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0 Management samenvatting 

Reductie van energieverbruik en energie-efficiëntie zijn de belangrijkste maatregelen om de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en emissies te reduceren. De reductie van 

de (specifieke) energievraag is een essentiële voorwaarde voor de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding, en daarmee onlosmakelijk verbonden aan de continuïteit van een 

concurrerende procesindustrie.  Verschillende scenariostudies, waaronder die van WWF/Ecofys 

(The Energy Report, 100% Renewable Energy by 2050, (2011)) laten zien dat door forse energie 

efficiëntieverbeteringen de vraag naar energie in industriële sectoren kan afnemen ondanks een 

sterk stijgende productie.  

 

Met bijna de helft van het totale primaire energiegebruik, inclusief grondstof, is de procesindustrie 

de grootste energieverbruiker in Nederland (raffinage, de petrochemie, de metalen, de 

voedingsmiddelen- en papierindustrie e.a). In vergelijking met de industrie in vele andere landen is 

de Nederlandse industrie energie-intensief door het relatief grote aandeel van de procesindustrie. 

Het totaalverbruik is ongeveer 1500 PJ. De procesindustrie is van groot belang voor Nederland, de 

jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 180 miljard Euro en levert een substantiële bijdrage aan het 

bruto nationaal product. De sectoren uit de procesindustrie bieden werk aan meer dan 

tweehonderdduizend mensen. De procesindustrie is aanjager en afzetmarkt voor het Nederlandse 

innovatieve MKB en de toeleverende industrie. 

 

Nieuwe investeringen vinden steeds vaker plaats dicht bij de nieuwe, opkomende markten of dicht 

bij de vindplaats van grondstoffen (bijv. Shell, Qatar). De macro-economische bewegingen zorgen 

ervoor dat deze trend door zal zetten. Het behouden van de procesindustrie in Nederland vraagt 

dus actief beleid en is geen vanzelfsprekendheid.  

 

Dit contract levert 13 tot 18 PJ per jaar aan benutting van het energiebesparingspotentieel 

en legt bovendien het fundament voor een besparing van 700 PJ in 2050. Dit vertaalt zich 

in een verdubbeling van het energiebesparingstempo van 1 naar 2% per jaar in de 

industrie. Naar verwachting levert dit een CO2 reductie van bijna 1 megaton per jaar 

cumulerend tot 40 megaton in 2050 op. 

 

Wetenschappelijk koploper 

Nederland heeft door zijn historisch sterke procesindustrie ook een excellente wetenschappelijke 

kennisbasis. De internationale vermaardheid van de Technische Universiteiten is daar slechts één 

voorbeeld van. Ook ECN is met bijvoorbeeld haar warmtepompen wereldwijd uniek. De open 

samenwerking in Nederland tussen alle technische universiteiten en kennisinstellingen maakt deze 

positie nog krachtiger. Vele procestechnologische innovaties vinden dan ook hun oorsprong in 

Nederland. De vele procestechnologische spin-out start-ups zijn hier het levend bewijs van.  

 

Bottlenecks voor innovatie -niet alleen technologieontwikkeling. 

Wij staan een bredere aanpak dan alleen technologie ontwikkeling voor. De bottleneck bij 

innovaties binnen procesindustrie is niet alleen de beschikbaarheid van nieuwe technologie. Met 

name prioritering, kapitaal en bedrijfscultuur spelen een belangrijke rol bij het nemen van 

investeringsbeslissingen. Wij richten onze aanpak op: 

 

o Koppeling tussen primaire business drivers en investeringen in energie besparing. 

o Een actief human-capital-beleid dat zich richt op het aantrekken en ontwikkelen van 

menskracht en innovatieversnelling  door middel van aandacht voor competenties, cultuur 

en mindset. 

o Valorisatieversnelling door middel van een valorisatiecentrum en ondersteuning startups. 

o Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het de-bottlenecken van first launches. 

o Een continu vernieuwende innovatiecyclus welke ruimte geeft aan demonstratie van nieuwe 

technieken en processen en bouwend aan de fundamenten voor de toekomst.  
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Door een sterke focus op access to know how en time to market vertaalt de excellente 

wetenschappelijke uitgangspositie van Nederland zich in versterkte economische activiteit en 

verbeterde concurrentiekracht van onze industrie. Rondom een sterke procesindustrie ontstaat een 

actief kennis- en kunde-ecosysteem voor energie-efficiënte productie. Hierop ontstaat een 

versterkte activiteit van MKB bedrijven gericht op duurzame technologieontwikkeling. Door de 

financiële instrumenten zijn deze bedrijven in staat snel, commercieel aantrekkelijke, nieuwe 

technologie in Nederland en ver daarbuiten te leveren.  

 

Organisatorische noodzaak 

De organisatie zal gebouwd worden op de bewezen best practices en fundamenten van het 

Institute for Sustainable Process Technology. Er ontstaat een cross-sectoraal TKI Processing welke 

de procestechnologische vraagstukken uit de innovatiecontracten van Agro-Food, Chemie, 

Biobased Economy en Energie zal beantwoorden. Zo vindt de koppeling met de primaire drivers 

van de industrie uit deze sectoren op natuurlijke wijze plaats. Vraagsturing, open uitwisseling van 

kennis, werken met roadmaps om de gezamenlijke doelen vorm te geven en trust based networks 

zijn uitgangspunten voor de werkwijze van het TKI.  Het TKI moet een omgeving/ecosysteem 

bieden waar bedrijven effectiever en efficiënter procestechnologische innovaties kunnen 

ontwikkelen dan binnen hun eigen bedrijf. Dit TKI is met een flexibele, agile cultuur de 

noodzakelijke tegenhanger van de meer beheersmatige graduele innovatiecultuur van de op 

controle gerichte industrie. 

Hiermee wordt een organisatorische tweebenigheid gecreëerd die flexibel innoveren mogelijk 

maakt.  Dit organisatieprincipe ondersteunt tevens sociale innovaties op gebieden als dynamisch 

managen, flexibel organiseren en aandacht voor talentontplooiing en zet kennis daadwerkelijk om 

in succesvolle nieuwe producten en processen. 

 

De BEEN studie en de HEI en NAP rapporten bevestigen dat de industrie zelf zonder aanvullende 

maatregelen alleen op basis van marktwerking het gewenste energiebesparingsdoel niet gaat 

halen.  

 

Programma aanpak 

Het technologie-innovatieprogramma is gebouwd rondom vier thema’s. Vrijwel alle maakprocessen 

zijn onder te verdelen in deze generieke ‘units’.  

o Proces-/systeemanalyse en ontwerp 

o Utilities en control 

o Conversie en scheiding 

o Ontwateren en drogen. 

De keuze van de vier thema’s en hun indeling biedt de mogelijkheid om onderwerpen flexibel te 

verankeren in een structuur die langere tijd hetzelfde kan blijven en tegelijk de mogelijkheid 

versterkt cross-sectoraal samen te werken. Door deze samenwerking wordt de hefboom op de 

ontwikkelde kennis groter. De roadmaps voor deze thema’s zullen/zijn samen met MJA/MEE 

worden gemaakt. Hierdoor vind er voor het eerst een directe koppeling plaats tussen de 

meerjarenafspraken en de technologieontwikkelingsportfolio. Deze portfolio zal ondersteund en 

gevoed worden door een fundamenteel research programma, waarmee ook onze sterke 

kennisinfrastructuur uitgebouwd kan worden.  

Detaillering van het programma is beschreven in de appendices van dit innovatiecontract en de 

lopende project-definities.  

 

De menselijke factor 

Rondom HCA zal de Innovation Academy voor procestechnologie verder uitgebouwd worden. Hierin 

staan zelfsturing en ruimte voor professionals, excellent opleidings- en onderzoeksklimaat, open 

innovatie skills, het ontwikkelen van ondernemerschap centraal. Hiermee verbetert de balans van 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze Academy richt zich op zowel jonge als ervaren 

professionals binnen de procestechnologie om zodoende een open innovatiecultuur in de gehele 
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community te bevorderen. In nauwe samenwerking met NWO-gedragswetenschappen ontwikkelen 

we interventies voor het versnellen van innovatie in de bedrijfstak. Wij beogen hiermee de 

innovatiecultuur effectiever te maken in deze van nature en noodzakelijkerwijs risicomijdende 

bedrijfstak. Hiervoor willen wij tot vijf procent van het budget aanwenden.  

Versnellen van implementatie 

Een valorisatiecentrum zal worden ingericht om eerste implementaties en demonstraties van 

nieuwe technologie te ondersteunen.  Door de enorme kapitaalsintensiteit van de bedrijfstak zijn 

(risicovolle) investeringen momenteel een belangrijke rem op implementatie van (nieuwe) 

energiebesparende technologie. Middels toegesneden leasecontructies verwachten we de 

valorisatie effectief te bevorderen. Een revolverend fonds van 100 mln. euro moet hier de basis 

voor vormen.  

 

Kleine en middelgrote hoogtechnologische bedrijven spelen een cruciale rol in het snel omzetten 

van kennis naar nieuwe commerciële processen.  Door open innovatie en de dynamiek van spin-

offs  en spin-ins  wordt deze rol in de toekomst alleen nog maar belangrijker. De connectie met het 

MKB wordt gemaakt door een MKB contact groep, technologie validatie projecten (best practice 

“techno-projecten”), MKB activering bij roadmap agendering en uitvoering. 

 

Omvang innovatiecontract 

Het totale programma zal een omvang hebben van 61 mln. euro in 2012 tot 74 mln. euro in 2015. 

De bedrijfsparticipatie zal gedurende de gehele periode minimaal 40 % bedragen. Daarnaast wordt 

een revolverend fonds van 100 mln. euro ingericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met : 

Dr. Tjeerd Jongsma 

E. info@ispt.eu  

T. +31 (0)33 700 9797 
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1. Visie & Strategie  

1.1 Heden 

1.1.1 Huidige situatie 
 

Vele nationale en internationale scenario's en studies wijzen uit dat de reductie van 

energieverbruik en verhoging van energie-efficiëntie de belangrijkste maatregelen zijn om de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en emissies te reduceren. In de World 

Energy Outlook 2011 van het IEA wordt deze bijdrage geschat op 44% in 2035 ( zie onderstaand 

figuur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution of energy efficiency to CO2 abatement (WEO 2011, IEA, p. 214) 

 

In de Europese Energie Strategie 2011–2020 geldt energie-efficiëntie als een van de centrale 

doelen voor 2020 en als een sleutelfactor voor de langere termijn. De Europse doelstelling is de 

energie efficiency met 20 % in 2020 te verbeteren.  

 

Ook voor de procesindustrie is de reductie van de (specifieke) energievraag een essentiële 

voorwaarde voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding, en daarmee onlosmakelijk 

verbonden aan de continuïteit van een concurrerende industrietak.  

 

Zo wordt bijvoorbeeld uit de WWF / Ecofys studie (The Energy Report, 100% renewable energy by 

2050), duidelijk dat - om in 2050 met een lagere industriële energievraag toch de verwachte 

productiestijging te kunnen realiseren – forse verbeteringen van de energie efficiëntie absoluut  

noodzakelijk zijn (zie onderstaand figuur). Deze forse verbeteringen kunnen bereikt worden door 

verhoogd hergebruik en alternatieve procesroutes, ambitieuze retrofitting of vervanging van de 

minst efficiënte fabrieken door Best Available Technology (BAT) fabrieken, en continue 

verbeteringen van BAT in de tijd. 
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Illustratie van de noodzaak tot continue verlaging het specifiek energieverbruik  

 

Inmiddels zijn duurzaam en klimaatneutraal produceren zijn niet langer ‘differentiators’ maar 

‘qualifiers’; wanneer hier niet aan voldaan wordt kan niet langer concurrerend geproduceerd motief 

om energiezuiniger te produceren. 

 

Met bijna de helft van het totale primaire energiegebruik, inclusief grondstof, is de procesindustrie 

de grootste energieverbruiker in Nederland, zie onderstaand figuur (zie bijvoorbeeld CBS et al., 

2010b). In vergelijking met de industrie in vele andere landen is de Nederlandse industrie energie-

intensief door het relatief grote aandeel van de procesindustrie. Onder de procesindustrie wordt 

gerekend de raffinage, de petrochemie, de metalen, de voedingsmiddelen- en de papierindustrie. 

De procesindustrie is van groot belang voor Nederland, de jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 180 

miljard Euro en levert een substantiële bijdrage aan het bruto nationaal product. De sectoren uit de 

procesindustrie bieden werk aan meer dan tweehonderdduizend mensen. De procesindustrie vormt 

daarnaast een gezonde thuisbasis voor het Nederlandse innovatieve MKB en de toeleverende 

industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse primaire energiegebruik 2009. Links per sector, totaal inclusief grondstoffen 3260 PJ. 

Rechts per industriële sector, totaal inclusief grondstoffen 1490 PJ 

 

De kennisbasis in Nederland is kwalitatief heel sterk. Volgens cijfermateriaal uit de Wetenschaps- 

en Technologie-Indicatoren 2010 van het Nederlands Observatorium van Wetenschap en 

Technologie (OCenW) is er sprake van toponderzoek met citatiescore hoger dan 1,5 op het gebied 

van de procestechnologie. Door de verminderde aandacht voor procestechnologie in Nederland 

worden onze hoogleraren en top-onderzoekers echter steeds vaker weggekocht door het 

buitenland. 

 

De procesindustrie, zeker de bulk-productie industrie is door haar ‘installed base’ niet makkelijk 

over de wereld te verplaatsen. Nieuwe investeringen vinden echter steeds vaker plaats dicht bij de 

nieuwe, opkomende markten of dicht bij de vindplaats van grondstoffen (b.v. Shell, Qatar). De 
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macro-economische bewegingen zorgen ervoor dat deze trend door zal zetten. Het behouden van 

de procesindustrie in Nederland vraagt dus actief beleid en is geen vanzelfsprekendheid.  

 

In het huidige MJA3 convenant heeft de procesindustrie het ambitieuze streven neergelegd van 2% 

energie-effiëntie verbetering per jaar. De MJA3 bedrijven hebben dit tempo – volgens opgaaf 

Agentschap NL – de afgelopen jaren gehaald (10,6% in de vijf jaren 2005-2010). De MEE bedrijven 

hebben afgelopen jaar hun energie efficiency verbeterd met 1,1% (eerste volledige 

convenantsjaar). De 1000 MJA3/MEE bedrijven hebben in 2010 gemiddeld hun energie efficiency 

met 1,4% verbeterd. Hierbij zijn overigens zowel process efficiency (binnen de eigen inrichting) als 

keten efficiency (in samenwerking met de keten) maatregelen meegeteld.  

Veel energie efficiency maatregelen worden niet genomen om uitsluitend de energie efficiency te 

verhogen (maar vormen onderdeel van een vervanging die toch nodig was – en dan de energie 

efficiëntere variant, of leiden ook tot een hoger rendement, betere kwaliteit, hogere productie, …).  

 

De BEEN studie en de HEI en NAP rapporten bevestigen dat de industrie zelf zonder aanvullende 

maatregelen alleen op basis van marktwerking het gewenste energiebesparingsdoel niet gaat 

halen. Uit de voorstudies voor de routekaarten (zie verderop) blijkt overigens wel dat bedrijven 

positief zijn over de mogelijkheden om in 2030 een energie efficiency verbetering van 50% te 

halen. 

 

Hoe dan ook, het huidige tempo van energie efficiency verbetering moet dus met ongeveer 50% 

stijgen. Verkenningen van de Europese Commissie indiceren een nog hoger tempo. Zonder 

significante technologische en conceptuele innovaties blijkt dit streven echter niet haalbaar. Het 

cross-sectorale karakter van de procesindustrie, de toegang tot grondstoffen, de sterke logistieke 

infrastructuur met bijbehorend achterland en de excellente kennisbasis bieden Nederland echter 

alle mogelijkheden om deze uitdaging toch met succes aan te gaan. 

 

Perspectief 

Nederlandse gegevens over besparingspotentieel en verbonden CO2 kosten zijn niet in een 

Marginal Abatement Cost Curve aanwezig. Het zou overigens bijzonder inzichtelijk zijn – en 

behulpzaam bij toekomstige soortgelijke beleidskeuzes – om een goede MACC voor de Nederlandse 

industrie – vanuit het perspectief van de industriële beslisser – op te stellen. 

Echter ondermeer uit http://www.ecofys.com/files/files/serpec_industryrefineries_report.pdf kan 

worden afgeleid dat - ten opzichte van de ontwikkeling van de CO2 emissies bij inzet van 

bestaande technologieën – binnen de EU in de industrie+raffinaderijen (inclusief indirecte emissies) 

de emissies in 2030 30% onder 2005 niveau kunnen dalen. Het leeuwendeel van de maatregelen 

betreft het gebruik van best available technology, of procesverbeteringen die al commercieel 

verkrijgbaar zijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat verdergaande innovatie tot grotere 

potentiëlen leidt. 

