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DE�MARKT Drie�miljard�voor�o
R&D�op�vlak�van�software-intensieve�systemen�moet�doelen�Lissabon�dichterbij�brengen

E
uropa�moet�zijn�concurrentievermogen�op
het�gebied�van�informatietechnologie�ver-
groten.� De� Europese� Commissie� en

Europese�Raad�herzagen�hiertoe�de�‘Lissabon-
agenda’,�nadat�Wim�Kok�in�november�2004�con-
cludeerde�dat�ondanks�allerlei�initiatieven�het
beoogde� doel� nog� immer� ver� uit� zicht� bleef.
Kok�stelde�voor�om�een�echte�groeiagenda�te
maken,�de�Lissabon-agenda�vond�hij�te�algemeen
en�te�breed.�Als�onderdeel�van�de�groeiagenda
adviseerde�de�voormalig�minister-president�een
forse�toename�van�de�Europese�R&D-inspan-
ningen�op�ict-gebied.�Wanneer�dit�niet�gebeurt,
zal� Europa� concurrentievermogen� verliezen
ten� opzichte� van� onder� meer� de� Verenigde
Staten,�China�en�India,�met�negatieve�gevolgen
voor� de� economische� groei� en� werkgelegen-
heid.�

Succes
Al�voor�de�eeuwwisseling�werden�er�subsidie-

programma’s�opgericht�voor�de�ondersteuning
van�onderzoek�en�ontwikkeling�op�ict-gebied.
ITEA�(Information�Technology�for�European
Advancement)�had�zijn�oorsprong�in�1999�als
strategisch� clusterprogramma� van� EUREKA.
Dit�laatste�is�een�pan-Europees�netwerk�dat�be-
drijven�helpt�bij�het�zoeken�naar�R&D-partners
voor�het�ontwikkelen�van�nieuwe,�innovatieve
producten.�‘ITEA�is�een�succes�geweest,�maar
het�huidige�programma�van�acht�jaar�loopt�ten
einde.�De�resultaten�van�het�programma�heb-
ben�bevestigd�dat�financiële�steun�van�de�over-
heid�wel�degelijk�een�stimulans�is�voor�private
R&D-investeringen’,�staat�te�lezen�in�een�rap-
port�van�ITEA.�

Voortzetting
Begin�dit�jaar�ging�een�tweede�ronde�van�acht
jaar�van�start:�ITEA2.�Vanaf�februari�konden
geïnteresseerden� een� beknopt� projectvoorstel
indienen.�“Wanneer�deze�werd�goedgekeurd,
diende�er�een�gedetailleerd�voorstel�te�worden
geschreven”,� aldus� woordvoerster� Anne� van
der�Linden.�Deze�voorstellen�moesten�eind�sep-
tember� binnen� zijn.� “Projecten� die� worden
goedgekeurd,�krijgen�een�ITEA-stempel�en�ver-
volgens�kunnen�de�participerende�bedrijven�in
hun�eigen�land�subsidie�aanvragen”,�legt�Van
der�Linden�uit.�

Doel�is�om�voor�de�duur�van�het�tweede�pro-
gramma�in�de�Europese�R&D�twintigduizend
persoonjaren�te�genereren�door�middel�van�een
totale�publiekprivate�investering�van�meer�dan
drie�miljard�euro.�Het�aantal�geïnvesteerde�per-
soonjaren� is� in�de� loop�van�het�huidige�pro-
gramma� al� flink� gestegen.� Lag� het� aantal� in
1999�nog�op�212,�in�2006�kon�ITEA�een�aan-
tal� van� 1432� melden.� ‘Het� hoofddoel� van
ITEA2�is�het�succes�van�zijn�voorganger�voort
te�zetten�en�de�positie�van�Europa�op�het�gebied
van� ingebedde� en� gedistribueerde� software
voor� software-intensieve� systemen� verder� te
versterken,�onder�aanvoering�van�een�aantal�to-
pondernemingen� afkomstig� uit� de� meest� be-
langrijke�bedrijfssectoren�van�Europa’,�aldus�de
organisatie.�Daarnaast�wil�het�programma�de
versnipperde� onderzoeksinspanningen� in
Europa�bundelen�en�de�deelname�van�acade-
mische�instellingen�en�het�midden-�en�kleinbe-
drijf�in�projecten�verhogen.�■ [KIM�LOOHUIS]

ITEA2�is�het�subsidieprogramma�om�de�R&D-investeringen�in�Europa�op�het
gebied�van�software-intensieve�systemen�naar�een�hoger�niveau�te�tillen. Dit
jaar�gaat�de�tweede�ronde�van�acht�jaar�van�start. Daar�is�3,2�miljard�euro
voor�beschikbaar.

