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Die Neue Hightech – Strategie van Duitsland

Recente ontwikkelingen in het Duitse innovatiebeleid

1. Inleiding

In september 2014 presenteerde Johanna Wanka, Minister van Onderwijs en Onderzoek,

haar “Nieuwe Hightech- Strategie”. Zoals verwacht mag worden van een land dat bekend

staat om zijn stabiliteit, blijven de hoofdlijnen van het Duitse beleid onveranderd. Centraal

staan nog steeds zes (redactioneel licht gewijzigde) maatschappelijke uitdagingen en tien

daarmee verbonden grote programma’s. Wel zijn er accentverschillen: er komt meer

aandacht voor valorisatie en ondernemerschap (”betere transfer en hogere dynamiek”) en er

komen initiatieven om burgers meer bij innovatie en wetenschap te betrekken (“een sterkere

dialoog”). De Forschungsunion (de adviesraad van wetenschappers en ondernemers) wordt

vervangen door een nieuw adviesorgaan, waarvoor nu ook wetenschappers en ondernemers

ook vertegenwoordigers “uit de samenleving” worden uitgenodigd. Reimund Neugebauer

(president Fraunhofer) en Andreas Barner (CEO Boehringer Ingelheim) worden de voorzitters

van dit nieuwe gremium.

Dit artikel schetst in paragraaf 2 een aantal hoofdlijnen en (meestal bestaande) programma’s

van de Neue Hightech Strategie. In paragraaf 3 komen met het oog op de werkzaamheden

van de Stuurgroep Smart Industry enkele recente initiatieven aan bod die relevant zijn voor

het Industrie 4.0 – programma. 1

2. De Neue Hightech Strategie

2.1 Maatschappelijke opgaven en grote projecten

Centraal in de nieuwe Hightech Strategie (http://www.hightech-strategie.de/) staan “zes

prioritaire opgaven voor welvaart en levenskwaliteit”:

 Digitale economie en samenleving, met als actielijnen programma’s als Industrie

4.0, Smart Services, Cloud Computing, Digitale Wissenschaft en de andere

aandachtspunten in de Digitale Agenda 2014 - 2017

 Duurzame economie en energie, waarin het energieonderzoek voor de Energiewende

, de biobased economy, duurzame landbouw, grondstoffenschaarste en Zukunftsstadt

worden gebundeld

 Innovatieve arbeid: de rol van arbeid in een digitale wereld wordt een speerpunt,

waarin research naar innovatieve en digitale dienstverlening nadrukkelijk wordt

meegenomen.

 Gezond leven, met als speerpunten programma’s rond personalized medicine,

verpleging en medische techniek

 Intelligente mobiliteit, met uiteenlopende programma’s van intelligente

infrastructuren, electromobiliteit, waterstof- en brandstofceltechnologieën en zee- en

luchtvaart.

 Civiele veiligheid, waar de nadruk ligt op cybersecurity en het veilig gebruik van

internet door bedrijven en burgers.

1
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/industrie-40-het-toekomstprogramma-voor-de-duitse-industrie

http://www.hightech-strategie.de/
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Met deze zes opgaven zijn 10 grote projecten verbonden, waaronder Industrie 4.0. Voor mw.

Wanka zijn deze projecten niet meer heilig: bij onvoldoende thematisch focus van een

project zal zij “naar nieuwe oplossingen zoeken”.

2.2 Kennistransfer en innovatiedynamiek

De bondsregering zal initiatieven om kennis naar de markt en de samenleving te brengen

versterken. Te denken valt aan samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen en

bedrijven, al dan niet op regionaal niveau. Naast universiteiten en buitenuniversitaire

kennisinstellingen, worden daarbij Fachhochschulen nadrukkelijk genoemd als regionale

kennisleveranciers. De nadruk ligt op het versterken van reeds bestaande programma’s:

 programma’s als VIP (Validierung des Innovationspotenzials wissenschaftlicher

Forschung) en SIGNO (Schutz von Ideen für die gewerbliche Nutzung) ondersteunen

promovendi en wetenschappers bij het vermarkten en beschermen van

wetenschappelijke resultaten.

 het ZIM – programma (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand) van het Ministerie

van BMWi ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen het MKB en kennisinstellingen.

