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Dit rapport is een initiatief van de minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland om te verkennen hoe beide 
landen meer kunnen samenwerken. De Denkgroep die dit ter hand heeft genomen, ziet hiertoe goede mogelijkheden. 

De rapportage is gericht op aanbevelingen voor het Actieplan voor de Toekomst. De managementsamenvatting 
geeft de aanbevelingen alsmede de uitgangspunten, beknopt weer. In hoofdstuk 1 worden deze aanbevelingen 
achtereenvolgens uitgewerkt en wordt aangegeven op welk vraagstuk deze een antwoord vormen. In hoofdstuk 2 
worden de uitgangspunten voor de aanbevelingen aangegeven en worden de trends die de leden van de Denkgroep 
als belangrijk voor de toekomst van Vlaanderen en Nederland zien, benoemd en uitgewerkt.  De werkwijze die is 
gevolgd staat vermeld in bijlage 3.  

Opdracht 

Op 4 juli 2011 ontmoetten de Vlaamse en Nederlandse 
minister-presidenten elkaar voor een brainstorm 
in Kasteel d’Ursel te Bornem (Vlaanderen). Deze 
topontmoeting stond onder andere in het teken van 
de economie en met name van de vraag hoe we door 
intensere strategische samenwerking kunnen bijdragen 
aan de verdiencapaciteit en de welvaart van onze Lage 
Landen op middellangetermijn (2020-2040). De minister-
presidenten erkennen dat Vlaanderen en Nederland 
op zekere vlakken concurrenten zijn van elkaar, maar 
tegelijk ook veel gemeenschappelijke opportuniteiten 
ten opzichte van de rest van de wereld hebben. We 
zouden als Lage Landen één groot sterk merk kunnen 
vormen, in verdergaande samenwerking in combinatie 
met gezonde concurrentie. Om verschillende redenen 
hebben Nederland en Vlaanderen er alle belang bij om 
de handen verder ineen te slaan. 

In vervolg op deze topontmoeting brachten de minister-
presidenten van Vlaanderen en Nederland een aantal 
“wijzen” samen in een gemeenschappelijke Vlaams-
Nederlandse “Denkgroep Toekomstverkenning”. Deze 
Vlaams-Nederlandse Denkgroep Toekomstverkenning 
kreeg de volgende tijdelijke opdracht:

1. Deskundigen uit Vlaanderen en Nederland zullen 
een lijst opstellen van ontwikkelingen die op 
lange termijn de samenleving in Vlaanderen en in 
Nederland kunnen beïnvloeden, die bijgevolg van 
gemeenschappelijk belang zijn voor de toekomst 
van Vlaanderen en Nederland en doordachte 
gemeenschappelijke beleidsbeslissingen vereisen.

2. De opdracht wordt uitdrukkelijk geplaatst in 
het kader van de toekomstige economische 
mogelijkheden in brede zin. Er wordt gestreefd 
naar gemeenschappelijke strategische projecten 
met betrokkenheid van het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen en rekening houdend met het 
Nederlandse topsectorenbeleid en het hiermee 
corresponderende Vlaamse Nieuw Industriële 
beleid.

3. In het licht hiervan zal een keuze worden gemaakt  
van projecten die verder zullen worden bestudeerd 
via een structurele samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland. 

4. Deze keuze zal resulteren in een “Actieplan voor 
de toekomst”, meer bepaald  een voorstel  tot 
gemeenschappelijk  werkprogramma Vlaanderen-
Nederland 2013-2014, dat aan de Vlaamse Regering 
en aan de Nederlandse Regering ter goedkeuring 
zal worden voorgelegd.

VOORwOORD & lEEswIjzER
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Uitgangspunten

De Denkgroep heeft zich uit hoofde van de opdracht 
eerst gericht op het identificeren van relevante 
trends en ontwikkelingen. Uitgaande daarvan zijn 
de aanbevelingen gefocust op een drietal sectoren 
(hightech systems, logistiek en chemie), een 
tweetal maatschappelijke thema’s en één voor de 
samenwerking tussen de Lage Landen Vlaanderen 
en Nederland. 

Focussering is namelijk van belang om te kunnen 
excelleren op enkele domeinen. De Denkgroep 
benadrukt voorts dat deze rapportage met beperkte 
middelen en beperkte tijd van haar leden tot stand is 
gekomen. 

Het gezamenlijk verbeteren van de wereldwijde 
concurrentiepositie van Vlaanderen en Nederland 
is het algemene doel van de aanbevelingen van de 
Denkgroep. Dat dient primair verkregen te worden door 
focus op kennis en innovatie en een effectievere 
rol van de overheid in de samenwerking met het 
bedrijfsleven. Internationaal past dit in een trend van 
samenwerking tussen grensregio’s, zoals de Oresund-
regio tussen Zweden en Denemarken. 

Daarbij zijn de aanbevelingen  gericht op projecten 
waar de natuurlijke marktwerking  tekortschiet, zodat 
coördinatie van nationale dan wel regionale overheden  
en intermediaire organisaties gewenst is. Bij de inzet 
van de overheid geldt het subsidiariteitsbeginsel.  
Innovatie wordt bevorderd door het benutten  van 
schaalvoordelen en netwerkvoordelen in Vlaanderen 
en Nederland. 

De aanbevelingen mogen niet leiden tot 
verdringingseffecten  en er mag geen extra  bestuurlijke 
drukte ontstaan. Tenslotte geldt aansluiting bij het 
Vlaamse Nieuw Industriële Beleid en het Nederlandse 
Topsectorenbeleid. 

Ontwikkelingen

Vanwege de huidige beperkte groeivooruitzichten hebben 
Vlaanderen en Nederland een groeiagenda nodig. Het 
competitief speelveld in Europa en daarbuiten verandert. 
Vlaanderen en Nederland zijn samen, ook met Europa, 
relatief minder belangrijk geworden in de wereldeconomie. 
De omgeving is groter, opener en riskanter geworden. 
Belangrijke ontwikkelingen voor de Lage Landen zijn: 

•	 verduurzaming	van	industriële	processen,	
•	 opkomende	 groei-economieën	 	 en	 verschuivende	

zwaartepunten wereldwijd en in Europa, 
•	 vertraagde	 economische	 ontwikkeling	 van	

Vlaanderen en Nederland, 
•	 wereldwijde	vraag	naar	kenniswerkers	en	talent,
•	 opkomst	van	ICT	en	internet,	
•	 vergrijzing,
•	 schaarste	 aan	 grondstoffen	 en	 kwetsbare	

energiebevoorrading omwille van geo- en 
handelspolitiek, 

•	 het	ontstaan	van	 innovatieve	sectoren	 in	regionale	
clusters, 

•	 toenemend	 belang	 van	 bestuurlijke	 vraagstukken	
met een grensoverschrijdend karakter. 

Elementair knelpunt voor Vlaanderen en Nederland is 
de versnippering van inzet van R&D middelen;  beide 
hebben in Europa slechts een gemiddelde R&D-
intensiteit. Er is nood aan meer arbeidsmobiliteit, 
er moet een focus liggen op toename van de 
arbeidsproductiviteit en aandacht voor de sterk 
stijgende zorgkosten. 

De Denkgroep heeft redenerend vanuit de belangrijke 
trends, een aantal uitdagingen geformuleerd. De 
aanbevelingen zijn daar op gericht. Deze aanbevelingen 
zijn nu urgent en kunnen op korte termijn ter hand 
worden genomen, zonder de lange termijn uit het 
oog te verliezen.  Per sector of thema geldt een ander 
perspectief en dus ook een andersoortige aanbeveling.

MANAGEMENTsAMENVATTING

VlAAMs-NEDERlANDsE DENKGROEP
TOEKOMsTVERKENNING
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1. Gezamenlijk op te zetten  strategische 
routekaarten voor drie bedrijfstakken

Hightech systems: hier is reeds samenwerking tussen 
de betrokken actoren aanwezig, met economische 
successen trouwens. De uitdaging is om deze 
samenwerking te bestendigen en te verdiepen door 
een langere termijn visie voor deze sector te definiëren.  

Het Holst Centre moet  op die basis behouden worden 
met een structureel meerjarig commitment van 
nationale en regionale overheden in beide landen.

 
Logistiek en transport: de uitdaging is hier de gehele 
infrastructuur in de Vlaams-Nederlandse Delta (VND) te 
verbeteren om de concurrentiepositie op wereldvlak te 
bevorderen en vóór te blijven op de ontwikkelingen in 
andere wereldhavens. De infrastructurele ontsluiting en 
de verbinding van de verschillende transportnetwerken 
is nu suboptimaal. Hier ligt niet zozeer een innovatie, 
dan wel een governancevraagstuk. Het huidige 
governancemodel voor de Delta genereert niet de 
snelheid die de internationale transportmarkt vraagt. 

De Denkgroep beveelt aan één tandem  
commissarissen voor de Vlaams-Nederlandse 
Deltaontwikkeling te benoemen met een 
doorzettingsmandaat, die regelmatig verantwoording 
aflegt aan de parlementen van Vlaanderen en 
Nederland over de voortgang van de uitvoering van 
logistieke infraprojecten in de Delta.  

Aandachtspunten zijn de nationale voorfinanciering 
van noodzakelijke infrastructuur op voorwaarde 
van gezamenlijke prioritering door de havens, de 
ontwikkeling van slimme netwerken en vlotte 
informatiedoorstroming tussen beide regio’s, 
stakeholdersoverleg op supranationaal niveau om 
vraagstukken aan te pakken die boven de onderlinge 
concurrentiepositie staan. Dergelijke thema’s zijn 
duurzaamheid, ICT, verwerven van EU-fondsen en 
toepassing van EU-richtlijnen, harmonisering van 
regelgeving/vergunningen met het oog op het 
aantrekken van buitenlandse investeerders. 
Tevens beveelt de Denkgroep een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma logistiek en transport aan. 

Chemie: de overgang naar bio based is de uitdaging. 

De Denkgroep beveelt aan om een gezamenlijk R&D- 
programma gericht op groene chemie, op te zetten 
met een tandem verantwoordelijke trekkers gekend in 
Vlaanderen en Nederland. 

AANbEVElINGEN: bEDRIjfsTAKKEN,
MAATscHAPPElIjKE THEMA’s
EN DE sAMENwERKING IN DE lAGE lANDEN
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2. Verkenningen voor twee 
maatschappelijke thema’s

Gezondheidszorg: in eerste orde willen we meer 
samenwerking nastreven op het gebied van 
toepassingen van innovaties, technologisch en niet-
technologisch, in de zorgsector, met als doel deze 
kosten te beheersen. 

De beide departementen in beide landen zouden hiertoe 
een gezamenlijke verkenning ter hand moeten nemen. 
Dan kunnen we een antwoord vinden voor de uitdaging 
naar meer en gespecialiseerde zorg  waarbij zorg 
betaalbaar blijft en tot hogere overlevingskansen 
leidt.  

Kennis, onderwijs en onderzoek: de uitdaging hier 
is om het niveau van kennis te verhogen en beter af 
te stemmen op de noden van de bedrijven zodat deze 
kunnen blijven excelleren en groeien. 

De Denkgroep beveelt hiervoor de oprichting van een 
investeringsfonds aan dat tot doel heeft innovaties 
in onderwijs  te bevorderen en het digitaal onderwijs 
2.0 te ontwikkelen als een volwaardige economische 
sector. De respectievelijke vertegenwoordigers van 
hoger onderwijs in beide landen zijn de aangewezen 
organisaties om deze transitie ter hand te nemen 
(Vlaamse Hogescholen Raad, Vlaamse Interuniversitaire 
Raad, de HBO-raad en de VSNU)
Daarnaast moeten technologische opleidingen in 
het onderwijs worden gestimuleerd  in overleg met de 
bedrijfswereld.  Nederland en Vlaanderen kunnen elkaar 
hierin versterken  door een betere afstemming van 
technische opleidingen met  wederzijdse toegang van 

studenten voor modules met specialisatie in opleidingen 
en grensoverschrijdende stages. De lopende verruiming 
van diploma-erkenning en gezamenlijke accreditatie 
vragen vervolgstappen door toegangsverlening tot 
beroepsuitoefening (toegang tot elkaars arbeidsmarkt).

Ten slotte beveelt de Denkgroep een gezamenlijke 
beoordeling vanuit het Nederlandse NWO en het 
Vlaamse FWO aan ter ontwikkeling van een Vlaams-
Nederlandse universitaire onderzoeksruimte, bij te 
selecteren onderzoeksvelden in het licht van de 
aanbevelingen van de Denkgroep. 

3. Toekomst samenwerking 
Vlaanderen en Nederland

De Denkgroep beveelt aan de wisselwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland gaande te houden in een 
proces, dat bewaking van uitvoering van aanbevelingen 
van de Denkgroep verzekert. De Denkgroep stelt voor 
om nieuwe denkteams (samengesteld uit bedrijven, 
sectoren, ngo’s, kennisinstellingen-overheid) aan te 
wijzen om strategische routekaarten uit te werken voor 
hierboven vermelde aanbevelingen en de uitvoering 
ervan op te volgen. Nieuwe mogelijkheden van 
samenwerking op langere termijn moeten ook verder 
worden verkend. 
Er is behoefte aan een breed en ook politiek draagvlak 
om continuïteit te waarborgen. 
Over de ontwikkeling van Vlaanderen en Nederland 
kan op regelmatige basis verslag worden gedaan: de 
Staat van de Lage Landen. 
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1.
VlAAMs-NEDERlANDsE
DENKGROEP TOEKOMsTVERKENNING:
HOOfDlIjNEN EN AANbEVElINGEN

Nederland en Vlaanderen waren ooit met Antwerpen en 
Amsterdam leidend in de wereldeconomie, de kunsten 
en de wetenschap. Mede door hun ligging in Noordwest–
Europa, aan de delta van de grote rivieren en met open 
toegang tot zee, hebben Nederland en Vlaanderen, 
samen de Lage Landen genoemd,  een vergelijkbare  
maatschappelijke en economische inrichting. 

