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P&A Unit Drechtsteden 
 

Samenvatting  
Nu is het momentum om te investeren in een sterke, regionale Promotie en Acquisitie (P&A)  

•  Drechtsteden presteert al jaren ondermaats bij het aantrekken van bedrijven 

•  de markt verlangt een hoogwaardige(r) dienstverlening van gemeenten 

•  de concurrentie tussen regio’s om bedrijven aan te trekken neemt toe  

•  bedrijven denken niet in bestuurlijke grenzen en opereren vaak (boven)regionaal  

•  er liggen goede marktkansen voor de regio, vooral in de sectoren maritiem en logistiek 

Extra P&A levert honderden banen op voor de regio en versterkt het imago en de clusters 

Uitgaande van de marktkansen, de verwachte dynamiek en de concurrentiekracht van de 
regio is realisatie van 375 tot 450 extra arbeidsplaatsen op jaarbasis haalbaar.  

Wat is hiervoor nodig? De volgende randvoorwaarden zijn cruciaal: 

1.  oprichten van zelfstandige, goed zichtbare P&A-Unit als ‘one-stop-shop’, op afstand van 
ambtelijke organisatie, zodat medewerkers kunnen focussen op hun kerntaak 

2.  aantrekken van twee bekwame senior acquisiteurs met juiste profiel, netwerk en ‘drive’ 

3.  het samen optrekken van de gemeentelijke accountmanagers en de acquisiteurs/Unit 

4.  professionalisering, uniformering en transparantie van werkprocessen, waarbij regionaal 
denken en doen en een klantgerichte houding centraal staan 

5.  stevige, gerichte marketing van de regio en veel focus in de uitvoering van de acquisitie 
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Vraagstelling Drechtsteden 

•  Opstellen goed onderbouwd businessplan 
regionale unit marketing & acquisitie 
§  Marktanalyse vraagpotentieel & doelgroepen 
§  Onderbouwen doelstellingen (K.P.I.’s) en capaciteit 
§  Uitwerken taken, rollen en werkprocessen 
§  Belangrijke succesvoorwaarden zoals governance 

Dit alles als basis voor een gezamenlijke besluitvorming over (financiële) 
deelname aan de op te zetten gemeenschappelijke unit per 1 januari 2014. 
Belangrijk uitgangspunt voor deze analyse: de kaders zoals vastgelegd in het 
voorstel P&A unit van het regionaal Netwerk MT Economie. 
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Aanpak ARCUSplus 

Deelstappen: 
•  Oordeel regionaal vestigingsklimaat  
•  Vastleggen trends en vestigingsdynamiek (‘markt’) 
•  Selecteren van kansrijke doelgroepen 
•  Uitwerken van de acquisitiestrategie en 

instrumenten (op hoofdlijnen) 

•  Ontwikkelen ‘blauwdruk’ organisatie P&A Unit 
 
 Werkwijze: desk- en web research, interviews, bureau-expertise en rapportage. 

Dit deel van de rapportage omvat de blauwdruk van de organisatie. 
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Organisatie - aandachtspunten 

•  Taken 
•  Werkprocessen 
•  Bemensing 
•  Budget 
•  Randvoorwaarden 
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Organisatie – taken > ambitie 

De regio Drechtsteden wil alle werkzaamheden in de 
Drechtsteden op het gebied van promotie en acquisitie van 
bedrijven en (zorg)instellingen onderbrengen in een 
gemeenschappelijke unit.  
De nieuw in te richten unit heeft twee hoofddoelstellingen: 
1.  het scherp positioneren en profileren van de regio 

(strategisch profiel), alsmede het uitvoeren van de 
marketingstrategie;  

2.  het versterken van de werkgelegenheid en bevorderen van 
het vestigingsklimaat door het bundelen en vervolgens 
professioneel aansturen van de acquisitie, de advisering en 
begeleiding van bedrijven bij vestiging en investering in en 
naar de regio.  

