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Inleiding

Fotonica is overal
Niet veel mensen kennen de term ‘fotonica’. Toch maakt bijna iedereen er dagelijks gebruik van. Het bekendste voorbeeld is
de optische glasvezelkabel. Hierin wordt licht gebruikt als informatiedrager, wat sneller internet mogelijk maakt. Geen overbodige
luxe, want door de explosieve groei van de hoeveelheid data en Internet of Things-apparatuur, kan het zomaar zijn dat ons huidige
internet al over een paar jaar vastloopt [1]. Naar verwachting gaat fotonica een steeds prominentere rol spelen in de wereldindustrie.
Er wordt zelfs gesproken van een sleuteltechnologie voor de 21ste eeuw, onder andere door de Europese Commissie en de Nederlandse Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Maar wat is fotonica eigenlijk, wat kunnen we ermee en welke rol speelt
Nederland in het internationale speelveld? In dit rapport schijnen we ons licht op deze interessante discipline binnen de industrie.

Fotonica: de technologie van het licht
Nederland heeft een rijke traditie in optica en fotonica. Deze begon in 1690 met Christiaan Huygens, een van Nederlands
grootste wis- en natuurkundigen. Hij bouwde de eerste telescoop waarmee de ringen rond Saturnus te zien waren. Ook bedacht
hij de golftheorie van licht, die hij omschreef in zijn beroemde ‘Traité de la Lumière’. De eerste optische instrumentenmaker
was Antoni van Leeuwenhoek, die microscopen bouwde.
Tot op de dag van vandaag zet Nederland deze traditie voort. Zo bouwen we mee aan de Extremely Large Telescope (ELT): een telescoop
met een spiegel van 39 meter diameter voor het ontdekken van exoplaneten. Maar ook op de vierkante nanometer doen we goed
mee. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat cellen of moleculen zelf licht uitzenden (fluorescentie-microscopie) en wordt er aan
fotonische IC’s gewerkt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we vanuit ons verleden meelopen met de wereldtop.

Fotonica (Engels: photonics) is de technologie die zich bezighoudt met het opwekken, transporteren en detecteren van
lichtgolven of lichtdeeltjes, ook wel ‘fotonen’ genoemd. De naam ‘fotonica’ is op dezelfde manier afgeleid van het
elementaire deeltje ‘foton’, als ‘elektronica’ van het ‘elektron’.
De afgelopen vijftig jaar heeft fotonica zich ontwikkeld tot een innovatieve technologie. Dat is vooral te danken aan de
uitvinding en ontwikkeling van de laser als lichtbron, nieuwe fabricagetechnologieën en nieuwe optische materialen en
componenten, zoals industriële lenzen. Nu al is het aantal (eind)producten dat op de wereldmarkt verschijnt, bijna ontelbaar.
Wat vooral opvalt, is hun vernieuwende karakter: de producten zijn duurzaam, energiezuinig, klein en tegen een steeds
lagere kostprijs beschikbaar. Dat laatste is een gevolg van technologische ontwikkelingen en een snel toenemende vraag.
Naast glasvezelcommunicatie worden ook de volgende producten door fotonicatechnologie mogelijk gemaakt:
smartphone

Blu-ray

energiezuinige, hi-res LED-displays (computer en tv)

zonnecellen in allerlei uitvoeringen

LED-verlichting
De meeste van deze producten worden op grote schaal in Azië geproduceerd, tegen de laagste kostprijs. Maar er bestaan
ook minder bekende fotonica-producten, die niet primair op consumenten gericht zijn. Fotonica is onmisbaar geworden in
de internationale hightech-maakindustrie, met toepassingsgebieden als de medische technologie, defensie en agrifood.
Juist in deze specifiekere marktgebieden liggen kansen voor Europese en Nederlandse bedrijven. Dat komt doordat we onze
technologische kennis en mogelijkheden tot maatwerk en klantontzorging kunnen inzetten. In dit rapport onderscheiden
we drie technologiegebieden binnen fotonica die voor Europa (en Nederland) interessant zijn: Biophotonics, Imaging &
Sensors en Integrated Photonics. De technologie voor deze eindmarkten zit vaak nog in de onderzoeks-, certificeringsen ontwikkelingsfase, maar er dienen zich inmiddels producten aan die klaar zijn voor de markt.
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Inhoud van dit rapport
In dit rapport beschrijven we wat deze fotonica-deelgebieden inhouden (hoofdstuk 1) en geven we een cijfermatige
inkijk in de mondiale en Europese fotonicamarkt. Ook laten we zien welke grootmachten en bewegingen hierin op
dit moment de overhand hebben (hoofdstuk 2). Voor conclusies over de Nederlandse markt gebruiken we gegevens
uit het marktonderzoek dat PhotonicsNL onder Nederlandse fotonicabedrijven in de genoemde deelgebieden heeft
uitgevoerd (hoofdstuk 3). Ook onderdeel van dit rapport is een lijst met Nederlandse maakbedrijven actief in fotonica.
We eindigen met conclusies over de nationale en internationale markt. Ook doen we een aantal aanbevelingen, die
wat ons betreft belangrijk zijn om als klein land zo veel mogelijk maatschappelijke en economische kansen te pakken.

