Visie en missie internationalisatie Topsector HTSM
De Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelt en produceert
hoogwaardige eindproducten, halffabricaten, componenten en materialen voor klanten over de
hele wereld. Met het ontwikkelen van sleutel technologieën draagt de topsector HTSM bij aan
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In de topsector HTSM zijn circa 500.000 mensen
werkzaam, die voor € 50 miljard aan export genereren. Daarmee is de topsector HTSM van alle
andere topsectoren de grootste exporteur van goederen.
De huidige marktontwikkelingen verschaffen Nederland een uitstekende positie. De vraag naar
hightech producten blijft wereldwijd toenemen, ook vanwege de toenemende koopkracht. Veel
eindproducten bestaan voor een steeds groter deel uit elektronica, software en nieuwe materialen.
Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op sleuteltechnologieën die in Nederland stevig geworteld zijn:
micro-/nano-elektronica, nanotechnologie, fotonica, geavanceerde materialen, halfgeleiders,
elektronische componenten en -systemen. Nederland kent daarnaast al eeuwenlang de drive om
wereldwijd te willen en kunnen concurreren en topkwaliteit te leveren.
Het is ons ultieme streven om als Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen
internationaal tot de top te behoren, en onze export te verhogen tot zo’n € 75 miljard in 2025. Dit
bereiken we door in te zetten op drie niveau’s:
-

-

Generieke acties. Hiertoe behoren de deelname aan strategische beurzen, handelsmissies,
innovatiemissies, verkenningsmissies etc.
Specifieke deelsector en landenplannen. Zo zijn er plannen gereed of in wording voor de
sectoren automotive, robotics, fotonica, semiconductors, aerospace en composieten.
Daarnaast is er een specifiek plan voor Duitsland, onze belangrijkste handelspartner en is het
in de planning om een zelfde plan voor Frankrijk te maken. Deze plannen worden opgesteld
door de samenwerkende partners van Holland High Tech.
Programma management. Dit betreft het daadwerkelijk uitvoeren en monitoren van de
actieagenda’s in de deelsectoren en landen. Hiertoe wordt samengewerkt met de posten in
het buitenland, RVO en NL in Business.

Al deze acties moeten uitmonden in de doelstelling van exportgroei en in het creëren van
hoogwaardige werkgelegenheid. Daarmee is de sector HTSM een essentiële motor en aanjager van de
Nederlandse economie.