Hierna worden deze doelstellingen vertaald naar strategische 
lijnen en concrete acties, uit te voeren vanaf begin 2014. 
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Organisatie – taken > urgentie 

Waarom is het opzetten van de regionale unit P&A noodzakelijk? 
•  Het aantal arbeidsplaatsen in de regio loopt terug, nieuwe banen aantrekken is wenselijk 
•  De huidige acquisitie kampt met beperkte capaciteit en budget en levert te weinig op; er 

ontbreekt een gedegen acquisitie-strategie 
•  De concurrentie tussen regio’s om bedrijven aan te trekken neemt steeds meer toe, steden en 

regio’s professionaliseren hun P&A continu. Naast onderscheidend vermogen is de kwaliteit 
van de dienstverlening een factor van belang om mee te doen in deze omgeving/markt 

•  Locatiekeuzeprocessen worden gemiddeld genomen complexer (onder meer de financiering). 
Tegelijkertijd is veel snelheid en flexibiliteit gewenst om klanten goed te bedienen, bedrijven 
moeten in korte tijd operationeel kunnen zijn 

•  Bedrijven verwachten bij het vestigingsproces een hoogwaardige, samenhangende en 
professionele service van steden en regio’s (‘one-stop-shop’)  

•  Bedrijven denken niet in bestuurlijke grenzen en opereren vaak (boven)regionaal waar het 
gaat om klanten, toeleveranciers en arbeidsmarkt 

•  Het bundelen van de krachten bij P&A geeft een effectievere inzet van middelen, kwaliteit en 
capaciteit. Versnippering van inzet wordt voorkomen. Een gecoördineerde aanpak levert meer 
investeringen in de regio op en zorgt voor betere verankering van zittend bedrijfsleven  

•  De komst van ROM-Z biedt een goed momentum om de regionale P&A te stroomlijnen, zodat 
een volwaardig partnership kan ontstaan tussen de unit en ROM-Z 
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Organisatie – taken > de klant 

•  Klant zoekt een oplossing 
•  Klant denkt niet in bestuurlijke grenzen 
•  Klant wil duidelijkheid 
•  Klant wil betrouwbaarheid 
•  Klant wil snelheid 
•  Klant wil flexibiliteit 
•  Klant wil één aanspreekpunt 
•  Klant wil nazorg (‘aandacht’, service, interesse) 
•  Klant wil zich welkom voelen 
•  Kortom, de klant wil een echte rode loper 
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Organisatie – taken > uitgangspunten  

Bij het opstellen van het businessplan en de daaruit volgende taken 
en processen is een aantal uitgangspunten als leidend gehanteerd. 
Deze uitgangspunten zijn cruciaal om als regio professioneel 
volwaardige marketing en acquisitie uit te voeren. Het gaat om de 
volgende ‘principes’: 
•  Het belang van de klant staat altijd voorop 
•  Bij de uitvoering wordt niet gedacht in bestuurlijke grenzen maar vanuit 

het belang van de regio Drechtsteden als geheel 
•  P&A is niet sec gericht op grondverkoop maar op het bieden van de 

beste (investerings of vestigings)oplossing(en) voor de klant 

•  Acquisitie en accountmanagement worden gezien als één, elkaar 
aanvullend, ‘geheel’ en niet als twee gescheiden entiteiten 

•  De communicatie tussen de betrokken partijen moet altijd open en 
transparant zijn 
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• actieve acquisitie op maximaal 3 speerpunten 
• investeren in profilering en naamsbekendheid 

Drechtsteden 
• daarnaast: professionele passieve acquisitie 

(‘laaghangend fruit’) & sterk accountmanagement 

strategie 

• maritieme sector: hierbinnen ‘niches’ 
• transport en logistiek: focus op zorg/medtech speerpunten 

• per speerpunt een aanpak op maat 
• acquisitie ‘nieuwe stijl’: van binnenuit 
• inzet van netwerken: ROM-Zuidvleugel, Haven 

Rotterdam, NFIA, (top)sectoren, intermediairs, RIA 
uitvoering 

Organisatie – taken > strategie 

Op basis van een goed onderbouwde marktanalyse zijn de werkzaamheden 
voor de ‘unit’ nader gespecificeerd. Zie onder de hoofdlijnen van de strategie. 
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Organisatie – taken > strategie 

Logistiek 

Marketing 

Maritiem 

Account-
management 

Marketing en accountmanagement vormen de basis. Mits professioneel uitgevoerd zijn 
deze het fundament voor de daadwerkelijke acquisitie op de twee speerpuntsectoren. 
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Organisatie – taken > belang accountmanagement 

Bij de uitvoering van het businessplan neemt het accountmanagement een cruciale rol in (zie 
vorige slide). De redenen hiervoor zijn: 