 

Bottlenecks in innovatie 

De belangrijkste ontwerpcriteria voor productieprocessen, vanuit het perspectief van de 

(proces)industrie zijn de kwaliteit van de producten in al haar aspecten, ongestoorde productie en 

grondstof-efficiëntie. Deze beide aspecten bepalen in grote mate het succes in markt voor de 

bedrijven. De huidige processen zijn logischerwijs dan ook geoptimaliseerd naar deze business 

drivers. Investeringen, alleen om reden van energiebesparing zijn derhalve zeldzaam. 

 

De kapitaalintensiteit van procesapparatuur is een tweede bottleneck in innovatie. Investeringen 

belopen al heel snel tientallen miljoenen tot honderden miljoenen euro’s. Hierdoor is het vanuit het 

oogpunt van risicomanagement vaak onmogelijk om te investeren in vernieuwende, 

energiezuinige, maar ‘non-proven’ technologie.  

 

De derde, maar zeker niet te onderschatten factor in implementatie van nieuwe technologie is de 

menselijke factor. De procesindustrie is gericht op het beheersen van risico´s, met best 
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beschikbare en bewezen technologieën wat een eigen cultuur en mindset oproept, waarbij radciaal 

innoveren moeizaam is.  De kracht van het TKI moet zijn dat het een omgeving/ecosysteem schept 

waar bedrijven effectiever en efficienter innovaties kunnen ontwikkelen dan binnen hun eigen 

organisatie.  Binnen het TKI moet als tegenhanger een flexibel en agile cultuur en mindset 

gecreerd worden. Hiermee wordt een organisatorische tweebenigheid gecreerd welke flexibel 

innoveren mogelijk maakt. 

En als laatste zijn innovaties nog veel te vaak gericht op besparingen in het energieverbruik van 

enkele specifieke  technologieën of procesonderdelen. Door het ontbreken van overall 

energiemanagement en ketenbewustzijn, worden suboptimale locale energiebesparingdoelen 

nagejaagd. 

  

1.2 Visie & ambitie 

1.2.1 Visie 
  

Energie-efficiëntie is onontbeerlijk om te komen tot een duurzame energiehuishouding op lange 

termijn. De procesindustrie in Nederland gebruikt meer dan 40% van onze energie. Als 

belangrijkste reden voor toch relatief beperkte investeringen in energiebesparingen zien wij: 

 

• Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven. 

• De bedrijfstak is door haar strenge focus op beheersbaarheid inherent conservatief. 

• Investeringen in procesapparatuur zijn enorm kapitaalintensief. Marktpenetratie door het MKB is 

hierdoor lastig. 

• Er zijn weinig bewezen nieuwe technologieën beschikbaar.  

 

Wij gaan een energiebesparend ecosysteem inrichten wat zich richt op het wegnemen van deze 

belemmeringen. Dat betekent dat we een bredere aanpak voorstaan dan alleen 

technologieontwikkeling. We zullen daarbij voortbouwen op excellente publiek- private 

samenwerkingen als het ISPT. Wij gaan in dit ecosysteem de volgende focus aanbrengen: 

 

• Koppeling tussen primaire business drivers en energiebesparing. 

• Een actief human capital beleid wat zich richt op het versterken van open innovatie door middel 

van aandacht voor competenties, cultuur en mindset. 

• Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het oplossen van de bottleneck van first 

launches en versnelling van valorisatie. 

• Een continu vernieuwende innovatie cyclus welke ruimte geeft aan demonstratie van nieuwe 

technieken.  

  

Wij voorzien hier een organisatie welke voortbouwt op bestaande initiatieven en PPS-en, en deze 

effectief verbindt. Hierdoor ontstaat coherentie in programmering en maximale synergie. Door 

actief management van het ontstane netwerk faciliteren wij Human Capital ontwikkeling en 

onderlinge samenwerking. Bestaande netwerken als NL GUTS en PIN-NL vormen hiervoor een 

aanzet. Vraagsturing staat centraal. De inmiddels bewezen methodiek van roadmapping dient 

hiervoor als uitgangspunt. Een nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinfrastructuur en 

bedrijfsleven in een coherent innovatief ecosysteem zal is hiervan het gevolg zijn. 

 

1.2.2 Ambitie 
 

Dit contract beoogd een significante bijdrage te leveren aan benutting van het 

Energiebesparingspotentieel in de industrie en bovendien het fundament te leggen voor 

besparingen tot 2050. Immers, een continue verbetering van ‘best available technologies’ is nodig 

om over een lange termijn elk jaar weer het besparingspotentieel te verzilveren. 
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Dit vertaald zich onmiddellijk in een verdubbeling van het energiebesparingstempo van 1 naar 2% 

per jaar, cumulerend tot meer dan 50% in 2050. Een navenante reductie van de CO2-uitstoot is 

het gevolg. 

Met het uitvoeren van dit contract ontstaat rondom een sterke processing industrie een actief 

kennis- en kunde-ecosysteem voor energie-efficiënte productie. Dit vertaald zich in een sterke 

aantrekkingskracht van Nederland voor vestiging van, en doen van onderzoek voor buitenlandse 

partijen waardoor het ecosysteem wordt gevoed. Door een sterke focus op acces to know how en 

time to market vertaald de excellente wetenschappelijke uitgangspositie van Nederland zich in 

versterkte economisch activiteit en verbeterde concurrentiekracht van onze industrie. Nederland 

staat internationaal bekend als ‘kampioen efficiënt produceren’.  

 

Op de kennisbasis die gevormd wordt, ontstaat een versterkte activiteit van  MKB-bedrijven 

gefocust op duurzame technologieontwikkeling. De drijvende kracht achter deze bedrijven is de 

versterkte vraag naar kunde op dit gebied. Door actief gebruik van investerings-stimulerende 

instrumenten zijn deze bedrijven in staat snel en commercieel aantrekkelijk nieuwe technologie in 

Nederland en ver daarbuiten te leveren.  

 

Door de geïntegreerde aanpak van energie-efficiëntie met de business drivers van de industrie 

wordt de concurrentiekracht van het bedrijfsleven op twee plaatsen gestimuleerd. Enerzijds door 

energie-efficiëntie en navenante kostprijsverlaging, anderzijds door verbetering van kwaliteit 

(inclusief consumer benefits als duurzaamheid)en kostprijs van hun producten. 

 
 

 
 
 

1.3 Strategische innovatie en kennis agenda lange 
termijn 

Energie-efficiëntie lift mee op andere belangrijke business drivers 

Energiebesparing heeft een grote potentie voor de (Nederlandse) procesindustrie zoals ook 

verwoord in de diverse routekaarten van  het MJA en MEE programma met de bijpassende ambitie 

niveaus Zie ook hoofdstuk 2.3. 

 

Het gaat hierbij om de concurrentiekracht en het realiseren van producten. Duurzaam produceren 

en “vergroenen” van proces en product en klimaatneutraal produceren zijn in steeds meer 

bedrijfstakken niet langer ‘differentiators’ maar ‘qualifiers’. 
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De vijf belangrijkste drivers voor investeringsbeslissingen in de industrie zijn1: financiële doelen, 

beleidsverplichtingen, kennis van de mogelijkheden, het commitment voor milieu en energie 

efficientie en de vraag van de markt/het publiek (de vraag naar duurzamere producten, met een 

lagere carbon footprint). Verschillende beleidsinstrumenten beïnvloeden deze drivers op 

verschillende manieren, en voor verschillende types energie efficiency verhoging werken 

verschillende maatregelen. Naar verwachting zal voorliggend innovatiecontract vooral leiden tot 

een hoger kennisniveau en lagere kosten voor de eerste implementatie van een technologie, en 

dus vooral impact hebben op de kennis en financiële drivers. Om het effect van voorliggend 

innovatiecontract op de industrie vast te stellen kan het relatieve belang van elk van de vijf drivers 

voor de belangrijkste (sub)sectoren onderzocht worden. 

 

Fundamenteel onderzoek 

Het realiseren van noodzakelijke, significante energiebesparing in de (proces)industrie op lange 

termijn vergt de ontwikkeling en implementatie van totaal nieuwe processen. Het grootste deel van 

de benodigde energie voor de huidige processen in de chemische industrie, komt niet in de 

eindproducten terecht, maar verlaat het systeem als warmte of als (ongewenste) bijproducten. Dit 

is zeer nadelig en ongewenst. Verbetering van bestaande processen en apparatuur blijft bittere 

noodzaak. Het gaat hierom zowel verbeteringen in de buitenste schil van het proces, de utilities, 

maar ook de noodzakelijke scheidings en omzettingsprocessen. Door goede warmte uitwisseling 

binnen het proces of met de omgeving kan een deel van de warmte worden terug gewonnen. Maar 

door technologieen in te zetten die efficiënter met warmte omgaan kan nog echt een slag worden 

gemaakt.  

 

De besparingsdoelstellingen voor de lange termijn worden echter niet gehaald door het alleen 

ombuigen of verder verbeteren van bestaande processen en technologie. Uiteindelijk is het streven 

naar een zo duurzaam mogelijke energie (warmte) huishouding). Een echte fundamentele 

vernieuwingsslag is nodig. De ‘heilige graal’ voor efficiënte, duurzame processing is proces te 

opereren dichtbij het thermodynamisch haalbare, dichtbij evenwicht dus, maar wel op de gewenste 

productieschaal. Dat impliceert te streven naar het elimineren van weerstanden voor stof- en 

warmtetransport. Anders gezegd: dat impliceert opereren bij kleine drijvende krachten voor 

warmte- en/of stofoverdracht en dus een geheel ander proces design.   

 

Een fundamenteel onderzoeksprogramma voor energiebesparing behelst continuering en 

versterking van de lopende activiteiten op het gebied van procesintensificatie en micro-

reactoren(nieuwe procesconcepten en multifunctionele apparatuur), multi-scale modelling en 

(multi-scale) simulaties,  procesintegratie (geïntegreerde scheidingen), geavanceerde 

procesregeling (systeemanalyse, model based control, sensorontwikkeling, gedistribueerde 

productie), ontwikkeling van nieuwe materialen (toepassing van ionische vloeistoffen bij 

gaszuivering, membranen, ad/absorptieprocessen), nieuwe katalyse (slimme combinaties van 

(hernieuwbare) grondstoffen en katalysatoren), sluiten van de materiaalketen (hergebruik, cradle-

to-cradle), artificiële fotosynthese (materialen, fotokatalyse, reactoren, opschaling), nieuwe 

reactor- en scheidingsconcepten (olie/gas-scheiding, kleinschaliger productie (miniaturisering)).  

Belangrijke input  voor lange termijn procestechnologisch onderzoek is beschreven door wat 

bekend staat als ‘het Delft Skyline team’2 . Een internationaal gezelschap van opinion leaders in de 

procestechnologie hebben de belangrijkste uitdagingen en hun mogelijke aanpak beschreven. 

 

 

 

 

 

 
1 Institute for Industrial Productivity, The boardroom perspective: How does energy efficiency policy influence decision making 

in industry?, November 2011. 
2 Research Agenda for Process Intensification towards a Sustainable World of 2050. Stankiewics et al.  
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Innovatie voorbeelden uit de diverse sectoren: 

 

Agrofood  

De Nederlandse suikerindustrie in 2010 heeft t.o.v. 1990 meer dan 40% aan primaire energie per 

ton product bespaard door een langjarig innovatief en succesvol projectenprogramma van 

energiebesparing. Dit betekent dus een gemiddeld ´energiebesparingstempo´ van ca. 2% per jaar. 

Als belangrijke redenen voor de succesvolle aanpak worden genoemd het ‘out of the box’ denken,  

keuze voor andere procestechnologie met name gericht op het voorkomen restwarmte en de 

acceptatie van langere terugverdientijden.  

 

Metallurgische en staalindustrie en gieterijen staalindustrie 

De chemie van het basisproces, ertsen reduceren tot ruwijzer, legt een belangrijk deel van het 

energiegebruik binnen de staalindustrie vast. Binnen het ULCOS-project wordt in internationale 

samenwerking, getracht doorbraaktechnologie te ontwikkelen voor dit kernproces. Zowel 

ontwikkeling als implementatie van deze technologie zal nog vele jaren duren en de implementatie 

zal kapitaalsintensief zijn. Voor het komende decennia zal daarom de aandacht ook gericht blijven 

op de vele secundaire processen voor de verwerking van ruwijzer tot eindproduct. Deels gaat het 

om bestaande technologie, waarvan de implementatie wordt gehinderd door financiele barrières. 

Maar daarnaast zijn ook hier aanvullende technologische ontwikkelingen en doorbraken 

noodzakelijk om in dit deel van het totale productieproces significante reductie van energiegebruik 

en energiekosten te bewerkstelligen.  

In de sectoren worden ondermeer genoemd terugwinning van hoge  temperatuurwarmte uit 

vervuilde processtromen,  warmteterugwinning uit vloeibare slak en gereed materiaal en 

warmtebuffering, en introductie van specifieke oventypes 

 

Oil en gas 

In absolute zin dragen de strategische ontwikkelingstrajecten rond besparing van energieverbruik 

bij winning van olie en gas niet in grote mate bij tot de besparing van het energie verbruik in 

Nederland. Dit komt mede door het “schone” karakter van Nederlands aardgas. Desondanks leiden 

deze trajecten in relatieve zin wel  degelijk tot significante en noodzakelijke verhoging van de 

energie efficiëntie. Energieverbruik bij olie- en gaswinning treedt met name op bij het drogen, 

gasscheiding en het verwijderen van contaminanten uit gewonnen aardgas en het op druk brengen 

c.q. houden van geproduceerde stromen voor her injectie. Om te kunnen blijven voldoen aan de 

maatschappelijke vraag naar gas zullen lopende ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën  

om deze energieconsumptie steeds verder terug te brengen moeten worden doorgezet. Diverse in 

het energiecontract gas geadresseerde ontwikkelingen (onder meer bij biogas, en upstream gas) 

hebben dan ook alleen maar zin als de daarvoor vereiste scheidingstechnologie (extractie, 

membranen) tijdig beschikbaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van oliewinning wordt 

ingezet op efficiënte scheiding van olie en water met te ontwikkelen nieuwe devices (swirl 

generator, membranen). Als op die wijze optimaal ontworpen devices beschikbaar komen, leidt dit 

ook tot minimaliseren van energiegebruik. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het energie 

efficiënt behandelen van het toenemende volume van geproduceerd water bij gas- en oliewinning). 

 
De raffinage industrie wordt geconfronteerd met bijzonder sterke concurrentie, smalle marges en 

dalende marktvraag. Derhalve is daar de focus op continuïteit van productie en rendement op 

investeringen extra groot. Energie efficiëntie op locatie, vergroten van WKK opties (stoom- en 

procesintegratie zijn zaken die de raffinaderijen in huis kunnen doorvoeren; daarnaast zijn er 

energie efficiënte besparingsopties mogelijk via levering van kooldioxide en warmte aan derden en 

de inzet van biomassa. 

 

Chemie 

Binnen de chemische sector is de Bulk Chemie (inclusief raffinaderijen) in absolute zin een 

grootverbruiker van energie. Met name kraken, destillatie en reactie vergen significante 

hoeveelheden energie en juist daar wordt ook ingezet op vergroten van de energie-efficiëntie 
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binnen het proces door retrofits, verbetering van bestaande scheidingsprocessen zoals energie 

efficiente destillatie, wamtepompen voor destilllatieprocessen, introductie van laag energie 

alternatieven zoals membraanscheiding en kristallisatie, sensoren en geavanceerde 

warmtewisselaars. Zie bijvoorbeeld een presentatie over procesvernieuwing bij Huntsman, 

http://www.registratieplatform.nl/warmteindeindustrie/_materiaal/presentaties/warmtegebruik_in_

scheidingsprocessen.pdf. Dit zelfde bedrijf heeft een green deal  met de overheid gesloten  ten 

aanzien van een proefopstelling voor procesintensificatietechnologie van Huntsman met het rijk is 

gericht op een nieuwe aanpak binnen de chemie: procesintensificatie.  

 

Op de lange termijn gaat men naar veel kleinschaliger eenheden om een aanzienlijke verhoging 

van zowel conversie als selectiviteit te realiseren, waardoor met dezelfde energie input een veel 

hogere omzetting kan worden bewerkstelligd. De huidige trend naar kleinschalige productie in 

plaats van bulk chemical productie leidt tot een hoger energieverbruik, om dit te compenseren is 

nieuwe energiezuinige technologie een must. 

 

Papier en karton 

In deze sector kijkt men specifiek naar efficiëntie over de hele keten waarbij onderwerpen als 

recycling van grondstoffen, valorisatie van nevenstromen en naar mogelijkheden van 

procestechnologsiche verbeteringen, en het inzetten van restwarmte gebruik. 

