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1 Directieverslag
1.1

Inleiding

De maak- en procesindustrie is een belangrijke motor van onze economie en zorgt in
belangrijke mate voor onze welvaart. Tegelijkertijd wordt op dit moment door de industrie een
groot beslag gelegd op grondstoffen, (fossiele) energiedragers en ruimte; en gaat de productie
gepaard met een aanzienlijk aandeel in de nationale emissies.
In een duurzame toekomst zal de industrie in 2050 voldoen aan de eisen van het
Klimaatakkoord van Parijs en binnen de milieugebruiksruimte werken. De opgave is om te
transformeren naar een duurzame, bloeiende, circulaire, inclusieve en concurrerende industrie.
Deze industrie levert brede maatschappelijke welvaart, en draagt zo bij aan de kwaliteit van
leven, werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland.
De transformatie van de industriële sector vereist een gecoördineerde en alomvattende aanpak
op systeemniveau. Er is een diepgaande transformatie nodig die verder gaat dan het
veranderen van het type grondstoffen of producten. Circulariteit zal van invloed zijn op het
ontwerp-, productie-, gebruiks- en verwijderingsproces en op de inzameling van producten en
materialen voor hergebruik. Circulariteit is een kenmerk van het systeem en vereist als zodanig
een holistische (systeem)benadering waarbij volledig rekening wordt gehouden met de
dynamiek en complexiteit van industriële systemen.
Er moeten nieuwe processen ontwikkeld en ketens gebouwd worden op basis van circulariteit
en klimaatneutraliteit, zodat broeikasgasemissies vermeden worden. Uit reststromen,
restgassen, biomassa en uiteindelijk mogelijk CO2 uit de lucht worden grondstoffen voor onder
andere de chemie en brandstof voor de lucht- of zeevaart gemaakt. Fabrieken gebruiken
elektriciteit, geothermie, groen gas en waterstof voor hun energiebehoefte. Daarbij helpt de
industrie om de schommelingen in elektriciteitsproductie van zon- en windparken op te vangen.
Restwarmte wordt hergebruikt in de industrie of benut voor het verwarmen van woonwijken en
kassen. Hierdoor, en met behulp van vergaande digitalisering, worden waardeketens en
productiemethoden fundamenteel veranderd: duurzame producten komen uit duurzame
processen. Bovendien levert de industrie flexibiliteit voor een duurzaam, stabiel en betrouwbaar
energiesysteem, zowel voor elektriciteit als voor warmte, met een minimale impact op de
leefomgeving. Voor de afvalsector is de opgave om zoveel mogelijk waarde uit afval te
genereren, waarbij reststoffen grondstoffen worden en CO2-uitstoot wordt vermeden.
Het Klimaatakkoord zet voor 2030 een tussenstation met een indicatieve CO2-reductieopgave
van 14,3 Mton. De industrie gaat naar bijna nul emissie in 2050.
Voor de transitie naar een duurzame procesindustrie en versterking van de economische
bijdrage zijn innovaties essentieel. TKI Energie en Industrie (TKI E&I) faciliteert en ontwikkelt
deze in nauwe samenwerking met ISPT, de bedrijven en kennisinstellingen. Hiermee versterkt
het op een duurzame manier de economische concurrentiekracht en geeft invulling aan de
maatschappelijke opgave Energie en Klimaat.
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TKI E&I heeft in 2019 het ecosysteem van kennisinstellingen en bedrijven verder uitgebouwd.
Succesvolle voorbeelden van innovaties laten zien dat Nederland op specifieke terreinen, zoals
warmte-integratie en procesvernieuwing een voorsprong heeft. Dat trekt, aantoonbaar,
internationale bedrijven en investeringen in innovaties. Voor het sluiten van industriële
kringlopen kan deze positie ook verkregen worden. De resultaten van de innovatieprogramma’s
leveren Nederland een uitstekende positionering op als proeftuin en dus voor investeringen in
nieuwe fabrieken of renovaties.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de grote rol die innovatie speelt in het industriedeel van
het Klimaat Akkoord waaraan het TKI zijn bijdrage heeft geleverd. In 2019 is samen met de
industrie, andere energie TKI’s en topsectoren de Integrale Kennis en Innovatieagenda voor
Klimaat en Energie uitgewerkt naar meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s).
Deze MMIP’s vormen de basis voor de innovatieprogrammering vanaf 2020.
Om deze bredere agenda in te vullen wordt vanaf 2020 de samenwerking met TKI Chemie
versterkt, en wordt de bestaande samenwerking met TKI Nieuw Gas verder voortgezet.
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).
Het TKI E&I heeft zijn rol in de programmering van energie innovatie voor de industrie in 2019
verder verstevigd. Dit is met name gebeurd door de grote rol die het TKI heeft gespeeld in de
ondersteuning van de Industrietafel, in de uitwerking van de MMIP’s, en in de vorming van het
Missie-innovatie team (MI-team) voor de industrie missie.
Communicatie is in 2019 sterker aangezet. Dit is gedaan door de frequentie van de
nieuwsberichten op de website te verhogen en door actiever gebruik te maken van LinkedIn.
Daarnaast is voor de Topsector Energie een PR contactpersoon (Marjet Heins) aangesteld die
actief nieuws naar media brengt. Deze samenwerking tussen TKI communicatie en Marjet
Heins heeft gezorgd voor grotere zichtbaarheid en meer scherpte in de communicatie uitingen.
De relatie met ISPT als bedrijvenplatform en spil in het industrie netwerk is in 2019
onverminderd sterk gebleven. De PPS-toeslag die via ISPT is aangebracht wordt in brede
consortiumprojecten in samenwerking met ISPT uitgezet. Dit leidt tot een extra projectenstroom
van ca. M€ 10 per jaar (waarvan ca. 5 M€ PPS-toeslag).
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1.2