Voor dit programma streeft de bondsregering expliciet naar samenwerking met andere

landen.

 het EUROSTARS – programma – met cofinanciering van het Ministerie van BMBF –

stimuleert samenwerking tussen Europese bedrijven en kennisinstellingen.

 bij de ontwikkeling van sleuteltechnologieën (ICT, mikroelectronica, batterijtechnologie

en biotechnologie) wil Duitsland basiscapaciteiten in eigen hand houden. Programma’s

zullen vooral worden gericht op het MKB en de Duitse Mittelstand. Duitsland en Europa

zijn hier op elkaar aangewezen, hetgeen de bondsregering en de deelstaat Saksen

koppelen aan het beschikbaar stellen van € 400 mln cofinanciering voor het EU –

programma ECSEL.

 Voor het innovatieve MKB ondersteunt het IGF - programma (Industriellen

Gemeinschaftsforschung) en KMU - Innovativ samenwerking met publieke

onderzoeksinstituten.

 Het initiatief Mittelstand – Digital ondersteunt de toepassing van ICT en eBusiness in het

MKB, terwijl go – Inno het MKB ondersteunt bij innovatiemanagement en grondstof – en

materiaalefficiëntie.

 Het initiatief Go – cluster ondersteunt regionale clusters in hun

internationaliseringsstrategie.

De bondsregering wil de innovatie- en bedrijvendynamiek verhogen en zal daarom

bestaande programma’s versterken:

 Het programma EXIST ondersteunt start ups uit kennisinstellingen.

 De programma’s INVEST – Zuschuss für Wagniskapital en het High Tech Gründerfonds

richten zich op het mobiliseren van risico-kapitaal voor starters en snelgroeiende

ondernemingen.

 Talrijke kleinere initiatieven als het YOUNG IT Start-up Summit 2014, het

Gründerwettbewerb IKT – Innovativ en Gründungsoffensive Biotechnologie stimuleren

ondernemerschap op deelgebieden.

Nog steeds kent Duitsland structuurversterkende programma’s voor de Oost-Duitse

deelstaten, zoals Innovationskompetenz Ost en Zwanzig20. Wel kondigt de bondsregering

aan te zullen onderzoeken of deze programma’s ook voor structuurversterking in West-

Duitse deelstaten kunnen worden uitgebreid.
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2.3 Betere randvoorwaarden voor innovatie

Net als in Nederland ziet Duitsland de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde

arbeidskrachten als een centrale economische uitdaging. De bondsregering vervolgt hier vijf

actiepaden:

 Activering en werkzekerheid

 Betere aansluiting werk – familie

 Opleidingskansen voor iedereen

 Levenslang leren: het Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftennachwuchs wordt

uitgebouwd tot een Allianz für Aus – und Weiterbildung

 Beter integratie en gekwalificeerde internationale instroom, onder andere via de

webportalen Make it in Germany en Research in Germany, om buitenlanders te

informeren over loopbaanmogelijkheden in Duitsland.

Ook de regelgeving komt aan bod. Zo komt er een “brede Open Access – strategie” en er

komt een “wetenschaps- en onderwijsvriendelijk auteursrecht”. Met onder meer de uitbouw

van het Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung (KOINNO) zullen ook publieke

aanschaffingen worden benut om innovatie te stimuleren.

2.4 Transparantie en participatie

De bondsregering wil de samenleving beter betrekken bij wetenschap en innovatie. Er komen

nieuwe proeftuinen (Reallaboren) om vernieuwingen te testen in de praktijk en bij burgers

begrip te kweken voor innovatie. Instrumenten voor technology impact assessment worden

uitgebouwd. Tenslotte zal in 2017 een Haus der Zukunft haar deuren openen.

