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1 De rol van het TKI Energie & Industrie 

1.1 Doelstelling  

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie 

naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor 

energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie. 

 

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk 

is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Het 

is de maatschappelijke opgave om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie, 

die een brede maatschappelijke welvaart levert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van leven, 

werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst. 

 

TKI Energie en Industrie werkt daarom samen met partners aan een duurzame en inclusieve 

industrie die binnen de klimaat- en milieuruimte van de aarde opereert. Deze industrie levert 

brede maatschappelijke welvaart, en draagt zo bij aan de kwaliteit van leven, werkgelegenheid 

en de concurrentiepositie van Nederland. De industrie doet dat door producten te maken zonder 

CO2-emissie en levert diensten die in de productketen of elders in het energiesysteem CO2-

emissie verlagen. Deze kernboodschap is de basis onder onze werkzaamheden. 

 

Het TKI Energie en Industrie heeft daarbij als belangrijkste taak het organiseren van het 

innovatie ecosysteem, en dat richting geven met innovatieprogramma’s. De rollen en 

belangrijkste relaties zijn hieronder schematisch weergegeven. 
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1.2 Inbedding in het innovatiesysteem 

Vanaf 2020 wordt de programmastructuur ingevuld vanuit Missie C onder de IKIA klimaat en 

energie, en de bijbehorende Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s: 

 

Missie C: Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050 

• MMIP 6: Sluiten van industriële kringlopen 

• MMIP 7: CO2-neutraal industrieel warmtesysteem 

• MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen 

 

Voor deze brede innovatie-agenda van de industrie wordt samengewerkt met TKI Chemie, en 

met TKI Nieuw Gas voor de onderwerpen Geothermie, CCS en Waterstof. Daarnaast wordt 

regulier overlegd met partners in het innovatiesysteem: NWO, toegepaste kennisinstellingen 

(voor TNO en WUR), universiteiten, RVO en andere Topsectoren (naast Chemie ook HTSM, 

Logistiek, en Water). 
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1.3 Rol binnen de Topsector Energie 

1.3.1 Topteam Energie en de Missies 

Het Topteam Energie heeft de Missies A, B, en C geadopteerd als uitvoerende Topsector. Dat 

betekent concreet dat TKI Energie en Industrie het coördinerende TKI voor de Missie C 

(Industrie) is. Eind 2019 is het Missie-Innovatie-team (MI-Team) voor Missie C gevormd. Manon 

Janssen is namens de Topsector Energie de voorzitter, en het secretariaat ligt bij TKI E&I. Het 

MI-team geeft sturing aan Missie C, en TKI E&I stemt inhoudelijk af en rapporteert aan het MI-

team.  

 

De volledige samenstelling van het MI-team Industrie is: 
Naam Organisatie, Rol 

Manon Janssen Topteam Energie, Ecorys, Voorzitter 

Ed Buddenbaum Topteam Energie 

David Pappie EZK, Rijksvertegenwoordiging 

Gertjan Lankhorst VEMW 

Marco Waas Nouryon 

Marcel Wubbolts Corbion 

Gert Jan Kramer Universiteit Utrecht 

Richard van de Sanden DIFFER / TU/e 

Marinke Wijngaard TNO 

Oscar van den Brink TKI Chemie 

Rob Kreiter TKI Energie en Industrie, secretariaat 

Marco Kavelaars  RVO 

1.3.2 TKI-Energie bestuursoverleg 

De TKI’s onder de Topsector Energie vormen samen het bestuur van TKI-Energie, de 

overkoepelende stichting. Binnen TKI-Energie worden steeds meer generieke activiteiten 

ondergebracht. Dit betreft nu de aanvraag van de POA (bureaukostensubsidie), administratie 

van de PPS-toeslag, inhuur van de programmamanagers van de doorsnijdende thema’s, MKB 

ondersteuning (MIT regeling en innovatiemakelaars), generieke communicatie.  

1.3.3 MMIP-overleg 

De trekkers van de MMIPs onder Klimaat en Energie (Missie A-E) hebben een MMIP-overleg 

om knelpunten in de uitvoering te bespreken en af te stemmen over de grensvlakken tussen de 

missies. In 2020 speelde dit overleg een centrale rol om de uitvoering van de Missies op te 

starten. De MI-teams hebben inmiddels de strategie en programmering onder de Missies onder 

hun hoede. Het MMIP-overleg blijft relevant voor operationele zaken, zoals kennisuitwisseling, 

afstemming met EZK over gezamenlijke knelpunten, of oplossen van knelpunten tussen 

MMIP’s. 

