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Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische 
Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministers. Als het gaat 
om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt 
aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor 
informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.
 
De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij innovaties. 
Met geld, kennis en contacten.

Innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s (IOP) stimuleren de interactie 
tussen onderzoekswereld en bedrijfsleven door: directe betrokkenheid  
van het bedrijfsleven bij de onderzoeksprojecten; kennisoverdracht en 
netwerkactiviteiten. Kennisinstellingen en bedrijven ontvangen subsidie 
voor het uitvoeren van de  onderzoeksprojecten. De dagelijkse leiding  
van een IOP is in handen van de voorzitter van de adviescommissie  
en de programmacoördinatoren.

Beeld volgt

IOP Photonic Devices
Focus op fotonen

“We hechten veel belang aan samenwerking binnen grotere  
en hechte consortia om versnippering van geld en aandacht te 
voorkomen. Voor de tweede fase van het programma nodigen  
wij nadrukkelijk grote industriële spelers uit om zich bij ons  
aan te sluiten. Via hen kunnen we nieuwe economische  
activiteiten aanslingeren.”
De adviescommissie zet sterk in op kennisvalorisatie, het proces 
waarbij onderzoeksresultaten worden vertaald in producten, 
processen en diensten. Verbeek: “Een IOP draait niet alleen om 
kennisontwikkeling. Juist de toepassing ervan leidt tot 
economische versterking. Daarom worden in dit IOP bedrijven in 
een vroeg stadium bij de projecten betrokken en bestaat een 
consortium minimaal uit één onderzoeksinstelling en twee 
bedrijven. Zo voorkom je dat er een kennishiaat ontstaat.” 
Elk projectvoorstel bevat een apart valorisatieplan. 
De uitvoering daarvan wordt door het programmabureau begeleid.  
Speciale aandacht wordt gegeven aan promovendi en postdocs die 
een eigen bedrijf willen starten en tevens aan de versterking van 
educatie op het gebied van fotonica. 

Voor vragen over IOP Photonic Devices

Programmacoördinatoren Agentschap NL:
Dr.ir. Eddy Schipper
T 088 602 53 43
E eddy.schipper@agentschapnl.nl
 
Drs. Dieneke Meijer
T 088 602 58 04
E dieneke.meijer@agentschapnl.nl
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In de adviescommissie van het IOP Photonic Devices   
hebben de volgende personen zitting:

Dr. Bart Verbeek | Voorzitter 
Dr. Arie den Boef ASML | Research Fellow
Ir. Jan Bosiers DALSA | Professional Imaging B.V. Director R&D, 
Dr. ir. René Heideman | LioniX B.V., CTO
Dr. Willem Hoving | XiO Photonics B.V, CEO
Prof. dr. Ton van Leeuwen | Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 
Dr. Clemens Löwik | Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. Wart Mandersloot TNO | directeur
Ir. Benno Oderkerk Avantes B.V. | directeur
J. Plankert | Philips Special Lighting, CEO
Dr. ir. Gerwin Puppels | River Diagnostics B.V., CEO 
Prof.dr.ir. Meint Smit | Technische Universiteit Twente
Prof.dr. Paul Urbach | Technische Universiteit Delft

>>Als het gaat om innovatie



In 2006 ging het Innovatiegerichte 
Onderzoeksprogramma (IOP) Photonic Devices  
van start, een ambitieus programma dat zich  
concentreerde op twee thema’s: de ontwikkeling 
van geavanceerde lichtbronnen en detectiesystemen, 
en de toepassing van photonic devices in  
health & medicine. 
Het Tweede Meerjarenprogramma, dat in 2010 
begint, wil de innovatiekracht van de Nederlandse 
industrie versterken door het gebruik van nieuwe 
photonic devices in nieuwe producten en 
systemen in brede zin te stimuleren. “Met de 
eerste fase IOP Photonic Devices is een goede start 
gemaakt met de ontwikkeling van het 
fotonicaveld in Nederland. In de tweede fase 
moeten de noodzakelijke vervolgstappen worden 
gezet”, meent dr. Bart Verbeek, voorzitter van de 
adviescommissie van het IOP Photonic Devices. 
“Dit willen we bereiken door de benodigde 
doorbraken in de keten van ontwerp, fabricage en 
integratie tot modules in het ecosysteem van 
grote bedrijven, MKB’s en kennisinstellingen te 
faciliteren. We zoeken aansluiting bij 
onderzoeksthema’s met ten minste twee 
nationale innovatiespeerpunten: Point-One en 
Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg.” 
Ook zal er intensief worden samengewerkt met 
het Nieuwe STW programma Generic Photonic 
Integration Technologies. 

