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Leeswijzer voor kernpunten
1.

Wat is quantum technologie en welke toepassingen heeft het?
Quantum technologie is de doorbraaktechnologie van morgen: het benut het bijzondere gedrag van
allerkleinste deeltjes om op een radicaal nieuwe manier te rekenen, communiceren en meten. Quantum
computers, netwerken en sensoren hebben een breed spectrum aan toepassingen onder andere voor het
klimaat, energiezuinige voedselproductie, nieuwe materialen, medicijnen, optimalisatievraagstukken,
machine learning en cybersecurity.
Blz. 9 (II, voorstelomschrijving), blz. 30 - 31 (III.1, uitgewerkt plan), blz. 106 - 108 (IV.2, overige effecten),
bijlage E

2.

Hoe ziet het quantum technologie ecosysteem eruit en wat is de positie van Nederland?
Quantum technologie bevindt zich nog relatief in een vroege fase: eerste “laaghangend fruit”
toepassingen komen nu op de markt maar de baanbrekende toepassingen bevinden zich nog in R&D
fase. Door de grote potentie en het strategische karakter nemen investeringen van overheden, bedrijven
en investeerders een grote vlucht omdat de leidende economische clusters zich in de komende 10 jaar
zullen manifesteren. Nederland heeft een unieke positie om een van die clusters te worden door een
excellente kennispositie (nr. 3) gecombineerd met een ontluikend startup en industrieel ecosysteem en
een sterk ontwikkeld nationaal beleid.
Blz. 9 (II, voorstelomschrijving), 25 - 27, 33 - 37 (III.1, uitgewerkt plan internationale positionering,
ecosysteem analyse), bijlage A, B, E

3.

Wat is het doel van dit programma?
De ambitie is groot – Nederland als een Silicon Valley van quantum technologie, de plek waar nieuwe
technologie vandaan komt en een hightech industrie wordt gecreëerd. Het toekomstperspectief is 30.000
banen en € 2-3 mld. BBP aandeel in 2040. Om voorop te blijven lopen in Europa en de wereld en niet
afhankelijk te worden van technologie van anderen, is het cruciaal om nu te investeren in de Quantum
Delta: een muurloos ecosysteem dat investeringen en talent aantrekt en waar topwetenschap en
technologie vandaan komt. Concrete doelen voor 2027 zijn o.a. 100 startups, 2000 PhD’s en engineers
en 3 corporate R&D labs.
Blz. 9, 19 - 21 (II, voorstelomschrijving, effecten), 32 - 34 (III.1, uitgewerkt plan ambitie, probleem- en
doelstelling), 99-105 (IV.1 lange-termijn verdienvermogen), 106-110 (IV.2 overige effecten, spillovers en
samenhang met andere sleuteltechnologieën), bijlage A

4.

Hoe zorgen we dat Nederland profiteert van de investeringen in dit programma?
We creëren een ecosysteem waarin het samenspel tussen talent, faciliteiten, overheid en bedrijven het
succes van partijen bepaalt. Door aantrekkelijke randvoorwaarden en kritieke massa is Nederland een
plek waar mensen willen zijn en blijven. Het grootste deel van de investering gaat naar harde, niet
verplaatsbare infrastructuren zoals cleanrooms en technologieplatforms die te duur zijn voor individuele
partijen om te financieren. Kennis en mensen zijn verankerd in het ecosysteem en dus niet makkelijk te
verplaatsen. Een strategisch IP-beleid voor Nederlandse partijen zal dit ondersteunen.
Blz. 9, 14 (II, voorstelomschrijving), blz. 33 - 35 (internationale positionering) blz. 50 - 55 (III.1, uitgewerkt
plan, IP en valorisatieteam), bijlage A
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5.

Wat zijn de verschillende programmaonderdelen?
Het technologisch hart wordt gevormd door het bouwen van technologie demonstrators van een quantum
computer, quantum internet en quantum sensoren. Deze demonstrators zorgen voor technology push en
slaan tegelijk een brug naar de markt en de maatschappij. Daarnaast omvat het programma actielijnen op
alle schakels van het ecosysteem: kennis, talent, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Als
fundament onder het ecosysteem worden een nationale campus en een cleanroom infrastructuur
ontwikkeld.
Blz. 11 - 17 (II, voorstelomschrijving), 38 - 63 (III.1, uitgewerkt plan).

6.

Hoe wordt het programma georganiseerd?
De integrale sturing op het programma is belegd bij een nationale stichting Quantum Delta NL, met
betrokkenheid van alle relevante spelers in het veld. De verschillende onderdelen van het programma
worden uitgevoerd door de stichting of bestaande organisaties en consortia zoals QuTech, TNO,
universiteiten, NWO, RVO, NanolabNL.
Blz. 18 (II, voorstelomschrijving), blz. 66 - 69 (III.1, uitgewerkt plan)

7.

Hoeveel budget wordt gevraagd vanuit het groeifonds?
Het programma heeft een looptijd van 7 jaar. Vanuit het groeifonds wordt een impuls van € 615 mln.
gevraagd, waarvan € 430 mln. voor harde onderzoeksinfrastructuur. In die periode wordt een totale
investering in de Quantum Delta NL van naar schatting € 3,6 mld. verwacht, waarvan 60% door bedrijven.
Naast de investeringen uit het groeifonds is ook voorzien in financiering uit andere reguliere bronnen,
zoals NWO en de EU.
Blz. 21- 22 (II, voorstelomschrijving), blz. 75 - 85 (III.3, begroting totaal en per programmaonderdeel)

8.

Welke partijen en bedrijven zijn betrokken en hoe dragen ze bij?
Het kernteam dat de Nationale Agenda Quantum Technologie (2019) en dit voorstel tot stand heeft
gebracht is verenigd in de nieuwe stichting Quantum Delta NL. De partners zijn QuTech/TUD, QuSoft,
QT/e, Universiteit Leiden, TNO, Techleap, NanonextNL, Braventure en NanolabNL. Vanuit de overheid
zijn de ministeries van EZK, OCW, Defensie en NWO direct betrokken. Daarnaast zijn ca. 70 bedrijven en
maatschappelijke organisaties actief waarvan een aantal substantieel investeert. Draagvlak is geborgd
via een klankbordgroep en de 73 supportletters die zijn opgehaald voor dit voorstel.
Blz. 66, 70 - 71 (III.1, uitgewerkt plan), bijlage D

9.

Waarom kan het niet uit reguliere beleidsinstrumenten worden gefinancierd?
De rode draad in dit voorstel is het integraal versterken en opschalen van het ecosysteem – van
onderwijs tot onderzoek, ondernemerschap en maatschappelijke inbedding. De ambitie van het voorstel
past niet in individuele instrumenten, zowel qua vormgeving als qua omvang. Op onderdelen kan wel
aangesloten worden bij bestaande instrumenten en vehikels, zoals NWO voor de uitvoering van
onderzoekscalls. Voor het stimuleren van ondernemerschap kan verkend worden of InvestNL of RVO een
uitvoerende rol kan spelen. Snelheid en integrale sturing staan voorop bij de implementatie van het plan.
Blz. 87 (III.4, additioneel aan private investeringen), 88 - 90 (III.5, additioneel aan overige publieke
investeringen)
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I. Abstract

Abstract
Quantumtechnologie wordt breed gezien als een van de belangrijkste doorbraaktechnologieën van de 21e
eeuw. De technologie breekt internationaal door en Nederland heeft een unieke kans om haar
kennisvoorsprong te vertalen naar een duurzaam verdienvermogen. Quantum Delta NL heeft als doel een
nieuwe digitale hightechindustrie op te bouwen met een BBP bijdrage van ~2-3 mld. en 30.000 hoogwaardige
banen. Het programma grijpt aan op alle schakels van het kennisecosysteem: talent, excellent onderzoek,
innovatief ondernemerschap en onderzoeksinfrastructuur. In Quantum Delta NL worden markt en
maatschappij klaargemaakt voor baanbrekende toepassingen. Het technologische hart wordt gevormd door
de open toegankelijke demonstrator-platforms voor een quantumcomputer, quantumnetwerken en
quantumsensoren.
Het programma is gebaseerd op de Nationale Agenda Quantum Technologie uit 2019 1 en is al gestart met
een impuls van € 23,5 mln. voor de demonstrators en voor het stimuleren van meer startups. De looptijd van
het programma is zeven jaar (2021-2027) en vraagt een investering uit het groeifonds van € 615 mln. als
onderdeel van een totale publieke en private investering van naar schatting € 3,6 mld. Van deze € 615 mln. is
veruit het grootste deel, € 430 mln., bedoeld voor harde, niet- verplaatsbare infrastructuur in Nederland
(nationale campus, cleanrooms, technologieplatforms).
Het programma wordt ingediend door de stichting Quantum Delta NL waarbij de leidende partijen uit het
ecosysteem zijn aangesloten, zoals QuTech, QuSoft, TNO, QT/e, NanoLabNL, Techleap, NanoNextNL en
met betrokkenheid van ca. zeventig bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het opzetten van dit
projectvoorstel heeft de betrokken partijen verder verenigd in een gezamenlijk doel en strategie, en
verbindingen gelegd tussen verschillende gemeenschappen die allemaal onmisbaar zijn om de ambitie van
het programma te realiseren. De voortgang die is bereikt en het vertrouwen dat in Quantum Delta NL is
ontstaan, vormen een sterke basis om samen de schouders te zetten onder de implementatie ervan.

1

Bijlage E: Nationale Agenda Quantum Technologie (2019)
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II. Voorstelomschrijving

Voorstelomschrijving
Het is tijd. Tijd om keuzes te maken en groot te denken. Voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland
en voor het land dat we willen zijn: een thuis voor nieuwe maakindustrie en techpioniers die actief zijn op het
wereldtoneel. Met dit programma pakken we ondubbelzinnig door op onze leidende positie in
quantumtechnologie en positioneert Nederland zich vooraan in een van de meest veelbelovende
doorbraaktechnologieën.
Een bekend probleem in Nederland en breder in Europa is dat we beschikken over een excellente
kennisbasis, maar dat het niet lukt deze positie te vertalen in een technologische marktmacht. Met
quantumtechnologie hebben we een unieke kans om dit te doorbreken. Het doel van dit programma is dan
ook om de basis te leggen voor een nieuwe hightechsector in Nederland, die waarde creëert en banen
oplevert. Want quantumtechnologie is een disruptieve technologie, die een grote impact zal hebben op
economie en maatschappij, van het ontwikkelen van nieuwe materialen en medicijnen, het energiezuinig
maken van chemische processen tot het onkraakbaar maken van datacommunicatie.

Een voorbeeld: quantumtechnologie als wapen in de strijd tegen klimaatverandering
Quantumtechnologie kan bijdragen aan het klimaat op zowel de korte als middellange termijn. De Boston
Consulting Group heeft hier onderzoek aan gedaan. 2 Het onderstaande vat hun conclusies samen.
Het ‘laaghangende fruit’ dat op de korte termijn (5–10 jaar) een aanzienlijke besparing van CO2-emissies kan
reduceren is de verbetering van de efficiëntie van katalysatoren. Voorop staat de ontwikkeling van ‘groene
kunstmest’. De productie van kunstmest behoort tot de meest CO2-intensieve processen wereldwijd, omdat de
conversie van stikstof in ammoniak bijzonder inefficiënt is (3% tot 5% van de wereldwijde aardgasproductie
wordt aan dit hoge-temperatuur chemische proces besteed). Bacteriën maken gebruik van een FeMocokatalysator die bij kamertemperatuur werkt, maar pogingen om de natuur na te bootsen zijn tot dusver niet
succesvol gebleken. Een quantumcomputer zou in staat moeten zijn om het FeMoco-molecuul door te
rekenen, zodat we de cruciale informatie verkrijgen die nodig is om groene kunstmest te fabriceren. Omdat dit
een vrij klein molecuul is, zouden quantumcomputers hier op kortere termijn al het verschil kunnen maken.
Op de middellange termijn (10+ jaar) worden toepassingen verwacht in de ontwikkeling van nieuwe
materialen. Onderzoek in deze richting betreft de vervanging van cement door kunstmatige materialen met
een kleinere CO2-voetafdruk, de verbetering van de efficiëntie van zonnecellen, en de ontwikkeling van meer
efficiënte batterijen. Lichte en sterkere materialen kunnen op de langere termijn het energie-intensieve staal
en aluminium vervangen. Omdat ‘de Natuur quantum spreekt’ is een quantumcomputer nodig om deze
nieuwe materialen te kunnen ontwerpen.
Een heel andere toepassing van quantumcomputers die een impact zal hebben op het klimaat is de
optimalisatie van complexe transportketens. De techniek van ‘quantum machine learning’ belooft hier een
doorbraak te faciliteren, vanwege de potentie om zeer rekenintensieve optimalisaties te kunnen verbeteren.
Een verbetering van enkele procenten zal al een groot effect hebben op het wereldwijde energieverbruik.
Deze verbetering valt in het niet bij de energie die een quantumcomputer zelf verbruikt om deze berekeningen
uit te voeren. Het koelvermogen dat nodig is om een enkele quantumcomputer operationeel te houden (10^7
Watt) is verwaarloosbaar vergeleken met de wereldwijde energieconsumptie van datacenters (10^16 Watt).

2

https://www.bcg.com/publications/2020/quantum-advantage-fighting-climate-change
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McKinsey schat de wereldwijde markt voor quantumtechnologie in een basisscenario op € 10 mrd. in 2027 en
€ 30 mrd. in 2040, waarvan zo’n 5 tot 10% (ofwel € 1,5 -3 mrd.) in Nederland kan landen (zie bijlage A). Dat
vertaalt zich in oplopend tot 30.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen in Nederland, nog los van de waarde die
gecreëerd wordt in sectoren waar de technologie wordt toegepast. Ter illustratie: het aandeel van Nederland
in de totale wereldeconomie is over de gehele linie ~1%.
In het licht van de wereldwijde concurrentie is het urgent om nu te investeren: toptalent wordt anders
weggekocht en onze duur opgebouwde kennis zal elders te gelde worden gemaakt, met alle strategische
risico’s van dien. Quantumtechnologie is belangrijk voor de Europese digitale en technologische soevereiniteit
en het is onverstandig om volledig afhankelijk te worden van niet Europese leveranciers. In de woorden van
Thierry Breton, Eurocommissaris van Interne Markt 3:
“Together with data and connectivity, supercomputing is at the forefront of our digital sovereignty,
encompassing industrial, technological and scientific challenges. Keeping up in the international technological
race is a priority, and Europe has both the know-how and the political will to play a leading role. Our objective
is to rapidly reach the next standard of computing with exascale computers – but also and foremost to already
integrate quantum accelerators to develop hybrid machines and position Europe very early on this disruptive
technology.”
Quantumtechnologie is van strategisch belang voor bijvoorbeeld de beveiliging van data en het gebruik van
quantumcomputers voor kritische problemen zoals het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Daarnaast zal
deze technologie een grote aanjager zijn voor andere bedrijfssectoren en dus het economisch
verdienvermogen. Ook andere Europese landen investeren fors in de technologie; recent nog heeft de Duitse
regering als onderdeel van het corona-herstelpakket een impuls van € 2 mld. aangekondigd 4. De ontwikkeling
van quantumtechnologie in Nederland stimuleert ook de ontwikkeling van de Nederlandse Digitale
Infrastructuur met Europese impact (de Digital Gateway to Europe). Denk hierbij aan het versnellen van de
rekenkracht van Cloud en Hyperscale Computers, het internationaal veiliger maken van data uitwisseling en
het toekomstbestendig maken van telecom- en internetnetwerken.
Quantum Delta NL wordt dé plek in Europa waar top-quantumwetenschap wordt bedreven, grenzen van de
technologie worden verlegd, topbedrijven ontstaan en talent zich ontwikkelt. De kern van het ontluikende
ecosysteem hebben we al in huis met instituten van wereldfaam en investeringen van bedrijven als Microsoft,
Shell, Google, ABN AMRO, KPN, Bluefors en Intel. Dat moeten we nu durven opschalen door gerichte
impulsen te geven aan verschillende schakels van het ecosysteem, met een focus op de vertaling van kennis
naar ondernemerschap en verdienvermogen voor Nederland. Een open, samenwerkende houding binnen
Europa, aangevuld met gerichte partnerships daarbuiten, maakt Nederland tot een internationaal centrum
waar de toon wordt gezet. Daarbij maken we intelligente IP-afspraken, zodat kennis hier te gelde gemaakt kan
worden. Ook staat Nederland vooraan bij de grote Europese programma’s van de komende jaren, zoals het
EU Quantum Flagship, de Quantum Communicatie Infrastructuur en de in de EU State of the Union
aangekondigde extra investeringen in super- en quantum computing EuroHPC: programma’s met een totale
omvang van ~ € 6 mld. voor zeven jaar.
Quantum Delta NL is een muurloos ecosysteem waarin toptalenten, zoals studenten, onderzoekers, engineers
en ondernemers, de ruimte krijgen om samen te werken en te innoveren, terwijl ze ook nog eens toegang
krijgen tot de beste onderzoeksfaciliteiten. Het hart van dit ecosysteem wordt gevormd door publiek-private
testbeds (katalysator- of KAT-programma’s) van een quantumcomputer, een quantuminternet en

3
4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1592
https://www.swissquantumhub.com/germany-2-billion-euros-for-quantum-technology/
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quantumsensoren, die als magneet werken voor internationale investeringen en talent. We zetten hoog in: ons
doel is om de eerste Europese quantumcomputer te realiseren die een zinvolle berekening kan doen en ’s
werelds eerste quantuminternet te bouwen, waarmee quantum-beveiligde verbindingen tussen locaties door
heel Nederland mogelijk worden gemaakt.
Om dit te bereiken zijn acties nodig die aangrijpen op de sterke en zwakke punten van het huidige
Nederlandse quantum-ecosysteem, zoals in onderstaand figuur is weergeven. Het programma van Quantum
Delta NL omvat die acties.

Figuur 1: Sterke en zwakke punten van het huidige Nederlandse quantum-ecosysteem (bron: Birch/Stam)

Activiteitenplan
Het Quantum Delta NL programma is een uitwerking van de Nationale Agenda Quantumtechnologie en
bestrijkt de gehele kennisketen van onderwijs tot onderzoek en van technologie tot ondernemerschap en
maatschappij. Het actieplan omvat drie KAT-programma’s, vier actielijnen en een uitbouw van de nationale
cleanroom-infrastructuur. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen en versterken elkaar. Deze
samenhang is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 2: Het Quantum Delta NL programma
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KAT-1
Het eerste KAT-programma draait om Quantum Inspire: de eerste Europese quantumcomputer die 24/7 online
beschikbaar is voor gebruikers. Hiermee kan Nederland voorop blijven lopen in de quantumcomputerwedloop
en zo de huidige quantumcomputers opwaarderen naar machines die in de komende vijf tot tien jaar
problemen gaan oplossen voor de samenleving. Tegelijk biedt Inspire een uniek ontwikkelplatform voor zowel
de technologie zelf als applicaties, toegankelijk voor het Nederlandse ecosysteem. Op 20 april 2020 is
Quantum Inspire5 gelanceerd met toegang tot twee veelbelovende qubittypes uit Delft en toegang tot een
emulator van SURFsara, de supercomputer in Amsterdam. Onze ambitie is dat in 2024 nog meer qubittypes
zullen zijn gekoppeld aan Quantum Inspire en dat vanaf 2028 op een 100+ qubitprocessor zinvolle
berekeningen worden uitgevoerd die buiten bereik zijn van een supercomputer, bijvoorbeeld voor quantumchemische of optimalisatievraagstukken.
De kracht van Quantum Inspire is dat meerdere kansrijke qubitplatforms toegankelijk worden gemaakt zolang
de ‘race’ om het beste type qubit nog niet is beslecht. Daarnaast is de combinatie van hardware met
applicatieontwikkeling uniek: het is mogelijk om applicaties te testen op een echt quantumsysteem. In
tegenstelling tot veel commerciële platforms is Quantum Inspire geen ‘black box’, maar een open platform
waarmee gebruikers hun eigen waarde kunnen creëren.
Quantum Inspire is een magneet voor ambitieuze onderzoekers, ondernemers en investeerders. Vanuit alle
hubs in Quantum Delta NL wordt in KAT-1 muurloos samengewerkt om nieuwe hardware,
aansturingselektronica, software en applicaties te ontwikkelen voor en met de industrie. Met deze kennis van
de hele stack, onze traditie van publiek-private samenwerking en door de juiste platforms bij de applicaties te
selecteren, creëert Nederland een voedingsbodem voor de nieuwe quantumindustrie. Quantum Inspire
fungeert als een testbed voor technologie, waardoor onze internationaal leidende wetenschappelijke positie
wordt vertaald naar een vliegwiel voor economische activiteit.
KAT-2
In het KAT-2 programma wordt de basis gelegd voor de volgende generatie van de digitale infrastructuur in
Nederland. Hiertoe wordt een fysiek netwerk tot stand gebracht van glasvezelverbindingen en hardware dat
de basis vormt voor het toekomstige quantuminternet. Meerdere fysieke quantumnetwerken, oftewel een
quantuminternet, maken onder andere absoluut veilige communicatie mogelijk en verbinden verschillende
quantumsystemen zoals quantumcomputers. Op internationaal niveau zullen in de context van Europese
programma’s koppelingen worden gemaakt via glasvezel- en satellietverbindingen met andere quantum
netwerken en systemen.
Onze ambitie voor 2027 is het ontwikkelen van een nationale quantuminfrastructuur, genaamd het Q-Staging
Netwerk, dat zich ontwikkelt tot een internationaal toonaangevend platform met de nieuwste quantuminternet
hardware en software, met de mogelijkheid om de stabiliteit, industriële toepassing en maatschappelijke
relevantie van dit netwerk te toetsen. Het Q-Staging Netwerk levert zo het fundament voor de datainfrastructuur van de toekomst. Deze toekomstige Cloud Computing en netwerkinfrastructuur maakt het
mogelijk nieuwe oplossingen te realiseren voor diverse maatschappelijke thema’s, zoals veiligheid en privacy,
en zal gebruikt worden door bijvoorbeeld banken, defensie, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen en
overheden.
We verwachten dat er een bruisende gemeenschap van onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers bij
overheid en (vaak nieuwe) bedrijven ontstaat vanwege de open structuur van het Q-Staging Netwerk.

5

Zie www.quantum-inspire.com
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Bedrijven uit de hardware industrie hoeven dankzij dit netwerk immers nog niet zelf te investeren in een (nu
nog) dure quantumnetwerkinfrastructuur, maar kunnen wel al hardware-innovaties testen op het state-of-theart netwerk van Quantum Delta NL. Ook de software-industrie krijgt de mogelijkheid de nieuwste
quantuminternetprotocollen en applicaties te testen. Voorbeelden hiervan zijn applicaties die de privacy
absoluut waarborgen bij verkiezingen of online veilingen, applicaties die toezien op veilige synchronisatie van
medische of financiële gegevens, of applicaties die efficiënte samenwerking mogelijk maken tussen meerdere
quantumsensoren die bijvoorbeeld van nut zijn bij aardobservaties.
KAT-3
Dit KAT stimuleert de vorming van een bruisend Nederlands ecosysteem voor quantum sensing, waarin
bedrijven en kennisinstituten over de gehele TRL-schaal samenwerken: van top-onderzoek tot geavanceerde
labprototypes tot de ontwikkeling van concrete producten en diensten. Hoewel er al eerste generatiesystemen op de markt zijn is er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig om quantum sensing tot ten volle te
benutten. Naast onderzoek dat zich richt op het ontdekken van nieuwe en het verbeteren van bestaande
quantumsensoren is er aandacht nodig voor het identificeren van nieuwe applicaties en voor het ontwerpen en
ontwikkelen van rendabele en duurzame producten en toepassingen.
In dit KAT worden vier verschillende testbeds voor quantum sensing6 ontwikkeld, in combinatie met een open
call om projecten van bedrijven en kennisinstellingen te versnellen. De vier testbeds zijn gericht op resp.
quantumsensoren gebaseerd op ultrakoude atomen, een testbed voor spin-gebaseerde quantumsensoren,
een quantum sensing testbed voor defensie en een testbed voor mechanische quantumsensoren.
Actielijn 1 | Onderzoek en innovatie
Het doel van deze actielijn is om het funderend onderzoek dat aan de basis ligt van nieuwe innovaties te
blijven stimuleren. Het onderzoek zal ter hand worden genomen door zowel de specialistische
quantumtechnologie-instituten als door de bredere quantumgerelateerde Nederlandse onderzoeksgroepen bij
universiteiten, NWO-instituten, TNO en hogescholen. Het budget voor deze actielijn (€ 42 mln.) wordt uitgezet
door middel van jaarlijkse (thematische) open calls waar alle Nederlandse quantumonderzoekers op kunnen
indienen en waarvan het doel is de basis onder de KAT-programma’s te verstevigen en te verbreden. Er wordt
op gestuurd dat funderend onderzoek uit deze actielijn doorstroomt naar technologieontwikkeling binnen de
KAT’s.
De jaarlijkse ‘quantum call’ zal worden gedraaid door NWO en is door zijn specifieke focus op de
onderbouwing van de KAT-programma’s additioneel aan de huidige NWO-instrumenten. Voor het stimuleren
van jong talent kunnen ook PhD-studenten en postdoctorale studenten hier projecten aanvragen. Inter-, multien transdisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld in combinatie met sociale en geesteswetenschappen zal daarbij
worden gestimuleerd. Door middel van bilaterale samenwerkingen met bijvoorbeeld de VS en Japan, en
dankzij nauwe afstemming met het Europese Quantum Flagship en QuantERA vindt er op internationaal vlak
effectief kennisuitwisseling plaats op relevante en passende onderdelen.
Actielijn 2 | Ecosysteemontwikkeling, marktcreatie en MKB
De rode draad die door het Quantum Delta NL programma loopt is de ambitie om een muurloos ecosysteem
te creëren, waar mensen en partijen in een stimulerende omgeving met elkaar in contact komen en de kans
op innovatie en nieuwe verbindingen wordt vergroot. Daarbij is het zaak dat randvoorwaarden zoals
huisvesting, IP-ondersteuning, IP-beleid en financiering op orde zijn, zodat samenwerking kan bloeien en
goede ideeën ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in projecten en ondernemingen.
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Bij aanvang, later eventueel uit te breiden naar meer testbeds.
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De belangrijkste acties in actielijn 2 zijn:
• Het ontwikkelen van een nationale campus: in Delft aan de zuidkant van de TU Delft campus waar
QuTech, TNO, bedrijven, het nationale ‘House of Quantum’ en een nieuwe cleanroom een plek krijgen, en
in Amsterdam en Eindhoven in de vorm van fysieke samenwerkingshubs (zie box). De fondsbijdrage voor
deze campusontwikkelingen bedraagt maximaal 25% van de totale ontwikkelkosten, het overige deel komt
van lokale partijen.
• Het opzetten van een nationaal quantum-valorisatieteam dat quantumonderzoekers in heel Nederland
ondersteunt bij ondernemerschaps- en samenwerkingsambities en inzet op harmonisering van IPvoorwaarden. Daarvoor wordt een IP-strategie opgezet, die in nauwe samenspraak met de overheid en de
betrokken kennisinstellingen wordt geformuleerd en aansluit op best practices.
• Een ambitieus startupprogramma voor ondersteuning van Nederlandse startups, inclusief een publieke
‘spray and pray’ faciliteit (subsidie) voor startkapitaal en proof-of-concept-financiering. Daarnaast is het
nodig om een publiek-privaat fonds voor seedinvesteringen uit andere bronnen te financieren, zodat onze
startups ook echt kunnen doorgroeien en niet vroegtijdig in buitenlandse handen komen. Dergelijk
instrument past niet in de toegangspoortcriteria en ook andere publieke regelingen vanuit InvestNL, de
ROMs en RVO voorzien hier niet in. Om in de wereldtop te kunnen blijven meespelen is voldoende
aanwezigheid van kapitaal voor alle stadia van jonge ondernemers een absolute voorwaarde.
• Het opzetten van lokale fieldlabs, waar potentiële eindgebruikers ervaring kunnen opdoen met
applicaties, en een subsidie-instrument om Nederlands hightech MKB in het quantumveld te betrekken.

14
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Nationale Campus en House of Quantum
Om in Nederland een ‘Silicon Valley van de quantumtechnologie’ te realiseren, moet een stevig nationaal
ecosysteem gebouwd worden, waarin alle actoren (wetenschappers, ondernemers, studenten, financiers en
bedrijven) elkaar snel kunnen vinden en zonder barrières kunnen samenwerken. Door de ontwikkeling van de
lokale hubs ontstaat een Nationale Campus waar kennis beweegt en samenvloeit.

Het House of Quantum: een natuurlijke ontmoetingsplaats in de Quantum Delta Nederland, waar altijd iets gebeurt.

Het kloppend hart van deze Campus is het House of Quantum, een fysiek gebouw waar alle bloedgroepen
en disciplines uit het ecosysteem kunnen samenkomen en zich thuis voelen. Sleutelwoord hierbij is
gemeenschapsvorming in een fysieke, maar open ontmoetingsplek. In het House of Quantum worden
verschillende functies geïntegreerd: ruimte voor wetenschappers, startups en bedrijfsleven, gecombineerd
met ruimtes voor gedeelde faciliteiten, ontmoeting en interactie. Het zal
een inspirerende plek zijn, waar onverwachte ontmoetingen tussen
ondernemende mensen plaatsvinden en waar de quantum-gemeenschap
een plek heeft om gedeelde apparatuur en werkplaatsen te gebruiken en
oploopjes en workshops te organiseren. Het biedt ruimte aan publieke en
publiek-private functies, zoals de KAT-demonstrators, nieuwe fieldlabs en
het Nationale Living Lab Quantumtechnologie en Maatschappij, maar
ook als centrale ontmoetingsplek van het nationale valorisatieteam en op
termijn de huisvesting van de Stichting Quantum Delta NL.
Het House of Quantum is in voorbereiding. Op dit moment wordt gewerkt
aan een plan van eisen, medegefinancierd door de Startimpuls toegekend
aan de Nationale Agenda Quantumtechnologie. Bij het opstellen van het
plan van eisen wordt scherp gekeken naar de verschillende
functionaliteiten van het gebouw, waarbij de hele quantumgemeenschap
wordt meegenomen en goed wordt geluisterd naar hoe het House of Quantum echt open en verbindend kan
zijn voor iedereen. Er worden plannen gemaakt voor de fysieke locatie als onderdeel van nieuwbouw op de
zuid-campus van de TU Delft. De onderlinge nabijheid van QuTech, de cleanrooms en het House of Quantum
is essentieel voor het succes van het quantumecosysteem. Het House of Quantum gaat in 2024 open.
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Actielijn 3 | Talentontwikkeling: educatie, kennis en vaardigheden
De overkoepelende ambitie van deze actielijn is om via gerichte en tijdelijke impulsen een basis van talent op
alle onderwijsniveaus voor Quantum Delta NL op te helpen opbouwen. Nadat deze basis is gelegd, kunnen de
initiatieven indalen in curricula en instrumenten van betrokken instellingen. Gelet op de betrokkenheid van
deze instellingen bij de nieuwe initiatieven, voorzien wij hier geen knelpunten. Ook OCW staat achter het
integrale voorstel en deze actielijn in het bijzonder. Talent is de motor achter Quantum Delta NL en zal als
vliegwiel steeds sterker worden. Talent trekt immers talent aan. Een concrete doelstelling is dat in 2030
tenminste 5000 studenten per jaar deelnemen aan een quantumgerelateerde opleiding, waaronder 500
afgestudeerde masterstudenten. Dit zijn niet alleen jongeren, maar ook mensen met een deel van hun carrière
reeds achter de rug, die zich willen laten omscholen.
Concrete acties die we starten:
• De bestaande universitaire kennisbasis versterken: De ambitie is om onze kennispositie aan de top te
verstevigen door het opleiden van jong talent. Op meerdere locaties worden al academische leertrajecten
rondom quantumtechnologie ontwikkeld, zoals de minor ‘Quantum information and quantum science’ aan
de TU Delft, de ‘Bachelor Quantum Information Module’ aan de UvA en speciale MSc tracks zoals in de
QuTech Academy. Via deze actielijn geven we universiteiten en onderzoeksinstellingen een eenmalige
impuls om deze tracks vanuit bestaande zwaartepunten verder te ontwikkelen tot complete programma’s
die landelijk kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld via alle Learning & Talent Centres. Tevens
ondersteunen we de ontwikkeling van interdisciplinaire MSc-opleidingen gericht op toepassingen in de
quantumindustrie.
• Het hbo- en mbo-onderwijs daarmee verbinden: Gekoppeld met de universitaire opleidingen zijn ook
steeds meer hbo- en mbo-opleidingen rondom quantumtechnologie gestart, zoals bijvoorbeeld de MSc
‘Applied Nanotechnology’ van Hogeschool Saxion in samenwerking met de Universiteit Twente en het
Lectoraat ‘Applied Quantum Computing’ van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met het
CWI. Met deze actielijn geven we een eenmalige impuls aan hbo- en mbo-instellingen die de ambitie
hebben deze leerlijnen op te schalen, onder andere voor het instellen van lectoraten aan wo-instellingen
en het realiseren van stageplekken rondom de KAT-platforms. Ook ontwikkelen we mbo-opleidingen naar
voorbeeld van de Leidse instrumentmakers School, bij voorkeur in fysieke nabijheid van de hbo- en woopleidingen. Er is overleg met de Vereniging van Hogescholen en de MBO-raad om de basis te leggen
voor de koppeling van wo-hbo-mbo onderwijs in Talent & Learning Centres, in analogie met de bestaande
‘Centres of Expertise’ op voor hogescholen en ‘Centra voor Innovatief Vakmanschap’ voor roc’s. Bij de
financiering van de centres worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inbedding en financiering
na afloop van de impuls.
• Drempels verlagen: Voor talentontwikkeling is het belangrijk dat er zo min mogelijk beperkingen zijn voor
het opdoen en delen van kennis. Daarom willen we alle deelnemers aan Quantum Delta NL toegang
geven tot alle faciliteiten en netwerken. Om dat te faciliteren zorgen we voor een implementeerbare
centrale autorisatie en toegangscontrole voor het hele ecosysteem.
• Extra mogelijkheden voor toptalent creëren: Om sleutelfiguren in het ecosysteem te kunnen aantrekken
en behouden of verloren talent terug te halen, maken we budget vrij om extra aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden voor een periode van 5 jaar, boven op de basisfinanciering voor
zulke nieuwe posities vanuit de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit is geïnspireerd op het succes
van het Vector Institute in Canada, dat dit als een van de succesfactoren beschrijft. Deze topup wordt voor
een afgesproken periode gegeven (max. 10 jaar), daarna zullen de arbeidsvoorwaarden aangevuld
moeten worden uit private bronnen, zoals dat ook bij het Vector Institute is gebeurd.
• Een sabbatical in NL voor sleutelfiguren instellen: topwetenschappers, maar ook medewerkers van
multinationals, ondernemers en investeerders willen we selectief de mogelijkheid bieden om een aantal
weken tot maanden in Nederland op sabbatical te komen.
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•

Interesse bij de jongste generatie scholieren kweken, onder andere door voorlichtingsmateriaal maar
ook door middel van bijvoorbeeld schoolbezoeken en excursies bij de partners van Quantum Delta NL.

