrijk	is	om	grensoverschrijdende	structuren	
en	actoren	te	stimuleren.	Aan	de	ene	kant	kun-
nen	netwerkfuncties	bestendigd	worden	door	de	
zichtbaarheid	van	kernpartners	en	instrumenten	
zowel	fysiek	als	digitaal	te	vergroten,	alsook	de	
afstemming tussen instrument en doelgroep te 
verbeteren.	Aan	de	andere	kant	moet	ook	aan-
dacht geschonken worden aan de verschillen 
tussen	Nederland	en	Duitsland	om	zo	de	barriè-
rewerking	van	de	grens	te	verminderen.	Niet	al-
leen	in	taal,	cultuur	en	institutioneel	opzicht,	maar	
vooral ook ten aanzien van Nederlands-Duitse 
interpretatieverschillen	op	het	gebied	van	inno-
vatie.	Voordat	hier	in	hoofdstuk	4	dieper	wordt	
ingegaan,	zal	in	hoofdstuk	3	de	thema’s	worden	
behandeld	die	relevant	zijn	voor	de	Digitale	Tran-
sitie	van	de	industrie.	

Showcase Digipro: netwerkconfiguraties uit de praktijk

Binnen	Digipro	zijn	op	meerdere	plekken	kleine	netwerken	ontstaan	waar	nieuwkomers	zijn	toegetreden.	Er	zijn	minstens	3	gedocumenteerde	
gevallen	bekend	en	meerdere	suggesties	gewekt	door	ondernemers	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	aanvullende	technische	partner	vonden	voor	hun	problema-
tiek	en	deze	hebben	betrokken	in	het	project.	

In	het	tweede	geval	is	binnen	het	dyadische	netwerk	de	Nederlandse	ondernemers	als	‘ambassadeur’	samen	gaan	werken	met	de	Duitse	on-
derneming	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.



Experts aan het woord
2. Wat voor rollen spelen cultuur en grensoverschrijdend samenwerken 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

https://player.vimeo.com/video/604684792
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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	sinds-
dien	staat	het	symbool	voor	de	komst	van	een	
nieuwe	industriële	revolutie.	Industrie	4.0	maakt	
het	immers	mogelijk	de	maakindustrie	te	digita-
liseren	met	ingebouwde	sensoren	in	vrijwel	alle	
productieonderdelen,	producten	en	machines.	
Het	analyseren	van	real-time	gegevens	binnen	
een	alomtegenwoordig	systeem	waarin	digitale	
gegevens	en	fysieke	objecten	worden	gecombi-
neerd,	biedt	kansen	om	de	industriële	sector	veel	
sneller en met meer impact te laten evolueren 
dan	de	drie	voorgaande	industriële	revoluties.21 

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

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

Met	behulp	van	zo’n	alomtegenwoordig	sys-
teem, ook wel het Internet of Things (IoT) of 
cyber-physical	systeem	genoemd,	kan	industrie	
4.0	zorgen	voor	een	betere	samenwerking	en	
toegang tussen afdelingen, partners, leveran-
ciers,	producten	en	mensen.	Het	stelt	bedrijven	
bovenal	in	staat	om	elk	aspect	van	hun	activi-
teiten	beter	te	controleren	en	te	begrijpen.	Op	

lange	termijn	zullen	zij	hierdoor	meer	industriële	
waarde	kunnen	creëren	door	de	productiviteit	te	
verhogen,	processen	te	verbeteren	en	ook	extra	
diensten	aan	hun	producten	te	verlenen.

Het	ontwikkelingstraject	volgens	ACATECH,	de	
Duitse	academische	vereniging	voor	productie-
technologie, wordt hieronder in zes opeenvol-

gende	fasen	weergegeven.	De	transformatie	is	
een complex en interdisciplinair proces en neemt 
gewoonlijk	meerdere	jaren	in	beslag.	Het	vereist	
systematische	planning	en	uitvoering	en	voortdu-
rende	controle	van	de	geboekte	vooruitgang	om	
positieve	effecten	op	de	productiviteit,	flexibiliteit	
en	winstgevendheid	te	faciliteren.

3 Digitale Transitie binnen de industrie

Digital is 10% tech and 90% human

Lucia Adams

DIGITALISATION INDUSTRIE 4.0

V
al

u
e
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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”

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

FAST FOLLOWERS

GROWTH & REVENUE

FRONTRUNNERS

DIGITAL MATURITY

Contract Manufacturers/
Metalsheet sector

Contract Manufacturers
(Modules and systems suppliers)

Machine/ Tools
Manufacturers

Elke	ontwikkelingsfase	bouwt	voort	op	de	vorige	
en	beschrijft	de	capaciteiten	die	nodig	zijn	om	die	
fase	te	bereiken,	alsmede	de	daaruit	voortvloei-
ende	voordelen	voor	de	onderneming.	De	eerste	
twee	stappen	informatisering	en	connectiviteit	
in het kader van de digitalisering maken geen 
deel	uit	van	industrie	4.0,	maar	zijn	noodzakelij-
ke	voorwaarden	voor	de	verdere	transformatie.	
Terwijl	in	de	eerste	ontwikkelingsfase	binnen	het	
bedrijf	verschillende	informatietechnologieën	los	
van	elkaar	worden	gebruikt,	wordt	in	de	connec-
tiviteitsfase	de	geïsoleerde	inzet	van	informatie-
technologie	vervangen	door	onderling	verbonden	
componenten.22

Daarna volgen vier fasen waarin de voor industrie 
4.0	vereiste	capaciteiten	worden	ontwikkeld.	De	
zichtbaarheidsfase	omvat	de	sensoren	die	het	
mogelijk	maken	om	bedrijfsprocessen	van	begin	
tot	eind	vast	te	leggen	in	real	time.	In	de	vierde	
fase,	transparantie,	worden	de	vastgelegde	gege-
vens	vervolgens	geanalyseerd	door	big	data-toe-
passingen	om	onderlinge	interacties	te	kunnen	
identificeren	en	interpreteren.	De	voorlaatste	en	
laatste fase, voorspellende capaciteit en aanpas-
baarheid,	bouwen	hierop	voort.	Ze	schetsen	de	
verschillende	toekomstscenario’s,	identificeren	
de	meest	waarschijnlijke	scenario’s	en	laten	het	
bedrijf	zodoende	flexibel	reageren	op	veranderin-
gen.