Prima uitgangspostitie 
Europees gezien komt Nederland qua  
marktvolume op het gebied van fotonica op de 
vierde plaats na Duitsland, Frankrijk en de UK.  
Het merendeel van de betrokken ondernemingen 
zijn MKB bedrijven. Verbeek vindt het belangrijk 
het gat te dichten tussen de grote bedrijven en de 
vele kleine bedrijven. “Door versterking van 
samenwerking en clustervorming kunnen we de 
nieuwe mogelijkheden van photonic devices 
beter benutten en maatschappelijk relevante en 
duurzame toepassingen realiseren.” Nederland 
heeft daarvoor een prima uitgangspositie, meent 
Verbeek. “We hebben enerzijds een sterke 
wetenschappelijke positie in belangrijke 
fotonicasegmenten en anderzijds een hoog 
gekwalificeerde hightech industrie met specifieke 
nano-elektronica en mechatronica expertise.  
Ik verwacht dat de grote en gerichte nationale 
investeringen in het sleutelgebied High Tech 
Systemen en Materialen de ontwikkeling van 
fotonica in Nederland verder zullen versnellen.” 

Nieuwe toepassingen 
Fotonica houdt zich bezig met de fundamentele 
eigenschappen, de technologie en de toepassingen 
van licht. Verbeek: “Photonic devices zijn 
componenten die licht kunnen genereren, 
manipuleren en detecteren. Je kunt combinaties 

daarvan integreren op een chip of in één 
product. Doordat de devices zijn gebaseerd 
op halfgeleidertechnologie zijn ze klein, 
efficiënt, handzaam en relatief goedkoop.” 
Fotonica is een dynamisch en snel groeiend 
gebied met grote economische potentie. Na 
de ontdekking van de laser in 1960 en de 
opkomst van optische fibers in de jaren 
zeventig volgden de koppeling met 
geïntegreerde circuits (IC’s) en vergaande 
miniaturisatie. Dit leidde niet alleen tot 
snelle internetverbindingen, maar ook tot 
groot schalige toepassingen in consumenten-
producten en medische apparatuur. 
Door de ontwikkeling van de blauwe 

halfgeleiderlaser en de realisatie van witlicht 
lasers is een scala van golflengtes en kleuren 
beschikbaar gekomen. Compacte bronnen 
voor de drie basiskleuren - rood, groen en 
blauw - liggen nu binnen handbereik. Een 
andere belangrijke recente ontwikkeling is 
de ontdekking en het gebruik van 
fotonische kristallen, kunstmatige 
materialen met bijzondere eigenschappen 
die bijvoorbeeld de ene kleur prima 
reflecteren en een andere kleur doorlaten. 
Met al deze bronnen en componenten 
verschijnen nieuwe medische toepassingen, 
zowel diagnostisch als therapeutisch, aan de 
horizon. Omdat de golflengte van licht zo 

specifiek is, kunnen bijvoorbeeld 
medicijnen die daarvoor gevoelig zijn heel 
selectief op de juiste plaats in het lichaam 
door het licht geactiveerd worden. Fotonica 
is voor veel branches een enabling 
technologie; de Europese omzet van 
producten die fotonische componenten 
bevatten, wordt geschat op 250 miljard euro. 
Het is een van de snelst groeiende 
sleuteltechnologieën voor het 
innovatievermogen van onze economie, 
met legio toepassingen. Doordat de prijs 
van elektronica de afgelopen jaren fors is 
gedaald, worden fotonische producten 
steeds goedkoper en komen steeds meer 
industriële toepassingen in het vizier.