5

Kansrijke technologiegebieden binnen fotonica
Biophotonics: innovatiebron in de zorg
Combineer je biologie met fotonica, dan krijg je ‘Biophotonics’: een discipline die optische technologie ontwikkelt
en gebruikt om biologisch materiaal schadevrij te meten, analyseren en visualiseren. Denk aan weefsel, cellen en
zelfs DNA. Microscopie is waarschijnlijk de bekendste vorm van Biophotonics. Het deelgebied groeit sneller dan
andere fotonica-disciplines, dankzij een sterke link met de internationale markt van medische technologie.
Met name op het gebied van onderzoek loopt Nederland mee in de Biophotonics-wereldtop: we zijn al veel innovatieve
spin-offbedrijven rijk die optische instrumenten en apparaten bouwen voor ziekenhuizen, huisartsen en zelfs
patiënten. Voorbeelden hiervan zijn compacte apparaten voor bloedanalyse zonder dat er bloed geprikt hoeft te
worden. Een oer-Hollands voorbeeld is een instrument waarmee zonder prik het risico op hart- en vaatziekten en
diabetes kan worden bepaald. Dit instrument – bekend onder de naam Age Reader – is ontwikkeld door de firma
Diagnoptics te Groningen en wordt in Nederland gefabriceerd. Dankzij dit soort toepassingen wordt de lichamelijke
belasting voor patiënten lager, en ook de kosten voor de gezondheidszorg kunnen erdoor fors dalen.
De ontwikkeling van nieuwe, goedkope optische sensoren is belangrijk voor het succes van Biophotonics. De prijzen
van geavanceerde componenten als de laser, LED, optische detectoren, maar ook ‘gewone’ lenzen zijn de laatste jaren
enorm gedaald. Niet alleen dankzij voortschrijdende technologische inzichten, maar juist ook doordat ze massaal in
alledaagse dingen worden toegepast, bijvoorbeeld in smartphones. De vergelijking met elektronica is snel gemaakt: de
eerste discrete transistor die in de jaren vijftig van de vorige eeuw op de markt kwam, kostte nog een ‘tientje’. Nu zitten
er een paar miljard transistors op één vierkante centimeter, terwijl het principe nog steeds hetzelfde is. Het is dan ook
aan deze elektronica-technologie te danken dat de ontwikkeling van optische componenten zo snel is gegaan.

Imaging & Sensors: alles anders bekeken
Het technologiegebied Imaging & Sensors ontwikkelt optische systemen om veranderingen in materiële
eigenschappen te detecteren en visualiseren. Het meest indrukwekkende voorbeeld hiervan is toch wel het
camera-element in smartphones, met daarnaast een piepklein LED-lampje dat een enorme lichtflits kan geven.
Het zal niet lang meer duren of we kunnen onze smartphone als optische spectrometer gebruiken, bijvoorbeeld
om een spectrale opname te maken van een verkleuring op de huid die op een carcinoom kan wijzen.
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Wat is een spectrometer?
De spectrometer is al een oud optisch instrument (prisma van Isaac Newton) dat de kleursamenstelling
(golflengte) van het opvallende licht meet. Met een spectrometer kun je bijvoorbeeld de chemische
samenstelling van vloeistoffen bepalen, en wel over een veel groter golflengtegebied dan waar ons
oog gevoelig voor is. Koppel je een spectrometer aan een speciale camera, dan kun je aan de hand
van de afbeelding heel nauwkeurig de kleursamenstelling van voorwerpen bepalen. We spreken in dit
geval van Spectral Imaging-technologie. Waren de instrumenten hiervoor vroeger groot, duur en alleen
geschikt voor gebruik in laboratoria, door de huidige technologische ontwikkelingen worden ze steeds
handzamer en goedkoper.

En dat brengt ons weer terug bij Biophotonics, waarbinnen professionele spectrale camera’s op steeds grotere
schaal worden toegepast. Niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook binnen allerlei andere deelgebieden.
De land- en tuinbouw gebruikt bijvoorbeeld spectrale camera’s om de kwaliteit van fruit te bepalen en gezonde
zaden te sorteren, de astronomie om de chemische samenstelling van exoplaneten te bepalen, en de forensische
techniek om lichaamsvloeistoffen op een plaats delict te analyseren.
Een andere toepassing van Imaging & Sensors zijn nieuwe typen sensoren waarmee allerlei fysische grootheden
gemeten kunnen worden. Zo bestaan er optische sensoren die zeer gevoelig zijn voor mechanische doorbuiging.
Ze worden steeds vaker gebruikt, bijvoorbeeld om het gewicht van passerende treinen te meten, of de mechanische
vervorming van vliegtuigvleugels en helikopterbladen. In de medische wereld zitten de sensoren soms in chirurgisch
gereedschap. Al deze sensoren kunnen niet zonder goedkope optische chips, die de gemeten data omzetten in
bruikbare informatie. En daar raken we het gebied van ‘Integrated Photonics’.

Integrated Photonics: de optische chip van de toekomst
Biophotonics en Imaging & Sensors komen samen in een relatief nieuwe discipline: Integrated Photonics. Hierin
worden microchips ontwikkeld en gemaakt die lichtsignalen verwerken. Doordat ze klein zijn en weinig energie
verbruiken, kunnen ze in allerlei apparaten worden ingebouwd. De vooruitzichten voor Integrated Photonics zijn
dan ook veelbelovend. De productie is vergelijkbaar met die van elektronische chips (IC’s), met als verschil dat licht
de informatiedrager is. Photonic Integrated Chips (PIC’s) worden al ingezet in de telecomsector, bijvoorbeeld om
informatie over meerdere kleuren (golflengtes) tegelijkertijd over glasvezelkabels te transporteren. Maar ze zijn ook
geschikt als voordelige én nauwkeurige uitleeschips van sensoren die op basis van glasvezelkabels meetdata van
fysische grootheden verwerken. Denk aan druk, temperatuur en beweging, maar ook aan de chemische concentratie
van stoffen in vloeistoffen (lab-on-a-chip).