 

Glasindustrie/ Bouwmaterialen 

De glasindustrie werkt aan optimalisatie van processen, zoekt naar mogelijkheden van nieuwe 

grondstoffen, kijkt naar ketenoptimalisatie en ziet mogelijkheden in de toepassing van   

geavanceerde regelingen. 

 

Textielserviceindustrie 

Deze industrietak mikt als het gaat om energie efficnecy binnen het proces met name op 

hergebruik van water en het bebruik van restwarmte in reinigingsprocessen. 

 

MKB 

Energie-efficiëntie wordt dus meestal gerealiseerd als resultante van innovatie binnen de 

procestechnologie. De nieuwe technologie bouwt voort op fundamenteel onderzoek van de KI’s en 

de research binnen industrie en GTI’s.  De technologie wordt vervaardigd door de maakindustrie, 

veelal bestaande uit gespecialiseerde innovatieve MKB-bedrijven. Binnen het huidige ISPT en het 

inmiddels gesloten EOS programma zijn een klein 100-tal MKB-bedrijven al betrokken. Dit aantal is 

bij ISPT sterk groeiend. Vaak richten deze zich op één specifieke technologie. Deze zijn in het 

bijzonder betrokken bij SBIR projecten en ISPT technoprojecten. Daarnaast zitten in de meeste 

grotere R&D projecten ook MKB’ers. Vaak is hun beoogde rol een (deel van) de commercialisatie op 

te pakken. De grote industriële eindgebruikers zien het vaak niet als hun rol de eigenaar van 

nieuwe procestechnologie te worden. Voor MKB’ers ligt hier daarom een grote kans.  

 

Daarnaast zijn er natuurlijk vele MKB bedrijven in de procesindustrie. Hoewel deze in zijn totaliteit 

een kleiner energieverbruik hebben dan de grotere bedrijven (als proxy: de MJA3 chemie bedrijven 

hebben totaal energieverbruik van ongeveer 1/10 van dat van de MEE chemie bedrijven), moet 

hun rol niet onderschat worden. Allereerst zijn het bedrijven waarvan historisch gebleken is dat er 

relatief hoge efficiëntieverbeteringen worden gehaald. Daarnaast kunnen deze bedrijven ook 

uitstekend als eerste een nieuwe technologie implementeren, en zodoende bijdragen aan de zo 

belangrijke status van proven technologie. 

 

Exportkansen 

Indien de beoogde doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en concurrentiepositie 

gerealiseerd worden, kan dit Nederland een rol als gidsland bezorgen. Nederland is lange tijd 

voorloper geweest op het gebied van energie efficiëntie. Zowel qua kennis als implementatie 

hebben wij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een vooraanstaande rol gespeeld. De laatste 

jaren is deze positie echter snel aan het afkalven. Een krachtige impuls richting toepassing van de 
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best beschikbare technologieën en een gedegen, continue activiteit ten aanzien van innovatie op 

dit gebied kan deze positie weer terugbrengen.  

Op het gebied van export snijdt dit mes aan twee kanten. De innovatieve MKB’ers zullen 

internationaal toonaangevende technologie kunnen introduceren en ook internationaal aanbieden. 

Daarnaast kunnen Nederlandse multinationals bij hun buitenlandse investeringen gebruik maken 

van concurrerende technologie.  

 

Innovatiethema’s 

Het is niet eenvoudig om vanuit een dergelijk breed pallet aan potentiele technologieën,  bedrijven, 

activiteiten en benaderingswijzen een coherent programma te destilleren waarbij ook de cross 

sectorale synergie optimaal benut wordt; tenslotte zit hier veelal de meerwaarde van gezamenlijke 

innovatie. Wij hebben op het gebied van de technologische innovatie vooralsnog voor de volgende 

aanpak gekozen. Vrijwel alle maakprocessen zijn onder te verdelen in drie generieke blokken. Deze 

blokken zijn:  

 

• Utilities en control; in feite de hulpprocessen, apparaten en regelsystemen die de energie c.q. 

warmtehuishouding van het proces en de procesvoering onderhouden; 

• Conversie en scheiding; de apparaten (reactoren, fornuizen, ovens, scheidingssystemen etc.)en 

processen in het hart van het systeem; 

• Ontwateren en drogen; eigenlijk een subgroep van de bovenstaande, zo gedefinieerd vanwege 

specifieke samenhangende problematiek. 

 

Wij hebben ervoor gekozen op deze blokken te focusseren en daarbinnen het complexe veld van de 

procesindustrie en noodzakelijke technologische innovaties te beschrijven. Daarbinnen zijn 

specifieke samenhangende clusters gedefieerd gericht op specifieke problemen en technologische 

oplosrichtingen, geënt op sterke posities van industrie en kennisinfrastructuur en/of de 

mogelijkheden om zo’n positie te verwerven.  Naast deze thema’s is ook een blok Proces/systeem 

analyse en ontwerp vastgesteld waarbinnen studies worden uitgevoerd over complete 

processequenties en separate technologsiche innovaties in perpectief van energie efficiency worden 

geplaatst. Ervaringen op dit gebied worden uitgewisseld en kennis over aanpakken wordt gedeeld.  

Dit blok funeert als overkoepelende activiteit voor effectieve procesvoering en energiebesparing en 

is als zodanig van groot belang voor toetsing en koersbepaling. 

  

1.3.1 Internationale dwarsverbanden op het gebied van innovatie en kennis  
 

In Europa vormen de European Technology Platforms (ETP’s) de basis voor industrie-gestuurde 

ontwikkeling en innovatie. ETP’s zijn sector specifieke netwerken, geleidt door de industrie, die de 

Europese Commissie adviseren op het gebied van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (R&D&I) 

prioriteiten en actieplannen, gericht op adresseren van de ‘Grand Societal Challenges’ in Europa. 

Voorbeelden van deze societal challenges zijn Europese groei, internationale concurrentiepositie, 

duurzaamheid, schaarse grondstoffen en toenemend energieverbruik. Belangrijke voorbeelden van 

ETP’s zijn o.a. ESTEP (European Steel Technology Platform) en SusChem (the European Platform 

for Sustainable Chemistry).  

 

Samen met deze platforms is de EU de agenda voor het Horizon2020 programma aan het 

ontwikkelen. Horizon2020 is de opvolger van het KP7 programma dat naar verwachting vanaf 2014 

operationeel zal zijn en waar tot die tijd de agenda’s en samenwerkingsverbanden voor ontwikkeld 

worden. Het budget van het Horizon2020 programma zal ten opzichte van KP7 met 30 miljard Euro 

toenemen tot een totale omvang van 80 miljard Euro. Programma’s worden ontwikkeld binnen de 

thema’s “Excellent Science”, “Industrial Leadership” en “Societal Challenges”.  

 

Het Industrial Leadership programma heeft als overkoepelende doelstellingen om met innovatie (i) 

ontwikkeling van een duurzame (resource en energie efficiënte) industrie en (ii) ontwikkeling van 



Innovatiecontract Energiebesparing in de Industrie feb 2012 • 15 

concurrentiekracht van de industrie in Europa in het mondiale speelveld te bewerkstelligen. Het 

budget voor dit programma zal naar verwachting rond de 18 miljard Euro liggen.  

 

In het nieuwe Horizon2020 programma worden een aantal verschillende vormen van 

partnerschappen tussen private en publieke partijen ontwikkeld. Voorbeelden zijn de European 

Innovation Partnerships (EIP), o.a. op het gebied van Water Efficiency en Raw Materials, en de 

Publiek-Private samenwerkingen (PPP’s).  De PPP’s hebben binnen de Europese Commissie een 

groot draagvlak omdat ze door de sterke betrokkenheid van de industrie in het opzetten van de 

onderzoeksprogramma’s een 2 keer grotere technologie overdracht weten te realiseren. De PPP’s 

zullen naar verwachting binnen Horizon2020 een budget van 8 à 10 miljard Euro omvatten. 

 

Bestaande PPP’s van de EU zijn Factories of the Future, Green Cars en Energy Efficient Buildings. 

SusChem en ESTEP hebben zich samen met 7 andere sectoren georganiseerd in een informeel 

overlegorgaan specifiek gericht op een duurzame proces industrie met focus op grondstof en 

energie efficiëntie (Resource and Energy Efficient Partnership – REP). REP heeft een voorstel voor 

een Publiek-Private Samenwerking (PPP) gelanceerd onder de naam ‘Sustainable Process Industry 

through Resource and Energy Efficiency (SPIRE). 

 

1.3.2 Human Capital Agenda 
 

HCA: aantrekken en ontwikkelen van human capital 

De procesindustrie is gericht op het beheersen van risico’s, gebruik makend van best beschikbare 

en bewezen technologieën wat een eigen cultuur en mindset oproept, waarbij radicaal innoveren 

moeizaam is. Binnen het TKI moet als tegenhanger een flexibel en agile cultuur en mindset 

gecreëerd worden. 

Alle acties moeten gericht zijn  op het creëren van voldoende beschikbaarheid aan menskracht, en 

de ontwikkeling van juiste competenties , kennis en ondernemerschap. 

Hiertoe wordt een gebalanceerd competentie ontwikkeling program aangeboden via de Innovation 

Academy zowel voor onderzoekers van kennisinstellingen als deelnemers uit het bedrijfsleven.  

Door het programma open te stellen voor andere sectoren komt een actieve en internationale 

kennisdeling op gang, en wordt een kosten efficiëntie bereikt. 

Startups hebben behoefte aan speciale ondersteuning om versneld ervaring op te doen dit kan 

door coaching en het betrekken van succesvolle ondernemers: iets dat vorm krijgt binnen de 

Innovation Academy. 

 

Innovatieversnelling kan bereikt worden door het academisch perspectief  te combineren met het 

industriële perspectief: zowel tijdens opleidingen als werkervaringen. Daar past een actieve policy 

op het gebied van  detachering en rotation bij. 

Onderzoek naar bewezen interventies vanuit andere geselecteerde landen en regios zowel op 

systeem niveau  als op organisatie niveau kan de innovatie van de procestechnlogie in Nederland 

drastisch versnellen. 

Te denken valt hier aan de juiste allocatie van de innovatiefunctie binnen ketens,  het organiseren 

van industriële symbiose, of  inrichten van technologie/innovatie strategie gekoppeld aan 

duurzaamheidsdoelstellingen binnen een organisatie  en cultuur en gedragsinterventies. Het 

onderzoek naar succesvolle interventies wordt met behulp van experts uit de innovatie en 

gedragswetenschappen vormgegeven. Voor hen is een TKI met PPS’en  een sociaal economisch 

experiment waar gezocht moet worden naar drivers en interventies om innovatie zo succesvol 

mogelijk te maken. 

 

Naast dit alles blijft een solide basis nodig aan opleiding op gebieden als katalyse, 

thermodynamica, fysische transportverschijnselen, CFD en systeem- en regeltechniek zijn 

essentieel voor studenten en ingenieurs: dit is een aandachtsgebied van de onderzoeksschool  

OSPT van het ISPT. 
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1.3.3 Internationaal beleid 
 

Belangrijke landen voor innovatie van industriële efficiëntie zijn momenteel Verenigde Staten en 

Duitsland. Ook in Frankrijk worden belangrijke intiatieven ontplooid met name op het gebied van 

de industriële warmtehuishouding. Relevanter zijn echter de wereldwijd opererende industriële 

grootverbruikers en contractors.  

 

Onder de IEA paraplu wordt het IETS (industrial energy-related technologies and systems)  

programma uitgevoerd dat zich richt op de onderwerpen energie efficiente scheidingsystemen, 

drogen en ontwateren, membraan technologie, industriële warmtepompen, procesintegratie en 

warmte terugwinning. Onderwerpen die voor een belangrijk deel ook het zwaartepunt van dit 

innovatiecontract vormen. 

 

Er ontbreekt momenteel Europees beleid voor het stimulering van technologieontwikkeling 

specifiek voor industriële energie-efficiëntie. Het is niet meer een van de speerpunten (European 

Industrial Initiatives) onder het SET-plan, hoewel er studies zijn geweest voor 

warmtekrachtkoppeling, cementproductie, ijzer en staal en pulp en papier. Unido, IEA, OTA, ACEEE 

zijn actief geweest met overzichtsstudies over energie-efficiëntie in de industrie. Onder de 

Europese kaderprogramma’s wordt veel aandacht besteed aan industriële innovatie. In FP7 is ook 

industriële energie-efficiëntie aan bod gekomen.  

 

Op apparaatniveau wordt technisch onderzoek gedaan en beleid gemaakt in het kader van de 

ecodesign-richtlijn. Dit betreft naast energieverbruikende apparaten ook apparaten en 

componenten van industriële installaties. Er ontbreekt een technische kennisuitwisseling op het 

hogere installatieniveau. Energie-efficiëntie zit of komt niet meer expliciet in de BREF’s. 

Vergunningverlening aan niet ETS-bedrijven mbt energie-efficiëntie wordt daardoor niet meer 

technisch onderbouwd. 

 

Voor ETS bedrijven mogen geen energiebesparingeisen in de vergunning worden opgenomen. 

Kennisuitwisseling vindt plaats op basis van branche- initiatieven (veelal in samenwerking met 

Agentschap NL) en  door lokale initiatieven (zoals Deltalinqs). Met name aan de uitwisseling van 

kennis met andere (niet soortgelijke) bedrijven is behoefte. Voor deze bedrijven wordt de business 

case van CO2 uitstoot verlagende maatregelen (en voor alle bedrijven bij maatregelendie het 

verbruik van elektriciteit verlagen) deels bepaald door de CO2 prijs binnen ETS. Een hogere CO2 

prijs zal  uiteindelijk leiden tot een betere energie efficiëntie in de industrie, hoewel instabiliteit van 

overheidsbeleid, benodigde kennis van het eigen energieverbruik en beschikbaarheid van kapitaal 

het tempo kunnen vertragen. Met de huidige lage prijs van de CO2 rechten valt slechts een 

beperkte impact van ETS te verwachten op korte termijn. 

 

Het is aan te bevelen om binnen Europa te onderzoeken hoe samenwerking en kennisuitwisseling 

specifiek op het gebied van industriële energie-efficiëntie kan worden versterkt.  

In de eerste fase van het innovatiecontract zal ook bekeken worden hoe de positie van de 

verschillende technieken Europees bezien is, waardoor het innovatiecontract een sterke 

positionering binnen het Europese kennisveld krijgt. Het contract krijgt een nog sterkere focus op 

technologieën waarin Nederland voorop loopt en die door de Nederlandse industrie goed 

toepasbaar zijn. Er wordt aandacht besteed aan het promoten van toepassing van deze 

(Nederlandse) technologieën in andere Europese landen. 

 

De behoefte naar kennisontsluiting over andere technieken - die van belang zijn voor een 

duurzame en winstgevende Nederlandse industrie – worden in het kader van dit contract gepeild. 

 

In de afgelopen jaren (periode 2004 – 2012) heeft Nederland in de KP6 en KP7 programma’s op 

het gebied van procestechnologie (Reaction & Process Design) 146 keer geparticipeerd, met in 

totaal 66 unieke organisaties. De totale omvang van de programma’s waaraan deelgenomen is 
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bedroeg ongeveer 350 M€ waarvan 60 M€ in Nederland is besteedt. Enkele voorbeelden zijn de 

activiteiten van ISPT participant ECN die actief deel neemt aan het SET plan (EERA) en coördinator 

is van een groot membraanreactor project CARENA, TNO die onder andere lead is in een EU project 

CESAR voor CO2 afvang en utilisatie, en de Nederlandse staal industrie die zeer actief is betrokken 

bij ULCOS,  het KP6 gefinancierde programma voor Ultra Low CO2 Steelmaking waarin 48 partijen 

uit 15 Europese landen samenwerken. ISPT is als organisatie direct betrokken bij twee lopende EU 

aanvragen, een coördinerend project gericht op resource en energie efficiëntie in samenhang met 

regionale ontwikkeling, en een project gericht op ontwikkeling en implementatie van energie-

efficiënte geïntensiveerde destillatie technologie in samenhang met de waardeketen. 

In de periode tot 2014 zullen de verschillende ETP’s alsook REP betrokken zijn bij het ontwikkelen 

van de onderzoekagenda’s op deze gebieden. Dit wordt door de EU geregisseerd via onder andere 

zogenaamde Coordination Support Action (CSA) projecten als Chemwater. Ook de Europese 

branche verenigingen zoals CEFIC (European Chemical Industry Council)  spelen een belangrijke 

rol in het organiseren van de nieuwe onderzoekagenda’s. De TKI procestechnologie neemt actief 

deel aan deze initiatieven, zowel via zijn eigen office als via zijn participanten, en waarborgt op die 

manier de coherentie en samenhang tussen de nationale en de Europese onderzoekagenda voor 

energie besparing in de procestechnologie.  
 