Organisatie

Het TKI E&I is eind december 2015 opgericht. Medio 2019 is de directeur P.T. Alderliesten
afgetreden. Hij is opgevolgd door dhr. R. Kreiter.
De raad van Toezicht van de Stichting TKI E&I bestond in 2019 uit de volgend personen:
• Colette Alma Algemeen Directeur VNCI
• Ton Hoff, voorzitter commissie MJA/MEE
• Ernst Worrell, Professor "Energy, Resources & Technological Change" Universiteit Utrecht
Per 1 januari 2020 is Ton Hoff afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hij is opgevolgd
door Cas koning, CEO van Groningen Seaports NV.
Eind 2019 is het Missie-Innovatie-team (MI-Team) voor Missie C gevormd. Manon Janssen is
daar namens de Topsector Energie de voorzitter, en het secretariaat ligt bij TKI E&I. Vanaf
2020 zal het MI-team sturing geven aan de Missie en zal TKI E&I inhoudelijk afstemmen en
rapporteren aan het MI-team. Deze structuur komt in de plaats van het Advies- en
Evaluatieteam (AET) en het Regieteam. De volledige samenstelling van het MI-team Industrie
is:
Naam
Manon Janssen
Ed Buddenbaum
David Pappie
Gertjan Lankhorst
Marco Waas
Marcel Wubbolts
Gert Jan Kramer
Richard van de Sanden
Marinke Wijngaard
Oscar van den Brink
Rob Kreiter
Marco Kavelaars

Organisatie, Rol
Topteam Energie, Ecorys, Voorzitter
Topteam Energie
EZK, Rijksvertegenwoordiging
VEMW
Nouryon
Corbion
Universiteit Utrecht
DIFFER / TU/e
TNO
TKI Chemie
TKI Energie en Industrie, secretariaat
RVO

Vanuit het Topteam Energie is de wens uitgesproken om de sub-TKI’s onder TKI-Energie (Wind
op Zee, Urban Energy, Nieuw Gas en Energie en Industrie) verder te integreren. De concrete
aanleiding is om de structuur van de Topsector Energie beter te laten aansluiten bij de nieuwe
werkelijkheid van de Missies. TKI E&I zal aan dit proces bijdragen en de belangen van het
industrie ecosysteem inbrengen.
In 2020 zal verder geïntegreerd worden waar dit operationele voordelen heeft. Afhankelijk van
de beslissing van het Topteam kan dit ook tot organisatie wijzingen leiden. Vooralsnog zien de
TKI directeuren en hun besturen geen noodzaak en geen overtuigende voordelen van integratie
van organisaties. We zien wel kansen om operationeel verder te optimaliseren.
De trekkers van de MMIP’s 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 2019 heeft dit goed gewerkt om de uitvoering van de Missies op te starten. De
verwachting is dat de MI-teams deze rol deels gaan overnemen. Daardoor zal het MMIPoverleg meer een afstemmingsoverleg worden, waar niet veel acties uit volgen.
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1.3

Monitoring van de innovatieprogramma’s

De topsector Energie heeft de missies A, B en C uit de IKIA Klimaat en Energie geadopteerd
(zie ook onderstaande figuur voor een compleet overzicht van de IKIA). Binnen de Topsector
Energie is TKI E&I het coördinerende TKI voor de Missie C.
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

In 2019 zijn de MMIP’s geschreven als meerjarige innovatieprogramma’s. Op basis van deze
MMIP’s is een selectie aan onderwerpen gemaakt door TKI E&I in samenspraak met
vertegenwoordigers vanuit de industrie, kennisinstellingen en overheid. Deze selectie is als
voorstel voorgelegd aan het MI-team industrie, als voorstel voor de programmering voor 2020.
Dit inhoudelijke voorstel is gekoppeld aan een budget voorstel voor de diverse middelen: private
middelen, de rijksbijdrage van de onderzoeksorganisaties, NWO-middelen, Europese subsidies,
PPS-toeslag en de TSE-middelen. De belangrijkste subsidiemiddelen voor het
onderzoeksprogramma van TKI E&I zijn de TSE-middelen en de PPS-toeslag.
De verwachting is dat deze voorselectie 2-jaarlijks zal plaatsvinden voor de MOOI-tender, en
dat tussentijds een update van de MMIP’s gemaakt wordt. Het MI-team is verantwoordelijk voor
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deze cyclus. Het topteam Energie besluit na advies van de MI-teams over de definitieve inzet
van de TSE-subsidiemiddelen (december).
TKI E&I stelt vervolgens de programmateksten op voor de te publiceren TSE-regelingen
(december-januari). Consortia kunnen in april (vooraanmelding) en september (definitief)
voorstellen indienen in de MOOI-tender (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en
Innovatie) via RVO. De tendervoorstellen worden beoordeeld en gerankt door een
adviescommissie die door de minister van EZK is benoemd. De samenstelling gebeurt op
voorstel van TKI E&I, RVO en EZK en in goedkeuring door het MI-team industrie.
Daarnaast kunnen consortia projectvoorstellen indienen voor de PPS-toeslag. Vier keer per jaar
komt de beoordelingscommissie als adviescommissie (van de TKI-directeur) bij elkaar om
nieuwe projectvoorstellen te bespreken. De formele toekenning van de PPS-toeslag loopt via
TKI-Energie op voordracht van de TKI E&I directeur vanuit de middelen die beschikbaar zijn
voor het programma van E&I.