Verbinder in de Nederlandse waardeketen
Nederland heeft een internationale koppositie in Integrated Photonics. Dit is te danken aan jaren van wetenschappelijke
onderzoek door de technische universiteiten van Eindhoven en Twente, in samenwerking met innovatieve mkbbedrijven en multinationals als Philips en ASML. Uit het onderzoek zijn verschillende spin-offbedrijven voortgekomen,
en in de regio’s rondom de universiteiten is een concentratie ontstaan van bedrijven die iets doen in de geïntegreerde
fotonica. Het Photon Delta-initiatief is hier een goed voorbeeld van.
Uniek aan Nederland is dat hier bedrijven uit de hele waardeketen gevestigd zijn: van ontwerp en engineering van
sensoren, tot de productie van PIC’s (de ‘foundry’) en de toepassing in eindproducten, zoals Smart Photonics in
Eindhoven en LioniX International in Enschede. Een schematische weergave van de Nederlandse waardeketen
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staat in de figuur hieronder, inclusief voorbeelden van bedrijven. Een volledig overzicht van alle Nederlandse
bedrijven in de fotonica-maakindustrie staat in de tabel in het midden van dit rapport.

Figuur 1
Waardeketen fotonica in Nederland

Kennis &
ontwikkeling

Ontwerp, productie & verkoop optische instrumenten

Ontwikkeling optische instrumenten
Ontwerpen van PIC’s

Productie van PIC’s

Packaging PIC’s & productie sensormodules

Applicatie
en integratie
met klant

Eindmarkten

(Micro-) Elektronica
(Embedded) Software
Opto-mechatronica

De technologische ontwikkelingen rond fotonica gaan snel, dus de komende jaren zullen doorslaggevend zijn.
Natuurlijk willen we in Nederland onze voorsprong graag behouden. Daarvoor moeten we weten waar ons bedrijfsleven, onze markt en ons land sterk – en minder sterk – in is, en waar nieuwe kansen en bedreigingen liggen.
Om deze reden is een inventarisatie van de belangrijkste spelers in deze Nederlandse markt zeer waardevol.

Nederlandse fotonica-maakindustrie voor het eerst onder de loep
Branchevereniging PhotonicsNL (PNL) heeft, in samenwerking met ABN AMRO, in mei 2017 de Nederlandse
fotonicamarkt en haar groeipotentieel in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich specifiek op de gebieden
Biophotonics, Imaging & Sensors en Integrated Photonics. We hebben gekeken naar de huidige omvang van de
markt, en naar haar sterke en zwakke kanten. Ook hebben we onderzocht welke belemmeringen en kansen er
liggen voor ondernemingen die zich in Nederland willen ontwikkelen. Hiermee hebben we de kaders bepaald
waarmee we onze koppositie kunnen behouden.
In totaal zijn er in Nederland zo’n 160 bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen die direct of indirect actief zijn
in de fotonica. Samen bestrijken ze de hele product/waardeketen: van onderzoek en dienstverlening tot en met de
fabricage van producten voor eindgebruikers. Voor ons onderzoek hebben we ons beperkt tot de fotonica-maakindustrie.
In Nederland zijn hier ongeveer 70 bedrijven uit de hele keten in actief (voor een overzicht van alle Nederlandse
bedrijven: zie de tabel in het midden van dit rapport). We hebben al deze bedrijven benaderd, en 34 hiervan hebben
gereageerd. Het is de eerste keer dat de Nederlandse fotonicamarkt onderzocht wordt.

Definitie fotonica-maakindustrie
In ons marktonderzoek hebben we de volgende definitie gebruikt:
“De fotonica-maakindustrie maakt innovatieve en duurzame (eind)producten of instrumenten, waarvoor
fotonica en optica noodzakelijk zijn. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de fundamentele eigenschappen
van licht (foton): voortplanting, golflengte, energie, polarisatie en de interactie met materialen.”
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Azië en de VS domineren
de fotonica-wereldmarkt
In veel massaal geproduceerde consumentenelektronica zitten onderdelen die met technieken uit de
fotonica gemaakt zijn. Denk aan de camera, het scherm en de LED-flitser van een smartphone, de
laser in een cd-speler of de collectoren in zonnepanelen. De wereldmarkt van producten die dankzij
fotonica kunnen bestaan, is enorm: SPIE (de internationale branchevereniging voor optica en fotonica)
schat de waarde op ca. 1.450 miljard dollar (2014) en het aantal banen op 3,5 miljoen[4].
In figuur 2 is te zien dat het gros van de omzet uit de consumentenelektronica komt: samen met verlichting en
displays nadert deze de 1.000 miljard dollar. Een andere belangrijke markt is die van defensie en beveiliging, die
bijvoorbeeld satellieten en bodyscanners afneemt. Door de toenemende geopolitieke onrust wordt in deze
eindmarkt ook een flinke groei verwacht. Tot slot speelt de markt voor zonnepanelen (PV-cellen) een grote rol,
doordat de wereldwijde vraag naar deze duurzame energiebron de afgelopen jaren sterk is gegroeid – onder meer
dankzij dalende prijzen.

Japans-Amerikaans onderonsje
De optelsom in figuur 2 van SPIE is niet helemaal zuiver. Want hoewel fotonica inmiddels een onmisbare rol speelt
in de hierboven genoemde eindmarkten, gaat het om producten die veel meer omvatten dan alleen fotonicaonderdelen. SPIE schat de daadwerkelijke omvang van de internationale fotonicamarkt op ca. 182 miljard dollar
(2014), zie figuur 3. Deze schatting geeft de feitelijke omzet uit de fotonica-maakindustrie weer, zoals de productie
van LEDs, lenzen, lasers, optische sensoren en optische kabels. In de periode 2012 - 2014 is deze omzet met
15 procent gegroeid. Opvallend is dat de Verenigde Staten en Japan samen bijna driekwart van de markt uitmaken.
Onderzoek van de Europese branchevereniging Photonics21 (2015) toont echter wel aan dat China de afgelopen
10 jaar de grootste groei heeft doorgemaakt, ten koste van met name Japan.
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Figuur 2

Figuur 3

Verdeling omzet in fotonica wereldwijd, naar eindmarkt, 2014

Verdeling omzet in fotonica wereldwijd, naar regio, 2014




















 Consument en entertainment
 Defensie, beveiliging, politie
 Biomedisch, medische technologie
 Zonne-energie en alternatieve energie
 Sensing, Monitoring, Measurement & Control