Vlaanderen en Nederland hebben bij elkaar 23,1 miljoen 
inwoners en een bruto binnenlands product van 792,7 
miljoen Euro (2012). Beide landen zijn sterk op de export 
georiënteerd, zowel vanwege hun concurrerende 
industriële clusters als  de doorvoerfunctie in de 
Europese economie. De agro-sector en hoogwaardige 
diensten dragen tevens aan deze positie bij. De Lage 
Landen bieden een concurrerend vestigingsklimaat, 
niet alleen door hun arbeidsproductiviteit, maar ook 
door het stabiele investeringsklimaat dat door weinig 
arbeidsconflicten wordt gekenmerkt. Voor buitenlandse 
investeringen, hoofdkantoren en internationale 
congressen bieden de Lage Landen een aantrekkelijke 
omgeving. 

De Lage Landen hebben tot op de dag van vandaag 
overlappende comparatieve voordelen, mede door 
hun centrale ligging aan de Delta. Vlaanderen en 
Nederland hebben overeenkomstige bedrijfstakken 
die sterk zijn ontwikkeld. Transport en logistiek, (petro)
chemie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie 
zijn daarvan voorbeelden.  Ook kennen Vlaanderen en 
Nederland overeenkomstige uitdagingen.  Ondanks de 
aanwezigheid van internationaal excellente industriële 
clusters zoals Brainport Eindhoven zijn de totale 
R&D-intensiteit en innovativiteit van Nederland en 
Vlaanderen  Europees gezien gemiddeld. 
Door de gespreide economische en ruimtelijke 

structuur worden schaarse middelen versnipperd 
ingezet; schaalvergroting en ruimtelijke concentratie 
zijn nodig. Beide regio’s hebben met sterk stijgende 
zorgkosten te maken. Beide regio’s staan voor een 
transitie in de energievoorziening en –gebruik met een 
grote afhankelijkheid van het buitenland. Dit is slechts 
een illustratieve greep uit een reeks van uitdagingen. 

1.1
INlEIDING
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Het volstaat in het huidige tijdsgewricht niet meer 
om vanuit het verleden mee te bewegen met de 
huidige internationale ontwikkelingen. Integendeel, 
deze ontwikkelingen hebben nu een zodanig tempo, 
kracht en onvoorspelbare effecten dat het behoud 
van de huidige positie niet vanzelf spreekt. Recente 
sluitingen van grote hoogwaardige industriële 
bedrijven maken dit actueel, zoals Thermphos in 
Vlissingen en de Fordvestiging in Genk. Tegelijkertijd 
dienen nieuwe kansrijke uitdagingen zich aan. 
Dergelijke ontwikkelingen maken een gezamenlijke blik 
op de toekomst noodzakelijk om samen concurrerend 
te blijven. Vlaanderen en Nederland hebben veel te 
winnen bij een verdere samenwerking. 

De korte termijn groeivooruitzichten voor  beide regio’s 
zijn niet goed. Voor 2013 stevent Nederland af op een 
verwachte krimp van een half procent van het BBP 
en Vlaanderen zit net boven een nulgroei. Dat kunnen 
we niet lang volhouden; een op groei en structurele 
ontwikkeling gerichte agenda is nodig voor beide. 
Andere landen in de EU groeien namelijk sneller. 
Bovendien verandert buiten Europa het competitieve 
internationale speelveld snel. 

Wat is het toekomstbeeld en het ambitieni-
veau van de Lage Landen? 

Nederland en Vlaanderen willen jaar op jaar een hoger 
aandeel in de wereldhandel. De Lage Landen zetten 
hiertoe in op een aantal goed gekozen clusters waar 
innovatie hoog op de agenda staat zonder afbreuk te 
doen aan  duurzaamheidsprincipes.   Samenspel is 
belangrijk met het oog op het creëren van meerwaarde 
en kostenvoordelen op korte en langere termijn.

Een hoger aandeel in de wereldhandel wordt verkregen 
door concurrentievoordeel. De meest effectieve 
weg daartoe is het voortdurend verbeteren van 
de productiviteit ten opzichte van concurrerende 
economieën. De Denkgroep stelt daarom innovatie 
centraal. Hoewel innovatie een breed en complex 
begrip is, gaat het in eerste instantie om die vormen van 
innovatie die concurrentievoordeel op exportmarkten 
genereren.  Dit wordt aangevuld met het behalen 
van kostenvoordelen in sectoren in de publieke sfeer. 
Beide kunnen bereikt worden door schaalvoordelen 
dan wel netwerkvoordelen. Een uitgangspunt hierbij is 
dat deze passen in de lijn die Europa voor ogen heeft, 
met name door inzet op goed gekozen specialisaties 
(‘slimme specialisatie’). Essentieel is dat Vlaanderen 
en Nederland gezamenlijk een vestigingsklimaat 
scheppen dat een meerwaarde heeft voor zowel 
buitenlandse investeerders als voor elkaars inwoners 
en bedrijven over en weer. 

Tevens dienen de aanbevelingen aan te sluiten bij 
initiatieven die reeds genomen zijn in het Vlaamse 
Nieuw Industrieel Beleid en het Nederlandse 
Topsectorenbeleid. Hierbij tekent de Denkgroep aan 
dat zij om verwezenlijking een goede kans te geven, 
de focus richt op een beperkt aantal bedrijfstakken en 
enkele maatschappelijke thema’s. 

De Denkgroep heeft met deze  keuzes geen 
bedrijfstakken of thema’s willen uitsluiten, maar een 
opening willen maken. De verwachting dat acties 
en stappen op de korte termijn vruchten kunnen 
afwerpen, is de pragmatische leidraad geweest in de 
keuzes, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. 
Voorbeelden die werken kunnen door anderen worden 
gevolgd. 
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Inleiding

Vanuit de opdracht heeft de Denkgroep zich eerst gericht 
op het identificeren van trends en ontwikkelingen 
die van belang zijn voor de toekomst van Vlaanderen 
en Nederland; deze zijn uitgewerkt in een volgend 
verdiepingshoofdstuk. Vanuit deze belangrijke trends 
en ontwikkelingen zijn acties en stappen benoemd die 
op de korte termijn noodzakelijk worden geacht en op de 
lange termijn eveneens vruchten zullen afwerpen. Deze 
acties en stappen zijn verwerkt tot een beperkt aantal 
aanbevelingen die door de Vlaamse en Nederlandse 
leden van de Denkgroep samen gedragen worden.  

De aanbevelingen van de Denkgroep zijn in hoofdzaak 
gericht op een drietal sectoren en twee maatschappelijke 
thema’s. De gekozen sectoren hebben  een zekere 
ervaring met grensoverschrijdende samenwerking 
en zien de economische noodzaak om samen op 
te trekken. Met betrekking tot de maatschappelijke 
thema’s is gekozen voor publieke randvoorwaarden 
die bepalend zijn voor het vestigingsklimaat en waar 
samenwerking aantrekkelijk is vanwege een groot 
potentieel aan kostenvoordelen. Daarnaast geeft de 
Denkgroep een aanbeveling voor het verdiepen van 
onderling overleg tussen Vlaanderen en Nederland. De 
aanbevelingen vallen zo uiteen in drie categorieën: 

•	 gericht	op	acties	in	bedrijfstakken:	
 Het opstellen van gezamenlijke strategische 

routekaarten als onderdeel van een gezamenlijke 
slimme specialisatie strategie (S3) gericht op 
innovatie voor bedrijfstakken die nu al in zekere 
mate grensoverschrijdend opereren en gezamenlijk 
optrekken : high tech systems, logistiek en chemie. 

•	 gericht	op	stappen	voor	maatschappelijke	thema’s: 
 Het uitvoeren van verkenningen over voorzieningen 

in de publieke sfeer waar innovaties noodzakelijk 
zijn. Het doel daarvan is kostenvoordelen te behalen 
en die het vestigingsklimaat voor inwoners en de 
bedrijven verbeteren: ten eerste zorg & gezondheid 

en ten tweede het onderwijs-, wetenschaps- en 
kennisdomein.   

•	 gericht	 op	 versterking	 van	 overleg-	 en	
beslisstructuren tussen Vlaanderen en 
Nederland: 

 Een gezamenlijke strategievorming en monitoring 
van de opvolging is op de korte en lange termijn in 
het belang van zowel Vlaanderen als Nederland. 

Uitwerking 

Per sector (bedrijfstak) en thema is sprake van 
verschillende uitgangssituaties, zijn er verschillende 
uitdagingen en er zijn verschillende stappen en acties 
nodig. Dit maakt dat voor elk van de genoemde sectoren 
en thema’s weer andere acties en andere strategische 
routekaarten van toepassing zullen zijn. Cruciaal 
is een proces van gezamenlijke, gecontinueerde 
strategievorming. De aanbevelingen zijn een antwoord 
op de volgende uitdagingen in de gekozen sectoren en 
thema’s:  

Bedrijfstakken

I. Hightech systems is het verst gevorderd in de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen een 
Nederlandse en Vlaamse partij, namelijk TNO/
IMEC in het Holst Centre in Eindhoven, waarvoor 
reeds een gezamenlijke strategie is ontwikkeld. 
Echter, de uitdaging is het perspectief op de 
lange termijn te waarborgen, door inhoudelijke 
strategische keuzes te doen en op te volgen met 
structureel meerjarig commitment in het aandeel 
publieke financiering door de respectievelijke over-
heden. Onzekerheid hierbij draagt niet bij aan het 
investeringsklimaat voor private partijen. Alleen 
door een langetermijnperspectief kan de  huidige 
sterke concurrentiepositie en de internationale 
aantrekkelijkheid van deze sector worden behouden. 

1.2
UITDAGINGEN IN bEDRIjfsTAKKEN
EN MAATscHAPPElIjKE THEMA’s 
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II. Logistiek en transport, waar de verschuivende 
zwaartepunten in de wereldhandel, de  internationale 
markt van reders en scheepvaart en positie van 
zeehavens (de as Rotterdam-Antwerpen) om 
bundeling vragen van publieke randvoorwaarden 
in de Delta. De uitdaging is hier een governance-
vraagstuk: de noodzakelijke investeringen in 
de Vlaams-Nederlandse Delta vaart geven na 
gezamenlijke prioritering van noodzakelijke 
investeringen die de concurrentiepositie van de 
Delta verbetert. De logistieke infrastructuur van deze 
gehele regio is nu minder dan voor een welvarende 
regio gewenst is en wordt als suboptimaal gezien. 

III. Chemie, waar de sector voor uitdagingen staat 
van het realiseren van een biobased economy 
op basis van schone en groene technologie om 
weerwerk te kunnen bieden aan de  toenemend 
concurrentie onder invloed van schaliegas (VS) en 
opbouw van capaciteit en schaalvoordelen in de 
productie  elders (Azië en het Midden-Oosten). 

Maatschappelijke thema’s 

IV. Gezondheidszorg, waar kostenstijgingen, mede 
door vergrijzing het moeilijk maken de zorg 
betaalbaar te houden voor de gehele bevolking. De 
uitdaging is leereffecten van innovaties in de zorg 
van elkaar op te doen en daarbij samen te werken 
in complexe stelsels die ondanks de nabijheid 

toch specifiek zijn voor Vlaanderen en Nederland. 
Harmonisatie is een uitdaging op de lange termijn. 

V. Kennis, onderwijs en onderzoek staat met de komst 
van digitaal onderwijs 2.0 een revolutie te wachten. 
Tevens kunnen we samen voordelen behaald 
worden door middel van meer co-accreditatie, 
gericht op excellentie en toegankelijkheid voor 
elkaars studenten. Transparantie, concentratie en 
schaal komen hier de excellentie ten goede. Door 
het samen te doen, kan het vestigingsklimaat in 
Vlaanderen en Nederlands voor binnenlandse en 
buitenlandse bedrijven worden verbeterd. Daarnaast 
kunnen kostenvoordelen worden behaald.  

Verbetering en continuïteit samenwerking 
Vlaanderen-Nederland

VI. De uitdaging is om het initiatief tot de wederzijds 
positief ervaren samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland gaande te houden. De wisselwerking 
tussen Vlaanderen en Nederland heeft een proces 
nodig waarin de uitwisseling en de gezamenlijke 
strategievorming met het oog op een gezamenlijke 
welvaart op het spoor gehouden wordt.  Hiertoe 
dient een stuurgroep die overleg en samenwerking 
monitort en nieuwe mogelijkheden verkent , in het 
leven te worden geroepen. Deze kan bijvoorbeeld 
geformeerd worden uit  samenwerkingsverbanden 
die nu al in enige bedrijfstakken bestaan. 
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Hightech systems, logistiek en chemie spelen een 
sleutelrol in beide economieën, vanwege hun omvang, 
doorwerking en bijdrage aan de export. De uitdaging 
is Nederland en Vlaanderen op de kaart te houden als 
mondiale toplocatie voor hightech systems, als regio bij 
uitstek voor innovatie in de groene chemie en als een 
optimale vestigingsplaats voor logistieke en industriële 
bedrijvigheid in de Vlaams-Nederlandse deltaregio. 
Intensiever samen optrekken maakt een betere en 
effectievere benutting mogelijk van potentiële schaal- 
en synergievoordelen in productie, distributie en R&D. 

De grensoverschrijdende slimme specialisatie 
strategie (S3) voor hightech systems, logistiek en 
chemie krijgt de vorm van een innovatiecontract of 
programma met daarin te realiseren doelen met een 
tijdhorizon per doel. Uitwerking geschiedt langs de 
lijnen van de driehoek met innovatieve bedrijven in 
een trekkende rol en overheden, kennisinstellingen en 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen als actieve 
betrokkenen. Dit proces vindt plaats binnen een 
toegesneden governancemodel alsmede een op te 
stellen integrale meer jaren visie op gezamenlijk niveau 
Vlaanderen-Nederland.1 In het hiernavolgende worden 
aanbevelingen uitgewerkt. 

Hightech systems  

Zoals gezegd, is de sector hightech systems het verst 
gevorderd met grensoverschrijdende samenwerking 
en gezamenlijke strategievorming. In het Holst model 
spelen R&D-programma’s waarin bedrijven op bilaterale 
en flexibele basis kunnen instappen een hoofdrol. Het 
programmamodel biedt een superieur alternatief voor 
het op EU- en nationaal niveau doorgaans gehanteerde 
consortiummodel in R&D. Van groot belang in de 
totstandkoming van dit initiatief is een bereidwillige en 
volhardende grote trekker uit het bedrijfsleven. Van even 
groot belang in het Holst Centre is de publiek-private 
samenwerking en de continuïteit daarvan. Bekend is dat 
de markt niet volledig voorziet in de maatschappelijke 

behoefte aan R&D, zodat de overheid per definitie een 
rol heeft. Een goed antwoord op zulk marktfalen is een 
publiek-private samenwerkingsverband zoals Holst-
Centre. Van belang is dan wel dat er een meerjarig 
commitment van publieke partijen is, zodat private 
partijen de zekerheid van continuïteit  hebben. Dat 
versterkt het vestigingsklimaat.         
     