1.3.4 Wet- en regelgeving / regeldruk 

 

Om te zorgen voor een level playing field in Europa dient de Nederlandse overheid zich te houden 

aan de op Europees niveau vastgestelde regels. Overweging 3 van artikel 10 van de revised ETS 

Directive: 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF) 

stelt (punt 3) dat ten minste 50% van de opbrengsten uit de veilingen van emissierechten zou 

moeten worden gebruikt voor een aantal doelstellingen, waaronder “de ontwikkeling van andere 

technologieën die bijdragen tot de overgang naar een veilige en duurzame, koolstofarme 

economie, om te voldoen aan de toezegging van de Gemeenschap om de energie-efficiëntie tegen 

2020 met 20% op te voeren” en “de financiering van onderzoek en ontwikkeling inzake energie-

efficiëntie en schone technologieën in sectoren die onder deze richtlijn vallen”. Dit 

innovatiecontract zou daar prima in kunnen passen. 
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2. Uitgangspositie 

2.1 Huidige initiatieven 

Bestaande acties 

De afgelopen jaren zijn al diverse initiatieven en programma’s gericht op industriële 

energiebesparing actief geweest. Er is daardoor al sprake van uitgebreide netwerkvorming, 

waardoor er een vertrouwensbasis is om samen te werken. De voornaamste programma’s die tot 

nu toe hebben gelopen, zijn: 

 

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT): 

Het instituut is ontstaan vanuit het Dutch Separation Technology Institute (DSTI) en het Action 

Plan Process Intensification (APPI). Het is gestart in 2006 en richtte zich initieel op innovatieve 

scheidingstechnologie voor de procesindustrie. Energiebesparing werd in de Roadmap 

Scheidingstechnologie genoemd als een van de voornaamste drivers voor het realiseren van deze 

technologieën.  

 

Het Action Plan Process Intensification is ontstaan op initiatief van het platform ketenefficiëntie. 

Procesintensificatie richt zich op het verbeteren van efficiëntie door het verminderen of verwijderen 

van weerstanden in een proces en het combineren van meerdere functies uit een proces in één 

apparaat en zo mogelijk het miniaturiseren daarvan. Belangrijke drivers zijn energiebesparing, 

hogere grondstofefficiëntie en verbeterde veiligheid.  

 

Een belangrijke activiteit van het ISPT is verder het ondersteunen van MKB technologie 

leveranciers met onder andere een actieve MKB contactgroep en middels zogenaamde 

technoprojecten. Hierbij krijgen MKB-bedrijven de kans hun innovatieve technologie in industriële 

stromen of onder industriële omstandigheden, in samenwerking met grote(re) bedrijven, te 

demonstreren. Dit uiterst succesvolle programma leidt tot een brede verspreiding van de 

mogelijkheden van innovatieve technologie onder de participanten van ISPT. Het resultaat is een 

sterke versnelling van implementatie van technologie en sterke samenwerking tussen 

multinationals en het Nederlandse MKB. 

 

Het meerjarige programma van ISPT heeft een omvang van ongeveer 14 mln. euro per jaar. Vanaf 

1 januari 2012 zal de onderzoeksschool OSPT onderdeel uitmaken van het ISPT.  

 

Energie Onderzoek Subsidies (EOS): 

Het EOS programma liep van 2004 tot 2010. Dit programma richtte zich onder meer op ‘Energie-

efficiëntie in de Industriële en Agro sector’. Binnen dit aandachtsgebied werden R&D programma’s 

ondersteund, gericht op: 

 

• Membraantechnologie  

• Multifunctionele reactoren, later verbreed tot Procesintensificatie 

• Warmtebehandeling 

• Industriële warmtehuishouding 

• Systeembenadering in de Industrie 

• Systeembenadering in de Agro. 

 

Het EOS programma ondersteunde ook DEMO projecten. Deze waren niet gebonden aan 

bovengenoemde speerpunten. Vanuit Energietransitie is daarnaast de Unieke Kansen Regeling / 

Programma (UKR/UKP) uitgevoerd.  
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De gemiddelde omvang van de bijdrage aan Energie-efficiëntie was 20 mln. euro per jaar. 

 

SBIR 

Binnen een tweetal SBIR rondes (2008 en 2009) zijn technologieën van MKB’ers op het gebied van 

Industriële warmte ondersteund. SBIR projecten zijn kleinschalige pilotprojecten met als doel het 

aantonen van de haalbaarheid van een nieuwe technologie. Deze twee rondes hadden in totaal een 

omvang van 8 mln. euro (4 mln. euro per jaar). 

 

Energie transitie 

Vanuit energietransitie is het initiatief genomen voor de roadmap procesintensificatie. Deze leidde 

in 2008 tot het Actieplan Procesintensificatie (APPI). De uitvoering daarvan heeft gestalte gekregen 

in het ISPT. Dit werk is gefinancierd vanuit de Energie Innovatie Agenda, waaruit 7 mln. euro is 

toegezegd in 2009. Een tweede financiering van 8 mln. euro is in 2011 bevroren. 

 

Vanuit energietransitie is de Energietransitie Papierketen ontstaan, een programma met een 

omvang van 5,4 mln. euro over 4 jaar, voor de helft gefinancierd vanuit de overheid. 

Op het gebied van ketenefficieny heeft het Platform Ketenefficiëntie meerdere casestudies 

ondersteund. Er zijn studies verricht op het gebied van co-siting en warmtehuishouding. 

 

Universitair onderzoek 

Binnen met name de technische universiteiten vindt breed onderzoek plaats op de volgende 

thema’s:  

 

• Verbrandingstechnologie: het lopende STW Perspectief Programma ‘Clean Combustion Concepts’ 

(CCC). Kernwoorden daarbij zijn fuel flexibility, maximum fuel efficiëntie en minimum pollutant 

emissions. 

• Scheidingstechnologie in het kader van ISPT. 

• Meerfaseproblematiek: - leidt tot efficiëntere winning van olie en gas en tot efficiëntere scheiding 

van water, olie en gas, o.a. resulterend in (energie)besparingen op platforms op zee en op 

scheidingsinstallaties bij aanlanding.  

• Procesintensificatie via EU-regelingen en het ISPT.  

• Reactorkunde: onderzoek aan chemische reactoren (o.a. met geavanceerde 

simulatietechnieken), leidend tot energiebesparingen, tot een zuiniger gebruik van grond- en 

hulpstoffen.  
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MJA, kennisnetwerken en gebruikersgroepen 

Vanuit de MJA worden incidenteel studies door branches ondersteund. De MJA ondersteunt geen 

grootschalige projecten maar het MJA programma financiert wel de kennisnetwerken, waaronder 

NL GUTS (scheidingstechnologie) en PIN-NL (Procesintensificatie). Deze netwerken zijn zeer nuttig 

in de kennisoverdracht over innovaties, onder meer zoals ontwikkeld in bovenstaande 

programma’s. Daarnaast faciliteert Agentschap NL voor de ondersteuning van de sectoren diverse 

instrumenten: Gebruikersgroepen, Meetregellijsten, Scans en analysemethodes, Rekenmodellen en 

voorbeelden van maatregelen. 

Vanuit de MJA worden gebruikersgroepen georganiseerd waarin verschillende bedrijven in één 

groep werken aan vergelijkbare projecten op hun eigen bedrijf, met ondersteuning van een 

consultant. 

Internationaal vinden vergelijkbare initiatieven plaats (Learning Energy Efficiency Networks). In 

deze – meer lokale – netwerken worden energie efficiëntie maatregelen voor elke site in kaart 

gebracht en worden individuele doelstellingen opgeteld tot gezamenlijke netwerk doelstellingen. In 

regelmatige bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en wordt een onderwerp uitgediept. De 

energy efficiëntie verbeteringen worden gerapporteerd. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering over S-curve. Bron: innovatiefoto. 

 

2.2 Bestaande samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverbanden en netwerkvorming. 

Aan de eerder beschreven initiatieven nemen een groot aantal bedrijven deel. Opvallend is de 

sterke verknoping van het netwerk: veel bedrijven nemen deel in meerdere initiatieven. Dit heeft 

geresulteerd in een zeer hecht netwerk. Actief management leidt snel tot resultaten. In 

onderstaand figuur is als illustratie het netwerk rond scheidingstechnologie weergegeven in 2007 

en in 2010. Projecten zijn blauw (ISPT) en bruin (EOS). Deelnemers zijn verbeeld door de rode 

vierkantjes. Vooral eindgebruikers nemen deel in meerdere projecten. Bedrijven in de periferie zijn 

vooral toeleverende bedrijven met zeer specifieke technologie. 
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Netwerk scheidingstechnologie in 2007 en 2010 

 

 

Naast de netwerkvorming door gezamenlijke programmering van en deelname aan projecten, vindt 

ook uitgebreide kennisuitwisseling plaats via bijvoorbeeld de MJA netwerken. Voorbeelden daarvan 

zijn NL GUTS (scheidingstechnologie) en PIN-NL (procesintensificatie). Via deze netwerken worden 

eindgebruikers geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen met het oog op energiebesparing.  

 

Daarnaast moet het Process Industry Competence Network NAP (Apparatenbouwers 

Procesindustrie) genoemd worden. In de jaren 2008-2010 is een Special Interest Group van dit 

netwerk actief geweest met het opstellen van een publicatie 'Process Industry and Energy Savings' 

(ISBN: 978-90-812162-8-9, uitgegeven in november 2010). 

 

De procestechnologen aan de Nederlandse universiteiten zijn al sinds 1992 verenigd in de 

landelijke Onderzoekschool Procestechnologie (OSPT) die een platform- en netwerkfunctie heeft. 

De drie Technische Universiteiten, Wageningen Research en de Universiteit Groningen werken 

hierin samen. De OSPT organiseert gespecialiseerde cursussen en conferenties voor promovendi en 

professionals werkzaam in dit veld. De OSPT heeft een Industriële Adviesraad (de IROP) waardoor 

een goede afstemming tussen de vragen uit het bedrijfsleven en het onderwijsprogramma 

gewaarborgd is. Zoals eerder gemeld, zal de OSPT vanaf 2012 onder de verantwoordelijkheid van 

ISPT vallen. 

 

De beroepsvereniging NPT van de Nederlandse Procestechnologen is een belangrijk platform dat 

als afdeling van de KNCV en het KIVI-NIRIA de procestechnologen in Nederland informeert over 

ontwikkelingen in het vakgebied. NPT brengt ondermeer een eigen tijdschrift uit en organiseert 

sament met het OSPT en sinds 2011 ook samen met het ISPT jaarlijks een grootschalig 

symposium: het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS). Vanaf 2011 zijn alle partijen die 

actief zijn op gebied van procestechnologie goed vertegenwoordigd; er is ruime aandacht voor het 

MKB en er is voor industrieel zowel als voor de academische onderzoekers ruim de gelegenheid 

zich te presenteren tijdens dit symposium. 
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2.3 Vraagsturing vanuit MJA voorstudies en 
routekaarten 

Een omvangrijk deel van de Nederlandse industrie heeft voor de eigen sector een toekomstvisie 

voor 2030 opgesteld door het maken van een zogenaamde Voorstudie. Een groot deel hiervan 

werkt momenteel deze toekomstvisie uit in een Routekaart met concrete actieplannen. 

Werkhypothese bij het opstellen van de voorstudies was een energie-efficiëntieverbetering van 

50% in de keten.  

 

In een analyse van de voorstudies en sectoroverstijgende thema’s wordt  geconcludeerd dat 

“Kennisvalorisatie van duurzame (doorbraak)technologieën en –concepten” één van de zes 

hoofdthema’s is : 

 

“Kennis is in deze maatschappij allang geen synoniem meer voor macht. Waar het om gaat is 

kennis te delen en in samenwerking met verschillende partijen om te zetten in nieuwe duurzame 

(doorbraak)technologieën, producten, diensten, processen of organisatievormen en concepten bij 

bedrijven, universiteiten en kennisinstituten. Op deze wijze draagt kennisvalorisatie bij aan het 

creëren van duurzame toegevoegde waarde voor economie (geld verdienen) en maatschappij 

(verduurzaming). Veel genoemde termen in dit verband zijn co-creatie, open innovatie met 

afnemers, leveranciers, kennisinstituten en andere stakeholders en sociale innovatie samen met 

consumenten, werknemers en maatschappelijke organisaties. De gedeelde mening in de 

voorstudies is dat het kennisniveau in Nederland hoog is, maar dat er te weinig met de kennis 

gebeurt. Er is een betere kennisinfrastructuur nodig waarin betere aansluiting ontstaat tussen 

bedrijven en kennisinstituten en opleiding en onderwijs in de sector.  

Binnen ondernemingen wint de koopmansgeest het vaak van de innovatiedrang. De kunst is om de 

koopman juist te gaan verleiden tot innovatie. Daartoe is het nodig om bedrijven en 

kennisinstituten zodanig te laten samenwerken dat er een grote marktgerichtheid ontstaat. 

Daaraan vooraf gaat het begrijpen van elkaars taal, werkwijze en doelstellingen. 

In een aantal voorstudies worden mogelijke ontwikkelingen rondom innovatie (producten, 

diensten, processen, organisatie, samenwerking) in de desbetreffende sector beschreven. Men 

merkt ook op dat deze samenwerking juist veel kan opleveren in bedrijven en sectoren met een 

kleine omvang. In slechts een beperkt aantal voorstudies worden echter concrete acties benoemd 

voor kennisvalorisatie.”  

 

Dit innovatiecontract maakt de benodigde acties die genoemd worden in de voorstudies en 

routekaarten concreet. Het richt zich specifiek op verbetering van de energie-efficiëntie en 

energiebesparing binnen de processen van de industrie. De industrie (schatting op basis van 

sectoren Chemie, Metaal en O&G, zie ook hieronder) geeft o.a. in de MJA voorstudies aan     

kansen te zien om een CO2-emissiereductie van circa 16,2 Mton CO2 in 2030 te realiseren t.o.v. 

20053. Belangrijke terugkerende thematiek is het beter benutten van grondstoffen door het 

optimaliseren van processen en het terugwinnen van restwarmte. 

 

Naast proces optimalisatie is er een substantieel potentieel aan emissiereductie door inzet van 

hernieuwbare energie, door optimalisaties in de waardeketen, door besparing en vergroening in de 

keten en door logistieke optimalisatie. In de volgende paragraven wordt per sector een 

samenvatting van de ambities uit de Voorstudies weergegeven (m.b.t. tot de metallurgische en 

papier- en kartonindustrie betreft het een samenvatting van hun routekaart). 

 

Chemische industrie 

Om de uitstoot van CO2-equivalenten met 50% te reduceren, heeft de chemische industrie zes 

oplossingsrichtingen geformuleerd. De zes doelstellingen zijn: 

 
3 Bron: MJA3 Programma, Agentschap NL. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/voorstudies-en-routekaarten-

mja  
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• Energie-efficiëntie door het tegengaan van energieverspilling in het eigen proces. Hiertoe wordt 

ook recycling van bijproducten op de plant gerekend. De doelstelling van 2% energie-

efficiëntieverhoging per jaar, over de hele linie van de chemische industrie, gedurende 25 jaar 

ten opzichte van 2005 (einddoel: 2030) resulteert in een totale besparing van 105 PJ en 

omgerekend 7,7 miljoen ton CO2. 

• Vervanging van fossiele grondstoffen door inzet van hernieuwbare grondstoffen (biomassa) voor 

de productie van chemische producten. In de voorstudie wordt aangesloten bij de doelstelling 

van de Regiegroep Chemie. De 25% vervanging bij productie van chemicaliën en materialen (127 

PJ en omgerekend 9,3 miljoen ton CO2) kan worden toegeschreven aan de chemische sector. 

• Carbon Capture and Storage (CCS). Doelstelling: afvangen en opslaan van 2 Mton CO2. 

• Recycling van materiaalstromen ofwel het sluiten van de materiaalketen door hergebruik van 

producten en materialen na gebruik (post-use recycling). Dit levert een potentiële 

grondstofbesparing op van 40 PJ, oftewel 2,9 miljoen ton CO2 (vermeden CO2-uitstoot door 

verbranding). 

• Duurzame producten: bijdragen aan ontwikkeling van duurzame producten voor eindgebruikers 

(bijvoorbeeld door minder energieverbruik bij gebruik van het product wat resulteert in minder 

CO2-uitstoot). Dit levert een potentiële energiebesparing op van 79 PJ en 5,8 miljoen ton CO2. 

• Duurzame energie: inkopen of zelf opwekken van duurzame energie, wat een potentiële 

besparing oplevert van 52 PJ en omgerekend 3,8 miljoen ton CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Fotografie: Kees Swart 

 

In totaal kan er 402 PJ, resulterend in 31,5 miljoen ton CO2, worden gereduceerd in het jaar 2030. 