3 Recente initiatieven rondom het project Industrie 4.0

3.1 Inleiding

Terwijl de nadruk in Nederland ligt of fiscale R&D – instrumenten, werkt Duitsland overwegend

met programmatische instrumenten en basisfinanciering van buiten-universitaire

onderzoeksinstituten. Daar het ‘grote project’ Industrie 4.0 niet heel strak is gedefinieerd, is

het niet eenvoudig een afgerond beeld te krijgen van publieke en private investeringen.

Daarvoor zou men uitputtend zicht moeten krijgen op relevante Europese, federale and

Länder-programma’s, en de inspanningen van Fraunhofer- en Leibniz – instituten. Daarnaast

zetten bedrijven fors in op deze ontwikkelingen, soms ook als marketing instrument (”dit

bedrijf biedt Industrie 4.0 - oplossingen”). De initiatieven in de volgende sub-paragrafen zijn

daarom zeker niet uitputtend.

3.2 AUTONOMIK

Op 17 juni 2014 maakte Brigitte Zypries (parlementaire staatssecretaris van het

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) de start van 14 projecten in het kader van
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het programma AUTONOMIK für Industrie 4.0 bekend (http://www.autonomik40.de). Het

gaat om o.a. de volgende projecten:

 SPEEDFACTORY (Automatische Einzelstückfertigung von Sportschuhen und Textilien):

met o.a. Adidas wordt onderzocht hoe kleine series sportschoenen en textielartikelen

kunnen worden gefabriceerd, waardoor een bedrijf als Adidas een deel van haar

productie weer naar Duitsland zou kunnen terughalen.

 Inventairy (Inventur von Lagerbeständen mit autonomen Flugrobotern): met o.a.

Fraunhofer IML onderzoek naar autonoom vliegende drones die voorraden in pakhuizen

kunnen inventariseren

 APPsist (Mobile Assistenzsysteme und Internetdienste in der intelligenten Produktion):

met o.a. Festo onderzoek naar nieuwe besturingssytemen voor machine(parken).

 GEMINI (Geschäftsmodelle für Industrie 4.0): met o.a. de Universiteit in Paderborn in 5

cases nieuwe business-modellen onderzocht. Twee cases hebben betrekking op 3d –

printen en cloudbased computing. De andere drie cases hebben betrekking op Cocos,

ReAPP en Inventairy.

 Cocos (Plug-and-Play-Vernetzung in der Produktion): met o.a. Robert Bosch GmbH wordt

een platform ontwikkelt om machines en componenten in de hele keten te kunnen

herkennen en via de cloud met elkaar te kunnen verbinden.

 ReAPP (Plug-and-Play-Integration von Robotern in der Industrieautomatisierung): met

o.a. Fraunhofer IPA en BMW worden programmeer-modules ontwikkeld die de

inschakeling van robots in fabricage-processen in MKB-bedrijven bedrijfseconomisch

haalbaar moeten maken.

In het programma zijn ook enkele randvoorwaardelijke onderzoekslijnen voor Industrie 4.0

opgenomen. Zo gaat het Institut fur Innovation und Technik (www.iit-berlin.de) de gevolgen

van het Internet der Dingen voor de factor Arbeid onderzoeken. Voor de coördinatie van het

onderzoek naar de juridische randvoorwaarden (o.a. "robotrecht") wordt Prof. Dr. Dr. Eric

Hilgendorf verantwoordelijk en voor normen en standaarden de DKE (Deutsche Kommission

Elektrotechnik).