Met het oog op verbetering van het vestigingsklimaat 
beveelt de Denkgroep aan – op basis van een 
conceptuele strategie van de belanghebbende 
partners in het Centre - een meerjarig commitment 
van de Vlaamse en Nederlandse overheden, 
nationaal dan wel regionaal, in de publiek-private 
samenwerking die ten grondslag ligt aan Holst 
Centre aan. Dit moet het uittekenen en samen 
uitvoeren van een langetermijnvisie en programma 
mogelijk maken.

1.3
sEcTORAlE AANbEVElINGEN:
HIGHTEcH sysTEMs, lOGIsTIEK EN cHEMIE  

1 In het opstellen van de S3 aansluiten zoeken bij bestaande initia-
tieven waaronder de Regiegroep Chemie (Nederland 2011), de Route-
kaart Chemie 2030 (NL, gestart medio 2012) en het Flanders Innova-
tion hub for Sustainable Chemistry FISCH). Het in verdere uitwerking 
aan boord nemen van ideeën uit bewezen succesvolle initiatieven, 
zoals het Nordic Foresight Platform.
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Logistiek 

De sector logistiek spitsen we toe op de Vlaams-
Nederlandse Delta. De uitdaging waar de Delta met de 
zeehavens van Rotterdam en Antwerpen voor staat, 
is een volwaardige, geïntegreerde vestigingslocatie te 
zijn voor internationale bedrijven en reders en om een 
sterke positie te verwerven in de wereldexport. Voor 
de kwaliteit van deze internationaal concurrerende 
havenregio staat de logistieke infrastructuur centraal. 
Echter, er bestaan nog tal van ontbrekende schakels in 
het vaar-, wegen- spoor- en buis/pijpleidingennetwerk 
van de Delta. 

Deze zijn reeds in een gemeenschappelijke visie 
geadresseerd met gerichte investeringen in 
infrastructuur. Noodzakelijke acties zijn onder 
andere de verdere ontwikkeling van een gezamenlijk 
achterlandtransportnetwerk, door te investeren in 
de IJzeren Rijn, de aansluiting in Duitsland op de 
Betuweroute te bespoedigen en de RoBel-lijn te 
ontwikkelen (spoorverbinding tussen de havens van 
Rotterdam en Antwerpen). Momenteel wordt deze 
noodzakelijk geachte infrastructuur niet snel genoeg 
aangelegd en is het aanbod van infrastructuur in de 
gehele regio sub-optimaal. Dit gaat ten koste van het 
vestigingsklimaat. 

Geconstateerd kan worden dat er weliswaar 
overeenstemming is over de benodigde extra 
infrastructuur, maar dat consensus over prioritering 
en uitvoering ontbreekt. Geconcludeerd kan worden 
dat er sprake is van een governance vraagstuk. Om 
hier stappen te maken, beveelt de Denkgroep aan om 
het huidige bestuursmodel van de Delta, waarin ook de 
provinciale samenwerking in de VND een rol speelt, te 
voorzien van een grotere slagkracht. Besluiten kunnen 
dan effectiever worden uitgevoerd. Het werk van dit 
belangrijke grensoverschrijdende orgaan kan dan in 
een hogere versnelling worden gebracht. Zo hebben de 
provincies in Vlaanderen en Nederland verschillende 
bevoegdheden.            
             
Aanbevolen wordt om één tandem commissarissen 
Vlaams-Nederlandse Delta te benoemen, deze 
bevoegdheden mee te geven en jaarlijks aan 
de parlementen van Vlaanderen en Nederland 
verantwoording aflegt over de voortgang van 
de noodzakelijke infrastructuuraanleg. De VND 
kan hierdoor uitgroeien tot een organisatie die een 
regiefunctie (en daarmee medeverantwoordelijk voor) 
in de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur.  

Een gezamenlijk financieringsmodel en prioritering 
van de infrastructurele deelprojecten is 
noodzakelijk. Voorts is aandacht nodig voor het buis/
pijpleidingennetwerk in deze driehoek Schelde-Maas-
Rijn. De verschillende modi moeten bovendien op 
elkaar aansluiten en complementair zijn. Er is nood 
aan goede wederzijdse informatiedoorstroming 
over de trafiek.  Tevens zouden de hoofdrolspelers 
in de Delta een gemeenschappelijk beleid moeten 
ontwikkelen met betrekking tot zeehaventerreinen, 
gericht op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Een 
gemeenschappelijke internationale acquisitie kan zo 
effectiever zijn. De gemeenschappelijke infrastructuur 
is ook van toepassing voor CO2-afvang en -opslag. 

Een belangrijke aanbeveling is het versterken van het 
internationale imago van de Vlaams-Nederlandse 
Delta. Buitenlandse bedrijven, investeerders en 
kenniswerkers ervaren het gebied zo als één regio, 
hetgeen het benutten van schaal- en netwerkvoordelen 
bevordert.

Kennis over logistiek ligt in Vlaanderen en Nederland op 
een hoog niveau. Toch is de concurrentie in de sector 
groot. Bundeling van kennis over logistiek dient vormt 
te krijgen.

De Denkgroep beveelt  hier een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma Innovatie in logistiek 
aan tussen Vlaanderen en Nederland, gericht op 
duurzaamheid van de sector zoals energiegebruik 
en CO2-uitstoot. Dit programma is een verdieping van 
het Nederlandse topsectorenbeleid, waar logistiek een 
van de topsectoren is, en het Vlaamse Nieuw Industrieel 
Beleid. Een gezamenlijk tandem ‘trekkers’ zou kunnen 
worden verkend. 
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Chemie 

Als gevolg van schaarse grondstoffen en energie 
staat voor de chemie verduurzaming van de sector 
centraal; dit houdt een transformatie naar biobased 
als onderdeel van de circulaire economie (of 
kringloopeconomie) in. Dat houdt ook een geleidelijke 
verschuiving in focus van bulk- naar fijnchemie. 
Chemie is een waardeketen, waar alle elementen in 
de keten belangrijk zijn. Basischemie blijft daar een 
substantieel onderdeel van; vergroening van de totale 
sector is een kans. Maatschappelijke uitdagingen 
liggen in duurzaamheid, transitie en opschaling van 
nieuwe, biobased, niches. Vanuit regionaal economisch 
perspectief is een verdere integratie en hecht samen 
optrekken van het Vlaams-Nederlandse chemiecluster 
Rotterdam-Terneuzen-Antwerpen-Gent noodzaak om 
de positie op het Europees en mondiaal speelveld te 
behouden. Echter, een productielocatie als die van 
BASF in Ludwigshafen, het beste nastrevenswaardige 
voorbeeld in Duitsland, is historisch gegroeid en kan 
niet gekopieerd worden (‘sunk cost’).  De nadruk ligt 
voor Nederland en Vlaanderen op een goede integratie 
van de sector en de keten door middel van  pijpleidingen 
en logistiek. 

In de sector vindt in Vlaanderen en Nederland al een 
aantal veelbelovende initiatieven op het gebied van 
groene chemie plaats, zoals de Green Chemistry 
Campus in Bergen op Zoom, de oprichting van een 
Biobased Investment Fund voor starters en FISCH 
(Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry). 
Beide initiatieven worden gesteund door de provincie 
Noord-Brabant en Vlaamse overheid. 
           

Aanbevolen wordt de initiatieven te bundelen in 
een gezamenlijk Vlaams-Nederlands innovatie-, 
onderzoeks- en valorisatieprogramma Groene 
Chemie, geleid door één tandem trekkers die in 
Vlaanderen en Nederland gekend is. Daardoor wordt 
de innovativiteit, schaal en valorisatie van groene 
chemie krachtig versneld. 

Op termijn dient dit  verder ontwikkeld te worden tot 
een organisatie naar voorbeeld van het Holst Centre, 
steunend op private partijen, maar met een meerjarig 
commitment van overheden in Vlaanderen en 
Nederland binnen de bestaande kaders. Het meerjarige 
karakter van het commitment is cruciaal voor de 
aantrekkingskracht op (buitenlandse) private partijen 
én onderzoekers.

Accenten in de uitvoering

In de uitvoering van de strategische routekaarten 
voor hightech systems, logistiek en chemie brengt de 
Denkgroep de volgende accenten aan: 

•	 In	 termen	 van	 verdere	 S3-beleidsinstrumentatie	
zoveel mogelijk aansluiten op bestaande 
regionale, nationale en Europese instrumenten en 
ontwikkelingen. Om de ambities kracht bij te zetten, 
wordt op korte termijn, vanaf  het jaar 2014, ingezet 
op het poolen van bestaande middelen (regionaal/
provinciaal en landelijk, vanuit zowel Vlaanderen als 
Nederland) gekoppeld aan een aantal gezamenlijke 
programma’s. Publieke middelen worden ingezet 
voor matching van Europese middelen, en gericht 
op de actieve realisatie van grensoverschrijdende 
Europese projecten waarbij schaalomvang, markt- 
en exportpotentie belangrijke selectiecriteria zijn. 
De focus is dan gericht op ondernemerschap, 
samenwerking, demonstratieprojecten en de 
‘pilot plants of the future’. Daarbij wordt actieve 
medefinanciering door Structuurfondsen (Interreg) 
en/of Horizon 2020 gezocht. Gezamenlijke 
agendering van onderwerpen door Vlaanderen en 
Nederland bij de EU leidt tot meer zichtbaarheid en 
politieke slagkracht en vergroot de kansen van EU 
financiering voor gezamenlijke  projectvoorstellen.

•	 Voor	de	periode	na	2020	wordt	bovendien	 ingezet	
op de totstandkoming van een gezamenlijk 
grensoverschrijdend aanjaagfonds, gericht 
op samenwerking met het oog op innovatie bij 
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO/
MKB), in aansluiting op bestaande samenwerking 
bijvoorbeeld bij Syntens.   

•	 Voortzetting	 en	 intensivering	 van	 bestaand	 beleid	
gericht op een excellent vestigingsklimaat en het 
in versneld tempo verder op elkaar afstemmen 
van arbeidsmarkt/ opleiding/ infrastructuur en 
het uit de weg ruimen van bestaande obstakels/
barrières.
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Zorg en Gezondheid  

De vraag naar zorg neemt voortdurend toe, niet in 
het minst door vergrijzing. Nederland en Vlaanderen 
delen met elkaar een duidelijke beleidskeuze voor 
betaalbaarheid  en brede toegankelijkheid van de zorg.  
Kostenbeheersing in de zorg is een maatschappelijk 
vraagstuk de komende jaren. Tegelijkertijd schrijdt 
de technologie in deze sector verder voort, waardoor 
nieuwe mogelijkheden voor productiviteitsverbetering 
ontstaan. In de praktijk is er op dit domein tot nu toe 
weinig directe samenwerking tussen de zorg- en 
gezondheidssectoren in Vlaanderen en Nederland. 
De organisatie in de zorg is zodanig specifiek en 
complex in Vlaanderen en Nederland dat potentiële 
synergievoordelen door harmonisatie alleen op de 
lange termijn te realiseren zijn. Toegankelijkheid voor 
elkaars zorg zou gewenst zijn, maar is alleen op de 
lange termijn haalbaar.  

Elk op zich stimuleren Nederland en Vlaanderen 
innovatie in de gezondheid- en zorgsector (zie 
Flanders’ Care in Vlaanderen en topsector life 
sciences in Nederland). Daarnaast evolueren nieuwe 
medische behandelingstechnieken (stamcellen) en 
toepassingen (implantaten) snel, maar de kosten 
stijgen nog sneller. Net zoals bij de sector chemie is 
het maken van keuzes en clustering noodzakelijk. Toch 
zijn er belangrijke verschillen, zo blijken de sterktes en 
zwaktes van samenwerking in dit domein onvoldoende 
verkend. De Zorgidee Award 2013 van Vlaanderen 

voor MyDiagnostick (diagnostisch apparaat van 
Nederlandse oorsprong) geeft aan dat ondernemers 
in Nederland en Vlaanderen elkaar wel beginnen te 
vinden.

Vraag gedreven innovatie in de zorg is op korte termijn 
de aangewezen weg om tot betere zorgverlening te 
komen. Innovatie is niet alleen technologisch, maar 
heeft veelal ook een organisatorische component. 
Het introduceren van innovaties in de zorg is derhalve 
ook een coördinatievraagstuk, iets dat de markt 
niet alleen oplost. Dit marktfalen dient opgelost te  
worden door de overheid een sturende rol te geven 
in de introductie van innovaties in zorg & gezondheid.          
Om de innovatiekracht  van zorg en gezondheid in 
Nederland en Vlaanderen te versterken, beveelt 
de Denkgroep Vlaanderen-Nederland aan om een 
gemeenschappelijke verkenning naar mogelijkheden 
van innovatie in de zorg in Vlaanderen en Nederland 
te onderzoeken. De Denkgroep beveelt aan dat 
dit door de departementen die zorg & gezondheid 
onder hun hoede hebben, ter hand wordt genomen 
(overheid in regierol). 

Dit levert op korte termijn een bijdrage aan een 
innovatieve zorg- en gezondheidscluster waarin 
hightech bedrijven, ziekenhuizen, kennisinstellingen 
en andere stakeholders zoals verzekeringen en 
patiëntenverenigingen effectief samenwerken op een 
onderscheidend Europees niveau en van voldoende 
schaalomvang.

1.4
MAATscHAPPElIjKE THEMA’s:
zORG & GEzONDHEID EN KENNIs,
ONDERwIjs & ONDERzOEK 
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Kennis, Onderwijs, en Onderzoek

Aanbod van goed geschoolde arbeid is een cruciaal 
onderdeel van het vestigingsklimaat voor bedrijven en 
hoogwaardig onderzoek gericht op innovatie. Wereldwijd 
leidende clusters als Silicon Valley functioneren 
dankzij het aanbod van hoogwaardige kennis uit de 
gehele wereld. Momenteel is het arbeidsaanbod in 
Vlaanderen en Nederland niet optimaal. Enerzijds 
vindt een substantieel deel van het arbeidsaanbod 
geen werk, anderzijds is er een vraag van bedrijven 
naar goed opgeleid technisch personeel die onvervuld 
blijft. Hoewel deze op gang begint te komen, werkt de 
arbeidsmarkt nog niet volledig tussen Vlaanderen en 
Nederland. In een verder globaliserende economie zijn 
kenniswerkers uit derde landen zonder meer nodig, 
maar dit aanbod kan onvoldoende blijken of onzeker 
zijn.  Het aanbod op de regionale arbeidsmarkten 
dient derhalve te worden geoptimaliseerd met het 
oog op het internationale concurrentievermogen 
van bedrijfstakken. 