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

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

Uit	de	innovatieprogramma’s	en	grensoverschrij-
dende	activiteiten	in	de	INTERREG-regio	blijkt	
dat	de	meeste	bedrijven	zich	nog	in	de	eerste	
twee	fasen	bevinden	van	industrie	4.0.	Dit	wordt	
bevestigd	door	het	onderzoek	van	de	Radboud	
Universiteit.	Koplopers	zijn	wel	in	staat	geweest	
zich verder te ontwikkelen, maar het gros van de 
bedrijven	voert	slechts	geïsoleerde	experimen-

ten	uit	op	het	gebied	van	industrie	4.0.	In	on-
derstaande	grafiek	is	te	zien	hoe	de	innovatieve	
maakbedrijven	zijn	onder	te	verdelen	in	Frontrun-
ners,	Fast	followers	en	Late	followers.

Frontrunners	hebben	een	bijzonder	belang	bij	
het	aanboren	van	nieuwe	inkomstenstromen	op	
basis	van	datagedreven	bedrijfsmodellen	om	hun	
gegevens te exploiteren en een transparanter en 
veerkrachtiger	leveranciersecosysteem	te	creëren.	
Bovendien	hebben	zij	R&D	in	eigen	huis,	wat	hen	
in	zekere	zin	onderscheidt	van	de	Fast	followers.	
Fast	followers	zijn	de	ontwikkeling	van	eigen	sys-
temen	misgelopen	en	kijken	nu	naar	systeemin-
tegratie	op	basis	van	bestaande	oplossingen,	hoe	
gegevens kunnen worden geëxtraheerd en welke 
competenties	daarvoor	verworven	moeten	wor-
den.	Het	is	een	grote	groep	bedrijven,	waaronder	
veel	MKB,	dat	ondersteuning	nodig	heeft	om	de	
volgende	stap	te	kunnen	zetten.	Late	followers	
hebben	eerst	ondersteuning	nodig	om	een	basis-
begrip	van	Industrie	4.0	en	de	potentiële	waarde	
van	data	te	ontwikkelen.

In	het	geval	van	grensoverschrijdend	samenwer-
ken	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	
hogere	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-systemen	en	complexe	da-
ta-algoritmen	en	zijn	daarom	nog	ver	verwijderd	
van	een	wijdverbreide	invoering.

https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en
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Oost-Nederland Total Netharlands Germany

Construct a M SD M SD M SD

Explorative Innovation .83 3.25 .89 3.27 .84 3.21 .97

Explorative Innovation .78 3.35 .84 3.36 .76 3.34 .94

Cross Border Collaboration .84 3.85 .92 3.82 .93 3.89 .92

Digital Transformation .88 3.91 .82 3.72 .86 4.14 .71

N = 86 Mindset and Culture Strategy and Organization

Uniqueness Application Enablers

Sensors & 
Input

Smart
Processes

Smart
Products

New Digital
Business Models

Smart
Production

Smart
Networks

Connectivity Data Analysis

Output
& HMI

VALUE

Growth & Revenue Productivity & Efficiency

.

Showcase Digipro: innovatie binnen Digipro

Wat	kunnen	we	leren	uit	actuele	projecten	op	het	gebied	van	digitale	innovaties?	Uit	onderzoek	
van	Yazici	&	Altena23	is	gebleken	dat	bedrijven	binnen	Digipro	op	meerdere	vlakken	innovaties	heb-
ben	doorgevoerd.	Het	onderzoek	dat	is	verzonden	naar	alle	deelnemers	van	Digipro	(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	zien	we	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	bezigen.		

Onderstaande	tabel	geeft	de	gemiddelde	scores	(M)	weer	op	een	5-punts	schaal	op	gebied	van	
innovatie,	samenwerking	en	de	digitale	transformatie.	De	verschillen	daarbij	tussen	Nederlandse	
en	Duitse	bedrijven	zijn	klein.

23	 Explorative	and	Exploitative	Innovation	in	cross	border	R&D	Alliances,	Yazici	&	Altena,	2021

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	ge-
integreerde	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	industrieketen.	Industrie	4.0	kan	helpen	om	nieuwe	digitale	businessmodellen	te	
ontwikkelen.	Zo	kunnen	ondernemingen	bijvoorbeeld	intelligente	technologieën	gebruiken	om	naast	
hun	reeds	bestaande	aanbod	van	producten	toegevoegde	waarde	middels	diensten	aan	te	bieden.

Voor	een	gestructureerde	benadering	van	het	begrijpen	van	de	verschillende	aspecten	van	Industrie	
4.0	kan	men	gebruik	maken	van	de	Smart	i4.0	Navigator.	De	navigator	geeft	een	overzicht	van	de	
interactie	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	onderstaande	figuur,	vormen	
het	kader	en	de	interne	omgeving	voor	een	robuuste	bedrijfsvoering.
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Om	Enablers,	Applicaties	en	Business	Modellen	
succesvol te laten samenwerken met het uitein-
delijke	doel	van	waardecreatie	heeft	een	bedrijf	
een	coherente	“Strategie	en	Organisatie”	nodig,	
evenals	een	ondersteunende	“Mindset	en	Cul-
tuur”.	De	digitale	transformatie	wordt	weliswaar	
mogelijk	gemaakt	door	technologieën,	maar	de	
implementatie	ervan	vereist	de	juiste	organisa-
tiestructuur	en	cultuur.	Zoals	de	quote	van	dit	
hoofdstuk reeds suggereerde, is de grootste uit-

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

daging de manier waarop mensen digitale tech-
nologieën	inzetten.	Terwijl	de	organisatiestructuur	
dwingende regels vaststelt die de samenwerking 
zowel	binnen	de	onderneming	als	naar	buiten	
toe organiseren, omvat cultuur eerder het waar-
desysteem	binnen	de	onderneming	en	de	zachte	
factoren	van	samenwerking.2

3.3 Status quo van industrie 
4.0 in het grensgebied
Natuurlijk	is	het	goed	om	vooruit	te	kijken,	maar	
we moeten niet willen vooruitlopen op de huidi-
ge	stand	van	zaken.	Om	die	reden	heeft	een	on-
derzoek	van	de	Radboud	Universiteit24 de status 
quo	van	industrie	4.0	in	het	Nederlands-Duitse	
grensgebied	geschetst.	De	gegevens	die	hiervoor	
zijn	gebruikt,	zijn	afkomstig	uit	de	European	Ma-
nufacturing	Service	(EMS)	en	stammen	uit	2018.