Twee thema’s
Het ministerie van Economische Zaken heeft 
12,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
het tweede Meerjarenprogramma IOP 
Photonic Devices (2010-2014). Het onder-
zoeksprogramma concentreert zich op twee 
thema’s: nieuwe Photonic Devices gebaseerd 
op generieke technologie, en de toepassing 
van photonic devices in health & medicine. 
Het eerste gebied heeft een technologische, 
het tweede een maatschappelijke focus. 

Waarom juist deze twee? 
Nederlandse bedrijven hebben behoefte aan 
photonic devices met een substantieel lagere 
kostprijs, lager energieverbruik en kleinere 
afmetingen, onder meer op het gebied van 
medische toepassingen, ICT & 
communicatie, verlichting, water/milieu, 
machinebouw, defensie en veiligheid. Door 
te werken met gestandaardiseerde basis 
bouwblokken in ontwerp, processing en 
packaging kan schaalvergroting worden 
gerealiseerd. Er is minder tijd nodig voor 
R&D en door gebruik te maken van onder
meer wafersharing in foundries kan de 
kostprijs worden gereduceerd. Op die  
manier kan het traject tussen concept en 
commerciële toepassing worden verkort.  
Dit is achterliggende gedachte voor het 
eerste technologisch georiënteerde  
thema geweest.
 
De marktomvang van Photonic Devices in 
het toepassingsgebied health&Medicine is 
zeer groot (wereldwijd 40 miljard euro). De 
gezondheidszorg is gebaat bij nieuwe, snelle 
laboratoriumtechnieken en -methoden voor 

screening. De vergrijzing vraagt bovendien 
om nieuwe optisch medische technieken die 
zowel in het ziekenhuis als thuis kunnen 
worden toegepast.  Binnen Nederland is op 
dit gebied al uitgebreide expertise aanwezig. 
Dit is de achterliggende gedachte geweest 
voor het tweede applicatie georiënteerde 
thema. Een ander voorbeeld is witlicht 
reflectiemicroscopie voor weefsel 
onderzoek, dat het aantal te nemen 
preparaten voor longkankeronderzoek 
dramatisch kan verlagen. Andere 
toepassingsvoorbeelden zijn ademanalyse 
met behulp van licht, of de bepaling van het 
glucosegehalte van bloed via de huid. 

Kloof overbruggen 
Het IOP streeft naar een verdere uitbreiding 
van bedrijvenclusters. In de eerste fase van 
het IOP is al begonnen met de ondersteuning 
van netwerkvorming, onder meer via het 

jaarlijkse Fotonica Evenement. Minstens zo 
belangrijk is het faciliteren van start-ups. 
Aan universiteiten en kennisinstellingen is  
een groot kennispotentieel aanwezig,  
maar helaas wordt deze kennis nog (te) 
beperkt omgezet in nieuwe commerciële 
activiteiten in de vorm van nieuwe 
producten. Dr. Willem Hoving, CEO van XiO 
Photonics, is lid van de adviescommissie IOP 
Photonic Devices. Hij spreekt regelmatig 
onderzoekers die hun vinding toegepast 
willen krijgen in massaproducten. “Ik merk 
dat ze op een andere golflengte zitten. Ze 
zien het te eenvoudig, zijn onvoldoende 
bekend met de wereld van de consumenten-
producten waar het allemaal heel goedkoop 
en robuust moet zijn. Die kloof tussen 
onderzoek en bedrijfsleven gaan we met dit 
IOP overbruggen, onder meer door 
valorisatieactiviteiten uit te bouwen en  
te versterken.”

