Holland High Tech

High Tech Solutions for Global Challenges

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de Topsector High Tech Systemen en
Materialen (HTSM) onderscheiden zich door hun technologische excellentie en behoren in hun
marktsegmenten tot de wereldtop.
De behoefte voor een internationale branding van ‘Holland High Tech’ – in het kader van de Topsector High
Tech Systemen en Materialen (HTSM) – komt vanuit het bedrijfsleven (grote OEM’s en toeleveranciers),
kennisinstellingen (universiteiten en topinstituten) en de landelijke en regionale Nederlandse overheid.
Toptechnologische bedrijven richten zich op exportbevordering, op afzetmarkt voor producten, concepten
en ideeën. Wegens vergrijzing en ontgroening in Nederland hebben deze bedrijven behoefte aan de
aanwas van arbeidskrachten: buitenlandse kenniswerkers (gouden hoofden) en vakmensen/know how
(gouden handen). Tevens zoeken deze bedrijven internationale samenwerkingsverbanden. Kennisinstituten
zoeken naast goede docenten en studenten bovendien naar samenwerking met andere (internationale)
kennisinstellingen op topniveau, en industriële partners. De Nederlandse overheid wil de economie in
Nederland opstuwen door bedrijven aan te trekken en de handelsbalans te verbeteren. Economische
diplomatie is een instrument om opdrachten te helpen te verwerven en mogelijke handelsbelemmering
op te heffen. De groeiambitie van High Tech Systemen en Materialen is het verdubbelen van de export
van € 32 miljard in 2009 tot € 77 miljard in 2020.

Visie
De eeuwenoude Nederlandse cultuur van vindingrijkheid, pragmatisme, ondernemerschap, openheid
en de bereidheid tot samenwerking is bij uitstek geschikt voor het HTSM vakgebied. Illustraties daarvan
zijn de zaagmolen en de vijzelpomp, van de microscoop tot de onderzeeboot, van de 6-cylindermotor
tot de variomatic en van navigatiesystemen tot energiewinning uit afval van voedselgewassen. Deze
eigenschappen maken Nederland ook bij uitstek de “place to be” voor de oplossingen voor de huidige
maatschappelijke uitdagingen op het gebied van health (gezondheid en welzijn), security, renewable
energy, mobility, climate (water, milieu, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie). Met oplossingen die in de
cross over van technologieën moet worden gezocht. Nederland behoort tot de champions league op het
gebied van high tech, en wil dat blijven.

Missie
Het is het streven van de Topsector HTSM om via alle technologisch georiënteerde kanalen zoals bedrijven,
branche-organisaties en ambassades te laten weten dat Nederland (Holland) DE place to be is voor high
tech. Herkenning en erkenning wereldwijd dat Nederland het land is om producten, kennis en concepten
te halen. Het land voor topbanen voor buitenlandse kenniswerkers (gouden hoofden), vakmensen/know
how (gouden handen) èn voor scholing. Voor research & development op het gebied van technologie en
innovatie. Voor samenwerkingsverbanden en technologische partners. En als vestigingsland en -klimaat
voor (buitenlandse) technologische bedrijven. Een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken voor
ondernemers, onderzoekers en studenten.

Wat ‘verkoopt’ en belooft de sector High Tech Systemen en Materialen in
Nederland?
Een pragmatische geheeloplossing voor technologische uitdagingen – van systeemarchitectuur tot
maken – met betrekking tot producten die van belang zijn voor de maatschappelijke uitdagingen van
deze tijd en die op de wereldmarkt worden verkocht. Inclusief de daarbij behorende service. Als je met
Nederlandse bedrijven of mensen samenwerkt, is er een win-win voor alle betrokkenen. Naast toegang
tot toptechnologie, treedt je als betrokkene toe tot de champions league.
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