Belangrijke digitale technologieën wor-
den door een minderheid (20-40%) van 
de bedrijven toegepast. Verdergaande 
industrie 4.0-technologieën slechts door 
15% van de bedrijven.

In dit onderzoek is onder meer gekeken naar de 
toepassing van digitale technologieën onderver-
deeld	in	drie	categorieën,	namelijk	producten,	
processen	en	diensten.	Bij	de	analyse	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-ont-
wikkelingstraject	zelfs	maar	door	minder	dan	15%	
van	de	MKB-bedrijven	toegepast.

Wat de onderlinge verhoudingen tussen Neder-
landse	en	Duitse	MKB-bedrijven	ten	aanzien	van	

digitale	product-	en	diensttechnologieën	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	productieplanningssystemen,	logistieke	sys-
temen	en	digitale	uitwisseling.

Er is sprake van een “eilandproblema-
tiek”: verschillende digitaletechnolo-
gieën werken nog onvoldoende samen, 
hierdoor gaat rendement verloren

Verder	is	bij	een	clusteranalyse	nagegaan	welke	
digitale	technologieën	vaak	gelijktijdig	binnen	
één	organisatie	worden	gebruikt.	Het	frequenter	
voorkomen van dezelfde technologieën in verge-
lijkbare	bedrijven	wijst	op	clustervorming.	Aan	de	
hand hiervan is een onderscheid gemaakt tussen 
zes	onafhankelijke	clusters:	IoT	(sensoren,	sen-
sordata,	data-uitwisseling	en	data-identificatie),	
productplanning	(zoals	ERP-systemen),	real-time	
logistiek	(real-time	besturing,	interne	logistiek	en	
digitale	uitwisseling),	mobiele	oplossingen,	pro-
ductdiensten	en	robotica.

In	onderstaande	tabel	is	het	toepassingsbereik	
van	deze	clusters	weergegeven.	Wat	opvalt	is	
dat	elk	cluster	los	lijkt	te	staan	van	de	andere,	
dit	duidt	op	zogenaamde	‘eilandproblematiek’.	
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	technologieën	worden	geclusterd.	Zo	zijn	

Experts aan het woord
3. Waar lopen MKB-bedrijven t.a.v. de Digitale Transitie tegen aan?

In	deze	video	gaan	Biba	Visnjicki	namens	Fraunhofer	en	Peter	Vaessen	van	de	Radboud	Uni-
versiteit	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/604710008 

https://player.vimeo.com/video/604710008
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ERP-systemen	bijvoorbeeld	niet	gekoppeld	aan	IoT-systemen,	real-time	logistiek	en/of	mobiele	op-
lossingen.	Ook	robotica,	die	vaak	wordt	gezien	als	een	belangrijke	industrie	4.0-technologie,	lijkt	maar	
weinig	te	clusteren	met	andere	technologieën.

Bedrijven uit Oostelijk Nederland zijn vaker betrokken bij R&D-samenwerkings-
projecten dan bedrijven uit NRW. Open Innovatie komt daarmee vaker voor in 
Nederland dan in Duitsland

Op	basis	van	het	onderzoek	van	de	Radboud	Universiteit24 kan geconcludeerd worden dat Neder-
landse	MKB-bedrijven	zich	op	het	gebied	van	innovatie	meer	richten	op	externe	producten	en	ser-
vices,	terwijl	Duitse	MKB-bedrijven	zich	meer	toeleggen	op	interne	activiteiten	en	processen.	Deze	

Cluster 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

4

5

6

32%

56%

13%

19%

31%

15%

25%

71%

27%

17%

29%

11%



19<Masterstrategie
Digitale Transitie>

Showcase Digipro: het effect van R&D samenwerking

Door	veel	van	de	respondenten	wordt	grensoverschrijdend	samenwerken	als	positief	ervaren.	
In	de	meeste	gevallen	was	er	sprake	van	samenwerking	met	partners.	Het	overgrote	deel	van	
de	Digipro	projecten	waren	zogenoemde	dyadische	samenwerkingsverbanden,	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	grens-
overschrijdend	samenwerken.	Grensoverschrijdend	samenwerken	stimuleert	innovatie	en	vica	
versa.		Innovatie	en	grensoverschrijdend	samenwerken	correleren	vervolgens	weer	sterk	met	
de	performance	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
Explorative  
Innovation

Explorative 
Innovation

Cross border
Collaboration

Digital 
Transformation

Explorative Innovation .72**

Cross border  
Collaboration

.62** .48**

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

Increase Sales
(performance)

.59** .67** .32** .11

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

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-samenwerkingsver-
banden.	In	het	oosten	van	Nederland	zijn	er	meer	
bedrijven	met	R&D-samenwerkingsverbanden	
(63,2%)	dan	in	NRW	(33,0%).	Dit	wordt	beves-
tigd	door	de	Regional	Innovation	Scoreboard	van	
de	EU,	waarbij	de	grensregio	in	Duitsland	minder	
goed	scoort	op	de	samenwerking	tussen	bedrij-
ven	dan	de	Nederlandse	grensregio.25 De laatste 
jaren	is	open	innovatie	in	Duitsland	echter	aan	
een	opmars	bezig	en	wordt	steeds	meer	tus-
sen	bedrijven	samengewerkt	op	het	gebied	van	
innovatie	en	digitalisering.	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	
rendement.	Een	reden	daarvoor	kan	zijn	dat	bij	
dergelijke	beslissingen	vaak	het	topmanagement	
actief	betrokken	is,	waardoor	de	innovatie	breed	
gedragen	wordt.	Toch	zijn	er	aanwijzingen	en	
ook	praktijkervaringen	dat	deze	klassieke	cultuur-
scheiding	en	bijbehorende	kenmerken	aan	het	
vervagen	zijn.26  