MISSIE�&�AMBITIE

Het�behouden�van�het�Europees�leiderschap�op

het�gebied�van�ingebedde�en�gedistribueerde�soft-

ware�voor�software-intensieve�systemen�en�dien-

sten

Bijdragen�van�onderzoeksexpertise�aan�Europa’s

concurrerende�software-intensieve�systemen�en

diensten

Het�combineren�van�onderzoeksexpertise�met�in-

novatie

Het�leveren�van�tastbare�resultaten

Het�voornaamste�Europese�programma�blijven�in

software�R&D

CANTATA
Door�digitalisering�in�combinatie�met�de�beschik-

baarheid�van�breedband�en�goedkope�opslag, is

er�een�grote�hoeveelheid�aan�audiovisueel�materi-

aal�beschikbaar�gekomen�in�de�wereld. Om�door

de�bomen�het�bos�te�kunnen�blijven�zien, is�het

noodzakelijk�om�meer�kennis�te�krijgen�over�deze

content. Het�vinden�van�relevante�stukjes�informa-

tie�in�de�grote�hoop�wordt�een�steeds�grotere�uit-

daging. Dit�wordt�bemoeilijkt�doordat�de�multime-

diasystemen�geen�idee�hebben�over�hetgeen�ze

verwerken. Project�Cantata�wil�dit�veranderen. Het

doel�van�het�project�is�een�systeem�te�bouwen

dat�zich�geheel�bewust�is�van�de�inhoud�die�het

verwerkt�en�die�deze�inhoud�begrijpt. Het�project

startte�in�juli�2006�en�loopt�tot�juni�2009. Naast

Nederland�participeren�ook�België, Finland,

Frankrijk, Luxemburg, Spanje�en�het�Verenigd

Koninkrijk�in�dit�onderzoek.

EASY�WIRELESS
Het�project�Easy�Wireless�wil�een�continue�en�betrouwbare�verbinding�garanderen�tussen�gebruikers�van

mobiele�apparatuur�wanneer�zij�zich�verplaatsen�tussen�verschillende�netwerken. Naast�een�aantal�le-

verancierspecifieke�oplossingen, is�er�geen�wijdverbreide�methode�of�standaard�die�naadloze�en�trans-

parante�roaming�garandeert�tussen�heterogene�netwerken. Eén�van�de�partners

in�het�onderzoek, Thales�Communications, wil�de�technologie�op�termijn�inzetten

bij�noodhulpdiensten, zodat�een�commandant�ten�allen�tijde�weet�heeft�van�de

situatie�waarin�zijn�mensen�zich�bevinden. Enige�punt�dat�nog�verbetering�be-

hoeft, is�het�beheer. De�technologie�moet�in�een�soort�‘plug-and-play’ versie�te

implementeren�zijn, dit�is�vooralsnog�niet�het�geval. Het�project�startte�in�januari

2004�en�loopt�eind�dit�jaar�af. Naast�Nederland�participeren�ook�België,

Finland, Frankrijk, Noorwegen�en�Spanje�in�het�project.

www.computable.nl/strategie

TRUST4ALL
Het�Trust4All�project�wil�een�middleware�soft-

ware�architectuur�ontwikkelen�die�specifiek�ge-

richt�is�op�ingebedde�systemen�die�een�bepaal-

de�mate�van�beveiliging�nodig�hebben, gezien

de�diensten�die�erop�draaien. De�hoofdredenen

achter�dit�project�zijn�het�toenemende�belang

van�software�in�embedded�systemen, zijn�eco-

nomische�waarde�en�het�feit�dat�mensen�en�ge-

meenschappen�steeds�afhankelijker�zijn�van

het�juist�functioneren�van�deze�ingebedde

systemen. Het�hoofddoel�van�het�project�is�om

een�model�te�definiëren�dat�niet�alleen�op�be-

paalde�gebieden�(zoals�thuiszorg, mobiel�wer-

ken�en�beveiliging)�kan�worden�toegepast, maar

ook�kan�worden�inge-

zet�in�andere�segmen-

ten�van�de�markt. Het

project�startte�in�juni

vorig�jaar�en�loopt�tot

juni�2007. Naast

Nederland�nemen�ook

Finland, Spanje�en

Zwitserland�deel�aan

het�project.

De�Franse�minister�van�Industrie, François�Loos, opende�het�ITEA2-

BEZOEKER�INFOSECURITY�SERIEUZER
Op�de�InfoSecurity-beurs�die�vorige�week�in�de

Jaarbeurs�in�Utrecht�plaatsvond, liepen�serieuzere

bezoekers�rond�dan�in�voorgaande�jaren. “Men�komt

niet�om�‘goodies’ te�scoren, maar�is�echt�op�zoek

naar�informatie”, zegt�Spencer�Hinzen, accountma-

nager�bij�Aladdin. Het�aantal�lead-briefjes�dat�we�op

de�eerste�dag�uitdeelden�lag�bijvoorbeeld�rond�de

tweehonderd. Daar�schrokken�we�zelf�ook�van.” Ook

andere�standhouders�waren�te�spreken�over�de�aan-

loop, ondanks�de�teruglopende�populariteit�van

beurzen. InfoSecurity�trok�naar�schatting�over�twee

dagen�verdeeld�zo’n�zevenduizend�bezoekers. In�de-

zelfde�hal�werden�ook�LinuxWorld�en�StorageExpo�ge-

organiseerd.