Internationaal zijn er krachtige ontwikkelingen 
gaande: digitaal onderwijs 2.0. Een zeer aansprekend 
voorbeeld is EdX, een non-profitorganisatie opgericht 
door Harvard en MIT dat excellent onderwijs digitaal 
aanbiedt. De mogelijkheden van deze innovatie van 
Schumpeteriaanse proporties (creatieve destructie) 
zullen duidelijk zijn (bijvoorbeeld,  webbased personal 

education). Om internationaal concurrerend te blijven 
dienen Vlaanderen en Nederland gezamenlijk de 
invoer van dit digitaal onderwijs 2.0 te stimuleren en 
af te stemmen op de specificiteit  in de Lage Landen. 
Samenwerking ligt voor de hand omdat beide landen 
één taalgebied zijn; online cursusmateriaal zou voor 
het gehele Nederlandse taalgebied ontwikkeld kunnen 
worden.

De Denkgroep beveelt aan om te streven naar 
productiviteitsverhoging van onderwijs en 
onderzoek door middel van digitaal onderwijs 2.0. 
Dit maakt hoogwaardige kennis beter overdraagbaar 
tegen lagere kosten. De Denkgroep beveelt aan de 
mogelijkheden van deze internettechnologie voor het 
onderwijs te onderzoeken en tevens de mogelijkheid 
voor een investeringsfonds te onderzoeken 
dat tot doel heeft innovaties in het onderwijs 
te financieren (te beginnen met pilootprojecten). 
Zo’n investeringsfonds maakt het mogelijk buiten 
de bestaande kaders en belangen te opereren. De 
organisaties die het hoger onderwijs in Vlaanderen en 
Nederland vertegenwoordigen, zoals de HBO-raad en 
de VSNU, dienen hier het voortouw te nemen.

Bovendien wordt aanbevolen om actief aandacht te 
schenken aan technische opleidingen die de vraag 
in Nederlandse en Vlaamse sleutelclusters kunnen 
bedienen. Er moet meer worden samen gewerkt 
met het bedrijfsleven, zodanig dat schoolverlaters in 
beide landen inzetbaar zijn. Dit vereist afstemming 
van opleidingen, curricula en diploma’s. Hoewel er al 
stappen zijn gezet, dient in de onderlinge erkenning 
van diploma’s en opleidingen en harmonisering 
van studieduur een nieuwe stap te worden gezet.  
Gezamenlijke accreditatie van meer opleidingen 
en het vergroten van de mobiliteit van studenten 
tussen Vlaanderen en Nederland verdient aandacht 
en snelheid. Vervolgens dienen de erkende diploma’s 
door de beroepsgroepen geaccepteerd te worden, 
zodat beroepsuitoefening mogelijk is.  

Ten aanzien van het onderzoek van universiteiten 
wordt ten slotte ingezet op meer samenwerking en 
het poolen van funding en gezamenlijke beoordeling 
vanuit het Nederlandse NWO en het Vlaamse FWO 
ter ontwikkeling van een Vlaams-Nederlandse 
universitaire onderzoeksruimte (inclusief tijdpad).
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Nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en 
Nederland vraagt om geëigende overlegstructuren, op 
zowel formeel als informeel niveau. Van belang is dat 
deze samenwerking een doorlopend karakter krijgt 
waarin  gezamenlijk wordt gebouwd aan de toekomst 
en waarbij betrokkenen uit beide landen elkaar weten 
te vinden.  Vertrouwen en commitment zijn hierin 
kernwoorden. Recht doen aan beide landsculturen 
evenzeer. De samenwerking richt zich daarbij op: 

•	 hecht	 en	 soepel	 optrekken	 vanaf	 begin	 tot	
eindstreep, gericht op gezamenlijke oplossingen 
(valkuilen: confrontatiemodel, het eenzijdig 
aanreiken van panklare oplossingen).

•	 het	identificeren	van	gezamenlijke	kansen,	met	oog	
voor wat er van buiten op Vlaanderen en Nederland 
afkomt en het uitbouwen van bestaande én nieuwe 
sterkten. 

Versterking van de samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland vraagt om geoliede, 
voortdurende, laagdrempelige overlegstructuren 
tussen overheden op de verschillende niveaus – 
nationaal, regionaal en provinciaal. Hoe de bestaande 
overlegstructuren, formeel  en informeel,  verder kunnen 
worden geoptimaliseerd is een onderwerp voor nadere 
overdenking, overleg en verdere agendering tussen 
Vlaanderen en Nederland. Naast formeel en informeel 
werkoverleg tussen beide minister-presidenten en hun 
naaste adviseurs vraagt hechte samenwerking ook 

om adequate overlegstructuren voor beleidsvormende 
en uitvoerende opdrachten, gebaseerd op korte lijnen, 
continuïteit, vertrouwen en commitment.  

Een belangrijke vraag is hoe dit kan zonder het aantal 
bestaande overlegstructuren verder uit te breiden, 
maar de bestaande juist effectiever te maken. Daarbij 
kan gedacht worden aan versterking van de bestaande 
grensoverschrijdende samenwerking in Interreg- of 
Euregio-verband. Ook komen periodieke ontmoetingen 
in beeld waar de verschillende niveaus van beide zijden 
elkaar inspireren en op het gekozen spoor houden. 

In het voorgaande zijn een aantal concrete 
aanbevelingen voor sectoren en maatschappelijke 
thema’s gedaan.

De Denkgroep beveelt aan de uitvoering van de 
aanbevelingen te monitoren en om gezamenlijke 
analysecapaciteit vanuit bestaande instellingen 
te organiseren. Dan is er een effectieve basis om 
verslag uit te brengen: de Staat van de Lage Landen 
(tweejaarlijks rapport). 

Het voorgaande is een basis voor een “Actieplan voor 
de Toekomst”, een gemeenschappelijk werkprogram-
ma Vlaanderen-Nederland 2013-2014. De Denkgroep 
zelf is niet in een positie geweest een dergelijk plan 
te formuleren, maar individuele leden van de groep 
houden zich beschikbaar om beleidsvoorbereiders 
daarbij verder te adviseren. 

1.5
GOVERNANcE: VERsTERKING OVERlEG- EN
bEslIssTRUcTUREN VlAANDEREN-NEDERlAND 
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2.
VERDIEPING: lEIDENDE ONTwIKKElINGEN
EN UITDAGINGEN 

Nederland en Vlaanderen zijn welvarend en hebben 
sterke troeven. Internationale ontwikkelingen leiden er 
echter toe dat continuering van onze huidige welvaart 
en daarmee samenhangende kwaliteiten onder druk 
komen te staan. Door globalisering maar ook door 
de wereldwijde en de snelle opmars van ICT komen 
nieuwe sectoren op en ondergaan oude sectoren 
grote veranderingen. Hierdoor kunnen Vlaanderen en 
Nederland internationaal niet alleen relatief maar ook 
absoluut aan economisch belang inboeten. De huidige 
monetaire en economische crisis in Europa versnelt 
deze veranderingen. 

Wereldwijd zien we een verdere schaalvergroting en een 
toenemende concurrentie op (eind)productmarkten, 
maar ook om resources (grond- en hulpstoffen, talent). 
De huidige financiële crisis en economische stagnatie 
hebben geleid tot een krimpende budgettaire ruimte 
bij de overheid, teruglopende omzetten bij bedrijven 
en dalende koopkracht bij gezinnen. De kansen en 
potentie voor welvaartcreatie en voor het vergroten 
van onze verdiencapaciteit worden nu suboptimaal 
benut. Bestaande structuren en grenzen versterken 
fragmentatie van investeringen en activiteiten. 

Toenemende urgentie 

De actualiteit van de crisis wordt onderstreept 
door recente bedrijfssluitingen in bijvoorbeeld 

Genk (Ford) en Vlissingen (Thermphos), en eerder 
dreigende bedrijfssluitingen in onder meer Oss 
(MSD, voorheen Organon) en Born (Mitsubishi). Veel 
herstructureringen zijn het gevolg van internationale 
marktontwikkelingen. De achterblijvende vraag in 
Europa als gevolg van de crisis is een belangrijke 
oorzaak voor het verlies van werkgelegenheid op 
het Europese continent. Zo bestaat er in de Europese 
auto-industrie een forse overcapaciteit, zodat 
aanpassing onvermijdelijk is. 

De toekomst van veel werkgelegenheid in Vlaanderen 
en Nederland is afhankelijk van beslissingen en 
ontwikkelingen elders in de wereld. Voor de auto-
industrie in Genk is Detroit,  en voor Thermphos 
in Vlissingen is dat de internationale markt voor 
fosfaaterts die onder invloed staat van nationale 
politiek van de producerende landen. 

De bovengenoemde voorbeelden leren ook iets 
anders: het bestaan van een levenskrachtig 
regionaal cluster (ecosysteem is goede metafoor) 
is van levensbelang voor nieuwe kansen, variërend 
van het creatief doorstarten tot het stimuleren van 
nieuwe kansrijke initiatieven in R&D en productie. Dit 
met het oog op het behoud van of zelfs het creëren 
van nieuwe werkgelegenheid. Een treffend voorbeeld 
is de doorstart van de autofabriek in Born, die vanaf 
midden 2014 als onderdeel van het Nederlandse VDL 
Mini’s voor BMW gaat produceren. 

2.1
INlEIDING
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Van bestaande initiatieven naar 
intensivering van samenwerking 

Er bestaan al diverse initiatieven en samen-
werkingsverbanden die Vlaanderen en Nederland 
verbinden. Sommige multinationals hebben eigen 
hoofdkantoren voor de Nederlandstalige markt (VL en 
NL). In het toerisme zijn er reisgidsen voor de ‘Lage 
Landen’. Vlaamse en Hollandse kunst uit de Gouden 
Eeuw vormen een geheel. De chemische industrie 
in zuidwest Nederland en Vlaanderen beschikt 
over onderlinge pijpleidingverbindingen. Vlamingen 
ontdekken de woningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen. 
Op het gebied van infrastructuur zijn er gezamenlijke 
projecten: de Westerschelde, de Kanaalzone Gent-
Terneuzen zijn hier voorbeelden van, maar ook de hsl-
infrastructuur. 

Zo zijn er tal van markten waar gezamenlijk optrekken 
tot beider voordeel strekt. In een aantal markten is het 
governance vraagstuk duidelijk: infrastructuur, kennis, 
onderzoek en ontwikkeling,  buitenlandse economische 
en culturele betrekkingen.

Aanbevelingen voor samenwerking

Waar intensivering van samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland het richtpunt is van hierna 
volgende aanbevelingen, is de achterliggende 
doelstelling er een van het veiligstellen van onze 
toekomstige welvaartsbasis. Bevordering van innovatie 
in samenwerking en het creëren van meerwaarde staan 
daarbij centraal. Deze aanbevelingen zijn uitgewerkt 
vanuit verschillende voorwaarden: 

•	 Aansluiten	 bij	 het	 schaalniveau	 van	 Vlaanderen	
en Nederland (subsidiariteitsbeginsel). Sommige 
beleidsvraagstukken liggen bij de EU, maar 
implementatie hiervan vraagt maatwerk. Andere 
vraagstukken liggen bij de nationale en regionale 
overheid. De Denkgroep geeft aanbevelingen die 
juist op het niveau van Vlaanderen en Nederland 
liggen. 

•	 De	aanbevelingen	zijn	gericht	op	vraagstukken	die	
een rol van de overheid of intermediaire organisaties 
(‘governance’) vergen. Het hoeft niet letterlijk 
de overheid te zijn; het gaat ook om branche 
organisaties, universiteiten, havenbedrijven en 
werkgeverorganisaties. 

•	 Het	bereiken	van	schaalvoordelen	die	voortvloeien	
uit overeenkomsten tussen Vlaanderen en 
Nederland door het wegnemen van barrières en 
optimaal gebruiken van opportuniteiten. 

•	 De	aanbevelingen	mogen	geen	verdringingseffecten	
hebben of tot extra bestuurlijke drukte  leiden. In de 
markt bestaan al vele initiatieven die Vlaanderen 
en Nederland verbinden en sterker maken; deze 
kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en nieuwe 
samenwerking inspireren en stimuleren. 

Leidraad voor de aanbevelingen 

Deze voor Vlaanderen en Nederland relevante trends 
en uitdagingen leiden tot een raamwerk voor de 
aanbevelingen. 

Het uitgangspunt is daarbij dat de wereld en Europa 
politiek en bestuurlijk veranderen en groter worden. 
Ofwel, het relevante politieke gewicht van kleine staten 
neemt af. Samenwerking ligt vanuit deze context 
voor de hand. Vervolgens verandert de politieke en 
bestuurlijke structuur zelf. Niet alleen door de komst 
van Europa als vierde bestuurslaag, maar meer door 
de complexiteit van de hedendaagse vraagstukken 
die een nieuw soort bestuur vergt, zoals programma’s  
of convenanten tussen overheid en bedrijfsleven. Een 
rode leidraad in de aanbevelingen is het mogelijk maken 
en stimuleren van dergelijke samenwerkingsverbanden 
of governance structuren. De overheid noch de markt 
kunnen het alleen. 

Met de opdracht van economische ontwikkeling 
voor ogen, richt de Denkgroep zich op innovatie. 
Innovatie is een belangrijke input voor het verhogen 
van de productiviteit en het verhogen van de 
concurrentiekracht. Derhalve staan innovatie, gevolgd 
door het behalen van kostenvoordelen door schaal- 
en netwerkvoordelen, centraal in de aanbevelingen. 
Om dat te bereiken zijn de aanbevelingen gericht op 
schaal en concentratie. Dat kan door sectorale en 
ruimtelijke focus aan te brengen in R&D-inspanningen 
en door integratie van markten.  Regionale clusters 
met een juiste ‘governance’ structuur zijn cruciaal 
voor innovatieve bedrijvigheid (bijvoorbeeld Brainport 
Eindhoven).