In de routekaart wordt aan deze zes oplossingsrichtingen verder handen en voeten gegeven.  
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Glasindustrie 

De glasindustrie heeft haar toekomstvisie uitgewerkt in vijf prestatiegebieden. De ambitie van de 

glasindustrie is om met de realisatie van de routekaart de energie-efficiëntie in 2030 met 20-40% 

procent te verbeteren (ten opzichte van 2005). Elk prestatiegebied kent een aantal eisen, die in 

een Routekaarttraject verder uitgewerkt kunnen worden. 

 

1. Optimaliseren processen: het optimaliseren van productieprocessen door het toepassen van 

best practices, door verbetering van bestaande, of introductie van nieuwe technologie om 

emissies te verminderen en energie-efficiëntie significant te verbeteren. 

2. Verhogen productperformance en nieuwe producttoepassingen: het verbeteren van de 

eigenschappen en samenstelling van glasproducten, om bij te dragen aan gezondheid, 

veiligheid, milieu en energie-efficiëntie. 

3. Verstevigen van maatschappelijke positie: het creëren van een duurzaam imago van de 

glasindustrie en haar producten bij huidige en potentiële gebruikers, overheid, 

kennisontwikkelaars/studenten en ketenpartners. 

4. Verduurzamen van de keten: het versterken van de bewustwording en samenwerking in de 

waardeketen om te komen tot structurele verbeteringen op energie-efficiëntie, grondstoffen 

inzet en verminderde emissies. 

 

Papier en kartonindustrie 

In 2004 is de VNP gestart met een energietransitieprogramma met als doel: 

 

‘Het energieverbruik in de gehele papier- en kartonketen te halveren in 2020’. 

 

Met het monitoringsrapport vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

wordt met een energiebesparing van 11,3% in 2010 de eerste stap naar een besparing van 50% in 

2020 zichtbaar. Een mooie stap vooruit.  

 

Naast deze stap zet de VNP vanaf 2011 tot 2030 deze transitie voort door in te zetten op twee 

ontwikkelthema’s: 

 

• Duurzaamheid – het efficiënt omgaan met energie en materialen ten behoeve van kostenreductie 

  en verduurzaming. 

• Innovatieve producten en diensten met hoge toegevoegde waarde – door product- en  

  keteninnovaties met hoge toegevoegde waarde te vermarkten, kan de Nederlandse papierbranche 

  haar concurrentiepositie en onderscheidend vermogen verbeteren. 

 

Textielservice-industrie 

Volgens de berekeningen uit de Routekaart textielservice 2030 gaat de branche voor industriële 

wasserijen 80% energiebesparing realiseren in 2030, ten opzichte van het huidige niveau in 2011. 

Het project is uitgevoerd door een aantal organisaties met veel expertise uit de wereld van de 

energie en de branche, namelijk TNO, TKT en VEMW. Daarbij is uitgegaan van een aantal 

autonome ontwikkelingen, waaronder: 

 

1. Het gebruik van meer duurzame materialen/textiel 

2. Hergebruik van water 

3. Verlenging levensduur van materialen 

4. Gebruik van restwarmte in reinigingsprocessen. 

 

Uiteraard heeft FTN in de Routekaart Textielservice 2030 ook een aantal projecten in de 

zogenaamde “researchagenda” opgesomd, die bijdragen aan het realiseren van de 

energiebesparing van 80% in 2030.  

De researchdoelstellingen waarvoor de textielservice projecten wil opzetten of waarin de 

textielservice wil participeren in 2012 zijn: 
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• Onderzoek naar gebruik alternatieve en groene energievormen 

• Onderzoek naar mogelijkheden om warmte van energie extensieve bedrijven (energiecentrales, 

hoogovens etc.) te gebruiken in een wasserij 

• Onderzoek naar de mogelijkheden om het warmte-overschot van een wasserij te benutten in 

andere bedrijfssectoren (tuinbouw) of kantoren.  

 

Metallurgische en staalindustrie en gieterijen 

De Routekaart benoemt vier kansgebieden voor innovatie: binnen de bedrijven, in de 

materiaalkringloop, in de productieketen en op het gebied van kennis, arbeidsmarkt en imago. 

Binnen bedrijven maakt de routekaart onderscheid tussen de optimalisatie van bestaande 

processen en de introductie van nieuwe processen.  

 

In die eerste groep blijkt dat er bij veel bedrijfsprocessen grote besparingen mogelijk zijn, zoals 

bij: gasgestookte smeltovens (een besparing van 0,4 PJ per jaar), koepelovens (0,1 PJ), 

elektrische ovens (0,1 PJ), bestaande processen Tata Steel (9,8 PJ), vernieuwing productieproces 

zinkplaat (0,01 PJ), hergebruik van restwarmte (0,5 PJ) en logistieke processen (1,9 PJ).  

 

Daarnaast zijn er verschillende nieuwe processen onderzocht die veel kunnen betekenen voor de 

energie-efficiëntie van de Nederlandse metallurgische industrie en gieterijen: 

 

• Ulcos (Ultra Low CO2 Steelmaking, besparing: 0,7 PJ per jaar4)  

• Low pressure sand casting (gietlooploos gieten); besparing: 0,7 PJ per jaar 

• Hydropyrometallurgisch zinkproces en aangepaste elektrolyse, besparing: 1,6 PJ per jaar 

• Vloeibaar aluminium, besparing: 0,5 PJ per jaar 

• Inerte anode, besparing: 5,9 PJ per jaar 

• Duurzame energie, besparing: 12 PJ per jaar. 

 

De innovaties en ontwikkelingen die binnen de Routekaart aan de orde komen, leveren opgeteld 

een besparingspotentieel op van 58,1 PJ of 66,8 procent ten opzichte van het verbruik van de 

gehele sector. Hierbij kunnen we een onderverdeling maken naar besparingen in de processen 

(24,5 PJ = 28,2 procent), besparingen in de keten (21,7 PJ = 24,9 procent) en het energie-effect 

van het opwekken of inkopen van duurzame energie (12 PJ = 13,8 procent). 

 

Olie en gas  

De Nederlandse olie en gas industrie heeft al een indrukwekkend resultaat opgeleverd m.b.t. de 

verbetering van energie efficiëntie. Toch kunnen de Nederlandse olie en gas industrie nog steeds 

meer doen om hun energie efficiëntie te verbeteren en hun CO2 emissie te reduceren. Hoewel het 

laaghangend fruit al is geplukt, heeft de sector in energie efficiëntie opties weten te identificeren. 

Bij een jaarlijks verbruik van de 5 raffinaderijen van 150 – 160 PJ per jaar is technisch een 

besparingspotentieel mogelijk van ca. 60 PJ5. Het rendabele besparingspotentieel, dat wil zeggen 

het potentieel dat kan worden behaald met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar, wordt 

ingeschat op 28 PJ per jaar, ca. 19% van het totale energieverbruik van de raffinaderijen (tot 

2020, ten opzichte van 2005). De besparingen komen voort uit grotere energie efficiëntie op 

locatie (25%, bijvoorbeeld via optimalisatie van bestaande procesfornuizen en verdere 

optimalisatie door investering in extra warmtewisselend oppervlak), grotere warmtekracht 

koppeling (55%, zowel WKK productie van stoom als procesgeïntegreerde WKK). Daarnaast zijn er   

energiebesparingsmogelijkheden (20%) in warmtelevering aan de gebouwde omgeving en levering 

van warmte en kooldioxide (uit waterstoffabrieken) aan de glastuinbouw. Er wordt overigens 

gewezen op onzekerheden of men de 19% besparing zal halen, bijvoorbeeld omdat voor de 

levering aan derden de medewerking en acceptatie van deze derden nodig is – wat nog niet 

 
4 De uiteindelijke potentie van ULCOS op lange termijn (2050) ligt zeker een factor 10 hoger, maar is afhankelijk van de 

technologische ontwikkeling. 
5 “Verbetering in de energie-efficientie van de petroleumketen”, Kampman, B.E.,CE Delft, 2011. (www.ce.nl). 
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geregeld is. Daarnaast wijst de sector op het belang van internationale harmonisatie van 

overheidsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van WKK. 

 

Feit is dat het merendeel van de in principe haalbare energiebesparing geen aandacht krijgt van 

deze sector zelf omdat die als niet rendabel wordt gezien. Dit, ondanks dat er voorstellen zijn voor 

het onderzoeken en uittesten van voorgestelde doorbraaktechnologie. Het verdient derhalve 

aanbeveling om te zien of binnen de TKI formule toegewerkt kan worden naar het aanboren van dit 

besparingspotentieel, aangezien dit er puur op basis van marktwerking niet van zal komen.  

 

Voeding-en genotsmiddelenindustrie 

In de logistieke keten van teelt en oogst van de agrogrondstof tot productie van het eindproduct 

speelt het gebruik van energie een belangrijke rol. Veel bedrijven in de agrofoodsector hebben een 

bulk karakter, produceren droge producten vanuit een ´natte´ grondstof en zijn daardoor van 

nature energie-intensief. De totale kosten van energie bedragen gemiddeld 15 tot 50% van de 

kostprijs van het eindproduct. Het structureel realiseren van energiebesparing is dus een 

belangrijke economische driver om competitief te blijven. 

 

De Voorstudies van de zuivelindustrie, aardappelverwerkende industrie, groenten- en 

fruitverwerkende industrie, vleesverwerkende industrie, suikerindustrie, koffiebranderijen en de 

margarine, vetten en oliënsector bevestigen dit. Deze sectoren stellen zich in hun toekomstvisies 

dan ook verregaande energie-efficiëntie ten doel. 
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3. Acties 

3.1 Niet technologische innovatie barrières 

Eerder is al aangegeven dat er een aantal niet technologische barrières zijn die innovaties ten 

behoeve van energiebesparing tegenhouden. Hieronder valt de gerichtheid op kwaliteit van de 

producten in al haar aspecten, ongestoorde productie en grondstof-efficiëntie en dus niet op 

innovatie van procestechnologie, de kapitaalintensiteit van procesapparatuur  en de menselijke 

factor. De procesindustrie is gericht op het beheersen van risico´s, gebruik makend van best 

beschikbare en bewezen technologieën wat een eigen cultuur en mindset oproept, waarbij radicaal 

innoveren moeizaam is. Binnen het TKI moet als tegenhanger een flexibel en agile cultuur en 

mindset gecreëerd worden. 

 

Innovatie die nieuwe paden baant en tot doorbraken leidt, breekt altijd de regels en laat zich niet 

managen. Vernieuwing wordt gedragen door de visie en daadkracht van ondernemende koplopers. 

Deze professionals pionieren met vernieuwing en ontmoeten vaak veel weerstand vanuit bestaande 

routines, structuren en culturen. Daardoor lekt vaak creatieve daadkracht, energie en vruchtbare 

innovatie weg. Wanneer deze mensen op zichzelf zijn aangewezen dreigen ze vast te lopen in 

organisatorische leemlagen en gaan innovaties met veel economische en maatschappelijke waarde 

verloren. Nieuwe aanvliegroutes om te komen tot succesvolle (systeem) innovaties zijn dan ook 

gewenst. Samen met het creëren van contexten waar ondernemende professionals elkaar kunnen 

vinden en zich met elkaar kunnen verbinden.  

 

Voor ondernemen is veel zelfsturing en ruimte nodig zodat vanuit nieuwsgierigheid, autonomie en 

doorzettingsvermogen [radicale] innovatie kan ontstaan. Dit moet geboden worden op basis van 

het inzicht in wat mensen boeit en bindt aan onderzoek, werk en innovatie en dient goed 

afgestemd te zijn op de strategische ambities van vakmensen en de businessleaders in de 

procesindustrie. 

 

TKI Processing als platform en portaal 

De TKI Processing wil zich, binnen kaders van de programmalijnen, ontwikkelen tot een platform 

en portaal voor de procesindustrie, onderwijs-, onderzoeks- & kennisinstellingen en centers of 

excellence. Met als doel tot effectieve valorisatie en zakelijk succesvolle innovatie in de 

procesindustrie te komen. De TKI Processing stelt de professional in de procesindustrie centraal. 

Vanuit Human Capital perspectief bezien zijn alle acties gericht op het creëren van noodzakelijke 

voorwaarden voor en genereren van voldoende beschikbaarheid en bundeling van vereiste 

[innovatieve] competenties en menskracht voor de procesindustrie.  

De TKI beoogt  

 

• Zich te ontwikkelen tot een inspirerend platform voor managers en professionals uit de 

procesindustrie en deze, door middel van  de Innovation Academy, toe te rusten voor het 

versnellen van innovatie, zowel binnen als buiten de eigen organisatiecontext. 

• Als dynamisch platform zorg te dragen voor een optimale kruisbestuiving van kennis en 

kunde met betrekking tot innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, 

universiteiten en overige maatschappelijke organisaties. 

• Te fungeren als een platform voor onderzoek van de gamma wetenschappen waarin 

gezocht wordt naar mogelijkheden om innovatie in de procesindustrie te versnellen. 
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Positionering platform & portal TKI Processing  

 

Innovation Academy  

Het TKI processing bouwt aan een dynamische gemeenschap voor ondernemend en professioneel 

talent en het versterken van het innovatievermogen op alle niveaus in de ketens en organisaties. 

In deze gemeenschap kan men zich professioneel ontwikkelen en werken aan effectieve innovatie. 

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van sociaal psychologische intelligentie, 

transitievaardigheid en competenties in de bèta vakken. Ondernemerschap, organisatiecultuur en 

mentale houding zijn essentiële succesvoorwaarden voor radicale innovatie en valorisatie.  

 

Voor succesvolle innovatie zijn ondernemers nodig en start-ups. Zonder vrije ruimte voor wilde 

ideeën gaat baanbrekende innovatie niet op gang komen. De Innovation Academy werkt aan  

entrepreneurship programma, gemodelleerd naar het Lean Launchpad van Stanford en het 

Business Model Canvas.  

 

iProcess 

Via de ISPT Innovation Academy word het iProcess programma aangeboden. Het is gebaseerd op 

het Innovation Corps, dat de National Science Foundation in de USA heeft ontwikkeld samen met 

Stanford University. Via een strenge selectie wordt jaarlijks een groep van vijftien tot vijfentwintig 

projecten toegelaten tot het programma. De teams krijgen een speciale startup-training met top-

docenten, coaching door succesvolle ondernemers en 50.000 euro om de commercialisering van 

hun technologie in gang te zetten 

 

Naast deze  bouwstenen organiseert de Innovation Academy evenementen en masterclasses voor 

het netwerk om state of the art kennis over innovatie voor het hele TKI netwerk te ontsluiten. 

 

Aantrekken en ontwikkelen van human capital 

De hefboom voor het creëren van voldoende aanwas van professioneel talent in deze industrie is 

het inspirerend maken van technologieonderwijs en het aantrekkelijk maken van werken in de 

procesindustrie. Maak het dus uitdagend. Zorg voor inspirerende docenten. Beloon mensen naar 

behoren. Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden, universiteiten en bedrijven in de 

procesindustrie zichtbaar zijn. Talentvolle professionals werken graag met toppers in hun 

vakgebied. Deze aansprekende internationale uitstraling van docenten, leidinggevenden, 

universiteiten en bedrijven in de procesindustrie, is van doorslaggevende betekenis voor het 

ontwikkelen en aantrekken van voldoende vakmensen. 

 

Dat begint natuurlijk ook met het  zo vroeg mogelijk interesseren van jongeren voor techniek door 

bevlogen en kundige docenten 
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Een op de competentie- en innovatiebehoefte van de procesindustrie gerichte, talentscouting en 

talentontwikkeling op alle niveaus, is een formidabele uitdaging. Nuchter, zakelijk en met een 

scherp oog voor wat de procesindustrie aan ondernemende en innoverende kwaliteit nodig heeft.  

 

De Innovatie Academy richt zowel op het academisch als het industriële perspectief; voor 

researchers betrokken in de innovatie projecten is er een actief  secondment  beleid ('In Residence 

grants') zodat AIO’s tenminste 3-6 maanden in een industriële omgeving werkzaam zijn. Via een 

actief disseminatie beleid wordt kennisuitwisseling zowel binnen de projecten als binnen het gehele 

intersectorale netwerk bevordert. Op deze manier ontvangen onderzoekers een multidisciplinaire 

training aansluitend op de behoefte van de industrie. 

 

De Innovation Academy omvat op dit moment al modules gericht op innovatie in en open netwerk 

zoals werken in virtuele teams en het omgaan met verschillende organisatorische en nationale 

culturen. Daarnaast beidt de Innovation Academy op dit moment als een aantal simulation games 

(ism met van Holst centre) ten aanzien van open innovatie en succesvolle valorisatie. 