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,	aan-
gezien	veel	bedrijven	nog	experimenteren	met	op	

25 Regional	Innovation	Scoreboard
26	 Post-Hofstede	stromingen	in	de	wetenschappelijke	literatuur
27	 Towards	a	future	Ready	Organisation	Digitalisation	Transition	Framework,	Herding	et	al.,	Fraunhofer,	2021

zichzelf staande digitale technologieën die nog 
geen	geïntegreerde	basis	vormen	in	het	hart	van	
het	bedrijf.	De	kracht	ligt	evenwel	in	het	verbin-
den van verschillende technologieën om sleutel-
technologieën	zoals	bijvoorbeeld	AI	mogelijk	te	
maken.

Tot	slot	heeft	het	Fraunhofer-onderzoek27 de 
belangrijkste	belemmeringen	in	Nederland	en	
Duitsland	met	betrekking	tot	de	Digitale	Tran-
sitie	in	kaart	gebracht.	Een	groot	aantal	van	de	
reeds	genoemde	bevindingen	komt	in	onder-
staande	tabel	terug.	Deze	bevindingen	zullen	
ook meegenomen worden in het volgende 
hoofdstuk dat een routekaart schetst voor het 
MKB	uit	de	industrie.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
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Nederland Duitsland

1

MKB-bedrijven zijn terughoudend om 
een digitale langetermijnstrategie te 
formuleren 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 samenwerkingsprojec-
ten 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 sys-
tematische transformatie naar Indus-
trie 4.0 is niet aanwezig: velen richten 
zich op het gebruik van deeloplos-
singen die weinig waarde toevoegen 
zonder het grote geheel te begrijpen.

Industriële normen zijn op ruime schaal be-
schikbaar, maar gedetailleerde handleidingen 
en richtsnoeren ontbreken.

4

Er is een gebrek aan goed opgeleide 
arbeidskrachten - die de basisvaardig-
heden 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.

5

Er is een beperkte infrastructuur 
beschikbaar om bedrijven te laten 
experimenteren en leren in een echte 
productieomgeving.

Veel leidinggevenden passen verouderde ma-
nagementmethoden toe en hebben een sterk 
hiërarchische mentaliteit.

6

Financieringsmogelijkheden zijn be-
perkt tot regionale actoren en bieden 
onvoldoende ondersteuning voor de 
ontwikkeling van nationale en interna-
tionale supply chains.

Experts aan het woord
4. 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	Uni-
versiteit	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/604710040

https://player.vimeo.com/video/604710040
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4.1 De volgende stap zetten
Op	de	volgende	stap	te	kunnen	zetten,	is	het	
allereerst	van	belang	om	de	doelgroep	goed	af	te	
kaderen.	Zoals	in	hoofdstuk	3	kort	werd	beschre-
ven,	kan	men	slechts	bij	een	klein	deel	van	de	
bedrijven	spreken	over	een	“Industrie	4.0-omge-
ving”.	Voordat	wordt	ingegaan	op	de	voorwaar-
den	voor	zo’n	omgeving,	wordt	eerst	ingezoomd	
op de te nemen stappen vanuit een onderne-
mersperspectief.	De	groep	bedrijven	die	het	verst	
zijn	in	de	digitale	transitie	zijn	de	zogenoemde	
Frontrunners,	die	jaren	geleden	zijn	begonnen	
met	investeren	in	Industrie	4.0-technologieën	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	projecten	zonder	gebruik	te	hoe-

28	 Taylor,	P.	(2015,	27	augustus).	Don’t	Be	A	Dodo:	
Adapt	To	The	Digital	Economy.

ven	maken	van	de	beschreven	‘open	formules’.	
Bedrijven	die	een	mindere	digitale	volwassenheid	
kennen,	de	groep	Fast	followers,	zijn	gebaat	bij	
andere	vormen	van	ondersteuning.	Als	het	gaat	
om	grensoverschrijdend	innoveren,	lijkt	de	‘open	
formule’	van	INTERREG,	goed	aan	te	sluiten	bij	
de	doelgroep	van	Fast	followers.	Er	wordt	dan	
ook met name op deze groep ingegaan in dit 
hoofdstuk.	

Fast	followers	bestaan	veelal	uit	MKB-bedrijven	
die	weliswaar	experimenteren	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.24 
Regionale	ondersteuning	biedt	een	meerwaar-
de	voor	deze	bedrijven	en	grensoverschrijdend	

samenwerken	zorgt	ervoor	dat	men	gebruik	kan	
maken	van	de	sterke	punten	van	de	‘buurregio’	
en	andersom.	Grensoverschrijdend	samenwerken	
kan	er	namelijk	voor	zorgen	dat	er	mogelijkheden	
aan de andere kant van de grens worden aange-
boord	die	eventueel	in	innovaties	kunnen	worden	
omgezet.	

Voor veel bedrijven gaat het bij industrie 
4.0 nog om losstaande experimenten, er 
is geen samenhang en visie. Meer aan-
sluiting bij de (digitale) strategie van 
bedrijven helpt om keuzes te prioriteren.

90%	van	de	bedrijven	gelooft	weliswaar	dat	
digitalisering	een	toegevoegde	waarde	kan	zijn	
voor	hun	bedrijfsvoering,	echter	werkt	slechts	
15%	aan	een	digitaliseringsstrategie.28 Veel 
MKB-bedrijven	concentreren	zich	dusdanig	op	
hun	alledaagse	bedrijfsactiviteiten,	waardoor	zij	
geen	tijd	hebben	om	een	digitaliseringsstrategie	
uit te werken of te experimenteren met techno-
logieën.		Veel	bedrijven	hebben	dan	ook	behoef-
te	aan	ondersteuning	bij	het	formuleren	van	een	
bedrijfsstrategie,	in	het	bijzonder	op	het	gebied	
van	digitalisering.	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	doel-
stellingen	van	organisaties.