Actielijn 4 | Maatschappelijke impact van quantumtechnologie
De ambitie van deze actielijn is dat in 2030 het Society Readiness Level krachtig is meegegroeid met de
technologie. Nederland is trots op alle innovaties en is klaar deze te gebruiken. Hiertoe ondernemen we de
volgende acties:
• Het oprichten van een Nationaal Living Lab voor Quantumtechnologie en Maatschappij (NLL) als
onderdeel van het House of Quantum. Dit Lab streeft een integraal programma na, waarin alle vier de
innovatiepijlers (wetenschap, bedrijfsleven, politiek en maatschappij) samenwerken om
quantumtechnologie efficiënt te vertalen naar maatschappelijke toepassingen.
• Een impulsfinanciering voor twee interdisciplinaire leerstoelen ‘ELSA 7 voor quantumtechnologie’, voor
gedegen onderzoek naar de maatschappelijke impact van quantumtechnologie. Deze impuls wordt alleen
gegeven nadat de kennisinstellingen garanties afgeven over de inbedding en financiering van deze
posities na de impuls uit dit programma.
• Het instellen van twee interdisciplinaire leerstoelen ‘ELSA voor quantumtechnologie’, voor gedegen
onderzoek naar de maatschappelijke impact van quantumtechnologie.
• Het beschikbaar maken van een nationaal loket voor de maatschappij en ondersteuning voor (startende)
ondernemers in samenwerking met Actielijn 2. Dit loket verbindt het onderzoek met de maatschappij en
kan sturing geven op onderzoeksvragen binnen het NLL door actief vragen uit de maatschappij op te
halen.
• Het opstellen van een convenant voor maatschappelijk verantwoord implementeren van en ondernemen
met quantumtechnologie. Een nationale commissie stelt dit convenant in samenspraak met politiek en het
bedrijfsleven op, waarin de richtlijnen staan voor IPR, standaarden en ‘best practices’ bij
maatschappijgericht innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Nationale Cleanroom Infrastructuur | NanoLabNL
Alle wetenschappelijke en private gebruikers van de cleanrooms maken deel uit van de NanoLabNLcommunity waarin veel basiskennis wordt opgebouwd en gedeeld. Vanuit langdurige samenwerking is een
uniek ecosysteem ontstaan voor onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie. Dit heeft geleid tot talrijke
innovaties en tot werkgelegenheid voor duizenden mensen in hoogwaardige technische beroepen. Door het
urgente investeringsprogramma wordt alle apparatuur weer up-to-date gebracht en vormt NanoLabNL de
essentiële basisinfrastructuur waarop de andere actielijnen en KAT-programma’s van dit voorstel zich kunnen
ontplooien. De doelstelling is uitdrukkelijk dat andere vakgebieden, zoals Health, Space, Semicon en
Photonics, ook profiteren van het beschikbaar komen van de beoogde hoogwaardige infrastructuur.
Acties zijn:
• Vernieuwing van het machinepark op de verschillende locaties om tot de benodigde precisie te komen.
De uitdagende specificaties voor quantum device fabricage zijn leidend bij de aanschaf van nieuwe
apparatuur. De sterkte en focus van de lokale quantumecosystemen van de individuele partners zijn
richtinggevend voor de verdeling van de apparatuur en zijn in grote lijnen: Q-computing en internet (Delft),
Q-materials en photonics (Eindhoven), Q-nanotechnology, sensing en photonics (Twente), Q-2D-materials
(Groningen) en Q-nanophotonics en Q-materials (Amsterdam).
• Extra impuls om het machinepark geschikt te maken voor ontwikkelingen verderop in de innovatieketen,
op hogere technology readiness levels (TRL). Te denken valt aan een hoge mate van
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reproduceerbaarheid en voorspelbaarheid van processen, verbeterde uniformiteit over grotere
substraatoppervlaktes en hogere through-put van machines.
Tijdpad
De stichting Quantum Delta NL, die de regie van het programma op zich zal nemen is op 23 september 2020
opgericht. Een deel van het Quantum Delta NL programma is al op 1 juli 2020 van start gegaan met de
startimpuls van € 23,5 mln. die eerder in 2020 is toegekend. Dit budget wordt direct geïnvesteerd in de meest
prioritaire acties uit KAT-1, KAT-2 en Actielijn 2, en in een gerichte call via NWO met cofinanciering van het
Ministerie van Defensie. Dit betreft nadrukkelijk alleen startbudgetten, om de gehele agenda uit te voeren is
veel meer nodig. Een investering uit het Nationaal Groeifonds kan direct geabsorbeerd worden, omdat de
governance structuren voor diverse onderdelen van het programma al klaarliggen, zoals voor de NWO-call
voor onderzoek, de investeringen in de KAT’s, de investeringen in nanolab-cleanroominfrastructuur en de
nationale campus (House of Quantum).
De looptijd van het hier beschreven programma is tot en met 2027 (zeven jaar). Er is voorzien in een midterm
review in 2024, waardoor het tweede deel van het programma indien nodig bijgestuurd kan worden op basis
van de ervaringen en behaalde resultaten. Het is dan ook mogelijk om te starten met een eerste tranche uit
het groeifonds, en op basis van de midterm review na vier jaar over te gaan tot de financiering van de tweede
tranche. 2024 Is daarmee een belangrijk jaar om te bezien hoe de voortgang is ten aanzien van de beoogde
aantallen startups, de hoeveelheid aangetrokken investeringen en talent, en de wetenschappelijke en
technologische mijlpalen. Het belangrijkste is dat we doorpakken en geen vertraging oplopen bij de uitrol, om
zo de voorsprong die we hebben opgebouwd te behouden tijdens de internationale ‘battle for brains and
investments’.
Organisatie en consortium
Dit voorstel wordt ingediend door de stichting Quantum Delta NL, die de initiatiefnemers hebben opgericht
voor de coördinatie van de Nationale Agenda Quantumtechnologie en voor de regie over de uitvoerende
programma’s. De stichting werkt met een uitvoerend Dagelijks Bestuur (DB), een Raad van Toezicht (RvT) die
hierop toeziet en met het DB het beleid bepaalt, en een brede adviescommissie. Verder zijn organisaties
betrokken als partner of als lid van de adviescommissie. De stichting stelt zich slagvaardig op, om vaart en
voortgang te kunnen boeken op een open en transparante werkwijze met breed draagvlak.
Het DB en de RvT zullen in eerste instantie bestaan uit het kernteam dat het opzetten van de Nationale
Agenda Quantumtechnologie heeft geleid: twee quantum Spinozapremiewinnaars (TUDelft/QuTech en
Universiteit Leiden), de directeur Semicon Industry TNO, directeuren van QuSoft en QT/e, de directeur van
Techleap, de vicevoorzitter van NanoNextNL, de voorzitter van NanoLabNL, de directeur van Braventure, de
nationale coördinator van het programma en de voormalige CCO van AMS-IX. Als het programma
opgeschaald wordt met een groeifondsinvestering zal de invulling van de bestuurslagen aangepast worden
om recht te doen aan de noodzakelijke onafhankelijkheid in de toezichthoudende en bestuurlijke lagen,
diversiteit van de betrokken personen en een evenwichtige afspiegeling vanuit academische, industriële en
maatschappelijke kring.
De stichting coördineert de uitvoering van het programma en is het aanspreekpunt voor de fondsbeheerders
en betrokken partijen. De budgetten van bepaalde programmaonderdelen lopen in eerste instantie ook via de
stichting, zoals de budgetten voor de KAT’s en de Actielijnen 2, 3 en 4. De budgetten van
programmaonderdelen waarvan de uitvoering wordt belegd bij een daarvoor toegeruste, al bestaande en goed
georganiseerde juridische entiteit lopen niet via de stichting. Actielijn 1 loopt bijvoorbeeld direct via NWO en
de investeringen in onderzoeksinfrastructuur lopen via de stichting NanoLabNL. Voor het House of Quantum
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en andere campusontwikkelingen wordt een aparte entiteit ingericht. Voor de KAT’s en initiatieven onder de
actielijnen worden consortia opgericht, die gedurende de looptijd van het programma worden geëvalueerd en
opengesteld voor nieuwe toetreders. Voor de startup- en MKB-faciliteiten wordt verkend of gebruik gemaakt
kan worden van bestaande RVO-instrumenten zoals de seedcapital-regeling.
Effecten
Het Quantum Delta NL programma heeft als belangrijkste doel het versterken van het langetermijnverdienvermogen van Nederland. Het doet dat door een doorbraaktechnologie marktrijp te maken en het
kennisecosysteem in omvang en kwaliteit op te schalen. Om het BBP-effect kwantitatief en kwalitatief te
onderbouwen hebben wij McKinsey gevraagd een analyse te doen volgens een top-down aanpak en hebben
wij zelf een inschatting gemaakt door middel van een bottom-up aanpak. Beide komen uit in dezelfde range.
Dit komt aan bod in Deel IV en in bijlage A van dit voorstel. De samenvatting van het McKinsey-rapport is
hieronder integraal overgenomen.
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Figuur 3: Samenvatting McKinsey-rapport

McKinsey verwacht dat quantumtechnologie op lange termijn een marktomvang zal hebben van ongeveer
€ 30 mrd. wereldwijd. De inschatting is dat Nederland hiervan een marktaandeel van 5-10% ofwel € 1,5-3 mrd.
kan behalen, wat in het basisscenario overeenkomt met 15.000-30.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen in
2040. Ter illustratie: het aandeel van Nederland in de totale wereldeconomie bedraagt ~1%. Dit programma is
een belangrijke enabler om deze groei mogelijk te maken. Het kritieke massa-effect speelt hierbij een
belangrijke rol – de groeimarkt zal zich niet evenredig verspreiden maar zich concentreren in een beperkt
aantal ecosystemen waar op basis van de juiste mix van kennis, talent, faciliteiten en investeringen een
sneeuwbaleffect optreedt. De directe multiplier van deze investering wordt ingeschat op 8 à 10.
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Onderstaande tabel geeft in KPI’s weer wat de effecten van het programma zullen zijn aangenomen dat het
programma in zijn totaliteit wordt uitgevoerd. De stichting zal het bbp-effect en de KPI’s jaarlijks monitoren, in
samenspraak met de ecosysteemstrategie die momenteel door het kabinet wordt opgesteld.
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Naast deze meetbare indicatoren heeft het voorstel ook meer indirecte positieve effecten, zoals:
• Innovaties in sectoren: de reden dat er zoveel internationale interesse is in deze technologie is vanwege
de brede toepassingsmogelijkheden in maatschappelijke en economische sectoren. De impact van
quantumtechnologie op bijvoorbeeld life sciences and health, energie en klimaat, voedselvoorziening,
transport en logistiek en natuurlijk de digitale economie zal op termijn omvangrijk zijn. Het voorbeeld
klimaat is uitgewerkt in deel II, een compleet overzicht staat in deel IV en Bijlage E.
• Vestigingsklimaat: door de aanwezigheid van R&D-partijen als Intel en Microsoft en high-end tech
investeerders wordt Nederland in bredere zin een aantrekkelijker kennisland, omdat deze partijen ook
actief zijn in andere technologiegebieden. Dit merken we nu al concreet door bijvoorbeeld de interesse van
investeerders die we ook kunnen verbinden met andere tech ecosystemen en bezoek van belangrijke
internationale decisionmakers.
• Opleidingsniveau beroepsbevolking: quantumtechnologie heeft een aanzuigende werking op talent op
alle opleidingsniveaus. Het ontwikkelen van een arbeidspopulatie met breed inzetbare bèta- en technische
vaardigheden en draagt bij aan een betere balans in de beroepsbevolking. Een voorbeeld: ASML maakt
veelvuldig gebruik van afgestudeerden met een achtergrond in de (quantum-)fysica.
• Kennis spillovers: quantum is een multidisciplinaire funderende sleuteltechnologie die spillover-effecten
naar andere sectoren en gebieden zal hebben, vanuit onder andere materiaalkunde, wiskunde,
algoritmiek, elektrotechniek, deeltjesfysica, systeemintegratie, fotonica, design interfacing en
nanotechnologie. Deze spillovers worden nader beschreven in deel IV.
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Het belangrijkste risico dat aan dit voorstel verbonden is, is dat de voortgang minder is dan verwacht.
Tegenvallende resultaten kunnen zich zowel voordoen in de technologieontwikkeling (tragere opschaling,
minder toepassingen) als in het Nederlandse succes (minder startups, aangetrokken talent en investeringen,
wetenschappelijke doorbraken). Door jaarlijks te monitoren en een midterm review in te bouwen, kan dit risico
gemitigeerd worden. Het voorstel is gebaseerd op realistische basisscenario’s, niet op het meest optimistische
scenario. Daarnaast is een risico dat het voorstel niet als integraal ecosysteem programma wordt gefinancierd
en onderdelen om diverse redenen weggestreept worden. Het bereiken van de doelen wordt dan lastig, juist
omdat in deeptech de samenhang tussen investeringen, ecosysteem spelers, faciliteiten en talent
aantoonbaar groot is. 8 Als er onvoldoende financieringsmogelijkheden voor startups en scaleups zijn, lopen
we het risico dat talent en jonge bedrijven vroegtijdig in buitenlandse handen komen en we in de klassieke
valkuil stappen dat we wetenschap en technologie ontwikkelen, maar geen marktpositie opbouwen.
Begroting en gevraagd subsidiebedrag
De totale investering inclusief het groeifonds over de zeven jaar van het Quantum Delta NL programma
bedraagt naar schatting € 3,6 mld. Op basis van de programmavoorstellen, de voorziene groei in het aantal
startups en bedrijfsinvesteringen, luidt de verwachting dat de private bijdrage kan groeien naar meer dan €
750 mln. per jaar in 2027. De stichting zal deze additionele investeringen jaarlijks monitoren. Een meer
gedetailleerde begroting voor de verschillende programmalijnen is opgenomen in Deel III van dit voorstel.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevraagde bijdrage uit het groeifonds voor de verschillende
programmaonderdelen. Deze investering is onderdeel van een groter geheel: er wordt nu al substantieel in
quantumtechnologie geïnvesteerd vanuit de overheid, kennisinstellingen en private partijen en deze
investeringen zullen naar verwachting fors groeien. Dat is weergegeven de tabel eronder. Hier liggen
gefundeerde data en berekeningen onder, die vanwege vertrouwelijkheid van de informatie vanuit (private)
partners niet kunnen worden gepubliceerd. Een toelichting op de berekeningen kan worden opgevraagd bij de
indieners van dit voorstel. Merk op dat voor de leesbaarheid de velden zijn afgerond waardoor optelsommen
per kolom en rij kunnen afwijken.
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Publiek-private samenwerking

20

28
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Corporate labs en startups

20

130
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Sectoren gebruikmakend van QT

5,5

100
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TO2 middelen QuTech, TNO

3,5

4,4

5,5

31

NWO

22

25

29

173

Universiteiten / hogescholen

27
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Cleanrooms

20

22
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155

PPS-toeslag

6

8,4

12

59

1,0

2

7

Regionale middelen, ROM, Invest NL
Departementale middelen

5,6

7,1

7,1

47

EU-middelen

14

28

28

170

105

65

615

491

975

3616

Nationaal groeifonds
Totaalbedrag
(€M per jaar)

144

Draagvlak, inbedding en verankering
Het voorstel heeft een breed draagvlak, zoals blijkt uit de ruim 70 support letters die door verschillende
organisaties zijn ondertekend. Steun komt zowel van bedrijven, investeerders, instellingen, overheden en
overige partijen, zoals de lijst in bijlage D laat zien.
Het voorstel sluit bovendien goed aan bij ander beleid van de EU, nationale en regionale overheden.
Flankerend beleid is onder andere (niet uitputtend):
• EU: Quantum Flagship, Digital Europe, Horizon Europe, EuroQCI, ERC, ESFRI roadmap, EuroHPC,
EFRO gelden;
• Nationaal: topsectoren/sleuteltechnologieën/KIA, Groeibrief ecosystemen, digitale agenda, Nationale
Wetenschapsagenda, grootschalige research infra, campusstrategie, NFIA/ strategische acquisitie, hoger
onderwijs en arbeidsmarkt;
• Lokaal: groeistrategie Zuid-Holland, clustersamenwerking, campusstrategie.
Na afloop van de looptijd wordt het project naar verwachting zelfstandig en in deelprojecten voortgezet. Het
doel is dat de diverse deelprojecten zich na de looptijd zelf kunnen bedruipen zonder aanvullende financiering
vanuit het groeifonds. Zo worden de KAT-platforms verzelfstandigd en zorgen ze voor hun eigen financiering,
is het pre-seed fonds revolverend op basis van gedane investeringen en zijn de campusfaciliteiten
overgedragen aan de kennisinstellingen of andere beheerorganisaties. Het onderwijs zal na zeven jaar op de
rails staan en uit reguliere middelen bekostigd worden. Onderzoek zal na afloop van dit programma onder
andere uit de reguliere eerste geldstroom, NWO, TO2-instrumenten en EU-budgetten worden gefinancierd.
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1 Samenvatting
Het is tijd. Tijd om keuzes te maken en groot te denken. Voor het toekomstig
verdienvermogen van Nederland en voor het land dat we willen zijn: een thuis voor
nieuwe maakindustrie en tech-pioniers die actief zijn op het wereldtoneel. Met dit
programma pakken we ondubbelzinnig door op onze leidende positie in
quantumtechnologie en positioneert Nederland zich in een van de meest veelbelovende
doorbraaktechnologieën van dit moment.
Het doel van dit programma is om de basis te leggen voor een nieuwe hightechsector in Nederland, die
waarde creëert en banen oplevert. We zijn wereldleidend in quantumonderzoek en dat willen we vertalen in
een sterke marktpositie. Quantumtechnologie bevindt zich in een vroege fase van ontwikkeling – eerste
prototypes van quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren komen nu beschikbaar. Als we
doorpakken op deze golf, zitten we bij het genereren van marktwaarde straks op de eerste rij.
Quantumtechnologie is geen incrementele innovatie maar een disruptieve technologie die heel nieuwe
toepassingen mogelijk maakt zoals het ontwikkelen van nieuwe materialen en medicijnen en het beveiligen
van datacommunicatie. De totale impact is daardoor lastig te overzien, denk bijvoorbeeld aan de impact van
antibiotica of een halfgeleider.

25

Figuur 4: De eerste toepassingen van quantumtechnologie komen nu beschikbaar (www.quantum-inspire.com)

In een basisscenario schat McKinsey de wereldwijde markt voor quantumtechnologie op € 10 mrd. in 2027 en
€ 30 mrd. in 2040, waarvan 5-10% in Nederland kan landen. Dat vertaalt zich in oplopend tot 30.000
hoogwaardige arbeidsplaatsen in Nederland, nog los van de waarde die gecreëerd wordt in sectoren waar de
technologie wordt toegepast. In tegenstelling tot andere digitale doorbraaktechnologieën waar het spel elders
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bepaald is en Nederland moet inhalen, hebben we nu met quantum een unieke kans om aan de voorkant een
nieuwe industrie te creëren gestoeld op Europese maatschappelijke waarden.
In het licht van de wereldwijde concurrentie is het urgent om nu te investeren: toptalent wordt anders
weggekocht en onze duur opgebouwde kennis elders te gelde gemaakt, met alle strategische risico’s van
dien. Quantumtechnologie is namelijk erg belangrijk voor de Europese digitale en technologische
soevereiniteit, waardoor het onverstandig is om volledig afhankelijk te worden van Amerikaanse of Aziatische
leveranciers. Denk hierbij aan de beveiliging van data en het gebruik van quantumcomputers voor kritische
problemen zoals het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Net als Artificial Intelligence zal quantumtechnologie
daarnaast ook een grote aanjager zijn voor andere bedrijfssectoren en dus het economisch verdienvermogen.
Kortom, nu een rol pakken in quantumtechnologie is een investering in het toekomstig verdienvermogen van
Nederland – een ambitie die naadloos aansluit bij de doelstelling van het groeifonds.
De woorden van Ir. Marc Hendrikse, boegbeeld High Tech Systemen en Materialen, illustreren het belang van
dit programma voor Nederland:
“Het Topteam High Tech Systemen en Materialen heeft de onderwerpen Quantum en Nano in haar Roadmap
staan en ondersteunt initiatieven op het gebied van deze onderwerpen al langere tijd. Wij bevelen daarom het
voorstel van de Quantum Delta NL-coalitie ten zeerste bij u aan, voor het verankeren in Nederland van zowel
de kennisbasis van deze Sleuteltechnologieën als van de bedrijvigheid.”
Ons doel is dat Quantum Delta NL de plek is waar topwetenschap wordt bedreven, grenzen van de
technologie worden verlegd, topbedrijven ontstaan en talent zich ontwikkelt. De kern van het ontluikende
ecosysteem hebben we al in huis met instituten van wereldfaam en investeringen van bedrijven als Microsoft,
Shell, Google, ABN AMRO, KPN, Bluefors en Intel. Dat moeten we nu durven opschalen door gerichte
impulsen te geven aan verschillende schakels van het ecosysteem met een focus op de vertaling van kennis
naar ondernemerschap en verdienvermogen. Een open, samenwerkende houding binnen Europa en met
samenwerkingspartners daarbuiten maakt Nederland een internationaal centrum waar de toon wordt gezet.
Daarbij maken we intelligente IP-afspraken zodat er per saldo waarde gecreëerd wordt en niet weglekt en
sorteren we voor op de grote quantuminfrastructuurprogramma’s die in Europa worden voorbereid.
Om dit bereiken omvat ons voorstel een integraal programma met de volgende prioriteiten:
•

Het hart van het programma wordt gevormd door KAT-programma's. Dit zijn ambitieuze
demonstratiefaciliteiten: de eerste Europese quantumcomputer in de cloud (Quantum Inspire 9), het eerste
quantuminternet ter wereld en testbeds voor quantumsensoren. Quantum Inspire heeft als belofte om al in
2028 een zinvolle berekening uit te kunnen voeren die buiten bereik is van een klassieke computer. De
KAT-programma’s zijn bedoeld om de technologie versneld naar de markt en maatschappij te brengen en
vormen een magneet voor internationaal talent en investeringen.

•

Ten tweede zijn onorthodoxe maatregelen nodig op alle schakels in het innovatie-ecosysteem. Er wordt
een muurloze Quantum Delta NL gecreëerd waar internationaal toptalent zich thuis kan voelen, met de
vrijheden, faciliteiten en beloningsstructuur die daarbij passen. We investeren in onderzoek, startups en
MKB en zorgen voor een integraal valorisatie- en financieringsbeleid dat alle onderzoekers in Nederland
ondersteunt bij de ondernemerschapsambities. De doelen zijn concreet: naast behoud van onze
wetenschappelijke toppositie streven we naar 100 startups en 125 betrokken Europese bedrijven in 2027.

9

Zie: https://www.quantum-inspire.com
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•

Ten derde investeren we in de fysieke nationale campus met onderzoeksfaciliteiten in alle hubs in
Nederland die nodig zijn om groei en innovatieve samenwerking mogelijk te maken. Het nieuw te bouwen
‘House of Quantum’ in Delft vormt hiervan het kloppend hart. De nationale cleanroom-infrastructuur, die
tevens voor andere nanotechnologie en fotonica belangrijk is, krijgt een upgrade. Dit is ook van belang
voor andere sleuteltechnologieën.

•

Tenslotte wordt Nederland ‘quantum ready’ gemaakt door aandacht voor de maatschappelijke en
ethische aspecten van quantumtechnologie en door quantumonderwijs aan te bieden. Per jaar leiden wij
(in 2035) 5000 studenten op in de quantumtechnologie, in het mbo, hbo en wo, en bieden wij
praktijkgerichte omgevingen voor vakmensen en bedrijven.

Het programma vraagt een investering van € 615 mln. voor zeven jaar en wordt gedragen door een breed
consortium van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het grijpt in op alle schakels
van het ecosysteem en past qua schaalgrootte en integraliteit niet binnen bestaande beleidsinstrumenten. De
coördinatie van het programma wordt belegd bij de stichting Quantum Delta NL, die deels leunt op bestaande
instituties voor het uitvoeren van de verschillende programmalijnen. De verwachting is dat het programma
aanvullende investeringen uitlokt vanuit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op dit moment is
de private bijdrage in de totale omvang van het veld ongeveer 32%. Op basis van de voorziene groei in het
aantal startups en bedrijfsinvesteringen is de verwachting dat de private bijdrage kan groeien naar meer dan
€ 750 mln. per jaar in 2027, hetgeen de investering vanuit het groeifonds ruim overstijgt.
Het vertalen van quantumtechnologie naar toepassingen en verdienvermogen is een marathon en geen sprint
– ook na zeven jaar is het niet ‘af’. Deze periode is echter wel bepalend voor de vraag welke technologie het
gaat winnen en waar de leidende spelers zich bevinden. De verwachting is dat het Nederlandse ecosysteem
na deze zeven jaar tot de winnaars behoort en op het punt staat om grootschalig economische waarde te
creëren. Daarbij is het programma zo opgezet dat de activiteiten na de looptijd van deze impulsfinanciering op
eigen benen kunnen staan, of kunnen worden ingebed in reguliere beleidsinstrumenten.
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2 Probleem en doelstelling
2.1 Inleiding
De tweede quantumrevolutie is net begonnen – de opkomst van technologie die gebruik maakt van de
bijzondere wetten van de quantummechanica die aan het begin van de 20e eeuw is ontdekt.
Quantumcomputers en -netwerken bevinden zich momenteel in dezelfde fase als de klassieke PC in de jaren
'50 van de vorige eeuw: eerste prototypes zijn op kleine schaal beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek
en educatie, maar worden nog niet op grote commerciële schaal toegepast. En net zoals de klassieke PC en
het internet het leven in alle facetten heeft getransformeerd kan de impact van quantumcomputers en
quantumnetwerken ook revolutionair zijn: door de compleet nieuwe manier van informatie verwerken kunnen
problemen die nu buiten het bereik van klassieke computers liggen, zoals het simuleren van complexe
moleculen of optimalisatievraagstukken, in de toekomst opgelost worden in dagen in plaats van jaren en kan
data op een 100% veilige manier middels quantumnetwerken worden gedeeld. De consequenties hiervan zijn
op dit moment nog niet te overzien, net zoals we in de jaren ’50 niet konden voorspellen hoe het gebruik van
computers de samenleving zou veranderen.
De ervaring met eerdere doorbraaktechnologieën leert dat de effecten op de korte termijn eerder overschat
worden en die op de langere termijn eerder onderschat. De huidige tijd toont eens te meer aan dat de
mensheid nog niet alle tools in handen heeft om vraagstukken waar het leven ons voor stelt, zoals het vinden
van nieuwe vaccins of medicijnen bij een nieuw virus, tijdig en adequaat op te lossen. Naast de baanbrekende
toepassingen van quantumcomputers en -netwerken op de lange termijn bieden quantumsensoren voor de
kortere termijn (0-5 jaar) al mogelijke innovaties.
In de woorden van David Pritchard, Managing Director, Microsoft en verantwoordelijk voor de quantum
investeringen in Europa:
“Quantum computing is a critical and disruptive long-horizon technology which requires investment today to
reap tremendous, increasing benefits over time. Further investment in the public-private ecosystem and new
collaborative facilities will unlock ecosystem growth and function as a beacon for quantum technology
investment, including from commercial entities like Microsoft. By making this investment now, the Netherlands
can maintain its leadership in quantum and bolster the conditions via which digital and high-tech innovation
will continue to flourish.”
Vanwege deze potentie groeien de investeringen in quantumtechnologie exponentieel: overheden zien het
belang voor toekomstig verdienvermogen en soevereiniteit, de ICT-industrie beschouwt quantum als ‘next big
thing’ en investeerders zien de potentie van startups die kunnen uitgroeien tot unicorns. Dit leidt tot een
internationale ‘battle for brains’ om het schaarse talent dat een technologische bijdrage kan leveren aan te
trekken en te binden. De komende tien jaar zijn allesbepalend: welke technologieplatforms zullen echt winnen
en welke ecosystemen in de wereld zijn gepositioneerd om grootschalige marktwaarde te genereren?
Als we nu doorpakken heeft Nederland de kans om het Silicon Valley te worden van de quantumtechnologie.
Nederland loopt voorop met toponderzoek, toptechnologie en bedrijven van wereldfaam. Zo staan we in de
wetenschappelijke top-310 van de wereld, bestempelt MIT ons quantuminternet als dé doorbraaktechnologie

10

Bron: McKinsey
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van 2020 11, en is bij ons het eerste cloud-based quantum computing platform van Europa gelanceerd. 12
Daarnaast kunnen we bouwen op een sterke hightechsector met een traditie in ketens van machinebouw en
instrumentatie en beschikken we over een digitale infrastructuur met een trackrecord van continue doorbraken
met leidende partijen zoals AMS-IX, verschillende internationale datacenter partijen (onder andere Equinix,
Inerxion, NorthC), RIPE NCC en GEANT 13.
Echter, als we geen stappen blijven zetten, lopen we het risico dat onze kennis en talent worden weggekocht
door andere partijen. De uiteindelijke toegevoegde waarde zal dan niet in Europa maar in de VS en Azië
gecreëerd worden. Daarmee gooien we decennia van talent- en kennisontwikkeling weg en brengen we de
Europese technologische soevereiniteit in gevaar. Dat risico is reëel omdat Europese bedrijven traditioneel
pas later in innovatieve technologie investeren dan hun Aziatische en Amerikaanse tegenhangers. In Europa
beginnen de private investeringen nu op gang te komen, terwijl partijen als IBM, Google, Alibaba en Tencent
al jarenlang grote investeringen doen. Er ligt dus een overheidstaak in Europa om deze overgangsfase tussen
wetenschap en commerciële markt die ook wel de NISQ-era wordt genoemd (Noisy Intermediate Scale
Quantum devices) te helpen overbruggen. Hoewel de toekomst zich natuurlijk moeilijk laat voorspellen,
verwacht McKinsey dat quantumtechnologie op termijn een marktomvang zal hebben van ongeveer € 30 mrd.
wereldwijd. Dit is gebaseerd op voorzichtige aannames met betrekking tot de technologische vooruitgang en
de mogelijke toepassingen. In een optimistisch scenario waarin de technologie goed opschaalbaar blijkt en
meer praktische toepassingen gevonden worden, kan de marktomvang zelfs oplopen tot € 89 mrd. in 2040.
Hier gaat het alleen om de markt voor quantumtechnologieproviders; de toepassingen in markt- en
overheidssectoren zijn in deze analyse niet meegenomen. De inschatting is dat Nederland hiervan een
marktaandeel van 5-10% kan behalen, wat in het basisscenario overeenkomt met 15.000-30.000
hoogwaardige arbeidsplaatsen in 2040. Dit programma is een belangrijke enabler om deze groei mogelijk te
maken. De directe multiplier van deze investering wordt ingeschat op 8-10, wat betekent dat deze investering
in de looptijd van het programma een economische waarde van € 5 tot 7 mrd. kan opleveren.
McKinsey vat het als volgt samen:
“De voorgestelde investering in quantumtechnologie van € 0,7 mrd. over een periode van 7 jaar zal naar
verwachting op middellange termijn een geaggregeerd BBP-impact van € 5-7 mrd voor de Nederlandse
economie genereren en draagt bij tot de versterking van het strategisch relevante quantumecosysteem van
Europa".
Dit voorstel beschrijft de diepte-investering die nodig is om met dit topecosysteem een schaalsprong te maken
en zet uiteen hoe we onze leidende positie vast kunnen houden in de fase naar een volledig commerciële
markt. Dit past in het Nederlandse beleid voor sleuteltechnologieën en ecosystemen zoals beschreven in de
Groeibrief en het Missiegedreven Innovatiebeleid. Bovendien draagt quantumtechnologie bij aan de
maatschappelijke missies van het kabinet, zoals beschreven in de Nationale Agenda Quantumtechnologie. De
betrokken partijen hebben de benodigde kennis en expertise in huis om het programma ten uitvoer te
brengen. De langetermijnambitie, schaalgrootte en brede ecosysteembenadering maken dit voorstel bij uitstek
geschikt voor het groeifonds en niet voor reguliere beleidsinstrumenten die zich slechts op deelaspecten
richten.

Bron: https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2020/#unhackable-internet
www.quantum-inspire.com
13
GÉANT vormt een fundamenteel onderdeel van Europa’s e-infrastructuur
11
12
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Wat is quantumtechnologie: een korte uitleg 14
Quantumtechnologie is een revolutionaire nieuwe technologie, waarmee op een fundamenteel andere manier
berekeningen kunnen worden uitgevoerd en vraagstukken worden opgelost. Deze baanbrekende technologie
zal ook zorgen voor een paradigmaverschuiving op het gebied van communicatie en het gebruik van
sensoren.
Quantumtechnologie is gebaseerd op de natuurwetten en principes die het gedrag van de allerkleinste
deeltjes beschrijven. Dit gedrag is fundamenteel anders dan wat we gewend zijn in ons dagelijks leven: zo
kunnen deeltjes op microniveau verschillende waarden tegelijkertijd hebben en zich onder bepaalde
voorwaarden gedragen als één – ongeacht hun onderlinge afstand. Dit heet verstrengeling. Dankzij grote
doorbraken in het afgelopen decennium kunnen deze principes nu toegepast gaan worden in drie nieuwe
technologie gebieden: quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren.
Een klassieke computer rekent met bits, die 0 of 1 kunnen zijn. Een quantumcomputer rekent met qubits
(een afkorting voor ‘quantum bits’) en deze kunnen 0 en 1 tegelijk zijn, ofwel: ze kunnen zich in een
superpositie van 0 en 1 bevinden. De qubits van een quantumcomputer kunnen zich collectief in een
superpositie van alle mogelijke toestanden bevinden. Door de computer operaties op de qubits uit te laten
voeren, kunnen daardoor in principe meerdere berekeningen tegelijk uitgevoerd worden. Doordat ze meerdere
bewerkingen tegelijk kunnen uitvoeren, kunnen quantumcomputers in potentie problemen oplossen die voor
klassieke computers praktisch onoplosbaar zijn, omdat de berekeningen exponentieel meer tijd zouden
kosten. Quantumcomputers zullen klassieke computers niet vervangen, maar kunnen bepaalde berekeningen
mogelijk maken waar klassieke computers waarschijnlijk nooit krachtig genoeg voor zullen zijn, zoals het
oplossen van complexe optimalisatievraagstukken of het voorspellen, simuleren en modelleren van het
gedrag van moleculen, medicijnen, katalysatoren of nieuwe materialen. Dat zal leiden tot revolutionaire
nieuwe toepassingen.
In quantumcommunicatie speelt het principe van verstrengeling een belangrijke rol. Qubits kunnen met
elkaar verstrengeld worden, waardoor er correlaties tussen de quantumtoestanden van verschillende deeltjes
tot stand gebracht kunnen worden over grote afstanden. Een andere eigenschap van qubits is, dat ze niet met
behoud van superpositie gekopieerd kunnen worden. Bijgevolg kan iedere poging om qubits te
onderscheppen, te lezen en weer door te sturen gedetecteerd worden. Quantumcommunicatie is dan ook in
potentie fundamenteel veilig tegen inbreuk van buitenaf. Dit biedt grote mogelijkheden voor data-uitwisseling
en databewerking met behoud van privacy van de gebruikers. Deze ontwikkelingen zijn onder andere relevant
voor de financiële, logistieke, internet en telecomsector, maar ook van belang in relatie tot andere ICTinnovaties, zoals Artificial Intelligence en big data.
Quantumsensoren zijn instrumenten waarmee variaties in de omgeving kunnen worden waargenomen, zoals
veranderingen in temperatuur, straling, versnelling, tijd (klokken) en elektrische of magnetische velden. In
tegenstelling tot klassieke sensoren worden quantumsensoren zelf in een toestand van superpositie gebracht
om deze variaties te kunnen waarnemen. Quantumsensoren onderscheiden zich door hun hoge gevoeligheid,
wat nauwkeurigere metingen mogelijk maakt, en door hun hoge resolutie, wat het doormeten van extreem
kleine structuren (zoals DNA) mogelijk maakt.
De nieuwe toepassingen die de tweede quantumrevolutie mogelijk maakt, leveren veelbelovende kansen op
voor de industrie en kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor enkele van de grootste

14

In hoofdstuk 2 van bijlage E worden de principes en toepassingen van quantumtechnologie toegelicht.
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maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg. Potentiële gebruikers
van quantumtechnologie treffen we dan ook aan in de financiële sector, de chemie en farmacie, de hightech
(kunstmatige intelligentie, machine learning, cyber security) en in de logistiek en planning. Wereldwijd wordt er
fors geïnvesteerd in quantumtechnologie, en hoewel dat ondertussen heeft geresulteerd in enkele eerste
commerciële toepassingen staan we nog maar aan het begin van wat allemaal mogelijk is. Door
maatschappelijke partijen vroegtijdig te betrekken bij het onderzoek wordt al in een vroeg stadium duidelijk
welke innovaties kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Hierdoor kunnen de kansen die er voor de
industrie liggen sneller worden vertaald naar succesvolle innovaties.
Quantumtechnologie wordt algemeen beschouwd als een strategisch zeer belangrijke asset; door landen,
maar ook door bedrijven. Landen die als eerste over quantumtechnologie beschikken zullen voor enige tijd
een communicatie- en surveillancevoordeel hebben ten opzichte van andere landen, wat tot geopolitieke
verschuivingen kan leiden. Door het toepassen van quantumnetwerken kunnen bijvoorbeeld in de toekomst
zeer nauwkeurige plaatsbepaling gedaan worden, zonder dat daarvoor satelliet- en gps-netwerken nodig zijn.
En door zijn exponentiële rekenkracht kan een quantumcomputer in de toekomst in staat zijn de huidige dataversleuteling te breken, waardoor (staats)geheimen op straat kunnen komen te liggen.
De huidige technologieontwikkelingen op het gebied van ICT en digitale infrastructuur worden op dit moment
gedomineerd door partijen van buiten Europa. Door zelf significant te investeren in de informatie- en
communicatietechnologie van de toekomst, namelijk quantumtechnologie, zullen Europa en Nederland minder
afhankelijk worden van de andere technologische grootmachten. Voor Europa is quantumtechnologie
inderdaad een belangrijk speerpunt, zoals Eurocommissaris Mariya Gabriel tijdens de lancering van Europa’s
eerste online quantumcomputer dit verwoordde:
“Europe is in a unique position to lead the next quantum revolution. Harnessing the power of quantum
technologies is key to building a smarter, more sustainable, and more secure European Union. The
launch of Quantum Inspire marks an important step forward for European quantum, enabling our
researchers to unlock the full potential of quantum technologies.”
De ontwikkeling van quantumtechnologie in een democratische wereld vereist naast de inzet vanuit eigen
overheid en bedrijfsleven ook samenwerking tussen naties, al was het maar om goede afspraken te maken
over het zorgvuldig omgaan met quantumtechnologie. Gezien de snelle ontwikkelingen van de technologie is
het tijd om nu ook de dialoog te starten over de ethische, juridische en sociale aspecten van
quantumtechnologie en over de integratie ervan in de Nederlandse en Europese maatschappij. Nederland kan
hierin het voortouw nemen en als pionier optreden. Door het opbouwen van een volwaardige
quantumindustrie en ecosysteem nemen we een geostrategische rol, waarmee we onze technische en digitale
positie verstevigen en in de toekomst zelfs wereldwijd een leidende rol kunnen vervullen.