 

Voor de technisch inhoudelijke trainingen heeft de TKI ook de onderzoekschool OSPT binnen de 
organisatie. Basisvakken als katalyse, thermodynamica, fysische transportverschijnselen, CFD en 

systeem- en regeltechniek zijn essentieel voor studenten en ingenieurs: zowel bij het 

grensverleggend onderzoek als bij procesinnovatie in de procesindustrie 
 

In samenwerking met NWO-gammawetenschappen wordt een onderzoek gedaan en een 

programma ontwikkeld om innovatie optimaal te versnellen. De resultaten hiervan zullen worden 

toegepast in onze eigen TKI organisatie. De TKI organisatie zal zonodig worden aangepast naar het 

optimale model.  

 

3.2 Gamma onderzoek versnelling Innovatie 

Het innovatie- en organisatiewetenschappen programma verricht sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek naar de mogelijkheden om innovatie in de procestechnologie te versnellen in zowel de 

idee-, discovery- ,development-, deployment- als in de implementatiefase. Doel is om te komen tot  

‘evidence based’ interventies op grond van concrete onderzoekslijnen.  

 

Het ecosysteem van proces technologische innovatie  

Innovatie betekent in deze setting met name procesinnovatie, in mindere mate product innovatie. 

Qua procesinnovatie zijn sectoren als chemicals, food, oil en energy gericht op stabiliteit, 

leverbetrouwbaarheid, veiligheid en productkwaliteit;  op geleidelijke verbetering van 

productieprocessen, hetgeen leidt tot een incrementeel en relatief traag innovatieproces. 

De snelheid van innovatie in deze sectoren is een indicatie voor de som van alle beperkingen die 

intern dan wel extern aanwezig. Hoe meer een procesinnovatie raakt aan de primaire processen in 

bedrijven, hoe groter het aantal beperkingen, hoe meer kans op trage innovatie respectievelijk 

lage innovatiegraad. 

 

Radicale, sprongsgewijze, doorbraak procesinnovaties zijn daarom voor bedrijven in genoemde 

sectoren strategisch veelal minder aantrekkelijk dan productinnovatie. Een strategie van 

kostenleiderschap en continu verbeteren van efficiency door incrementele procesinnovatie is een 

bekende en veel voorkomende werkwijze. Daarom zal radicale procesinnovatie in de genoemde 

sectoren slechts plaatsvinden als er sprake is van doorbraken (punctuations) in verwachte energie 

efficiency winst (punctuation potential), die met name daardoor van significante strategische 

betekenis kan zijn en ook bescherming kan krijgen van top management teams.   

 

Om deze doorbraken grootschalig in te bedden in de procesindustrie moeten innovatieve 

activiteiten worden ontwikkeld die daarop aansluiten.  
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Het grootschalig en succesvol toepassen van technologische doorbraken of doorbraakinnovaties is  

een multilevel verschijnsel. We onderscheiden daarbij: 

• macro level: institutionele omgeving en regelgeving. 

• meso level:  sectorale economische, sociale en technologische omgeving. 

• micro level: bedrijven en andere betrokken organisaties en de daarin plaatsvindende 

bedrijfsprocessen.  

De uitkomsten van innovatieactiviteiten op alle drie niveaus – waaronder innovatiesnelheid, R&D 

efficiency en economisch innovatiesucces – vinden plaats in en zijn het resultaat van het 

functioneren van een socio-technisch ecosysteem. 

Binnen dit systeem kunnen drivers op diverse niveaus elkaar versterken, maar ook verzwakken, 

respectievelijk door interventies van verschillende aard worden omgezet tot aanjagers en 

versnellers.  Het interactief ontwikkelen en op elkaar afgestemd raken van factoren op al deze 

levels is daarom een noodzaak voor grootschalige exploratie en exploitatie van een of meerdere 

technologische doorbraken.  

 

Welk type onderzoek is belangrijk? 

Omdat er niet één meest geschikt type onderzoek is om tot meer en snellere innovatie te komen 

stellen we voor om een serie zeer verschillende maar aan elkaar gekoppelde typen onderzoek te 

ontwikkelen die passen in een ‘plan-do-check-act’ cyclus.  

 

Beschrijven: Er worden ‘best en next practices’ gezocht die technologische opties en 

organisatorische opties, systeemmodellen en business modellen integreren. Deze practices moeten 

keerpunten kunnen vormen (game changers, punctuation generators) voor transities naar meer 

energie-efficiënte processen. Daarvoor moeten we verder kijken dan alleen de procesindustrie, en 

alleen Nederland. Zo kan er gekeken worden naar ervaringen met publiek- private partnerships en 

andere succesvolle technologie-diffusie experimenten in andere delen van de wereld door middel 

van analyse en benchmarking en andere geselecteerde regio’s en/of landen6. Er wordt gezocht 

naar innovatiekampioenen, ‘mavericks’, die dergelijke doorbraken als het ware steunen en tastbaar 

maken, naar onvertelde innovatie-experimenten (hidden innovation), naar de aanjagers en 

versnellers die grootschalige diffusie van energie-efficiënte technologie in de procesindustrie, in 

aanvulling op en aanhakend bij alle technologisch georiënteerde projecten die in de procesindustrie 

lopen en in het innovatiecontract worden beschreven. 

Analyse/verklaren: De innovatie ‘drivers’ identificeren op macro-, meso- en microniveau van socio-

technische ecosystemen die innovatieve activiteiten en hun resultaten empirisch beïnvloeden.  

Interventie: Het bepalen welke drivers in welke mate kunnen worden beïnvloed door diverse 

interventies en het opzetten van veldexperimenten om interventies te testen op hun 

versnellingsresultaat:  

a) Regulering:wetgeving, financiële instrumenten,.. 

b) Systeeminterventies: allocatie van de innovatiefunctie binnen ketens,, cross sectorale 

organisatievormen, publiek private samenwerkingsmodellen, organiseren van industriële 

symbiose,…  

c) Organisatieniveau: inrichten van technologie/innovatie strategie gekoppeld aan 

duurzaamheidsdoelstellingen, individuele, groeps- en organisatiestructuur elementen,  

performance benchmarking,… 

 

 

 

 
6 We noemen hier onder andere  Singapore (Research, Innovation and Enterprise Council (RIEC) en National 
Research Foundation (NRF)), Verenigde Staten (o.a. California), China (Pearl River delta), 
Duitsland/Zwitserland en regionale MKB netwerken 
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Onderzoeksaanpak:  

• Onderzoeksopzetten zullen analyse van de interactie tussen de niveaus in het ecosysteem en 

effecten omvatten.  

• Multi-methoden onderzoek en combinaties van kwantitatief/kwalitatief en experimenteel 

onderzoek om geïdentificeerde quick wins  en succesvolle interventies  te verifieren. 

• Onderzoek zal aansluiten op de praktijk van procestechnologie zodat er onder andere gebruik zal 

worden gemaakt van veilingen, business games, prijsvragen en  ideevorming op de interne 

bedrijfsmarkt maar ook extern.  Er zal dan ook sprake zijn van een action oriented approach, 

 

Duur van het programma 

Het gamma meets beta binnen proces technologie programma dient meerdere jaren (ca. 5 

jaar) te beslaan om interessant te zijn voor jonge onderzoekers en universiteiten resp. voldoende 

fermentatietijd te hebben waarin onderzoek, interventie, kan beklijven. De TKI met haar  

innovatieprojecten vormen hierbij een innovation lab met data op verschillende levels. 

 

3.3 Technologische innovaties 

3.3.1 Inleiding 
 

In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat open innovatie de basisfilosofie van dit contract 

vormt. Dit is het vertrekpunt van de acties op het gebied van technologische innovatie. Waar het 

om gaat is kennis te ontwikkelen en te delen, en in samenwerking met verschillende partijen, 

afnemers, leveranciers, kennisinstituten en andere belanghebbenden, om te zetten in nieuwe 

duurzame energie efficiënte (doorbraak)technologieën, producten, diensten en  processen.  

 

De voorgestelde activiteiten en projecten beslaan het volledige traject van discovery en 

development tot en met deployment. De beschrijving is een momentopname. Beoogd wordt een 

portfolio te ontwikkelen met kansrijke technologieën in termen van slaagkans en potentie. Het 

programmeringproces loopt continu en zal aanleiding geven tot aanvulling en bijsturing met 

behoud van de gewenste continuïteit in specifieke ontwikkelingen. Het gaat om een dynamisch 

portfolio, gegroepeerd in specifieke thema’s, elk met hun eigen aangrijpingspunt in het 
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productieproces en technologische mogelijkheden tot innovaties gericht op verhoging van de 

energie efficiency.  

 

De beschreven inhoud is het resultaat van een iteratief proces van vraag- en aanbod tussen de 

belanghebbenden van het programma. Bij het opzetten van het programma is onder meer gebruik 

gemaakt van input uit de sectoren, lopende en reeds afgesloten programma’s, universiteiten, 

bedrijven en kennisinstituten: 

Industrie sectoren basismetaal, olie & gas, chemie, agrofood, papier en karton, textielservice, glas, 

bouwmaterialen; 

Voorstudies en roadmaps MJA en MEE; 

Lopende ISPT, NWO en STW programma’s; 

Resultaten EOS programma’s op het gebied van energie efficiency; 

Branche organisaties, MKB bedrijven, technology providers, eindgebruikers, consultancy bedrijven 

op het gebied van duurzame energie en energiebesparing; 

NGO’s; 

Hoogleraren Proces en Energietechnologie, OSPT; 

ECN programma Energie Efficiency in de Industrie; onder meer TNO Innovatieprogramma Chemie; 

Overig. 

 

3.3.2 Achtergrond 
 

De procesindustrie in Nederland kenmerkt zich door: 

• Een hoge mate van integratie in grote industriële complexen in zowel materiaalstromen als 

energiestromen, waardoor het merendeel van de processen zich qua efficiency in de wereld top 

tien bevinden; 

• Een hoge betrouwbaarheid van operatie die essentieel is voor bovengenoemde efficiënte 

integratie. 

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn: 

• Een nieuwe ontwikkeling van lokale kleinschalige processen, zoals de conversie van biomassa 

naar intermediaire producten op de biomassa teeltlocatie, lokale behandeling van zuur aardgas 

uit kleine velden en kleinschalige productie van intermediaire industriële producten gemaakt bij 

de leverancier. 

 

Energie efficiency en besparing is een thema in de processing industrie al decennia lang de 

aandacht krijgt. Echter, efficiency verhoging bestaat niet uit één simpele handeling of actie maar 

het implementeren van concrete maatregelen en technologische innovaties. Elke keer weer 

opnieuw. Continue efficiencyverbetering vraagt dan ook een continu aanbod van concrete, bewezen 

technologieopties. Die vormen de achtergrond van gemiddelde procentuele verbeteringen.  

 

Optimalisatie en incrementele verbetering maken onderdeel uit van het normale bedrijfsproces. De 

aandacht was vooral gericht op de buitenste schillen in het proces, procesintegratie en 

warmtekracht.  De werkpaarden in de “installed base” van de procesindustrie zijn niet in grote 

mate veranderd en bepalen nog steeds het beeld van de procesindustrie.  

 

Verdere verhoging van de energie efficiency van de processing industrie is een essentiële stap 

richting duurzame procesvoering. Daartoe zijn technologische innovatie en doorbraak technologie 

belangrijke middelen. Aandacht hiervoor is nodig in elke innovatie fase. Immers de efficiency 

verbetering van vandaag is gebaseerd op discovery activiteiten van misschien wel 10 of 15 jaar 

geleden. 
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Illustratie noodzaak tot technologieontwikkeling voor energie efficiency iin de industrie (BEEN 

studie 2010) 

 

Een gebalanceerd programma portfolio over de innovatiefases is dan ook absolute noodzaak om 

over vijf, tien of nog verder nog steeds verbetering van energie efficiency en besparing te kunnen 

realiseren.  Terwijl er nieuwe technologie wordt ontwikkeld en nieuwe concepten worden 

geëxploreerd is het zaak aandacht te blijven besteden aan verdergaande verbetering van 

bestaande processen en het verder brengen van lopende ontwikkelingen richting opschaling en 

implementatie. Adequate stage gate en review procedures zijn onontbeerlijk om een maximale 

programmaopbrengst in termen van energie efficiency en innovatie potentieel te kunnen 

garanderen. Deze zullen, voortbouwend op de ontwikkelde ISPT praktijk, voor dit doel worden 

uitontwikkeld en toegepast.    

 

3.3.3 Programmakader 
 

In overleg met belanghebbenden is overeengekomen de programma-activiteiten vooral te 

focusseren op het samenstel van productieprocessen zoals dat binnen de systeemgrens in 

onderstaande figuur schematisch is weergeven. Onder processen wordt verstaan de reeks van 

onderling samenhangende bewerkingen waarmee van een grondstof een product wordt gemaakt. 

Dit betekent overigens niet dat er geen aandacht wordt besteed aan interactie tussen 

procesgroepen, locaties of over productieketens. Een proces maakt immers onderdeel van een 

omgeving die bepalend is voor de toegevoegde waarde van het proces.  
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Kader van EBI 
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3.3.4 Thema’s 
 

Binnen het programma worden de volgende thema’s, elk met hun eigen doelstelling onderscheiden 

om onderwerpen flexibel te verankeren in een structuur die langere tijd hetzelfde kan blijven: 

• Proces /Systeem analyse en ontwerp 

o Analyse en ontwerp van processen en systemen die leiden tot een doorbraak in 

efficiënter energie- en grondstoffenverbruik; Deze kennis uit processen geeft 

richting aan technologische en niet technologische innovaties.  

o Het opheffen van barrières voor het toepassen van nieuwe technologieën. 

• Utilities en control 

o Systemen en technologieën voor een duurzame (lokale) 

energie/warmtehuishouding in processen, warmteterugwinning en 

restwarmtebenutting 

o Multifuel concepten 

o  Geavanceerde procesbesturing gericht op maximale energie efficiëntie met behoud 

van betrouwbare operatie en productspecificatie, ook voor toekomstige 

gedistribueerde productieprocessen  

• Omzetting en scheiding 

o Efficiënte verbrandings – en oventechnologie 

o Energie efficiënte scheidingstechnologie (energiegebruiksvermindering> 50%) 

o Geavanceerde reactor en PI technologie 

o Nieuwe procesroutes 

• Ontwateren en drogen; 

o Droogprocessen met 50% minder energiegebruik met gelijktijdige verbetering van 

productkwaliteit 

o Technologieën voor energie efficiënte behandeling van geconcentreerde, vaak hoog 

viskeuze processtromen 

• Fundamentals. 

o Funderend onderzoek deels op vraagsturing vanuit de thema’s 

 

In onderstaande figuur is de samenhang schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBI Technologiethema’s in samenhang 

 

3.3.5 Clusters  
 

Binnen de thema’s zijn en worden samenhangende clusters zijn geformuleerd die elk een 

probleemveld adresseren en set van innovatieve technologische oplossingen of aanpakken in de 
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vorm van projecten. Deze clusters bevatten de activiteiten, die vanaf 2012 ten aanzien van 

discovery, development en deployment worden ondernomen. De volgende issues worden in de 

clusters beschreven: 

• Specifieke achtergrond 

o Beschrijving van kader, besparingspotentieel, positie 

• Probleemstelling 

o Technologie, innovatiebarrières 

• Doelstelling 

• Innovatiebijdrage en internationale positie/activiteiten 

• Aanpak 

o Technologie en kennislijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van toepassingsgebied van warmtepomp technologieën  

 

o Roadmap voor zover beschikbaar 

o Technologie diffusie plaatjes (status van de verschillende ontwikkelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een technologie diffusiecurve voor warmtepomp technologie 
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o Beschrijving van het R&D werk per technologie/kennislijn in de tijd met 

deliverables op hoofdlijnen, (voorstel voor) betrokken partijen 

• Noodzakelijke potentieel en inpassingsstudies 

• Vraag naar funderend onderzoek 

• Lopende activiteiten 

• Schatting van de benodigde middelen  

 

3.3.6 Overzicht uitgewerkte clusters en termsheets (zie Appendix 1) 

 

Voorbeelden van clusters en termsheets worden gegeven in Appendix 1. Termsheetszijn 

beschrijving van volledig uitgewerkte projecten. Momenteel zijn de volgende clusters  

reeds (deels of volledig) uitgewerkt.  

