
Uniek profiel opbouwen
Om de ambities van de noordelijke hightech industrie kracht bij 

te zetten is het afgelopen jaar de Taskforce HTSM Noord-Nederland 

van start gegaan (zie kader). Deze Taskforce overkoepelt de 

belangrijkste hightech-organisaties en bedrijven en is een soort 

permanente denktank die een agenda opstelt en lobbyt voor de 

hightech-industrie, zowel in Noord-Nederland als daarbuiten. 

Dat werpt inmiddels zijn vruchten af. Het topteam HTSM ziet 

het Noorden als een belangrijke hightech regio in wording. Die 

erkenning is er nu ook bij de noordelijke bestuurders. HTSM is 

inmiddels opgenomen in de Noordelijke Innovatie Agenda (de 

NIA) en is daarmee het jongste noordelijke speerpunt, naast 

water, energie, healthy ageing en de biobased economy.

Om een rol te kunnen spelen in de snelgroeiende hightech-

industrie moet een regio een uniek en herkenbaar profiel hebben.

Noord-Nederland wordt zeker geen ‘Brainport 2’ of ‘Klein Twente.’ 

Gelukkig beschikt het Noorden over specifieke competenties. 

Het is voor de Taskforce belangrijk dat potenties kunnen worden 

omgezet in substantiële en duurzame werkgelegenheid. Dat 

heeft geleid tot de keuze van vier speerpunten: 

 ‘Embedded Intelligence’ gaat over het toevoegen van de-

centrale intelligentie waardoor allerlei systemen (van dijken tot 

akkerbouw) zichzelf gaan monitoren, analyseren en aansturen 

zodat ze veel robuuster zijn dan traditionele systemen. Embedded 

Intelligence is een belangrijk toepassingsgebied van big data 

en nieuwe informatietechnologie, een van de specials van de 

noordelijke HTSM-sector.

 ‘Advanced Materials’ gaat over nieuwe materialen (zoals 

composieten, maar ook groene materialen) en over technieken 

om deze te verwerken. Materiaalkennis is op topniveau aanwezig 

en vormt een stille kracht achter de noordelijke hightech industrie.

 Adaptive Manufacturing gaat over het ontwikkelen van 

superefficiënte (foutloze en customized) fabrieken, met gebruik-

making van nieuwe informatietechnologie, ook wel aangeduid 

als de vierde industriële revolutie. Doelstelling is om het Noorden 

te positioneren als bakermat van smart factories. Met smart 

factories wordt het mogelijk om in relatief dure regio’s grootschalig 

te produceren, en om werk uit lagelonen-regio’s terug te halen.

 Big Science gaat over het ontwikkelen van higtech instru-

menten voor wetenschappelijk onderzoek, met Astron en SRON 

als wereldspelers. Een kleine specialisatie, maar belangrijk omdat er 

veel wordt geïnnoveerd.

Inhoudelijk zet de Taskforce dit jaar extra in op ‘technologie 

voor personalized health.’ Het gaat daarbij om producten en 

diensten om de gezondheid van consumenten preventief te ver-

beteren. De Taskforce wil vanuit de higtech industrie een flinke 

bijdrage leveren om de ecostructuur te versterken zodat kennis 

sneller wordt omgezet in nieuwe producten en nieuwe banen. 

Personalized health is een unieke kans voor het Noorden om 

een nieuwe banenmotor te worden. In overleg met de Taskforce 

heeft de SER-Noord ‘personalized health’ meegenomen als één 

van de twee icoonprojecten in haar Actieagenda voor groei in 

Noord-Nederland, die op 6 maart wordt gepresenteerd.

Vliegende start Taskforce  HTSM Noord-Nederland
Sterk in big data ... Noord Nederland als bakermat van smart factories …

Materiaalkennis die het verschil maakt ... Datagateway to Europe ...

Vernieuwde crosslinks tussen online-bedrijven en de traditionele maakindustrie? 

Noord-Nederland heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een 

hightech regio van wereldformaat. En dat is maar goed ook, want welke keuze Noord-Nederland ook maakt: 

de toekomstige werkgelegenheid, op alle scholingsniveaus, zal voor een belangrijk deel moeten komen van de 

hightech maakindustrie. De nieuwe ambities van het Noorden zijn bepaald niet onopgemerkt gebleven. De NOM 

coördineert de activiteiten die in het kader van HTSM Noord-Nederland  worden ontwikkeld.