3.3 Innovationen für die produkion, Dienstleistung und Arbeit von Morgen

In augustus 2014 stelde Minister Wanka circa € 1 mrd (voor een periode van 7 jaar)

beschikbaar voor dit programma

(http://www.bmbf.de/pub/Innovationen_Produktion_Dienstleistung_Arbeit.pdf). Strikt

genomen vormt dit programa geen onderdeel van het Industrie 4.0 – programma, maar het

geeft wel de richting van het denken aan en nieuwe programma’s zullen via dit programma

worden gefinancierd. Hoofddoel is om onderzoek naar nieuwe produktie- en

dienstverleningsmethoden met elkaar te verbinden en daar meteen ook onderzoek naar de

factor arbeid bij te betrekken. De financiering gaat zich richten op samenwerkingsprojecten

tussen bedrijven en kennisinstellingen, MKB – programma’s en kennistransfer. De

bondsregering werkt met tenderregelingen.

Inhoudelijk staat de convergentie tussen industriële productie en dienstverlening centraal

(hybride waardeschepping). ICT is de centrale enabler en maakt nieuwe dienstverlening,

http://www.autonomik40.de/
http://www.iit-berlin.de/
http://www.bmbf.de/pub/Innovationen_Produktion_Dienstleistung_Arbeit.pdf
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nieuwe business modellen, verticale integratie en een geïndividualiseerde klantenbenadering

mogelijk. Duitsland wil met Europa nadrukkelijk een autonome, zelfscheppende software -

capaciteit behouden. Nu dataplatforms als Amazon en Google steeds meer de drijvende

krachten worden van industriële produktie, onderkennen Duitse industriële bedrijven de

risico’s van de huidige Amerikaanse dominantie.

Voor industriële produktie zullen ‘intelligente produktie’, sleuteltechnologieën,

maatschappelijke uitdagingen, duurzaamheid en het beveiligen van innovaties worden

ondersteund.

Diensteninnovatie

Het programma Innovationen für die Produkion, Dienstleistung und Arbeit von Morgen maakt

expliciet ondersteuning van diensteninnovatie mogelijk. ICT is de centrale enabler, die in

samenhang met andere trends nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk maken:

 klimaat en energie: er ontstaan nieuwe waardeketens, waarbij sommige klanten gaan

optreden als prosumer. Klanten willen zicht hebben – soms real time - op hun verbruik en

de mogelijkheden van grondstoffen- en energiebesparing.

 Gezondheid en voedsel: mensen moeten en kunnen steeds beter rekening houden met

preventie. Niet alleen voor ouderen komen er nieuwe zorgconcepten. Artsen en patiënten

gaan werken met personalized medicine.

 Mobiliteit: aanbieders komen nu reeds met nieuwe mobiliteitsoplossingen, die

bijvoorbeeld bezit en gebruik van vervoersmiddelen loskoppelen.

 Internet der Dingen en Diensten: logistieke processen en diensten worden

geoptimaliseerd, met technieken als predictive analytics.

 Demografie: ICT biedt hulpmiddelen voor ouderen om deel te nemen aan de samenleving.

In projecten zullen aan de orde komen:

 De systematische analyse van nieuwe waardeketens en nieuwe ICT - architecturen (open,

van klant tot toeleverancier).

 IKT als enabler van nieuwe business modellen, platformstrategieën, nieuwe vormen van

interactie tussen klant en dienstverlener.

 Dienstenexcellentie: hierbij denkt men aan service excellentie uitwerken,

professionaliseringsmodellen ontwikkelen, rollen van standaarden, normen en

modularisering van en voor service - strategieën uitwerken.

 Ontwikkelen van testomgevingen en software, om produkten en diensten te kunnen

simuleren en testen.

3.4 Proeffabrieken en experimenteerruimten

In het programma Industrie 4.0 komen ICT (incl. embedded systems), machinebouw en

microelectronica op de werkvloer bij elkaar samen. Veel samenwerkingsprojecten staan dus

in het teken van experimenten en onderzoek of en hoe iets nieuws kan werken. Daarbij
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wordt ook gewerkt in proeftuinen en proeffabrieken, vaak in samenwerkingsverbanden

tussen kennisinstituten en bedrijven.