 

Thema Proces/Systeem analyse en ontwerp 

• Cluster Barrières voor innovatie 

• Cluster Process System Engineering 

• Term sheets 

 
Thema Utilities en Control 

• Cluster Hergebruik van restwarmte 
• Cluster Restwarmte naar Elektriciteit 

• Cluster Benutting hoge temperatuur restwarmte 

• Cluster Multi-fuel concepten 

• Cluster Systeemstudies lokale warmteopwekking 

• Cluster Advanced Process Control 

• Term sheets 

Thema Omzetting en Scheiding  

• Cluster Laag energetische scheidingsprocessen  
• Cluster Verbrandingstechnologing 

• Cluster Onvolledige reacties 

• Cluster Energie-efficiënte Destillatie 

• Term sheets 

Thema Ontwateren en Drogen  

• Cluster droogtechnologie en geconcentreerde processtromen 

Thema Fundamentals 

• Cluster Fundamentals/frontline technologies 
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4. Structuur en Governance 

4.1 De organisatie - crossectoraal TKI Processing 

 

Er is besloten de uitvoering van het innovatiecontract in nauwe samenwerking met de topsector 

Chemie te organiseren. De topsector Chemie heeft inmiddels gekozen voor de werkvorm Topcluster 

voor Kennis en Innovatie (TKI) als uitvoeringsvorm. Voor de ontwikkeling van duurzame 

procestechnologie voor de industrie is het ‘TKI Processing’ aangewezen. Dit TKI zal gebouwd 

worden op de fundamenten van het ISPT. In het ISPT is inmiddels de gerenommeerde en door het 

KNAW erkende OnderzoeksSchool ProcesTechnologie (OSPT) ondergebracht. De beschrijving van 

het TKI zoals deze is opgenomen in het innovatiecontract van chemie is als bijlage bijgevoegd bij 

dit contract.  

 

De kracht van het TKI moet zijn dat het een omgeving/ecosysteem schept waar bedrijven 

effectiever en efficiënter innovaties kunnen ontwikkelen dan binnen hun eigen organisatie. Zoals 

eerder beschreven, is (doorbraak)innovatie binnen een risicomijdend bedrijf, wat de (grote) 

procesindustrie nu eenmaal is, vaak moeizaam. Binnen het TKI moet de tegenhanger van deze 

cultuur en mindset gecreëerd worden; flexibel en agile. Hiermee wordt een organisatorische 

tweebenigheid gecreëerd die flexibel innoveren mogelijk maakt 7 8. Dit organisatieprincipe 

ondersteunt tevens sociale innovaties op gebieden als dynamisch managen, flexibel organiseren en 

aandacht voor talentontplooiing en zet kennis daadwerkelijk om in succesvolle nieuwe producten 

en processen. 

 

Gevaar van het op deze manier naast elkaar creëren van twee organisaties en culturen is dat 

bedrijven en TKI van elkaar vervreemden. Bij de inrichting wordt daarom nauwlettend rekening 

gehouden met aansluiting op alle niveaus waarbij elk niveau een eigen taak heeft. Schematisch is 

de interactie hieronder weergegeven. 

 

Gevaar van het op deze manier naast elkaar creëren van twee organisaties en culturen is dat 

bedrijven en TKI van elkaar vervreemden. Bij de inrichting wordt daarom nauwlettend rekening 

gehouden met aansluiting op alle niveaus waarbij elk niveau een eigen taak heeft. Schematisch is 

de interactie hieronder weergegeven. 

 
7 O’Reilly, C. A. and M. L. Tushman. 2004. The ambidextrous organization. Harvard Business Review 82 (4) 74-81. 
8 . prof H. Volberda & prof H.W. van den Bosch & F.A.J. & Jansen, J.J.P. (2006), "Slim Managen & Innovatief Organiseren", 

Eiffel ism Het Financieele Dagblad, AWVN, De Unie & RSM Erasmus University. 
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Om het TKI daadwerkelijk te legitimeren, wordt aansluiting bij de leiding van de bedrijven gezocht. 

Zonder support van de CEO’s is het nauwelijks mogelijk belangrijke projecten buiten het bedrijf te 

realiseren. Voor goede afstemming van visie en uitdagingen is het belangrijk om op CTO level 

contact te hebben. Hiermee wordt vermeden dat persoonlijke ‘hobbyhorses’ bereden worden 

zonder dat het bedrijf op de resultaten zit te wachten. Voor goede aansluiting met technische 

kennisniveaus en expertise, ook binnen het bedrijfsleven, is een goede connectie met senior 

researchers essentieel. Op deze manier wordt actief bestaande kennis ingebracht in de concept-  

en projectfase. Tenslotte is er de uitlijning op projectniveau tussen beide partners. 

 

4.2 Structuur en Governance 

De structuur en governance moeten de volgende aspecten ondersteunen: 

 

• Een open organisatie waar partners gefaciliteerd worden in samenwerking en nieuwe 

(internationale) partners gemakkelijk kunnen toetreden. 

• Oog voor ingebracht intellectueel eigendom, maar open uitwisseling van kennis! Minimaal 

op projectniveau maar preferentieel op programmaniveau.  

• Vraagsturing. Nauwe aansluiting bij de strategische doelen van het bedrijf.  

• Kennisinstellingen en universiteiten worden vroegtijdig betrokken in de definitie van 

projecten.   

• Onafhankelijke centrale organisatie welke de juiste competenties samen brengt en 

bedrijven, MKB en kennisinstellingen ontzorgt doormidden van samenwerkingscontracten, IP 

regelingen etc.  

• Geen zware instituutsstructuur met dito infrastructuur. Activiteiten als projectmanagement 

worden door de samenwerkende partners opgepakt.  

• Tangible assets op de balans worden vermeden. 

 

In het licht van de nauwe afstemming op alle niveaus bij de verschillende partners wordt de 

volgende organisatiestructuur voorgesteld: 
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Vanuit de topsectoren verwachten wij dat er een afgevaardigde van de respectievelijke 

regiegroepen plaats zal nemen in een high level steering group van het TKI om zo de belangen  

van deze topsector te behartigen. Deze afvaardiging bestaat uit CEO’s van deelnemende bedrijven.  

Het bestuur wordt samengesteld door hoogst inhoudelijk verantwoordelijken van bedrijven, 

kennisinstellingen en universiteiten (CTO, Decanen, MKB vertegenwoordiging, etc.).  

 

Uiteraard horen in deze structuur ook een Academic Advisory Board, een Strategic Advisory board 

(die adviseren aan de directie) en een Participants Assembly thuis, maar deze zijn omwille van de 

duidelijkheid nu nog weggelaten. 

 

4.2.1  Valorisatiecentrum 
 

Via het valorisatiecentrum stellen wij uit ons netwerk een team van mensen beschikbaar met 

ervaring in technologie en business en een hands on benadering. Wij schakelen experts in uit het 

netwerk en zetten ervaren ondernemers in om startende ondernemers te helpen. Op deze wijze 

wordt kennis versneld omgezet in nieuwe technologie. 

De governance en organisatiestructuur van het valorisatiefonds zullen in 2012 verder worden 

uitgewerkt. Het beoogde volume van het valorisatiefonds is 100 mln. euro. De helft van deze 

middelen zal afkomstig zijn vanuit de markt en de andere helft vanuit het MKB+ fonds.   

 

Uitgangspunten zijn: 

• Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het de-bottlenecken van first launches.  

• Aansluiten bij bestaande initiatieven. 

• Uitlijnen en aansluiten bij de Europese mogelijkheden zoals de EIB voor vergroten funds. 

• Zelfbedruipend en groeiend centrum. 

 

4.2.2  Innovation Academy (HCA) 
 

Rondom HCA zal een Innovation Academy voor procestechnologie verder uitgebouwd worden. In 

de Innovation Academy staan zelfsturing en ruimte voor professionals, excellent opleidings- en 

onderzoekklimaat, open innovatie skills en het ontwikkelen en ondersteunen van ondernemerschap 

centraal. Hiermee verbetert de balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Startups krijgen 

dankzij het iProcess programma's van de Innovation Academy een ondersteuning  om sneller tot 

bloei komen binnen de procesindustrie  De Innovation Academy richt zich verder op zowel jonge 

als ervaren professionals binnen de procestechnologie van kennisinstellingen en bedrijven. 

 

Wij beogen hiermee de innovatiecultuur effectiever te maken in deze noodzakelijkerwijs 

behoudende bedrijfstak.  

 

Gezien het grote belang van het goed activeren van de TKI HCA en Innovation Academy achten wij 

een reservering van 3-5% van het budget hiervoor reëel. Nauwkeuriger budgettering zal later 

plaatsvinden na verdere uitwerking van de activiteiten. 

 

4.3 Roadmap - agendering en uitvoering 

 Agendering 

Het TKI zal op frequente basis de uitgangspunten herijken met de top van de deelnemende 

bedrijven, onder andere door het afstemmen van de vraaggestuurde roadmap en strategie. 

Hiervoor organiseert en modereert het TKI voor haar partners een trust-based en besloten netwerk 

van inhoudelijke beslissingsbevoegden (CTO’s, R&D directeuren), aangevuld met hoogleraren en 

andere senior managers van aangesloten kennisinstellingen. De resultante van deze activiteit is 

een duidelijke set aan strategische doelen en KPI’s per thema. Deze vormen de input voor het R&D 

traject. 
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Rolling Agenda 

Het TKI werkt met meerjarige roadmaps om de strategische doelen samen met haar partners vast 

te stellen. Tegelijkertijd loopt er een proces waarin meerjaren afspraken per sector gemaakt 

worden met betrekking tot energiebesparingsdoelstellingen: de MJA en MEE. Hieronder liggen 

routekaarten die zich uitstrekken tot 2030. Deze twee processen worden geïntegreerd waarbij de 

best practices van de MJA/MEE routekaarten worden overgenomen.  

 

De afspraken van de MEE en de MJA worden actief meegenomen in het definiëren van de 

technologie roadmap. De technologie roadmap wordt gedefinieerd voor de verschillende thema’s: 

 

• Proces/Systeem analyse en ontwerp 

• Utilities en Control 

• Omzetting en Scheiding 

• Ontwateren en Drogen 

 

Per thema worden hiervoor de activiteiten, de projecten, de doelstellingen, de KPI’s en de ‘ stip op 

de horizon voor 2030’ bepaald. Dit proces wordt uitgevoerd met de verschillende stakeholders 

waarbij de bedrijven in de lead zijn voor het definiëren ‘wat’ er moet worden opgeleverd en de 

universiteiten en kennisinstellingen input leveren ‘hoe’ de doelstellingen gerealiseerd kunnen 

worden. Het proces hieronder geeft de timeline en de interactie van het roadmapproces met de 

MJA/MEE afspraken aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de geïntegreerde aanpak wordt het mogelijk dat de technologieontwikkeling en de 

(monitoring van) MJA/MEE afspraken hand in hand lopen en dat mede vanuit deze doelstellingen 

het portfolio en de ondersteuning daarvan geoptimaliseerd kan worden. De routekaart van 

MJA/MEE en de technologieontwikkelings roadmap grijpen dus optimaal op elkaar in. De realisatie 

van de MJA/MEE wordt zo programmatisch ondersteund. 
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 Uitvoering 

Het TKI kent drie cycli van activiteiten in het R&D traject: 

1. Bedenken en verrijken van ideeën of discovery. 

2. Uitvoeren van projecten in de development fase.  

3. Demonstreren van ontwikkelde technologie in de deployment fase. 

 

Discovery  

Creativiteit ontstaat bij ontmoeting tussen verschillende disciplines, ervaringen en kennis. Het TKI 

organiseert daarom terugkerende gerichte themabijeenkomsten, waarbij TKI leden en niet leden 

worden uitgedaagd om met elkaar met nieuwe radicale oplossingen te komen die passen op de 

uitdagingen waarvoor de industrie staat. De roadmap vormt hierbij de basis voor de prioritering 

van de ideeën. Gezamenlijk scouten is hierbij een belangrijk instrument. Door deze iteratieve en 

open aanpak worden nieuwe ideeën geboren, die heel interessant kunnen zijn voor deelnemende 

bedrijven.  

 

Om het idee verder te ontwikkelen, moet het winnen aan draagvlak en kracht. Winnen aan 

draagvlak betekent dat het idee meer relevante partijen achter zich krijgt. Winnen aan kracht 

betekent dat het idee zélf tegelijkertijd sterker wordt doordat het verder wordt onderzocht, er 

meer details en kennis aan worden toegevoegd en het uiteindelijk een implementeerbaar 

technologie idee wordt. Universiteiten en kennisinstellingen spelen met hun exploratieve en 

fundamentele projecten in deze fase een belangrijke rol. In een scouting/selectie procedure o.a. 

door marktverantwoordelijken van het bedrijfsleven worden technologie ideeën geselecteerd voor 

development naar een specifieke (markt)applicatie.  

 

Development  

De geselecteerde ideeën worden in projectvorm door het TKI verder ontwikkeld tot een niveau 

waarop een of meerdere projectpartners kunnen besluiten om de innovatie verder te 

implementeren.  

De actieve betrokkenheid van alle projectpartners, met name van de industriële project- partners, 

zorgt voor een voortdurende toetsing op commerciële haalbaarheid en bevordert in hoge mate de 

valorisatie. Door dit te doen, wordt naast nieuwe kennis tegelijkertijd ook nieuwe kunde, geborgd 

in mensen, gegenereerd wat helpt bij het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Hierdoor wordt niet alleen kennis maar ook daadwerkelijk geïmplementeerde technologie 

gegenereerd.  

De projecten zijn geclusterd in clusters/programma’s. Het toetreden van nieuwe partners tot 

lopende programma’s is hierbij mogelijk. Toetreden tot lopende projecten is alleen mogelijk in 

goed overleg met de bestaande projectpartners.   

 

Deployment 

Deployment activiteiten zijn er op gericht technologie op grotere schaal te demonstreren. 

Hieronder vallen validatieprojecten waarbij technologieën getoetst worden op industriële stromen. 

Ook demo- en opschalingsprojecten al dan niet op pilot sites (Plant-one , Chemelot bv) worden 

hierbij uitgevoerd. 
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5.  Financiën 

5.1  Financiële kaders 

Effectiviteit investeringen 

Investering in energy efficiency blijkt een uiterst effectief middel voor het behalen van 
energiedoelstellingen zoals blijkt uit een recente analyse van het EOS programma. Hierin blijkt 
overduidelijk dat het investeren in besparing bij de uitgebruiker veel effectiever is en meer oplevert 
dan welke andere maatregel dan ook 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering Innovatiecontract 

De financieringsbehoefte van de TKI Procestechnologie vanuit de sector Energie is voor de jaren 
2012-2016 339 mln euro. De bijdrage van de nationale overheid hierin daalt in deze periode van 
43% naar 40%. Uit de lopende projecten in onder meer het EOS programma en het ISPT 
programma blijkt een gezonde bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Deze ligt gemiddeld rond de 40%. 
In de toekomstige financiering wordt daarom ook met dit percentage rekening gehouden.  
 
De basis voor deze cijfers zijn de bestaande programma’s en regelingen, zoals: 
 

ISPT 

o Lopend programma 

o Nieuw programma incl. fundamenteel onderzoek 

o DDI 

World Class Maintenance 

Energie-efficiëntie  

o EOS gelden 

o Energie- innovatie gelden 

o Eenmalige projecten (UKR/UPK, SBIR warmte) 

NWO, STW en FOM 

o Smart-Sep Programma 

o Clean Combustion Concepts 

o Green & Smart Process Technologies (GSPT) 

o Smart Energy System (samen exacte wetenschappen) 

o FOM programma (partnership met BASF) Magnetic Caloric Materials, Cooling  

o Gamma meets beta binnen proces technologie (NWO Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen en NWO Geesteswetenschappen) 
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De financiering van de TKI procestechnologie vanuit de sector Energie vanuit de verschillende 

partijen is als volgt: 

 

In € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAAL gewenste financiering        
61.181  

    
64.890  

       
67.431  

    
71.284  

    
74.232  

bedrijfsleven in cash            

17.514  

      

18.615  

           

19.189  

      

20.242  

      

20.846  

bedrijfsleven in kind              

6.972  

        

7.057  

             

7.390  

        

7.954  

        

8.304  

nationale overheid            

26.527  

      

27.539  

           

28.121  

      

29.118  

      

29.603  

regionale overheid                 

647  

           

662  

                

727  

           

760  

           

786  

NWO/STW              

3.050  

        

4.000  

             

4.500  

        

5.000  

        

6.010  

TNO, DLO, ECN              

5.678  

        

6.042  

             

6.484  

        

7.044  

        

7.438  

kennisinstellingen                 

553  

           

625  

                

611  

           

692  

           

721  

overig                 

240  

           

350  

                

410  

           

474  

           

523  

 
De grote valorisatie initiatieven waaronder de COCI’s zijn niet in deze cijfers opgenomen.  
Voor de fundamentele projecten wordt jaarlijks een financiering gevraagd vanuit STW van 2,5 mln 
euro. Daarnaast wordt een fundamenteel programma opgestart in samenwerking met behulp van 
NWO financiering. Deze projecten zullen starten in 2013 (1 mln per jaar) en zullen in de jaren 
daarna uitgroeien naar 3 mln per jaar in 2016.  
In afstemming met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen is een bijdrage in het ‘Gamma’  
programma afgesproken van 2 miljoen Euro voor een periode van 4 jaar.  
 