•  het zittende bedrijfsleven is de basis van de werkgelegenheid in een gemeente. Eerste stap bij 
P&A is dan ook ‘behouden wat je hebt’. Wanneer bestaande klanten niet tevreden zijn heeft 
het namelijk weinig zin om nieuwe aan te trekken (= dweilen met de kraan open) 

•  bedrijven hebben vaak een sterke lokale binding en verhuizen bij voorkeur binnen de 
gemeente (circa 80% van de gevallen), kortom een groot deel van de (expansie)markt ligt 
dichtbij. Niettemin kan een gebrek aan aandacht en alertheid voor bedrijven een reden zijn 
om niet (meer) te investeren in betreffende gemeente 

•  de P&A-strategie voor DS richt zich op het versterken van bestaande clusters (‘van binnenuit’) 
zoals maritiem en (zorg)logistiek. Een goede kennis van het zittende bedrijfsleven is hiertoe 
onontbeerlijk. Zo kan men gericht acquisitie doen en het cluster verder versterken  

•  gevestigde bedrijven kunnen de P&A ondersteunen door als testimonial te fungeren richting 
nieuwe contacten en klanten. Tevreden bedrijven leveren bovendien goede mond-op-mond 
reclame 

•  gevestigde bedrijven kunnen via hun netwerken en contacten een opening zijn naar nieuwe 
leads en prospects voor de Unit 

•  gevestigde bedrijven kunnen veel input geven over de kwaliteit van het vestigingsklimaat 
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Organisatie – taken > belang accountmanagement 

Account 
management 

Uitbreiden 

Verhuizen 

Leads 

Contacten 
en netwerken Testimonials 

Versterking 
clusters 

Vestigings-
klimaat 

Hoe organiseer je dit goed? Randvoorwaarden: professionalisering, transparantie en 
uniformering van processen! 

13



P&A Unit Drechtsteden 
 

• Bedrijvigheid uit speerpuntsectoren logistiek en maritiem 
• Activiteiten in samenwerking met ROM-Z, RIA en 
Havenbedrijf Rotterdam 

• Toeleiding naar Europese investerings- en 
innovatieprogramma’s 

• Bedrijven buiten speerpunten: > 1.000 m2 kantoren & 
bedrijven > 30 arbeidsplaatsen + PDV/GDV 

regionaal 

• Detailhandel: lokaal verzorgend 
• Starters 
• Horeca 
• Kantoren/bedrijven < 1.000 m2 
• Bedrijven < 30 arbeidsplaatsen 

lokaal 

Organisatie – taken > rolverdeling 

Onderstaand is weergegeven welke activiteiten en doelgroepen onder de Unit gaan 
vallen (‘regionaal’). Hier werken accountmanagers en de Unit dus samen. Dat wat 
onder lokaal benoemd is valt puur onder de verantwoording van de gemeenten. 
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Organisatie – taken > belang marketing 

Bij de uitvoering neemt ook de marketing een cruciale rol in. De redenen hiervoor zijn: 

•  gerichte, professioneel uitgevoerde marketing legt een concrete basis voor acquisitie. Er 
ontstaat meer reuring en naamsbekendheid, het aantal contacten en informatie-aanvragen 
neemt toe et cetera. Voor de acquisiteur is het zo makkelijker deuren te openen. 

•  gerichte marketing helpt om beter in beeld te komen bij de juiste beslissers en beïnvloeders en 
het vergroot de kans dat DS op de longlist van locatiezoekende bedrijven komt 

•  marketingproducten (zoals website, leaflets, bidbooks) zijn noodzakelijke om de acquisitie op 
de juiste, praktische wijze ondersteunen (bij gesprekken, presentaties, seminars, FFTs/FFMs et 
cetera) 

•  momenteel beschikt DS niet of nauwelijks over goede marketingproducten voor een gerichte 
P&A 

•  momenteel beschikt DS niet over een sterke naamsbekendheid als economische entiteit of 
vestigingsregio 

•  social media neemt een steeds grotere rol in bij beslissingen over investeringen en 
locatiekeuzes. Via marketing kan hierop goed ingespeeld worden 

•  gerichte marketing helpt om bij alle zenders vanuit DS dezelfde boodschap tussen de oren te 
krijgen en deze vervolgens uit te dragen 
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Organisatie – taken > marketing acties 

Kenmerk Omschrijving 

Doelstelling 
Het gericht en continu onder de aandacht brengen van hetgeen de regio de 
markt te bieden heeft teneinde meer ‘reuring’ en naamsbekendheid te 
realiseren voor Drechtsteden onder beslissers en influencers, met name buiten 
de regio. 