Er zijn twee voorbeelden: de E³-Forschungsfabrik Ressourceneffiziente Produktion in

Chemnitz (zie onderstaande box) en het op 16 september 2014 geopende Fraunhofer-

Innovationszentrum Logistik & IT (FILIT). In FILIT gaan onderzoekers van de

Fraunhoferinstituut IML (logistiek en materiaalstromen) en ISST (software en

systeemtechniek) in dit instituut samenwerken aan het ontwikkelen en testen van logistieke

ICT – technieken. Volgens IML is ICT nu de belangrijkste basisdiscipline van de logistiek.

Verladers krijgen steeds beter real time zicht op de locatie van hun produktie. Met

analytische dataverwerkingstechnieken (predictive analytics), kunnen verladers en logistieke

dienstverleners steeds beter anticiperen op de wensen van klanten en de daarmee

samenhangende kosten. Ook zullen verladers en dienstverleners in de toekomst steeds meer

werken met autonome systemen, van zelfsturende vrachtwagens tot zelfsturende

transportsystemen. Naast het FILIT bevindt zich op de campus van Fraunhofer IML in

Dortmund ook het DB Schenker Enterprise Lab für Logistics und Digitization.

In Chemnitz opende in mei 2014 het Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und

Umformtechnik (IWU) de zgn. E3 – Onderzoeksfabriek Grondstofefficiënte Produktie (»E³-

Forschungsfabrik Ressourceneffiziente Produktion«.). Deze proeffabriek is het eerste

resultaat van het Fraunhofer E3-project, dat de industriële uitdagingen voor de toekomst

adresseert. Onder invloed van diverse trends moet industriële produktie volgens Fraunhofer

Energie- en grondstofzuiniger, Emissie-neutraal en Ergonomischer worden. In de

modelfabriek In Chemnitz worden met industriële partners de volgende onderzoekslijnen

uitgevoerd:

1. “Aandrijfas” : het fors verminderen van processtappen in de produktie van bijvoorbeeld

auto’s zal grondstof-, energie- en kostenbesparingen op kunnen leveren. In de

modelfabriek worden op een proefopstelling mogelijke besparingen onderzocht en

gedemonstreerd.

2. “Flexibele en intelligente carrosseriebouw”: samen met Volkswagen worden nieuwe

produktiemethoden getest met een carrosserieproduktielijn voor een autodeur. Doel is

een flexibelere produktielijn te ontwikkelen,die sneller van model kan wisselen en

energie- en grondstof efficiënter functioneert.

3. “Energie - autarke en emissie-optimale produktie”: in deze onderzoekslijn staat “energie-

management 2.0” centraal, waarbij onderdelen van de produktie niet alleen energie

gebruiken, maar ook zelf produceren.

Bij de drie onderzoeklijnen wordt de rol van de mens nadrukkelijk meegenomen. In deze

proeffabriek worden nieuwe industriële produktietechnieken getest, vanuit energie-efficiëntie

èn vanuit de integratie van IT – technieken (Industrie 4.0). De bouw van deze proeffabriek

heeft zo’n € 20 mln gekost en er hebben zo’n 12 Fraunhofer – Instituten aan meegewerkt.

3.5 Regionale clusters: IT’s OWL (Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe)

In het oostelijke deel van Westfalen (de regio Paderborn – Bielefeld) oriënteert het cluster

It’s OWL (Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe) zich specifiek op de
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uitdagingen van Industrie 4.02 . Er zijn zo’n 174 ondernemingen, hogescholen,

onderzoeksinstellingen en organisaties bij dit cluster betrokken. IT’s OWL is een zgn.

