
Nationale Agenda 
Quantum Technologie



De 1e quantumrevolutie (1915-1930)

Superpositie:
“op twee plekken tegelijk”

Verstrengeling:
“instantane verbinding op afstand”



De belofte

Nobel committee 2012: “ Perhaps the 
quantum computer will change our 

everyday lives in this century in the same 
radical way as the classical computer did in 

the last century.”



Klassieke vs. Quantum ICT

quantum bits: 0 en 1

à Nieuwe rekenkracht en
perfecte privacy

21st eeuw

Ω

bits: 0 of 1

à Functionaliteit gelimiteerd
door “klassieke” natuurwetten

2500 v. Chr. 20th eeuw



De belofte van de 2e quantum revolutie

• Quantum computers voor complexe 
rekenproblemen

• Inherent veilige communicatie

• Ultragevoelige sensoren en metrologie

• Simulaties van quantumprocessen

superpositieverstrengeling



Quantum is een sleuteltechnologie

Energie Klimaat

Gezondheid Veiligheid & Privacy





Application 1
Factoring and Security

15 = X5 3

4633 = X41 113

RSA-129

EE





Levitating Train Suspended by Superconducting Magnets

High Temperature Superconductor 
Discovered on Chemist’s Shelf

Application 3: Materials Science



1. Samenwerken aan gezamelijke
doelen en uitdagingen

2. “Window of opportunity”: 
concurrentie staat niet stil, flagship

3. Versnellen van economische impact 

4. Werken aan maatschappelijke
opgaven van departementen

• Eindhoven

• Aachen
• Leuven

• Delft
• Amsterdam

Waarom een nationale agenda?



Nederland gidsland 
voor quantum 

regelgeving en ethiek

Integratie van 
quantum in de NL 

maatschappij

In 2030 is Nederland de Quantum Hub van Europa
Magneet voor 

topwetenschappers 
en quantum 

engineers

De Ambitie

Nieuwe high-tech
industrie: 

banenmotor voor 
Nederland

Top 
research Banen

PionierQuantum 
Ready



Quantum als Sleuteltechnologie in 
Regeerakkoord

• Eindhoven

• Aachen
• Leuven

• Delft
• Amsterdam

1. Top quantum onderzoek met massa

2. Multidisciplinair ecosysteem over 
gehele stack

3. Onderzoeksprogramma’s met 
industrie (Intel, MSFT, Shell, KPN, Bosch)

Nederland heeft unieke startpositie

+



Start QuSoft

NWA startimpuls
6-2018 Opening Eindhoven Q center

2019 National Agenda?

Quantum Campus team

We bouwen voort op

12-2015



Het ecosysteem



De rest van de wereld is ook wakker!

ICT giganten:
Microsoft, IBM, 

Intel, Google

VS: 
$1.3 Miljard

China: 
$10 Miljard

Alibaba

Zweden: 
€100 Miljoen
Duitsland: 

€650 Miljoen

EU Flagship: 
€1.0 Miljard



Jonathan Dowling, IQT 
conference



Onderdelen nationale agenda

• Investeren in langjarig onderzoek

• Marktcreatie & use cases: quantum toepassingen in diverse sectoren 

• Ecosysteemontwikkeling: PPS kennisclusters en onderzoeksinfrastructuur

• Human capital: educatie, kennis en vaardigheden

• Debat rondom maatschappelijke en ethische vragen

• …



Governance
Nationale penvoerder of nieuw gremium
• QuTech of stichting QuantumNL

Kernteam: Opstellen van de agenda
• Wetenschap, bedrijfsleven en overheid 

Klankbord voor inbedding en draagvlak 
• 1 persoon per instituut, bedrijf of overheidsinstelling 



Uitdagingen

• Geen Europese of Nederlandse Google. Wat is optimale balans tussen werken met 
internationale industrie en nationale/Europese agenda? Rol van start-ups?

• Talent wordt bottleneck. Hoe krijgen en houden we talent in NL?

• Ontwikkelingstijd is relatief lang: dreiging van een  
‘quantum winter’ voordat quantum tech maatschappelijke 
impact heeft. Hoe gaan we hiermee om? 

16 April praat mee!