SECTRA�BEVEILIGT�GEVOELIGE
OVERHEIDSINFORMATIE

Het�Nationaal�Bureau�voor�Verbindingsbeveiliging

(NBV)�heeft�het�encryptiesysteem�Tiger�XS�van�Sectra

goedgekeurd�voor�beveiligde�communicatie. Dat

maakte�de�Zweedse�leverancier�van�veilige�mobiele

communicatiesystemen�bekend�op�InfoSecurity. Tiger

X�kan�nu�binnen�de�overheid�op�brede�schaal�gebruikt

worden�als�zwaar�beveiligingsmiddel�voor�het�uitwisse-

len�van�gevoelige�informatie, ongeacht�of�deze�wordt

gecommuniceerd�via�een�mobiele�telefoon, vaste�tele-

foonlijn, conferentietelefoon�of�computer.

BEDRIJVEN�WERVEN�MEDEWER-
KERS�OP�DE�BEURS�
Het�tekort�aan�ict’ers�lijkt�ook�te�zijn�doorgedrongen

op�de�beursvloer. Ict-bedrijven�probeerden�werkne-

mers�te�werven�op�InfoSecurity, LinuxWorld�en

Storage�Expo. Zo�stond��LogicaCMG�met�een�speciale

wervingsstand�op�de�LinuxWorld. “We�staan�hier�nu

drie�jaar. En�nu�voor�het�eerste�jaar�om�mensen�te

werven”, zegt�Peter�Geluk. Ook�Avensus�richtte�een

deel�van�de�stand�in�voor�het�werven�van�ict’ers. “Het

is�niet�het�eerste�doel, maar�onze�mensen�kaarten

het�wel�aan�in�een�gesprek�met�klanten”, zegt�een�re-

cruiter�op�de�stand.

TREND�MICRO�PRESENTEERT
HARDWARE�E-MAILBEVEILIGING�
Trend�Micro, de�Taiwanese�leverancier�van�antivirus-

software�en�contentbeveiligingsoplossingen, presen-

teerde�op�Infosecurity�zijn�apparaat�voor�e-mailbevei-

liging. De�roodgekleurde�Interscan�Messaging

Security�Appliance�5000�bevat�software�waarmee�or-

ganisaties�zich�kunnen�beschermen�tegen�verschil-

lende�e-mailbedreigingen, zoals�spam, phishing,

bots, spyware�en�virussen. Het�bedrijf�bouwt�niets

zelf, maar�laat�de�op�Linux�draaiende�Interscan

Messaging�Security�Appliance�5000�assembleren

met�behulp�van�onderdelen�van�een�aantal�toeleve-

ranciers�en�de�eigen�software. De�assemblage�loopt

via�Sanmina-SCI.
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4PRO
GURU

LogicaCMG heeft Chad Fowler uitgenodigd om te spreken over

innovaties in software ontwikkeling. Chad zal in deze Guru4Pro

ingaan op de kern innovaties binnen het Rails framework

(en de hype machine daarachter) met de bedoeling om de

geleerde lessen naar andere omgevingen, zoals JAVA en J2EE,

te vertalen die daar hun voordeel mee kunnen doen.

Nog nooit in de menselijke geschiedenis verzamelden we op

zoveel manieren, zo langdurig en op zo’n grote schaal

gegevens over onszelf. Door de verdubbeling van de omvang

van data iedere 2 à 3 jaar, zijn we binnenkort in staat ons

gedrag tot op de laatste byte in kaart te brengen.

Wat betekent dit voor de beveiligingsprofessional in termen van

risicomanagement? Pieter van Dijken gaat in op deze trend en

geeft zijn visie op hoe hiermee om te gaan, de technologische

ontwikkelingen en de externe verwachtingen en eisen.

Verschillende Guru’s delen in november 2006 hun kennis met ICT

professionals. LogicaCMG wil jou hier graag voor uitnodigen.

Donderdag 2 november

in Delft 

Guru4Pro Chad Fowler:
“The (non) innovations of the

ruby on rails framework”

Donderdag 16 november

in Delft 

Guru4Pro Pieter van Dijken:
“Informatiebeveiliging en de

‘mass of data paradox’ ”

www.logicacmg.nl/guru4pro

Geïnteresseerd in een van deze Guru4Pro’s? Meld je dan aan via

www.logicacmg.nl/guru4pro of stuur een email met je contactgegevens

naar guru4pro@logicaCMG.nl o.v.v. de Guru van jouw keuze.4PRO
GURU
AANMELDEN