 Optische communicatie, dataverwerking en opslag

 Verlichting en displays

 Semiconductor


 Japan
 Verenigde Staten
 Taiwan
 Duitsland
 China

 Verenigd Koninkrijk

 Frankrijk

 Nederland


 High-tech maakindustrie


 Zwitserland




 Rest van de wereld



Bron: SPIE, 2014



Bron: SPIE, 2014







De positie van Europa

Figuur 4
Figuur 4
Verdeling omzet in fotonica in Europa, naar land, 2015
Verdeling omzet in fotonica in Europa, naar land, 2015
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marktaandeel van China. Binnen Europa zijn Duitsland,
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(Photonics21, 2015), zie figuur 4. De Europese


fotonica-industrie is in de periode tussen 2005



en 2015 met ca. 5 procent per jaar gegroeid,



ondanks de krimp van de Europese Solar-industrie.



Ook voor de komende jaren verwachtPhotonics21

Bron: Photonics21, Optech Consulting, 2015

een jaarlijks groeitempo van 5 - 5,5 procent.



Een markt van kleine spelers



Een boeiende bevinding van SPIE is dat 75 procent van de bedrijven wereldwijd een omzet draait van minder dan
10 miljoen dollar, en dat deze groep bedrijven het sterkst is gegroeid tussen 2012 en 2014 (zie figuur 5). Tegelijkertijd
zien zij dat 70 procent van de omzet in fotonica wordt behaald door de 2,5 procent grootste, internationale bedrijven.
Dit toont aan dat de markt sterk gefragmenteerd is en dat het slechts een handvol bedrijven gelukt is dominant te
worden. Hoe dit komt, is nog niet uitgezocht. Wel hebben we in Nederland een paar duidelijke oorzaken kunnen
aanwijzen, waaronder een tekort aan financiële ruimte om te investeren en aan hoogopgeleid personeel. Hier gaan
we in het volgende hoofdstuk dieper op in.

Figuur 5
Aantal bedrijven in fotonica, naar bedrijfsomzet in USD, 2014
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Nederland (klein) fotonica-land?


Zoals eerder aangegeven zijn er in Nederland in totaal
zo´n 160 bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen

Figuur 6

direct of indirect actief op het gebied van fotonica:

Verdeling Nederlandse bedrijven in fotonica,
naar omzetcategorie, 2010-2016

van onderzoek en ontwikkeling tot en met de fabricage
de Nederlandse fotonica-industrie zijn verder nog
weinig gegevens beschikbaar. Denk aan een overzicht
van belangrijke spelers, kansen en belemmeringen,
maar ook aan omzet. De meest recente schatting
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multinationals ASML, Philips (Lighting, Healthcare),
Lumileds en Canon-Océ gedeeltelijk meegenomen.

Eerste marktonderzoek onder Nederlandse
bedrijven

Figuur 7

Om meer nauwkeurige marktinformatie naar boven

Verdeling Nederlandse bedrijven in fotonica,
naar aantal werknemers, 2010-2016

te krijgen, voerde PhotonicsNL een marktonderzoek
maakindustrie. De respondenten zijn actief in de
gehele waardeketen, en kregen allemaal dezelfde
vragen en antwoordmogelijkheden voorgeschoteld.
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Nederland (klein) fotonica-land?

Mkb belangrijk voor Nederlandse fotonica
Opvallend aan de fotonica-industrie op eigen bodem

Figuur 8

is het hoge gehalte mkb-bedrijven. Aan de ene kant

Verdeling Nederlandse bedrijven in photonica, naar deelgebied

zijn er veel relatief kleine bedrijven: 65 procent van de
bedrijven heeft maximaal 10 miljoen euro omzet en
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 Overig

en Philips. Dit komt overeen met het beeld dat SPIE
geeft van de wereldmarkt.
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Omzet en werkgelegenheid in de branche
groeien



Wat verder opvalt: de groei van het aantal werknemers




in de fotonica. Dit is tussen 2010 en 2016 met gemiddeld

Figuur 9

37 procent toegenomen (zie figuur 7). De omzet is bij

Verdeling Nederlandse bedrijven in fotonica,


naar winstgevendheid, 2010-2016

gestegen met gemiddeld 31 procent (figuur 6). We
zien hierbij dat het grootste deel van de omzetgroei is
behaald in het technologiegebied Imaging & Sensors.
Van alle respondenten is overigens bijna de helft actief
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zich heeft ontwikkeld tussen 2010 en 2016: in 2010
maakte slechts de helft winst, in 2016 was dit al
meer dan 85 procent (zie figuur 9).





Figuur 10

Inmiddels verwachten bijna alle respondenten de

Verdeling Nederlandse bedrijven in fotonica,
naar verwachte jaarlijkse omzetgroei
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figuur 11). Ook de verwachtingen voor de toekomst
zijn positief: bijna 60 procent van de ondernemers
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verwacht meer dan 85 procent een groei van 5 tot
20 procent of meer. Dit is te zien in figuur 12.

Integrated Photonics groeit het hardst

Figuur 11

Ondernemers verwachten relatief de grootste
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groei in Integrated Photonics. Dat is in lijn met de
heeft meegemaakt, ook binnen Nederland.
In Eindhoven is hiervan een goed voorbeeld, waar
2016 het PhotonDelta-platform is opgericht.
Dit komt voort uit de TU Eindhoven, maar bestaat
inmiddels uit verschillende bedrijven die zich richten
op de productie van PIC’s voor ICT-toepassingen.
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Naast toepassingen binnen de ICT, wordt Integrated
Photonics ook een steeds belangrijkere technologie

Figuur 12

voor innovatieve sensoren en instrumenten. Ook

Verdeling Nederlandse bedrijven in fotonica,
naar verwachte jaarlijkse groei in aantal werknemers

in Twente staat deze ontwikkeling niet stil. Op de
het Instituut voor nanotechnologie) wordt hier veel
onderzoek naar gedaan, in nauwe samenwerking
met bedrijven als LioniX International en Phoenix
Software. Inmiddels heeft de regio Twente zich
aangesloten bij het PhotonDelta-platform om de
ontwikkeling van Photonics Integration te versterken

Percentage bedrijven
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en te versnellen.

