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Lijst van topsectorenprogramma’s 2020 relevant voor MIT Zuid-Nederland 
onderverdeeld naar thema 

 
 
1. Logistiek 

a) Samenwerking tussen bedrijven in en over ketens en netwerken. 

b) Nieuwe diensten voor ketenregie.  

c) Genereren, analyseren en opwerken van data in de logistieke keten.  

d) Geïntegreerd vervoer met verschillende modaliteiten.  

e) Reductie in CO2-uitstoot, geluid en/of stank in de logistiek.  

f) Logistieke organisatie en regie van after-sales service en nieuwe serviceconcepten  

g) Ongestoorde logistieke ketens door efficiënte naleving van wet- en regelgeving.  

h) Integratie van nieuwe technologie in logistieke processen.  

i) Logistieke concepten en bijbehorende businessmodellen voor circulaire netwerken.  

 
2. Agri & Food 

 
1. Kringlooplandbouw 
1.1 Vermindering van de stikstofdepositie op kwetsbare natuur, betere, circulaire benutting van 

nutriënten en water;  
1.2 Ontwikkeling van robuuste teeltsystemen op een gezonde bodem op basis van agro-ecologische 

principes  
1.3 Optimalisering van het hergebruik van zij- en reststromen  
1.4 Ontwikkeling van nieuwe plantaardige eiwitbronnen binnen Europa voor voedsel en diervoeders  
1.5 Inzicht in hoe biodiversiteit kan worden hersteld en benut in de kringlooplandbouw  
 
2. Klimaatneutraal 
2.1 Reductie van de uitstoot van methaan in de veehouderij  
2.2 Vermindering van oxidatie in de veenweidegebieden  
2.3 Vermindering van de uitstoot van lachgas bij de bemesting van landbouwbodems en bij de 

vollegrondsteelt  
2.4 Vastlegging van koolstof in landbouwbodems, bij vollegrondsteelt, in bos en natuur  
2.5 Lokale energieproductie en -gebruik in kleinschalige verwerkingsprocessen 
2.6 Productie en gebruik van biomassa voor materialen en energie  
 
3. Klimaatbestendig 
3.1 Voorkomen van wateroverlast en watertekort in landelijk gebied  
3.2 Ontwikkeling van klimaatbestendige landbouw productiesystemen  
3.3 Verbeteren van de waterkwaliteit  
 
Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel 
4.1 Vergroten van de waardering voor en het vertrouwen in voedsel en groen en voor de manier 

waarop het wordt geproduceerd  
4.2 Stimuleren van het produceren en consumeren van gezond en duurzaam voedsel  
4.3 Ontwikkelen van veilige, duurzame productiesystemen zonder risico’s voor de omgeving  
4.4 Ontwikkelen van een substantieel duurzamer en veiliger voedselketen  
 
Noordzee 
5.1 Balans tussen economische activiteiten op zee en de productie van voedsel en de ruimtelijke en 

ecologische draagkracht van de Noordzee  
5.2 In balans brengen van visserij, landbouw, toerisme en waterbeheer met de natuur in de 

Nederlandse Cariben;  
5.3 Ontwikkeling van een duurzame kust- en zeevisserij op de Noordzee  

 
Sleuteltechnologieën 
6.1 Artificial Intelligence 

6.2 Machine learning 

6.3 Autonome robots 
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6.4 Dataficatie 

6.5 Big Data 

6.6 Modelleren 

6.7 Digital Twins 

6.8 Standaarden 

6.9 Decision support 

6.10 Mens-computerinteractie 

6.11 Precies en non-destructief meten 

6.12 Sensoren, Genoomtechnologie 

6.13 Bioinformatica 

6.14 Genome prediction 

6.15 Gene editing 

6.16 Fenotypering 

 
 

3. Chemie en Energie (inclusief Biobased Economy) 

Chemie 

a) Superieure materialen 

b) Biobased materials 

c) Sluiten van de keten 

d) Energie-efficiëntie 

e) Grondstofefficiëntie 

f) Conversie van biobased materiaal 

g) Katalysatoren & biomassa 

h) Chemie van Leven 

i) Chemische Nanotechnologie 

j) (Chemische) Analyse 

 
Biobased economy 

k) Raffinage en Thermische conversie van biomassa  

l) Raffinage en Chemisch katalytische conversietechnologie 

m) Raffinage en Biotechnologische conversietechnologie 

n) Zonne-energie-opslag in chemische bindingen & biomass production 

 

Een nadere uitwerking van de innovatiethema’s binnen de Topsector Energie onder Chemie en 

Energie heeft niet plaatsgevonden, omdat Zuid-Nederland de topsector Energie niet gekozen heeft 

en daarmee niet van toepassing is. Voor een aanvraag onder de Topsector Energie, dient u uw 

aanvraag in te dienen bij RVO.nl. 

 
 

4. High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT  

a) Advanced Instrumentation 

b) Aeronautics 

c) Automotive 

d) Electronics 

e) Embedded Systems 

f) Healthcare 

g) Hightech Materials 

h) Lighting 

i) Nanotechnology 

j) Photonics 

k) Printing 

l) Security 

m) Semiconductor Equipment 

n) Smart Industry 

o) Space 

p) ICT 
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5. Life Sciences & Health 

a) Moleculaire diagnostiek 

b) Beeldvorming en image-guided therapieën  

c) Thuiszorg & zelf-management 

d) Regenerative medicine 

e) Pharmacotherapie 

f) One Health 

g) Gespecialiseerde voeding 

h) Health technology assessments, individueel functioneren en kwaliteit van leven 

i) Enabling technologies en infrastructuur 

j) Global Health, opkomende ziektes in ontwikkelingslanden 

 
 

6. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

a) Duurzame plantaardige productie 

b) Consument, markt en maatschappij 

c) Energie en water 

d) High Tech en digitale transformatie 

 
 
Voor meer informatie over de betekenis van deze thema’s, zie het document ‘MIT MKB-plannen 

Topsectoren 2020 op de website van Stimulus Programmamanagement. 