TKI E&I bespreekt minimaal twee keer per jaar de voortgang van de projecten met de
penvoerder. Deze voortgangsrapportages zijn onder andere input voor de rapportage over de
resultaten (de terugblik). Deze terugblik wordt jaarlijks in het voorjaar opgesteld t.b.v. het
topteam Energie. De behaalde resultaten zijn eveneens input voor het bijwerken van MMIP’s en
de nieuwe subsidieregelingen.

1.4

Inhoudelijke voortgang in 2019

2019 heeft in het teken gestaan van de afronding van het Klimaatakkoord en de uitwerking van
meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). TKI E&I heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het onderbouwen van de innovatie ambities van de Industrietafel (missie C) en is
trekker geweest van de uitwerking van MMIP’s 6, 7, en 8 onder de IKIA klimaat en energie.
De volgende resultaten zijn opgeleverd:
• Uitwerkingen MMIP’s 6, 7, en 8; proces is begeleid door Navigant.
• Bijdrage aan definitieve tekst Klimaatakkoord en tabel met innovatieprioriteiten.
• Matchmaking event JIP-tender, met 90 deelnemers waarvan 38 MKB.
• Inhoudelijke sessie rond MMIP 6, 7, en 8 op de Werkconferentie van de Topsector Energie
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•

Projectenbrochure Naar een duurzame en inclusieve industrie met projectresultaten t/m
2018.

Vanuit het TKI E&I is ter ondersteuning een bijdrage geleverd aan studies en zijn opdrachten
via RVO uitgezet. Onderstaand de onderwerpen, uitvoerders en status:
• Wind meets Industry - state of play – Berenschot; ondersteuning bij het beschrijven van de
cross-over tussen offshore wind en de industrie. Opgeleverd voor intern gebruik tussen de
initiatiefnemers: NWEA, Energie-Nederland, VEMW, TKI’s Nieuw Gas, Wind op Zee en
Energie & Industrie.
• Quick-scan alternatieve verwarmingstechnieken – Navigant. In kaart brengen van de status
van alternatieve elektrische verwarmingstechnieken, n.a.v. een blinde vlek die bij de
taakgroep Power-to-Heat onder het klimaatakkoord boven water kwam. Uitgebracht in 2019.
• Procesbegeleiding MMIP 6-8 – Navigant. Rapportages zijn gepubliceerd en gebruikt als
basis voor de tenderteksten voor 2020.
Aan de volgende congressen zijn bijdragen geleverd:
• Energeia Energy Day, Amersterdam – workshop Groene Moleculen ingevuld met Navigant.
• CO2 Smart Use Congress, Rotterdam – sponsorbijdrage en presentatie Missie C
• European Industry & Energy Summit, Amsterdam – deelprogramma Missie C en MMIP’s en
sponsorbijdrage break-out sessie Energy Storage NL.
• Werkconferentie Topsector Energie, Nieuwegein – sessie Missie C en MMIP’s.

1.4.1

Programmalijnen

In de Kennis & Innovatieagenda 2016-2019 is aangegeven dat het TKI E&I wil gaan voor de
verduurzaming van de industrie met reductie van de CO2-emissie als belangrijkste insteek. Met
deze keuze was het TKI goed voorgesorteerd voor het nieuwe beleidskader. Deze lijn is in het
Klimaatakkoord nog sterker aangezet, waardoor in de nieuwe IKIA klimaat en energie ook de
grondstoffen duidelijker in de innovatie-agenda worden meegenomen.
Op basis van de IKIA hanteert TKI Energie en Industrie de 3 MMIP’s van de industrie missie als
programmalijnen. Deze MMIP’s beslaan de complete innovatie-uitdaging, over alle TRL’s en
over alle typen innovaties. De sociale, juridische en businessmodel innovaties worden
nadrukkelijk meegenomen in de integrale aanpak van deze innovatieprogramma’s.
Hieronder wordt de MMIP’s verder beschreven en vervolgens wordt aangegeven welke
projecten zijn gestart en uitgevoerd binnen deze MMIP’s.

De Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s)
MMIP 6 - sluiting van industriële ketens
Deze lijn richt zich met name op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen
worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen
naar hoogwaardige producten een belangrijke rol. De transitie naar circulair grondstoffengebruik
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zal richting 2030 nog vooral via hergebruik van afval-, materiaal- en productstromen en
restgassen verlopen. Ook implementatieondersteuning, efficiencyverhoging van CCS en
hergebruik van CO/CO2 is onderdeel van dit programma. Waar nieuwe koolstof nodig is wordt
biomassa als hoogwaardige grondstof ingezet of gebruik gemaakt van CO2 uit de lucht.
MMIP 6 is onderverdeeld in vijf deelprogramma’s. Vier deelprogramma’s zijn gericht op sluiting
van industriële grondstof/materiaalketens in de industrie, het vijfde deelprogramma focust op
het op korte termijn realiseren van forse CO2-reductie middels CCS (Carbon Capture and
Storage). De deelprogramma’s zijn:
• Circulaire kunststoffen
• Biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
• Circulaire non-ferro metalen
• CCU (Carbon Capture and Usage – het gebruik van CO2 als grondstof)
• CCS
MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
Deze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en
warmtesystemen voor en optimale proces-efficiëntie van industriële clusters en bedrijven. Het
doel voor 2050 is om de warmtevoorziening voor alle temperatuurniveaus volledig CO2-vrij te
maken. De warmtevraag is drastisch gereduceerd door de toepassing van efficiënte processen
en wordt ingevuld met duurzame bronnen. In 2030 is door power-to-heat oplossingen en inzet
van duurzame warmtebronnen minimaal 5,3 Mton CO2-emissiereductie en een
energiebesparing van 93 PJ bereikt.
De huidige praktijk moet omgebouwd worden naar een systeem met maximale toepassing van
circulaire warmte – het opwaarderen van restwarmte in plaats van emitteren naar het milieu. Tot
2030 richt innovatie zich op het versneld beschikbaar krijgen van technologie voor temperaturen
tot ongeveer 300°C, zoals warmtepompen, door standaardisatie, modularisatie en ontwikkeling
van projectmatige aanpak voor ontwerp en implementatie. Tegelijkertijd wordt technologie
ontwikkeld die na 2030 in het hoogste temperatuursegment voor een omslag zorgt. Daarnaast
wordt kennis opgebouwd voor optimale warmtebenutting in het systeem door het wegnemen
van niet- technologische barrières.
Er zijn vijf deelprogramma’s:
• Maximering van proces-efficiëntie
• Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
• Diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
• Toepassing klimaatneutrale brandstoffen
• Systeemconcepten voor warmte en koude
MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
Dit programma is gericht op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor
volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig
geïntegreerd in het duurzame energiesysteem. Industriële processen worden waar mogelijk
elektrisch aangedreven, maken gebruik van klimaatneutrale (circulaire) grondstoffen en
vervullen een belangrijke rol bij de levering klimaatneutrale secundaire grondstoffen,
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energiedragers, eindproducten, flexibiliteit en energieopslag. In 2030 is de industrie in staat het
variabele vermogen aan duurzame elektriciteit volledig op te nemen.
Uitdagingen zijn kostenreductie en opschaling elektrische waterstofproductie en de ontwikkeling
van klimaatneutrale brandstoffen en moleculen primair op basis van elektrochemisch conversie
(in samenwerking met MMIP 6 en 11). Ontwikkeling van elektrische apparaten en elektrisch
aangedreven processen vergroten de mogelijkheden voor elektrificatie. Combinatie met
digitalisering biedt daarnaast richting 2050 kansen voor decentrale productieprocessen.
Hiervoor is nieuwe kennis over veiligheid en proces control nodig. Parallel wordt onderzoek
gedaan naar maatschappelijke en systeemimplicaties van industriële elektrificatie en wordt
nadrukkelijk gestuurd op radicale procesvernieuwing en disruptieve innovaties die na 2030 het
verschil moeten gaan maken.
Er zijn vier deelprogramma’s:
• Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen
• Flexibilisering en digitalisering
• (Radicale) procesvernieuwing
• Maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie

Projecten in 2019 gestart
Voor de projecten die in 2019 zijn gestart wordt in dit verslag al de nieuwe indeling langs de
lijnen van MMIP’s gehanteerd.
MMIP 6 - sluiting van industriële ketens
In de Joint Industry Projects tender (JIP) voor innovatieprojecten zijn 11 van de 15 toegekende
projecten toe te schrijven aan MMIP6. De grootste aandacht is voor plastic recycling van
elektronica afval en van meerlaagsverpakkingen en biobased plastics. Daarnaast richt een
aantal projecten zich op verbeterde CO2-afvang via verbetering van het sorptieproces of
sorbent. Enkele processen richting zich op CO2-conversie, dus CCU. Naast deze onderwerpen
zijn er kleinere projecten voor verwerking van afval- of reststromen.
Demonstratieprojecten binnen de scope van Missie C zijn voor meer dan de helft toe te
schrijven aan MMIP 6. Meer dan de helft van de DEI+ projecten valt binnen dit MMIP, waarvan
4 op het gebied van kunststof recycling (mechanisch en chemisch), 3 op het gebied van
matrassen en autobanden. Twee voorstellen richten zich op biobased grondstoffen als
vervanger van fossiele grondstoffen.
MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
Binnen de JIP-tender is een groter programmatisch voorstel toegekend, dat zich richt op
warmte-hergebruik, warmte-opwekking en warmte-opslag. Dit voorstel is een opstap naar de
nieuwe Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling. Dit is een van
de twee voorstellen in deze tender die gebruik heeft gemaakt van de hogere subsidiegrens.
Daarnaast zijn er twee voorstellen toegekend op het gebied van digitalisering, gericht op
energie-efficiency en een op procesintensificatie van methanolproductie.
Binnen de PPS-toeslag zijn in 2019, 7 projecten toegekend onder het thema van MMIP7.
Daarvan is 1 projectgericht op energie-efficiënte alternatieve processen, 2 op drogen en
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ontwateren, 2 op membraanscheidingen, een project op de implementatie van warmtepompen
en 1 op condition-based monitoring (digitalisering).
Binnen de DEI+ zijn 7 projecten toegekend onder het thema van MMIP7. Daarvan zijn 5
projecten gericht op demonstraties van warmtepompen en warmte-integratieconcepten. De
andere twee projecten zijn gericht op verhogen van procesefficiency. Een project demonstreert
een innovatieve lijmtechnologie voor de papierindustrie en een project demonstreert een
lagedruk PSA voor de opwerking van biogas.
MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
Binnen de JIP-tender zijn geen voorstellen toegekend op deze lijn. In 2018 zijn twee grote
voorstellen op het gebied van elektrolyse toegekend in de PPS-toeslag. Deze liepen nog door in
2019 en zullen naar verwachting in 2020 een vervolg krijgen.
In de DEI+ is een project toegekend op het gebied van elektrische glasovens. Het betreft de
demonstratie van een retrofit optie, die een elektrische booster toevoegt aan een glasoven en
daarmee de gasvraag verlaagt.