5 tot 10%
 Komend jaar

10 tot 20%

20+%

 Komende 5 jaar

Bron: PhotonicsNL, 2017

Nederlandse markt: internationaal en
specialistisch
In de Nederlandse markt zijn er drie belangrijke
eindmarkten die erboven uitsteken: Imaging &
Sensors, Monitoring, Measurement & Control
en Biophotonics. Kijken we naar de wereldwijde
eindmarkten die door SPIE zijn aangemerkt (zie
figuur 2 in hoofdstuk 2), dan zien we dat Nederland
sterk afwijkt van het beeld van de wereldwijde
markt. Grote eindmarkten met massaal geproduceerde producten zijn in Nederland beperkt vertegenwoordigd, terwijl ‘high complexity, low volume’-

Figuur 13
Verdeling van eindmarkten waarin Nederlandse bedrijven
in fotonica actief zijn
High-tech maakindustrie
Semiconductor
Verlichting & displays
Optische communicatie, dataverwerking en -opslag
Sensing, Monitoring, Measurement & Control
Zonne-energie en alternatieve energie
Biomedisch, medische technologie

eindmarkten als Sensing, Monitoring, Measurement

Defensie, beveiliging, politie

& Control en Biomedisch, Healthcare & medische

Consument & entertainment
0

technologie juist belangrijk zijn (zie figuur 13).
Dit resultaat komt goed overeen met het beeld
dat we in het eerste hoofdstuk hebben geschetst.
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Bron: PhotonicsNL, 2017

De branche is daarnaast sterk internationaal georiënteerd:
het grootste deel van de respondenten heeft meer
klanten over de grens dan in eigen land.
De Nederlandse fotonica-industrie heeft in de afgelopen jaren een relatief sterke groei doorgemaakt. Ondanks de
nog beperkte omvang van de branche en de bedrijven die hierin actief zijn, zien ondernemers kansen voor groei en
verdere ontwikkelingen van hun business. Maar dan moet het met een paar randvoorwaarden wel goed zitten.
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Ondernemers stellen voorwaarden aan toekomstige groei
Hoogopgeleid personeel
Tekort aan hoogopgeleid personeel staat bij de Nederlandse industrie hoog op de agenda. In de technisch complexe
en innovatieve markt voor fotonica
is dit extra
relevant, omdat ondernemers specifiek op zoek zijn naar hbo’ers en









 de rest van Europa is er
wo’ers met kennis van optica, elektronica en fotonica (zie figuur 14 en 15). Ook
binnen

een grote vraag naar personeel, en dus een potentiële groei in werkgelegenheid[2]. Personeel vinden op het gebied
van assemblage, installatie en onderhoud, gaat de ondernemers relatief gezien een stuk makkelijker af.

Figuur 14

Figuur 15

Stelling: "In Nederland is voldoende expertise aanwezig
over fotonica"

Stelling: "Fotonicabedrijven zijn op zoek naar werknemers
met een afgerond diploma en kennis van fotonica"
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Bron: PhotonicsNL, 2017

Samenwerking noodzakelijk voor succes
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan meer
samenwerking noodzakelijk te vinden (zie figuur 16). De
belangrijkste reden: zo kunnen bedrijven op alle mogelijke
niveaus sneller opschalen en concurrentie met andere
landen voor blijven. Ook zijn partnerships tussen het
bedrijfsleven (nu nog voornamelijk grote industrieën) en
universiteiten en hogescholen nog steeds hard nodig,

Figuur 16
Stelling: "Fotonicabedrijven in Nederland zouden meer
moeten samenwerken om innovatie te versnellen"
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens

om in de toekomst voldoende technisch personeel
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Bron: PhotonicsNL, 2017

Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is
het Dutch Optics Centre (DOC) in Delft, een initiatief
van TNO en de TU Delft. Dit kennisplatform richt zich
op de ontwikkeling van nieuwe optische en fotonische

Figuur 17
Verwachte bronnen van externe financiering voor
Nederlandse bedrijven in fotonica

instrumenten, in nauwe samenwerking met bestaande
fotonicabedrijven en de maakindustrie. De kennis en
faciliteiten die TNO en de TU Delft rijk zijn, komen hierbij
goed van pas. Het DOC laat zich leiden door concrete
vragen uit de eindgebruikersmarkt. Technology pull,

Overig
Financiering bank
Subsidies
Investeerders (Private equity,
Venture Capital, Investeringsfonds)
0

wordt dit genoemd. Er is dus duidelijk sprake van een

nieuwe optische instrumenten en apparaten.
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complete ketenbenadering: van bestaande kennisinstellingen en bedrijven, tot eindgebruikers van
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Bron: PhotonicsNL, 2017
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Een ander voorbeeld – in samenwerking met de Nierstichting – is de ontwikkeling van een handzaam en draagbaar
instrument dat toegepast kan worden bij nierdialyse en dat bij de patiënt thuis kan staan. Hetzelfde instrument is
waarschijnlijk ook geschikt om te gebruiken in de tuinbouw en bij (afval)watermanagement. Twee vliegen in één
klap dus.