Vervolgens dienen de aanbevelingen te passen in het 
Europese beleid: een slimme specialisatie strategie.  
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De actuele economische situatie

Nederland en Vlaanderen bevinden zich in een 
overeenkomstige economische situatie. In beide 
landen is er een zwakke tot negatieve ontwikkeling van 
het bruto binnenlands product. Voor België wordt een 
groei van het BBP van 0% verwacht, na een beperkte 
krimp in 2012. Voor Nederland verwacht het CPB een 
krimp van een half procent in 2013, na een krimp van 
1% in 2012. Beide landen worstelen met het halen van 
het maximale toegestane begrotingstekort van 3%. 
Met deze groeicijfers presteren de Lage Landen minder 
dan Duitsland en sommige andere Europese lidstaten. 

Aan deze zwakke groeicijfers ligt een zwakke 
binnenlandse vraag ten grondslag; zowel de consumptie 
als de investeringen, met name in de bouw, vallen terug. 
Voor Nederland lijkt het probleem van krediet schaarste 
sterker te knellen. De vastgelopen woningmarkt is een 
specifiek Nederlands vraagstuk. Ook de Nationale Bank 
voor België wijst op kredietrestricties. Voor zover er groei 
is, is deze afkomstig van de wereldhandel. Vlaanderen 
en Nederland zijn in hoge mate afhankelijk van de 
ontwikkeling van de wereldeconomie; in het geval van 
de Lage Landen is dat voor een groot deel Duitsland. 
De overheidsschuld is in België (alle bestuursniveaus 
samen) hoger dan in Nederland; in 2012 kwam deze in 
België op ruim 100% van het BBP, in Nederland op ruim 

71%. De overheidsschuld neemt de komende jaren 
naar verwachting toe, door het matig groeiende BBP 
en de tekorten op de overheidsbegroting. Nederland 
en België en daarmee Vlaanderen kampen beide met 
een groeivraagstuk. 

Hoewel bezuinigen in eerste instantie nodig is, 
is een groeistrategie uiteindelijk belangrijker. 
Vlaanderen en Nederland moeten hiertoe hun 
economische structuur versterken en het klimaat 
voor buitenlandse investeringen verbeteren. De 
ruimhartige kredietmarkten van vóór 2008 zullen 
niet terugkeren. Buitenlandse investeringen worden 
relatief belangrijk, evenals het benutten van 
allerlei schaal- en scope voordelen. Concurreren 
op kosten lijkt niet de aangewezen weg, omdat dan 
het voordeel wordt gegeven aan activiteiten met 
een relatief geringere productiviteit. Concurreren 
op hoogwaardige activiteiten genereert een hogere 
arbeidsproductiviteit. Dat houdt concurrentievoordeel 
op hoogwaardige exportmarkten in. 

Nederland vertoont een matig herstelpad na de grote 
recessie van 2009. Het Vlaams Gewest heeft een groei 
rond het gemiddelde van de EU27, terwijl de Duitsland 
een prima groei van het BBP heeft laten zien na 2009. 
Het Franse BBP ontwikkelde zich ook gemiddeld na 
2009.

2.2
EcONOMIE, GlObAlIsERING EN cONcURRENTIE

2012 2009-12 2008 2009 2010 2011 2012
mld euro % % % % % %

EU 27 12.469,4 1,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 0,0

België 361,8 1,3 1,0 -2,8 2,4 1,8 -0,2

Frankrijk 1.980,0 1,3 -0,1 -3,1 1,7 1,7 0,0

Duitsland 2.588,8 2,6 1,1 -5,1 4,2 3,0 0,7

Vlaams Gewest 203,3 1,4 0,7 -3,2 2,1 2,1 -0,1

Nederland 589,3 0,6 1,8 -3,7 1,6 1,0 -0,9

Lage Landen 792,7 0,8 1,5 -3,6 1,7 1,3 -0,7

Bron: OECD/Eurostat/NBB/FPB/CPB

Tabel 2.1.  Ontwikkeling bruto binnenlands product (marktprijzen) Vlaanderen en Nederland en enige andere 
landen alsmede de EU27, 2008-2012
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Globalisering

De globale welvaart gemeten in wereldwijd BBP blijft 
toenemen, maar de zwaartepunten verschuiven. De 
relatieve betekenis van Europa neemt af in vergelijking 
met de grootmachten Verenigde Staten en China. 
Daarnaast is er de opkomst van tal van landen zoals 
Rusland, Brazilië en India, maar ook Mexico en Thailand. 
Het Europese toneel verandert eveneens. Behalve de 
krachtige dynamiek die voortvloeit uit de eurocrisis, 
integreert Europa verder en nemen buiten de EU de 
Oost-Europese landen in belang toe. Kortom, de wereld 
om Nederland en Vlaanderen heen wordt groter of 
anders gezegd, het relatieve belang van onze landen 
wordt kleiner. De internationale politieke invloed neemt 
daardoor ook af: België en Nederland delen nu een zetel 
in het bestuur van het IMF. 

Projecties geven aan dat het aandeel van de EU27 in 
de globale welvaart, uitgedrukt in wereldwijd BBP, zal 
dalen tot 20% in 2025. Het aandeel van Aziatische 
landen (China, India, Korea, Japan, Thailand, Taiwan, 
Indonesië) zal in 2025 gestegen zijn tot meer dan 30%. 
Sinds 2011 is China de tweede economie ter wereld. 
Tegen 2025 zal de positie van China maar ook die 
van India als belangrijke economische wereldspelers 
verder zijn versterkt. In 2025 heeft Europa zijn positie 
als de belangrijkste exportregio in de wereld verloren. 
Het aandeel in de wereldhandel van Europa daalt 
van 39% in 2005 tot 32% in 2025. Het aandeel van 
Azië neemt toe van 29% in 2005 tot 35% in 2025. 
Het zwaartepunt van de globale productie verschuift 
derhalve sterk naar Azië en andere delen van de wereld 
(multipolariteit). 

De economische groeivooruitzichten hangen 
in belangrijke mate samen met demografische 
ontwikkelingen, die overigens tussen landen fors 
kunnen verschillen. Volgens een recent onderzoek 
van HSBC/Global Economics verliezen veel Europese 
landen terrein. In 2050 is het speelveld fors veranderd 
en zijn vooral (voorheen) welvarende landen met 
een relatief kleine en sterk vergrijzende bevolking 
die aan economisch belang gaan inboeten2. Verdere 
globalisering en verschuiving van economische 

groeipolen zorgen ook voor een verandering van 
migratiestromen.  Een vergrijzende arbeidsbevolking in 
sommige delen van de wereld waaronder Vlaanderen 
en Nederland verscherpt deze uitdagingen. 

Daarnaast is er sprake van een toenemende ‘global 
race for talent’. De nieuwe groeilanden trekken 
kenniswerkers aan omdat ze zich steeds meer willen 
toeleggen op kennis- en kapitaalintensieve producten, 
terwijl de meeste ontwikkelde landen in Europa tot 
op heden weinig aandacht hadden voor migratie van 
hooggeschoolden. 

Competitie tussen landen zal druk zetten op sociale 
systemen. Landen die hier onvoldoende flexibel op in 
spelen, lopen het risico van marginalisatie. Daarmee 
staat niet alleen de relatieve positie onder druk, maar 
is ook de welvaart en het welzijn in het geding. Een 
terugval in inkomens en vermogens is niet denkbeeldig. 
De economische en industriële structuur van Vlaanderen 
en Nederland is versnipperd en sterk Europees 
georiënteerd, daar waar de economische dynamiek 
verschuift naar andere delen van de wereld. Bestaande 
structuren en grenzen versterken de fragmentatie 
van investeringen en productieve activiteiten. Het 
merendeel van de buitenlandse investeringen komt uit 
Europa en de VS en vooralsnog in zeer beperkte mate 
vanuit de nieuwe groei-economieën. Door de versterkte 
internationale concurrentie zullen Vlaanderen en 
Nederland internationaal niet alleen relatief maar ook 
absoluut aan economisch en politiek belang inboeten.

Uitdaging: het oplossen van het schaalprobleem 
van de Vlaamse en Nederlandse markt door een 
combinatie van economies of scale (schaalvoordelen) 
en economies of scope (synergievoordelen). 

Bronnen: EC (2009a), EC (2009b), OECD (2009), 
NIC (2011), OECD (2012c), HSBC (2011)

2 The small-population, ageing, rich economies in Europe (…) the big 
losers. Switzerland and the Netherlands slip down the grid signifi-
cantly, and Sweden, Belgium, Austria, Norway and Denmark drop out 
of our Top 30 altogether.
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In een open wereld en een integrerend Europa blijken 
niet zozeer landen met elkaar te concurreren, maar 
blijkt de economische groei en de welvaart steeds 
meer afkomstig te zijn van succesvolle (groot)stedelijke 
regio’s. Door het verder integrerende Europa consolideren 
markten (bijvoorbeeld luchtvaart, financiële diensten 
en telecom), maar verandert de positie van stedelijke 
regio’s. Londen is het grootste financiële centrum van 
Europa geworden, Brussel  de Europese hoofdstad, 
Hamburg groeit door de economische ontwikkeling van 
Oost-Europa. Amsterdam staat bijvoorbeeld functies 
af aan Londen, zoals de internationale kunsthandel. 
Kortom, het nieuwe Europa maakt een herschikking 
door van functies en comparatieve voordelen. 

Economisch succesvolle regio’s in dit grotere, opener 
en concurrerender Europa worden gedreven door 
clusters van verwante economische activiteiten, 
waardoor agglomeratievoordeel ontstaat.  Dergelijke 
clusters van economische activiteiten maken gebruik 
van schaalvoordelen en netwerkvoordelen. Moderne 
economische groei is hiervan afhankelijk in Europa; het 
groeitempo van de twintig belangrijkste urbane regio’s 
ligt hoger dan dat van de EU27 als geheel. Daartegenover 
staan derhalve regio’s die leeglopen; arbeid en kapitaal 
bewegen naar de grote stedelijke centra. 

De schaalvoordelen betreffen de schaal van de 
productie – hoe groter een bedrijf, hoe lager de extra 
kosten per eenheid product. Het netwerkvoordeel 
betreft de uitwisseling van informatie tussen de 
bedrijven,  ook als ze concurreren (wat maakt de 
concurrent?). Deze uitwisseling van informatie 
betreft ook anderen in het cluster waarin financiers 
en onderwijsinstellingen belangrijke actoren zijn. 
Voorbeelden van zulke clusters zijn de Vlaamse 
textielcluster, de voedings- en genotmiddelenindustrie 
in de Zaanstreek, het petrochemisch complex rond 
Antwerpen en Rotterdam, de hightechclusters in 
Leuven (IMEC) en Brainport Eindhoven (Philips, ASML, 
FEI, VDL),  de creatieve industrie en de financiële sector, 
beide in de Metropoolregio Amsterdam en de financiële 
sector in Brussel. 

Mondiale spelers of multinationale ondernemingen, die 
vaak een belangrijke centrale rol hebben in regionale 
clusters, zorgen voor economische dynamiek en hebben 
een aantrekkende werking op nieuwe bedrijven. Het 
speelveld van multinationale ondernemingen is echter 
beduidend anders van bedrijven die alleen in Vlaanderen 
of Nederland actief zijn.  In die regionale clusters kunnen 
zowel schaalvoordelen als netwerkvoordelen worden 
gegenereerd, leidend tot productvariëteit. Door dat 
laatste kunnen bedrijven andere markten aanboren en is 
er flexibiliteit, zeker in hoogwaardige technologiemarkten 
waarin productlevenscycli kort zijn. Clusters bieden 
voorts het voordeel dat er markt is; bedrijven die de 
concurrentie verliezen kunnen worden overgenomen 
door naburige bedrijven die de concurrentie aankunnen. 
‘Single plant communities’ missen een dergelijke markt; 
als een bedrijf failliet gaat, heeft de boedel geen waarde. 

Productie van hoogwaardige technologie en clustering 
van bedrijven gaan samen. In het huidige Europa kan 
het noodzakelijk blijken dat gelijksoortige bedrijven hun 
inspanningen op het gebied van R&D bundelen. Soms 
strekken dergelijke regionale clusters van bedrijvigheid 
zich over landsgrenzen uit. Juist in Vlaanderen en 
Nederland zijn daar voorbeelden van: het economisch 
cluster is dan groter dan het land. Herkenbare 
economische clusters in Vlaanderen en Nederland zijn 
de (petro)chemie, de logistiek in samenhang met de 
zeehavens en hoogwaardige electronica. 

Uitdaging: het creëren van een winnaarsstrategie 
door het verbeteren van een hoogwaardig 
vestigingsklimaat voor investeerders en 
kenniswerkers.  Het kiezen, afstemmen en neerzetten 
van een gezamenlijk vestigingsklimaat uitgaande 
van regionale clusters overtuigt investeerders en is 
internationaal aantrekkelijk. 

Bronnen: De Ruytter et al., 2012, 
Randstad monitor (TNO, 2012)

2.3
REGIONAlIsERING EN URbANIsATIE
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In een  vergelijkende studie van Vlaanderen met een 
aantal omringende landen is de productiestructuur van 
het Vlaams Gewest en Nederland (Vergeynst 2012, SVR, 
pp 38-39) vergeleken met die van de EU15. Daaruit blijkt 
de verschillende en overeenkomstige economische 
specialisatie van Nederland en Vlaanderen. Ten 
opzichte van de EU153 zijn beide sterk in voeding en 
genotsmiddelen, aardolieraffinage, chemie en zakelijke 
diensten. In elektronica hebben beide landen geen 
comparatief voordeel; dit is weliswaar een belangrijke 
exportsector voor Nederland en Vlaanderen, maar het 
relatieve belang in termen van toegevoegde waarde is 
onder het gemiddelde van de EU15. 