1.4.2

Doorsnijdende thema’s

Human Capital Agenda
De HCA-activiteiten bestonden uit capacity building door deelname aan de werkgroep learning
communities van de gezamenlijke topsectoren en door cursus ontwikkeling. Naast de diverse
cursussen die zijn ontstaan vanuit de Innovatieprogramma’s zijn er nieuwe cursussen
ontwikkeld rond energietechnologie voor het talentenprogramma:
• AI for chemical engineers
• Energy transition course with focus on heat pumps
• Ethics in engineering
Het talentenprogramma heeft een nieuwe lichting studenten geworven en er zijn ca 25 events
georganiseerd bestaande uit cursusdagen, site visits en challenges.
Op het gebied van netwerken is deelgenomen aan HCA-werkgroep van de NL AI coalitie, de
HCA-stuurgroep van de Topsector Energie en ook als de industrievertegenwoordiger in het
Europese project met VNCI EGEC en IndustriALL, een project rond de impact van digitalisatie
op de werkvloer binnen de chemische industrie. Verder is er bijgedragen aan teksten voor het
HCA-gedeelte van de MMIP-programma’s van MMIP 6,7 en 8.
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
De TKI E&I activiteiten in 2019 voor MVI bestonden uit het organiseren van
onderzoeksprojecten op het gebied van betrekken van maatschappij bij innovaties. Het project
SAAI is gestart als ook het Europese project RACES dat zich richt op industriële symbiose in
industrieclusters in Europa. Hierbinnen worden decision support tools ontwikkeld om de
potentiele impact en het benodigde legal framework van innovaties vooraf te kunnen bepalen.
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De serious game (opdracht van TKI Nieuw gas) rond de waterstoftransitie is ontworpen en naar
de markt gebracht via een serie van pilots en game events. Inmiddels is er een
licentieovereenkomst gesloten voor gebruik van de game met het bedrijf Perspectivity.
De Technology Innovation System (TIS) analyse aanpak wordt doorgezet binnen het project
ERGO: hiermee wordt deze aanpak bekender en kan deze innovatietrajecten gaan
ondersteunen. Het TKI E&I is betrokken bij het social lab rond waterstof vanuit TKI Nieuw Gas.
Er is betrokkenheid /support geweest bij de succesvolle aanvraag binnen de MARET-call door
Universiteit Utrecht. Verder is er bijgedragen aan tekst over de inpassing van MVI binnen de
MMIP’s 6, 7 en 8.
Digitalisering
De TKI E&I activiteiten in 2019 voor digitalisering bestonden uit het organiseren van
onderzoeksprojecten op het gebied van toepassingen. Dit heeft geleid tot een toename van het
aantal digitale innovatieprojecten, en een link met digitale technologieleveranciers binnen de
innovatieprojecten. Daarnaast is een verbreding bereikt van de betrokken academische
vakgroepen richting informatietechnologie en bijbehorende fieldlabs en skills labs. Ook de link
met andere organisatie als FME, VNCI, WCM, VNP op het gebied van digitalisatie is in 2019
gegroeid. Dat vertaalt zich in uitnodigingen voor lezingen op congressen en de organisatie van
gezamenlijke events zoals Molecules Meets Digits.
Binnen de Nederlandse AI-coalitie wordt deelgenomen binnen de werkgroepen Research &
Innovatie als trekker voor onderwerp Innovatie en binnen het toepassingsgebied Industrie dat
door FME wordt getrokken. Samen met Topsector Chemie en WCM wordt gewerkt aan een
innovatie overzicht voor smart maintenance. Vanuit het project AIDA wordt een
marktverkenning gedaan van integratie en impact mogelijkheden van de diverse digitale
technieken.
Internationale activiteiten
Door het TKI en betrokken partijen is afgelopen jaren actief verbinding gemaakt tussen de
programmalijnen en het H2020 programma met name via SPIRE en BIC en het European
Innovation Partnership Water. Het TKI neemt deel aan de diverse door RVO georganiseerde
klankbordgroepen zoals Mission Innovation, waar feedback op de programma’s wordt gegeven.
In 2019 heeft het zwaartepunt van de activiteiten van de TKI gelegen op het ontwikkelen van de
nationale innovatie agenda en de MMIP’s. Internationaal is er daardoor beperkte activiteit
geweest. Met EZK is verkend hoe de Nederlandse agenda in Brussel kan worden ingebracht.
Dit heeft nog niet tot concrete acties geleid.
De nieuwe IEA-IETS Annex Industrial Electrification is van start gegaan. Het penvoerderschap
is overgedragen aan Professor Andrea Ramirez van TU Delft die nu vormgeeft aan de
uitvoering van de Annex.

1.4.3

PPS-toeslag

De aanvraag en inzet van de PPS-toeslag loopt vanaf 2016 via TKI-Energie en is dan ook niet
zichtbaar in de jaarrekening van TKI Energie en Industrie. Tot 2016 liep de PPS-toeslag voor
het programma van Energie en Industrie via ISPT.
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Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid een deel van de toeslag in te zetten voor dekking van de
bureaukosten. TKI Energie en Industrie heeft in 2019 opnieuw van de mogelijkheid gebruikt
gemaakt en 300.000 euro overgeheveld van de toeslag naar de bureaukosten.
In 2019 is via TKI-Energie een toeslag toegekend aan TKI Energie en Industrie van 5,3 mln.
euro. De totale PPS-toeslag over de jaren 2016 tot en met 2019 komt hiermee op 22,2 mln.
euro. Ultimo 2019 is in totaal 16,0 mln. euro ingezet in projecten. Begin 2020 is voor 4,5 mln.
euro aan nieuwe projecten gecontracteerd via TKI-Energie.
Toegekend Additioneel en
verschuiving
Toeslagjaar 2016
Toeslagjaar 2017
Toeslagjaar 2018
Toeslagjaar 2019

Ingezet

Nog
beschikbaar

5.806.386
5.554.301
5.554.016
5.308.525

120.000
1.480.784
-1.480.784

5.926.386
6.990.964
3.069.426

0
44.121
1.003.806
5.308.525

22.223.228

120.000

15.986.776

6.356.452

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de via TKI-Energie gecontracteerde projecten tot
ultimo 2019.