Financiering: van subsidies naar
durfkapitaal?
Om te kunnen groeien, speelt financiering een
belangrijke rol. Uit ons onderzoek blijkt dat 41 procent van

Figuur 18
Stelling: "De Nederlandse overheid investeert voldoende
in fotonicatechnologie"

de ondernemers op zoek is naar externe financiering.
Vooral naar investeerders (private equity, venture
capital of fondsen), maar ook naar subsidies en
financiering van de bank (zie figuur 17). De helft van
onze respondenten vindt dat de overheid te weinig
investeert om fotonica vooruit te helpen (zie figuur

Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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18). Om daar iets aan te doen, zal onder andere
Brainport Eindhoven het nieuwe kabinet vragen om
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600 miljoen euro in fotonica-technologie te steken.

‘Het nieuwe goud’
De Europese Unie heeft fotonica bestempeld als een van de vijf technologieën met de grootste
economische potentie. ‘Het nieuwe goud’, noemen ze het in Eindhoven zelfs. En daar kunnen ze het
weten: aan de Technische Universiteit Eindhoven is de afgelopen jaren voor honderden miljoenen aan
onderzoek gedaan naar een snellere en minder energievretende computerchip. Op 25 april is hier
zelfs het fotonica-instituut geopend binnen het project PhotonDelta: Integrated Photonics Institute.
De directeur, Ton Backx, noemt fotonica een ‘vreselijk interessant gebied’. “Over tien jaar moeten de
chips duizend keer sneller en energiezuiniger zijn dan wat we vandaag de dag hebben aan technologie.
Fotonica gaat dat mogelijk maken.”

50
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Is fotonica klaar voor investeerders?
Nederlandse bedrijven in fotonica zijn nog vaak afhankelijk van financiering via subsidies. Toch denken we dat een
groeiend aantal bedrijven klaar is voor externe financiering door investeerders en banken. Hierbij zijn de volgende
vragen van belang:
Is de technologie inmiddels zo doorontwikkeld en gevalideerd, dat ze kan worden toegepast in eindproducten?
Zijn eindmarkten klaar om de technologie in hun producten te gebruiken?
Een Technical Readiness Level (TRL) kan op deze vragen antwoord geven. In april 2016 gebruikte het Financieele
Dagblad een thermometer om de TRL voor fotonica in Nederland te bepalen. De krant gaf aan dat de branche
gemiddeld op niveau 4 zat, en daarmee nog niet door investeerders en andere financiers kon worden ingeschat.
Inmiddels is dit punt voor een groeiend aantal bedrijven wél aangebroken. Dit komt doordat ze genoeg omzetgroei
gerealiseerd hebben, en goede vooruitzichten hebben wat betreft hun winstgevendheid.
Tegelijkertijd zitten nog niet alle Nederlandse fotonica-bedrijven in deze fase. Daarom denken ABN AMRO en
PhotonicsNL dat de TRL voor fotonica in Nederland nu gemiddeld ergens tussen niveau 5 en 6 uitkomt.
Voor banken en investeerders betekent deze stijging dat ze kennis moeten ontwikkelen om de kansen en risico’s rond fotonica
te herkennen. Daarmee zijn ze beter in staat om in de toekomst adequaat financieringsbeslissingen te nemen.

Figuur 18
Technical Readiness Level Fotonica, 2017
TRL 9

Demonstratie, validatie en
productie voor eindmarkten

TRL 8

Voor banken interessant
om in te stappen

TRL 7

TRL 6

Ontwikkelen, testen en
valideren product in een
testomgeving

TRL 5

Fase Nederlandse fotonica
TRL 4

TRL 3

Onderzoek naar
mogelijkheden en
haalbaarheid technologie.
Ontwikkeling & testen
technologie in lab.

TRL 2

TRL 1

Technical Readiness
Level

Bron: FD, 2016. Bewerking ABN AMRO

Voor investeerders interessant
om in te stappen
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Lijst
Lijst bedrijven
Nederlandse bedrijven in fotonica
Deelsegmenten:
Bedrijfsnaam

Plaats

Componenten/producten

2M Engineering

Valkenswaard

Sensoren, optische componenten

Acal BFI Netherlands

Eindhoven

Optische componenten

Adimec Advanced Image
Systems B.V.

Eindhoven

Lenzen, camera’s

Admesy B.V.

Ittervoort

Spectrale camera’s

Anteryon B.V.

Eindhoven

Lenzen, spiegels, lasers, modules

Artinis Medical Systems B.V.

Elst

Medical imaging

ASML N.V.

Veldhoven

Lithografiesystemen

Avantes B.V.

Apeldoorn

Spectrometers

Bird Control Group B.V.

Delft

Lasertoepassing

Bright Photonics B.V.

Eindhoven

Photonic Integrated Circuits (PICs)

Coherent Europe B.V.

Utrecht

Lasers, optische componenten

Confocal.nl B.V.

Amsterdam

Microscopen

Cosine Group B.V.

Warmond

Optische instrumenten

DCD International B.V.

Eindhoven

LEDs, fiber-optische connectoren

DEMCON B.V.

Enschede

Optische systemen en instrumenten

DiagnOptics Technologies B.V.

Groningen

Spectrometers

Diamond Kimberlit

Almere

Optische glasvezel/connectoren

EFFECT Photonics B.V.

Eindhoven

Photonic Integrated Circuits (PICs)

Flexible Optical B.V.

Rijswijk

Adaptieve spiegels

Forensic Technical Solutions B.V.

Amsterdam

Spectral Imaging

Genexis B.V.

Eindhoven

Modems/routers/ICT

Hittech Multin B.V.

Den Haag

Opto-mechatronische systemen

Innoluce B.V.

Nijmegen

Laser scanning modules

Kipp & Zonen B.V.

Delft

Stralingsmeters

Lambert Instruments B.V.

Groningen

High-speed Camera’s

Laser2000

Vinkeveen

Toeleverancier optische
componenten

LioniX International B.V.

Enschede

Photonic Integrated Circuits (PICs)

Lumileds Netherlands B.V.

Eindhoven

LEDs

Luxexcel Group B.V.

Eindhoven

3-D printing, lenzen

Mapper Lithography B.V.