Hechte consortia 
Voor wie is het IOP interessant? Verbeek: 
“We denken aan innovatieve hightech 
bedrijven die ambities hebben in de (semi)
medische hoek en bovendien kennis en 
ervaring hebben op het gebied van sensoren, 
opto-elektronica en halfgeleiders.  
We hebben gemerkt dat veel - ook kleine - 
bedrijven actief op zoek zijn naar 
toepassingen van en met photonic devices. 
Tijdens het Fotonica Evenement, dat we elk 
jaar organiseren, brengen we mensen met 
elkaar in contact, zodat op basis van 
gemeenschappelijke interesses gelegen-
heidscombinaties kunnen ontstaan.”
De adviescommissie van het IOP Photonic 
Devices is samengesteld uit vertegen-
woordigers van enkele academische 
ziekenhuizen, universiteiten, grote en 
kleinere bedrijven. >

Waar de 20ste eeuw gezien kan worden als de eeuw van het elektron, zien velen de 

21ste eeuw als de eeuw van het foton. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van 

fotonica, het vakgebied rondom moderne toepassingen zoals Blu-ray, 

glasvezelnetwerken en LED maakt een enorme groei door en zal de wereld om ons 

heen ingrijpend veranderen. Vooral in de gezondheidszorg zijn belangrijke 

doorbraken te verwachten.

Rol van bedrijven
Met de innovatiegerichte onderzoekspro-
gramma’s (IOP’s) wil de overheid de 
onderzoekswereld toegankelijker maken 
voor het bedrijfsleven en contacten 
tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld 
verbeteren en intensiveren. Het ministe-
rie van Economische Zaken stelt subsidies 
beschikbaar voor innovatiegerichte 
technologische onderzoeksprogramma’s 
op specifieke thema’s, die aansluiten bij 
de strategische onderzoeksbehoefte van 
het Nederlandse bedrijfsleven. 

In de afgelopen jaren zijn 24 IOP’s  
gestart op uiteenlopende terreinen. 
Kennis instellingen en bedrijfsleven 
hebben daardoor vaak voor het eerst met 
elkaar samengewerkt. Verschillende 
sectoren hebben van de nieuw ontwik-
kelde kennis kunnen profiteren, er is  
veel strategische kennis ontwikkeld en  
er zijn nieuwe netwerken gevormd en 
bestaande verstevigd. 

Een IOP samenwerkingsverband bestaat 
uit minimaal één Nederlandse kennisin-
stelling en twee Nederlandse bedrijven,  
die gezamenlijk een onderzoeksproject 
uitvoeren. Zij werken gedurende vier jaar 
nauw samen, waarbij het onderzoek wordt 
uitgevoerd door promovendi, postdocs en 
bedrijfsonderzoekers. Elk project kent een 
projectleider die verantwoordelijk is voor 
de planning en voortgang. 

Sinds de Subsidieregeling Sterktes in 
Innovatie (en voorheen de IOP TTI 
regeling) in 2008 van kracht is geworden 
voor nieuwe IOP tenders, komen ook 
bedrijven in aanmerking voor subsidie. 
Er kan niet alleen subsidie voor funda-
menteel onderzoek worden aangevraagd, 
maar er is ook ruimte voor industrieel 
onderzoek en preconcurrentiële ontwik-
keling. Deelname aan een IOP project 
biedt bedrijven de mogelijkheid om direct 
contact te hebben met wetenschappers en 
andere bedrijfsonderzoekers. Naast de 
mogelijkheid intensief aan de uitvoering 
bij te dragen kunnen bedrijven deelnemen 
aan een begeleidingscommissie, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
bedrijven en kennisinstellingen. Elk 
project heeft een dergelijke commissie, 
die twee maal per jaar bijeenkomt om de 
kwaliteit en voortgang van een project te 
monitoren en eventueel de richting van 
het onderzoek bij te sturen. Voor de 
deelnemende bedrijven zijn de voordelen 
dat zij nauw betrokken zijn bij een of meer 
projecten, dat ze op de hoogte blijven van 
de laatste ontwikkelingen en dat ze 
contacten opdoen of intensiveren met 
universiteiten. Daarnaast kunnen 
bedrijven meedoen aan andere activiteiten 
van het IOP om op die manier inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
via nieuwsbrieven en door het bezoeken 
van symposia, workshops en beurzen. 