 

1.3.4 TKI-directeurenoverleg 

Vanuit EZK wordt het TKI-directeurenoverleg georganiseerd, voor alle TKI directeuren van de 

Topsectoren. Dit is een overleg waarin generieke vraagstukken in de uitvoering van de TKI’s 

aan de orde komen. Dit betreft bijvoorbeeld harmonisatie van de PPS-toeslag, proces om te 

komen tot de MIT regeling, en het Kennis- en InnovatieConvenant (KIC).  
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2 Plan/doelen 2021 

2.1 Ontwikkeling van de onderzoekprogramma’s  

De IKIA en MMIPs zijn geschreven in samenwerking tussen industrie eindgebruikers, 

technologieleveranciers, regio-organisaties en kennispartijen. Dit heeft tot veel dynamiek in het 

innovatiesysteem geleid en tot vruchtbare discussies over prioriteiten. Vanuit eindgebruikers is, 

mede door het klimaatakkoord een veel actievere vraag om innovaties gekomen, en vanuit 

technologieleveranciers een scherpere focus op die innovaties die nodig zijn voor CO2-

emissiereductie. In de eerste ronde van de nieuwe MOOI-regeling kwamen mede door dit 

proces veel nieuwe partijen in de consortia voor.  

 

In 2020 is in de uitwerking van het Klimaatakkoord aandacht gekomen voor infrastructuur met 

het TIKI-advies en het traject II3050. De cluster-aanpak is versterkt door clusterplannen en het 

nu nog lopende traject van Cluster-energiestrategieën (CES). Deze initiatieven versterken de 

vraag van bedrijven naar innovaties en projecten.  

 

TKI E&I wil deze dynamiek levend houden, door actief het gesprek aan te blijven gaan met de 

industrie over innovatievragen en barrières. Deze worden gebruikt om lopende project-consortia 

mee te voeden, om nieuwe prioriteiten te stellen, en om (via het MI-team) terug te leggen bij 

Topteam en overheid. Daarvoor zijn twee concrete acties voorzien: 

1. In Q2 wordt een projectenschouw gehouden, die gericht is op kennisuitwisseling tussen 

consortia per programmalijn, en op het ophalen van de voortgang in projecten. Deze 

voortgang vormt de basis voor de volgende ronde van de programmering.  

2. De programmamanagers zullen voor de 3 MMIPs contact hebben met bedrijven via de 

5 industrieclusters en het 6e cluster. In deze gesprekken, zullen lopende initiatieven 

worden gedeeld en wordt daarnaast gevraagd om de accenten die de clusters zelf 

willen leggen. 

 

Bij de start van de Missies en MMIP’s is afgesproken om een 2-jaarlijkse cyclus aan te houden 

voor het actualiseren van de teksten en innovatiedoelen. Per 4 jaar worden de MMIP’s meer 

grondig tegen het licht gehouden en worden bijvoorbeeld ook deelprogramma’s opnieuw 

beoordeeld. De projectenschouw en de inventarisatie van prioriteiten vanuit de clusters vormen 

samen de basis voor de actualisatie. 

 

Vanuit het uitvoeringsoverleg (opvolger van de klimaattafels) voor Industrie en Elektriciteit is 

gevraagd om een Routekaart elektrificatie in de industrie. TKI Energie en Industrie is 

coördinator van deze routekaart, met betrokkenheid van een stuurgroep vanuit alle relevante 

stakeholders. De routekaart zal een technisch maximum potentieel voor elektrificatie 

beschrijven, en de randvoorwaarden en belemmeringen die het behalen van dat potentieel 

bepalen. Op basis van deze informatie, zal de routekaart ook acties benoemen, als knoppen om 

aan te draaien om elektrificatie te versnellen. De routekaart zal eind Q1 worden opgeleverd, 

zodat deze gedeeld kan worden met (medewerkers van) de formateur van een nieuw kabinet 

en met PBL voor de nieuwe ronde van de SDE++.  



 

 

 

 

TKI Energie en Industrie Plan 2021 

 

TKI Energie en Industrie 

 

7/14 

  

 

Tussen de Missies onder de IKIA zijn cross-overs ontstaan, voor onderwerpen die breder zijn 

dan een enkele Missie. TKI Energie en Industrie is betrokken bij de volgende cross-overs: 

- Wind meets Industry (WmI), een initiatief van Energie-Nederland, VEMW, NWEA en 

Topsector Energie op het grensvlak van Missie A en C van de IKIA klimaat en energie. 