2.2 Ambitie en doelstelling
“De ambitie is dat Quantum Delta Nederland in tien jaar tijd uitgroeit tot een bruisende en internationale
hotspot waar wereldleidende wetenschap, technologie en talent samenkomen en ontstaan. In een omgeving
die innovatie en samenwerking stimuleert, ontwikkelen wij de eerste Europese quantumcomputer, ontplooien
wij het quantuminternet en brengen wij quantumsensoren naar de markt. Dit alles zal in een basisscenario
bijdragen aan een nieuwe technologiesector met een bbp-aandeel van € 0,5 – 1,0 mld. in 2027 en 8.00015.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen.”
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Quantum Delta NL is een muurloos ecosysteem waar toptalenten zoals studenten, onderzoekers, engineers
en ondernemers ruimte krijgen om samen te werken en te innoveren, terwijl ze ook nog eens toegang krijgen
tot de beste onderzoeksfaciliteiten. Quantum Delta NL wordt opgebouwd rondom publiek-private testbeds
(KAT-programma’s) van een quantumcomputer, een quantuminternet en quantumsensoren. Deze testbeds
werken als een magneet voor internationale investeringen en talent en zetten wereldwijd de standaard,
bijvoorbeeld als het gaat om stabiele en schaalbare qubits, het ontwikkelen van quantumalgoritmes en de
toepassing van quantumsensoren. Ons doel is om de eerste Europese quantumcomputer te realiseren die
een zinvolle berekening kan doen en ’s werelds eerste quantuminternet te bouwen, waarmee
quantumbeveiligde verbindingen tussen locaties door heel Nederland worden gemaakt.
We zetten hoog in: Quantum Delta NL is de plek waar het toptalent uit de wereld naartoe getrokken wordt en
waar het ondernemersklimaat zo vruchtbaar is dat de quantumhardware- en softwareproviders van de
toekomst hier ontstaan. Deze ambitie is te operationaliseren in concrete doelstellingen langs drie assen, zoals
weergeven in Figuur 5 en in onderstaande tabel. Omdat de ontwikkeling van quantumtechnologie een zaak
van de lange adem is, staat de stip op de horizon op 2035. Tijdens en na afloop van het programma zal de
voortgang op deze indicatoren bekeken worden en kan bepaald worden of en hoe bijgestuurd moet worden.
2020

2024

2027

2035

10

17

25

40

# Afgestudeerde quantumstudenten
per jaar

500

1000

2.500

5.000

# PhD’s en engineers

300

1000

2.000

3.000

3

3

2

1

30

60

100

250

3

4

5

10

# Startups

9

40

100

175 (wv. 3 unicorns)

# Corporate labs in NL

1

2

3

5

25

70

125

250 (wv. 200 MKB)

600

2000

8.000

15.000

Talent
# Topwetenschappers

R&D
Wetenschappelijke impact (positie)
# Patenten per jaar
# Resultaten ‘the first’
Ondernemerschap 15

# Europese bedrijven betrokken
# Directe banen

Uitvoering van het integrale programma gericht, inclusief het seed fonds dat niet in de begroting is opgenomen, is een
voorwaarde om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
15
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Figuur 5: Ambitie van het Quantum Delta NL programma
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Internationale positionering
Bij het ontwikkelen van verdienvermogen met een disruptieve technologie is het van groot belang een juiste
balans te vinden tussen (internationale) samenwerking en het beschermen van kennis. Het is op dit moment
nog niet duidelijk welke technologieplatforms, bijvoorbeeld welke qubitplatforms of netwerkprotocollen
winnaars zullen zijn en welke bedrijven op de verschillende onderdelen in de waardeketen groot zullen
worden. Ter illustratie: ASML is een wereldleidend bedrijf geworden door ondernemerschap en leiderschap in
de markt, gesteund door de overheid, niet door een planmatige top-down blauwdruk. Het is dus zaak om
ruimte te scheppen voor succesvol ondernemerschap en technologieontwikkeling, en dat kan alleen als we
vertrouwen in onze eigen kracht en voorop blijven lopen. Om dat te doen, is samenwerking met de beste
partijen ter wereld cruciaal – influx van buiten zorgt voor aanvullende kennis en expertise en het geeft ons de
kans onze kennis en technologie breder aan de man te brengen. Aangezien dit een grote groeimarkt is en
geen zero-sum game, is die openheid gelegitimeerd – een open ecosysteem met ingaande en uitgaande
kennisuitwisseling die per saldo groei in Nederland oplevert. Ook zullen buitenlandse partijen nauw betrokken
blijven bij de ontwikkelingen in Nederland aangezien het niet realistisch is om te verwachten dat Nederland op
eigen kracht de hele waardeketen kan opbouwen.
Dat betekent niet dat we ons IP niet moeten beschermen. Nederland heeft een aantal kansrijke platforms en
netwerken in handen en het is zaak deze snel door te ontwikkelen en IP te genereren. Het is voor het creëren
een nieuwe industrie in Nederland wezenlijk dat startups, MKB en grote bedrijven een IP-positie opbouwen. In
actielijn 2 wordt ingegaan op de (valorisatie)strategie hiervoor. Om uit te kunnen groeien tot een relevant
platform is het van belang dat internationale spelers toegang krijgen tot deze platforms en daarmee bijdragen
aan de doorontwikkeling tot een internationale standaard. Dat geldt ook voor de aansluiting in Europese
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programma’s. Tot op heden zijn de Europese programma’s zoals het Quantum Flagship vooral gericht op het
aanhaken van de wetenschappelijke gemeenschappen uit alle Europese lidstaten en minder op het creëren
van een technologievoorsprong. Het EU Flagship is dus geen vervanging van de nationale initiatieven – ook
andere lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben omvangrijke nationale quantuminitiatieven. De
verwachting is wel dat de toekomstige programma’s zoals de European Quantum Communication
Infrastructure en European Quantum Computing Infrastructure een ambitieuzer karakter krijgen, en dan staan
wij klaar onze technologie daarvoor naar voren te schuiven. Zo is Quantum Inspire in april 2020 al geopend
door Eurocommissaris Mariya Gabriel omdat de Europese Commissie ook het Nederlands leiderschap erkent.

De sterke internationale positie van Nederland
Naast dat er in Nederland op nationaal niveau hoogkwalitatief, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek
wordt verricht, is Nederland ook volop actief in internationale samenwerkingen op het gebied van
quantumtechnologie. Er bestaan veel contacten tussen individuele Nederlandse en internationale
onderzoeksgroepen en deze samenwerkingen vinden ook plaats in groter verband. Zo is Nederland
verbonden aan het Europese ERANET QuantERA, dat met een eerste call in 2017 deel is van het Europese
programma Horizon2020. Hierin participeert NL in maar liefst acht van de 26 grote projecten.
Vanwege de recente wereldwijde ontwikkelingen rondom quantumtechnologie (zoals de grote investeringen in
China, de Verenigde Staten en Canada) wordt er inmiddels ook buiten de grenzen van Europa gekeken.
Hierbij sluit Nederland aan bij de prioritaire samenwerkingspartners die door de EU in het Flagship zijn
benoemd. Zo zijn er gesprekken gaande over een bilaterale samenwerking tussen Nederland (NWO) en de
VS (National Science Foundation, NWO’s evenknie). Voorzien wordt dat er op gouvernementeel niveau een
Memorandum of Understanding (MoU) zal worden getekend tussen de VS, Nederland en andere NoordEuropese lidstaten. Ook werkt Nederland samen met Japan, dat afgelopen december een soortgelijke MoU
heeft ondertekend met de VS. De insteek van deze samenwerkingsverbanden is om met bevriende landen op
wetenschappelijk niveau samenwerking mogelijk te maken, gedeelde waarden te definiëren en meer
strategische onderwerpen zoals veiligheidsbeleid en dual-use bespreekbaar te maken. Dat zal de ontwikkeling
van de technologie accelereren en draagt bovendien bij aan het ontstaan van een aantrekkelijke
startupcultuur, die ook aantrekkelijk is voor grote internationale R&D-partijen.
Na twintig jaar investeren in het funderend onderzoek, heeft de Europese Commissie quantumtechnologie
hoog op de politieke agenda staan als een van de sleuteltechnologieën om in het volgende Multiannual
Financial Framework grootschalig te steunen. Bovenop het € 1 mrd. Quantum Flagship-initiatief dat binnen
Horizon2020 onder Nederlands voorzitterschap is gelanceerd en dat in de opvolger Horizon Europe
voortgezet zal worden, is de EC van plan grote infrastructurele investeringen te doen op het gebied van
quantum computing en quantumcommunicatie. Deze strategische programma’s zullen worden gefinancierd
vanuit het nieuwe Digital Europe (DEP), de Connecting Europe Facility 2 (CEF-2) en de ESA-programma’s.
EuroQCI, het Europese Quantum Communication Infrastructure initiatief, voorziet in een investering van € 3
mrd. door de EC, ESA en de lidstaten om een pan-Europees Quantum Secure Communication Network te
bouwen dat uiteindelijk kan uitmonden in een toekomstig quantuminternet. Dit budget is bedoeld om nationale
quantumcommunicatienetwerken met elkaar te verbinden. Daarnaast is tijdens de State of the Union
aangekondigd dat de EU oplopend tot € 8 mld. zal investeren in nieuwe generatie supercomputers incl.
quantumprocessoren, uitgevoerd in de EuroHPC Joint Undertaking, met budget afkomstig vanuit DEP, CEF-2,
Horizon Europe en cofinanciering vanuit de EuroHPC- leden. Geschat wordt, dat hiervan ongeveer € 1 mrd.
toegewezen zal worden aan Quantum Computing Infrastructures, waarbij ook vanuit lidstaten co-financiering
nodig zal zijn.
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Nederland is uitstekend gepositioneerd om een leidende rol te spelen en kan in hoge mate profiteren van het
substantiële EU-financieringslandschap dat zich de komende jaren zal uitvouwen. Met dit programma wordt
hierop voorgesorteerd via de KAT-1 en KAT-2 programma’s. Op basis van het verleden is het aannemelijk dat
we hierin succesvol kunnen zijn: de deelname van Nederlandse universiteiten, onderzoeks- en technologieinstituten in door EU gesteunde quantumprojecten is opmerkelijk. Nederland staat met € 1658 per
onderzoeker op een derde plek als we kijken naar EU-financiering per onderzoeker in het veld van de
quantumtechnologie; direct na Zwitserland en Oostenrijk en ruim boven landen als het VK, Frankrijk en
Duitsland, zoals onderstaande tabel laat zien.
Land

ERC
(2007-2013)
(in € mln.)

ERC
(2014-2020)
(in € mln.)

FET
(2007-2013)
(in € mln.)

FET
(2014-2020)
(in € mln.)

H2020-ICT
(2019)
(in € mln.)

Total
funding
(in € mln.)

Funding per
onderzoeker
(in €)

Switzerland

66

90

4,7

24

2,7

187

3993

Austria

47

24

3,8

17

3,5

95

1865

Netherlands

83

57

4,8

16

0,4

161

1658

Denmark

18

43

1,5

8,5

0,2

71

1514

Finland

11

23

300

5,3

0

40

963

UK

106

122

7,2

26

1,9

263

858

France

92

139

6,8

25

1,1

263

834

Germany

129

156

19

54

2,8

361

833

Italy

35

52

6,5

18

0,4

111

799

Spain

35

55

2,2

17

1,1

110

782

2.3 Ecosysteemanalyse
Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren moet het gehele kennisecosysteem als een geoliede
machine werken. Alle deelaspecten en randvoorwaarden moeten op orde zijn om de belofte van het
verdienvermogen te kunnen waarmaken. Alleen dan ontstaat er een vliegwiel waarin kennis, talent en geld in
de juiste mix tot hightechbedrijvigheid en uiteindelijk verdienvermogen leidt.
Onder andere Klaus Hommels van LAKESTAR Advisors benadrukt het belang van samenwerking op het
gebied van quantumtechnologie, zoals in dit voorstel beschreven:
“As one of the leading Venture Capitalists in Europe, with investment experience in disruptive technologies, I
see the value of a Quantum-alliance. Quantum technology has a high rate of disruption, which can bring the
European ecosystem to the next level.”
Wij hanteren voor de analyse van het Nederlandse ecosysteem het model van Erik Stam, dat primair gericht is
op de succesfactoren voor innovatief ondernemerschap. Juist vanwege de uitdaging om van een excellente
kennisbasis tot toepassingen en bedrijvigheid te komen, is dit een relevante bril. Uit de analyse blijkt dat alle
quantumecosystemen in de wereld zich nog in een embryonale of adolescente fase bevinden. Nederland
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behoort tot de meest volwassen ecosystemen en scoort, ondanks deze vroege fase, nr. 2 als het gaat om het
aantal startups. Er is een aantal zeer sterke punten te noemen maar ook een aantal uitdagingen. De kleur van
de blokken geeft de toestand van dit ecosysteemaspect weer, ook in vergelijking met een aantal andere hubs
in de wereld, waaronder de Bay area, Toronto/Waterloo, Oxford en Zurich. De complete analyse en
benchmark is opgenomen in bijlage B, de hoofdpunten volgen hieronder. Voor het blok ‘cultuur’ heeft
Birch/Stam geen empirische data kunnen vinden. De rode duiding heeft het kernteam er zelf aangegeven op
basis van jarenlange persoonlijke ervaringen.

Figuur 6: Sterke en zwakke punten van het huidige Nederlandse quantumecosysteem (bron: Birch/Stam)
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Sterke punten van het Nederlandse quantumecosysteem zijn:
• Qua kennispositie behoort Nederland tot de wereldtop, zoals onder andere blijkt uit de tekstbox in
hoofdstuk II. Op basis van de laatste publicaties en citaties nemen we een nr. 3 positie in de wereld in.
Ook het samenspel tussen funderend en toegepast onderzoek in QuTech, waar gemengde teams aan
technologie-roadmaps werken, is uniek en krachtig.
• We hebben inhoudelijk sterke netwerken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden met internationale
partners zowel op individueel als op instituutsniveau, binnen de EU en daarbuiten. In geen van de
onderzochte internationale ecosystemen is dezelfde mate van samenwerking en organisatiekracht
aanwezig die waar te nemen is in het Nederlandse (publieke) quantumkennisecosysteem.
• Onze instituties zijn solide en betrouwbaar. Dit geldt voor zowel de overheid en het ondernemersklimaat
als onze kennisinstellingen.
Zwakke punten zijn:
• Binnen het veld heerst nog te veel een competitieve monocultuur die vooral gericht is op
wetenschappelijke excellentie. Deze cultuur heeft ons in de wetenschappelijke wereldtop gebracht, maar
kan belemmerend werken nu we moeten verbreden naar gebruikers en de gehele onderwijsketen.
Aandacht is daarom nodig voor de maatschappelijke vervlechting van technologie en de openheid voor
multidisciplinaire samenwerking, ook in meer praktijkgerichte netwerken. Een positieve noot: dit jaar is het
initiatief genomen voor WIQD, een netwerk voor vrouwen in quantumtechnologie. In algemene zin zijn de
open en directe cultuur een sterk punt van de Nederlandse ondernemerschapssysteem.
• Gezien de fase van de ontwikkeling, zitten we nog in een sterk aanbodgedreven markt (‘technology
push’). Omdat Europese ontwikkelaars en eindgebruikers later instappen dan Amerikaanse en Aziatische
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bedrijven is een overheidsrol legitiem en noodzakelijk om het Europese bedrijfsleven aan te haken bij de
technologie en use-case ontwikkelingen.
Onderzoekers en ondernemers hebben te maken met groeiende, maar versnipperde
financieringsbronnen. Naast de grote corporates als Microsoft en Intel zijn er weinig andere spelers die
praktijkonderzoek of startups financieren. Er is nog vrijwel geen durfkapitaal in Nederland geland bij
nieuwe bedrijven. De funding mechanismen van NWO zijn sinds het opheffen van FOM voor dit veld
ingewikkelder geworden.
De diensten die nodig zijn om valorisatie en ondernemerschap te stimuleren zijn nog niet sterk
ontwikkeld. Er is ruimte nodig om te kunnen experimenteren, advies in te winnen en informatie uit te
wisselen met andere onderzoekers en bedrijven. Wel is het aantal startups in Nederland in vergelijking
met die in andere ecosystemen bemoedigend: Zeven van de 150 startups zijn gevestigd in Nederland en
we hebben stevige publiek-private partnerschappen.

Punten die een gemengd beeld geven zijn:
• De fysieke infrastructuur zoals de campusfaciliteiten en de cleanrooms is in de basis aanwezig maar is
sterk verouderd en behoeft een aanzienlijke kwaliteits- en capaciteitsimpuls om aan de huidige
standaarden te voldoen. Private partijen maken nu vooral gebruik van deze bestaande wetenschappelijke
infrastructuur en hebben nog geen eigen laboratoria en ontwikkelingsruimten opgezet.
• Wetenschappelijk talent uit eigen kweek is van wereldklasse. De uitdaging is om ze hier te houden en de
populatie te laten groeien, en in te zetten op ondernemerschaps- en engineering talent. Jaarlijks studeren
er meer dan 4.500 personen af in een afstudeerrichting gelieerd aan quantumtechnologie en dit aantal
groeit sterk. Vergeleken met andere landen neemt Nederland de zevende plek wereldwijd in. Momenteel
zijn er nog onvoldoende praktijkopleidingen om de totale workforce die nodig is op te leiden.
• Het leiderschap dat aanwezig is in het internationale wetenschapsveld is buitengewoon sterk, zowel als
het gaat om excellentie als om samenwerking. Het is de uitdaging is om dit leiderschap vast te houden en
tegelijkertijd een transitie te maken naar meer private sectorgedreven leiderschap, door intensieve
samenwerking tussen publieke en private partijen.
Het activiteitenplan dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven grijpt aan op de verschillende aspecten
van het ecosysteem.
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3 Activiteitenplan
3.1 Inleiding en samenhang van het actieplan
Het programma is een uitwerking van de Nationale
Agenda Quantumtechnologie en bestrijkt de gehele
kennisketen van onderwijs tot onderzoek en van
technologie tot ondernemerschap. Het grijpt aan op alle
aspecten van het ecosysteem zoals omschreven in de
voorgaande paragrafen. Dit hoofdstuk licht de
verschillende programmalijnen en hun samenhang toe
aan de hand van de structuur in Figuur 7. Als eerste
komt de essentie van het actieplan aan bod, gevolgd
door een uitleg van de drie verschillende KATprogramma’s en de vier actielijnen. Afsluitend volgt
onze visie van een Nationale Cleanroom Infrastructuur.
De verschillende onderdelen van het programma
hangen nauw met elkaar samen; het is een integraal
plan. Daarnaast is het programma van groot belang
voor de ontwikkelingen op het gebied van andere
sleuteltechnologieën:

Figuur 7: Structuur van het Quantum Delta NL
programma

•

Interne samenhang van het programma:
de drie KAT’s hebben grosso modo drie doelen: het versneld ontwikkelen van zinvolle toepassingen van
quantumtechnologie, het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en het stimuleren van de
ontwikkeling en vestiging van (nieuwe) bedrijven in Nederland. Elk KAT doet dit voor zijn eigen
toepassingsgebied (computing, communicatie, sensing). Deze toepassingsgebieden worden gedreven
vanuit de vier actielijnen: van onderzoek en innovatie naar marktcreatie, talentontwikkeling en
maatschappelijke acceptatie van de technologie. Ook onderling vindt er kruisbestuiving plaats via de
KAT’s: de drie toepassingsgebieden zijn immers gestoeld op dezelfde werkingsprincipes uit de
quantummechanica. De nationale cleanroom-infrastructuur is onderliggend aan en randvoorwaardelijk
voor het programma. In de governance wordt deze interne samenhang geborgd.

•

Samenhang met het bredere sleuteltechnologieënbeleid: ontwikkeling van het Quantum Delta NL
programma is ook voor andere sleuteltechnologieën van belang. Heel direct doordat de cleanrooms en
onderzoeksinfrastructuur uit dit programma relevant zijn voor verdere ontwikkeling van onder andere de
(geïntegreerde) fotonica (PhotonDelta), nanotechnologie (MinacNed), semicon (Holland High Tech, High
Tech NL, FME), space en health sciences. Maar het gaat niet alleen om de infra: de investeringen in
ecosysteem- en talentontwikkeling zullen ook een impuls zijn voor de ICT-, nano-, fotonica-, bionano-, en
microfluidicasectoren. De impact op het verdienvermogen van deze sectoren is niet opgenomen in dit
plan, maar zal in lijn zijn met eerdere schattingen uit de Nationale Agenda Fotonica, het convenant
PhotonDelta en Nano4Society en rapportages als het Evaluation Valorisation Programma NanoNextNL
door Technopolis Group.
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Dr. Dirk Smit, Vice President Research Strategy van Shell Global Solutions International B.V. over de impact
van dit programma op Nederland:
“Door nu deze investering te doen, kan Nederland voorop blijven lopen in deze veelbelovende en strategische
technologie en kiest Nederland voor een toekomst waarin nieuw, hoogwaardig verdienvermogen wordt
gecreëerd als uitbreiding op onze bestaande sterke sectoren.”

3.2 KAT-1 | Quantum Inspire: de eerste Europese quantumcomputer
2030 - Carla, de founder van GEM, een startup die Germanium qubits ontwikkelt, neemt samen met haar
IPjurist het contract met Quantum Inspire door. Zij wil graag haar qubits aan het Inspire platform hangen, een
prachtig kanaal om gebruikers en klanten te bereiken. En meteen ook een sterke showcase richting ATOS en
diens grote concurrent, Q4U uit Rijswijk, die geïntegreerde quantumcomputers commercieel aanbieden op
basis van de beste componenten. De jurist heeft wel wat nuttige tips, maar uiteindelijk is het ook een
strategische en gevoelsmatige beslissing. Ze wil in elk geval doorpakken, want je moet het ijzer smeden
wanneer het heet is!

3.2.1
Inleiding
Het eerste KAT-programma draait om Quantum Inspire: de eerste Europese quantumcomputer in de cloud
die 24/7 online beschikbaar is voor gebruikers. Hiermee kan Nederland voorop blijven lopen in de
quantumcomputerrace en zo de huidige quantumcomputers opwaarderen naar machines die in de komende
vijf tot tien jaar wellicht problemen beginnen op te lossen voor de samenleving. Op 20 april 2020 is Quantum
Inspire 16 gelanceerd met toegang tot twee veelbelovende qubittypes uit Delft en toegang tot een emulator van
SURFsara, de supercomputer in Amsterdam. Onze ambitie is dat in 2024 nog meer qubittypes zullen zijn
gekoppeld aan Quantum Inspire en dat vanaf 2028 op een 100+ qubitprocessor zinvolle berekeningen worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld voor quantumchemische of optimalisatievraagstukken) die buiten bereik zijn van een
supercomputer.
De kracht van Quantum Inspire is dat meerdere kansrijke qubitplatforms toegankelijk worden gemaakt
zolang de ‘race’ om het beste type qubit nog niet is beslecht. Daarnaast is de combinatie van hardware met
applicatieontwikkeling uniek: het is mogelijk om applicaties te testen op een echt quantumsysteem. In
tegenstelling tot veel commerciële platforms is Quantum Inspire geen ‘black box’, maar een open platform
waarmee gebruikers hun eigen waarde kunnen creëren.
Quantum Inspire is een magneet voor ambitieuze onderzoekers, ondernemers en investeerders. Vanuit alle
hubs in Quantum Delta NL wordt in KAT-1 ‘muurloos’ samengewerkt om nieuwe hardware, control elektronica,
software en applicaties te ontwikkelen voor en met de industrie. Met deze kennis van de hele ‘stack’, onze
traditie van publiek-private samenwerking en door de juiste platforms bij de applicaties te selecteren, creëert
Nederland een voedingsbodem voor de nieuwe quantumindustrie. Quantum Inspire fungeert als een
testbed voor technologie, waardoor de Nederlandse internationaal leidende wetenschappelijke positie (zie de
tekstbox in hoofdstuk II) wordt vertaald naar een vliegwiel voor economische activiteit.

16

Zie www.quantum-inspire.com
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3.2.2
Ambitie
Er zijn al diverse quantum computing platforms beschikbaar, onder andere bij partijen als IBM en Google.
Quantum Inspire onderscheidt zich van deze commerciële aanbieders op de volgende manieren:
•

Quantum Inspire is een platform dat werkt met verschillende type qubits en is dus hardware-agnostisch.
In eerste instantie wordt gewerkt met spinqubits en transmonqubits en de verwachting is dat de twee
andere kansrijke qubits, de qubits die gebaseerd zijn op Rydbergatomen in vacuüm en op NV-centers in
diamant, in een later stadium aankoppelen. Ook kunnen op termijn mogelijk andere qubittechnologieën
worden aangekoppeld, zoals fotonische processoren.

•

De investeringen in onderzoek en innovatie (actielijn 1, zie sectie 3.5) zorgt voor een constante stroom
aan nieuwe ideeën, waardoor we kansrijke ontwikkelingen voor de qubits en bijbehorende elektronica en
software naar een hoog niveau van betrouwbaarheid kunnen tillen. Een testbed dat 24/7 toegankelijk is
heeft dit ook echt nodig. Op deze manier kunnen we de wetenschappelijke toppositie die we in Nederland
hebben vertalen naar een sterkere Nederlandse technologiepositie, wat op termijn weer resulteert in een
groter verdienvermogen.

•

Een onderscheidende factor is ook het feit dat alle gerealiseerde vindingen op de open versie van
Quantum Inspire worden gedeeld via open source. Dit is niet het geval binnen de betaalde versie van
Quantum Inspire, zodat commerciële gebruikers hun ideeën kunnen beschermen. Het nationale
valorisatieteam speelt hierbij een belangrijke rol door de ontwikkeling van samenwerkingsvormen en IPvoorwaarden die van toepassing gaan zijn (zie ook actielijn 2, sectie 3.6).

•

Vanuit de applicatiehubs (zie actielijn 2, sectie 3.6) werken we verder doelgericht samen met
eindgebruikers aan nieuwe toepassingen van quantumcomputers. Zij formeren teams van onder andere
quantumsoftware engineers, onderzoekers en programmeurs om use cases te verkennen samen met
eindgebruikers. Activiteiten van de applicatiehubs richten zich op het brede publiek via
voorlichtingsevenementen, tot geïnteresseerde clusters gericht op specifieke verkenningen, tot een-opeen projecten voor het ontwikkelen van een use case.

•

Quantum Inspire zet de standaard. Met een intuïtieve gebruikersinterface gebaseerd op nieuwe interactiemetaforen bedient het diverse doelgroepen, van leken tot experts. Quantum Inspire is nuttig voor scholen,
hoger onderwijs en leven lang leren, en voor outreach naar het brede publiek.

3.2.3
Architectuur en fasering van Quantum Inspire in KAT-1
Figuur 8 geeft de architectuur van Quantum Inspire schematisch weer. De oranje pilaren aan de linkerkant
van de figuur duiden kansrijke qubitprocessoren aan. Het toekomstplan is om al deze qubitplatforms te
koppelen aan Quantum Inspire, waardoor ze allemaal toegankelijk worden voor het algehele publiek. Elk type
qubit bevindt zich echter in een andere fase van ontwikkeling en op dit moment zijn alleen de qubits gemaakt
van halfgeleiders en supergeleiders, die respectievelijk spin-qubits en transmon-qubits heten, volwassen
genoeg voor een integratie in de eerste Europese quantumcomputer in de cloud.
Versie 1.0 van Quantum Inspire is recent gelanceerd en geeft dus toegang tot spin en transmonqubits, zoals
geïllustreerd in Figuur 8 via een verbindingslijn met de 1.0 pijl. Voor 2024 is de ambitie om versie 2.0 te
lanceren, waarbij de huidige processoren worden opgeschaald (i.e. meer en betere qubits) en nieuwe type
processoren worden aangekoppeld (zoals NV-centers en Rydbergatomen). Dit is afhankelijk van de voortgang
van de verschillende platforms. In 2028 wordt vervolgens versie 3.0 gelanceerd met een processor die een
daadwerkelijk quantumvoordeel oplevert: het simuleren van een zinvolle chemische reactie die buiten het
bereik van een klassieke supercomputer ligt.
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De modulaire opbouw van deze stack met scherp gedefinieerde interfaces is duidelijk uitgebeeld in Figuur 8.
Individuele componenten kunnen dus door verschillende partijen ontwikkeld worden, wat bekent dat zowel
publieke als private partijen een rol kunnen spelen. Deze individuele componenten schuiven dan vervolgens in
elkaar door middel van systeemintegratie. Het Nederlandse MKB heeft hierdoor ook de ruimte om hun rol te
pakken en te spelen in deze opwindende technologieontwikkeling.

41
Figuur 8: Architectuur van Quantum Inspire (schematisch)

3.2.4
Doelstellingen voor 2027
Hieronder zijn de KAT-1 doelstellingen voor 2027 opgesomd.
1. Door het KAT-1 programma verleent het Quantum Inspire platform in 2027 eindgebruikers toegang tot
minimaal drie qubittypes van Nederlandse bodem en tot een krachtige emulator op een supercomputer
van SURFsara. Daarnaast streven we ernaar enkele qubittypes uit andere Europese lidstaten te kunnen
koppelen aan het Quantum Inspire platform. Europese programma’s, zoals het Quantum Flagship, staan
dit toe.
2. KAT-1 zorgt in 2027 voor de begeleiding van tenminste 100 eindgebruikers uit de (Europese) industrie bij
het gebruik van Quantum Inspire door middel van applicatiehubs (fieldlabs). Zo krijgen we inzicht in de
mogelijkheden van quantumcomputers en -algoritmes voor hun bedrijfsvoering. Ook spelen in 2027
minimaal 50 Nederlandse MKB-bedrijven een rol bij de technologieontwikkeling, zoals het aanleveren
van materialen, software, technisch personeel, elektronica en cryogene technologie. Zowel de
eindgebruikers als ontwikkelaars bouwen zo commercieel exploiteerbaar IP op.
3. Veertig Quantum Inspire geïnspireerde startups, die gespecialiseerd zijn in hardware (qubits,
elektronica, modules), consultancy (begeleiden van bedrijven bij de adoptie van quantum computing) en
software (ontwikkeling van use cases, simulatoren), zijn door KAT-1 in 2027 opgezet.
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4. Quantum Inspire wordt gebruikt voor educatie en training en in 2027 zorgt KAT-1 voor minimaal 300
wetenschappelijke publicaties hieruit. Alle opleidingen die beschreven zijn in sectie 3.8 krijgen toegang
tot het systeem en scholieren en studenten kunnen via stageplekken praktijkervaring opdoen.

3.3 KAT-2 | Nationaal Quantumnetwerk
2030 - Naomi logt in op het nationale quantumnetwerk. Met een quantum-node in Den Haag maakt ze via
Delft een quantumlink naar Amsterdam en Rotterdam. In samenwerking met KPN en ABN AMRO test zij een
quantumnetwerkapplicatie waarmee in de toekomst financiële gegevens veilig kunnen worden
gesynchroniseerd. Daarna sluit ze aan bij een online-vergadering over de internationale met
quantumtechnologie beveiligde verbindingen die onderzoekers van Quantum Delta NL samen met hun
Europese collega’s tussen Eindhoven, Rotterdam en Brussel aan het realiseren zijn. Op datzelfde moment
krijgt een middelbare schoolklas in het House of Quantum in Delft een rondleiding bij het
‘verstrengelingsstation’: de quantumnetwerkprocessor die opengesteld is voor het algehele publiek.

3.3.1
Inleiding
In het KAT-2 programma wordt de basis gelegd voor de volgende generatie van de digitale infrastructuur in
Nederland. Hiertoe wordt een fysiek netwerk tot stand gebracht, bestaande uit glasvezelverbindingen en
hardware, dat de basis vormt voor het toekomstige quantuminternet. Meerdere fysieke quantumnetwerken,
oftewel een quantuminternet, maken onder andere absoluut veilige communicatie mogelijk en verbinden
verschillende quantumsystemen zoals quantumcomputers. Op internationaal niveau zullen koppelingen
worden gemaakt via glasvezel- en satellietverbindingen met andere quantum netwerken en systemen. Het
belang van deze ontwikkelingen is groot, getuige bijvoorbeeld onderstaand citaat van Chris Huls, Lead Tech
Lab / Strategy & Innovation Hub bij de Rabobank:
“De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft, naast het stimuleren van innovatie en ondernemerschap, een belang
bij een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. Quantumtechnologie zal een belangrijke rol spelen in de
verdere digitale transformatie die de financiële wereld nu al doormaakt.”
Nederland heeft de uitgelezen kans om een nationaal quantumnetwerk op te zetten en daarmee de basis te
genereren voor een wereldwijde quantuminternetindustrie. Dit heeft te maken met verschillende capaciteiten
die Nederland bezit.
Allereerst is de digitale mainport van Nederland 17 een van de belangrijkste internationale datahubs in de
wereld. Deze digitale mainport kent inmiddels hogere groeicijfers en een grotere economische impact dan
Schiphol of de Rotterdamse haven. 18 Door de fijnmazige digitale infrastructuur en vele internationale
koppelingen is Nederland ook in staat om een groot deel van de economie door te kunnen laten draaien in
tijden van calamiteiten. 19 Daarbij heeft Nederland een uniek en internationaal leidend ecosysteem op het
gebied van netwerkinfrastructuur, waarbij onder andere AMS-IX en de verschillende datacenter partijen (zoals
Equinix, Interxion, Google en Microsoft) in Nederland de Digitale Gateway to Europe vormen. Nederland is
dankzij haar goede digitale infrastructuur dus uitstekend gepositioneerd voor de economie van morgen.

https://www.dinl.nl/kennisbank/
https://www.dutchdatacenters.nl/posities/digitale-economie-mainport/
19
https://www.ams-ix.net/ams/news/17-traffic-increase-on-the-ams-ix-platform-due-to-corona-covid-19-crisis;
https://www.nl-ix.net/news/#massive_growth_internet_traffic_lockdown
17
18
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De belangrijkste reden is echter dat Nederland momenteel vooroploopt met de ontwikkeling van een
quantumnetwerk via glasvezelkabels. Hier komen ook nog eens verschillende ‘world’s firsts’ bij kijken. 20 Het
MIT bestempelt ons quantuminternet als de doorbraak technologie van 202021, en bij ons worden eerste
versies van quantuminternetprotocollen en een quantumnetwerk stack ontwikkeld. 22 Om deze technologie in
de toekomst uit te kunnen rollen door heel Europa is er daarnaast onder Nederlandse leiding een ‘blueprint’
voor een Europees quantuminternet in de maak. 23
Al deze factoren samen maken Nederland de ideale kandidaat om als eerste in de wereld een nationaal
quantumnetwerk op te zetten en daarmee de basis te leggen voor een wereldwijde quantuminternetindustrie.
3.3.2
Ambitie
Een Nederlands nationaal quantumnetwerk, genaamd het Quantum Staging Netwerk (Q-Staging Netwerk),
dat zich ontwikkelt tot een internationaal toonaangevend platform met de nieuwste quantuminternethardware
en -software. Inclusief de mogelijkheid om de stabiliteit, industriële toepassing en maatschappelijke relevantie
van dit netwerk te toetsen. Dat is onze ambitie voor 2027.
Het Q-Staging Netwerk levert het fundament voor de data-infrastructuur van de toekomst. Deze toekomstige
Cloud-computing en netwerkinfrastructuur maakt het mogelijk nieuwe oplossingen te realiseren voor diverse
maatschappelijke thema’s, zoals veiligheid en privacy, die gebruikt zullen worden door bijvoorbeeld banken,
defensie, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen.
We verwachten dat een bruisende gemeenschap van onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers bij overheid
en (vaak nieuwe) bedrijven ontstaat vanwege de open structuur van het Q-Staging Netwerk. Bedrijven uit de
hardware-industrie hoeven niet zelf te investeren in een (nu nog) dure quantumnetwerkinfrastructuur, maar
kunnen wel al hardware-innovaties testen op ons state-of-the-art netwerk. Ook de software-industrie krijgt de
mogelijkheid de nieuwste quantuminternetprotocollen en applicaties te testen. Voorbeelden hiervan zijn
applicaties die de privacy absoluut waarborgen bij verkiezingen of online veilingen, die toezien op veilige
synchronisatie van medische of financiële gegevens of zorgen voor een efficiënte samenwerking tussen
meerdere quantumsensoren die van groot nut zijn bij bijvoorbeeld aardobservaties.
3.3.3
De opbouw van het Nederlandse Quantum Netwerk in KAT-2
Om de verschillende facetten (R&D, opschaling en applicaties, commercialisatie en standaardisatie) die bij de
opbouw van een nieuw ecosysteem horen goed te borgen, bestaat het KAT-2 programma uit drie pilaren:
1. De eerste pilaar is het Nederlands Q-R&D Netwerk. Het doel van deze pilaar is het ontwikkelen en
integreren van hardware- en softwarecomponenten voor quantumnetwerken en het toetsen van innovaties
in conceptfase. Daarnaast ligt de focus op standaardisatie en de ontwikkeling van (kostenefficiënte)
netwerkcomponenten die aansluiten bij de bestaande telecom- en internetinfrastructuur. Onderdelen die
klaar zijn voor opschaling kunnen direct in het Q-Staging Netwerk worden ingebracht.

https://www.nytimes.com/2015/10/22/science/quantum-theory-experiment-said-to-prove-spooky-interactions.html;
https://www.nature.com/articles
21
https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2020/#unhackable-internet
22
Proceedings of ACM SIGCOMM 2019, 159-173
23
Quantum Internet Alliance (QIA)
20
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2. Centraal in de opbouw van het Nederlandse quantumnetwerk staat het Q-Staging Netwerk, de tweede
pilaar. Het Q-Staging Netwerk is een open en operationeel fysiek netwerk, gebaseerd op state-of-the-art
technologie uit het NL Q-R&D Netwerk. De focus van deze pilaar ligt bij het opbouwen en stimuleren van
het quantumecosysteem, dat gerealiseerd wordt door het feit dat veel verschillende spelers zich kunnen
aansluiten op het Q-Staging Netwerk.
Vanwege zijn open karakter kan het
bedrijfsleven, direct of via een van de
fieldlabs uit actielijn 2 (zie paragraaf 3.6)
actief deelnemen aan het
quantumnetwerk, door onder meer te
investeren in use-cases en
(door)ontwikkeling van applicaties. Zo
kunnen bedrijven hun eigen
quantuminternethardware en -protocollen
testen, quantumnetwerkapplicaties
ontwikkelen, en kunnen nieuwe compilers
en eerste producten en diensten worden
ontsloten voor aangesloten gebruikers
van het netwerk. Als migratiestrategie
voor het Q-Staging netwerk kunnen
applicaties als quantumencryptie worden
ontwikkeld in co-existentie met
bestaande klassieke optische (tele-)
communicatienetwerken. Middels het QStaging Netwerk zal ook verbinding
gemaakt worden met quantumnetwerken
Figuur 9: Het NL Quantum-Staging Netwerk
in Europa, die zowel via glasvezel in de
grond als via satellieten in de ruimte
ontplooid zullen worden.
3. De derde pilaar in het quantumnetwerkprogramma is die van Quantum Network Construction Support.
Hierin leveren experts support voor de commerciële uitrol van quantumnetwerken en services en wordt
ervaring opgedaan met real-world applicaties. Er is een actieve feedbackloop tussen deze derde pilaar en
het centrale NL-Quantum-Staging Netwerk.
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Figuur 10: Samenhang tussen de drie pilaren van KAT-2

3.3.4
Doelstellingen voor 2027
Zie hieronder een puntsgewijze samenvatting van de KAT-2 doelstellingen voor 2027.
1. In 2027 heeft KAT-2 ervoor gezorgd dat in Nederland een op verstrengeling gebaseerd quantumnetwerk
beschikbaar is, waar volop applicaties op worden ontwikkeld en gebruikt, en waarop continu nieuwe
hardware wordt getest. Tenminste 50 hardware- en softwareontwikkelaars en eindgebruikers maken
op dit punt gebruik maken van het NL Q-Staging Netwerk en we streven daarbij naar de opbouw van
commercieel exploiteerbaar Intellectueel Eigendom voor zowel eindgebruikers als ontwikkelaars.
2. Dankzij het KAT-2 programma is in Nederland de eerste Europese Quantum Netwerkprovider actief.
Daarnaast spelen minimaal 30 Nederlandse MKB-bedrijven en minimaal 25 startups een rol bij de
technologieontwikkeling, zoals het aanleveren van hardware, software, technisch personeel, elektronica
en netwerktechnologie.
3. In 2027 heeft KAT-2 geleid tot de mogelijkheid om via een quantumnetwerklink van het NL Q-R&D of
NL Q-Staging netwerk in te loggen op een rudimentaire quantumserver in de cloud en op deze server
vervolgens een quantumberekening uit te voeren die niet te hacken is. Dit waarborgt de volledige privacy,
want zowel derde partijen als de quantumserver zelf zullen volledig ‘blind’ zijn en niet bij de data en de
berekening kunnen komen.
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4. In 2027 maken meerdere belangrijke knooppunten in Nederland gebruik van het NL Q-Staging Netwerk,
aangezien er met quantumsleuteluitwisseling over het quantumnetwerk veilig gecommuniceerd kan
worden. Verschillende sectoren (bijvoorbeeld de Nederlandse overheid en de financiële sector) passen
deze nieuwste technologie toe op gebieden waar het hoogste niveau van veiligheid en privacy is vereist.