Tabel 2.2.  Specialisaties naar sector in Vlaanderen 
en Nederland ten opzichte van de EU15, op basis van 
toegevoegde waarde

Comparatief voordeel geeft aan waar een land goed in 
is ten opzichte van anderen; het is een relatieve en geen 
absolute maatstaf (zoals gezegd voor elektronica). 
Vlaanderen heeft een grotere industriële traditie dan 
Nederland, zoals in metallurgie, metaalnijverheid 
en textiel. Nederland is per saldo meer op diensten 
georiënteerd dan Vlaanderen, maar dat is een gevolg 
van de geografische definitie van Vlaanderen. Het 
Brussels stadsgewest omvat namelijk een groot 
dienstverlenend complex en dat telt niet mee in de in 
aangehaalde studie gehanteerde definitie, anders dan 
het Amsterdamse dienstverlenende complex dat wel 
meetelt in het Nederlandse cijfer. 
Vlaanderen is per saldo een regio die relatief sterk 
steunt op industrie en transport – vooral de Antwerpse 
en Gentse havens. Het zuiden van Nederland (de 
provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg) hebben 
een met Vlaanderen vergelijkbare economische 
structuur. Bedrijfstakken die nu met elkaar in de praktijk 
verweven zijn, zijn hightech systems (elektronica), 
chemie en logistiek. Dit zijn bedrijfstakken die deels 
aansluiten op bestaande comparatieve voordelen van 
de Lage Landen als geheel beschouwd. 

Tabel 2.3.    R&D-intensiteit, als driejaarsgemiddelde, 
totale uitgaven aan research & development als 
percentage van BBP, 2000-2011

2.4
sPEcIAlIsATIE, PRODUcTIVITEIT
EN REsEARcH & DEVElOPMENT

Vlaanderen Nederland

Delfstoffenwinning x

Voeding & genot x x

Aardolie raffinage x x

Chemie x x

Metaalnijverheid x

Elektronica

Metallurgie x

Textiel x

Transport/logistiek x

Zakelijke dvl. x X

Financiële dvl X

Informatie & Comm. X

R&D-intensiteit o.b.v. driejaarsgemiddelden

Uitgaven GERD/GDP 2011 2000-11
absoluut 

verschil
EU 27 2,02 0,15

België 2,02 0,01

Frankrijk 2,24 0,07

Duitsland 2,82 0,35

Vlaams Gewest 2,10 -0,19

Nederland 1,95 0,01

Lage Landen 1,99 -0,04

Bron: (Vergeynst 2012 SVR, p 38-39)

3 Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, 
Finland, Griekenland Bron: OECD/Eurostat/NBB/FPB/CPB
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De R&D-positie van de Vlaanderen en Nederland staat 
onder druk. Het Vlaams Gewest heeft een R&D intensiteit  
die weinig hoger is dan het gemiddelde van de EU27; 
Nederland zit daaronder met een R&D intensiteit (R&D 
uitgaven als percentage van BBP) van 1,95. Frankrijk 
en Duitsland hebben hogere R&D-intensiteiten. De 
Scandinavische landen hebben R&D-intensiteiten die 
algemeen hoger liggen. Dit beeld verandert niet als naar 
hoogwaardige industrie of kennisintensieve diensten 
gekeken zou worden. 

De Lage Landen hebben per saldo een tanende R&D- 
intensiteit. Voor de groei van de productiviteit is dat 
nadelig; de benodigde extra kennis en innovativiteit 
is afwezig  of wordt ingekocht. Voor het laatste 
(inkoop van kennis) komt het er op aan dat de 
absorptiecapaciteit toereikend is. Ook daarom is 
investeren in R&D noodzakelijk. R&D wordt doorgaans in 
bedrijven geproduceerd dan wel in ruimtelijke clusters 
gegenereerd, zoals het agro-food cluster in Nederland 
met Wageningen Universiteit in de hoofdrol. 
De ontwikkeling van de productiviteit in Nederland 
en Vlaanderen behoeft verbetering. In Nederland is 
decennialang de focus gericht geweest op het verhogen 
van de arbeidsparticipatie. Deze strategie gaat terug 
op de grote onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt 
in de jaren. Dit beleid is succesvol geweest; de grote 
hoeveelheid deeltijdbanen in Nederland is intussen 
uitzonderlijk in Europa. De participatiegraad in 
Nederland heeft nu een niveau dat normaal is in de 
Europese context. 

De Vlaamse economie onderging eind vorige eeuw 
een transformatie met saneringen van verlieslatende 
industrieën. De productiviteitsgroei blijft belangrijk 
maar verliest aan impact mede met de verdere 
terugdringing van de industriële activiteiten. De bijdrage 
van werkgelegenheid in de economische groei neemt 
toe. De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers 
vormt een probleem voor Vlaanderen.

Door toenemende vergrijzing en het massaal uittreden 
van de babyboomgeneratie moet het accent de 
komende jaren veel meer op productiviteitsverhoging 
komen te liggen. Om de lasten van de vergrijzing 
te dragen, is uitbreiding van het aantal werkenden 
immers niet of nauwelijks mogelijk. Hoewel hogere 
productiviteit van diensten op binnenlandse markten 
ook welvaart verhogend werkt, is het met name de 
productiviteitswinst op concurrerende internationale 
exportmarkten die de welvaart bevordert. Dan gaat het 
om hoogwaardige industrie en diensten. 

Door globalisering en internationale concurrentie 
is economische groei geen vanzelfsprekendheid. 
Traditionele verdienmodellen staan in toenemende 
mate onder druk. Nieuwe disruptieve technologie zoals 
ICT en internet, maar ook de nieuwste aankomende 
generatie technologieën (key enabling technologies 
of ‘KETs’), maken dat Vlaanderen als Nederland 
potentieel veel te winnen hebben, maar tegelijk 
ook te verliezen. Innovatie is nodig om de groei van 
de arbeidsproductiviteit op peil te houden, nieuwe 
markten aan te boren en werkgelegenheid te creëren, 
en de Lage Landen concurrerend te houden ten 
opzichte van het buitenland.  Efficiëntieverbetering – 
het reduceren van kosten - alleen is onvoldoende om 
het verdienvermogen op peil te houden. Vooral voor 
de industrie geldt dat ook elders in de wereld fors 
wordt geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit, met 
nieuwere technologie en dikwijls grotere capaciteit, 
waardoor concurreren op arbeidskosten alleen 
onvoldoende is.  Innovatie is als een tweesnijdend 
zwaard,  gericht op verbetering en vernieuwing 
van productieprocessen waardoor sneller, beter 
en goedkoper geproduceerd kan worden, maar ook 
gericht op nieuwe en vernieuwde producten en nieuwe 
markten. 

Meer dan 65% van de toegevoegde waarde van de 
industrie in Nederland komt voor rekening van de 
lowtech en medium lowtech industrie. Hun aandeel 
in de goederenexport is minder dan 45%. Medium 
hightech en hightech goederen doen het in de 
export daarentegen juist sterk. In tegenstelling tot 
veel andere Europese landen wordt de Nederlandse 
maakindustrie daarmee gekenmerkt door een tamelijk 
duaal technologieprofiel, met de agrofood, chemie 
en hightechsystemen en materialen als belangrijke 
sectoren, naast de ICT dienstverlening. 

Vlaanderen heeft relatief veel werkenden in de 
medium hightech industrie, Nederland scoort iets 
beter bij de hightech diensten maar minder in de 
hoogtechnologische industrie. Vlaanderen slaagt er 
minder goed in om kennis te verzilveren in patenten. 
Nederland doet het op dit vlak beter.

Vlaanderen en Nederland, en ook Europa, worstelen 
met een ‘innovatieparadox’.  Sommige regio’s, zoals 
Brainport Eindhoven, de metropoolregio Amsterdam, 
maar ook Vlaanderen en Brussel springen er uit en 
horen in de Europese Unie bij de regio’s die het meest 
innoveren. Dat blijkt uit de vergelijking van de prestaties 
van 190 Europese regio’s (Europese Commissie, 2012a). 
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Beide landen hebben een sterke en hoog productieve 
kennis- en wetenschapsbasis. Maar in de vertaalslag 
van kennis naar nieuwe succesvolle producten, ofwel 
innovatie, blijven beide landen achter. Nieuwe bedrijven 
haken af door de lange weg van opschaling van 
concept en prototype naar daadwerkelijke productie 
en uitrol waarin niet alleen ondernemerschap maar ook 
financieel kapitaal cruciale factoren zijn. Nederland en 
Vlaanderen zetten beide in op een nieuw bedrijven- en 
innovatiebeleid, met een focus op negen topsectoren 
(NL) en zes innovatieknooppunten (VL) en een 
verandering van beleidsinstrumentarium (minder 
subsidies, fiscalisering; triple helix benadering in 
Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) op basis 
van Innovatiecontracten en R&D roadmaps). 

Uitdagingen: innovatie is een cruciale groeimotor 
voor de Vlaamse en Nederlandse economie. Dit 
vraagt niet alleen een duidelijke focus, massa en 
middelen, maar ook gerichte stappen naar echte 
excellentie op Europese / internationale schaal. 
Waar kunnen Nederland en Vlaanderen het verschil 
maken? Het zoeken van synergie, het vermijden 
van doublures, en het verdiepen van kennisbasis/
kerncompetenties zijn hierbij essentiële activiteiten.

Bronnen: EC (2009a), OECD (2012b), VN (2012)OECD 
(2012); TNO (SNI 2012)

Een vraagstuk in de Vlaamse en Nederlandse economie 
is schaalgrootte. Dan gaat het zowel om de schaal 
van de producerende industrie als de schaal van de 
thuismarkt. Schaal is een van de determinanten van 
innovativiteit van een bedrijfstak. Het is gebleken dat de 
chemie, voeding&genot, software/ICT en de machine 
industrie sneller groeien dan het nationale gemiddelde 
en voldoende R&D inzetten; deze bedrijfstakken 
hebben kennelijk voldoende armslag zodat de 
ingezette R&D ook in absolute zin groot genoeg is voor 
het genereren van voldoende innovatieve producten. 
De drempelwaarde ligt in de orde van grootte van 10 
miljard euro toegevoegde waarde per bedrijfstak. Deze 
drempelwaarde lijkt kritisch te zijn in het weerstaan 
van concurrentiedruk, structurele veranderingen en 
de conjunctuur. De absolute private R&D uitgaven 
liggen dan in de orde van grootte van enige honderden 
miljoenen euro’s per bedrijfstak. In regionale clusters 
gaat het dan om enige miljarden euro’s R&D bestedingen. 

Een initiatief als Brainport Eindhoven onderkent het 
schaalvraagstuk en genereert economies of scope 
als basis voor het innovatie- en groeimodel. Het 
voorbeeld van de autofabriek in Borne laat het belang 

van regionale clusters zien; andere naburige bedrijven 
hebben hier een actieve rol. Voor Organon in Oss geldt 
iets soortgelijks. Zulke voorbeelden laten ook zien dat 
niet zozeer de overheid van cruciaal belang is, maar 
governance – een gemeenschappelijk initiatief van een 
business community waar de overheid aan deelneemt.
 
Uit internationaal vergelijkingsmateriaal blijkt dat de 
R&D-uitgaven in Vlaanderen en Nederland niet tot de 
hoogste van de geïndustrialiseerde wereld behoren. 
De VS, Duitsland, Japan, maar ook Finland en Zweden 
hebben een hogere R&D-intensiteit. Het laat zien dat 
kleine landen niet noodzakelijkerwijs een lagere R&D- 
intensiteit hebben. 

Wie in de moderne wereld effectief wil zijn met innovatie, 
moet denken in deze orde van grootte: miljarden R&D-
bestedingen in een regionaal cluster. Dan ontstaat 
robuustheid, voldoende spill-over en synergie 
(agglomeratievoordeel in de R&D bestedingen’). Deze 
bedragen geven een structureel punt aan. Omvang en 
concentratie van R&D-middelen zijn cruciaal, niet alleen 
om tot innovaties en concurrentiekracht te komen, maar 
ook om conjuncturele en structurele bewegingen te 

2.5
scHAAlGROOTTE, R&D EN INNOVATIE
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weerstaan. In de wereld zijn verschillende voorbeelden 
van schaal en concentratie: de uitgaven van de VS aan 
ruimtevaart in Houston, of de uitgaven in de ICT in Silicon 
Valley, of Route 128 in Boston: allemaal voorbeelden die 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw al bekend waren. 

Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie 
Soete 2012 (Expertgroep voor de doorlichting van het 
Vlaams innovatie instrumentarium). Een belangrijke 
aanbeveling van Soete 2012 is: …’het is van belang 
een heldere en overkoepelende, lange termijn 
innovatiestrategie te hebben, waarin duidelijke keuzes 

worden gemaakt…’. Een belangrijk probleem dat 
Soete 2012 signaleert is natuurlijke fragmentatie en 
versnippering. Tegen de achtergrond van de noodzaak 
van schaal in de R&D-uitgaven beschouwen we 
deze natuurlijke versnippering als contraproductief. 
Schaal en concentratie van middelen zijn zonder meer 
effectieve beleidsinstrumenten. 

Uitdaging: het bewerkstelligen van voldoende schaal 
en concentratie van inspanningen.

Bron: Soete 2012

In de afgelopen 35 jaar hebben investeringen in moderne 
telecommunicatie-infrastructuur zoals mobiele 
telefonie en het internet een aanzienlijke economische 
groei gecreëerd. Het internet heeft nieuwe vormen 
van communicatie gestimuleerd en heeft bijvoorbeeld 
bijgedragen aan een verder automatisering en een 
reductie van transactiekosten. Het gebruik van het 
internet en mobiele telefoons is de afgelopen 15 jaar 
exponentieel toegenomen. Van oorsprong ontwikkeld 
om informatie te delen (Web 1.0), is het internet alom 
tegenwoordig. Cijfers geven aan dat sinds 1992 het 
aantal internetgebruikers globaal gestegen is met meer 
dan 29000%. 

De opkomst van het semantische web (Web 3.0) wordt 
gezien als de volgende evolutie van het internet, na 
de opkomst van de sociale netwerken (Web 2.0). 
De structuren en nieuwe applicaties zijn nog volop 
in ontwikkeling. Verwacht wordt dat gebruikers 
dynamisch kunnen interageren met diverse ‘realtime’ 
en opgeslagen informatie waarbij virtuele realiteit, 
interpretatie en gebruiksvriendelijkheid centraal staan. 