Spitzencluster en ontving aanvullend van de bondsregering € 40 mln onderzoeksgeld. De

komende 5 jaren lopen 46 onderzoeksprojecten met gezamenlijk budget van € 100 mln. Er

zijn de komende 3 jaren 120 transferprojecten, die het MKB-bedrijven mogelijk moeten

maken in te haken op Industrie4.0 ontwikkelingen. Als kernthema’s focust IT’s OWL tussen

2014- 2017 in de 120 transferprojecten op:

 Zelfoptimalisering

 Mens-machine interactie

 Intelligente netwerken

 Energie-efficiëntie

 Systems engineering.

3.6 Enkele showcases in het Duitse bedrijfsleven

Zeer veel Duitse bedrijven hebben inmiddels – soms uit marketing optiek – “Industrie 4.0 –

oplossingen” in de markt gezet. Vandaar dat hier wordt volstaan met enkele voorbeelden van

het bedrijf Siemens.

Industriesoftware: Product Lifecycle Management (PLM)

 Siemens Teamcenter: software die softwareontwikkelaars over de wereld laat

samenwerken, net als bedrijven en hun toeleveranciers. Zo is Teamcenter een gedeelde,

gestandaardiseerde bron voor product-, proces- en productiedata.

 Siemens NX: gedetailleerde 3D-modeleringssoftware, waarmee ontwerpers van over de

hele wereld hun producten en de voor de producten noodzakelijke machines virtueel

kunnen testen.

 Siemens Tecnomatix: deze software maakt het mogelijk het gehele productieproces te

simuleren. Zo kan het uiteindelijke productieproces al worden gepland nog tijdens de

productontwikkeling.

 Voorbeeld van een product dat met Siemens PLM software is ontwikkeld is de Mars-Rover

‘Curiosity’.

Ressourceneffizienz: door alle stappen in het productieproces perfect op elkaar te laten

aansluiten is het mogelijk om productiekosten, energie en grondstoffen te besparen.

 Voorbeeld 1: Audi gebruikt in haar fabriek in Győr (Hongarije) een ongeveer twee 

kilometer lang, volautomatisch transportsysteem die de carrosserieopslag,

carrosseriebouw, lakstraat en montage met elkaar verbindt. Materiaalstromen kunnen zo

worden geoptimaliseerd, wat resulteert in zeer productieve en energie-efficiënte

productieprocessen. In de fabriek bouwt Audi de A3 Sedan, A3 Cabriolet en TT. De

aandrijflijn werd door Siemens Logistics Hub gerealiseerd.

 Voorbeeld 2: de baksteenfabriek ‘Gral’ is de modernste van Italië en gebruik software

van Siemens genaamd ‘SinaSave’, die helpt om het hoge energieverbruik van de centrale

drastisch terug te dringen.

 Voorbeeld 3: Volkswagen gebruikt in haar perserij in Hannover technologie van Siemens

om het energieverbruik met 30% te reduceren.

2
http://www.its-owl.de/fileadmin/PDF/Informationsmaterialien/Auf_dem_Weg_zu_Industrie_4.0_-

_Loesungen_aus_dem_Spitzencluster_its_OWL.pdf
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Industriële integratie

 Glasfabrikant ‘f | glass’ in Magdeburg (280 werknemers) waar dagelijks 670 ton vlakglas

en 570 ton extreem doorlatend solarglas geproduceerd wordt in een van de modernste

en energiezuinigste fabrieken ter wereld. De Siemens systemen TIA (Totally Integrated

Automation) en TIP (Totally Integrated Power) vormen het hart van de fabriek. De

systemen van Siemens zorgen ervoor dat de meetkundige instrumenten, aandrijving,

automatisering en energieverdeling geïntegreerd worden aangestuurd. Ook de productie-

en fabricageprocessen worden zo flexibel mogelijk aangestuurd voor maximale

productie-efficiëntie. (http://www.f-glass.de/cms/)

Eelco van der Eijk

Berlijn, 18 september 2014

Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl

http://www.f-glass.de/cms/