3.4 KAT-3 | Quantum Sensing Applicaties
In 2030 legt Rita, onlangs afgestudeerd aan de UvA en sinds kort werkzaam bij de startup QuClock, de laatste
hand aan een nieuwe verzending quantumklokken, nu bedrijven over de hele wereld hard bezig zijn om hun
apparatuur te laten voldoen aan de nieuwe SI-definitie van de seconde. QuClock kon een groot deel van de
wereldmarkt voor quantumklokken pakken, dankzij het testbed voor quantum clocks and ultrakoude atomen,
waarin het bedrijf samenwerkte met LioniX, wereldmarktleider op het gebied van optische chips voor
quantumklokken. Ook de samenwerking met het snelgroeiende Amsterdamse Fintech-bedrijf KNN en ESA
droeg in belangrijke mate bij aan de snelle groei van QuClock.

3.4.1
Inleiding en ambitie
Nederland is een leidende speler in de industrialisatie van sensoren, zoals radar-, Lidar- en EM- detectoren en
voor zowel militaire als niet-militaire applicaties. Voor quantumsensoren kan een vergelijkbare positie worden
opgebouwd. De basis ligt er: er vindt in Nederland hoogstaand onderzoek plaats op het gebied van
quantumsensing, de bedrijven die cruciale componenten voor compacte sensoren kunnen ontwikkelen zijn
aanwezig 24 en er zijn bovendien volop partijen voor wie het toepassen van de technologie interessante
kansen biedt. 25 Bijvoorbeeld ter vervanging of verbetering van GPS, voor de detectie van voertuigen,
ondergrondse leidingen of bodemlagen, voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie MRI-scanners of voor
ultraprecieze metrologie in de semiconindustrie.
Dit KAT wil de vorming van een bruisend Nederlands ecosysteem voor quantum sensing stimuleren, waarin
bedrijven en kennisinstituten over de gehele TRL-schaal samenwerken: van toponderzoek tot geavanceerde
labprototypes tot de ontwikkeling van concrete producten en diensten. Hoewel er al eerste generatie
systemen op de markt zijn, is er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig om quantum sensing tot volle
wasdom te brengen. Naast onderzoek dat zich richt op het ontdekken van nieuwe en het verbeteren van
bestaande quantumsensoren (in actielijn 1), is er aandacht nodig voor het identificeren van nieuwe applicaties
en voor het ontwerpen en ontwikkelen van rendabele en duurzame producten en toepassingen. Dat is waar dit
KAT-programma zich op richt, voor strategisch gekozen technologieën.
3.4.2
Faciliteiten van KAT-3
Om de genoemde ambitie waar te maken, worden in dit KAT de volgende faciliteiten opgezet, die samen een
Nederlands platform vormen voor gemeenschappelijke innovatie op het gebied van quantumsensing: vier
testbeds voor quantumsensing26, in combinatie met een open call om projecten van bedrijven en
kennisinstellingen te versnellen.
De vier testbeds voor quantumsensing staan aan de basis van een Nederlands quantum sensing
ecosysteem. Ze verbinden universiteiten, onderzoeksinstellingen, spin-offs en MKB-bedrijven met grotere

Zoals bedrijven in het PhotonDelta-, NanoLabNL- en Laser SatComm-ecosysteem.
Zoals ASML, NXP, ESTEC, KPN, Philips, Defensie, Thales, Shell en partijen in de financiële en agrarische sector.
26
Bij aanvang, later eventueel uit te breiden naar meer testbeds.
24
25
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industriële partners en eindgebruikers. De testbeds worden samen met de Nederlandse industrie ontwikkeld
en zijn gebaseerd op technologieën die in Nederland worden ontwikkeld én het meest veelbelovend lijken wat
betreft industrialisatie:
•

Een testbed voor quantumsensoren gebaseerd op ultrakoude atomen, zoals klokken en
traagheidssensoren. Dit testbed krijgt een plek bij de UvA en vormt een belangrijke hefboom voor het EU
Quantum Flagship-project iqClock dat daar wordt gecoördineerd. Het testbed omvat een nationale
quantumklok, die wordt onderhouden door het Nationaal Metrologisch Instituut (VSL) en die de
nauwkeurigheid van tijdwaarneming met ordegroottes verbetert. Nederlandse bedrijven krijgen toegang tot
een tweede quantumklok en een atoominterferometer die worden ontwikkeld in het testbed. Dat stelt ze in
staat producten te ontwikkelen die zijn gebaseerd op ultrakoude sensoren. In het begin zullen dat
sensorcomponenten zijn waarin de Nederlandse industrie al een startpositie heeft, zoals complexe
lasersystemen (PhotonDelta). Uiteindelijk streven we ernaar een industrie-ecosysteem te ontwikkelen dat
full-stack ultrakoude quantumsensoroplossingen levert voor bijvoorbeeld netwerksynchronisatie,
bodemonderzoek of navigatie. Bovendien maakt het testbed de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten mogelijk die de ongeëvenaarde precisie van quantumklokken ten volle benutten. Om het
Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen deze opkomende markt te betreden, kan het testbed (in
samenwerking met SURFnet en VSL) de nauwkeurige tijd- en frequentiesignalen via
glasvezelverbindingen afleveren bij geïnteresseerde partijen (zoals KPN, dat heeft aangegeven dat een
onafhankelijk klok- en gps-netwerk belangrijk is voor de Nederlandse soevereiniteit). In het testbed zal
bovendien worden onderzocht hoe ultrakoude sensoren van nut kunnen zijn voor defensie, bijvoorbeeld
met betrekking tot traagheidsnavigatie of de weerbaarheid tegen GPS-verstoringen.

•

Een testbed voor spin-gebaseerde quantumsensoren, waarin de mogelijkheden van NV-centers en
andere spin-gebaseerde sensoren worden gedemonstreerd, mogelijke toepassingen worden
geïdentificeerd en getest en prototypes worden ontwikkeld met bedrijven. Het testbed wordt uitgerust met
state-of-the-art instrumenten die zijn gebaseerd op NV-centers of andere spinsystemen, zoals onder
andere magnetometers, gyroscopen, scanning-probe en nanoNMR tools, waarmee elektromagnetische
velden met extreem hoge resolutie en gevoeligheid kunnen worden gemeten. Het testbed biedt bedrijven
ook de mogelijkheid om business te ontwikkelen voor de nieuwe en verbeterde typen sensoren die in
actielijn 1 worden ontwikkeld.

•

Een quantum sensing testbed voor defensie, voor de ontwikkeling en evaluatie van demonstrators die
relevant zijn voor de Nederlandse krijgsmacht en Nationale Politie. Deze testfaciliteit richt zich op het
beoordelen en karakteriseren van sensor arrays in combinatie met supergeleidende elektronica en maakt
de ontwikkeling van next generation quantumbegrensde sensorsystemen mogelijk. In het testbed kunnen
de bijvoorbeeld in actielijn 1 ontwikkelde componenten voor sensoren worden getest, maar vervolgens ook
complete systemen die gebruik maken van deze sensoren – in realistische scenario’s en samen met
bedrijven en de eindgebruikers in het veiligheidsdomein. Dit testbed zal ook gebruikt worden in lopende
projecten met (internationale) partners op defensiegebied; er lopen al initiatieven.

•

Een testbed voor mechanische quantumsensors. Veel van de huidige sensoren zijn gebaseerd op
mechanische oscillatoren, die worden gebruikt om een veelheid aan parameters te meten, zoals druk en
temperatuur, lading, massa en versnellingskrachten in navigatiesystemen. Dit testbed maakt het mogelijk
om deze state-of-the-art technologieën direct te benchmarken met de nieuwe quantumsensoren en die toe
te passen in de echte wereld en onder zware omstandigheden, zoals in elektromagnetische velden,
trillingen en in situaties waarin bijvoorbeeld GNSS-systemen niet werken. Dit testbed is net als de andere
testbeds een open multi-user faciliteit, die hoger onderwijs en industrieel onderzoek samenbrengt met
bedrijven, industriële partners en stakeholders vanuit de overheid.
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Via reguliere open calls voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen worden in dit KAT-programma
systemen en subsystemen voor de testbeds ontwikkeld (vanaf TRL-4) en getest. Daarnaast staan de calls
open voor de ontwikkeling van andere veelbelovende quantumsensoren, zoals supergeleidende en Rydbergsensoren voor elektromagnetische velden, nanosensoren voor de gezondheidszorg en optomechanische
sensoren voor navigatie. In combinatie met het ondersteunende technology transferbeleid van actielijn 2 stelt
dit Nederlandse bedrijven in staat om snel producten naar de markt te brengen.
Zodra de testbeds operationeel zijn, zullen er (betaalde) projecten worden opgestart met de industrie en
andere organisaties. Onder andere ESTEC, VSL, SURFnet, het Ministerie van Defensie, en LioniX en
verschillende andere bedrijven hebben hun steun voor het KAT-3 programma uitgesproken en willen
investeren in deze projecten of overwegen om dat te doen. Matching vanuit de reguliere open calls in dit KAT
moet daarbij zorgen voor een versnelling van de industrialisatie van quantum sensing in Nederland.
3.4.3
Doelstellingen voor 2027
De doelstellingen van KAT-3 voor 2027 zijn als volgt:
1. In 2027 heeft dit KAT samen met het Nederlandse bedrijfsleven minimaal 30 nieuwe sensing producten
geïdentificeerd en een nieuwe generatie van prototypen ontwikkeld. Tegen die tijd hebben meer dan 60
Nederlandse bedrijven geparticipeerd in de industrialisatie van deze prototypes – als leverancier van
componenten, als producent van sensoren of als eindgebruiker.
2. In 2027 heeft dit KAT geleid tot het ontstaan van tenminste 25 quantum sensing spin-offs en startups
(gericht op componenten, volledige systemen en/of diensten).
3. In 2027 zijn er vijf tot zeven organisaties aangesloten op het quantum clock testbed, waar ze
kloksignalen vandaan halen voor synchronisatie van telecomnetwerken, terrestrial GPS, radioastronomie
en fundamenteel onderzoek.
4. In 2027 is er tenminste een ‘world’s first’ gerealiseerd in samenhang met KAT-3, bijvoorbeeld een
continuous atom laser of een compacte superradiant quantum clock
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3.5 Actielijn 1 | Onderzoek en innovatie

Figuur 11: Gespecialiseerde quantumtechnologie-instituten in
Nederland

Elk van de KAT-programma’s omvat vier
belangrijke actielijnen: onderzoek en
innovatie, het ecosysteem en MKB,
human capital en een maatschappelijke
dialoog (ELSA). Actielijn 1, onderzoek en
innovatie, is cruciaal om te kunnen
garanderen dat Nederland ook in de
toekomst toonaangevend blijft. Hiervoor is
het noodzakelijk om intensief samen te
blijven werken en te blijven investeren in
onderzoek en innovatie om doorbraken te
bewerkstelligen. Het onderzoek zal ter
hand worden genomen door zowel de
gespecialiseerde quantumtechnologieinstituten (zie Figuur 11) als de bredere
quantumgerelateerde Nederlandse
onderzoeksgroepen bij universiteiten,
NWO-instituten, TNO en hogescholen.

De ontwikkelprogramma’s binnen de zes onderzoekslijnen van de NAQT zullen gebruikmaken van de in ons
land aanwezige kennis, expertise en infrastructuur voor quantumtechnologie en nanotechnologie. Dit wordt
onderstreept door Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten:
“Als Vereniging van Universiteiten (VSNU) willen wij met de hoogste kwaliteit van onderzoek en onderwijs
bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het verdienvermogen van Nederland.”
Het budget binnen actielijn 1 (een totaal van € 42 mln.) wordt uitgezet door middel van jaarlijkse (thematische)
open calls waar alle Nederlandse quantumonderzoekers op kunnen indienen en waarvan het doel is de basis
onder de KAT-programma’s te verstevigen en te verbreden. De verwachting is dat fundamenteel onderzoek
uit deze actielijn zal doorstromen naar technologieontwikkeling binnen de KAT’s. De jaarlijkse ‘quantum call’
zal worden gedraaid door NWO en is door zijn focus op de onderbouwing van de KAT-programma’s
additioneel aan de huidige NWO-instrumenten.
Voor het stimuleren van jong talent kunnen ook PhD-studenten en postdoctorale studenten hier projecten
aanvragen. Inter-, multi- en transdisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld in combinatie met sociale- en
geesteswetenschappen zal hier worden gestimuleerd. Door middel van een bilaterale samenwerking met
bijvoorbeeld de VS of Japan en nauwe afstemming met het Europese Quantum Flagship en QuantERA, vindt
er op internationaal vlak effectief kennisuitwisseling plaats.
De actielijn 1 doelstellingen voor 2027 voor verschillende onderzoeksvelden binnen de quantumtechnologie
zijn:
• Quantum Computing, op basis van KAT-1: het doorontwikkelen van verschillende types qubits, actieve
foutcorrectie, architectuur en elektronica.
• Quantum Communicatie, op basis van KAT-2: het doorontwikkelen van quantum nodes, het verkrijgen
van een verbeterde controle over verstrengeling op lange afstanden, het uitbreiden van functionaliteit van
quantumnetwerken.
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•

Quantum Sensing, op basis van KAT-3: het uitvoeren van onderzoek, optimalisatie en verificatie van
fase-2 quantumsensoren in bestaande architectuur.
Quantum Simulatie, op basis van KAT-1: het doorontwikkelen van geschikte platforms voor
quantumsimulatie, het optimaliseren van quantumcontrole en van het benutten van systeemspecifieke
functionaliteiten.
Quantum Algoritmes, op basis van KAT-1,2,3: het opbouwen van een begrip naar de problemen die
quantumcomputers sneller kunnen oplossen dan klassieke supercomputers (dit heet quantum speed-up),
het ontwikkelen van concrete algoritmes en protocollen om die speed-up te realiseren, het afstemmen van
hardware- en softwareontwikkeling.
Post-quantum Crypto, naar aanleiding van de impact van KAT-1: het ontwerpen en analyseren van
cryptografische systemen die zo veilig zijn dat zelfs aanvallers die beschikken over een quantumcomputer
de versleuteling niet kan breken.

3.6 Actielijn 2 | Ecosysteemontwikkeling, marktcreatie en MKB
2030 – Job, deep-tech investor uit Amsterdam, bestelt zijn lunch in het House of Quantum in Delft, het hart
van Quantum Delta NL. Met zijn groene smoothie en biologische couscoussalade neemt hij plaats in het open
gedeelte van de hub, naast twee mensen van Microsoft die in een oriënterend gesprek gewikkeld zijn met een
PhD uit de groep van prof. Kokkelmans. Op het scherm ziet hij dat er later vandaag een interessante lezing
zal zijn, die in zal gaan op de laatste performance data van de Ion trap based quantumcomputer. Hij was er
graag bij geweest, maar wordt verwacht bij de scrum voor de tweede investeringsronde van Orange Quantum
Systems, de spin-off van QuTech met Silicon Valley Bank. Job loopt over van energie: wat een inspirerende
werkomgeving!
50
3.6.1
Inleiding
Quantum Delta NL is een bruisend ecosysteem van studenten, onderzoekers, ondernemers en financiers die
allemaal een rol spelen in de ontwikkeling van quantumtechnologie. Waar actielijnen 1 en 3 zich fors inzetten
op onderzoek en innovatie en het ontwikkelen en behouden van talent, richt actielijn 2 zich op het ontwikkelen
van de noodzakelijke fysieke faciliteiten. Deze faciliteiten zijn nodig om tegemoet te komen aan de groei van
het ecosysteem, om de oprichting van startups te stimuleren en voor de commercialisatie en ontwikkeling van
de vraagkant bij eindgebruikers. De rode draad die hier doorheen loopt is de ambitie om een muurloos
ecosysteem te creëren, waar mensen en partijen in een stimulerende omgeving met elkaar in contact raken
en de kans op innovatie en nieuwe verbindingen wordt vergroot. Daarbij is het zaak dat randvoorwaarden
zoals IP-ondersteuning en financiering op orde zijn, zodat goede ideeën ook daadwerkelijk omgezet kunnen
worden in projecten en ondernemingen.
De belangrijkste acties in actielijn 2 zijn:
• Het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten: in Delft voor de zuidkant van de TU Delft campus waar QuTech,
TNO, bedrijven, het nationale ‘House of Quantum’ en een nieuwe cleanroom een plek krijgen, en in
Amsterdam en Eindhoven in de vorm van fysieke samenwerkingshubs. De fondsbijdrage voor deze
campusontwikkelingen bedraagt maximaal 25%. Het overige deel komt van lokale partijen.
• Het opzetten van een nationaal valorisatieteam dat quantumonderzoekers in heel Nederland
ondersteunt bij ondernemerschaps- en samenwerkingsambities en inzet op harmonisering van IPvoorwaarden.
• Een ambitieus startupprogramma voor ondersteuning van startups, inclusief een publieke preseed
faciliteit voor startkapitaal en proof-of-concept-financiering en een publiek-privaat fonds voor seed-
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investeringen in startups en scale-ups. Deze instrumenten zijn cruciaal om een Europese industrie op te
bouwen en te zorgen dat talent en jonge bedrijven niet vroegtijdig in buitenlandse handen vallen. Het
publieke-private seed fonds zal uit andere bronnen gefinancierd moeten in hetzelfde tijdpad als het QDNL
programma.
Het opzetten van lokale fieldlabs, waar potentiële eindgebruikers ervaring kunnen opdoen met applicaties,
en een subsidie-instrument om Nederlands hightech MKB in het quantumveld te betrekken. Hieronder
valt ook het werk om Quantum Delta NL internationaal op de kaart te zetten en te houden (branding en
outreach activiteiten).

3.6.2
Campus- en hubontwikkeling
De sleutel tot succes? Dat komt in de vorm van een lokale kruisbestuiving tussen multidisciplinair talent,
publiek en privaat. Daarvoor moet de juiste fysieke omgeving ontwikkeld worden, samen met een
programmering om de lokale en nationale interactie te stimuleren. Quantum Delft 27 vormt het zwaartepunt,
met QuTech, TU Delft, TNO, Microsoft, Bluefors, Quantum Inspire en een flink aantal startups, maar is niet
toekomstbestendig gehuisvest: het oude gebouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen is aan
vervanging toe en biedt geen groeiruimte. Daarom wordt zo snel mogelijk gestart met het ontwikkelen van het
zuidelijke deel van de TU Delft Campus met een nationaal ‘House of Quantum’ waar bedrijven zich kunnen
vestigen en community-activiteiten plaatsvinden, gekoppeld aan een nieuw gebouw voor QuTech en een
nieuwe cleanroom. Van de ontwikkelkosten van deze campus komt 25% voor rekening van het Nationaal
Groeifonds, de rest komt uit lokale en private stromen, waaronder TU Delft, TNO, InvestNL en het Science
Park Fonds. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, Burgemeester Delft en lid van de Economic Board ZuidHolland zegt hierover:
“De specifieke focus van gemeente Delft ligt in het faciliteren van de groei van het innovatie ecosysteem in
Delft en de regio. De ontwikkeling van het quantum cluster in Delft en Zuid-Holland is hier een sprekend
voorbeeld van. Wij faciliteren de ambities van de Quantum Delta NL coalitie door Quantum Delft
organisatorisch, financieel, fysiek en rand voorwaardelijk te ondersteunen”
Voor de lokale quantumhub in Amsterdam wordt in het Amsterdam Science Park onder dezelfde voorwaarden
nieuwbouw gerealiseerd, waarin QuSoft, Amsterdamse quantumlabs en de innovatiehub
Quantum.Amsterdam worden gehuisvest. In Eindhoven krijgt het Center for Quantum Materials and
Technology Eindhoven (QT/e) een extra nieuwbouwlocatie voor de KAT-1 activiteiten en voor cocreatie en er
wordt ook een nieuwe cleanroom gerealiseerd. Voor de activiteiten van het Center for QUAntum
Nanotechnology Twente (QUANT) wordt op de campus van de UT een unilocatie gerealiseerd, het MESA+
Quant centrum en quantum incubator, en krijgt de cleanroom een upgrade. Een landelijk team van
professionals uit alle lokale hubs en centra werkt samen aan de ondersteuning van de programmering en
ecosystemen op de verschillende locaties, om zo de innovaties te versnellen en de obstakels weg te nemen
tussen verschillende instellingen. Het team van Quantum Delft trekt daarbij samen op met aQa in Leiden als
lokale partner.
3.6.3
Nationaal quantum-valorisatieteam
We hebben de ambitie om alle kennis en ervaring op het gebied van technology-transfer bijeen te brengen en
alle Nederlandse partners daarmee ter zijde te staan met maar één doel: het versnellen en stimuleren van
commercialisatie en ondernemerschap rondom quantumtechnologie in Nederland om het verdienvermogen op
langere termijn te maximaliseren.

27

Zie https://quantumdelft.nl/quantum-delft/
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Een studie van de Europese Commissie uit 2019 laat zien dat het aantal octrooiaanvragen die betrekking
hebben op quantum computing en quantumcommunicatie zeer sterk toeneemt. 28 De studie laat echter ook
zien dat de bijdrage van Europa daarin achterloopt bij de VS, China en Japan. De technologische voorsprong
die met een octrooi wordt veiliggesteld is een belangrijke factor in marktsucces later. Octrooiering van
uitvindingen genereert daarmee een voedingsbodem voor toekomstige bedrijvigheid in de quantumsector. Om
uiteindelijk verdienvermogen voor Nederland te genereren, is het opbouwen van een sterke IP-positie voor de
BV Nederland cruciaal. Het opbouwen van een sterke of rendabele IP-positie is voor startups en MKB veel
lastiger dan voor corporates. De ondersteuning op het gebied van technology transfer zal zich daarom met
name op hen richten, waarbij het samenwerken met en het leren van de corporates juist van groot belang zijn.
Tegelijk is het zaak belangrijke groeibriljanten te beschermen tegen (vroege) overnames door Chinese of
Amerikaanse Big Tech.
Om deze ambities te realiseren richten we een nationaal quantum-valorisatieteam op met ervaren business
developers en IP-experts met sectorkennis mede gevuld vanuit de hubs. Dit team zal een uniform en flexibel
nationaal IP-beleid voor Quantum Delta NL gaan uitvoeren. Het valorisatieteam zal ervoor zorgen dat bij
onderhandelingen met grote internationale partijen startups en MKB toegang krijgen tot de nodige
specialistische kennis. Zo kunnen zaken als het ‘shoppen’ van internationale ondernemingen bij lokale
universiteiten, ongelijke behandeling van ondernemende onderzoekers en gebrek aan toegang tot business
developers met quantumexpertise worden voorkomen en kunnen strategische belangen verankerd worden via
nationaal beleid.
Het domein van de quantumtechnologie kent een aantal bijzondere condities waarmee rekening gehouden zal
worden. Ten eerste betreft het een technologie met vaak nog een langere weg naar de markt. Het opbouwen
van een stevige IP-positie verscheidene jaren voor marktintroductie is met name voor startups en kleine
bedrijven kostbaar. Daarmee wordt rekening gehouden in het beleid dat wordt ontwikkeld. Hier wordt ook
gekeken naar IP die wordt ontwikkeld in het publieke domein, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de testbeds,
en de IP die een private gebruiker ontwikkelt wanneer hij gebruikmaakt van de publieke infrastructuur.
Op het gebied van met name quantumcommunicatie is standaardisatie heel belangrijk. Waar het voor kleine
bedrijven lastig is om aan tafel te komen bij de internationale standaardisatie-organen, heeft Quantum Delta
NL die mogelijkheden wel. Ook hier sturen wij aan op effectieve samenwerking tussen de grote en kleine
spelers.
Bij het opstellen van het valorisatiebeleid zullen we ook gebruik maken van ‘best practices’ zoals het Vector
Institute in Toronto (zie box), Canada (flexibel IP-beleid gericht op samenwerking) en Oncode in Nederland
(business developers ingebed dichtbij het onderzoek). Daarbij wordt continu een afweging gemaakt tussen
‘openheid’ en ‘bescherming’, waarbij het vergroten van het duurzaam verdienvermogen voor de BV NL voorop
staat.

28

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/patent-analysis-selected-quantum-technologies
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Box: Het Vector institute in Toronto als inspiratiebron
Het Vector Institute in Toronto is een succesvol innovatie-ecosysteem met een sleutelrol voor de universiteit
van Toronto. Om een optimaal innovatieklimaat te scheppen is ook aandacht besteed aan IP beleid dat de
missie van het instituut ondersteunt: economische ontwikkeling voor Canada. Hoewel de Nederlandse context
aanpassingen vraagt, zijn de uitgangspunten interessant voor de doorontwikkeling van Quantum Delta NL:
•
Het Vector instituut is opgericht als reactie op een braindrain van Canadese topwetenschappers op AI
terrein naar de VS. De directeur kreeg een vrije opdracht om dit en ander toptalent terug te halen. Dit is
gelukt, mede door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
•
Doel is het creëren van economische ontwikkeling in Canada door het faciliteren van effectieve IP creatie,
bescherming en commercialisatie. Economische ontwikkeling wordt gestimuleerd door het oprichten van
startups, mede geleid door de uitvinders.
•
Bedrijfsleven- sponsors krijgen geen voorrang op het verkrijgen van IP. Voorwaarde voor bedrijven om
samen te werken met Vector is dat ze een R&D vestiging in Canada hebben.
•
Sponsoren kunnen daarnaast aparte afspraken maken over R&D samenwerking en het gezamenlijk
ontwikkelen van IP. Het Vector Institute zal de overeenkomst altijd opzetten in lijn met de belangen voor
economische ontwikkeling van Canada of haar organisaties
•
Transparantie is belangrijk. IP beleid is duidelijk over rechten en plichten van onderzoekers en partners in
het ecosysteem. Het Vector Instituut communiceert hier actief over.
•
Startups die IP overnemen en naar het buitenland vertrekken dienen een extra 2,5% van hun aandelen
over te dragen aan het Vector Institute.
•
Onderzoekers van het instituut hebben een niet-exclusieve licentie om al het Vector-IP te gebruiken voor
hun onderzoek.
•
Commercialisatiebeslissingen door de CEO worden ondersteund door een commissie van onderzoekers.
De uitvinders worden altijd geconsulteerd.
•
Om onderzoekers die geen interesse hebben in het opzetten van een startup te stimuleren om actief mee
te werken aan de overdracht van IP naar derden, worden toekomstige licentie-inkomsten voor 75%-60%
aan de uitvinder uitgekeerd.

De Nederlandse quantumtechnologie-platformen, zoals het Quantum Inspire platform, die via de KATprogramma’s opgezet worden, geven Nederlandse ondernemingen – startups, MKB en corporates – de kans
om quantumtechnologie te ontwikkelen zonder dat ze gebruik moeten maken van een buitenlands (veelal
Amerikaans) alternatief dat vaak gesteund wordt door concurrerende partijen. Men wordt dus minder snel
gedwongen om een samenwerking aan te gaan met een buitenlandse partij, bijvoorbeeld een Amerikaanse
partij, tegen minder goede (IP-) voorwaarden waarbij soms een deel van de gegeneerde IP of knowhow moet
worden gedeeld met een (concurrerende) buitenlandse partij. De voorwaarden om op deze
quantumtechnologie-platformen te werken worden zo ingericht dat de IP die een Nederlandse partner
genereert met hulp van een dergelijk platform volledig aan deze partner toekomt.
Het nationale valorisatieteam zal ervoor zorgen dat startups en MKB-ondernemingen toegang krijgen tot IPonderwijs, IP-specialisten en ervaren business developers. Eventuele financiële steun bij de eerste stappen in
het octrooiproces kan daar ook deel van uitmaken. Verder zal het IP-beleid erop gericht zijn dat startups en
MKB-bedrijven aantrekkelijke licentie of overdrachtsvoorwaarden zullen krijgen.
Eerste stap is om een kwartiermaker aan te stellen en een proces in te richten om te komen tot
uitgangspunten voor een doordachte en geharmoniseerde IP-strategie.
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Daarnaast krijgt het valorisatieteam de verantwoordelijkheid voor de volgende acties:
•

Met een ambitieus startupprogramma willen we het aantal startups vanuit Nederland verhogen,
internationale startups verleiden om zich in Nederland te vestigen en de succeskansen van de
ondernemers verhogen. Vanuit internationaal erkende incubatororganisaties als YES!Delft en ACE
Venturelabs en support van brancheverenigingen als NLdigital, FME en MinacNed gaan we een quantumspecifiek ondersteuningsprogramma opzetten met als doel: 100 startups in zeven jaar. We maken gebruik
van internationale best practices en vullen dit aan met een excellent netwerk van mentoren, investeerders
en marktpartijen. Onderdelen omvatten een tweejaarlijks validatielab om nieuwe business ideeën van
talent te toetsen en een startup-kickstartprogramma om ideeën versneld tot bedrijven te brengen. Hierbij
wordt ondersteuning geboden bij het vinden van cofounders met de nadruk om diversiteit en
complementariteit, financiering en het maken van IP-afspraken. Ook wordt het hele jaar door in alle hubs
gescout op aankomend ondernemerstalent en worden activiteiten opgezet om studenten en PhD’s al in de
vroege fase van de opleiding enthousiast te krijgen voor ondernemerschap.

•

De tweede actie is het opzetten van faciliteiten die risicodragend kapitaal verstrekken aan quantumstartups en scale-ups. De beschikbaarheid van Europees venture capital loopt achter op US en China.
Ook de expertise in deeptech-investeringen loopt achter op US en China, waardoor er een reëel risico is
dat de hier ontwikkelde kennis en bedrijvigheid in buitenlandse handen valt. Daarnaast past de relatief
lange time to market van startups in quantumtechnologie slecht bij het klassieke venture capitalmodel van
‘closed end funds’ met een looptijd van acht to tien jaar. Op dit moment is er slechts een Nederlandse VC
die investeert in quantum technologie, zij hebben een investering in een bedrijf uit de UK in de groeifase.

•

Een spray and pray pre-seedfaciliteit (subsidie) dat vroegefasefinanciering verleent voor quantum
startups, waarbij een netwerk van nationale en internationale venture capitalists kan worden aangeboord
via een pledge-structuur. De faciliteit financiert tussen de 100-500k per startup voor ongeveer 50 startups.
Voor de opzet kijken we naar Nederlandse best practices zoals het Unique-fonds in Zuid-Holland en het
Brabant Startup Fonds in Brabant. Dit fonds zal 100% publiek worden gefinancierd. Gegeven de hoge
risico’s zal de investering als kosten worden begroot en is dus geen ‘fonds in fonds’-constructie. Op dit
moment is er nog geen dergelijk fonds actief.

•

29

Daarnaast pleiten wij voor een open einde publiek-privaat seedfonds dat deeptech startups faciliteert
naar de ‘A-round’. Dergelijk fonds is nog niet in Nederland actief en past door de specifieke deeptech
eigenschappen van quantumtechnologie niet in bestaande regelingen: de instrumenten van de ROMs
hebben niet de looptijd en omvang, InvestNL is altijd volgend aan een private investeerder en datzelfde
geldt voor de seedcapital regeling, die ook in omvang te klein is. Hiervoor is naar schatting een publieke
investering van € 20 mln. nodig, waarop een multiplier van 4-5 kan worden gerealiseerd door andere
private investeerders aan te haken. Door de lange time-to-market kunnen we voor de opzet kijken naar het
Duitse High-Tech Grunderfonds 29 of een pledgestructuur. Het fonds moet zich richten op tickets van
€ 1-5 mln., de fase voor het nieuwe deeptech scale up fonds dat EZK heeft aangekondigd. De
toegangspoortcriteria sluiten een dergelijk fonds uit. Voor dit instrument zullen dus middelen uit andere
bronnen gevonden moeten worden, zonder dat dit de integrale sturing en timing van het programma
aantast.

https://www.htgf.de

III. Toegangspoortcriteria

54

Dat dit belangrijk is, blijkt onder andere uit de woorden van Benno Broer, CEO van Qu&Co:
“…zonder dergelijke ondersteuning is het voor ons als startup zeer moeilijk om op wereldschaal concurrerend
te zijn en blijven. Om de investeringen te laten renderen, die Nederland al heeft gedaan in onze academische
toppositie in quantumtechnologie, kunnen we daarom geen moment verliezen om het voorstel van Quantum
Delta NL uit te voeren.”
3.6.4
Marktontwikkeling en MKB-beleid
Alhoewel quantumtechnologie op termijn baanbrekende mogelijkheden voor tal van sectoren biedt, zijn
bedrijven zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden die quantumtechnologie biedt. Deze technologie
kan echter een groot disruptief effect hebben voor bedrijven in bijvoorbeeld de chemie, logistiek, IoT, life
sciences, gezondheid en cybersecurity. Daarnaast kunnen hightech MKB-bedrijven in de poule in Nederland
mogelijk een rol spelen in de waardeketen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van software, consultancy en
toelevering van materialen, apparatuur en elektronica. Quantum Delta NL onderneemt de volgende acties om
dit potentieel te ontsluiten:
•

Het eerste actiepunt is het lokaal opzetten van fieldlabs, waar eindgebruikers in contact komen met de
technologie en waar zij mogelijke use cases verkennen op de KAT-testbeds. Ieder fieldlab kiest zijn eigen
thematische focus, zoals quantumchemie, quantum finance of quantum security. Zij zijn verbonden in een
nationaal netwerk dat onder regie staat van Quantum Delta NL. In een fieldlab draait het om
kennisoverdracht en wisselwerking tussen technology push en market pull. De fieldlabs organiseren hun
eigen publieke workshops voor grotere groepen, verkennende projecten voor specifieke use-cases en
langer lopende PPS-projecten voor individuele eindgebruikers die hier ook voor betalen. De opbouw van
het Nationale Living Lab voor QT en Maatschappij uit actielijn 4 kan dienen als blauwdruk voor een
thematisch fieldlab. Vanuit Quantum Delta NL wordt daarnaast een call voor fieldlabs uitgezet, waar lokale
hubs met regionale partners (publiek-privaat) op kunnen intekenen in een verdeling van 50-50 fondslokaal. Na zeven jaar moeten de fieldlabs op eigen benen staan.