Industrie 3.0 Industrie 4.0 Industrie 5.0

LATE
FOLLOWERS

FAST
FOLLOWERS

FRONT
RUNNERS

4 Bouwstenen voor de  
Masterstrategie Digitale Transitie

The biggest part of our Digital Trans-

formation is changing the way we 

think” 

Simeon Preston, BUPA
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Late Followers FrontrunnersFast Followers

Onderzoek
Ontwikkeling,
demonstratie

Digitale strategie > waardecreatie

Cultuur & skills

Toepassingsgerichte technologieën verbinden Lighthouse
projecten

tijd

I4.0 fasen

De	afgelopen	jaren	is	er	vooral	aandacht	besteed	
aan	technologische	innovaties.	Er	is	een	veelvoud	
aan	technologieën	ontwikkeld,	maar	men	heeft	
zich	in	mindere	mate	op	de	implementatie	en	
synergie	tussen	de	afzonderlijke	technologieën	
geconcentreerd.	Het	is	van	belang	om	terug	te	
gaan	naar	de	basis	van	industrie	4.0,	namelijk	de	
waardecreatie	die	eruit	voortvloeit.	Industrie	4.0	
betekent	veel	meer	dan	alleen	technologische	
innovaties.29		Waardecreatie	komt	ook	voort	uit	
nieuwe	bedrijfsmodellen,	verandering	van	pro-
cessen, diensten en de manier waarop we wer-
ken.	Dit	kan	je	alleen	bewerkstelligen	door	een	
juiste	balans	te	creëren	tussen	produceren,	digi-
taliseren	en	bedrijfsmodellen	in	overeenstemming	
met	de	vaardighedenheden	van	het	personeel.	
Hiervoor moet in de toekomst ook meer ruimte 
worden	gezocht	in	procesinnovatie,	sociale	inno-
vatie	en	diensteninnovatie.

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 technolo-
gie.

Er moet niet alleen gekeken worden naar sleutel-
technologieën,	zoals	AI,	IoT,	Digital	Twinning,	etc.	
in het algemeen, maar ook naar het rendement 
van	deze	technologieën	voor	bedrijven.	AI	gaat	
immers pas rendement opleveren als uit verschil-

29 Industrie	4.0	Maturity	Index.	Managing	the	Digital	Transformation	of	Companies,	Schuh	et	al.	ACATECH,	2020
30 World	Economic	Forum,	Global	Lighthouse	Network
31	 	In	NRW	bestaan	al	„Digihubs”	die	een	soortgelijke	rol	hebben	als	de	EDIH’s

lende	bronnen	de	juiste	informatie	kan	worden	
geput.	Dat	vergt	een	goede	afstemming	tussen	
verschillende	afdelingen,	mensen	en	technieken.	
Indien er sprake is van de zogenoemde “eiland-
problematiek”	(hoofdstuk	3),	werken	de	afzonder-
lijke	technieken	onvoldoende	samen,	waardoor	
veel	rendement	verloren	gaat.22	Met	een	focus	
op	waardecreatie	worden	dergelijke	uitdagin-
gen	van	groot	belang	om	op	te	lossen.	Het	gaat	
daarbij	veel	vaker	om	sociale	innovatie,	procesin-
novatie	en	diensteninnovatie	dan	specifiek	om	
technische	innovatie	op	zichzelf.	Dergelijke	pro-
jecten	bevinden	zich	vaak	in	hogere	TRL-levels.	
Instrumenten	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 waarop het instru-
ment	wordt	ingezet.

Waardecreatie	is	een	belangrijk	doel	in	elke	fase	
van	industrie	4.0.	De	verwachting	is	dat	een	gro-
te	groep	van	bedrijven	binnen	de	categorie	Fast	
followers	zich	de	komende	jaren	zal	richten	op	
fasen	3	en	4	van	industrie	4.0.	De	daaropvolgen-
de fasen (5 en 6) zullen slechts voor een kleine 
groep	zijn	weggelegd.	Hiermee	valt	weliswaar	
veel rendement te maken, maar gaan hoge kos-
ten	en	inspanningen	van	het	personeel	(zoals	bij-/
omscholing)	mee	gemoeid.	

Bedrijven hebben voorbeelden nodig die 
passen bij de fase waarin zij zich bevin-
den. Met deze voorbeelden (ook wel 

“lighthouses” genoemd) is er een richt-
punt aanwezig.

Goed	voorbeeld	doet	volgen.	Om	bedrijven	te	
inspireren,	kunnen	voorbeeld-omgevingen	van	
belang	zijn.30	Dit	kunnen	fieldlabs	of	shared	
facilities	zijn	die	ondernemers	uit	de	regio	kun-
nen	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	hoeven	
niet	per	se	binnen	INTERREG	te	ontstaan,	maar	
het	is	wel	raadzaam	om	weerszijden	van	de	grens	
kennis	te	laten	maken	met	elkaars	voorbeeldpro-
jecten.	De	voorbeelden	kunnen	naast	een	grens-
overschrijdende	rol	ook	een	duidelijk	regionale	rol	
vervullen.	Met	de	komst	van	de	EDIH’s	komt	er	
een	one-stop-shop	dienst	voor	bedrijven	op	het	
gebied	van	digitalisering.	31 Bovendien zou men 
lighthouses	met	EDIH’s	kunnen	verbinden	om	de	
kans	van	slagen	te	vergroten.	In	Duitsland	zijn	de	
digihubs	al	een	belangrijke	voorloper	van	deze	

https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/
https://www.weforum.org/projects/global_lighthouse_network
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EDIH’s	en	ook	in	Nederland	zijn	er	initiatieven	
om	bestaande	structuren	op	te	waarderen	tot	
deze	EDIH’s.	