Delft

Lithografiesystemen

ma2medical

Amsterdam

Dienstverlening

Melles Griot B.V.

Didam

Toeleverancier optische
componenten

Microvision Medical Holding B.V.

Oss

Klinische microscopie, imaging
systems

Milabs B.V.

Utrecht

Imaging systems

Molenaar Optics

Zeist

Toeleverancier optische componenten

Nedinsco B.V.

Venlo

Optische Instrumenten

Biophotonics

Integrated
Photonics

Imaging/
Sensors

Overig
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Newport Spectra-Physics B.V.

Utrecht

Lasers, Optical Components,
Lightsources

NTS Optel B.V.

Nijmegen

Optische instrumenten

Ocean Optics B.V.

Duiven

Toeleverancier optische
componenten

Oldelft Benelux B.V.

Veenendaal

Medical-imaging systemen

OMT Solutions B.V.

Eindhoven

Optische componenten

OPTICS11 B.V.

Amsterdam

Microscopen, sensoren

Optiqua/Optisense B.V.

Enschede

Sensoren

Perdix Analytical Systems B.V.

Wijchen

Analyse-apparatuur

Philips Lighting N.V.

Eindhoven

LEDs, lenzen, spiegels

Philips Medical Systems
Nederland B.V.

Best

Imaging systems

PhoeniX Software B.V.

Enschede

Software voor oa. Photonic
Integrated Circuits (PICs)

PHOTONIS Netherlands B.V.

Roden

Detectoren, sensoren, camera’s

Picusled B.V.

Son en Breugel

LEDs

Promis Electro-Optics B.V.

Wijchen

Spectrometers, camera’s

PR Sys Design (PerClass)

Delft

Software voor Spectral Imaging

Quest Innovations B.V.

Middenmeer

Spectrometers, camera’s

RiverD International B.V.

Rotterdam

Raman spectrometers

Sensor Sense B.V.

Nijmegen

Optische gasdetectoren

Settels Savenije Advanced
Systems B.V.

Eindhoven

Opto-mechatronische systemen

Single Quantum B.V.

Delft

Optische detectoren

SMART Photonics B.V.

Eindhoven

Photonic Integrated Circuits (PICs)

Sumipro Submicron Lathing B.V.

Almelo

Optische lenzen, spiegels

Technobis Group B.V.

Alkmaar

Sensoren, Photonic Integrated
Circuits (PICs)

Tegema Groep

Son en
Breugel

Opto-mechatronische systemen

TeledyneDALSA

Eindhoven

Camera’s

Te Lintelo Systems B.V.

Zevenaar

Toeleverancier optische
componenten

Thales Nederland B.V.

Hengelo

Camera’s, opto-elektronische
systemen

Unitron Group B.V.

IJzendijke

Optisch/medische apparatuur

Van de Loosdrecht Machine
Vision B.V.

Buitenpost

Camera’s/Vision

Vision Hardware Partner

Almere

LEDs, Vision

Vision Light Tech B.V.

Uden

LEDs, lenzen, spiegels

VTEC Lasers & Sensors Ltd.

Eindhoven

Lasers, sensoren, modules

Water Insight B.V.

Wageningen

Spectrometers

WimOptik B.V.

Geldrop

Optisch ontwerpen
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Conclusies
Sleuteltechnologie voor de toekomst
Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa gaat de gemiddelde leeftijd omhoog. Hierdoor zijn er
steeds meer oudere mensen in verhouding tot het aantal werkenden. We hebben onze stijgende
levensverwachting te danken aan een betere gezondheidzorg en gezondere levens- en voedingsgewoonten. Paradoxaal genoeg neemt ook onze behoefte aan gezondheidszorg toe. De vraag is of
nieuwe technologieën ervoor kunnen zorgen dat de zorg betaalbaar blijft, en de (fysieke) belasting voor
patiënten minder wordt. Dankzij Biophotonics worden medische apparaten compacter en goedkoper,
zodat ze straks gewoon bij mensen thuis kunnen staan. Ook komen er steeds meer medische
apparaten beschikbaar die data uitwisselen tussen patiënt en (huis)arts via het glasvezelnetwerk.
De verwachting is dat een wereldburger in 2020 gemiddeld 3,5 apparaat in huis heeft met een directe internetverbinding. Ons huidige arsenaal aan datacenters kan die druk niet aan. Erik Hoving, CTO van KPN, merkte in het
Financieele Dagblad op: ‘Zonder fotonica loopt het internet vast!’ Hij doelde op het hoge energieverbruik van datacentrales, dat over tien jaar even hoog zal zijn als het totale, wereldwijde elektriciteitsverbruik nu. Integrated Photonics
kan een oplossing bieden met snelle en energiezuinige fotonische chips. Hoewel ze nog duur zijn, heeft deze
jonge technologie veel potentie.