•

Ten tweede het ontwikkelen van een gericht MKB-programma met als doel om in de komende zeven jaar
125 hightech MKB-bedrijven in Nederland aan te sluiten op quantumtechnologie. De toegevoegde waarde
van het Nederlandse hightech MKB in quantumtechnologie kan hierdoor worden vergroot. Het programma
wordt geïnspireerd op best practices van NanoNextNL en MinacNed, die een coördinerende rol zullen
nemen in het opzetten van het programma. Via calls (€ 5 mln. per jaar) komen subsidies beschikbaar voor
innovatieprojecten die draaien om het ontwikkelen van producten en diensten die nodig zijn voor de
quantumtechnologie roadmaps en afgeleide producten in de waardeketen. Het MKB kan als individueel
bedrijf of in een PPS consortium projecten indienen vanaf € 500.000 tot € 2 mln. per project. Het MKB kan
als individueel bedrijf of in een PPS consortium projecten indienen vanaf 500k tot 2Miljoen per project.
Hiermee kan het MKB een rol pakken in de technologieroadmaps van de quantumagenda en daarbij als
toeleverancier fungeren in de omvangrijke R&D en ontwikkelprogramma’s die de Europese Unie in
voorbereiding heeft. De focus van de projecten zal in de loop van de tijd steeds meer naar producten en
zogenaamde sub assembly’s groeien. Naast het nanotechnologiegerelateerde MKB zal ook met andere
netwerken zoals HighTechNL, Techleap en NLdigital verbinding worden gemaakt.

•

Inmiddels zijn er diverse internationale conferenties waar quantumtechnologie op de agenda staat. Dit
kunnen specifieke quantumconferenties zijn, zoals IQT (New York en Nederland), Quantum.Tech (Boston
en London) en Q2B (Silicon Valley) of bredere hightech conferenties zoals de Hannover Messe waar
aanwezigheid vanuit Quantum Delta NL waardevol is. We zorgen ervoor dat Quantum Delta NL bij de
belangrijkste van deze conferenties aanwezig is met sprekers en professioneel branding materiaal zoals
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stands en folders. Ook zorgen we ervoor dat we op sociale media een goede aanwezigheid ontwikkelen
en dat de website bijgehouden en ontwikkeld wordt.

3.7 Actielijn 3 | Talentontwikkeling: educatie, kennis en vaardigheden
In 2030 loopt Guusje van Vliet de collegezaal binnen waar ze les krijgt van de chief scientist van Elastic over
de interpretatie van data uit quantum-zoekfuncties. Vervolgens volgt ze een MOOC van prof. Stephanie
Wehner over databeveiliging op basis van quantum-identificatie. ’s Middags voert ze voor haar stagebedrijf
experimenten uit op het quantuminternet en ze gaat eten bij een pizzasessie in het House of Quantum met
medestudenten om een inzending voor een prijsvraag voor te bereiden.

Quantumtechnologie is een jonge technologie en zal ook het komende decennium nog funderend onderzoek
en vroegefase-innovatie nodig hebben. Daarom moeten we de wetenschappelijke top van nu behouden,
internationaal toptalent aantrekken en de wetenschappers van de toekomst opleiden. Tegelijkertijd moeten we
de wetenschappelijke kennisopbouw snel naar praktische toepassingen vertalen die economische waarde
genereren en moeten we de vaardigheden opbouwen om deze toepassingen te implementeren in de
maatschappij. Daarom moeten we het academisch talent verbinden met het praktijkgericht talent op hbo- en
mbo-niveau én met het bedrijfsleven om zo de ‘quantum workforce’ van de toekomst op te leiden. Daarnaast
moeten we talent uit andere sectoren de kans bieden zich om te scholen en zich te blijven ontwikkelen. Om te
zorgen voor een ‘workforce’ ver voorbij de looptijd van dit programma is het van groot belang leerlingen op het
voortgezet en basisonderwijs nu te interesseren voor een carrière waarin quantumtechnologie centraal staat.
De overkoepelende ambitie van deze actielijn is om via gerichte en eenmalige impulsen een
kennisecosysteem van quantum toptalent op alle onderwijsniveaus te helpen opbouwen. Deze pool
van talent is de motor achter Quantum Delta NL en zal als vliegwiel steeds sterker worden. Talent trekt
immers talent aan. Een van de concrete doelstellingen is dat in 2030 tenminste 5000 studenten per jaar
deelnemen in een quantumgerelateerde opleiding, waarvan 500 afgestudeerde masterstudenten.
Om deze ambitie te realiseren, ontwikkelen we een open kennisecosysteem met aantrekkelijke
randvoorwaarden voor toptalent en zo min mogelijk barrières, waar in Learning & Talent Centres
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden om nieuwe onderwijsmethodes en programma’s te ontwikkelen.
Landelijk kennisecosysteem voor quantumtechnologie: Op basis van de expertise bij de verschillende
hubs - Quantum Delft, Quantum.Amsterdam, aQa (Leiden), QUANT (Twente) en Quantum Eindhoven –
worden Learning & Talent Centres opgebouwd waar al het tertiair onderwijs bij is aangesloten 30, naar
voorbeeld van bestaande initiatieven als het CEW en CIV Water in Leeuwarden, of de Chemelot Innovation
and Learning Labs (CHILL) in Geleen. Gedurende de looptijd van het programma, wordt in deze Centres
talent opgeleid, de brug tussen wo-, hbo- en mbo-onderwijs geslagen en de (regionale) industrie actief bij de
opleidingen betrokken. Op basis van het succes van deze Centres kunnen de betrokken instellingen met de
industriepartners besluiten de Centres na de looptijd van dit programma te continueren. Hier kan in de
ontwikkeling van het businessmodel van deze Centres expliciet rekening mee worden gehouden. Hierover
worden gesprekken gevoerd met o.a. de Vereniging Hogescholen en de MBO-raad. Het landelijke
kennisecosysteem ontstaat door:
30

Naar analogie van de Centres of Expertise in het hbo en de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo
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•

De universitaire kennisbasis gezamenlijk te versterken: De ambitie is om onze kennispositie aan de
top te verstevigen door het opleiden van jong talent. Op de verschillende locaties zijn al academische
leertrajecten ontwikkeld, zoals de minor ‘Quantum information and quantum science’ en het master-track
‘Physics for quantum devices and quantum computing’ aan de TU Delft, of de ‘Quantum Software’ tracks
aan de UvA. Via gerichte en tijdelijke impulsen worden deze tracks samen met de universiteiten
doorontwikkeld tot complete programma’s die kunnen worden aangeboden in heel Nederland, bijvoorbeeld
via de Learning & Talent Centres in Nederland. Hierop wordt aangesloten bij de zwaartepunten en
prioriteiten van de kennisinstellingen zelf. Door moderne lesmethoden en efficiënt gebruik van internet
hebben studenten uit binnen- en buitenland de mogelijkheid onderwijs van verschillende locaties te volgen
in een coherent programma. Internationale studenten trekken we extra aan door het aanbieden van
scholarships (zoals de al bestaande QuTech Academy scholarships). Het is hierbij van groot belang dat
studenten van allerlei verschillende disciplines aan kunnen sluiten bij deze opleidingstrajecten (en dus niet
alleen studenten uit de exacte studies).

•

Het hbo- en mbo-onderwijs daarmee te verbinden: De ontwikkeling van quantumtechnologie leidt tot
een steeds grotere behoefte aan professionals met een hbo- en mbo-opleiding. Verschillende instellingen
zetten daar nu al op in, bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die een opleiding Applied
Quantum Computing aan het opzetten is samen met het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en
private partners. Door hierop door te pakken en de koppeling met het universitair onderwijs te versterken,
ontsluiten we een veel groter deel van ons talent en trainen we de mensen waarop de industrie straks in
de praktijk draait. We maken het mogelijk voor wo- hbo- en mbo-instellingen om bestaande opleidingen
direct te koppelen door een eenmalige impuls te geven aan de ontwikkelkosten van Learning & Talent
Centres. Dit is een nieuw concept waarin bijvoorbeeld de MSc Applied Nanotechnology van Hogeschool
Saxion in samenwerking met de Universiteit Twente kan worden ondergebracht. Een andere optie is het
onderbrengen van lectoraten aan wo-instellingen, zoals het eerdergenoemde Lectoraat Applied Quantum
Computing. Hiervoor maken we gebruik van de L.INT regeling van het Regieorgaan SIA. Door deze
samenwerking tussen wo en hbo binnen dit programma realiseren we stageplekken rondom de KATplatforms waar studenten hun afstudeerwerk kunnen doen. Ook ontwikkelen we mbo-opleidingen naar
voorbeeld van de Leidse instrumentmakers School, bij voorkeur in fysieke nabijheid van de hbo- en woopleidingen. De verbinding van fundamenteel met praktijkgericht onderzoek versterkt de innovatieketen en
biedt mogelijkheden voor mensen uit andere disciplines om bij- of omscholing te volgen en draagt het op
die manier bij aan een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. In dit programma leggen we voor het eerst de basis voor
de koppeling van wo- hbo- en mbo-onderwijs in de Centres, waarin extra talent wordt opgeleid en de
verschillende onderwijsstromen fysiek bij elkaar worden gebracht en het (lokale) bedrijfsleven actief deel
kan nemen. Deze Centres zijn nieuw - betrokken partijen doen onderweg ervaring over de succesfactoren
op. Uiteindelijk bepalen de betrokken instellingen en bedrijven zelf of de Centres voldoende resultaat
leveren om vervolgens zonder impulsfinanciering zelfstandig verder te gaan. Dit is voor nu wel degelijk de
ambitie van de betrokken instellingen en hier zal tijdens de looptijd van het programma dan ook expliciet
op gestuurd worden. Mochten aan het eind van de looptijd de Centres onvoldoende resultaat leveren,
worden de Centres na afloop van het programma stopgezet.
Ir. Godelieve Bun, directeur-bestuurder van de Leidse instrumentmakers School, onderstreept het belang
en de potentie van deze verbinding tussen wo, hbo en mbo:
“De Leidse instrumentmakers School verzorgt de vierjarige mbo-opleiding tot research-instrument-maker.
De hightech precisie-industrie en ontwikkelwerkplaatsen van Nederlandse universiteiten en
onderzoeksinstituten zoals TNO zijn de specifieke werkkring van de afgestudeerden. Zij dragen bij aan
Research & Development door hun hoge niveau van vakkennis, vakbekwaamheid en creativiteit. Bij veel
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deelnemers aan de Quantum Delta NL-coalitie zijn al LiS-alumni werkzaam, het Groeifonds
Quantumtechnologie zal daar vele uitdagende afstudeeropdrachten en werkplekken aan toevoegen.”
•

Drempels binnen het ecosysteem te verlagen: Voor talentontwikkeling is het belangrijk dat er zo min
mogelijk beperkingen zijn voor het opdoen en delen van kennis. Daarom zorgen wij voor een zo flexibel en
open mogelijk IP-beleid (zie actielijn 2) en willen we alle deelnemers aan Quantum Delta NL toegang
geven tot alle faciliteiten en netwerken. Om dat te faciliteren zorgen we voor een implementeerbare
centrale autorisatie en toegangscontrole voor het hele ecosysteem. Net als ambtenaren in Den Haag met
hun Rijkspas alle ministeries in kunnen, heeft een postdoc van het Center for Quantum Materials and
Technology in Eindhoven ook toegang tot het House of Quantum en kan daar koffie uit het apparaat
krijgen. Er zijn wel verschillende securityniveaus voor deelgebieden en de selectie daarvoor is streng.
Extra mogelijkheden om toptalent te creëren: Om sleutelfiguren in het ecosysteem te kunnen
aantrekken of verloren talent terug te halen, maken we budget vrij om extra aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Dit budget kan breed worden ingezet voor wetenschappers,
business developers of ondernemers. Dit is geïnspireerd op het succes van het Vector Institute in Canada,
dat dit als een van de succesfactoren beschrijft. Op deze manier kunnen we concurrerende aanbiedingen
doen. Het betreft met nadruk een budget voor extra arbeidsvoorwaarden, bovenop bijvoorbeeld een
aanstelling als tenure tracker op een universiteit. Het gaat hier niet altijd over salaris, maar kan ook
betrekking hebben op labs, PhD-posities of baangaranties voor partners (om het ‘two-body problem’ te
adresseren) - additionele voorzieningen dus. Een acquisitiestrategie voor toptalent wordt in het bestuur
van Quantum Delta NL besproken. We streven naar een poule van ongeveer 40 wetenschappers en
professionals op wereldniveau in het publieke domein. Ook business developers voor het valorisatieteam
kunnen een extra bijdrage krijgen.

•

Een sabbatical voor sleutelfiguren in te stellen om het netwerk te vergroten: Om het netwerk en de
aantrekkingskracht van Quantum Delta NL te vergroten willen we een sabbaticalprogramma opzetten voor
sleutelfiguren in het internationale quantumveld. Wetenschappers, maar ook medewerkers van
multinationals, ondernemers en investeerders willen we selectief de mogelijkheid bieden om een aantal
weken tot maanden in Nederland op sabbatical te komen. We willen hier een sfeer creëren die
vergelijkbaar is met het Institute for Advanced Study van Princeton, waar de slimste natuurkundigen met
elkaar van gedachten kunnen wisselen en aan nieuwe ideeën kunnen werken.

•

Interesse bij de jongste generatie scholieren te kweken: De quantummechanica berust op wetten die
intuïtief moeilijk te bevatten zijn en het is daarom belangrijk om op jonge leeftijd in aanraking te komen met
quantumtechnologie. Dit kan door onderwijsmethoden te gebruiken die speciaal zijn toegespitst op
leerlingen op het voortgezet onderwijs, zoals bijvoorbeeld The Quantum Quest, ontwikkeld door QuSoft en
UvA, maar ook door nieuwe concepten zoals ‘gamification’ of ‘serious games’ in te zetten, of nieuwe
tastbare modellen te ontwikkelen voor onderwerpen als ‘qubits’, of ‘verstrengeling’ en deze te combineren
in een module voor het vak Natuur, Leven en Technologie. Daarnaast ontwikkelen we
nascholingstrajecten voor docenten. Interesse kweken bij jongere generaties is daarnaast een kerntaak
van landelijke wetenschapsmusea zoals Naturalis, Nemo en de universiteitsmusea, die zijn verenigd zijn
onder de VSC (de vereniging voor wetenschapsmusea en Science Centers).

Verder zullen programma’s gerealiseerd worden voor consultancy aan industrie en voor de maatschappij om
kennis te maken met quantumtechnologie, zodat een maximale impact van quantumtechnologie gerealiseerd
en gewaarborgd kan worden. Dit is onderdeel van actielijn 2 (fieldlabs). Het Nationaal Living Lab voor
Quantumtechnologie & Maatschappij uit actielijn 4 kan een belangrijke rol spelen bij de maatschappelijke
opleidings- en ontwikkelcomponent.
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3.8 Actielijn 4 | Maatschappelijke impact van quantumtechnologie
2030 – Maatschappelijke betrokkenheid versnelt innovatie van quantumtechnologie: de ontwikkeling van de
quantum computing platforms neemt steeds concretere vorm aan. Een diverse groep geselecteerde burgers
houdt een hackathon in het Nationaal Living Lab voor Quantumtechnologie & Maatschappij om de nieuwste
gebruikersomgeving van Quantum Inspire te testen. Het gebruik en de aanpak wordt nauwkeurig gemonitord
om deze omgeving te optimaliseren voor gebruik door een breed publiek. Daarna nemen deze burgers deel
aan focusgroepen om hun wensen en verwachtingen van deze nieuwe technologie in kaart te brengen.
Dankzij deze interactie groeit de nieuwe technologie naar de maatschappij toe en kunnen in een vroeg
stadium maatschappelijke, ethische en juridische kwesties worden geïdentificeerd. Quantumtechnologie
verstrengelt met de maatschappij en bedrijven spelen effectief in op de kansen die zich voordoen.

De ambitie van deze actielijn is dat in 2030 het Society Readiness Level krachtig is meegegroeid met
de technologie. Nederland is trots op alle innovaties en is klaar deze te gebruiken. Er is maatschappelijk
draagvlak doordat burgers zien dat quantumtechnologie verantwoord wordt ingezet voor doelen die zij
belangrijk vinden, zoals duurzame energie, gezondheidszorg en bescherming van privacy. Er is breed politiek
draagvlak, doordat heldere juridische en sociaal-maatschappelijke (ELSA) kaders hebben geleid tot krachtig
beleid en een wereldwijde voorsprong bij kritieke onderhandelingen. Hierdoor landen toepassingen vlot in de
maatschappij en is een industrie van dienstverlening rondom de technologie mogelijk, terwijl technologische
producten en toepassingen meer kans hebben op een succesvolle marktintroductie.
Om deze gedurfde ambitie waar te maken, richten we een Nationaal Living Lab voor Quantumtechnologie
en Maatschappij (NLL) op (zie kader) als onderdeel van het House of Quantum. Dit Lab streeft een integraal
programma na, waarin alle vier de innovatiepijlers (wetenschap, bedrijfsleven, politiek en maatschappij)
samenwerken om quantumtechnologie efficiënt te vertalen naar maatschappelijke toepassingen. Dit Lab
ondersteunt en faciliteert hierbij verschillende activiteiten die als volgt zijn gestructureerd:
•

Instellen van twee interdisciplinaire leerstoelen ‘ELSA voor quantumtechnologie’, voor gedegen
onderzoek naar de maatschappelijke impact van quantumtechnologie. Deze twee interdisciplinaire
leerstoelen werken nauw samen met maatschappelijke partijen (waaronder wetenschapsmusea) en het
bedrijfsleven en voeren onderzoeksactiviteiten binnen het NLL uit, waarbij ze zoveel mogelijk de
bestaande muren tussen de verschillende bloedgroepen en disciplines doorbreken. Eén leerstoel richt zich
primair op de verbinding tussen maatschappij en technologie op basis van evidence-based projecten en in
het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde en aantrekkelijke toepassingen; de ander richt zich
primair op ethische en juridische aspecten en beleid op thema’s als privacy, databescherming, toegang,
verantwoordelijkheid, eigendom en bescherming van resultaten en standaardisatie. Deze activiteiten
voeden gezamenlijk de KAT-programma’s en verbinden de technologische innovaties daarin vroegtijdig
aan maatschappelijke waarden. Hierbij ondersteunen zij de opbouw van een krachtig ecosysteem in
Actielijn 2. Daarnaast dragen ze bij aan Actielijn 3 door ELSA-vakken toe te voegen aan bestaande
quantumopleidingen (bijv. de Quantum Academy bij QuTech en de Quantumsoftware master in
Amsterdam), ‘responsible research and innovation’ specialisaties te ontwikkelen voor de nationale
Bachelor- en Masterprogramma’s en professionals uit het bedrijfsleven op te leiden in ELSA-vaardigheden
en ze te leren hoe ze daarin effectief in kunnen spelen bij hun bedrijfsvoering.

•

Beschikbaar maken van een nationaal loket voor de maatschappij en ondersteuning voor (startende)
ondernemers in samenwerking met Actielijn 2. Dit loket verbindt het onderzoek met de maatschappij en
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kan sturing geven op onderzoeksvragen binnen het NLL door actief vragen uit de maatschappij op te
halen. Daarnaast krijgen (startende) ondernemers voorlichting en ondersteuning om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen met hun diensten en producten gebaseerd op quantumtechnologie. Op basis
van de onderzoeksresultaten wordt een dienstenpakket uitgerold, bestaande uit workshops, Use Case
verkenningen en prototype-ontwikkeling. Hierbij wordt het verantwoord toepassen van
quantumtechnologie op de Use Cases door bedrijven op een zo laagdrempelig mogelijke manier
gestimuleerd. Uiteindelijk leidt dit tot een praktische ELSA-toolkit die breed kan worden gedissemineerd.
Dit loket is deels virtueel, deels bemand door adviseurs die met startups en MKB samenwerken. Er komen
middelen uit het MKB-instrument beschikbaar voor maatschappijgericht innoveren en maatschappelijke
verantwoord ondernemen.
•

Het opstellen van een convenant voor maatschappelijk verantwoord implementeren van en
ondernemen met quantumtechnologie. Een nationale commissie stelt in samenspraak met politiek en
het bedrijfsleven dit convenant op, waarin de richtlijnen staan voor IPR, Standaarden en ‘Best Practices’
bij maatschappijgericht innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Quantumtechnologie
behelst onder andere communicatie van persoonlijke gegevens en complexe data-analyse die niet langer
volledig transparant is voor menselijke gebruikers, toegepast in cruciale sectoren, zoals de
gezondheidszorg. Het risico bestaat daarmee dat investeringen vastlopen op ethische en juridische
weerstand (zoals eerder bij het Elektronische Patiëntendossier is voorgekomen). Het convenant geeft
richtlijnen voor sociaal innovatieve toepassingen met ethisch en juridisch draagvlak om deze risico’s te
minimaliseren. Deze richtlijnen van het convenant vormen ook een richtsnoer bij de ontwikkeling en
implementatie van Use Cases en applicaties binnen dit programma, bijvoorbeeld in de verschillende
fieldlabs. Het convenant draagt bij aan de discussie rondom toekomstig nationaal beleid en regelgeving en
met voldoende politieke lobby vervolgens ook aan overeenkomstig Europees beleid.
60

Figuur 12: De werking van het Nationale Living Lab
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Het Nationaal Living Lab voor Quantumtechnologie
& Maatschappij heeft als doel om een ‘Quadruple Helix’
op te bouwen waar wetenschap, bedrijfsleven, beleid en
maatschappij samenkomen om technologie versneld
naar innovaties voor de maatschappij te vertalen. Het
draagt bij aan de KAT-programma’s door nadruk te
leggen op maatschappelijke impact. Het verhoogt het
maatschappelijk draagvlak voor implementatie van
innovaties, waarmee de kansen voor ondernemers
toenemen om diensten en producten succesvol te
lanceren. Door heldere juridische en ethische kaders en
aangespoord door het bedrijfsleven wordt
maatschappijgericht innovatiebeleid doorontwikkeld en
wetenschap en innovatie aangescherpt. Zo ontstaat een
innovatievliegwiel aangedreven vanuit maatschappelijke
impact en niet alleen door technologische impact. Het
lab is nauw verbonden met de KAT-programma’s,
Actielijn 2 en 3 en met de Fieldlabs en Learning & Talent
Centres daarin.

3.9 Nationale Cleanroom Infrastructuur | NanoLabNL als
technologische basis voor de NAQT
3.9.1
Inleiding
NanoLabNL is een gecoördineerde,
gedistribueerde infrastructuur en is dé nationale
faciliteit voor nanofabricage. Op vijf locaties
(Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede en
Groningen) zijn cleanrooms beschikbaar met
apparatuur en expertise voor het vervaardigen
van nanodevices. De beschikbare hoogwaardige
apparatuur is geschikt om materialen te
deponeren en te structureren met nanometerresolutie en de gefabriceerde oppervlakken en
structuren te inspecteren en te analyseren. De
technieken zijn breed inzetbaar en worden
gebruikt in vakgebieden zoals Photonics, Space,
Health, Semicon en Quantum. Naast een brede
basisinfrastructuur
biedt iedere faciliteit unieke
Figuur 13: Cleanrooms voor het vervaardigen van nanodevices
apparatuur en expertise die gekoppeld is aan de
lokale kennis en wetenschappelijke programma’s. De individuele Nanolabs hebben ieder een eigen
technische staf voor de ondersteuning van de gebruikersgroepen.
3.9.2
Ambitie
Alle wetenschappelijke en private gebruikers van de cleanrooms maken deel uit van de NanoLabNL
community waarin veel basiskennis is en wordt opgebouwd en gedeeld. Vanuit langdurige samenwerking is
een uniek ecosysteem ontstaan voor onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie. Dit heeft geleid tot talrijke
innovaties en werkgelegenheid voor duizenden mensen in hoogwaardige technische beroepen. Door het
ambitieuze investeringsprogramma wordt alle apparatuur weer up-to-date gemaakt en vormt NanoLabNL de
essentiële basisinfrastructuur waarop de andere actielijnen en KAT-programma’s van dit voorstel zich kunnen
ontplooien.
NanoLabNL-faciliteiten worden ook gebruikt voor commercialisatie van onderzoek door het ontwikkelen en
testen van prototypes en zelfs kleinschalige productie. Momenteel wordt circa 20% van het gebruik op basis
van cleanroomuren ingenomen door externe private partijen die daarvoor ook commerciële tarieven betalen.
NanoLabNL faciliteert niet alleen bestaande bedrijven maar juist ook startups bij het toegankelijk maken van
hoogwaardige apparatuur en expertise. Het feit dat zij niet zelf hoeven te investeren in dure cleanroom
infrastructuur geeft hun een korte time-to-market en is een belangrijke voorwaarde voor succes voor bedrijven
die actief gebruik maken van nanotechnologie. Van de twintig jaarlijkse startups op het gebied van micronano
zijn er ongeveer zes direct geassocieerd met de NanoLabNL faciliteiten. Voorbeelden van dergelijke bedrijven
zijn Micronit, LioniX, QuiX, Single Quantum, DENSsolutions en SmartPhotonics. Aannemende een viervoudig
rendement op geïnvesteerd vermogen 31 is de ambitie van dit specifieke infra-programma om op termijn een
omzet te creëren van minimaal € 180 mln. en om tenminste 40 QuantumNano startups voort te brengen. Het
volgende citaat, dat is overgenomen uit een voorstel dat NanoLabNL uitbracht, schetst het belang van deze
infrastructuur voor Nederland:

31

Eindrapport NanoNextNL 2010-2016
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“The availability of the broad range of facilities in the different NanoLabNL labs was one of the main reasons I
came to the Netherlands”, says Simon Groeblacher, whose group at Delft University of Technology focuses on
the quantum behaviour of massive mechanical systems coupled to a laser field inside an optical cavity. The
mechanical oscillators range from hundreds of nanometres to several millimeters in size. All of these
structures need to be fabricated in a cleanroom environment, where it is paramount to be able to control the
surfaces of the devices down to an atomic layer. Such precise control is necessary to avoid defect states and
contaminants that can lead to optical absorption as well as mechanical decoherence as both effects destroy
the very fragile quantum nature of these devices. The cleanroom facilities in Delft provide a unique
environment to fabricate these structures and are a key ingredient in the success of the Groeblacher lab.”
Ook zijn de faciliteiten van groot belang voor onderwijs. Jaarlijks worden honderden studenten opgeleid tot
deskundige professionals. Verder zijn we in staat om topklasse studenten en toponderzoekers aan te trekken
door toegang te bieden tot de hoogwaardige infrastructuur.
3.9.3
Acties
Om wetenschappelijke doorbraken te forceren voor de fabricage van quantum devices is het noodzakelijk
controle te krijgen over processen op de atomaire schaal. Dit vereist een vernieuwing van het machinepark op
de verschillende locaties om tot deze precisie te komen en zo ‘Stateof-the Art’ te blijven. De uitdagende specificaties voor quantum devicefabricage zijn leidend bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Alleen
door beheersing van dimensies van de componenten op de atomaire
schaal en uiterste controle over de zuiverheid van materialen kunnen
de wetenschappelijke doorbraken worden gerealiseerd. De sterkte en
focus van de lokale quantumecosystemen van de individuele partners
zijn richtinggevend voor de verdeling van de apparatuur en zijn in
grote lijnen: Q-computing en internet (Delft), Q-materials en photonics
(Eindhoven), Q-nanotechnology, sensing en photonics (Twente), Q2D-materials (Groningen) en Q-nanophotonics en Q-materials
(Amsterdam). De doelstelling is uitdrukkelijk dat andere vakgebieden,
zoals Health, Space, Semicon en Photonics ook profiteren van het
Figuur 14: Infrastructuur dient meerdere
beschikbaar komen van de beoogde hoogwaardige infrastructuur. Het
sectoren
merendeel van de aan te schaffen apparatuur voor fabricage van
quantum devices is breed inzetbaar. Om de bestaande apparatuur te vervangen of te upgraden is een
zevenjarig investeringsprogramma van gemiddeld € 15 mln. per jaar nodig.
Daarnaast is een extra impuls nodig om het machinepark geschikt te maken voor ontwikkelingen verderop in
de innovatieketen, op hogere technical readiness levels (TRL). Te denken valt aan hoge mate van
reproduceerbaarheid en voorspelbaarheid van processen, verbeterde uniformiteit over grotere
substraatoppervlaktes en hogere through-put van machines. Deze impulsinvestering van € 45 mln. zal voor
een deel gecombineerd worden met de investeringen voor de wetenschappelijke apparatuur (bijvoorbeeld
meer automatisering) en voor een deel voor dedicated machines waarbij extra procescontrole vereist is en
verstoringen niet gewenst zijn. Zowel bedrijven als wetenschappers zullen gebruik maken van deze
apparatuur. Om voor startende bedrijven de drempel tot het gebruik van de infrastructuur te verlagen zal het
succesvolle voucherprogramma voor startups worden voortgezet met een kleine fractie van dit impulsbudget.
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Het belang van de Nationale Cleanroom Infrastructuur voor andere domeinen
De Nationale Cleanroom Infrastructuur is niet alleen van essentieel belang voor de ontwikkeling van de
quantumtechnologie in Nederland. Ook voor andere sleuteltechnologieën en domeinen is de infrastructuur
belangrijk, zeker daar waar nanotechnologie een grote rol speelt. Hier enkele voorbeelden.
Fotonica is een internationaal sterk groeiend veld. Het is een sleuteltechnologie, met een groot aantal
bedrijven. Volgens de Nationale Agenda Fotonica (2018) groeit de wereldwijde fotonicamarkt jaarlijks met
40% en zijn er in NL bijna 300 bedrijven actief op dit gebied, met een totale omzet van meer dan € 4 mrd. Een
belangrijke sector vormt de Integrated Photonics (optische chips). Dit is een markt in opkomst, die naar
verwachting elke 2,5 jaar verdubbelt. Photondelta, de Nederlandse brancheorganisatie die de ontwikkeling
van deze jonge, veelbelovende technologie in NL aanjaagt, heeft zich tot doel gesteld de omzet van
Nederlandse bedrijven in 2030 op te stuwen tot € 1 mrd, waarbij de sector werk moet bieden aan 4000 fte. De
Nederlandse sector staat internationaal in hoog aanzien met bedrijven als Smart Photonics, Effect Photonics,
Technobis, LioniX en PhiX. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse fotonicasector, en zeker ook de
integrated photonics-bedrijven, is het kunnen beschikken over state-of-the art cleanroomfaciliteiten cruciaal.
Daarom is het Quantum Delta NL voorstel ook voor de ontwikkeling van deze Nederlandse juweeltjes van
groot belang.
Health: Op nanotechnologie gebaseerde DNA-analysesystemen worden ingezet voor het analyseren van het
hele genoom, darmflora, kankercellen en nog veel meer. Organ-on-a-chip zal naar verwachting zorgen voor
snellere medicijnontwikkeling en vermindering van dierproeven. Nanotechnologie zorgt voor betere drug
delivery en contrastagents voor imagingtechnieken. Nanomechanisch afgestemde materialen en structurele
eigenschappen reduceren afstotingsprocessen bij implantaten, maken wearable medische meet- en
monitorinstrumenten mogelijk en patiëntvriendelijk. Door het aanwezige high-tech MKB en een duidelijke
marktvraag naar oplossingen is de kans op impact op korte en middellange termijn groot. De tijd naar de
markt wordt met name bepaald door regulering en financiering. Veel markten en marktsegmenten waarin
nanotech de sleutel tot groei is, groeien veel harder dan de gemiddelde markt. Marktgroei van meer dan 15%
is geen uitzondering.
Energie: Nieuwe onderzoeksrichtingen gericht op begrip van ionische diffusie en elektronentransport en de
regulering van omkeerbare elektrochemische reacties zijn cruciaal voor het ontwikkelen van batterijen met
sterk verbeterde energieopslag en langere levensduur. Nanotechnologie en geavanceerde materialen,
inclusief innovatieve technieken om de materialen te maken en vorm te geven, zijn de belangrijkste
technologieën omdat deze ingrepen op de cruciale nanolengteschaal mogelijk maken. Daarnaast zal
onderzoek plaatsvinden om nanotechnologie in te zetten voor herbruikbaarheid van materialen, duurzamer
gebruik van energie en het ontwikkelen van alternatieven voor plastics en isolatiematerialen.
Agrifood: Voedsel is een ‘nano-gestructureerd’ materiaal en ook de verwerking daarvan in het lichaam vindt
op nanoschaal plaats. Daarom kunnen de mogelijkheden van nanotechnologie worden gebruikt om betere
producteigenschappen en/of nieuwe functionaliteiten te realiseren (‘food/body interaction’), die passen in een
preventief gezondheidszorgconcept. Als Key-Enabling Technology (KET) zal nanotechnologie vrijwel nooit
rechtstreeks in het eindresultaat zichtbaar zijn maar is daarvoor wel essentieel. Het programma beoogt de
benutting en, indien nodig, uitbreiding van de mogelijkheden van nanotechnologie om op een duurzame
manier in onze behoefte aan de hoge kwaliteit voedsel en zuiver water te voorzien, en zo een gezond en
plezierig leven ook voor toekomstige generaties veilig te stellen.
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4 Tijdpad
4.1 Tijdpad van het programma
Dit ambitieuze programma heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027, met als doel om in 2030 in Nederland
een uniek quantumecosysteem te hebben gebouwd. De technologische doelen zijn een pan-Europees, open
quantum computing platform voor het maken van complexe berekeningen en simulaties en een nationaal
quantumnetwerk waarmee quantumbeveiligde verbindingen tussen minimaal zes Nederlandse locaties
kunnen worden gemaakt, dat fysiek toegankelijk is op minimaal een locatie (voor hardware en network stack
ontwikkelaars), en remote online voor ontwikkelaars en gebruikers. Tegelijkertijd is tegen die tijd een
quantumsensorindustrie opgebouwd die meetmethodes ontwikkelt en produceert voor bijvoorbeeld
materiaalsynthese, de medische sector en voor beveiliging en defensie.

4.2 Mijlpalen
Om deze doelen te bereiken, worden onderweg verschillende mijlpalen bereikt:

KAT-1

KAT-2

Mijlpaal

Jaar

Quantum Inspire 2.0 met nieuwe types quantumprocessoren

2024

Lancering van Quantum Inspire 3.0 met 100+ qubits waarop praktische simulatie
toepassingen draaien

2027

Quantum NL R&D Netwerk met drie quantumprocessoren gerealiseerd

2023

Online remote access tot het NL Q-Staging network, onder andere voor het
ontwikkelen van software en applicaties

2023
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Quantum NL Staging Netwerk met minimaal vijf quantum nodes beschikbaar via de 2026
cloud
KAT-3

AL-1

AL-2

AL-3

Eerste ronde van KAT-3 open call succesvol afgerond

2023

Frequentie-overdracht van nationale klokfaciliteit naar VU gerealiseerd

2024

Vier quantum sensor-testbeds zijn operationeel

2026

Het aantal startups door gepromoveerden in QT is verdubbeld

2026

Er zijn door deze calls 100 extra gepromoveerde experts in QT

2027

Start valorisatieteam en startup supportprogramma

2021

Publiek pre-seed faciliteit gerealiseerd

2022

Opening House of Quantum

2024

Kennissysteem zonder muren: “één toegangspas voor heel QDeltaNL”.

2023
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AL4

Infra

Mijlpaal

Jaar

Nationaal QT-onderwijs platform met Minor/Master/hbo/mbo-opleidingen

2026

ELSA-toolkit voor MKB ontwikkeld en als service aangeboden via loket

2022

Pilot draait voor ELSA-specialisaties in landelijke minor/master

2025

Onderbouwd en met akkoord van alle partijen plan voor Hoge-TRL-investering

2021

Minimaal 50% van de basis infrastructuur is aanbesteed en wordt gebouwd

2023

4.3 Mid-term review
Bij de uitvoering van een complex programma zoals dit, waarin veel acties bij elkaar komen en veel
verschillende spelers betrokken zijn, is het noodzakelijk de progressie gedurende de looptijd kritisch tegen het
licht te houden. Daarom wordt er binnen dit programma een mid-term review gehouden. Deze review vindt na
vier jaar plaats (dus eind 2024, begin 2025). Naast de voortgang op de KPI’s zal ook de voortgang van de
KAT-programma’s en de actielijnen beoordeeld worden.
Een scherpe analyse van de voortgang en de behaalde mijlpalen door een (externe) expertgroep leidt tot
nieuwe inzichten in de richting en focus en tot een mogelijke aanscherping van het programma en de
investeringen die daarin worden gevraagd. Daarbij moet het helder zijn dat investeringen in een jonge
technologie als quantumtechnologie bijdragen aan het verdienvermogen op de langere termijn. We investeren
nu stevig in technologie, ecosystemen, talent en maatschappij, zodat we daar over enkele jaren de vruchten
van plukken. Bij de analyse van het programma moet daar uiteraard bij worden stilgestaan.