WmI heeft als hoofddoel om de elektriciteitssector en industrie samen te laten oplopen 

in de doorgroei van wind op zee en elektrificatie in de industrie. Daarvoor worden in 

2021 kennissessies georganiseerd, waar TKI E&I ondersteuning aanlevert. WmI is ook 

ondersteunend aan de routekaart elektrificatie in de industrie.  

- Klimaatneutrale brandstoffen, een initiatief tussen de Missies C, D+ (mobiliteit) en E 

(landbouw) 

- Restwarmte-uitkoppeling van industrie naar gebouwde omgeving, tussen Missies B 

(gebouwde omgeving) en C. 

 

Deze cross-overs zijn geen doel op zich. Elk missieteam zoekt in de samenwerking een 

versterking van de eigen missie en kansen om blinde vlekken in te vullen. De doelstellingen van 

Missie C blijven daarbij voor ons centraal staan.   

2.2 Voorbereiding en uitvoering subsidietenders 

In 2020 is de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 

(MOOI) van start gegaan met een budget van 17 M€. De toekenningen vanuit de tweede ronde 

van deze regeling zijn nog niet bekend bij het schrijven van dit plan. In 2022 zal een nieuwe 

ronde van de MOOI worden uitgevoerd door RVO. TKI E&I zal de prioriteiten voor de 2022-

ronde in Q2 2021 voorbereiden.  

 

De tender op klimaatneutrale brandstoffen die in 2020 is voorbereid, wordt ondergebracht bij de 

TSE-industrie. Deze tendertekst wordt door RVO en TKI E&I in Q1 samengesteld. De DEI+ is in 

overleg met TKI E&I vanaf 2021 meer geschreven op de Missies en is reeds gepubliceerd. De 

TSE-studies en HER+ zijn ongewijzigd t.o.v. 2020. 

 

Het overzicht van regelingen en budgetten voor 2021 wordt hieronder weergegeven.  

Regeling Budget 2021 (M€) Opmerking 

TSE-industrie 3 

2 

Heel Missie C 

Aparte categorie klimaatneutrale brandstoffen 

TSE-studies industrie 8 Heel Missie C, voorbereiding pilots/demo’s 

DEI+ 76,6 (deels industrie)  

HER+ 50 (deels industrie) Subsidiebasis zelfde als SDE++ 
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2.3 Aansluiting Internationale Agenda’s 

De aansluiting bij internationale agenda’s wordt primair door het ministerie van EZK getrokken. 

In 2020 is door EZK in overleg met TKI E&I en RVO een internationaliseringsagenda opgesteld. 

Doel van deze agenda is tweeledig, het brengen van de nationale prioriteiten naar de 

internationale (EU) agenda’s, en het ophalen van kansen voor Nederlandse bedrijven in 

internationale programma’s en netwerken. Resultaat was een vrij strategische agenda die voor 

innovatie nog onvoldoende richting geeft.  

 

Samen met EZK en RVO zal TKI E&I in 2021 een actiegerichte aanvulling maken, die meer 

insteekt op internationale samenwerkingsverbanden waar vanuit de Missie op aangesloten kan 

worden. Specifiek gaat het dan om: 

• Inbreng nationale agenda in Horizon Europe programma 

De trekkende TKI’s sluiten zo goed mogelijk aan bij national contact points (NCP's) 

vanuit RVO. TKI E&I levert prioriteiten aan, en de NCP’s bepalen welke inbreng 

gewenst is. 

• Bilaterale en trilaterale samenwerking 

EZK maakt gebruik van bestaande overlegstructuren op ministerieel niveau om de 

Missies in te brengen. De Topsector Energie wordt waar nodig betrokken via het 

boegbeeld, of via een relevant TKI.  

• Netwerken zoals IEA, ERA 

Op specifieke onderwerpen neemt Nederland het voortouw of sluit aan bij netwerken. 

Voorbeelden zijn IEA annexen rond warmte, membranen en industriële elektrificatie en 

de ERA ACT voor CCUS. RVO ondersteunt dit financieel of met personele inzet. 

2.4 Communicatie; evenementen en kennisdisseminatie 

Specifieke aandachtspunten in de communicatie voor 2021 zijn: 

• Organisatie van diverse events in online of hybride vorm 

• Strategische communicatie van cross-over initiatieven: Wind meets Industry en 

Routekaart elektrificatie in de industrie. 