Door ICT en internet worden bepaalde diensten 
verhandelbare producten die bloot staan aan 
internationale concurrentie. ICT en de bijhorende 

diensten zijn niet langer geografisch gebonden, het 
volgt de know-how en kapitaalstromen en maakt 
deel uit van wereldwijde netwerken. Dit betekent 
niet dat ICT als innovatieve sector in Nederland en 
Vlaanderen niets meer te betekenen zal hebben. 
Bepaalde hoogtechnologische industrieën en high tech 
diensten leveren toe binnen grote projecten dankzij hun 
flexibiliteit en hoge specialisatie in bepaalde niches (zie 
Olympische Spelen, ruimtevaart). 

De maatschappelijke impact is onzeker en kan zowel 
positieve als negatieve elementen bevatten. Internet en 
bijhorende ICT toepassingen kunnen mensen op straat 
brengen, of laten participeren vanuit hun huiskamer. 
Sommige technologieën zijn duur en exclusief, andere 
zijn goedkoop en geven toegang aan velen om zo een 
technologische sprong  te maken in de toekomst (leap-
frog). 

Uitdaging: innovatie in ICT en investeringen in ICT 
infrastructuur zijn essentieel. Hoe kunnen Nederland 
en Vlaanderen hierin samenwerken om samen beter 
en slimmer aanwezig te zijn op het wereldwijde web?

Bronnen: OECD (2006), EC (2009c), 
UNEP (2011a), OECD (2012c)

2.6
IcT EN INTERNET
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De wereldbevolking blijft groeien. Volgens de laatste 
cijfers van de VN zijn er in 2011 meer dan een 7 miljard 
inwoners op aarde. Dat is bijna 3 keer zoveel als in 1950: 
toen waren er 2,5 miljard mensen. Projecties geven 
aan dat er tegen 2050 meer dan 9 miljard mensen 
zullen zijn. Dat betekent een extra aangroei van ruim 2 
miljard. Wel is de bevolkingsgroei zelf gedaald tijdens 
de afgelopen decennia van 1,65% per jaar in de 
vroege jaren negentig tot 1,2% per jaar in 2000. Deze 
daling in de toename betekent dat de wereldbevolking 
minder snel zal blijven stijgen en vermoedelijk in 2100 
kan stabiliseren op 10 miljard mensen.

De aangroei is erg ongelijk. Het grootste deel ervan 
gebeurt in Azië en Afrika. Het resultaat is dat tegen 
2050 de OESO-landen nog amper 15 procent van 
de wereldbevolking zullen uitmaken. Demografisch 
wordt ook het aandeel van de EU-lidstaten in de totale 
wereldbevolking kleiner. De projecties van de VN geven 
aan dat tegen 2030 het aandeel van EU27 landen zal 
dalen tot 10% van de wereldbevolking. In 1970 was dit 
aandeel nog 18%. Het aandeel in de wereldbevolking 
van economische groeilanden zoals China, India en 
Brazilië wordt steeds groter. 

De Lage Landen hebben in totaal een bevolkingsomvang 
van ruim 23 miljoen inwoners, waarvan 16,7 in Nederland 

en 6,3 in het Vlaanderen. De groei in de Lage Landen 
(0,52% gemiddeld per jaar over de jaren 2009-2012), 
in Vlaanderen (0,71%) wat meer dan in Nederland 
(0,45), is over de afgelopen jaren relatief hoog te 
noemen ten opzichte van de EU27 (0,28%) en zeker 
Duitsland (0,02%). Frankrijk heeft met 0,53% een met 
de Lage Landen overeenkomstige bevolkingsgroei.  In 
bepaalde nieuwe EU-lidstaten treedt nu ontvolking 
op (Litouwen, Roemenië, Hongarije, Estland, Letland). 
De aangroei in Vlaanderen is vooral te danken aan 
netto-immigratie en in Nederland aan de natuurlijke 
aangroei.

De bevolking wordt ouder. Het is een onafwendbaar 
gevolg van de demografische transitie naar een 
regime met lage sterfte en lage vruchtbaarheid. Dit 
is vooral het geval voor de OESO-landen, waar nu al 
bijna 15% van de bevolking 65 jaar of ouder is. De 
levensverwachting zal blijven stijgen en tegen 2050 
zal het aandeel van 65+ in de OESO-landen toenemen 
tot 25%. Het fenomeen van de bevolkingsveroudering 
zal zich niet beperken tot de OESO-landen. 

Ook de Aziatische en Afrikaanse landen ten zuiden 
van de Sahara, zullen in de loop van de 21ste 
eeuw ouder worden mede door de daling van de 
vruchtbaarheid. 

2.7
DEMOGRAfIE

Bevolking, 2012 2009-12 2008 2009 2010 2011 2012
jaargemiddelde dzd euro % % % % % %

EU 27 504.265,9 0,28 0,45 0,32 0,35 0,23 0,27

Belgie 11.055,0 0,81 0,81 0,77 0,86 0,87 0,70

Frankrijk 65.508,1 0,53 0,55 0,53 0,54 0,54 0,51

Duitsland 81.916,0 0,02 -0,17 -0,30 -0,14 0,03 0,17

Vlaams Gewest 6.364,5 0,71 0,74 0,73 0,78 0,71 0,64

Nederland 16.751,6 0,45 0,38 0,52 0,52 0,48 0,35

Lage Landen 23.116,1 0,52 0,48 0,58 0,59 0,55 0,43

Bron: Eurostat

Tabel 2.4.   Bevolkingsontwikkeling Vlaanderen en Nederland en enige andere landen alsmede de EU27, 2008-2012
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Zo zal bijvoorbeeld tegen 2030 al een op vier Chinezen 
ouder zijn dan 60. In nagenoeg alle EU-27 lidstaten is 
het aandeel 65+ers gestegen (met uitzondering van 
Ierland en Luxemburg). Duitsland en Italië verouderen 
snel, maar ook Vlaanderen en Nederland vergrijzen. 
Binnen België blijft Vlaanderen naar verwachting 
de meest vergrijsde regio, binnen Europa plaatsen 
Vlaanderen en Nederland zich op de middellijn. 

Uitdaging: voor Vlaanderen en Nederland geldt dat 
de 15-24-jarigen als groep minder omvangrijk zijn 

dan de 55-64-jarigen. Deze onevenwichtigheid 
tussen beide leeftijdsgroepen, de potentiële in- en 
uitstroom op de arbeidsmarkt, zal de komende jaren 
verder oplopen. De veroudering zal een druk zetten 
op de arbeidsmarkt en op de betaalbaarheid van de 
zorg- en pensioenstelsels. 

Bronnen: EC (2009a), UNEP (2011a), OECD (2012b), VN 
(2012)

In de komende decennia zal ook de concurrentie om 
grondstoffen en materialen verder toenemen, onder 
invloed van toenemende wereldbevolking, een forse 
toename in koopkracht en consumptie in opkomende 
economieën, maar ook door het dichterbij komen 
van grenzen in fysieke beschikbaarheid (uitputting 
makkelijk winbare olie- en gasvoorraden, schaarser 
worden bepaalde mineralen en metalen) en politiek 
(ontzegging van toegang tot bepaalde grondstoffen; 
protectionisme).

De wereldeconomie groeit gestaag en daarmee ook 
de vraag naar grondstoffen, waaronder bijvoorbeeld 
ertsen. De productie van ertsen hangt sterk samen 
met waar de ertsen gevonden worden. Dit verschilt 
per erts. Grote producten zijn veelal grote landen als 
de Verenigde Staten (VS), China, Australië en Rusland, 
maar ook Zuid-Afrika waar relatief veel ertsen gevonden 
worden. Zuid-Afrika heeft zo goed als een monopolie 
op platina en is ook de grootste producent van goud, 
chroom en mangaan. China heeft de productie van 
zeldzame ertsen bijna helemaal in handen. Chili en de 
VS zijn de grote producenten van koper en molybdeen, 
terwijl de verdeling aan productie veel meer verdeeld 
is voor ijzer en nikkel. Europa is sterk afhankelijk van 
import van deze ertsen.

De beschikbaarheid van ertsen is eindig. Prognoses 
geven aan dat tegen 2030 sommige ertsen van 
bijvoorbeeld lood, tin, zink, goud en zilver zullen bijna 
zijn uitgeput; de huidige groeivertraging in China met 
momenteel dalende grondstofprijzen doet daar niets 
aan af. Hergebruik wordt steeds belangrijker als ook 
het verfijnen van de zoekmethodes of het zoeken naar 
ertsen op moeilijk toegankelijkere plaatsen zoals in de 
zeebodem. Alternatieven zoals de winning van ertsen uit 
afval  zullen noodzakelijk worden. Dit is een belangrijke 
opportuniteit voor Europa dat weinig ertsen heeft in 
de ondergrond. Onderzoek geeft aan dat bijvoorbeeld 
uit een ton elektronisch afval ongeveer honderdvijftig 
gram goud wordt gehaald. Het rendement in natuurlijke 
goudmijnen ligt op vijf gram voor één ton grond. Grote 
onbekende is de evolutie van Afrika op het vlak van 
grondstoffenwinning en verwerking. Voor Europa speelt 
de geringe beschikbaarheid van grondstoffen een 
negatieve rol.

Uitdaging: het ontwikkelen van alternatieven voor 
essentiële grondstoffen door importsubstitutie 
zodat de afhankelijkheid van huidige aanbieders 
wordt verminderd.

Bronnen: UNEP (2011a), UNEP (2011b), OECD (2012a)

2.8
scHAARsTE EN GEOPOlITIEK
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Beleidsinstrumenten kunnen alleen effectief zijn als 
de politieke, bestuurlijke en institutionele structuren 
tevens op doelmatigheid toegesneden zijn. De huidige 
politieke, bestuurlijke en institutionele structuur van 
Europa, Nederland en Vlaanderen zijn dat nog niet 
helemaal. Momenteel bewegen deze politieke en 
institutionele structuren. Een voorbeeld daarvan is 
het mogelijke samenvoegen van de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland met het oog op het 
verhogen van bestuurlijke slagkracht. In Vlaanderen 
is er een debat over mogelijke fusies van gemeenten 
om hun bestuurskracht te verhogen.

De politieke realiteit van zowel Europa, Vlaanderen 
als Nederland zijn een uitkomst van een 
onderhandelingsproces. Europa is een nieuwe politieke 
en bestuurlijke laag die onze toekomst bepaalt, 
naast de nationale, provinciale en gemeentelijke 
overheid. Echter, op regionale schaal zien we dat 
spontane bestuursstructuren succesvol kunnen 

zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Metropoolregio 
Amsterdam, een samenwerking van gemeenten op 
stadsgewestelijk niveau. Brainport Eindhoven is een 
soortgelijk voorbeeld. Kenmerk van deze bestuur 
samenwerkingen is dat ze meervoudig zijn, geen 
blauwdruk kennen en uit doelmatigheidsoverwegingen 
ontstaan. De traditionele bestuurlijke lagen zijn niet 
meer toereikend om de juiste beleidsbeslissingen te 
genereren. Daarvoor zijn meervoudige structuren 
nodig, in aanvulling op de al bekende overheden. 
Vlaanderen kiest in haar ruimtelijk beleid tegen 2050 
voor ‘Metropool Vlaanderen’.  

Uitdaging: het creëren van de passende 
juiste meervoudige, grensoverschrijdende 
bestuursvormen die toegesneden zijn op voor de 
sector en R&D vereiste beleidsbeslissingen. Dit zijn 
niet alleen overheden, maar juist ook intermediaire 
organisaties met het bedrijfsleven, universiteiten en 
onderwijsinstellingen.

2.9
GOVERNANcE
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Holst Centre is een onafhankelijk open-innovatie R&D-
centrum dat generieke technologieën ontwikkelt voor 
draadloze autonome sensorsystemen en systems-in-
foil (flexibele elektronica). Holst Centre werd in 2005 
opgericht door IMEC (Vlaanderen) en TNO (Nederland) 
met de steun van het Nederlandse Ministerie van 
Economische Zaken en de regering van Vlaanderen. 
Het is vernoemd naar Gilles Holst, een Nederlandse 
pionier op het gebied onderzoek en ontwikkeling en 
eerste directeur van Philips Research.

Een belangrijk kenmerk van Holst Centre is zijn 
partnershipmodel waarin onderzoeksorganisaties en 
bedrijven samenwerken op basis van gezamenlijke 
roadmaps en shared research programma’s. 
Individuele bedrijven kunnen intekenen op deze 
programma’s op basis van een bilateraal contract. Het 
programmamodel is fundamenteel anders van aard dan 
het consortiummodel dat bijvoorbeeld in de Europese 
Kaderprogramma’s wordt gehanteerd, en maakt flexibel 
instappen en maatwerk mogelijk. Doordat bedrijven 
ieder apart en op hun eigen moment toetreden kent 
het programmamodel een risico dempend (want 
dakpansgewijs) karakter door de tijd gezien. Het 
partnershipmodel zorgt voor kruisbestuiving en maakt 
dat Holst Centre zijn strategie nauw kan afstemmen op 
de behoeften van de industrie. De industriële partners, 
zowel lokaal als internationaal, dragen niet alleen 
financieel bij maar brengen ook eigen researchers in 
(“industrial residents”). Door het toetreden van nieuwe 
partners wordt verdere groei van het programma 
mogelijk gemaakt. Ook de governance van Holst is 
bijzonder. Naast een overkoepelende Stichting Holst 
Centre die een rol speelt in de relatie met de overheid, 
zijn IMEC en TNO uitvoerende partijen waarbij de 
zakelijke risico’s en commerciële verantwoordelijkheid 
in een onderlinge overeenkomst zijn geregeld.  

Vanaf de start is Holst Centre actief ondersteund door 
grote stakeholders (OEM’s), met in eerste aanleg Philips 
als belangrijke aanjagende partij en de Nederlandse 
overheid als (financiële) wegbereider. De internationale 
reputatie van IMEC betekende een vliegwieleffect 
voor de bekendheid en groei van Holst Centre. De 
beschikbaarheid van publieke financiële steun is 

een essentieel onderdeel van het Holst model. Deze 
funding gecombineerd met strikte autonomie in het 
bepalen van R&D-doelen stelt Holst Centre in staat de 
juiste balans te houden tussen middellange termijn en 
meer explorerend lange termijn innovatief onderzoek. 
Gevestigd op High Tech Campus Eindhoven, profiteert 
Holst Centre van de state-of-the-art faciliteiten die het 
model van open innovatie op de campus biedt. Holst 
Centre heeft ongeveer 200 medewerkers van 30 
nationaliteiten, 70 resident researchers uit wetenschap 
en industrie en meer dan 30 industriële partners. 