Alle elementen die in deze paragraaf genoemd 
werden, vormen samen een routekaart voor 
MKB-bedrijven	uit	de	maakindustrie	en	kan	als	
volgt	worden	weergegeven.	Het	is	gericht	op	de	
Fast	followers	die	met	behulp	van	strategische	
keuzes	werken	aan	nieuwe	geïntegreerde	tech-
nologieën.	

4.2 Bouwstenen voor de 
regio
In deze paragraaf worden de voorwaarden ge-
schetst	om	de	regio	te	sterken	MKB	bedrijven	uit	
de	industrie	deze	volgende	stap	te	laten	zetten.	
Zoals	eerder	aangegeven	lijken	de	‘open	formules’	
binnen	INTERREG	een	uitstekend	instrument	te	
zijn	voor	Industrie	4.0	initiatieven	van	de	groep	
Fast	Followers.	Deze	brede	groep	is	echter	vaak	
niet	volledig	in	beeld	en	dit	roept	een	aantal	vra-
gen	op,	zoals:	hoe	worden	deze	bedrijven	gevon-
den?	Hoe	vinden	de	bedrijven	de	instrumenten?	
Hoe richten men zich op unusual suspects en laat 
men meer ondernemers op een laagdrempelige 
manier	kennismaken	met	grensoverschrijdende	
innovatie?

Hoofdstuk 2, waarin de Nederlands-Duitse 
grensregio	wordt	beschreven,	geeft	geen	een-
duidig	antwoord	op	deze	vragen.	Wel	wordt	de	
complexiteit	van	de	grensregio	met	zijn	veel-
heid	aan	actoren	geschetst.	Om	een	overzicht	
te creëren, 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	samenwerken	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	
worden	diverse	suggesties	gedaan	voor	innova-
tieve	grensoverschrijdende	samenwerking.

Belangrijk is om te zorgen voor een goed 
evenwicht tussen bestaande en nieuwe 
structuren.

Een	terugkerend	probleem	tijdens	de	INTER-
REG-perioden	is	dat	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	nieuw-
komers	vaak	lastig	om	deze	informatie	snel	om	
te	zetten	in	kansen.	Hoewel	verschillende	‘open	
formules’	in	de	afgelopen	INTERREG-periode	
duizenden	bedrijven	hebben	geholpen,	is	er	een	
nog	groter	aantal	bedrijven	dat	om	uiteenlopende	
redenen	niet	onmiddellijk	kon	worden	gehol-
pen:	zij	konden	de	juiste	partner	niet	vinden,	zij	
hadden	andere	prioriteiten,	of	de	voorbereiding	
duurde	te	lang.	Deze	bedrijven	horen	vaak	re-
latief	laat	van	nieuwe	initiatieven	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.17 Bestaande 
structuren, met partners die elkaar kennen, kun-

nen	een	grote	aantrekkingskracht	hebben	op	
nieuwe	deelnemers.	Immers,	de	eerste	contacten	
zijn	vaak	al	gelegd,	maar	hebben	in	het	verleden	
nog	niet	geleid	tot	grensoverschrijdende	innova-
tieprojecten.	Deze	bedrijven	beschikken	wel	over	
dergelijke	projecten,	alleen	hebben	zij	daarvoor	
meer	tijd	nodig.	In	die	zin	zou	het	zonde	zijn	om	
bestaande	netwerken	stop	te	zetten	en	geheel	
nieuwe	netwerken	te	starten	over	thema’s	die	
eerder	om	evolutie	dan	om	revolutie	vragen.	Er	is	
binnen	INTERREG	al	de	nodige	kennis	opgedaan	
over	de	Digitale	Transitie,	daarmee	is	een	spoor	
van	evolutie	reeds	aanwezig

Bestaande structuren kunnen zorgen 
voor efficiëntie, maar ook voor aantrek-
kingskracht van nieuwe deelnemers.  
Belangrijk is echter wel te zorgen voor 
voldoende dynamiek en een open omge-
ving waarin nieuwe deelnemers kunnen 
toetreden.

Er	zijn	ook	enkele	minder	voor	de	hand	liggende	
voordelen	aan	gedeeltelijk	bestaande	structuren.	
Zo	hebben	initiatiefnemers	van	dit	soort	projec-
ten	veel	tijd	nodig	om	elkaar	goed	te	leren	ken-
nen 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	onder-
zoek	blijkt	dat	het	voor	nieuwkomers	gemakke-
lijker	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 gehol-
pen	als	er	al	bedrijven	in	het	netwerk	actief	zijn.	
Bovendien	zorgt	dit	proces	voor	efficiëntie	in	het	
gebruik	van	middelen,	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	dynamiek	te	
hebben	in	de	netwerken.	De	juiste	mix	van	oude	
en	nieuwe	partijen	borgt	niet	alleen	kennis	en	er-
varing	met	grensoverschrijdende	samenwerking,	
maar zorgt ook voor voldoende nieuwe inzichten 
en	uitdagingen	en	houdt	het	netwerk	vitaal.	Van	
daaruit	kunnen	vervolgens	op	termijn	ecosyste-
men	van	bedrijven	ontstaan	die	elkaar	gemakke-
lijk	weten	te	vinden,	zeker	ook	over	de	grens.	

Belangrijk	is	om	ook	de	kennisontwikkeling	bin-
nen	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	verzorgen-
de taak in hun regio en kunnen veel van elkaar 
leren.	Zo	kunnen	best	practices	bijvoorbeeld	
worden uitgewisseld en kan een steeds duide-
lijker	beeld	worden	gevormd	van	de	structu-
ren	en	paden	in	elke	regio.	Dit	vergemakkelijkt	
grensoverschrijdend	contact	en	de	uitwisseling	
van	relevante	kennis,	wat	nuttig	is	voor	onder-
nemers	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	stimuleren	van	
samenwerking veel nieuwe kennis en contacten 
opleveren.	Daartoe	kunnen	de	initiatiefnemers	
een	spilfunctie	vervullen	voor	andere	actoren	en	
de	kennis	van	de	andere	kant	van	de	grens	delen.
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Digitale technieken kunnen ook door 
stakeholders worden ingezet om inzicht 
te vergroten en samenwerking te verge-
makkelijken.