Totale financiering van het TKI processing vanuit alle top-sectoren 

Op basis van de totale vraag naar onderzoek op het gebied van procestechnologie vanuit de 
verschillende Innovatiecontracten wordt de totale programmagrootte van het TKI 
Procestechnologie gedurende de periode 2012-2016 628 miljoen euro. Deze is opgebouwd uit 
participaties vanuit verschillende bronnen en zal worden verdeeld naar programma’s voor 
verschillende doelen. Schematisch zijn de verschillende geldstromen hieronder weergegeven. De 
participatie vanuit de topsector Energie voor Energiebesparing in de Industrie bedraagt hier 
ongeveer 55% van de totale omvang van de TKI procestechnologie.   
 

 
Geldstromen TKI Procestechnologie (excl. deel tuinbouw en water). 
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5.2 Draagvlak 

Het huidige contract is tot stand gekomen na consultatie van experts uit verschillende sectoren. 
Ook zijn vertegenwoordigers van de MJA sectoren, de NAP en de FME benaderd voor bijdragen. 
Deze consultatie was met name gericht op de thematische invulling en het onderdeel valorisatie. 
 
De doelgroep van EOS en ISPT zijn sterk betrokken bij dit proces. In het kader van 
topsectorenbeleid heeft ISPT heeft een groot aantal ondersteuningsbrieven ontvangen van 
bedrijven en organisaties (zie bijlage). Hieruit blijkt de sterke betrokkenheid vanuit alle sectoren. 
Bedrijven hebben laten weten minimaal op hetzelfde niveau hun betrokkenheid te willen 
prolongeren. Ook is er sterke waardering voor de wijze van opereren binnen PPS constructies. 
Deze waardering is vastgelegd in vele tientallen ondertekende ondersteunings-brieven. 
Anekdotisch is ook het verzoek om heroverweging van besluit, geschreven namens de CTO’s van 
de grote bedrijven, participerend MKB, de decanen van de technische universiteiten en de directie 
van de GTI’s na het schrappen van de procesintensificatiegelden door EL&I welke eerder waren 
toegezegd. Duidelijk is dat er een breed industrieel draagvlak is voor energiebesparing door 
procesvernieuwing.  
 
Voor vele bedrijven betekend participatie in dit contract prolongatie van hun participatie in lopende 
programma’s. Daarnaast zal door middel van roadmaps, in nauwe samenwerking met MJA/MEE 
nieuwe programma’s worden gedefinieerd met nieuwe projecten en nieuwe partners. Dit is een 
rolling agenda die zal worden versneld en verbreed na afronding van de innovatiecontractfase. Op 
basis van de door de overheid gereserveerde bijdrage aan dit contract zullen de programma’s 
worden opgestart waarop bedrijven kunnen intekenen. Historisch is gebleken dat er veel meer 
bedrijfscommitment is dan overheids-matching voor energiebesparings-projecten. De totale 
gevraagde overheidsbijdrage voor dit innovatiecontract is niet hoger dan de afgelopen jaren voor 
dit onderwerp. Ook nu zal dus streng geselecteerd worden om alleen die projecten toe te laten die 
maximaal bijdragen aan de gestelde energiebesparingsdoelstellingen. Door dit innovatiecontract 
vind een verbreding van het platform van procestechnologie naar meerdere sectoren plaats zodat 
er een grotere hefboomwerking kan worden gegenereerd op de ontwikkelde kennis.  
 
De toeleverende sectoren (met name MKB) zullen direct en via de NAP en FME betrokken worden 
bij de vormgeving van de onderdelen valorisatie en piloting. Beide organisaties hebben inmiddels 
aangegeven hier actief aan te willen meewerken. 
 
De uitgebreide lijst met gecommitteerde bedrijven, bedrijven welke een LOI hebben getekend, 
bedrijven nu al participeren en hun participatie willen prolongeren, alsmede de letters of 
endorsement van meerdere MJA/MEE sectoren is aanwezig in de bijlage.  De onderliggende 
getekende LOI’s worden in een aparte bijlage ter beschikking gesteld. 
 
Kennisinstellingen 

Het innovatiecontract wordt ondersteund door alle technische universiteiten. De onderzoeksschool 
OSPT is ondergebracht in het ISPT en zal straks integraal onderdeel zijn van het TKI processing. 
Daarmee is onderzoeksagenda van de TU’s en de WUR optimaal afgestemd met de agenda van het 
TKI. Met NWO-CTW is overeengekomen het onderzoeksbudget voor procestechnologie in de 
komende jaren langzaam te laten groeien.  
 
ECN heeft laten weten dit programma sterk te ondersteunen. Het is één van de vijf strategische 
pijlers van het instituut. De brief die zij daarvoor aan de minister heeft gestuurd is bijgesloten.  
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Participanten ISPT 
 
Acordio 
AkzoNobel 

Albemarle  

Algae2Omega 

Amafilter BV 

Aquastill 

Aquatec 

Avantium 

Avantor Performance BV 

BASF 

Bodec 

Bronkhorst 

Bronswerk (former GCA) 

Buss-SMS-Canzler GmbH 

CDS Engineering 

CHEMTRIX 

Dotx 

Dow Benelux BV 

DSM 

ECN 

Elektrolyse 

ESK 

Eurosupport 

Evodos 

FeyeCon 

FIB Industries 

FMC(CDS Separation Technology) 

Frames 

FrieslandCampina 

GCA 

Haskoning 

Heineken Supply Chain 

Huntsman Polyurethanes 

Innovation Concepts 

Jacobs 

Janssen 

KCPK 

Kema 

Larox Pannevis BV 

KONING & HARTMAN 

MACT 

Mettler Toledo 

MSD/NV Organon 

MTSA 

NL GUTS 
Norit X-Flow BV/Pentair  
PDC 

Peas foundation 

Paques 

Perdix 

Pervatech 

Plant One 

Procede Gas Treating BV 

Process Design Centre 

ProcterGamble  

Proxcys 

Purac 

Raton 

Royal Cosun 

Sabic Innovative Plastics 

Shell Global Solutions International BV 

SmartSep 

Solsep 

Synthon BV 

Unilever R&D Vlaardingen 

VMEngineering 

Wintershall 

WUR - AgroFood 
Energy research Centre of the Netherlands 
NIZO food research B.V. 

RUG Rijksuniversiteit Groningen 

RWTH 

SYNCOM 
Technische Universiteit Eindhoven 
Technische Universiteit Delft 
Universiteit Twente 
Universität of Paderborn 
VITO NV 

Zeton 

 

NLGUTS (Netherlands Group of 

Users of Technology for Separation) 

 

AkerKvaerner Netherlands 

Akzo Nobel  

Albemarle Catalysts 

Bodec Process Technology 

Caldic Chemie Produktie 

Cargill 

COSUN 

Dishman Netherlands BV 

DSM  

Friesland Campina 

Givaudan / Quest 

Huntsman Polyurethanes 

KCPK 

KEMIRA (Cytec) 

Kerry Ingredients & Flavours 

Lyondell Basel 

Nedalco 

Nedmag Industries 

Process Design Center PDC 

Purac Biochem 

SABIC  

Sara Lee / DE 

Merck 
Shell  
Uniqema / Croda 

VION Food 



Project Intensificatie Projecten ISPT 
 
TNO  
DSM 

Proctor & Gamble 

Janssen 

ESK 

Chemtrix 

Mettler-Toledo 

Bronkhorst high 

Koning & Hartman 

Zeton 

Technische Universiteit Delft 

Universiteit Twente 

ECN 

DOW 

Shell 

Sulzer 

Wageningen University & Research 

PEAS Foundation 

Technische Universiteit Eindhoven 

Akzo 

Alfa Laval 

Technische Universiteit Enschede 

 

PIN NL netwerk procesintensificatie 
 
ABB Lummus 
AkerKvaerner Netherlands  

BioMCN 

Bodec Process Technology  

Technische Universiteit Delft 

DOW Chemicals Terneuzen 

Eastman Chemical Company 

House of Invention 

Hygear 

IdéActive BV 

Klaren BV 

PFW Aroma Chemicals BV 

Procédé Groep BV 

Process Design Center 

FrieslandCampina 

Serenix 

Shell 

TU Eindhoven 

Universiteit Twente 

Zeton BV 

 

Deelnemers Roadmapsessies 

Afira Water Technologies 

Africas Eden 

Agfa Gevaert B.v 

Air Products 

AKZO Nobel 

Alfa Laval Corporate AB 

Aquamarijn Micro Filtration 

Aquaver 

Aramco 

Arcadis 

Avantium Technologies B.V. 

Avebe UA 

BAC 

BASF 

Biokal Labystems 

Bio-Rad Laboratories - Process Chromatography 

Division 

Bodec Process Technology BV 

Brabantwater 

Bronkhorst High-Tech B.V. 

Bronswerk  

BTG Bioliquids 

Cargill BV 

CE 

Chemtrix 

Coldenhove 

Corus 

Cosun Food Technology Centre 

Deltares 

Demcon Group  

DHV 

DotX 

DOW 

DSM 

Duiker Combustion Engineers 

Dupont 

ECN  

Ekato 

Elektrolyse Project BV  

ESK Ceramics GmbH & Co.KG 

Evodos  

Eurosupport 

Exxon Mobil 

Feyecon 

FHI 

FIB Industries   

FMC TI 

Frames 

Freeze Tec  

FrieslandCampina 

Fytagoras 

GCA  

Grace Davison Discovery Sciences 

Haagse Hogeschool 

Heineken 

Huntsman 

Innovation Concepts  

 

 

 



IV-Water 

Janssen Pharmaceutica 

K+V 

Kadaster 

KCPK 

Kema Nederland BV  

Koning & Hartman B.V. 

Linde Gas 

Logisticon Water Treatment 

MACT  

Meneba B.V. 

Mettler-Toledo B.V. 

MSD - P&MSc  

MTSA Techno Power  

NBSO Texas 

Nedstack 

NIOO 

NL GUTS  

Numico Research B.V. 

NWP 

Pall Life Sciences 

Paques 

PDC Progress Design Centre 

Pentair 

Pervatech 

Plant One 

Proctor & Gamble 

PROXCYS bv 

Purac 

Q8 

Royal Haskoning 

Sabic Europe 

Salttech 

Sartorius Stedim Netherlands  

Screening Devices B.V. 

Shell 

Smurfit Kappa 

Solsep  

Stahl 

Syncom 

Synthon 

Tauw 

Tebodin 

Technip 

Technologiestichting STW 

The Peas Foundation 

TNO 

Top BV  

Traxxys 

TU Eindhoven 

TU Delft 

Unilever  

University of Newcastle 

University of Paderborn 

University of Twente 

VM Engineering  

Voltea 

VSL  

Westt 

Wintershall 

World Class Maintenance  

Wageningen University 

YMC Europe GmbH 

Zeton 

 

DDI (Dutch Drying Institute) 

Avebe 

Bodec 

Danone 

Ebbens Engineering 

Feyecon 

FrieslandCampina 

Hosokawa Micron 

Huhtamaki Folded Fiber Techn. 

Purac Biochem BV 

Kuipers Woudsend 

NOM 

Wageningen University 

 

MKB-valorisatie 

 

Provide! 
TNO 
Plant One 

Carbon Stars 

Havenbedrijf 
Gemeente Rotterdam 
Rotterdam Climate Initiative 

Deltalinqs 

Latexfalt BV  

 

MJA (Meerjarenafspraken Energy 

Efficiency) 

 

Dienstensectoren  

Banken en Verzekeraars 

Hoger Beroepsonderwijs 

Universitair Medische Centra 

Wetenschappelijk Onderwijs 

Industriële sectoren 

Cementindustrie  

Chemische industrie 

Fijnkeramische Industrie 
Grofkeramische Industrie 
Gieterijen 
Glasindustrie 
ICT-sector 
Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie (MJA3) 
Koel- en vrieshuizen 

Metallurgische industrie 



Olie- en Gasproducerende industrie3) 

Oppervlakte behandelende ind. 

Overige industrie 
Rubber-, lijm- en kunststofindustrie 
Tankopslagbedrijven 
Tapijtindustie 
Textielindustie 
Textielindustrieservicebedrijven 
Zuiveringsbeheer 
Voedings- en genotmiddelenind. 
Bierbrouwerijen 

Cacao-industrie 

Frisdrankenindustrie 

Groenten- en Fruitverwerkende ind. 

Koffiebranderijen 

Margarine, Vetten en Oliën ind. 

Meelfabrikanten  

Agrarische Grondstoffen 
Suikerindustrie 
Vleesverwerkende industrie 
Zuivelindustrie 

Vervoersector 
Aardappelverwerkende Industrie 
 

EOS (Energie Onderzoek Subsidie) 

 

Agrotechnology and Food Innovations B.V. 

Air Products Nederland 

Akzo Nobel 

Aquastill B.V. 

Het Arendnest BV  

ARKEMA Vlissingen B.V. 

Aster Thermoakoestische Systemen 

Avantium Technologies B.V. 

AVEBE 

Aviko B.V. 

AVR-Afvalverwerking B.V. 

BASF 

Bayer 

Blackbear Carbon 

BMS Professional Text Design B.V. 

Boonstoppel Subsidie Advies 

Bronswerk Heat Transfer B.V. 

Bumaga B.V. 

Capway Systems B.V. 

Coldenhove Papier B.V. 

Continental Engineers B.V. 

Cooperatie Cosun U.A. 

Crown Van Gelder N.V. 

De Kleijn Energy Consulting B.V. 

Deltalinqs 

Den Hollander Engineering B.V. 

DOTX Control Solutions B.V. 

Dow Benelux B.V. 

DSM 

Ebbens Engineering Ingenieursbureau B.V. 

Ecofys Netherlands 

Energieonderzoek Centrum Nederland 

Energy Conversion Technologies 

Eska Graphic Board B.V 

Faber Vlagproduktie B.V. 

Feyecon Development & Implementation B.V. 

Fijn Mechanische Industrie Bergen op Zoom B.V. 

Friesland Campina B.V. 

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V 

G.C. Koese Engineering 

Gasunie Engineering & Technologie 

GOSS CONTIWEB B.V. 

Goudsche Machinefabriek B.V. 

Graviabell BV 

GTI Koudetechniek B.V. 

Huntsman Holland B.V. 

Hyflux CEPAration B.V. 

Hygear B.V. 

I3 Innovative Technologies 

IBR Consult B.V. 

IMC Organisatie Personeel Subsidie B.V. 

Ingenia Consultants & Engineers B.V. 

Kemira GrowHow B.V. 

Kleiwarenfabriek De Waalwaard 

Krohne Altometer 

KWS Infra B.V. 

Logisticon Water Treatment B.V. 

Maja Stuwadoors Groep 
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Maltha Groep BV 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Molatech B.V. 

Nederlands Subsidie Instituut 

NEM B.V. 

OPQ B.V. 

Pervatech B.V. 

PNO Consultants B.V. 

Process Design Center B.V. 

Protein Plant B.V. 

Purac Biochem B.V. 

Quest International Nederland B.V. 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Recycle Belgium 

Resolution Research Nederland B.V. 

Sappi Maastricht B.V. 

Science and Technology B.V. 

Sensus 

Shell 

Sijbers B.V. 

Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. 

Solidpack B.V. 

Solsep 

Stichting Deltares 

Sulzer 

Tebodin B.V. 

Technische Universiteit Delft 

Technische Universiteit Eindhoven 

The GTBE Company 

TNO 

Trion Partners B.V. 

Twister B.V. 

Unifour B.V. 

Universiteit Twente 

Universiteit Utrecht 

Van den Burg Eiproducten B.V. 

VDL Weweler B.V. 

VeBe Floorcoverings B.V. 

Volker Stevin Materieel B.V. 

Wageningen Universiteit 

 

SBIR 

 

Aquastill 

Aster 

BMA Nederland B.V. 

Bronswerk 

De Kleijn Energy Consulting B.V. 

Ecofys Netherlands B.V. 

EM Group 

FUJIFILM Manufacturing Europe 

Heatmatrix 

HIP Europe 

Innoforte 

Interwell 
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Logisticon Water Treatment B.V. 

Opdam Technology 

Qa-Plan 

ReliaCon 

Solfence Solar Technologies 

Sprakling Projects 

 

STW (Perspectief Programma Clean Combustion) 

 

NVV 

Avantium Chemicals 

DAF Trucks 

Delphi 

IFPEN 

KEMA 

Numeca Int. 

NVV 

Power Generation (SPG),  

Rolls-Royce Deutschland (RRD)  

Shell 

Siemens 

Stork Thermeq 
TNO 
TataSteel 
WS GmbH 

 
 