Samenstelling Taskforce HTSM
Deze Taskforce vertegenwoordigt de belangrijkste hightech initiatieven en organisaties 

en bestaat uit: Ard van der Tuuk (gedeputeerde Drenthe, tevens voorzitter), Rob 

Karsmakers (Philips), Rob Goossens (Fokker), Sibrand Poppema (RUG), Kor Visscher 

(Innovatiecluster Drachten), Marco de Vos (Astron, mede namens het Drentse sensor-

cluster),  Sander Oosterhof (NOM) en Jan Jaap Aue (Hanzehogeschool, mede namens 

NHL en Stenden). Coördinator is Hans Praat van de NOM.

De werkgroep
In zekere zin kan de Taskforce HTSM worden beschouwd als de op-

volger van Sensor Universe, waarmee het thema sensortechnologie 

is verbreed tot ‘hightech systems and materials’, in lijn met het nationale 

topsectorenbeleid. De Taskforce HTSM is geen nieuwe clusterorga-

nisatie, maar een coalitie van samenwerkende organisaties, met een 

sturende rol van marktpartijen. Alle partners brengen capaciteit in 

zodat de agenda gezamenlijk wordt ingevuld. Daartoe is een brede 

werkgroep samengesteld, die bestaat uit Jan Post (Philips), Emmaly 

Sibbes (Fokker), Daniela Mikkers (Astron), Allard van Dijk (Ministerie 

van Economische Zaken), Monique Leijn (Provincie Drenthe),

Annemieke Galema (Rijksuniversiteit Groningen) en Joke Bruining 

(Hanzehogeschool, namens de noordelijke hogescholen). De 

Taskforce heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar 

uiteraard wel korte lijnen naar de bestuurders. De coördinatie is in 

handen van Hans Praat van de NOM. Op www.htsm-nn.nl worden 

de speerpunten, de belangrijkste innovatieprojecten en hightech 

organisaties uiteengezet. 
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Geslaagd congres
Eind november vond voor een uitverkochte zaal in De Nieuwe 

Kolk in Assen het eerste HTSM-congres plaats. De keynote was 

voor Amandus Lundqvist, het boegbeeld van het landelijke 

topteam HTSM. Lundqvist feliciteerde Noord-Nederland met 

deze krachtige organisatie en sprak de verwachting uit dat het 

Noorden haar opmars als hightech regio zal doorzetten. De 

speerpunten van de noordelijke higtech-industrie werden geïllu-

streerd met aansprekende pitches van Delta Industries (Embed-

ded Intelligence), KxA (Big Science), Rijksuniversiteit Groningen 

(Advanced Materials) en Fokker (Adaptive Manufacturing). Na 

het debat met de Taskforce werden de drie flagship-projecten 

van HTSM Noord-Nederland op het podium gezet. Het zijn het 

World Class Composite Solution Center rond Fokker, het Euro-

pean Centre for Exascale Techology (ERCET) en Region of Smart 

Factories. Een uitgebreid verslag van de conferentie is te vinden 

op de website (www.htsm-nn.nl).

De agenda voor 2015
Het offensief voor de hightech industrie krijgt in 2015 een krachtig 

vervolg. Onder het motto ‘Meet up with an up-and-coming 

hightech region’ presenteert HTSM Noord-Nederland zich op 

de Hannover Messe, de grootste industrie- en technologiebeurs 

ter wereld. De presentie is onderdeel van het Holland Hightech 

House. In de stand worden de vier speerpunten gepresenteerd 

via projecten en deelnemende bedrijven.

Hannover Messe, gaat u mee?
De Taskforce wil zoveel mogelijk noordelijke bedrijven, instellingen 

en studenten laten kennismaken met dit geweldige hightech-

event en zet daarom op 14, 15 en 16 mei bussen in. Er geldt een

gereduceerd tarief voor studenten. Inschrijven voor deze busreis

kan via de website www.htsm-nn.nl.

De Nieuwe Kolk bruist tijdens het eerste HTSM-congres.
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