Het publiek-private partnerschapsmodel heeft 
inmiddels navolging gevonden, bijvoorbeeld in 
Solliance (R&D-centrum in dunnefilmzonnecellen/
CIGS), Penrose (idem, additive manufacturing/3D-
printing, in oprichting) en Van ’t Hoff instituut (non-
invasive diagnostics). Daarbij is Holst niet een “one size 
fits all” model. Zo is Solliance in tegenstelling tot Holst 
geen ‘fysiek’ maar een virtueel model, vormgegeven 
als confederatie of paraplu van organisaties waaronder 
IMEC, TNO, TU/e en ECN. Van groot belang is het gekozen 
terrein/domein in relatie tot de beoogde scope. 

bIjlAGE 1
sUccEsVOllE sAMENwERKING IN HIGHTEcH:
HOlsT cENTRE 
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Chemie in Nederland

In 2010 werkten er ongeveer 64.000 mensen 
in de chemische industrie. Na de voedings- en 
genotmiddelensector is de chemie de grootste 
industriële werkgever. De sector genereerde in 2010 
een omzet van € 47 miljard per jaar. Circa 20% van de 
totale Nederlandse export wordt gerealiseerd door de 
chemie– een positieve bijdrage van € 14 miljard aan de 
handelsbalans. In 2010 was de totale exportwaarde 
van de chemie € 70 miljard. De directe bijdrage aan het 
bruto nationaal product is 3%, de indirecte bijdrage 
wordt geschat op 10%. De omzet van de sector is – 
tegen de economische trends in – in de periode van 
2002 - 2009 gemiddeld 5 tot 6% blijven groeien. De 
chemie heeft omvangrijke eigen onderzoeksfaciliteiten: 
de jaarlijkse investeringen van het bedrijfsleven in 
R&D bedraagt € 1,4 miljard (ruim 2,5% van de omzet) 
Van alle industriële sectoren levert de chemie, na de 
farmaceutische industrie, de hoogste toegevoegde 
waarde. Driekwart van de Nederlandse productie wordt 
geëxporteerd: meer dan 80% naar landen binnen de 
Europese Unie (EU), bijna 20% naar landen daarbuiten.

Wereldwijd is de Nederlandse chemie koploper 
in marktsegmenten als basischemie, voedings-
ingrediënten, coatings, high-performance-materialen 
en polymeren. Grote mondiale spelers als Shell, DSM en 
Akzo Nobel zijn hier begonnen; buitenlandse bedrijven 
als Dow, LyondellBasell en Sabic zijn hier gevestigd met 
hoofdkantoren, onderzoeks- en/of productiefaciliteiten. 
Naast alle bekende grote namen zijn zo’n 600 kleine 
en grote bedrijven aangesloten bij de Vereniging van 
de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), zo’n 
500 bij de NRK en VVF. Van de top-25 bedrijven in de 
chemie wereldwijd hebben 19 bedrijven een vestiging in 
Nederland, met een jaarlijkse R&D investering van ten 
minste 150 miljoen euro.

Ambities en beleid

De ambities van de topsector chemie: groene chemie 
en slimme materialen. In 2050 staat Nederland 

wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie 
en in de wereld top-drie van producenten van slimme 
materialen.

Chemie is een van de 9 topsectoren in het Nederlandse  
bedrijvenbeleid dat sinds 2011 (kabinet Rutte-I) 
is opgerold. Voor elk van de topsectoren is een 
innovatiecontract opgesteld voor de periode 2012-
2016. In deze innovatiecontracten staan maatregelen, 
plannen en afspraken om de topsectoren de komende 
jaren te versterken. Daarnaast zijn ICT, nanotechnologie 
en biobased economy onderwerpen die meerdere 
topsectoren aangaan; daarvoor zijn actieagenda’s 
opgesteld. Ook voor hoofdkantoren is een aparte 
actieagenda opgesteld.

Het Innovatiecontract Chemie beslaat de periode 
2012 t/m 2016, met een omvang van € 366 miljoen in 
2012, groeiend tot € 445 miljoen in 2015. Daarbinnen 
nemen de investeringen van de Topconsortia van € 
186 miljoen in 2012 toe tot € 215 miljoen in 2015. Het 
Innovatiecontract Chemie concentreert zich op drie 
grote en relevante innovatiedomeinen: Smart Polymeric 
Materials, Procestechnologie en Biobased Economy.

R&D en innovatie, arbeidsmarkt:

•	 Centres	 for	 Open	 Chemical	 Innovation	 (COCI’s)	 in	
Geleen (bij DSM/Chemelot) en Rotterdam (Plant One) 

•	 Innovation	 Labs,	 fysieke	 voorzieningen	 om	
startende en groeiende ondernemingen te faciliteren 
tot het moment dat zij zelfstandig een volgende stap 
kunnen maken.

•	 Human	Capital	Agenda	Chemie	 (HCA)	 -	programma	
met als doelen het verhogen van het aantal 
afgestudeerde chemici, een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de stimulering 
van ondernemerschap. Activiteiten zijn o.a. gericht 
op imagoverbetering, verbeteren van competenties, 
professionalisering van docenten en voorlichting. In 
2010 zijn twee Centra voor Innovatief Vakmanschap 
en een Centre of Expertise van start gegaan.  

bIjlAGE 2
cHEMIE IN NEDERlAND EN VlAANDEREN
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Er is daarnaast een digitaal beta-techniekloket 
ontwikkeld waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar 
op laagdrempelige manier, op persoonlijke titel 
kunnen vinden. In 2011 is, in samenwerking met 
vmbo- en mbo docenten en bedrijfsmedewerkers in 
vier regio’s, een start gemaakt met de ontwikkeling 
van proces technisch materiaal voor het vakcollege.

Biobased Economy 

De Hoofdlijnennotitie BBE geeft de integrale 
middellange termijnvisie weer, waarbij de noodzakelijke 
inspanningen op de hele keten van duurzame 
biomassavoorziening naar toepassingen worden 
weergegeven. Het Innovatiecontract BBE is daaraan 
complementair en geeft een nadere invulling van 
de vraag gestuurde speerpunten op het terrein 
van kennis en innovatie. Hieraan hebben ca. 200 
bedrijven hun commitment gegeven. Deze speerpunten 
zijn uitgewerkt in de volgende werkpakketten: 
Biobased materialen; Bio-energie & Bio-chemicaliën; 
geïntegreerde bio raffinage; Teeltoptimalisatie en 
biomassaproductie; Terugwinnen en hergebruik; 
Economie, beleid en Duurzaamheid. Het MKB speelt een 
sleutelrol in de aanpak. De Euregionale samenwerking 
met Vlaanderen en NordRhein Westfalen zal dit jaar 
resulteren in concrete initiatieven op het terrein van 
kennisuitwisseling en matchmaking. Een inventarisatie 
heeft bij het bedrijfsleven 70 belemmeringen aan het 
licht gebracht die de investeringen in de BBE beperken. 
Het programma Botsende Belangen BBE zet zich in deze 
belemmeringen weg te nemen. Met het veld worden 
hierover tevens green deals afgesloten.

Chemie in Vlaanderen

Met een omzet van 30,4 miljard euro vertegenwoordigen 
de chemische ondernemingen meer dan 20% van de 
totale industriële bedrijvigheid in Vlaanderen (cijfers 
2009). De totale omzet van de Belgische chemie 
en lifesciences industrie bedroeg 45,2 miljard euro, 
waarvan ongeveer een kwart is toe te schrijven aan 
de farmaceutische subsector. Ruim twee derde van de 
chemische industrie en van de life sciences in België is 
gevestigd in Vlaanderen. Zij is hier dan ook de tweede 
belangrijkste industrietak. Daarnaast levert de chemie 
en life sciences in Vlaanderen een toegevoegde waarde 
op van 7,6 miljard euro (2008) of bijna een kwart van 

de totale bruto toegevoegde waarde van de gehele 
verwerkende industrie in Vlaanderen. Bovendien is zij 
zeer exportgericht en voert meer dan 80% van haar 
productie uit (34,6 miljard euro in 2009). 

De Vlaamse chemische en life sciences industrie is een 
zeer heterogene sector. De belangrijkste sectoren in 
Vlaanderen zijn: basischemie, biotechnologie, farmacie 
en biofarmacie, kunststoffen en rubber, detergenten, 
lijmen en cosmetica, phytofarmaceutische 
producten, smeermiddelen. De basischemie, de 
kunststoffenverwerking en de farmaceutische industrie 
zijn de grootste subsectoren van de chemische 
industrie. Ze vertegenwoordigen samen 70% van 
de totale tewerkstelling van de Vlaamse chemische 
industrie. Ze zijn aanwezig in sterk geconcentreerde 
productiepolen, in o.m. het Antwerpse havengebied, de 
Gentse Kanaalzone, de farma-as in Puurs-Bornem en 
langs het Albertkanaal op de as Antwerpen-Tessenderlo. 
Verspreid over het gehele gewest vindt men echter 
talrijke bedrijven in alle takken van de afgeleide chemie. 
Opvallend is een sterke graad van integratie: wat in de 
ene onderneming wordt gemaakt, wordt in de andere 
verwerkt. Wij vinden deze verwerkende chemische 
bedrijven overal in Vlaanderen. Dit samenspel van 
grote, middelgrote en kleine ondernemingen is één van 
de belangrijkste chemietroeven.

De Vlaamse havens oefenen uiteraard een grote 
aantrekkingskracht uit op de exportgerichte bedrijven. 
Over de periode 2002-2008 kende de export een 
positieve trendgroei van 6,2% per jaar, terwijl die voor 
alle goederen samen uitkomt op een jaarlijkse groei 
van 5%. Het aandeel van de chemie en life sciences 
in de totale Vlaamse uitvoer blijft toenemen en draagt 
in 2009 bij tot ongeveer een kwart van de waarde 
van de totale Vlaamse uitvoer (t.o.v. 21,0% in 2002 
en 22,5% in 2008). Een positieve vaststelling is ook 
dat de aanwezigheid op groeimarkten blijft toenemen. 
Zo is het exportaandeel naar de groeimarkten (BRIC-
landen) verdubbeld op zeven jaar tijd (2,8% in 2002 
vs 5,6% in 2009). Het resultaat is dat de chemiesector 
een structureel positieve bijdrage blijft leveren aan de 
Vlaamse handelsbalans.
De private uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
in de chemie en life sciences industrie in Vlaanderen 
worden geraamd op 1,37 miljard euro (cijfers 2009). Deze 
investeringen kenden de voorbije jaren een stijgende 
evolutie met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6% 
over de periode 1999-2009. De chemische industrie 
en life sciences is veruit de grootste O&O-investeerder 
en de meest O&O-intensieve sector in Vlaanderen.  
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Zij is goed voor de helft van alle O&O-uitgaven 
van de privésector. Hierbij valt op dat ongeveer 
driekwart van de totale O&O-uitgaven afkomstig 
zijn van de “life sciences” (de sectoren van de 
farmaceutische industrie en biotechnologie). Vanuit 
een sterk academische weefsel (VIB, IMEC, VITO, 
ITG en de 5 universitaire partners) en hoogstaand 
farmaceutisch onderzoek is er de laatste jaren een 
sterke opmars geweest van biotech bedrijven actief 
in de biomedische sector enerzijds en het verbeteren 
van gewassen anderzijds. Voor de basischemie 
is er een lichte daling in onderzoeksactiviteit 
(Debackere et al., 2012). Op basis van ramingen 
blijkt bijvoorbeeld ook dat de chemische bedrijven 
(excl. biotechbedrijven) ongeveer 7% van de R&D-
subsidies vertegenwoordigen, terwijl de sector 
goed is voor 25% van de toegevoegde waarde 
gegenereerd in en door Vlaanderen.

In 2006 definieerde de toenmalige Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid (VRWB) zes strategische clusters 
voor technologie en innovatie in Vlaanderen. Binnen 
de cluster ‘Nieuwe materialen, Nanotechnologie en 
Verwerkende Industrie’ werd duurzame chemie als 
innovatiespeerpunt voor Vlaanderen geïdentificeerd. 
Dit vormde de aanleiding voor essenscia Vlaanderen 
om in 2008 te starten met een IWT-haalbaarheidsstudie 
voor duurzame chemie in Vlaanderen. Dit project 
kreeg de naam FISCH mee, wat staat voor ‘Flanders 
Innovation Hub for Sustainable CHemistry’. FISCH 
wordt nu verder uitgebouwd als een concrete 
transitiestrategie voor duurzame chemie. De FISCH-
studie heeft uit de 80 innovatiethema’s van het 
Europees Technologieplatform ‘SusChem’ 11 thema’s 
(‘priority setting’) geselecteerd i.v.m. duurzame chemie 
waar Vlaanderen nu reeds een toppositie kan innemen 
of in de toekomst een toppositie kan bekleden.

Op 8 maart 2012 is de groep voor het eerst 
bijeengekomen om de opdracht door te spreken en 
haar werkwijze te bepalen. Vervolgens is zij in 2012 
vijf keer bijeengeweest om uitdagingen, mogelijke 
benaderingen en aanbevelingen te bespreken. 
Afgevaardigden uit de Denkgroep hebben met enkele 
deskundigen van Maastricht University, Holst Centre 
en de VSNU doorgepraat, evenals met bestuursleden 
van de Vlaams Nederlandse Delta. In 2013 is 4 keer 
vergaderd tot aan afronding van het rapport in juni. 
De leden van de Denkgroep zijn tussentijds in staat 
gesteld op tekstvoorstellen te reflecteren die telkens 

na de voorgaande bespreking werden geformuleerd 
door secretarissen die in deeltijd door TNO en SVR 
beschikbaar zijn gesteld. Gebruik is gemaakt van 
voorliggend studiemateriaal en wetenschappelijk 
inzicht (zie Literatuur en bronnen). Een apart budget 
was niet voorzien. Door de disciplinair gemengde 
Vlaams-Nederlandse samenstelling en onderlinge 
wisselwerking is tot aanbevelingen gekomen die in 
aantal beperkt zijn en wederzijds gedragen worden. Via 
diplomatieke facilitatoren is contact onderhouden met 
opdracht gevende minister presidenten en ambtelijke 
diensten. 

bIjlAGE 3
TOElIcHTING wERKwIjzE VAN DE DENKGROEP
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