Het	kan	heel	nuttig	zijn	om	ondernemers	een	
overzicht	van	de	beschikbare	hulpmiddelen	te	
geven.	Waar	bedrijven	gevraagd	wordt	te	digitali-
seren,	kunnen	initiatiefnemers	daar	ook	de	vruch-
ten	van	plukken.	Er	zijn	veel	tools	beschikbaar	om	
processen te vereenvoudigen, netwerken in kaart 
te	brengen	(zie	afbeelding32	)	en	kennis	te	delen.	
Ook	is	het	raadzaam	om	de	verschillende	‘open	
formules’	onder	INTERREG	duidelijk	zichtbaar	te	
maken vanuit het programma, zodat de onder-

32 Kompetenzatlas Digipro
33	 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.

nemer	het	overzicht	nog	kan	behouden.	INTER-
REG	heeft	in	een	consultatie	reeds	gevraagd	om	
een	strakkere	afbakening	van	de	‘open	formules’,	
waardoor	deze	herkenbaar	worden	voor	het	
grote	publiek.	Het	voordeel	hiervan	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	grensoverschrijdende	initia-
tieven	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	bedrij-
ven,	de	Fast	followers,	hebben	andere	vraagstuk-
ken, andere plannen en dus een ander instrument 
nodig	dat	aansluit	bij	hun	ambities	dan	de	Fron-
trunners,	die	een	voorsprong	hebben	wat	betreft	
digitalisering.

Hoewel samenwerking  noodzakelijk is, 
moeten culturele verschillen niet onder-
schat worden. Elke regio heeft haar 
eigen opgaven om te streven naar een 
gezamenlijk grensoverschrijdend eco-
systeem

Vanuit	Nederlands	perspectief	is	het	belangrijk	
dat	de	trekkers	regio	overstijgend	opereren,	maar	
tegelijkertijd	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	indirecte	partners.33 
is	wel	mogelijk	voor	veel	organisaties,	maar	dan	
moet wel goed worden nagedacht over doel en 
inhoud.

Vanuit	Duits	perspectief	worden	deze	dwars-
verbanden	tussen	verschillende	organisaties	in	
mindere	mate	waargenomen.	Het	gaat	er	daar	
vooral	om	te	blijven	investeren	in	netwerken	en	
deze	partners	tot	samenwerking	te	bewegen.	In	
Duitsland 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	
te laten samenwerken, zodat ze over de grens 
gemakkelijker	verbindingen	kunnen	vinden.

Naast	verschillen	in	institutioneel	opzicht,	dient	
ook rekening gehouden te worden met dat cru-
ciale	begrippen	aan	Nederlandse	en	Duitse	zijde	
verschillend	worden	geïnterpreteerd.	Zo	kan	bij	
het	begrip	digitalisering	al	snel	discussie	ontstaan	
over	technologische	innovatie	versus	infrastruc-
tuur.	Ook	in	de	vertaling	tussen	het	Nederlands	
en Duits worden verschillen waargenomen in 
interpretatie.	Dit	vraagt	om	voldoende	interactie	
tussen Nederlandse en Duitse partners over wat 
de	ambities,	instrumenten	en	doelgroepen	van	
projecten	moeten	zijn.

4.3 Digitale transitie, een 
lonkend perspectief
Op	basis	van	de	voorgaande	paragrafen	wordt	in	
deze	paragraaf	een	perspectief	geschetst	om	de	
digitale	transitie	in	het	grensgebied	te	versnellen.	
Er	zijn	opgaven	geformuleerd	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	strate-
gie?

Met goed teamwork tussen de landen 
kunnen we profiteren van elkaars krach-
ten en elkaar daarop aanvullen.

Veel	bedrijven	zien	vooral	de	economische	kan-
sen	door	uitbreiding	van	hun	markt	als	belangrij-
ke	drijfveer	om	samen	te	werken	over	de	grens.	
Men	ziet	daarbij	culturele	verschillen	als	een	bar-
rière	die	men	moet	overwinnen.	Toch	gaat	er	een	
grote kracht schuil in deze culturele verschillen 
die	beter	benut	kan	worden.	Zie	het	als	een	goed	
voetbalteam,	een	team	met	alleen	verdedigers	of	
alleen	aanvallers	heeft	weinig	kans	om	te	win-
nen,	het	gaat	juist	om	de	mix.	De	verschillen	zijn	
een	kracht	om	maatschappelijke	uitdagingen	op	
een	andere	manier	op	te	lossen.	Goede	grens-
overschrijdende	samenwerking	kan	niet	alleen	
resulteren	in	direct	economisch	profijt,	maar	kan	
ook	indirect	bijdragen	aan	het	versterken	van	
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de	concurrentiepositie	door	de	leereffecten	die	
ontstaan	uit	deze	samenwerking.	Zoals	innova-
tiewetenschappers	ook	zeggen,	je	moet	elkaar	
begrijpen,	maar	je	moet	niet	identiek	zijn	om	
effectief	samen	te	kunnen	werken.34  Door niet 
alleen verschillen weg te willen nemen, maar ook 
de kracht ervan in te zien kunnen we werken aan 
goede	teams.	Goede	teams	bestaan	uit	bestaan-
de	en	nieuwe	actoren;	een	ruggengraat	die	blijft	
staan,	maar	genoeg	verjonging	om	innovatief	en	
creatief	te	blijven.