• Ondersteunen Topsector Energie communicatie op het gebied van vernieuwing 

website, updaten projectendatabase, ontwikkelen van visuals voor de MMIP’s 
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Hieronder zijn de vier hoofddoelen voor 2021 weergegeven, samen met doelgroepen en 

beschikbare middelen.  

 

Doelstelling Doelgroep Middelen 

Informeren (kennis): 

doelgroepen weten welke 

innovatieonderwerpen in de 

industrie actueel zijn in 

projecten en consortia, welke 

resultaten er zijn en welke 

kansen die bieden voor de 

missie 

Industrie, MKB, kennis- en 

onderwijsinstellingen, 

bestaande consortia, RVO 

Website, social media, 

nieuwsbrief TSE, vermelding 

op partnerwebsites, events, 

projectendatabase, PR, 

ambassadeurs 

Beïnvloeden (houding): 

Doelgroepen zijn positief over 

afzender TKI E&I, innovaties, 

projecten en consortia 

Industrie, MKB, kennis- en 

onderwijsinstellingen, 

bestaande consortia 

Website, social media, 

nieuwsbrief TSE, vermelding 

op partnerwebsites, events, 

projectendatabase, PR, 

ambassadeurs 

Activeren (gedrag): deelname 

aan consortia / opzetten van 

projecten 

Industrie, MKB, kennis- en 

onderwijsinstellingen 

Gerichte mailings, 

bedrijfsbezoeken, events, 

overleg met de belangrijkste 

stakeholders 

Activeren (gedrag): 

in gebruik nemen bestaande 

innovaties 

Industrie, MKB, kennis- en 

onderwijsinstellingen 

Website, social media, 

nieuwsbrief, events 

 

De communicatiestrategie wordt ingezet langs drie lijnen: positionering van de organisatie als 

drijvende kracht, participatie van deelnemers die worden betrokken bij events en consortia, en 

de rol van ambassadeurs in het uitdragen van onze boodschap. In 2021 zal met name de rol 

van ambassadeurs sterker worden aangezet. Dat betekent enerzijds dat de 

programmamanagers en directeur meer gecoördineerd en in onderlinge afstemming onze 

kernboodschap naar buiten gaan brengen. Daarnaast worden onze contacten in de industrie 

ingezet om deze boodschap te versterken. 
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2.5 MKB ondersteuning 

Innovatieve MKB bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in innovatietrajecten. Er is echter geen 

directe koppeling tussen de maatschappelijk gedreven doelen en grotere innovatievragen, en 

de specifieke kennis en kunde van MKB bedrijven. Op hun beurt vragen MKB bedrijven om 

concreet geformuleerde (deel)innovaties, waarvan ze goed kunnen afschatten of ze daarvoor 

iets kunnen betekenen. MKB bedrijven hebben meestal niet de slagkracht om breed mee te 

doen aan innovatieprogramma’s.  

Het aansluiten van MKB bedrijven op innovatietrajecten in de procesindustrie vraagt daarom om 

een vertaalslag van innovatievragen naar deelvragen die passen bij de dagelijkse werkelijkheid 

van deze bedrijven, en het gericht benaderen van deze bedrijven. 

 

Om dit beter in vullen is in 2020 een start gemaakt met een MKB-aanpak. Een gepland traject 

met een MKB-scout bleek niet goed te passen op onze doelen, omdat een scout niet zelfstandig 

in staat bleek de MMIP’s te vertalen naar concrete innovatievragen voor MKB-bedrijven. Eind 

2020 is daarom gestart met een proef of AI in staat is om vanuit onze innovatieprogramma’s en 

openbare literatuur te matchen tussen innovatievragen en MKB-bedrijven. Na een voorselectie 

via de AI, zal alsnog een MKB-scout gericht op pad worden gestuurd om matchmaking te doen 

tussen een selectie van bedrijven en innovatievragen.
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2.6 KPI’s 

Aandachtsgebied Activiteit Planning KPI 

Ontwikkeling programma  Afstemming innovatievragen industrieclusters maart-april Alle 5 + 1 clusters bezocht, accenten 2022 e.v. geïnventariseerd 

Actief benaderen en betrekken nieuwe partijen Ca. 1 per maand 10 partijen benaderd en wensen in fact-sheets vastgelegd 