Figuur 15: Visualisatie van de eerste tranche tot de midtermreview in 2024 en tweede tranche van 2025 tot 2027
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5 Organisatie en consortium
Dit programma vloeit voort uit de Nationale Agenda Quantumtechnologie, waarvoor in 2019 een uitvoerig
proces is gevolgd om tot een ambitieus, realistisch en breed gedragen plan te komen. Alle kennis en expertise
om dit programma uit te voeren zijn aanwezig bij de partijen die hebben bijgedragen aan het opstellen van dit
programma. Ook het team is er: op 23 september is door het consortium dat deze agenda heeft opgesteld de
stichting Quantum Delta NL opgericht voor de uitvoering van de startimpuls van € 23,5 mln., die de
staatssecretaris van EZK in januari in een Tweede Kamerbrief heeft toegezegd. 32
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Figuur 16: Oprichting van de stichting Quantum Delta NL

Stichting Quantum Delta NL
Reden om te kiezen voor een nieuwe nationale entiteit is omdat de agenda is bedoeld om partijen te
verbinden en het ecosysteem integraal te stimuleren. Geen van de individuele spelers in het systeem kan alle
facetten van de agenda overzien en heeft de noodzakelijke onafhankelijkheid om de coördinatie van het
geheel op zich te nemen. Het programma loopt immers over de hele keten van onderwijs, onderzoek,
innovatie en ondernemerschap en dat verspreid over het hele land en vele instellingen.

Echter, het besturen van een programma van € 23,5 mln. of van € 615 mln. is van een compleet andere orde.
Het ontwerp van de governance voor de uitvoering van het grote programma vraagt om een zorgvuldig proces
waarin op basis van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten wordt gezocht naar de beste vorm,
waarbij de stichting als het startpunt van integrale sturing op de gehele keten blijft staan. Dit proces zal in

32

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering
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nauwe samenspraak met de financiers (EZK/OCW/FIN) en betrokken partijen worden ingezet. Een aantal van
deze uitgangspunten is hieronder geformuleerd:
•

De governance moet integrale sturing op de ambities en activiteiten van het programma mogelijk maken.
De stichting moet de ruimte en het mandaat krijgen deze sturing te geven en hierover te rapporteren aan
de financiers.

•

Samenwerken is mensenwerk: het team dat de Nationale Agenda Quantumtechnologie en dit voorstel
heeft opgezet, houdt een centrale rol bij het vervolgproces. Het team wordt uitgebreid op basis van
constructieve match en complementariteit in de samenstelling. Voor bestuurlijke rollen zoals in de RvT en
Dagelijks Bestuur wordt gewerkt met profielen en open sollicitatieprocedures.

•

In de governance moeten taken en verantwoordelijkheden helder gescheiden worden om
belangenverstrengeling te voorkomen. Posities in het bestuur en Raad van Toezicht worden bij voorkeur
niet bekleed door mensen die tevens een direct persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de
subsidiestromen.

•

De middelen moeten efficiënt en effectief worden ingezet, waar mogelijk via bestaande instrumenten, om
zo nieuwe overhead te vermijden. Hierbij staan de doelen van het programma en de centrale sturing
hierop voorop.

•

De governance moet een goede afspiegeling zijn van het nationale veld: onderwijs- en kennisinstellingen,
bedrijven, maatschappelijke organisaties. Er moet ruimte zijn voor toetreders (level playing field, geen
closed shop) en voor brede inspraak, binnen de kaders van de doelstellingen van de Nationale Agenda
Quantumtechnologie. Verkokering binnen zuilen van het kennisecosysteem moet worden vermeden
(muurloos ecosysteem).

•

Besluitvormingsprocedures zijn transparant met heldere escalatielijnen. Het programma bestaat uit
verschillende KAT’s en actielijnen. Besturing vindt ook op dit deelniveau plaats, waarbij personele unies en
getrapte besluitvormingsprocessen zorgen voor de noodzakelijke samenhang en checks and balances in
het programma.

•

In het programma staan targets voor het behalen van private cofinanciering en budgetten van andere
publieke financiers. Hierop wordt op centraal niveau gestuurd zonder complexe cofinancieringseisen op
projectniveau. In de centrale midterm review worden deze targets gemonitord, wat kan leiden tot
aanpassing van het programma.

•

Bij het verdelen van middelen aan deelprojecten worden transparante procedures gebruikt, bijvoorbeeld
calls voor onderzoeksprojecten of MKB-subsidies of aanbestedingen voor het ontwikkelen van
infrastructuur of aanschaf van apparatuur. Uiteraard alles conform de aanbestedingswet en staatssteunkaders.

Op basis van deze uitgangspunten staan hieronder de schetsen van de governancestructuur beschreven.
Deze zijn niet in beton gegoten vanwege het genoemde proces dat de komende maanden opgestart zal
worden, ook afhankelijk van de besluitvorming over het groeifonds.
De stichting Quantum Delta NL die is opgericht voor de besturing en besteding van de € 23,5 mln. kan ook
een regievoerende en sturende rol krijgen voor het grotere programma, en is dus opschaalbaar opgezet. De
stichting bewaakt de voortgang van de Nationale Agenda Quantumtechnologie en het bijbehorende
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startprogramma en rapporteert hierover aan de financiers. Daarbij wordt gewerkt met twee governancelagen:
een uitvoerende laag (het dagelijks bestuur met een programmabureau) en een toezichthoudende laag,
waarin in eerste instantie het kernteam van de Nationale Agenda Quantumtechnologie in zitting heeft
genomen. Daarnaast wordt in een breed samengesteld nationaal klankbord en een strategische adviesraad
voorzien.
Zodra het groeifonds wordt gehonoreerd, zal de samenstelling van de RvT en het bestuur aangepast worden.
Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht onafhankelijk kan opereren zonder directe eigen belangen en
beperkt is in omvang (maximaal tien personen). Mensen zijn op persoonlijke titel lid van de Raad van
Toezicht. In het dagelijks bestuur zitten maximaal zeven mensen die betrokken zijn bij de strategische en
operationele aansturing van de programmalijnen en met voelsprieten in academische, bestuurlijke en
industriële kring. Zij worden hierbij ondersteund door een programmabureau. De profielen voor de RvT en
bestuur worden in een openbare procedure gevuld om tot een gezaghebbende, slagvaardige en diverse
afspiegeling te komen.
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Figuur 17: Schets van de mogelijke governance van het Quantum Delta NL programma

De stichting krijgt ook het financieringsmandaat voor de overkoepelende activiteiten van Quantum Delta NL,
zoals de organisatie van de ecosysteemactiviteiten en hubs, het nationale valorisatieteam en het aantrekken
van toptalent. Voor andere grote onderdelen van het programma kunnen bestaande organisaties zoals NWO,
stichting NanoLabNL, NanoNextNL, QuTech, TNO, universiteiten, hogescholen en lokale campusorganisaties
een rol spelen. Deze organisaties rapporteren op hun beurt weer aan de stichting over de voortgang en inzet
van middelen. Voor elke actielijn en elk KAT-programma wordt onder de stichting een deelcommissie ingericht
die de voortgang van het betreffende deelterrein stuurt. Daarbij worden ook aparte vehikels of consortia
opgericht, zoals voor de KAT’s, de (pre)seed faciliteit en de nationale campus/house of quantum.
In onderstaande tabel staat op hoofdlijnen hoe de verschillende actielijnen en KAT’s georganiseerd worden.
Hoe de financieringsstromen zullen lopen, staat in de figuur daaronder.
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KAT-1

Organisatievorm

Financiering via

Toezicht/bestuur

Fase 1: QuTech i.s.m. andere
hubs

Fase 1: via stichting naar
QuTech en andere hubs
Fase 2: direct naar entiteit of
consortium

KAT-1
Deelcommissie

Fase 1: via stichting naar
QuTech en andere hubs
Fase 2: direct naar entiteit of
consortium

KAT-2
Deelcommissie

Fase 2: verzelfstandiging
KAT-2

Fase 1: QuTech i.s.m. andere
hubs
Fase 2: verzelfstandiging

KAT-3

Locatie van de testbeds is UvA,
TUD resp. TNO, besturing vindt
plaats i.s.m. stichting

Fase 1: via stichting naar
QuTech en andere hubs
Fase 2: direct naar entiteit of
consortium

KAT-3
Deelcommissie

AL-1

Open Call

NWO

Stichting centraal

AL-2

•

Campusontwikkeling en hubs:
lokaal
Valorisatie/(pre)seed/startups
MKB-subsidie-instrument
Fieldlabs

•

Via vastgoed vehikel naar
lokale campusontwikkelaar
Via stichting, (pre)seed mgl.
via RVO, InvestNL of ROM
Via NanoNextNL (of RVO)
Via stichting, eigen beheer

Stichting centraal e/o
op te zetten
deelcommissie voor
AL2 en 4

Learning centres
Centrale registratie en
studiemateriaal
Extra budget voor talent en
sabbatical

•

Onderwijs
deelcommissie

•

Via stichting naar hbo’s en
mbo’s
Via stichting, vervolgens
aanbesteden
Via stichting, eigen beheer

•
•
•
AL-3

•
•
•

•
•
•

•

AL-4

•
•
•
•

Nationaal living lab
Leerstoelen
Nationaal loket
Convenant

•
•
•
•

Via stichting naar consortium
Naar universiteiten
Via stichting
Via stichting

Stichting centraal e/o
op te zetten
deelcommissie voor
AL2 en 4

Nanolab

•

Investeringen in apparatuur

•

Direct via NanoLabNL

Nanolab bestuur
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Figuur 18: Schets van de geldstromen in het Quantum Delta NL programma

5.1 Deelnemende partijen en praktische uitvoerbaarheid
Naast de partijen in het kernteam en het klankbord van de NAQT (zie colofon), zijn de volgende bedrijven en
organisaties betrokken bij verschillende onderdelen van het programma. Daarnaast zijn er partijen die steun
hebben betuigd, die lijst is bijgevoegd in de bijlage D. De brieven zelf zijn op te vragen bij de indieners.
Naam

Type organisatie

Focus

ABN AMRO

Industrie, Financieel

KAT-1, -2

ATOS

Industrie, ICT

KAT-1

Bluefors

Industrie, machinebouw

KAT-1, 2

Blueyard Capital

Investeerder

Ecosysteem

Bosch

Industrie, ICT

KAT-1, 3

CISCO

Industrie, ICT

KAT-2

Delft Circuits

Industrie, Startup

KAT-1

ECP

Semi-overheid

Ecosysteem

ESA / ESTEC

Overheid, R&D

KAT-2, 3

Eurofiber

Industrie, ICT

KAT-2

Gemeente Delft

Overheid

Ecosysteem
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Naam

Type organisatie

Focus

Google

Industrie, ICT

KAT-1

HighTechNL

Industrie-initiatief

Ecosysteem

IBM

Industrie, ICT

KAT-1

Intel

Industrie, Semicon

KAT-1

KPN

Industrie, ICT

KAT-2, -3

Leiden Cryogenics B.V.

Industrie, machinebouw

KAT-1

LioniX International

Industrie, ICT

KAT-3

Micronit Microtechnologies

Industrie, Scale Up

KAT-3

Microsoft

Industrie, ICT

KAT-1

MinacNed

Industrie initiatief

Ecosysteem

Ministerie van Defensie

Overheid

KAT-1, -2, -3

NanoNextNL

Industrie initiatief

Ecosysteem

Nenso Solutions

Industrie, Startup

KAT-3

NWO

Semi-overheid

Uitvoerder

OPNT

Industrie, Startup

KAT-2, 3

Orange Quantum Systems

Industrie, ICT

KAT-1

ORTEC

Industrie, ICT

KAT-1

Qblox

Industrie, Startup

KAT-1, 2

Qu&Co

Industrie, ICT

KAT-1

QuiX

Industrie, Startup

KAT-1, 2

S&T Corporation

Industrie, Consultancy

KAT-3

Shell

Industrie, Energie

KAT-1

Smart Photonics

Industrie, ICT

KAT-1, 2, 3

SURFnet

Semioverheid, ICT

KAT-2, -3

SURFsara

Semioverheid, ICT

KAT-1

VSL

Industrie, ICT

KAT-3

Met verschillende partijen vinden op dit ogenblik concrete gesprekken plaats om te participeren
en te investeren.
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5.2 Juridische uitvoerbaarheid
Het programma is juridisch uitvoerbaar:
• Er is een juridische entiteit die als aanspreekpunt en regievoerder van het programma optreedt (stichting
Quantum Delta NL).
• De verschillende actielijnen en KAT’s worden uitgevoerd door bij de stichting betrokken partijen, zoals
NWO (actielijn 1), kennisinstellingen (universiteiten, TNO), partnerschappen en consortia (QuTech,
QuSoft, KAT’s, nationaal living lab) of andere regieorganen (NanoLabNL).
• Voor grootschalige initiatieven worden nieuwe consortiumovereenkomsten opgesteld tussen de
uitvoerende partijen, zoals voor de KAT’s en het nationaal living lab. Dit proces staat onder regie van de
stichting in samenspraak met de financiers. Hierbij wordt erop toegezien dat de consortia geen ‘closed
shop’ worden en er ruimte is voor nieuwe toetreders.
• Waar de stichting nieuwe initiatieven opzet, zoals in Actielijn 2 (ecosysteem), wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande kaders en voorbeelden, zoals bijvoorbeeld het startupondersteuningsprogramma (geïnspireerd op Yes!Delft) en het seed investeringsfonds (bv RVO, InvestNL,
ROM) en fieldlabs. Er wordt daarbij in nauw overleg met de financiers gestreefd naar een simpele en
transparante governance met heldere rollen en verantwoordelijkheden. Indien het opzetten van een
seedfonds (€ 20 mln.) niet past binnen de juridische kaders van het groeifonds (fonds in fonds), dan zou
dit onderdeel via een andere weg gefinancierd moeten worden. Het is wel een integraal onderdeel van de
strategie om het ecosysteem uit te bouwen. Voor de preseed ‘spray and pray’ faciliteit (€ 15 mln.) zijn
geen revolverende opbrengsten begroot, dus deze passen zonder twijfel in het groeifonds.
• Voor de campusontwikkelingstrajecten wordt voor een aparte governance opgestart (House of Quantum),
waarbij ook de link naar lokale campusorganisaties van de TU Delft, Eindhoven, Amsterdam wordt gelegd.
Omdat voor campusontwikkeling ook financiering vanuit andere bronnen nodig is (max. 25% uit het
groeifonds), vraagt dit om een aparte PPS-constructie.
Er is door een onafhankelijk expert een staatssteuntoets uitgevoerd, die is bijgevoegd in bijlage C. Omdat het
een relatief jonge technologie is die ver van de markt staat, is staatssteun niet snel ter sprake. De activiteiten
die over de gehele kennisketen worden opgestart om het ecosysteem te versterken, zijn stuk voor stuk
beproefd in de lange traditie van kennis-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid binnen het O&O&I
Steunkader. Implementatie van dit kader zal naar verwachting niet op problemen stuiten als wordt voldaan
aan de richtsnoeren die door de expert zijn meegegeven.

5.3 Betrokkenheid overheden en maatschappelijke instituties
Dit voorstel is mede op verzoek van het Ministerie van EZK tot stand gekomen, als beleidsverantwoordelijk
departement voor topsectoren, sleuteltechnologieën en het QuTech partnerconvenant. Ook OCW als
verantwoordelijk departement voor onderwijs en wetenschap is nauw betrokken. De quantum/nanorevolutie is
immers een route van de Nationale Wetenschapsagenda en ook excellente wetenschap, de nationale
grootschalige onderzoeksinfrastructuur van NanoLabNL staan hoog op de agenda van OCW. Daarnaast zijn
de Ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie en BZK betrokken vanuit de rol en impact van
quantumtechnologie bij de Nationale veiligheid. Zo heeft Ministerie van Defensie recent met EZK geïnvesteerd
in een thematisch NWA-programma van € 3 mln. gericht op de maatschappelijke impact van
quantumtechnologie en lopen er diverse TNO-Defensieprogramma’s. De Nationale Cybersecurity Raad
betrekt quantumtechnologie in haar advies over de inzet van nieuwe technologieën voor de
cyberweerbaarheid van Nederland en het Rathenau is betrokken bij de maatschappelijke impact en
ecosysteembenadering.
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Regionaal staat quantumtechnologie hoog op de agenda van de Zuid-Holland (EBZ), Eindhoven en
Amsterdam, onder andere met betrekking tot campusontwikkeling en lokale werkgelegenheid. Op Europees
niveau zijn er grootschalige initiatieven op het gebied van quantum binnen Horizon 2020 (flagship, ERC) en
de opvolger Horizon Europe, Digital Europe (EuroQCI), EuroHPC (hybrid quantum computing) en de
ruimtevaartprogramma’s (quantum space links).
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2 Terreinen waarop het voorstel van
toepassing is
☐ Infrastructuur ☒ Innovatie/R&D ☐ Kennisontwikkeling
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3 Begroting totaal en per
programmaonderdeel
3.1 Begroting totaal
Het investeringsprogramma vraagt een bijdrage uit het groeifonds van € 615 mln. over zeven jaar.
Onderstaande tabel laat zien hoe deze budgetten over de verschillende KAT’s en actielijnen verdeeld zijn. Het
betreft hier verschillende type investeringen, die in de volgende paragraaf bij de budgetten per actielijn zijn
toegelicht. Zo is de € 20 mln. investering in het seedfonds voor risicodragend kapitaal revolverend van
karakter. Indien dit niet past binnen de kaders van het groeifonds, moet voor dit onderdeel een andere
fnanciering gevonden worden, zonder dat dit ten koste gaat van de integraliteit van het voorstel.
Veruit het grootste deel van de budgetten (€ 430 mln.) is een kapitaalinjectie voor eenmalige harde
infrastructurele projecten in Nederland die het fundament vormen voor de groei van het ecosysteem: een
nationale campus, cleanroomfaciliteiten en technologieplatforms.
Merk op dat voor de leesbaarheid de velden in de tabellen zijn afgerond, waardoor afwijkingen in de
optelsommen per kolom en rij kunnen optreden.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet groeifonds

KAT-1 Computing

11

13

14

15

14

14

10

90

KAT-2 Internet

7,7

7,7

8,6

10

11

9,4

7,6

62

KAT-3 Sensoren

5,6

5,6

5,5

3,8

3,1

2,8

2,4

29

4

5

8

8

8

5

4

42

9,9

25

9,9

9,9

9,9

9

9

83

AL-3 Talent ontwikkeling

4

8

10

5

5

4,5

4,5

41

AL-4 Maatschappelijke impact

1

4,3

5,3

3,5

2,5

2

1,5

20

11

25

35

23

21

20

15

150

AL-1 Onderzoek en innovatie
AL-2 Ecosysteem en MKB

Nanolab cleanrooms
Campusontwikkeling
Totaal

99

99
54

192

96

78

74

66

54

615

De investering vanuit het groeifonds staat niet op zichzelf: er wordt al substantieel in quantumtechnologie
geïnvesteerd vanuit de overheid, kennisinstellingen en private partijen. Op dit moment is de private bijdrage in
de totale omvang van het veld ongeveer 32%, inclusief de R&D budgetten van de quantumstartups. Op basis
van de voorziene groei in het aantal startups en bedrijfsinvesteringen is de verwachting dat de private bijdrage
kan groeien naar meer dan € 750 mln. per jaar in 2027, hetgeen de investering vanuit het groeifonds
ruimschoots overstijgt. De cumulatieve omvang van de publieke en private investeringen in de looptijd van het
voorstel wordt geschat op € 3,6 mld.
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Onderstaande tabellen en grafiek laten zien hoe de verschillende investeringen vanuit de overheid,
kennisinstellingen en private partijen in 2020 zijn opgebouwd. Tevens wordt een indicatie gegeven van de
toekomstige bijdragen van deze bronnen als het groeifonds zou worden toegekend in periodes daarna.

Bron

Toelichting

Private middelen*

Kennisinstellingen**

Overheid***

2020

2024

2027

Cumulatief
in 2027

Publiek-private samenwerking

20

28

39

197

Corporate labs en startups

20

130

487

1225

Sectoren gebruikmakend van QT

5,5

100

240

721

TO2 middelen QuTech, TNO

3,5

4,4

5,5

31

NWO

22

25

29

173

Universiteiten / hogescholen

27

31

36

218

Cleanrooms

20

22

25

155

PPS-toeslag

6

8,4

12

59

1,0

2

7

Regionale middelen, ROM, Invest NL
Departementale middelen

5,6

7,1

7,1

47

EU-middelen

14

28

28

170

105

65

615

491

975

3.616

Nationaal groeifonds
Totaalbedrag
(€M per jaar)
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144

76

2021-2024
Totaal
budget

2025-2027
Overheid Groeifonds

Verwacht KIS
privaat

Nog niet gekoppeld
aan KAT of actielijn

299

224

KAT 1 Computing

184

95

16

20

KAT 2 Internet

118

58

11

15

KAT 3 Sensoren

114

74

5,0

15

Totaal
budget

75

Totaal
Overheid Groeifonds

Verwacht KIS
privaat

196

Inzet
groeifonds
totaal

1079

755

128

53

327

290

37

90

34

207

179

28

62

20

220

212

8,2

29

25

17

17

42

55

141

28

83

AL 1 Onderzoek en
innovatie

33

AL 2 Ecosysteem en
MKB

95

AL 3 Talent
ontwikkeling

30

2,5

27

14

14

41

AL 4 maatschappelijke impact

16

2

14

6

6

20

Nanolab cleanrooms

178

84

94

127

56

150

Campusontwikkeling
Totaal

8,0
8

16

16

13

71

412

148

165

99

0,0

1.479

607

310

141

421

2.138

1.536

267

141

100%

41%

21%

10%

28%

100%

72%

12%

7%

Totaal Groeifonds
Percentage

100

99

421

194
194

615

9%

77
2500

Nationaal groeifonds
Overheid
Kennisinstellingen

2000

Private middelen
1500

1000

500

0

2020

2021 - 2024

Figuur 19: Verwachte investeringen in quantumtechnologie
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2025 - 2027

*

De private investeringen zijn onderverdeeld in publiek-private samenwerkingen (PPS-projecten),
inversteringen in corporate laboratoria en quantum startups en investeringen die bestaande bedrijven
doen om bijvoorbeeld hun productportfolio uit te breiden met producten voor deze markt of om een eigen
quantumresearchafdeling op te richten. Een gedetailleerd overzicht van de opbouw van de private
investeringen en hoe tot indexering en afschatting over de verschillende jaren is gekomen staat in
paragraaf 1.2.
De private bijdrage van naar verwachting meer dan € 750 mln. in 2027 zal voornamelijk neerslaan bij de
drie KAT-programma’s en actielijn 1 en 2. Het gaat om de private bijdragen aan PPS-programma’s met
kennisinstellingen (zoals Intel, Shell, KPN etc.), de R&D-investeringen van private labs (zoals Microsoft)
en startups (zoals Qblox en Delft circuits). De private bijdragen die zijn te verwachten voor het opzetten
van de seedfonds zijn hierin niet meegenomen, evenals de bijdragen die uit de markt zullen komen voor
de ontwikkeling van de cleanroom en campusfaciliteiten.
De verwachte private bijdrages voor de KAT-programma’s in 2021-2024 en 2025-2027 zijn bepaald op
basis van het aantal startups en aangehaakte bedrijven (incl. MKB) dat beoogd wordt bij de verschillende
programma’s. Daarnaast is de economische impact analyse meegenomen waarin bottom-up wordt
berekend hoeveel de bedrijven en startups investeren in quantum technologie (zie ook deel IV.1 van dit
voorstel). De verwachte bijdrages van de kennisinstellingen en overheden is geschat op basis van huidige
inzet en prognoses voor de groei van het Nederlandse quantumveld.

** De investeringen vanuit kennisinstellingen zijn op de volgende manier opgebouwd:
- TO2-middelen worden ingelegd vanuit QuTech en TNO. Bron van 2020 data: QuTech partnership
convenant en TNO SMO-investeringen. Voor 2024 en 2027 is de aanname gedaan dat deze middelen
met 25% zullen groeien vanwege de groei van het veld en de verschuiving van laag TRL naar hoger
TRL-onderzoek.
- NWO-grants die worden toegekend aan quantumonderzoek. Bron 2020 data: dit zijn de grants die
toegewezen zijn volgens begroting TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, en UVA, VU en het
CWI in Amsterdam. Geschat is dat deze partijen gezamenlijk goed zijn voor 85% van de NWO-grants
op het gebied van quantum. Voor 2024 en 2027 is de aanname gedaan dat deze middelen met 15% 33
zullen groeien vanwege de groei van dit veld.
- Universiteiten en hogescholen: Bron 2020 data: eerste geldstroom begroting TU Delft, TU Eindhoven,
Universiteit Leiden, en UVA, VU en CWI in Amsterdam. Geschat is dat deze partijen gezamenlijk goed
zijn voor 85% van de landelijke eerste geldstroom investeringen in quantum. Voor 2024 en 2027 de
aanname gedaan dat deze middelen met 15% zullen groeien vanwege de groei van dit veld.
- Cleanrooms: Bron 2020 data: Grant application form National Roadmap for Large-Scale Research
Infrastructure 2019-2020 en HyPHEN - Hybrid Photonics Enabled by NanoTechnology. Voor 2024 en
2027 zijn deze getallen geïndexeerd met 5%.
- Voor kennisinstellingen geldt dat alleen de bijdragen aan onderzoek (inclusief salarissen) en faciliteiten
zijn meegenomen. De onderwijsuitgaven zitten niet in de tabel.
*** De investeringen vanuit de overheid zijn als volgt opgebouwd:
- PPS-toeslag. Dit is 30% van de private investeringen in projecten met kennisinstellingen (regel 1 in de
tabel), volgens de huidige PPS-regeling aangevuld met de vaste TKI-bijdrage uit het QuTech
partnerconvenant.
- Regionale middelen, Invest NL. Voor 2024 en 2027 is een schatting gemaakt aan de hand van de
plannen uit Actielijn 2 van dit voorstel.

De groei van het veld zal resulteren in een toename van ingediende voorstellen en hiermee zal naar verwachting ook het
relatieve honoreringspercentage binnen de bestaande NWO-instrumenten toenemen.
33
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-

-

Departementale middelen: Bron 2020, 2024 en 2027 data: Investeringen Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat in QuTech via het partnership convenant en de Starting Grant voor de Nationale
Agenda Quantumtechnologie. Daarnaast zijn de investeringen vanuit het Ministerie van Defensie aan
TNO en NWA-regeling meegenomen.
Europese middelen: Voor 2020 is gekeken naar de totale omvang en Nederlandse toekenningen van
H2020 ERC grants op het gebied van quantum (looptijd aanname van vijf jaren) en H2020 QFlagship
projecten (looptijd aanname van drie jaren). Voor 2024 en 2027 zijn daarnaast ook de plannen voor
Quantum Computing EU Quantum Communication Infrastructure meegenomen. Het aandeel hiervan
dat in Nederland zou kunnen landen is geschat aan de hand van de Nederlandse rato van de andere
Europese grants.

3.2 Begroting per programmaonderdeel
KAT-1
In KAT-1 ontwikkelen verschillende partijen componenten voor de Quantum Inspire, waarbij de focus zal
liggen op het ontwikkelen van nieuwe qubithardware en control electronics. De individuele componenten
worden vervolgens in elkaar geschoven door middel van systeemintegratie. Daarnaast is er budget
beschikbaar voor het ontwikkelen van applicaties.
Gehele looptijd van
het project

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Groeifonds

4,5

6

6

6

4

4

3,5

34

Control electronics

2

3

4

4

3,5

3

2

21,5

Integration

3

2

2

3

3,5

4

2

19,5

Applications

1,5

2

2

2

2,5

2,5

2,5

15

Totaal

11

13

14

15

13,5

13,5

10

90

Privaat

KIS

Overheid

Totaal

KAT-1
Qubit hardware

79

385

15,8

20

510,8

KAT-2
In de eerste pilaar van KAT-2 wordt het Quantum R&D-Netwerk opgebouwd. Hierbij zijn de voornaamste
kosten de hardware en engineering van zowel hardware- als softwarecomponenten. Voor deze kosten is al
een deel (€ 7,5 mln. van de € 40,5 mln.) voorzien vanuit QuTech. Daarnaast zijn er kosten begroot voor het
upgraden van het R&D-netwerk met innovaties uit Actielijn 1 en het ontwikkelen van standaarden, protocollen
en kostenefficiënte netwerkcomponenten.
In de tweede pilaar van KAT-2 wordt het Quantum Staging Netwerk opgebouwd. Dit zal gebaseerd zijn op
zowel QKD, als op verstrengelingstechnologie. Naast kosten voor hardware en engineering voor de twee
quantumnetwerktechnologieën zijn ook operationele kosten en kosten voor het aansluiten aan Europese en
Space-netwerken meegenomen. Voor de totale kosten is een deel (€ 3,6 mln.) voorzien vanuit QT/e en
QuTech.
In de derde pilaar van KAT-2 is support voor de uitrol en commercialisatie voorzien.
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Naast inzet vanuit het groeifonds worden voor zowel het Quantum Staging Netwerk als voor de supportpilaar
significante private bijdrages verwacht. Deze zijn nog niet exact bekend en daarom nog niet meegenomen in
de tabellen.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Groeifonds

1. Quantum R&D-Netwerk

4,4

4,4

5,4

6,9

7,9

6,5

5

33,0

7,5

40,5

Hardware equipment

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Hardware engineering

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

0,4

0,4

1,4

2,4

2,4

1

1

0,5

1,5

1,5
20,6

3,6

24,2

Software engineering
Upgrade R&D netwerk uit
Actielijn 1
Standaarden en protocollen
2. Quantum Staging Netwerk

3,6

3,9

3,8

3,4

3,6

3,1

Staging netwerk gebaseerd op
QKD

1,5

1,5

0,9

0,4

0,4

0,3

Staging netwerk gebaseerd op
entanglement

1,3

1,3

1,7

1,7

1,7

1,3

1,3

Operationele kosten staging
netwerk

0,3

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

1,0

Aansluiting met EU QCI & Space

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3. Support roll-out en
commercialisatie

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

Standaardisatie en conversie naar
telecom

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Industrie-support, applicatie- en
use case- ontwikkeling

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

Totaal

9,2

9,5

10,4

11,6

12,8

10,9

9,1
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2,8

Privaat

KIS

Overheid

8,8

62,4

Totaal

8,8

237

11,1

15

325,5

80

KAT-3
In KAT-3 worden vier testbeds opgezet en daarnaast kent KAT-3 reguliere open calls voor Nederlandse
bedrijven en kennisinstellingen om systemen en subsystemen voor de testbeds te ontwikkelen (vanaf TRL-4).
In onderstaande tabel is aangeven welke middelen nodig zijn voor de vier testbeds en voor de open calls. Met
betrekking tot testbeds zal het geld worden gebruikt voor het ontwerpen van de testbeds, de aanschaf en het
onderhoud van de benodigde apparatuur en het exploiteren van de testbeds.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet
groeifonds

Ultrakoude atomen sensor testbed
/ nationale quantumklok

2,0

1,9

1,6

1,2

0,8

0,7

0,5

8,5

Spinbased sensor testbed

1,0

1,0

1,0

0,5

0,4

0,3

0,3

4,5

Quantum sensing testbed voor
Defensie

1,0

1,0

1,0

0,5

0,4

0,3

0,3

4,5

Mechanische quantumsensors
testbed

0,8

0,9

0,9

0,6

0,5

0,5

0,3

4,5

2. Open calls (> TRL-4)

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

Totaal

5,6

5,6

5,5

3,8

3,1

2,8

2,4

28,5

Privaat

KIS

Overheid

Totaal

286

5

15

334,5

1. Technology testbed labs

AL-1
Het budget binnen actielijn 1 (een totaal van € 42 mln.) wordt uitgezet door middel van jaarlijkse (thematische)
open calls om de basis onder de KAT-programma’s te verstevigen en te verbreden. De verwachting is dat
fundamenteel onderzoek uit deze actielijn zal doorstromen naar technologieontwikkeling binnen de KAT’s. De
jaarlijkse ‘quantum call’ zal worden gedraaid door NWO en is door zijn focus op de onderbouwing van de
KAT-programma’s additioneel aan de huidige NWO-instrumenten.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet
groeifonds

Jaarlijkse thematische open calls

4

5

8

8

8

5

4

42

Totaal

4

5

8

8

8

5

4

42

Actielijn 1 Onderzoek en innovatie

AL-2
Er wordt geïnvesteerd in de teams die het ecosysteem moeten opbouwen en ontwikkelen, zowel als het gaat
om het nationale valorisatieteam als om de lokale teams die het ecosysteem van startups en bedrijvigheid in
de hubs faciliteren. Eendachtig de muurloze gedachte werken deze teams nauw samen over de locaties heen.
De juiste fysieke omgeving moet hiervoor ontwikkeld worden, waaronder het house of quantum (landmark
building), nieuwe cleanrooms en huisvesting voor lokale hubs en instituten. Voor deze campusontwikkeling is
een bijdrage van max 25% vanuit het groeifonds voorzien, de rest komt uit andere (lokale) fondsen. Om te
zorgen voor voldoende risicodragend kapitaal voor startups en scaleups worden een publieke preseed
faciliteit en een publiek-privaat seed fonds opgezet. Dit laatste vraagt een publieke cornerstone investering
van orde grootte € 20 mln. waarmee aanvullende investeringen uit de markt kunnen worden aangetrokken.
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Een dergelijk fonds is nog niet actief in Nederland en is essentieel voor het commercialiseren van kennis in
Nederland en Europa. Aangezien dit instrument niet past binnen de toegangspoortcriteria van het groeifonds
en niet in de reguliere instrumenten van InvestNL, de ROMs en RVO, zal naar een andere financieringsbron
gezocht moeten worden omdat dit een integraal en wezenlijk onderdeel is van de ecosysteem benadering van
het voorstel. Daarnaast wordt in samenwerking met Techleap, ACE, YES!Delft en andere incubators een
nationaal startup-support-programma opgezet. Om bestaand MKB te betrekken zijn er jaarlijkse calls (€ 5 mln.
per jaar exclusief overhead) voor innovatieprojecten van het MKB om nieuwe componenten of software voor
de waardeketen te ontwikkelen. Dit wordt opgezet door MinacNed in samenwerking met NanoNextNL.
Daarnaast wordt een netwerk van fieldlabs gestart om bedrijven bekend te maken met de mogelijkheden van
quantumtechnologie en om use cases te ontwikkelen.
2021

2022

2023

2024

2025

QD-team

0,5

0,5

0,5

0,5

QA-team

0,2

0,2

0,2

QE-team

0,2

0,2

TTO

1

Incubator

1

2026

2027

Inzet
groeifonds

Privaat

Overheid

KIS

Totaal

0,5

2,5

2

1,4

1,4

7,3

0,2

0,2

1

1

0,5

0,5

3

0,2

0,2

0,2

1

0,5

0,5

2

1

1

1

1

1

1

7

7

14

1

1

1

1

1

1

7

7

14

1 Ecosystemen

1

2 Stimuleren startups, scaleups en MKB
Preseed faciliteit*

15

15

15

Seed capital**

80

20

MKB-programma

5

5

5

5

5

5

5

35

17

Fieldlabs

2

2

2

2

2

2

2

14

7

7

9,9

44,9

9,9

9,9

9,9

9

9

82,5

108

29,4

Totaal 1 en 2

Privaat /
overig

Overheid

100
52
28
16,4

236,3

M2

M€

Inzet
groeifonds

KIS

Totaal

QuTech – gebouw

13150

50

0

50

50

House of quantum

9000

35

20

15

35

Cleanroom Delft

7500

165

40

125

165

QuSoft + QA-gebouw

9000

42

10,5

31,5

42

QT/e + QE-gebouw

2500

10

2,5

7,5

10

Cleanroom Eindhoven

3500

80

20

60

80

QUANT-unilocatie

2000

20

4

8

20

500

10

2

8

10

165

412

3 Campus ontwikkeling

Cleanroom ombouw
Totaal 3
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99

8

148

82

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

* Preseed faciliteit (spray and
pray) - 5 jaar (subsidie)
indicatief
Opzetkosten faciliteit

0,1

Investeringen in startups
Managementkosten
Terugverdiensten
Totaal

0,1

0,1
3,5

3,5

3,5

3,5

14

0,23

0,23

0,23

0,23

0,9

0

0

0

0

0

3,73

3,73

3,73

3,73

15

** Omdat het seed fonds niet uit het groeifonds gefinancierd kan worden maar er wel een publieke cornerstone investering
nodig is, is de publieke bijdrage nu ingeboekt bij “overheid”

AL-3
We faciliteren de ontwikkeling van Learning & Talent Centres waarbij de sterktes van de lokale hubs optimaal
worden benut. In deze centres brengen we academische kennis samen met praktijkkennis in het hbo en mbo,
in samenwerking met het bedrijfsleven, in analogie met bestaande centra binnen het hbo en mbo. Er worden
nieuwe landelijke Ba/MSc opleidingen ontwikkeld en tegelijkertijd nieuwe leerlijnen binnen het mbo/hbo
opgezet, waarbij in samenwerking met het bedrijfsleven (afstudeer-) stageplekken worden opgezet, dicht
tegen de Demonstrator-platforms van de KAT-programma’s aan. Het kennisecosysteem kenmerkt zich door
de toegankelijkheid met een landelijk dekkend toegangssysteem. Om de top in kennis en ondernemerschap
aan te trekken en te behouden wordt een pakket van stimuleringsmiddelen uitgewerkt, waaronder
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden en een sabbatical regeling. De impulsfinanciering voor deze activiteiten
staat in onderstaande tabel weergegeven.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet
groeifonds

Learning & Talent Centres organiseren

1

1

1

1

1

1

1

7

Studiemateriaal vo, mbo, hbo

1

2

2

1

1

0,5

0,5

8

2

2

0,5

0,5

Actielijn 3 Talent

Bachelor/ master ontwikkelkosten
mbo/hbo-stageprogramma

0,5

Ecosysteemtoegang
Aantrekken toptalent
Sabbatical
Totaal
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4
0,5

0,5

0,5

0,5

2

3,5
2

1

2

2

2

2

2

2

13

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

4

8

10

5

5

4,5

4,5

41

83

AL-4
Een Nationaal Living Lab fungeert als knooppunt voor activiteiten met maatschappelijke impact. Twee
academische leergroepen voeren (publiek-private) onderzoeksprojecten uit en ontwikkelen nieuwe
maatschappelijke leerlijnen op master en bachelor niveau en workshops voor maatschappelijke organisaties
en bedrijven. Er komt een loket (fysiek en virtueel) voor maatschappelijke vragen en ondersteuning van
(startende) bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, uitmondend in een ELSA-toolkit voor
ondernemers. Een nationale commissie legt in een convenant de basis voor ethisch en juridisch beleid en
regelgeving voor de verantwoorde implementatie van quantumtechnologie. De impulsinvestering voor deze
vier hoofdzaken (Lab, Leerstoelen incl. onderzoeksgroepen en academische taken, maatschappelijk/MKBloket incl. ondersteuning en Toolkit-ontwikkeling), Nationale Commissie incl. opstellen van convenant) staat
hieronder.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet
groeifonds

0,5

1

1

1

1

1

1

6,5

2

2,5

1,25

0,5

0,5

0,25

7

1

1,25

1

1

0,5

0,25

5,5

0,25

0,5

0,25

4,25

5,25

3,5

Actielijn 4 Maatschappelijke impact
Living Lab
Leerstoelen
Loket

0,5

Convenant
Totaal

1

1
2,5

2

1,5

20

84
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Cleanroom en Infra
Investeringsbudget: Voor de investeringen in basisinfrastructuur is € 105 mln. voorzien. Deze zal worden
verdeeld tussen de partijen in het consortium volgens een verdeelsleutel gebaseerd op zowel de bijdrage van
elke partij aan het quantumecosysteem als meerwaarde voor de genoemde toepassingsgebieden in paragraaf
3.9.3. Het budget voor de impulsinvestering voor hoge-TRL-apparatuur is € 45 mln. De verdeelsleutel zal later
bepaald worden met inachtneming van de werkelijk uitgevoerde activiteiten voor externe partijen.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inzet groeifonds

Overig

Totaal

11

20

28

15

11

10

10

105

155

260

5

7

8

10

10

5

45

25

35

23

21

20

15

150

Cleanroom en
infrastructuur
Basisinfra
Impuls
Totaal

11

45
155

305

Exploitatiebudget: De jaarlijkse exploitatiekosten van NanoLabNL bedragen circa € 20 mln., exclusief de
afschrijvingskosten aan apparatuur. Zie de linker figuur hieronder. Als we de apparatuur via eigen middelen
zouden moeten aanschaffen, komen daar nog eens afschrijvingskosten van € 20 mln. per jaar bovenop. De
exploitatiekosten worden gebalanceerd door centrale inkomsten vanuit de partnerinstellingen, via interne
gebruikerstarieven en door omzet van externe partijen. Zie onderstaand figuur (rechterkant). De
herinvesteringen van dit programma zijn hierin niet opgenomen.