Nederland fotonica-land!
Ondanks de veelbelovende mogelijkheden is fotonica nog niet erg bekend bij het grote publiek. Dat is extra onterecht
als je kijkt naar de rol van fotonica in de economie. In de productie van fotonica-onderdelen gaat wereldwijd een
kleine 200 miljard euro om. Terwijl Azië en de Verenigde Staten een hoofdrol spelen in de markt, is het aandeel
van Nederland klein: bij ons zijn er ongeveer 160 bedrijven, kennisinstellingen en opleidingsinstituten actief in
de fotonica, samen goed voor een omzet van bijna 2 miljard euro. Maar dat de Nederlandse branche klein is, wil
niet zeggen dat ze er niet toe doet. Integendeel, we lopen voorop als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van
geavanceerde toepassingen. Bovendien zijn er bedrijven uit de hele waardeketen in ons land gevestigd, en dat is
uniek. Ze werken intensief met elkaar samen om hun concurrentievoordeel te behouden en verder uit te bouwen.
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Doordat het Nederlandse ecosysteem klein is, is het ook kwetsbaar. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven
de afgelopen zes jaar flink zijn gegroeid, en dat ze er serieuze groeiambities op nahouden. Maar ondernemers
geven ook aan dat er meer financiële ruimte nodig is om hun dromen waar te maken. Verder spreken ze hun
zorgen uit over de beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel. Door fotonica als technologie en industrie meer
bekendheid te geven, kan hierin al een stap worden gezet. Tot slot noemen ze verdergaande samenwerking
onderling en met andere belanghebbenden als sleutel tot succes. Daarom geven we een paar aanbevelingen
voor iedereen die betrokken is bij de Nederlandse fotonica-industrie.
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Aanbevelingen aan alle
stakeholders in fotonica
Ondernemers: intensiveer onderlinge samenwerking
Uit ons marktonderzoek blijkt dat Nederlandse fotonica-ondernemers hun blik sterk op buitenlandse klanten hebben
gericht. Hierdoor is de onderlinge concurrentie in Nederland laag en kan er over de hele waardeketen worden
samengewerkt. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor ondersteunende initiatieven als het Dutch Optics
Centre en PhotonDelta. Toch is het belangrijk dat er nog eenduidiger wordt gehandeld en gecommuniceerd. Als
overkoepelende vereniging juicht PhotonicsNL verdergaande samenwerkingen dan ook toe. Gezamenlijk meedoen aan
evenementen als Photonics West in San Francisco en Laser World of Photonics in München, is een van de manieren
om samen op te trekken.

Overheid: tijd voor een brede visie op technologie
Het Nederlandse topsectorenbeleid concentreert zich nog te weinig op fotonica. Gelukkig wordt fotonica binnen de
topsector High Tech Systems & Materials (HTSM) wel erkend als sleuteltechnologie. Maar ook binnen andere topsectoren
kan fotonica tot nieuwe kansen leiden, waaronder Life Sciences & Health en Agri & Food. Daarom bevelen we een
nauwere samenwerking tussen de topsectoren aan, met veel aandacht voor nieuwe technologieën. Door het blikveld naar
andere topsectoren te verbreden, zal de overheid bovendien eerder bereid zijn om fotonica financieel te ondersteunen.

Onderwijs: geen toppositie zonder toptalent
Fotonica-ondernemers zijn op zoek naar hbo- en wo-afgestudeerden met kennis van de technologie. Het is nog
onduidelijk of hogescholen en universiteiten aan de huidige en toekomstige vraag kunnen voldoen, en welke
competenties studenten precies moeten hebben. Maar dat er voor jonge mensen kansen op een uitdagende baan in
het verschiet liggen, is wel duidelijk. Toch hebben we de indruk dat het maatschappelijk en economisch potentieel
van fotonica nog niet tot het hele hoger onderwijs is doorgedrongen. We raden hogescholen en universiteiten
daarom aan om meer te investeren in fotonica, en de bekendheid van de technologie onder studenten te vergroten.
Hiervoor kunnen ze straks de resultaten van de nieuwe ‘Human Capital Roadmap’ van PhotonDelta, Berenschot en
Fontys Hogescholen gebruiken.
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Financiers en investeerders: ga stapelen
Uit ons onderzoek blijkt dat er behoefte is aan financieringen die de bovengemiddelde groei van fotonica mogelijk
kunnen maken. Hiervoor is een goed begrip van de branche en haar bedrijven cruciaal. We hopen dat we hier met dit
rapport een bijdrage hebben geleverd. Op basis van de huidige ontwikkelingsfase en de complexiteit van fotonica,
verwachten ABN AMRO dat de financiering van de waardeketen altijd op ‘case-by-case’-maatwerk zal neerkomen.
Ook denken we dat samenwerking tussen banken, investeerders en (regionale) overheden (voor subsidies)
noodzakelijk is om fotonica-ondernemingen passend te financieren. Daarom acht ABN AMRO het stapelen van
financieringen noodzakelijk.

Het ÉPRISE-project als voorbeeld van publiek-private samenwerking
De EU-commissie ondersteunt initiatieven die de samenwerking tussen Europese kennisinstellingen
en innovatieve mkb-bedrijven stimuleren. Dit doet de commissie vanuit het Horizon2020-programma,
via zogenaamde CSA-projecten. CSA staat voor ‘Coordinated Support Actions’. Op fotonica-gebied
lopen er inmiddels verschillende succesvolle projecten, zoals het ÉPRISE*-traject dat Europese
samenwerking op het gebied van Health & Lifescience, Medicines en Agro & Food Tech ondersteunt.
Bijna alle Europese landen kennen vergelijkbare clusterorganisaties, zoals PhotonicsNL in Nederland.
Het ÉPRISE-project is in januari dit jaar gestart, als vervolg op het succesvolle OASIS**-project dat
een Europees netwerk ontwikkelde van tachtig universiteiten, kennisinstellingen en faciliteiten, en
ca. 180 mkb-bedrijven uit de Biophotonics-waardeketen. Het doel van ÉPRISE is om de samenwerking
tussen Europese mkb-bedrijven te stimuleren en zo nieuwe business te genereren. Verdeeld over een
projectperiode van 2,5 jaar worden er regionale en transnationale b2b-workshops georganiseerd.
We nodigen Nederlandse fotonica-bedrijven, maar ook ondernemers uit de eerdergenoemde sectoren,
van harte uit om zich bij het project aan te sluiten.
* ÉPRISE staat voor: ‘Empowering Photonics through Regional Innovation Strategies in Europe’
**OASIS staat voor: ‘Open the Access to Life Science Infrastructures for SMEs’
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PhotonicsNL
Vereniging PhotonicsNL heeft als belangrijk doel om het maatschappelijke en economische belang van fotonica onder
de aandacht te brengen van het bedrijfsleven, het onderwijs, beleidsmakers en de overheid, maar ook onder een
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