Vergroten basis PPS-grondslag maart-mei Minimaal 6 M€ toeslag opgehaald  

Versterken crossovers tussen Missies januari-februari 4 Kennissessies Wind meets Industry uitgevoerd 

Routekaart elektrificatie in de industrie 

  

maart-april Routekaart opgeleverd 

maart Hoofdconclusies gedeeld met EZK, PBL, en ‘formatietas’ 

Circulaire koolstof coalitie januari-juli Ondersteuning geleverd aan voorstel voor groeifonds 2e ronde 

Updaten MMIP’s september-dec 2-jaarlijkse update van MMIP-teksten uitgevoerd 

Voorbereiding en uitvoering 

subsidietenders 

Tender klimaatneutrale brandstoffen januari-maart Tendertekst afgerond en tender gepubliceerd 

Nazorg MOOI-tender januari-maart Ervaringen uitgevraagd bij consortia en Besproken met RVO 

Onderwerpen MOOI-tender September-okt Prioriteiten MOOI-2022 getoetst bij stakeholders en vastgesteld 

Aansluiting Internationale 

Agenda’s 

Actie-agenda internationale initiatieven februari Relevante initiatieven vastgesteld i.s.m. RVO en EZK 

  april-december Proces voor aansluiten en terugkoppeling ingevoerd 

Communicatie; 

evenementen en 

kennisdisseminatie 

Versterken eenduidigheid communicatie TSE januari-december Maandelijkse afstemming TKI-Energie communicatie 

Meetingkalender en prioriteiten januari-februari Communicatiekalender en -proces opgesteld 

Activeren ecosysteem april Projectenschouw georganiseerd voor R&D en pilotprojecten 

Website aanpassen februari-juni Missiestructuur ingevoerd met nieuwe visuals 

MKB-ondersteuning 

  

Matchmaking met AI maart 5 Matches gevonden o.b.v. AI en scouting 

Aansluiten op regelingen april-oktober 2 MKB-bedrijven gekoppeld aan consortia 
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2.7 Jaarplanning  

 

  jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 

Programma                             

MI-team      10    20       30      29       

Monitoring ISPT projecten                             

Routekaart Elektrificatie   7  4  2/30                       

Subsidie                             

PPS toeslag                             

Indienen voorstellen                             

Toeslag advies commissie vergadering                            

TSE regelingen                             

Teksten beschikbaar                             

Publicatie                             

Openstelling (tot sluiting)                             

POA                             

Aanvraag jaar t+1                            

Vaststelling jaar t-1                            

MIT                             

Aanvraag jaar t+1                            

Vaststelling jaar t-1                            

Tender klimaatneutrale brandstoffen               

Evenementen                             

Kennissessies  12/19/26 2             

Matchmaking met AI                              

Projectenschouw                

Springtij                  22-24           

Werkconferentie TSE                             

ISPT dag                             

European industry and Energy summit                             
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  jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 

Communicatie uitingen                             

Project in beeld                             

Nieuwsbrief   3, 27 26 23 28 25 X 27 24 22 19 17     

Website Missiestructuur Visuals                              

TKI Internationaal                

Plan en budget                             

Voorbereiden plan jaar t+1                             

Concept plan en budget gereed                             

Goedkeuring door RvT                              

Jaarrekening                             

Opstellen concept                             

Goedkeuring door RvT                             

TKI organisatie                              

Team check-in wekelijks                

Team meeting maandelijks  26 23 30 27  25  29                  

Raad van Toezicht                             

Vergadering 14     8     21     14         

TKI-Energie bestuur                             

Vergadering 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 

 

 

  



 

 

 

 

TKI Energie en Industrie Plan 2021 

 

TKI Energie en Industrie 

 

14/14 

  

2.9 Budget  

Begroting TKI-Energie en Industrie       

* 1.000 € Budget 
2021 

 Budget 
2020 

Estimate 
2020 

        

Directeur, finance en office        276        256         288 
Programma management        508        487         476 
Communicatie en events          69          69           97 

        

Totaal kosten        853        812         861 

        
Opbrengsten       

Deelnemersbijdrage        100        100         100 
Subsidie                                

Bureaukosten      690      686       739 
Events (MIT + overig)       14       14         10 

Totaal opbrengsten        803        799         849 

        
Resultaat         -50         -13          -12 

  
In de begroting voor 2021 is bewust ingezet op een negatief resultaat. Dit wordt gedekt vanuit de bestaande reserves, zodat deze niet hoger 

oplopen dan noodzakelijk. 
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