1.5

Vooruitblik 2020 en verder

Vanaf 2020 wordt de programmastructuur ingevuld vanuit Missie C onder de IKIA klimaat en
energie, en de bijbehorende Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s.
Dit betekent een verbreding van het programma met de onderwerpen CCS/CCU, Ultradiepe
geothermie, klimaatneutrale brandstoffen, en een bredere invulling van circulaire grondstoffen,
producten en processen.
Om deze bredere agenda in te vullen wordt vanaf 2020 de samenwerking met TKI Chemie
versterkt, en wordt de bestaande samenwerking met TKI Nieuw Gas verder voortgezet.
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).
De IKIA en MMIP’s zijn geschreven in samenwerking tussen kennispartijen, industrie
eindgebruikers, technologieleveranciers en regio-organisaties. 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 CO2emissiereductie. Nu de urgentie van de Industrietafel en van de MMIP’s wegvalt, kan deze
dynamiek zomaar weer inzakken.
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In 2020 wil TKI E&I de dynamiek levend houden, door actief het gesprek aan te blijven gaan
met de industrie over innovatievragen en barrières. Deze worden gebruikt om lopende projectconsortia mee te voeden, om nieuwe prioriteiten te stellen, en om (via het MI-team) terug te
leggen bij Topteam en overheid.
Ook ligt er nog een uitdaging om de nationale innovatie-agenda te vertalen naar regionale
accenten in de industrieclusters. TKI E&I heeft in 2019 bewust nog niet gekozen voor een
verdeling van onderwerpen over de industrieclusters, omdat de clusters eerst zelf een eigen
profiel moeten kiezen. In 2020 wordt hierin een volgende stap gemaakt.
Dit vereist een proactieve houding van de programmamanagers die voor de 3 MMIP’s op pad
gaan langs bedrijven en regio’s. Dit worden gesprekken waarin de lopende initiatieven worden
gedeeld en tegelijk gevraagd wordt om nieuwe input en om de accenten die de clusters zelf
leggen.
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2 Jaarrekening
2.1

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

(in €)

Ref

Activa
Financiële vaste activa
Te vorderen subsidies

2.4.1

Vlottende activa
Overige vorderingen
Belastingdienst
Liquide middelen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Vooruit ontvangen subsidie
Overige schulden

Totaal passiva

31‐dec‐18

25.263
25.263

160.209
160.209

‐
71.241
211.662
282.903

15.768
93.414
109.182

308.166

269.391

155.949

43.029

155.949

43.029

‐

‐

118.082
‐
34.135
152.217

173.001
‐
53.361
226.362

308.166

269.391

2.4.2

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Reserves

31‐dec‐19

2.4.3

2.4.4
2.4.5
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2.2

Staat van baten en lasten over 2019

(in €)

Ref

Baten
Subsidiebaten
TKI‐bijdrage
Financiële baten

2.5.1

Lasten
Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Huur kantoorruimte
Communicatie
Advieskosten
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

2.5.2

Resultaat bureau

Realisatie 2019

Realisatie 2018

688.334
67.776
‐
756.110

781.751
‐
‐
781.751

61.515
437.187
2.146
11.000
50.165
68.377
12.552
249
643.190

117.428
386.320
4.464
12.100
74.274
129.226
14.295
151
738.258

112.920

43.493
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2.3
2.3.1

Algemene toelichting
Algemeen

Activiteiten
De doelen van het TKI Energie en Industrie zijn een verbijzondering van de doelen van het TKIEnergie. Het gaat om het leveren van een bijdrage aan het organiseren van het tot stand komen
en onderhouden van een gedeelde strategische visie van de Topsector Energie (TKI, sub TKI’s
en het Topteam Energie) op de energietransitie en het vergroten van het verdienvermogen van
het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. In dit geval met name vanuit het perspectief van
het thema ‘Energie en Industrie’ dat is gericht op de verduurzaming van het industriële
energiesysteem.

2.3.2

Stelselwijzigingen en schattingswijzigingen

Stelselwijziging
Er zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd in 2019.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de Stichting TKI Energie en Industrie zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.3.3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en
passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft nog te ontvangen subsidies op basis van toegezegde
bedragen in beschikkingen. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Debiteuren worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
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oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De
vorderingen hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
De stichting heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
PPS-toeslag
De PPS-toeslag aanvraag en toekenning loopt via het TKI-Energie direct naar de project
consortia en is niet zichtbaar in de jaarrekening van TKI Energie en Industrie.
Baten
Onder de baten worden de aangewende subsidies voor management en kennisverspreiding en
rentebaten van de Stichting verantwoord.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben
Financiële baten
De rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt.
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2.4

Toelichting op de balans

Activa
2.4.1

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit de post te vorderen subsidie. Deze is als volgt opgebouwd

(in €)

Ref

31‐dec‐19

31‐dec‐18

25.263

160.209

146.435
679.000
‐800.172
25.263

‐
767.977
‐621.542
146.435

13.774

‐
13.774
‐
13.774

Te vorderen subsidie
Bureaukosten
Stand per 1 januari
Te vorderen subsidie
Af Ontvangen subsidie
Stand per 31 december
MIT
Stand per 1 januari
Te vorderen subsidie
Af Ontvangen subsidie
Stand per 31 december

-

‐13.774
‐

Voor bureaukosten subsidie geldt dat na vaststelling de laatste 10% wordt ontvangen. In 2019
is echter al een groter deel van de subsidie ontvangen.
De MIT-subsidie voor 2019 verloopt via TKI-Energie en is daarom niet zichtbaar in de
jaarrekening van TKI-Energie.