Exploitation costs excl. eqpt
depreciations (total € 20 mln)

85

Annual income
(total € 20 mln)

10%
35%

28%
40%

25%

32%

30%

Housing

Personel

Central (by institutes)

Equipment costs

Materials

Externals user fees
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Internal user fees

4 Additionaliteit t.o.v. private investeringen
Het project kan op dit moment niet gedragen worden door private investeringen. Quantumtechnologie bevindt
zich nog in een precompetitieve fase met een sterke nadruk op onderwijs en onderzoek. Op onderdelen wordt
door bedrijven al geïnvesteerd, maar dit betreft ook precompetitief onderzoek. Bovendien lopen de private
R&D-investeringen in Nederland en Europa in dit veld achter bij de VS en Azië, dat eerder geneigd is te
investeren in onderzoek met een langere tijdshorizon. Voor de ontwikkeling van deze technologie is kostbare
researchinfrastructuur nodig, die voor een individuele partij niet te financieren is. Ook is het ontwikkeltraject
van deeptech startups langduriger dan bijvoorbeeld in de software industrie, wat ook VC financiering
moeilijker maakt. Er is kortom sprake van verschillende vormen van marktfalen, wat overheidsingrijpen
legitimeert:
•

Externe effecten: er is sprake van complexe externe effecten met free-rider gedrag34. De ontwikkeling
van quantumtechnologie heeft externe (spillover) effecten die niet geïnternaliseerd kunnen worden door
private partijen. De kennisontwikkeling in deze fase komt toe aan het gehele veld en niet aan een
individuele partij. Daardoor wordt er door private partijen onvoldoende geïnvesteerd t.o.v. wat vanuit
maatschappelijk oogpunt gewenst is.

•

Onbekende risico’s: de baten voor bedrijven zijn nog te onzeker (Knightian uncertainty) en liggen ver in
de toekomst. Dat maakt dat private partijen terughoudend zijn in de grootte van hun investeringen. Terwijl
de aard en stand van de technologie juist vraagt om relatief omvangrijke kapitaalinvesteringen met een
lange return-on-investment. Dit speelt bij het investeren in en door ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld
in de investeringen die nodig zijn voor campus- en faciliteitontwikkeling.

•

Coördinatieproblemen: er is sprake van een verkokerd ecosysteem met onvoldoende coördinatie tussen
bijvoorbeeld investeerders, kennisinstellingen en startende ondernemers. Bijvoorbeeld startups vanuit
verschillende kennisinstellingen hebben (publieke en private) loketten om naartoe te gaan, die niet
gespecialiseerd zijn in het specifieke karakter van quantum technologie. Ook potentiële eindgebruikers
weten niet waar ze moeten zijn voor specifieke expertise.

•

Toetredingsbarrières: om de markt te betreden is toegang tot researchinfrastructuur nodig. De schaal
van de benodigde investeringen is te groot voor een enkele partij. Om maximaal maatschappelijk nut te
behalen zal deze bovendien opengesteld moet worden voor alle gebruikers, wat grote private
investeringen verder afremt.

•

Marktmacht: dit ligt op de loer als quantumcomputers alleen ontwikkeld worden bij private (Amerikaanse)
partijen. Er is een gerede kans dat dit een ‘winner takes all / most’ markt is vanwege de grote
schaalvoordelen en de in verhouding daartoe lage variabele kosten. Dit is strategisch en economisch
ongewenst en dus zullen overheden een rol moeten spelen om de markt op een open en evenwichtige
manier te laten ontwikkelen.

34

Zie: Bovenberg, Teulings en Van Dale, “De Calculus van het Publieke Belang”, 2003.
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•

Netwerkexternaliteiten: naarmate de quantumtechnologie verder ontwikkeld wordt zal het toepassingen
vinden in steeds meer sectoren. Dit maakt dat de waarde van de kennis van quantumtechnologie sterk toe
zal nemen naarmate meer sectoren profijt gaan hebben van de kennis. Internationale ondernemingen en
investeerders die als eerste aangetrokken worden voor quantumtechnologie kunnen hun activiteiten
verbreden.

Met de investering uit het groeifonds stapt de overheid in het gat dat niet door de private partijen wordt
ingevuld. De groeifondsinvestering zorgt er wel voor dat private partijen kunnen aanhaken omdat deze eerste
stap door de overheid wordt gezet, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de campusfaciliteiten en idealiter
ook het seedfonds. Per programmalijn staat dit nader uitgewerkt.

87
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5 Additionaliteit t.o.v. publieke investeringen
De uitvoering van de Nationale Agenda Quantumtechnologie is onderdeel van het Missiegedreven
Topsectoren en Innovatiebeleid en als meerjarenprogramma opgenomen in de KIA Sleuteltechnologie.
Quantumtechnologie is bovendien expliciet opgenomen in het regeerakkoord.
Hoewel met de beschikbare middelen uit het KIC de ambities van het uit 2015 daterende QuTech
partnerconvenant kunnen worden gecontinueerd middels PPS Toeslag, TNO en NWO middelen, zijn de
middelen uit het KIC onvoldoende om een omvangrijk nationaal programma zoals de NAQT uit te voeren. Er
kan slechts een start-impuls worden gefinancierd uit de EZK middelen voor sleuteltechnologie om zo een
begin te maken met de dringende uitvoering van deze agenda. Voor de volledige en ambitieuze nationale
aanpak en uitrol in dit groeifonds voorstel zijn de middelen uit het Missiegedreven Topsectoren en
Innovatiebeleid volstrekt ontoereikend.
Er is bovendien geen andere, bestaande regeling waarin een kennisecosysteem integraal en op alle aspecten
kan worden versterkt. Deelprojecten zouden in veel kleinere en aangepaste vorm wel een gooi kunnen doen
bij andere loketten, zoals bij NWO of RVO, maar dat ondermijnt de ambitie en omvang van het programma en
de noodzaak om het ecosysteem integraal op te schalen, inclusief de strategische sturing die hiervoor nodig
is. Ook sluiten de verschillende onderdelen van het programma onvoldoende aan op de reguliere
instrumenten die het meest voor de hand zouden liggen:
Onderzoek en infrastructuur
• Bij NWO is nu geen thematisch luik dat zo gericht en in deze omvang quantumonderzoek ondersteunt.
• Met TO2 Rijksbijdrage aan TNO kon weliswaar de basis worden gelegd voor QuTech middels de
afspraken met de andere partners in het QuTech partnerconvenant, maar deze bijdrage blijft beperkt tot
inzet van TNO-onderzoekers in QuTech Delft, terwijl TO2 een grotere rol te spelen heeft bijvoorbeeld bij
applicatieontwikkeling.
• Vanuit PPS-middelen is door TKI HTSM in het kader van bovengenoemd partnerconvenant PPS-toeslag
ingezet op een aantal onderzoeksprojecten bij QuTech op basis van het private committment aan QuTech.
Het gaat hierbij om een bedrag van jaarlijks ~ € 6 mln. Het PPS-instrument is niet geschikt voor de
opschaling die nu is voorzien bij de uitvoering van de Nationale Agenda Quantumtechnologie.
• Er zijn geen budgetten of calls voor nationale demonstratorfaciliteiten vanwege de omvang en omdat deze
in een samenspel van universiteiten, TO2 en bedrijven moeten worden ontwikkeld.
• De NanoLabNL staat op de nationale roadmap voor grootschalige wetenschappelijk infrastructuur en heeft
daarom de mogelijkheid om in te schrijven op tweejaarlijkse NWO GWI (Grootschalige Wetenschappelijke
Infrastructuur) calls. Omdat NanoLabNL breed staat opgesteld voor een groot aantal en een breed scala
van gebruikers, is het zeer moeilijk gebleken om een unieke, uitdagende wetenschapscase te koppelen
aan de benodigde apparaten, die soms zeer geavanceerd zijn, maar veelal ‘off-the-shelf’ te verkrijgen zijn.
De twee meest recente voorstellen uit 2017 (ASCENT) en 2019 (HYPHEN) zijn afgewezen. De conclusie
is dat dit subsidie-instrument minder geschikt is voor de brede investeringen die de NanoLabNL
cleanrooms nodig hebben voor een brede gebruikersgroep. Het GWI-instrument zal in de toekomst meer
specifiek gebruikt gaan worden voor uitdagende science cases die unieke, zeer gespecialiseerde
apparatuur nodig hebben.
• Uit een tender van Toekomstfonds 2017 was een bedrag van € 6,8 mln. als lening toegekend voor
investeringen van Nanolab TU/e, TUD en in Twente. Vanwege complexe financieringsvoorwaarden
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•

worden deze middelen slechts benut door MESA+ voor uitbreiding onderzoeksinfra op gebied van
nanotechnologie en fotonica.
De investeringen in campusfaciliteiten passen niet in de bescheiden regionale campusregelingen en
hebben niet de terugverdientermijn die voor InvestNL nodig is.

Ondernemerschap
• Voor het startupecosysteem geldt dat er nog geen support programma of preseedfaciliteit is dat in
Nederland actief is en direct kan worden aangesproken door de quantumstartups vanuit verschillende
hubs. De ondersteuning die geboden wordt is regionaal versnipperd aanwezig en voldoet niet voor het
snelle internationale speelveld. Daarnaast vragen deeptech bedrijven een ander type investeringen dan
bijvoorbeeld software of AI startups, door de hoge kapitaalintensiteit (apparatuur, labs), lange time-tomarket (10-15 in plaats van 5-10 jaar) en technologische complexiteit en afhankelijkheden 35. Er is
momenteel onvoldoende toegang tot risicodragend vermogen voor Nederlandse innovatieve deeptech
start & scale-up bedrijven. Voor de ‘spray and pray’-faciliteit is een achtergestelde lening niet voldoende
om het fonds te vullen maar is directe publieke financiering nodig. Zie daarvoor ook andere preseed
faciliteiten zoals Unique en Brabant startup fonds.
• Naast bovenstaande ondersteuning en preseed faciliteit zijn wij van mening dat er ook een gericht publiekprivaat seed scaleup fonds moet worden opgezet om te zorgen voor passende financiering voor alle fases
van de quantum bedrijven. Hiervoor is een publieke investering van orde grootte € 20 mln. waarmee
vervolgens een multiplier van 4-5 uit de markt kan worden opgehaald. Deze publieke investering is niet in
de begroting voor het groeifonds programma opgenomen omdat het niet past binnen de
toegangspoortcriteria. Het zal dus uit andere bronnen gefinancierd moeten worden. De RVO seedfaciliteit
voldoet niet vanwege de omvang van het fonds en het open einde karakter. - de seed capital regeling is
volgend aan de markt en heeft een maximum van € 10 mln. per fonds. InvestNL focust zich op een latere
fase van de ontwikkeling van een bedrijf en is altijd volgend aan de markt. Het nieuwe deeptech Fund of
Fund dat recent is aangekondigd is goed voor de problematiek, maar richt zich op een fase later dan ons
fonds (grotere tickets van € 5-35 mln. per investering i.p.v. 1-5 mln.).
• Er zijn op dit moment geen MKB-instrumenten bij RVO die innovatieprojecten voor quantumtechnologie in
het MKB stimuleren.
Talent
• Het initiatief om wetenschappelijk toptalent naar Nederland te halen ligt bij kennisinstellingen, maar de
middelen en kaders zijn hiervoor ontoereikend om het toptalent daadwerkelijk te kunnen binden. Hier is
een aanvullend instrument nodig.
• De besloten cultuur (veroorzaakt door zaken als IPR en vertrouwelijkheid, veiligheidsaspecten en
simpelweg bestaande bestuurlijke en administratieve barrières) binnen en tussen kennisinstellingen en
bedrijven werpt een extra muur op om kennis te laten vloeien binnen het ecosysteem. Het doorbreken
van deze muur vereist een flinke impuls om een cultuuromslag te bereiken, waarvoor een integrale
aanpak op dit moment ontbreekt.
• Er zijn instrumenten om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, zoals het
Regionaal Investeringsfonds mbo vanuit OCW. Regieorgaan SIA heeft middelen voor de aansluiting van
het hbo-onderzoek op het wo-onderzoek. Daarnaast zijn er rondom hogescholen Centres of Expertise
opgezet en voor het mbo Centra voor innovatief Vakmanschap rondom regionaal belangrijke thema’s.
Financiering hiervan kwam uit de overheid (onder andere via de Topsectoren), de regio’s, het bedrijfsleven
en de instellingen zelf. Het nationaal gecoördineerd de hele onderwijsketen naar een hoger niveau te
brengen en het beste van al deze middelen te combineren, vereist een nieuwe opzet voor het

35

http://media-publications.bcg.com/from-tech-to-deep-tech.pdf
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beroepsonderwijs. De huidige instrumenten als MIT, Innovatiekrediet en SBIR zijn zeer goed geschikt voor
hun doel maar staan samenwerkingen waar een consortium van grootbedrijf, kleinbedrijf en
kennisinstellingen financiering voor hun activiteiten ontvangen niet toe. In het verleden zijn er wel
instrumenten geweest die succesvol waren voor dit doel, waaronder binnen NanonextNL en de
innovatieprogramma’s.
Maatschappij
• Individuele organisaties zouden een deel van de acties in deze actielijn afzonderlijk uit kunnen voeren
(bijvoorbeeld RVO die een MKB-loket opzet of NWO die een groep financiert die maatschappelijke impact
onderzoekt). Maar omdat deze organisaties hier niet primair voor verantwoordelijk zijn, ontbreekt hiervoor
de bereidheid en mist de integrale blik. Dit kan leiden tot allerlei problemen bij de introductie van nieuwe
dienstverlening (denk aan het Elektronisch Patiëntendossier), nieuwe Tech-producten (denk aan 5G) en
nieuwe wet- en regelgeving (denk aan de Sleepwet). Door nu additioneel een impuls te geven in de
ketenbrede en nationale aanpak van het Nationale Living Lab kunnen we deze problematiek voor
quantumtechnologie voor blijven.
Bovenstaande neemt niet weg dat we voor de implementatie van het programma kunnen leunen op de
expertise vanuit bestaande of vroegere regelingen, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en
gebruik kunnen maken van instituties die ervaring en een rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan Yes!Delft voor de
vormgeving van een startup incubator, NWO voor de onderzoeks-calls en RVO, de ROM’s of InvestNL voor
de startup faciliteiten.
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6 Impulskarakter
Het programma is reeds gestart in 2020 met een startimpuls en heeft een looptijd van zeven jaar (2020-2027).
Er is voorzien in een midterm review in 2024, waardoor het tweede deel van het programma bijgestuurd kan
worden op basis van de ervaringen en behaalde resultaten. Het is dan ook mogelijk om te starten met een
eerste tranche uit het groeifonds, en op basis van de midterm review na vier jaar over te gaan tot de
financiering van de tweede tranche. Dit is een belangrijk go/no go moment.
Na afloop van de looptijd wordt het project naar verwachting zelfstandig en in deelprojecten voortgezet. Het
doel is dat de diverse deelprojecten zich na de looptijd zelf kunnen bedruipen zonder aanvullende financiering
vanuit het groeifonds. Zo worden de KAT platforms verzelfstandigd en zorgen zij voor hun eigen financiering,
is het preseed fonds revolverend op basis van gedane investeringen en zijn de campusfaciliteiten
overgedragen aan de kennisinstellingen. Onderwijs en onderzoek zal naar verwachting ook na de zeven jaar
in bescheidener omvang nodig blijven, maar kan uit de reguliere eerste geldstroom, NWO- en TO2instrumenten bekostigd worden. Per programmaonderdeel staat hieronder de exit strategie beschreven.
•

KAT-1 | Quantum Inspire en applicatieontwikkelingen | Voor fase 1 wordt KAT-1 opgezet als een
consortium tussen de deelnemende kennisinstellingen. Dit is precompetitieve R&D met een bescheiden
deelname van bedrijven (<15%). Na verloop van tijd zullen steeds meer uitvoerende partijen toetreden –
het consortium voorziet in momenten om nieuwe partijen toe te voegen. Als de omvang van het
programma steeds groter wordt en de gebruikersinkomsten toenemen, kan een aparte entiteit voor
Quantum Inspire worden opgericht. Na de looptijd van het programma is voorzien dat de Quantum Inspire
volledig zelfstandig is, verkocht is of ondergebracht is bij een beheersorganisatie zoals SURF. De
financiering zal mogelijk deels publiek blijven, maar zonder omvangrijke groeifondsimpuls. E.e.a. is
weergegeven in onderstaand schema:

Figuur 20: Fasering KAT-1

•

KAT-2 | Nationaal Quantum Netwerk | In de loop van de zeven jaar zullen steeds meer toepassingen
van quantumnetwerken hun weg vinden naar commerciële netwerken en gebruikers bij overheden en
bedrijfsleven. Om te borgen dat ook na zeven jaar de nieuwste vindingen en ontwikkelingen in
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quantumhardware en -software getest kunnen worden in een real-life omgeving, zal het Q-Staging
Netwerk blijven bestaan. Het beheer van dit operationele innovatienetwerk (Glasvezel infrastructuur,
hardware en netwerk software) kan in de toekomst worden overgenomen door een non-profit organisatie
en/of industrie die bekostigd wordt met bijdragen van gebruikers en toeleveringsindustrie. E.e.a. staat
weergegeven in onderstaand schema:

Figuur 21: Fasering KAT-2

•

KAT-3 | Quantum Sensing Applicaties | Ook voor quantum sensing geldt dat er de komende jaren
steeds meer commerciële toepassingen zullen ontstaan. Tegelijkertijd zijn we in 2027 nog niet
uitontwikkeld. De testbeds zullen daarom blijven bestaan om nieuwe quantumsensoren te testen en
helpen ontwikkelen. Beheer van de testbeds kan tegen die tijd overgenomen worden door een nonprofitorganisatie die bekostigd wordt met bijdragen van gebruikers en toeleveringsindustrie. Het is ook
mogelijk dat een of meerdere van de testbeds landen bij een of enkele van de partnerorganisaties in
Quantum Delta NL. Een vergelijkbaar beeld geldt voor de nationale quantumklok. Onderstaand schema
schetst de fasering.

Figuur 22: Fasering KAT-3

III. Toegangspoortcriteria

92

•

AL-1 | Onderzoek en innovatie | Naarmate de jaren vorderen zal de TRL van de verschillende
quantumtechnologie-onderzoekslijnen hoger worden en zullen projecten beter passen in de bestaande
structuren zoals de NWA-ORC en de Partnerschap-lijn van de KIC2020-2023. Samen met de open
competitie en Europese ERC-calls is er dan geen aanvullende impuls voor onderzoek en innovatie meer
nodig.

•

AL-2 | Ecosysteemontwikkeling, marktcreatie en MKB |
- IP/quantumvalorisatieteam: Slechts een handvol universiteiten is in staat duurzame inkomsten uit
technology transfer te halen. Doel is dan ook om te werken aan een toekomstige inkomstenstroom uit
IP die circa 30% van de kosten kan dekken. Hiertoe zullen uitvoerders en consortiumpartners IPinkomsten afdragen aan de stichting. Het overige deel zal door ecosysteempartners worden
opgebracht. Tijdens het programma wordt toegewerkt naar een nationaal ‘Vector Institute’, waar het
valorisatieteam een plek in krijgt. Dit ‘Vector Institute’ zal zich zonder structurele financiering vanuit het
groeifonds moeten bedruipen en dus vanuit de huidige centers, kennisinstellingen en bedrijven
gefinancierd moeten worden. Als het groeifonds wordt gehonoreerd zal een zorgvuldige strategische
exercitie worden gestart om dit toekomstperspectief uit te werken. Zie de box in actielijn 2 voor een
beschrijving van het Vectorinstitute.
- Campusontwikkeling: Uit het Groeifonds wordt alleen een impuls aan de ontwikkelkosten van het
House of Quantum en andere bijbehorende campusfaciliteiten gevraagd. Voor de exploitatie voorziet
het businessmodel niet in een bijdrage vanuit het groeifonds, alleen in bijdragen van lokale partijen,
gebruikers en private investeerders/beheerders. Dit geldt ook voor de nieuwe cleanroomfaciliteiten:
nadat deze gebouwd zijn, zullen ze in het reguliere beheer van de lokale kennisinstellingen en
NanoLabNL komen.
- Startupsupport: Dit startupprogramma zal aan het eind van het groeifonds geëvalueerd moeten
worden. De vraag is of er dan nog behoefte is aan een startup support, en/of aan andere maatregelen
zoals scale-up support. Dit zal vanuit reguliere instrumenten gefinancierd moeten worden, of vanuit het
ecosysteem zelf, bijvoorbeeld uit eventuele rendementen uit het fonds (zie onder).
- De spray and pray faciliteit is een eenmalige impuls om eerste startups aan te jagen en heeft geen
revolverend karakter: Het is dus geen fonds-in-fonds constructie.
- Het seedfonds: Het seedfonds binnen AL-2 heeft wel een revolverend karakter. Bij succes kunnen
opbrengsten opnieuw geïnvesteerd worden in startups. Bij verdere ontwikkeling van het ecosysteem
verwachten we juist op dit vlak een sterke groei van beschikbaarheid van privaat kapitaal. Het succes
van de seed-faciliteit heeft laten zien dat overheidsinvesteringen kunnen leiden tot een sterke groei in
de totale beschikbaarheid van risicodragend kapitaal.
- Fieldlabs en hubs: Deze krijgen een duwtje in de rug vanuit de stichting voor de opstartfase, daarna
zullen ze op eigen benen moeten staan. Omdat het hier gaat om de regionale inbedding van het
programma is 100% financiering vanuit publieke lokale organisaties zoals provincies, gemeentes,
bedrijven en kennisinstellingen.
- Het MKB-beleid: Het MKB-beleid binnen AL-2 wordt door NanoNextNL verzorgd door jaarlijkse calls
uit te zetten voor MKB-bedrijven met innovatieve ideeën. Na de groeifonds impuls, houdt dit beleid op.
De gemeenschap van bedrijven is verenigd in MiNaQNet en andere hightech brancheorganisaties.
Deze bedrijven borgen banen op alle niveaus (mbo-wo) voor de productie en verdere ontwikkeling van
producten en services in het quantumecosysteem. De impulsinvesteringen gedaan in het MKB zullen
via belastingen en exportwaarde ruimschoots terugverdiend worden met een goede ROI voor
Nederland.

•

AL-3 | Talentontwikkeling |
De activiteiten die zich richten op het aantrekken en behouden van talent, zoals de sabbaticalregeling en
de middelen om de randvoorwaarden voor vestiging te verbeteren, zijn eenmalige impulsen voor de
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looptijd van het programma. Succesvol talent zal immers renderen in nieuwe bedrijven, winstgevende
producten en diensten en succesvolle onderzoeksgroepen met hun eigen, externe
onderzoeksfinanciering. Over de garanties na de impulsfinanciering zal de stichting met de
kennisinstellingen waar de onderzoeker een aanstelling krijgt heldere afspraken maken voordat het
aanbod wordt gedaan. Een perspectief is dat dit toptalent in de toekomst gelieerd wordt aan het nieuw op
te zetten nationaal Vectorinstitute (zie actielijn 2). Het wegnemen van drempels door een integraal IPRbeleid en toegang tot faciliteiten voor iedereen is ook een eenmalige impuls en vereist behalve minimale
overhead weinig additionele financiering na afloop van dit programma. Voor de Learning & Talent Centres
geldt dat er alleen subsidie is voor de ontwikkelkosten, zodat de centres samen met de kennis- en
onderwijsinstellingen en de (lokale) industrie wordt opgezet. Gedurende de looptijd van het programma
wordt de brug tussen wo-hbo-mbo geslagen. Het ontwikkelen van leerlijnen en lesmateriaal zal binnen de
looptijd zijn afgerond. Voor de Centres wordt een business model ontwikkeld met een portfolio aan
betaalde en onbetaalde activiteiten, met als doel dat deze Centres bij voldoende meerwaarde na de
looptijd van het programma gecontinueerd kunnen worden. Het betreft hier een nieuw concept
(experiment) waarbij geleerd moet worden wat werkt en wat niet werkt. Aan de hand van de review kan
dan ook bijgestuurd worden in de ontwikkeling en financiering. Het aanstellen van lectoren en practoren
gebeurt op basis van bestaande instrumenten en deze aanstellingen hebben daarmee per definitie een
heldere einddatum. De keuze voor continuering van deze posities, of nieuwe aanstellingen op basis van
deze posities is daarom aan de instellingen zelf. De ambitie is dat het koppelen van de gehele
onderwijsketen mbo-hbo-wo een succesformule blijkt en regionaal bijdraagt aan kennisopbouw en de
ontwikkeling van werkgelegenheid, waardoor deze activiteiten hun weg vinden in bestaand (lokaal)
beleid, bijvoorbeeld voortbouwend op de bestaande hbo- en mbo-regelingen. Het hebben van (regionale)
beleidsinstrumenten voor het instellen van de samenwerking over alle onderwijsniveaus heen, helpt om
zorg te dragen dat instellingen hun bijdrage aan deze Centres duurzaam kunnen inbedden in hun
organisaties, waarmee de financiering na de looptijd van het programma wordt geborgd. Zo is voor het
hbo 2% van de bekostiging vanuit OCW bestemd voor profilering en zwaartepuntvorming en ook MBO en
universiteiten hebben binnen de eerste geldstroom budget voor zwaartepuntvorming. Betrokken
bestuurders kunnen bij bewezen meerwaarde zelf beslissen deze middelen aan te wenden voor de
voortzetting van deze Centres. De inbedding na beëindiging van het programma wordt voor ieder
onderwijsonderdeel vooraf bij de financiering afgesproken met de betrokken kennisinstelling. Het voorstel
en de aanpak op onderwijs inclusief de inbedding na afronding is expliciet afgestemd met de betrokken
beleidsdirecties van OCW en kan op steun rekenen. Daarnaast is de inschatting dat zaken rond leven
lang het komende decennium belangrijker worden, dus dat er voor de Learning & Talent Centres wellicht
nieuwe stimuleringsgelden te vinden zijn. Gelet op de wo-hbo-mbo-samenwerking hebben deze Centres
ook een bepaalde wendbaarheid om mee te bewegen met de toekomstige dominante beleidsthema’s.
•

AL-4 | Maatschappelijke impact van quantumtechnologie | De twee ELSA-leerstoelen voor
quantumtechnologie dalen na de impulsfinanciering bij de betrokken kennisinstellingen in (bijvoorbeeld
Delft/Leiden en Amsterdam). Bovendien zullen de onderzoeksgroepen bij voortdurend succes zelf
financiering voor onderzoek verwerven, net als via primaire processen (afstuderen en promoveren van
jong talent). Deze kennisinstellingen borgen daarmee het voortdurende bestaan van deze cruciale posities
in het Nederlandse kennisveld. Hiermee zullen met de betreffende kennisinstellingen heldere afspraken
worden gemaakt. Het Nationale Lab en de activiteiten daaromheen kunnen met een jaarlijks budget van
rond de € 2 mln. worden voortgezet. Deze financiering kan deels komen uit regiomiddelen. Tegelijkertijd
kunnen de quantumhubs (zoals Quantum Delft en Quantum.Amsterdam) een deel van deze kosten
bijdragen. Via PPS-samenwerking met bedrijven rondom ELSA-advisering of product testing kan een klein
deel inverdiend worden. Een deel van de winst zit in het ELSA en MVO-ecosysteem, waarvan partijen
wellicht huurder kunnen zijn in de lokale hubs of het House of Quantum.
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•

Nationale Cleanroom Infrastructuur | Langdurige exploitatie van de faculteiten is gegarandeerd door de
lokale instituten. Een levendig ecosysteem van interne en externe gebruikers zal bijdragen aan de
continuïteit van de infrastructuur. Net zoals nu zullen na 2027 middelen voor investering in het
wetenschappelijke deel van het machinepark gevonden moeten worden. Het hoge TRL-deel wordt na
2027 verondersteld zichzelf in stand te kunnen houden.
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7 Passende bijdrage vanuit de Rijksoverheid
Dit betreft bij uitstek een programma waarvoor het primaat bij de nationale overheid ligt. In Europa wordt ook
geïnvesteerd in quantumtechnologie, zie ook onderstaande box, maar dit is geen substituut voor nationaal
beleid. Het zwaartepunt van de Europese programma’s ligt op het verbinden van nationale
onderzoeksclusters en netwerken en het pan-Europees verankeren van kennis en technologie. De arm van
Europa zal daarbij eerder voelbaar zijn in de nieuwe lidstaten, dan in lidstaten waar een voorsprong is. Ook in
andere lidstaten zien we grootschalige nationale quantuminitiatieven ontstaan, zoals recent nog de Duitse
investering van € 2 mld. In quantumtechnologie, als onderdeel van een omvangrijk corona-herstelpakket. 36
Om succesvol te zijn in Europese programma’s is daarnaast een stevige nationale inzet nodig, al dan niet in
de vorm van cofinanciering.

Quantumtechnologie staat hoog op de Europese agenda
Na twintig jaar investeren in het funderend onderzoek heeft de Europese Commissie quantumtechnologie
hoog op de politieke agenda staan als een van de sleuteltechnologieën om in het volgende Multiannual
Financial Framework grootschalig te steunen. Bovenop het € 1 mrd. Quantum Flagship-initiatief dat binnen
Horizon2020 onder Nederlands voorzitterschap is gelanceerd en dat ook in de opvolger Horizon Europe
gesteund zal worden, is de EC van plan grote infrastructurele investeringen te doen op het gebied van
quantumcomputing en quantumcommunicatie. Deze strategische programma’s zullen worden gefinancierd
vanuit het nieuwe Digital Europe (DEP), de Connecting Europe Facility 2 (CEF-2) en de ESA-programma’s.
EuroQCI, het Europese Quantum Communication Infrastructure initiatief, voorziet in een investering van € 3
mrd door de EC, ESA en de lidstaten om een pan-Europees Quantum Secure Communication Network te
bouwen dat uiteindelijk kan uitmonden in een toekomstig quantuminternet. Dit budget is bedoeld om nationale
quantumcommunicatienetwerken met elkaar te verbinden. Voor die nationale netwerken is nationaal geld
nodig, zoals voorgesteld in KAT-2. Daarnaast is tijdens de State of the Union aangekondigd dat de EU
oplopend tot € 8 mld. zal investeren in nieuwe generatie supercomputers inclusief quantumprocessoren,
uitgevoerd door de EuroHPC Joint Undertaking, met budget afkomstig vanuit DEP, CEF-2, Horizon Europe en
cofinanciering vanuit de EuroHPC leden. Geschat wordt, dat hiervan ongeveer € 1 mrd toegewezen zal
worden aan de Quantum Computing Infrastructures, waarbij ook vanuit lidstaten cofinanciering nodig zal zijn.
Nederland is uitstekend gepositioneerd om een leidende rol te spelen en kan in hoge mate profiteren van het
substantiële EU-financieringslandschap dat zich de komende jaren zal uitvouwen. Met dit programma wordt
hierop voorgesorteerd; onderdelen van KAT-1 en KAT-2 kunnen ingebracht worden als de nationale inzet in
de Europese programma’s. Op basis van het verleden is het aannemelijk dat we hierin succesvol kunnen zijn:
de deelname van Nederlandse universiteiten, onderzoeks- en technologie-instituten in door EU gesteunde
quantumprojecten is opmerkelijk. Nederland staat op een derde plek als we kijken naar EU-financiering per
onderzoeker in het veld van de quantumtechnologie (€ 1658 per onderzoeker). Direct na Zwitserland (€ 3993
per onderzoeker) en Oostenrijk (€ 1865 per onderzoeker) en ruim boven landen als het VK, Frankrijk en
Duitsland.
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https://www.swissquantumhub.com/germany-2-billion-euros-for-quantum-technology/
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Omdat we streven naar een nationaal muurloos ecosysteem ligt een regionaal primaat niet voor de hand – dit
zou leiden tot versnippering en concurrentie tussen de verschillende hubs in plaats van tot synergie en
coördinatie. Bovendien zijn de regionale instrumenten te klein van omvang en te lokaal van scope voor dit
ecosysteem. Wel kunnen regionale investeringen Quantum Delta NL ondersteunen, met name waar het gaat
om lokale hub en campusvorming, valorisatie en MKB-beleid.
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IV. Impactanalyse

1 Onderbouwing langetermijnverdienvermogen (bbp-effect)
Omdat quantumtechnologie een nog jonge sleuteltechnologie is, zijn harde voorspellingen over het toekomstig
verdienvermogen dat er in de toekomst uit zal voortvloeien inherent onzeker. Het verleden leert dat de impact
van baanbrekende vernieuwingen op korte termijn wordt overschat, maar op de lange termijn onderschat.
Kenmerkend voor deze sector is ook dat een deel op high-techinstrumentatie gebaseerd zal zijn, hetgeen
typisch een langere aanlooptijd heeft dan op software gebaseerde sectoren, maar dat zich daarna moeilijker
verplaatst naar een ander land. Een tweede kernmerk is dat het een dermate fundamentele technologie
betreft, die een veelheid aan mogelijke toepassingen heeft op verschillende terreinen. Het betreft in feite een
portfolio-investering, niet een ‘single bet’, wat concrete voorspellingen lastiger maakt, maar de risico’s beter
behapbaar. Om toch een zo goed mogelijke inschatting te maken van de impact op het verdienvermogen,
hebben wij twee routes bewandeld:
•

Top-down: McKinsey heeft op basis van internationale analyses en interviews een inschatting gemaakt
van de potentiële wereldmarkt en de mogelijke rol die Nederland hierin kan vervullen, uitgedrukt in BBP en
arbeidsplaatsen op de middellange en lange termijn, rekening houdend met de onzekerheden en onder
onderbouwde aannames. Ook hebben ze een inschatting gemaakt van het directe effect van deze
investering, de return on investment.