Wanneer we verschillende innovators 
goed op elkaar laten aansluiten, creëren 
we een sterk, innovatief en divers eco-
systeem. Door goed portfoliomanage-
ment kunnen we de maatschappelijke 
uitdagingen op meerdere niveaus oplos-
sen

Er	moet	een	goede	mix	zijn	van	innovators	voor	
een	goed	werkend	ecosysteem.	Kennis	moet	
kunnen doorvloeien van fundamentele weten-
schap	tot	de	burger,	een	goed	werkend	ecosys-
teem	beschikt	daarmee	over	Frontrunners,	Fast	
Followers	en	Late	Followers.	De	maatschappelij-
ke uitdagingen waar we voor staan kunnen alleen 
worden getackeld als op alle niveaus wordt sa-
mengewerkt.	Daar	waar	programma’s	als	Horizon	
Europe,	Eurostars	maar	ook	nationale	ambitieuze	
valorisatieprogramma’s	een	grote	bijdrage	leveren	
voor	de	Frontrunners,	is	het	belangrijk	om	ook	

34	 Begrip	Spatial	Proximity,	onder	meer	onderzocht	door	B.	Nooteboom.
35  European Green deal

de	groep	daarachter	te	blijven	stimuleren.	Zo	
trek	je	het	peloton	dichter	bij	die	eerste	groep	en	
voorkom	je	dat	bepaalde	organisaties	te	ver	voor	
de troepen uit trekken waardoor ze minder im-
pact	hebben	op	het	lokale	ecosysteem.	De	open	
formules	binnen	Interregionale	programma’s	zijn	
ambitieus	doch	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 doelgroepen af te stemmen 
op	het	best	passende	programma,	kan	gewerkt	
worden	aan		een	instrumentenportfolio.	Door	
een	goede	afstemming	kan	synergie	tussen	de	
verschillende instrumenten ontstaan en kan 
elk	programma	haar	steentje	bijdragen	aan	de	
kracht	van	de	regio.	INTERREG	projecten	en	
programma’s	kunnen	op	die	manier	nog	beter	
hun	aansluiting	vinden	bij	nationale	en	regionale	
programma’s.	Dit	geldt	niet	alleen	voor	subsidie-
programma’s,	maar	ook	investeringsprogramma’s.	
Een	goede	aansluiting	tussen	deze	subsidiepro-
gramma’s	en	investeringsprogramma’s	is	wenselijk	
om	ontwikkelde	prototypes	ook	daadwerkelijk	
naar	de	markt	te	kunnen	brengen.	Hoewel	er	
nog	geen	grensoverschrijdend	investeringsfonds	
beschikbaar	is,	is	de	aansluiting	met	lokale	initi-
atieven	wel	degelijk	mogelijk	en	interessant	voor	
toekomstige	‘open	formules’	binnen	INTERREG.	

Deze	‘doorverwijsfunctie’	kan	resulteren	in	een	
hoger	rendement	van	grensoverschrijdende	inno-
vatieprojecten	en	kan	bijdragen	aan	krachtigere	
economische	regio’s.	

De regio kan bijdragen aan een groene 
veerkrachtige en digitale toekomst

De	maatschappelijke	uitdagingen	vormen	de	
basis	voor	de	komende	jaren	van	het	innovatie-
beleid	in	Europa,	met	de	klimaatdoelstellingen	
voorop.	In	2030	wil	Europa	55%	CO2	reductie	
t.o.v.	1990	en	in	2050	wil	men	klimaatneutraal	
zijn.	35	Digitalisering	is	daarbij	een	belangrijk	in-
strument	voor	energiebesparing,	kostenbesparing,	
materiaalbesparing	en	efficiëntie.	

De industrie moet nu investeren om straks de 
vruchten	ervan	te	kunnen	plukken.	Er	vormt	zich	
langzaam een nieuwe economie die duurzamer, 
inclusiever	en	slimmer	is.	De	banen	zullen	vooral	
gaan ontstaan in de sectoren die daar het hardst 
aan	bij	gaan	dragen.	Wanneer	de	regio	niet	rea-
geert zal het langzaam achter de feiten aan gaan 
lopen	en	zal	de	werkgelegenheid	verschuiven.

Met	de	grote	diversiteit	aan	bedrijven	in	de	
industrie,	vooral	in	het	MKB,	kunnen	krachten	
worden	gebundeld	om	straks	als	sterke	grens-
overschrijdende	regio	de	vruchten	te	plukken.	

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
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De lezer aan zet: discussieer mee

Dit	rapport	biedt	een	eerste	aanzet	tot	een	grensoverschrijdende	strategie	op	het	gebied	van	
digitale	transformatie	voor	de	industrie.	Aan	het	rapport	hebben	diverse	experts	uit	de	regio	
meegewerkt	en	daarmee	is	een	veelvoud	aan	inzichten	geboden.	Het	rapport	is	bedoeld	als	
inspiratie,	maar	ook	bedoeld	voor	discussie.	Er	is	bewust	ruimte	gelaten	voor	interpretatie,	
niet	elk	onderwerp	is	in	detail	behandeld.	Op	basis	van	uw	input	wordt	gewerkt	aan	de	uit-
eindelijke	Masterstrategie	Digitale	Transformatie	in	de	Grensregio	Nederland-Duitsland.	Denk	
mee	en	geef	uw	input.

Enkele prangende vragen voor u:

Wat	zou	Nederland	qua	structuur	moeten	overnemen	van	Duitsland	en	vice	versa?	Waarin	
zouden	we	meer	van	elkaar	kunnen	en	mogen	leren?

• Welke	focus	zou	u	kiezen	qua	doelgroep	als	u	aan	zet	was	en	waarom?	Wat	is	deze	doel-
groep	volgens	u	nodig	om	de	volgende	stap	te	kunnen	maken?

• Moeten	we	focussen	op	technische	innovatie	of	niet-technische	innovatie?	Wat	is	vol-
gens	u	relevanter	voor	de	toekomst?	

• Hoe	halen	Nederlanders	en	Duitsers	het	beste	in	elkaar	naar	boven?

Waar kunt u nog meer bij ondersteunen:

• Over	welke	onderwerpen	wilt	u	graag	meer	verdieping	en	inhoud	terug	zien	komen?	

• Welke	onderwerpen	vindt	u	irrelevant	voor	deze	strategie?

Deze	consultatie	start	per	28	september	2021	en	stopt	uiterlijk	op	1	november	2021.	Begin	
2022	moet	dit	resulteren	in	het	eindrapport.	Uw	reactie	kan	verzonden	worden	naar:	 
erwin.altena@oostnl.nl.	
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