2.4.2

Vlottende activa

Vlottende activa bestaat uit overige vorderingen en liquide middelen.

(in €)
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Belastingdienst

Ref

31‐dec‐19

31‐dec‐18

‐
71.241
71.241

15.768
‐
15.768
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(in €)
Liquide middelen
Lopende rekening
Spaar rekening

Ref

31‐dec‐19

31‐dec‐18

50.000
161.662
211.662

4.168
89.246
93.414

Er zijn geen overige vorderingen. De vordering op de belastingdienst betreft de te vorderen btw
over het laatste kwartaal van 2019.
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Passiva
2.4.3

Eigen vermogen

(in €)

Ref

Overige reserves

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bij resultaat boekjaar

31‐dec‐19

31‐dec‐18

155.949

43.029

155.949

43.029

43.028
112.920
155.949

‐464
43.492
43.028

Het resultaat van de stichting in 2019 is 112.920 euro. Voorgesteld wordt om dit resultaat ten
gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
De overige reserves staan vrij ter beschikking van de stichting. Het zal worden ingezet ter
dekking van de bureaukosten in 2020.

2.4.4

Langlopende schulden

De stichting heeft geen langlopende schulden.

2.4.5

Kortlopende schulden

(in €)
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden

Overige schulden
Nog te betalen kosten
Belastingdienst

Ref

31‐dec‐19

31‐dec‐18

118.082
34.135
152.217

173.001
53.361
226.362

34.135
‐
34.135

46.028
7.333
53.362

2.4.5

De grootste openstaande facturen uit de post schulden aan leveranciers is een openstaande
factuur aan ISPT betreffende de servicelevel agreement (80.760 euro). De openstaande
facturen zijn begin 2020 voldaan.
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De overige schulden bestaat uit nog te ontvangen facturen. De grootste posten zijn:
 Advies Berenschot (28.685 euro);
 Werkzaamheden I. Silvis (officesupport) november en december 2019 (3.769 euro)

2.5
2.5.1

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten

(in €)
Baten
Subsidiebaten
TKI‐bijdrage
Financiële baten

Subsidiebaten
Bureaukosten subsidie
MIT subsidie

Ref
2.5.1

Realisatie 2019

Realisatie 2018

688.334
67.776
‐
756.110

781.751
‐
781.751

679.000
9.334
688.334

767.977
13.774
781.751

De baten voor TKI Energie en Industrie bestaan uit de subsidie voor de bureaukosten en de
MIT-subsidie voor het organiseren van netwerkactiviteiten. De ontvangen MIT-subsidie in 2019
betreft een afrekening van vorige jaren. De kosten en omzet van netwerkactiviteiten 2019 is via
TKI-Energie verlopen en zijn derhalve niet verwerkt in de jaarrekening van TKI Energie en
Industrie.
De bureaukosten subsidie is gebaseerd op de gerealiseerde kosten in de stichting. Conform de
subsidieregeling worden de loonkosten plus een opslag van 50% opgevoerd. Uit deze 50%
moeten de overige personeelskosten worden gefinancierd. Omdat deze overige kosten lager
zijn dan de 50% opslag is de subsidie hoger dan de bureaukosten.
Vanaf 2019 brengt TKI Energie en Industrie een bijdrage van 2% van de ingezette PPS-toeslag
in rekening bij de penvoerder van het betreffende consortium. In 2019 is voor 3,4 mln. euro aan
PPS-toeslag ingezet. Dit resulteert in een TKI-bijdrage van 67.776 euro. Het aldus ontstane
resultaat zal worden ingezet voor de financiering van een deel van de bureaukosten en
adviesopdrachten in 2020.

2.5.2

Lasten

In 2019 is TKI Energie en Industrie BTW plichtig geworden en kan daarmee de btw op de
gemaakte kosten terugvragen. In de onderstaande tabel zijn de kosten van 2018 incl. btw. Voor
een goede vergelijking tussen de kosten van 2018 en 2019 moeten de kosten van beide jaren
excl. btw worden bekeken. De kosten excl. btw in 2018 waren circa. 630K euro.
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Er is dan sprake van een lichte kostenstijging van 15K euro in 2019. Naast deze stijging zijn er
een aantal verschuivingen.

(in €)

Ref

Lasten
Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Huur kantoorruimte
Communicatie
Advieskosten
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

2.5.2

Realisatie 2019

Realisatie 2018

61.515
437.187
2.146
11.000
50.165
68.377
12.552
249
643.190

117.428
386.320
4.464
12.100
74.273
129.226
14.295
151
738.258

De kosten van advieswerkzaamheden zijn sterk gedaald ten opzichte van 2018. In 2019 zijn
minder adviesopdrachten verstrekt dan in 2018. In 2018 zijn deze opdrachten uitgevoerd in het
kader van de uitwerking van de IKIA.
Daarnaast is er is een verschuiving tussen loonkosten en inhuur personeel. De directeur P.T.
Alderliesten was in loondienst tot medio 2019. Zijn opvolger wordt ingehuurd.
Het personeel wordt voor het merendeel ingehuurd. Voor de vaste diensten (programma
management, financieel management en officesupport) worden doorgaans jaarcontracten
afgesloten. Hieronder een specificatie van deze vaste diensten.