•

Bottom-up: Op basis van de betrokkenheid en investeringen van bedrijven op dit moment hebben wij een
inschatting gemaakt van de verwachte private betrokkenheid, uitgesplitst in PPS, corporate R&D-labs en
startups en betrokken bedrijven in sectoren die gebruik maken van quantumtechnologie.

Beide routes komen op dezelfde ordegroottes uit als het gaat om BBP-groei en banen, hetgeen ons sterkt in
de overtuiging dat we een realistisch plan ter tafel brengen.
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1.1 Top-down analyse impact op het verdienvermogen (McKinsey)
In opdracht van Quantum Delta NL heeft McKinsey de economische impact van dit voorstel en
quantumtechnologie in het algemeen onderzocht (het volledige rapport is bijgevoegd als Bijlage A), de
samenvatting staat in onderstaande slide.

100
Figuur 23: Samenvatting van het McKinsey-rapport

McKinsey geeft aan dat quantumtechnologie nog in een vroege fase van ontwikkeling zit, vergelijkbaar met AI
vijftien jaar geleden. Dat betekent dat de kaarten nog niet geschud zijn en Nederland de kans heeft om bij de
voorhoede van deze technologie te blijven behoren, ook als straks de industrie en marktwaarde gecreëerd
wordt. We lopen niet achter de feiten aan, maar maken de markt. De academische ‘incubation’ fase van
quantumtechnologie loopt nu op zijn einde, maar het duurt nog naar verwachting tien jaar voordat we de fase
van volledige waardecreatie ingaan. De komende tien jaar wordt de NISQ-era genoemd (Noisy IntermediateScale Quantum technologies) waarin eerste demonstraties van technologie de markt bereiken. Dit is een fase
die zich kenmerkt door zowel publieke als private investeringen, in Europa naar verhouding meer publiek dan
in de VS waar techbedrijven een traditie hebben verder vooruit te investeren in R&D. De recente aankondiging
tijdens de State of the Union van de Europese Commissie dat Europa fors meer (tot € 8 mld.) gaat investeren
in super- en quantum computing 37 illustreert dit.
De totale wereldmarkt voor quantumtechnologie is volgens McKinsey nu nog lastig te voorspellen, de
schatting ligt in een range die oploopt tot € 89 mrd., met een basis scenario van € 30 mrd. in 2040. De range
wordt bepaald door scenario’s voor de snelheid en succes van de technologieontwikkeling en de omvang en
variëteit van de markttoepassingen. Die variëteit aan mogelijke toepassing maakt ook dat ondanks de
onzekerheden de investering in quantumtechnologie niet een “all-or-nothing” investering is omdat vrijwel zeker
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succesvolle toepassingen zullen ontstaan en de eerste commerciële toepassingen al verkrijgbaar zijn, met
name op de gebieden van sensing en communicatie.
Quantum Computing (QC) heeft het grootste marktpotentieel (€ 25 mrd basis scenario in 2040). McKinsey
heeft deze markt bepaald aan de hand van het verwachte aandeel dat Quantum Computing zal gaan innemen
in de totale “High Performance Computing (HPC)” markt. De verwachting is dat de HPC markt de komende
jaren sterk zal groeien vanwege het snel toenemende aantal kunstmatige intelligentie (AI) toepassingen. In
het basis scenario gaat McKinsey er van uit dat QC HPC gaat vervangen voor specifieke problemen maar wel
een niche applicatie blijft binnen HPC. Er is ook een scenario denkbaar waarbij de QC veel groter wordt ((€ 78
mrd high scenario in 2040) wanneer QC veel nieuwe toepassingen opent zodat de totale HPC markt groter
wordt.
Naast de markt die direct gerelateerd is aan de Quantum Technologie “value chain” kan quantumtechnologie
ook belangrijke toepassingen mogelijk maken in andere sectoren van de economie (banken, chemie
bedrijven, telecom etc.). Deze toepassingen kunnen additionele waarde creëren in deze sectoren die een
veelvoud kan bedragen van de directe Quantum Technologie markt.
Voor quantumcommunicatie is de markt voor data-beveiliging meegenomen maar nog niet andere
toepassingen van een toekomstig quantuminternet aangezien McKinsey verwacht dat die vanaf 2035/2040
belangrijk worden.
Omdat het een hoogdrempelige technologie betreft die een bijzondere mix van talent, faciliteiten en
investeringen vraagt, zullen een beperkt aantal ecosystemen zich in deze vroege fase kunnen ontwikkelen. Dit
‘kritische massa effect’ impliceert dat de wereldmarkt zich naar verwachting niet evenredig verdeelt over de
wereld, maar een aantal plaatsen een groter deel van de taart naar zich toe weten te trekken.
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Figuur 24: Fase van ontwikkeling waarin quantum technologie zich bevindt (bron: McKinsey)

McKinsey heeft verder een kwantitatieve analyse gemaakt van de positie van Nederland op
quantumtechnologie. Daaruit blijkt op basis van data dat onze kennispositie, en dan met name Delft, absolute
wereldtop is (nr. 3 na VS en UK). Ook de ‘mate van verbondenheid’ (hubfunctie) van ons kenniscluster is
indrukwekkend. Wat betreft opbouw van IP en startups is de positie van Nederland (en Europa) minder sterk.
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Figuur 25: De Nederlandse wetenschap behoort op het gebied van quantumtechnologie tot de wereldtop (bron: McKinsey)

McKinsey verwacht op de middellange termijn een return on investment (multiplier) van ongeveer een factor 8,
vergelijkbaar met het effect dat gelijksoortige investeringen in andere grensverleggende technologieën in het
verleden hebben laten zien. Daarmee kan de gevraagde impuls uit het Groeifonds resulteren in een directe
waardecreatie van € 5 à 7 mrd.
Daarnaast verwacht McKinsey dat de investering een vliegwiel in gang kan zetten, zoals weergegeven in
figuur 26: publieke investeringen in technologieontwikkeling lokken private investeringen uit aan de
technologiekant van de waardeketen (providers). Dit leidt vervolgens weer tot publieke en private
investeringen aan de toepassingenkant (gebruikers). McKinsey verwacht op de middellange termijn een return
on investment (multiplier) van ongeveer een factor 8, vergelijkbaar met het effect dat gelijksoortige
investeringen in andere grensverleggende technologieën in het verleden hebben laten zien. Daarbij geeft
McKinsey aan dat de voorgestelde balans tussen het programma in R&D, ecosysteemactiviteiten en
onderzoeksinfrastructuur (ongeveer 1/3 - 1/3 - 1/3) een goede is. Door het fundamentele karakter van de
technologie zullen markten zich ook ontwikkelen in aanpalende terreinen (spin-off).
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Figuur 26: Investeren in het quantumecosysteem van Nederland kan een vliegwiel in gang zetten (bron: McKinsey)

Gebaseerd op de analyse van de markt verwacht McKinsey dat Nederland een aandeel van 5-10% naar zich
toe kunnen trekken als het een van de leidende ecosystemen met kritische massa kan ontwikkelen door het in
gang zetten van het beschreven vliegwiel.
Ter vergelijking: het gemiddeld BBP-aandeel van Nederland in de wereldeconomie bedraagt ~ 1%.
Een aandeel van 5-10% betekent dat in een basisscenario een jaarlijkse marktomvang die oploopt tot € 1 mld.
in 2027 en tot € 3 mld. in 2040. Omdat dit een hightechsector betreft, is te verwachten dat 80% van deze
markt toegevoegde waarde is, hetgeen zich vertaalt in werkgelegenheid in de waardeketen. Het gaat dan om
5000 – 10.000 banen in 2027 en 15.000 – 30.000 directe banen in 2040. Inclusief indirecte banen (factor 1,5)
gaat het dan 7500 – 15.000 banen in 2027 en 20.000 – 45.000 banen in 2040 over de hele waardeketen van
hardware, software en toepassingen. En dan is de waarde die wordt toegevoegd door het gebruik van deze
technologie in andere sectoren nog niet eens in kaart gebracht.

1.2 Bottom-up analyse impact op het verdienvermogen
In deze paragraaf doen wij op basis van huidige private investeringen en onze kennis van de markt een
‘educated guess’ voor de private bijdragen die wij in de looptijd van dit programma kunnen verwachten. Het
gaat hierbij om globale schattingen voor zowel private R&D-investeringen met publieke kennisinstellingen
(PPS) als private R&D-investeringen van startups, MKB en grotere bedrijven. Onze educated guess is
gebaseerd op gesprekken met partners, bedrijven en startups die zijn betrokken bij de totstandkoming van dit
voorstel, en de cijfers die een aantal van hen in vertrouwen heeft gedeeld.
Onderstaande tabel laat zien hoe de verschillende componenten van private investeringen optellen tot ca.
€ 45 mln. in 2020 en tot zo’n € 770 mln. per jaar in 2027. Ervan uitgaande dat de groei in latere jaren van deze
periode sterker is, kunnen de cumulatieve private investeringen met zo’n € 2 mld. de gevraagde investering
vanuit het groeifonds ruim overstijgen.
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Private
investeringen in
quantumtechnologie

Private bijdragen
aan PPS (€ mln.)

Corporate R&Dlabs en startups
(€ mln.)

Uitbreiding op
bestaande
sectoren (€ mln.)

Totaal (€ mln.)

2020

20

20

5

45

2027

39

487

240

766

•

•

Publiek-private samenwerkingen: De Nederlandse onderzoeksinstituten trokken in 2019 al zo’n € 20
mln. aan van private partners. Denk hierbij aan KPN en Intel (QuTech), Microsoft (QuTech, TNO, QT/e),
Shell, Google (aQa), ABN AMRO (QuTech, QuSoft) en Bosch (QuSoft). Maar ook kleine hightechbedrijven als Leiden Spin Imaging (LSI) en Applied Nanolayers die met onder andere de TUD
samenwerken op materialen en quantum sensing. En Smart Photonics, Effect Photonics en Janssen
Precision Engineering die participeren in projecten van het Europese Quantum Flagship. Door de unieke
kennispositie zal het aantal private partners in de komende zeven jaar groeien van de ongeveer 20 early
adopters nu naar zo’n 125 in 2027. Van deze 125 partners zullen er vele een kleine inleg hebben (zeg 90
partijen die elk ongeveer € 100 duizend inleggen voor bijvoorbeeld gezamenlijke algoritme-ontwikkeling,
samenwerking op hardwarecomponenten, materiaalontwikkeling of een prototype quantumsensor); 30
partijen die gemiddeld zo’n € 500 duizend inleggen voor bijvoorbeeld hardware-ontwikkeling voor een
quantumcommunicatie-demonstratienetwerk of optische modules voor satellietcommunicatie en vijf
partijen die intensief samen willen werken en gemiddeld zo’n € 3 mln. per jaar investeren voor bijvoorbeeld
een prototype quantumcomputer, qubitontwikkeling of cryogene aanstuurelektronica. In totaal zou dit in
2027 optellen tot afgerond zo’n € 40 mln. per jaar
Corporate R&D-labs en startups: Op dit moment heeft Microsoft een eigen R&D-lab op de TUD-campus.
Ook het Finse Bluefors heeft een kleine ontwikkelafdeling opgezet in Delft. Door een aantrekkelijk
ecosysteem te creëren verwachten wij in 2027 drie grote corporate R&D-labs in Nederland te mogen
huisvesten. Kandidaten zijn bedrijven die een eigen qubit willen ontwikkelen voor quantum computing of
quantumcommunicatie, en system integrators die de betreffende instrumenten (computer,
satellietcommunicatie, fibernetwerk) of productiemachines willen gaan bieden.
Begin 2020 had Nederland zeven startups in dit domein, vaak pas net gestart en sommige gericht op
consultancy of software. Hun investeringen bedragen gezamenlijk zo’n € 5 mln. Het grotere Leiden
Cryogenics is sinds 1992 gegroeid tot 24 medewerkers. Door de creatie van startups actief te stimuleren
verwachten wij over zeven jaar zo’n 100 startups te zien. 38 Dat een sterke groei van het aantal startups
mogelijk is, blijkt ook uit het feit dat Europa’s aandeel in het aantrekken van venture capital voor quantum
in 2019 steeg van 5% naar 58%. Wij schatten dat 20 van deze startups het niet zullen redden en dat er 40
klein blijven (bijvoorbeeld consultancybedrijfjes of omdat doorgroei niet lukt), goed voor een gezamenlijke
investering van afgerond € 40 mln. per jaar. Een veertigtal zal zich toeleggen op hardwarecomponenten
(kabels, quantumprocessoren, versterkers, quantumsensoren, componenten voor quantuminternet of
quantumsimulatoren) of implementatie in hightech-omgevingen (koppeling quantumtechnologie aan
supercomputer of datacenter, implementatie in financieel- of telecombedrijf) en groeien naar een jaarlijkse
investering van gemiddeld zo’n € 5 mln. per jaar per bedrijf. We schatten dat drie bedrijven echte scale-

Dat een sterke groei van het aantal startups mogelijk is, blijkt ook uit een door Eurocommissaris Gabriel aangehaalde
bron die vermeldt dat Europa’s aandeel in het aantrekken van venture capital in 2019 steeg van 5% naar 58%. Zie
https://www.insidequantumtechnology.com/news/europe-received-58-of-global-quantum-technology-funding-in-2019/
38
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ups zullen blijken te zijn (bijvoorbeeld levering van cryogene systemen voor quantumonderzoek,
elektronica werkzaam in cryogene omgeving, quantum repeaters, netwerkoptimalisatiesoftware,
quantumprocessoren, systeemintegrators) en kunnen doorgroeien naar ordegrootte € 70 mln.
investeringen per jaar per bedrijf. De industriële labs en startups samen kunnen volgens deze berekening
in 2027 optellen tot afgerond zo’n € 490 mln. per jaar.
•

Sectoren gebruikmakend van quantumtechnologie: Bestaande bedrijven zullen ook investeren, om
bijvoorbeeld hun productportfolio uit te breiden met producten voor deze markt, zoals fabrikanten van
elektronica die instrumenten willen leveren voor het aansturen van qubits, fintechbedrijven die
quantumalgoritmes ontwikkelen of bedrijven die opto-elektronische componenten voor het
quantuminternet willen leveren. Bedrijven uit de chemische, logistieke, farmaceutische, ICT, financiële of
hightechindustrie zullen investeren in kennis om hun product of productieproces te optimaliseren op basis
van quantumalgoritmes. Voorbeelden hiervan zijn KPN, maar ook Rabobank, ING, ABN-AMRO en
Capgemini die ieder al kleine groepen van ongeveer vijf medewerkers inzetten op quantumtechnologie. Dit
zou een veertigtal bedrijven kunnen zijn met bescheiden kennisinvesteringen (zeg € 1 mln. per bedrijf per
jaar) plus een veertigtal bedrijven (banken, data- en telecombedrijven, bedrijven gericht op software- en
netwerkbeveiliging, high-tech machinebouwers, chemie- of farmaciebedrijven) met een eigen quantumresearchafdeling van 10-30 medewerkers (zeg € 5 mln. per jaar per bedrijf). Dit zou in 2027 optellen tot ca.
€ 240 mln. per jaar.

Met de gemaakte aannames zou dit in totaal leiden tot private investeringen in quantumtechnologie van
ongeveer € 45 mln. per jaar in 2020 tot afgerond zo’n € 770 mln. per jaar in 2027. Cumulatief over de looptijd
van dit programma telt dat op tot mogelijk zo’n € 2 mld. private investeringen, naast de € 615 mln. uit het
groeifonds en plus een vergelijkbaar volume uit andere publieke bronnen (kennisinstellingen, NWO, Europese
projecten).
De totale investeringen in 2027 zijn dan goed voor ongeveer 8000 directe banen in R&D voor
quantumtechnologie 39, en ruim 12.000 indirecte banen 40. Dit past in dezelfde range die McKinsey heeft
voorgerekend.

Uitgaande van ongeveer € 800 mln. totale investeringen uit Groeifonds, private en andere publieke bronnen als EUprojecten, en € 100 duizend per werkplek.
40
McKinsey schat op basis van ervaring dat een factor 1,5 realistisch is.
39
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2 Overige effecten
Naast bovengenoemde positieve impact op het verdienvermogen, heeft het voorstel ook meer indirecte
positieve effecten, zoals:
•

Innovaties in sectoren: De reden dat er zoveel internationale interesse is in deze technologie is vanwege
de toepassingsmogelijkheden in andere sectoren. De impact van quantumtechnologie op bijvoorbeeld life
sciences and health, energie en klimaat, voedselvoorziening, transport en logistiek en natuurlijk de digitale
economie, laat zich lastig voorspellen maar zal op termijn omvangrijk zijn. Bij deze sleuteltechnologie gaan
verdienvermogen en duurzaamheid dan ook hand in hand, hetgeen ook in het Missiegedreven
Innovatiebeleid het startpunt is. In onderstaande box staat een overzicht van de meest besproken
toepassingen van quantumtechnologie, inclusief een indicatieve tijdlijn.

•

Vestigingsklimaat: Door aanwezigheid van R&D- partijen als Intel en Microsoft en high-end tech
investeerders, wordt Nederland in bredere zin een aantrekkelijker kennisland, omdat deze partijen ook
actief zijn in andere technologiegebieden.

•

Opleidingsniveau beroepsbevolking: Quantumtechnologie heeft een aanzuigende werking op talent op
alle opleidingsniveaus. Het ontwikkelt een arbeidspopulatie met breed inzetbare bèta technische
vaardigheden en draagt daarom bij aan een betere balans in de beroepsbevolking. Voorbeeld: ASML
maakt veelvuldig gebruik van afgestudeerden met een (quantum)fysica achtergrond.

•

Kennis-spillovers: Quantumtechnologie is een multidisciplinaire funderende sleuteltechnologie die
spillover-effecten naar andere sectoren en gebieden zal hebben, vanuit onder andere materiaalkunde,
wiskunde, algoritmiek, elektrotechniek, deeltjesfysica, systeemintegratie, fotonica, design interfacing,
nanotechnologie, etc. Mogelijke spillovers worden hieronder nader toegelicht, op basis van een analyse
door TNO.

Naast de maatschappelijke winst zijn er ook risico’s en kosten te benoemen. Zo zullen transities in de
maatschappij nodig zijn die ten koste gaan van de oude norm. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
• De ontwikkeling, productie en het gebruik van quantumcomputers vraagt een relatief grote hoeveelheid
energie en grondstoffen. Daar staat tegenover dat met de exponentiële capaciteit in rekenkracht op termijn
oplossingen voor energievraagstukken voorhanden komen die buiten bereik blijven van de huidige
technologie.
• Het quantumveilig maken van kritieke infrastructuur (zoals bijvoorbeeld het betalingsverkeer) vereist een
langdurige investering in nieuwe infrastructuur (zowel nieuwe apparatuur, als nieuwe software). De sprong
in veiligheid die gegeven wordt, kan leiden tot een grote reductie in fraude in het betalingsverkeer,
waarmee jaarlijks miljarden euro’s zijn gemoeid.
• De mogelijkheid om met quantumoptimalisatie de toenemende complexiteit in bijvoorbeeld het verkeer in
de stedelijke omgeving het hoofd te bieden, gaat niet zonder aanpassingen aan de huidige infrastructuur
met aanzienlijke kosten. De winst die met een betere doorstroom van verkeer te behalen valt, is
daarentegen enorm, niet alleen financieel, maar ook voor de volksgezondheid.
• Met de introductie van quantumtechnologie zal, net als met de introductie van ICT in de jaren ’80 en ’90
van de vorige eeuw, een verschuiving plaatsvinden van banen. Banen waarvoor quantumtechnologie een
deel van de verantwoordelijkheden overneemt, zullen verdwijnen, terwijl nieuwe banen verschijnen om
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quantumtechnologie te bouwen, introduceren en te bedienen. Dit vereist kosten in termen van
(om)scholing en wellicht herplaatsing, maar de nieuwe banen zijn hoogwaardig en daarmee beter betaald.
TU Delft heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met dit soort maatschappelijke verkenningen. In 2018 en
2019 hebben wetenschappers in een Vision Team project de maatschappelijke impact van quantuminternet in
kaart gebracht. Centraal in dit project stonden gesprekken met stakeholders zoals bedrijven, overheden en
ontwerpers, waarin toepassingen van quantuminternet (bijvoorbeeld onbreekbare versleuteling van
communicatie, of precisie in synchronisatie) werden gepresenteerd met als vraag hoe stakeholders ze kunnen
gebruiken en beoordelen. Overtrokken doom en hype perspectieven over quantumtechnologie zoals die te
vinden zijn in sociale media, werden door stakeholders vervangen door realistische analyses. De verzamelde
resultaten van dit Quantuminternet Vision Team zijn via een magazine 41. Op dit moment organiseert TU Delft
een soortgelijke stakeholder analyse voor quantum computing.

Voorbeelden van toepassingen van quantumtechnologie
Materialen: Quantumcomputers kunnen de werking van moleculen en chemische processen precies
berekenen. Een voorbeeld is het natuurlijke molecuul ferredoxine, dat we nog niet na kunnen maken in
kunstmest. Een beter alternatief voor het kostbare en weinig duurzame Haber-Bosch-proces (€ 30 mrd per
jaar en 5% van het gasverbruik, mondiaal) kan een doorbraak in de agrarische sector betekenen.
Gezondheid en zorg: Moleculaire interacties op (sub)atomair niveau zijn cruciaal voor het onderzoek naar
nieuwe medicijnen. Als in de toekomst alle eiwitten die mensen aan kunnen maken (en dat zijn er meer dan
twintigduizend) gemodelleerd zouden kunnen worden met behulp van quantumsimulators, inclusief de
interactie met bestaande of nieuw ontwikkelde medicijnen, dan zou dat verstrekkende implicaties hebben voor
de gezondheidszorg en farmacie. Daarnaast kunnen quantumsensoren gebruikt worden in patiëntendiagnostiek, bijvoorbeeld in toekomstige MRI-scanners. Met behulp van quantumsensoren, die veel gevoeliger
en nauwkeuriger zijn dan bestaande sensoren zou in principe heel lokaal en met een veel hogere resolutie
gemeten kunnen worden dan met ‘klassieke’ MRI-scanners.
Financiële sectoren en diensten: Op quantum mechanica gebaseerde atomic clocks vergroten de precisie
van high-frequency trading en time stamping, belangrijk voor blockchain technologie. Ook kunnen
optimalisatie en deep-learning algoritmes worden ingezet voor het modelleren van data en risico’s voor
investeringsbeslissingen.
Logistieke ketens: Jaarlijks worden 70 miljoen auto’s gebouwd en 17 miljoen containers over de wereld
verplaatst. De wereldmarkt voor logistiek is voorzien te groeien naar een omvang van $ 15.5 biljoen. Quantum
computing kan worden ingezet voor onder andere optimalisatie van vloot management en verkeerstromen en
algoritmes voor autonoom rijden.
Veiligheid en privacy: De samenleving wordt steeds afhankelijker van veilig dataverkeer. Met een Quantum
Internet, waar in Nederland een eerste demonstratie van wordt gebouwd tussen vier steden, is data intrinsiek
beveiligd tegen afluisteren. ESA/ESTEC ontwikkelt deze technologie via satellieten. Ook het Ministerie van
Defensie investeert in quantum onder andere vanwege toepassingen van preciezere sensoren op bijvoorbeeld
onderzeeërs en de JSF. En veiligheid en privacy vertalen zich ook naar andere domeinen en toepassingen.
Als we via een quantuminternet veiliger kunnen communiceren, dan kan dat bijvoorbeeld de toepassing van

41

https://qutech.nl/quantum-internet-magazine/
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nieuwe digitale technologieën stimuleren, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud
computing.
Defensie: Ook quantumsensoren bieden in de toekomstmogelijkheden in het veiligheidsdomein. Ze kunnen
worden ingezet voor militaire of beveiligingsdoeleinden, zoals voor navigatie in omstandigheden waar GPS
niet gebruikt kan worden (bijvoorbeeld in vijandelijk gebied, of ondergronds) of voor het detecteren van
onderzeeërs met behulp van gravitatiesensoren. Optische atomaire klokken op onderzeeërs, op schepen of in
vliegtuigen kunnen gebruikt worden om manipulatie van GPS-signalen te detecteren. Atomaire klokken
kunnen ook ingezet worden in telecommunicatienetwerken, zodat deze ook bij het wegvallen van gps-signalen
kunnen blijven werken.
Energie: Voor vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen quantumsimulators en
quantumcomputers oplossingen helpen vinden. Zo kunnen ze ingezet worden voor het vinden van geschikte
materialen voor het fabriceren van betere batterijen, voor het ontwikkelen van nieuwe types zonnepanelen of
voor ontwerpen van supergeleiders voor energietransport, die werken bij hogere temperaturen. Datzelfde
geldt voor optimalisatievraagstukken die betrekking hebben op elektriciteitsnetwerken en energiedistributie.
Op quantumtechnologie gebaseerde sensoren kunnen daarnaast het gravitatieveld van de aarde ongekend
nauwkeurig in beeld brengen voor toepassingen in de geologie (koolstofopslag, vulkanisme, exploratie,
stabiliteit van bodemlagen). De potentiële impact van quantumtechnologie op de energietransitie is dus groot.
Landbouw, water en voedsel: Een mogelijk gebruik van quantumtechnologie in de landbouw bestaat uit het
meten van straling in het golflengtegebied van fotosynthese. Dit gebeurt door middel van ‘photosynthetic
active radiation’ quantumsensoren. Met behulp van dit type sensoren kan gedetailleerd inzicht verkregen
worden in de groei van gewassen. Quantumsensoren zouden daarnaast gebruikt kunnen worden voor het
detecteren van verontreinigingen in water. Ook op het gebied van waterhuishouding en het doorrekenen van
stromingen kunnen quantumcomputers en -simulators mogelijk uitkomst bieden.
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Kennis-spillovers Quantumtechnologie
TNO heeft een analyse gemaakt om inzicht te geven in de thema’s van het Nederlandse wetenschaps- en
innovatiebeleid – vastgelegd in het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC)42 en de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA) 43.
Gebaseerd op gegevens uit deze analyse, toont Figuur 27 voor Quantumtechnologie de huidige en
toekomstige spillovers in de overige Meerjaren Maatschappelijke Innovatieprogramma’s (MMIP’s),
Meerjaren Programma’s voor sleuteltechnologieën (MJP’s) en Nationale Wetenschapsagenda (NWA) routes.
Met spillovers wordt het tot toepassing komen van kennis in andere domeinen bedoeld. Hoe donkerder de
kleur, des te groter de spillovers kunnen zijn. Ontwikkelingen in quantumtechnologie kunnen nu al bijdragen
aan het Missiethema Veiligheid (Missie Cybersecurity). In potentie kan quantumtechnologie ook bijdragen aan
het Missiethema Energietransitie & duurzaamheid, bijvoorbeeld voor energietransitie gericht op een smart grid
of de ontwikkeling van een robuust energiesysteem. De bijdrage aan het Missiethema Veiligheid betreft
bijvoorbeeld de missies maritieme veiligheid (maritieme hightech die bijdraagt aan betrouwbare en veilige
draadloze data uitwisseling tussen schepen en andere ontvangers), veiligheid vanuit de ruimte (bijvoorbeeld
toekomstige computerkracht en quantum satelliet communicatie) of data & intelligence (bijvoorbeeld door
oplossingen voor privacy-bestendige informatiedeling of door het nemen van de juiste beslissingen op basis
van data en intelligence). Voor het Missiethema Zorg & gezondheid kan worden gedacht aan het beschermen
van digitale patiëntgegevens, maar ook aan het versnellen van het vinden en ontwikkelen van nieuwe
medicijnen. Ook biedt de potentiële enorme rekenkracht van quantumcomputers mogelijkheden voor
technologische vraagstukken waar de huidige computertechnologie tekortschiet, zoals voor de ontwikkeling
van medicijnen, supergeleidende materialen, of geavanceerde chipdesigns
Quantumtechnologie draagt bij aan programma’s:
Energietransitie &
duurzaamheid

Landbouw,
Water &
Voedsel

Zorg &
gezondheid

Veiligheid

Sleuteltechnologieën

NWA-routes

Nu
In potentie
Figuur 27: Thematische samenhang aanbodperspectief Quantumtechnologie & MMIP’s, MJP’s, NWA-routes.
Bron: TNO

Het in kaart brengen van zulke spillovers naar andere missiethema’s laat zien welke waardeketens van belang
kunnen zijn om de innovatiekracht van Nederland op het gebied van quantumtechnologie te verbeteren.
Daarnaast leveren deze spillovers inzichten over het bredere quantumtechnologie-ecosysteem, en wie op
welke terreinen (sleuteltechnologieën, thema’s) samen zouden (kunnen) werken. Andersom kunnen
ontwikkelingen in andere programma’s ook belangrijke bijdrages leveren waarop quantumtechnologie zou
kunnen bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van Photonic Integrated Circuits (PIC’s) voor fotonische
quantum processoren waardoor het in toekomst mogelijk wordt om quantumcomputers op kamertemperatuur
toe te passen, mogelijke nanodevices voor quantum computing (nanofotonica) of nanotechnologie voor de
cleanrooms.

42
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-kennis--en-innovatieconvenant-20202023-en-de-roadmap-human-capital-topsectoren-2020-2023.
43
https://wetenschapsagenda.nl/publicatie/nationale-wetenschapsagenda-nederlands/
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Tot slot
In de tijd dat we dit voorstel hebben geschreven is de wereld enorm veranderd. De zorgen om de
volksgezondheid en de economie zijn groot en niemand kan overzien hoe de wereld er over een half jaar of
jaar uitziet. Maar van een ding zijn wij overtuigd: ook deze crisis zal Nederland te boven komen en juist in
woelige tijden is het belangrijk zicht te houden op de stip op de horizon. Quantumtechnologie is bij uitstek een
strategische investering voor het verdienvermogen van morgen. In ons technologieveld is het werk
grotendeels doorgegaan en het was bijzonder te merken hoe de spirit en overtuiging in het team zijn gegroeid
onder deze omstandigheden. Ook vanuit onze internationale netwerken, publiek en privaat, zijn er geen
signalen dat de COVID crisis sterk negatief doorwerkt – in tegendeel: zowel de EU, Duitsland, Frankrijk en VS
hebben nieuwe investeringen aangekondigd.
Wij wensen de Commissie veel wijsheid toe en zijn graag bereid het voorstel toe te lichten.
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Economische Impactanalyse
(McKinsey & Company)
De interne versie van het rapport is separaat meegestuurd.
Een openbare versie van het rapport is te downloaden via: https://quantumdelta.nl/about-us/
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Het Nederlandse Quantum
Ecosysteem
Het rapport is te downloaden via: https://quantumdelta.nl/about-us/
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Staatssteunanalyse door PNO
Consultants
Het rapport is separaat meegestuurd.
Ook te downloaden via: https://quantumdelta.nl/about-us/
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De volgende organisaties (in alfabetische volgorde en gerangschikt naar type organisatie) hebben door middel
van een aanbevelingsbrief hun steun voor dit voorstel uitgesproken. De steunbrieven zijn te vinden op
https://quantumdelta.nl/steunbrieven.qdnl/ en zijn op te vragen bij de indieners.
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Nationale Agenda
Quantumtechnologie
De Nationale Agenda Quantumtechnologie is te downloaden via: https://quantumdelta.nl/about-us/
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Colofon
Dit voorstel is geschreven door:
Carlo Beenakker (Lorentz Instituut, aQa), Frank Dirne (TU/e, NanoLabNL), Freeke Heijman (QuTech, EZK),
Guus Rijnders (UT, NanoLabNL), Hugo Gelevert (TNO), Ingrid Romijn (QuTech), Jesse Robbers (TNO,
QuTech), Job Nijs (Techleap), Kareljan Schoutens (QuSoft), Nils Beers (Techleap), Nynke Minnema
(MinacNed), Rogier Verberk (TNO), Ronald Hanson (QuTech), Ronny van ‘t Oever (MinacNed, NanoNextNL),
Servaas Kokkelmans (QT/e), Victor Land (QuSoft) en Wieteke de Boer (NWO).
Het voorstel is tot stand gekomen met input van onder andere:
Anna Heid (McKinsey), Anne Strobos (de Opstarters), Barend van der Meulen (UT), Bastiaan Overvest (CPB),
Caroline Tempel (OCW), Cees van Beers (TU Delft), Clara Osorio Tamayo (TNO), Erik Stam (UU), Florian
Schreck (UvA), Frank van der Zwan (Vereniging van Hogescholen), Henry Nijhuis (TTW), Hubert Heersche
(McKinsey), Jan Pelle (BOM), Jan Reint Smit (RVO), Jan Tjibbe Steenman (EZK), Jasper Deuten (Rathenau),
Jeroen Koelemeij (VU), José van Dijck (UU), Julia Cramer (UL), Lieven Vandersypen (QuTech), Maran van
Heesch (TNO), Marc de Jong (McKinsey), Menno Veldhorst (QuTech), Nadia Haider (TNO), Richard Versluis
(TNO), Simon Gröblacher (TU Delft), Thomas Grosfeld (VNO-NCW MKB Nederland), Tobias Zwijnenburg
(OCW), Adriaan Rol (TU Delft), Alain le Loux (Cottonwood Technology Fund), Dimitri van Esch (ABN AMRO),
Dirk Smit (Shell), Doeco Terpstra (NXP), Garrelt Alberts (TNO), Harry Buhrman (QuSoft), Jelmer Renema
(QuiX), Kees Eijkel (QuTech), Marc Hendrikse (Boegbeeld HTSM), Jaya Baloo (Avast), Jos Benschop
(ASML), Leo Kouwenhoven (Microsoft), Markus Hoffmann (Google), Niels Bultink (Qblox), Nils Trautmann
(Zeiss), Oscar Koeroo (KPN), Paul Steemann (DSM), René Penning de Vries (Boegbeeld ICT), Rob
Blaauwgeers (Bluefors), Rolf van Benthem (DSM), Ruben van den Brink (SURF), Stephanie Wehner
(QuTech), Tom O’Brien (Google), Ton van ’t Noordende (PHX) en Victoria Lipinska (KPN).
Het voorstel bouwt voort op de NAQT, waarbij de volgende personen in het klankbord deelnamen:
Axel Berg (SURF), Bart van Wees (RUG), Berry Vetjens (TNO), Bert Kappen (Radboud Universiteit),
Charlotte Rugers (Ministerie van Defensie), Cor van der Struijff (IBM), Daniël Frijters (ECP), Dimitri van Esch
(ABN AMRO), Dirk Smit (Shell), Eamonn Murphy (ESA/ESTEC), Erik Bakkers (TU/e, QTe), Florian Schreck
(UvA, QuSoft), Franco Ongaro (ESA/ESTEC), Frank de Jong (FEI, topsector HSTM), Frederik Kerling
(ATOS), Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden), Hans van den Vlekkert (QuiX), Harry Buhrman (UvA,
QuSoft, CWI), Inald Lagendijk (TU Delft), Ingmar Swart (Universiteit Utrecht), Jan de Boer (NWO), Jaya Baloo
(KPN), Jeremy Butcher (Fox-IT), Jérémy Veltin (TNO), Joris van Hoboken (UvA, IvIR), Jos Littel (Gemeente
Delft), Julia Cramer (Universiteit Leiden), Karin Poels (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), Kees Eijkel (QuTech), Kemo Agovic (TNO), Lieven Vandersypen (TU Delft, QuTech),
Lucas Visscher (VU), Marcin Dukalski (Aramco Overseas Company BV), Melchior Aelmans (Juniper
Networks), Mikhail Katsnelson (Radboud Universiteit), Nico van Eijk (UvA, IvIR), Niels Bultink (Qblox), Paola
Gori-Giorgi (VU), Pepijn Pinkse (UT), Peter Schwabe (Radboud Universiteit), Pieter Vermaas (TU Delft),
Rembert Duine (Universiteit Utrecht), Ronald Cramer (Universiteit Leiden, CWI), Sal Bosman (Delft Circuits),
Shairesh Algoe (ABN AMRO), Simon Gröblacher (TU Delft), Srijit Goswami (TU Delft, QuTech), Stacey
Jeffery (CWI, QuSoft), Stephanie Wehner (QuTech), Tamalika Banerjee (RUG), Tanja Lange (TUe/QTe),
Thomas Grosfeld (VNO-NCW MKB Nederland) en Wolfgang Löffler (Universiteit Leiden).
Vormgeving: Jeroen Cremer, Brand Happening
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