(in €)
Inhuur personeel
Directeur
Programmamanager Warmte
Programmamanagers Systeemintegratie,
Circulariteit, Digitalisering, MVI en HCA
Financieel manager
Office support
Programma ondersteuning ISPT

Ref Realisatie 2019

Realisatie 2018

78.012
94.254
112.500

‐
167.086
166.375

20.587
30.620
101.214
437.187

23.819
29.040
‐
386.320

De kosten excl. btw in 2018 zijn 319K euro. Ten opzichte van dit bedrag zijn de kosten in 2019
met 118K euro gestegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door inhuur van ISPT voor
programmaondersteuning. De kosten hiervan waren 101K euro in 2019. Deze dienst wordt in
2019 voor het eerst ingehuurd.
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Daarnaast zijn er nog een aantal verschuivingen. Medio 2019 is R. Kreiter gestart als directeur
van TKI E&I. Voorheen was hij betrokken als programmamanager Warmte. In het vierde
kwartaal van 2019 is een nieuwe programmanager gestart voor circa 1 dag per week. De
kosten voor inhuur van de programmamanager warmte zijn daardoor aanzienlijk lager dan in
2018.
De inhuur van de programmamanagers vanuit ISPT voor Systeemintegratie, Circulariteit, MVI
en HCA is naar beneden bijgesteld t.o.v. 2018 (25K euro excl. btw).
Personeel
De directeur stond tot medio juli 2019 op de loonlijst van de stichting middels een opting-in
constructie. Verder heeft de stichting geen werknemers.
Bezoldiging topfunctionarissen
Voor de informatie over de bezoldiging topfunctionarissen verwijzen we naar de paragraaf over
de WNT-verantwoording.
De leden van de RvT kunnen een bedrag tot maximaal € 256 per dag vergoed krijgen.
Voorstel bestemming resultaat
Het resultaat van de stichting is 112.920 euro. Voorgesteld wordt het ten gunste van de overige
reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Voor 2020 zijn subsidies toegezegd die voldoende zijn om de exploitatielasten van het TKI
Energie en Industrie te dekken. Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
WNT-verantwoording 2018 stichting TKI Energie en Industrie
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is
van toepassing op de stichting TKI Energie en Industrie. Het voor de stichting TKI Energie en
Industrie toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (2018: € 189.000).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

P.T. Alderliesten
1‐1‐2019 –
15‐07‐2019
0,67
ja

R. Kreiter
15‐07‐2019 –
31‐12‐2019
0,8
nee

61.110
0
61.110

78.012
0
78.012

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

25/29

Jaarverslag 2019 TKI Energie en Industrie

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
‐/‐ Onverschuldigd betaald
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

en

nog

niet

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd
bedrag
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging

70.118

113.960

N.v.t.

N.v.t.

61.110

78.012

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1‐1‐2017 –
31‐12‐2017
0,79
ja

1‐1‐2017 –
31‐12‐2017
n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

117.534
0
117.534

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

149.242

‐/‐ Onverschuldigd betaald
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

en

nog

niet

0

N.v.t.
117.534

1b. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
C. Alma
T. Hoff
E. Worrell

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

26/29

Jaarverslag 2019 TKI Energie en Industrie

R. Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie
Amersfoort, XX 2020

C. Alma, voorzitter Raad van Toezicht
Amersfoort, XX 2020
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Bijlage 1 Overzicht inzet PPS-toeslag 2016-2019
PPS
toeslag
jaar
2016
2016
2016

Jaar van
toekenning
2017
2017
2018

2016
2017
2016

Projectnaam

Partner/
Penvoerder

Sub‐TKI

Subsidie

Inspec
Radio Multi Zone Drying
Regeneration of Deep Eutetic Solvents and
valorisation of the fractionated
components

ISPT
ISPT
ISPT

E&I
E&I
E&I

284.000
1.018.366
267.240

2018
2018
2018

Waste to Taste
Waste to Taste
Reduction of energy use by novel process
routes for food

ISPT
ISPT
ISPT

E&I
E&I
E&I

473.560
200.000
1.933.600

2017

2018

Reduction of energy use by novel process
routes for food

ISPT

E&I

200.000

2016

2018

Scale‐up of the Plantics‐GX Bioresin
Production Process to Generate Safe,
Strong, and High Impact Circular Binder
Applications

ISPT

E&I

1.086.400

2016
2016
2017
2017
2016

2018
2018
2018
2018
2019

Netwerkactiviteiten
GigaWatt Scale part 1
Steel to Chemicals
MegaWatt Test Centre
Reduction of energy use by novel process
routes for food

ISPT
ISPT
ISPT
ISPT
ISPT

E&I
E&I
E&I
E&I
E&I

60.591
586.173
4.720.481
1.866.000
‐180.583

2017

2019

Reduction of energy use by novel process
routes for food

ISPT

E&I

4.483

2016
2016
2018
2018

2019
2019
2019
2019

Netwerkactiviteiten
High Flux 2D Nanosheet membranes
Energy Efficient Milky Sprays
Processes for Industrial application of
natural Deep Eutectic Solvents

ISPT
ISPT
ISPT
ISPT

E&I
E&I
E&I
E&I

100.361
66.678
612.000
1.212.885

2016
2018

2019
2019

Process INtegrated HEat pump Drying
EnergieReductie door conditieGestuurd
Onderhoud

ISPT
ISPT

E&I
E&I

230.000
1.024.626

2018

2019

Development and characterization of
Silicon Carbide Membranes for innovative
applications

ISPT

E&I

219.915

Total

15.986.776
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Bezoekadres
Groen van Prinstererlaan 37
Amersfoort
T +31 33 7009791
E office@tki-e-en-i.nl
T https://www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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