Doelgroepen Bedrijven en instellingen, alsmede partijen en personen die hen beïnvloeden, 
zoveel mogelijk aansluitend op de speerpunten maritiem en medische logistiek 

Onderdelen 

1.  Uitwerken van generieke propositie (óók Engelstalig) 
2.  Lancering van vernieuwde, interactieve website i.c.m. Twitter,  Linkedin 
3.  Organiseren van events ‘Invest in Drechtsteden’: showcase 
4.  Opbouwen en voeden van een ambassadeurs netwerk 
5.  Road show of boat show buiten de Drechtsteden 
6.  Gericht en continu investeren in free publicity (media) 

Partners Bedrijfsleven, gemeenten, ROM-D, ROM-Z, Dordrecht Marketing 

Randvoorwaarden 

•  Sterke, klantgerichte en eenduidige propositie is basis voor alle marketing-
uitingen (website, bidbooks, flyers) 

•  Voorkom doublures: kijk wat er al ligt en wat al gedaan wordt 
•  Houd focus in de boodschap en in de te benaderen doelgroepen 
•  Zorg voor actuele en complete database met relaties/intermediairs e.d. 
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Organisatie – taken > accountmanagement 

Kenmerk Omschrijving 

Doelstelling 
Optimaal faciliteren van reeds in de regio gevestigde bedrijven en gericht 
opsporen van expansieprojecten en nieuwe leads onder deze doelgroep. Dit 
alles op basis van een pro-actieve, professionele en gerichte aanpak. 

Doelgroepen Bedrijven, instellingen en organisaties in de regio Drechtsteden 

Onderdelen 

1.  Analyse huidige aanpak: witte vlekken, lacunes & capaciteit 
2.  Vaststellen selectiecriteria: welke bedrijven en waarom deze? 
3.  Ontwikkelen gezamenlijk aanpak gesprekken (‘checklist’) 
4.  Opstellen en uitwisselen targets/lijsten van bedrijven 
5.  Plannen gesprekken en actieve follow-up geven 
6.  Informatie en kennis delen via ‘CRM’-systeem en werkbijeenkomsten 

Partners Accountmanagers/BCF’s gemeenten, overige gemeentelijke diensten, WD, 
ROM-Z/NFIA en verder afhankelijk van specifieke cases (‘maatwerk’) 

Randvoorwaarden 

•  Elk van de gemeenten moet 1 fte minimaal beschikbaar hebben (ingroei-
model) 

•  Voor speerpuntsectoren medische logistiek en maritiem moet een regionale 
aanpak komen (zie verderop) 

•  Overig: gemeenten zijn zelf in de lead en benutten waar nodig P&A-unit 
•  Ook hier geldt: neem dat wat al goed loopt als basis om verder uit te 

bouwen en voorkom het overvoeren van bepaalde bedrijven/segmenten 
•  Organiseer gezamenlijke trainingen op het gebied van sales, 

gesprekstechnieken e.d., investeer in verdere professionalisering 
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Organisatie – taken > acquisitie maritiem 

Kenmerk Omschrijving 

Doelstelling 
Het vullen van de commerciële pijplijn met concrete prospects, alsmede het 
versterken van de naamsbekendheid als regio als mogelijke vestigingsplaats 
voor bedrijven uit de maritieme industrie 

Doelgroepen Maakindustrie, onderhoud & reparatie en (zakelijke) maritieme diensten 

Onderdelen 

1.  Kansen opsporen bij ‘eigen’ bedrijven (interviews, workshops) & desk/
websearch naar groeiers buiten de regio & witte vlekken/lacunes cluster 

2.  Uitbouwen netwerk Service Port (GHR), Holland Maritime, IRO en 
Scheepsbouw Nederland 

3.  Opstellen hitlist van circa 20 bedrijven 
4.  Business intelligence over deze bedrijven opbouwen 
5.  Bedrijven benaderen met propositie op maat 
6.  Actieve follow-up geven 
7.  Gericht bezoek van beurzen 

Partners Accountmanagers/Bedrijfscontactfunctionarissen bij gemeenten, Havenbedrijf 
Rotterdam, RIA, WD, ROM-Z/NFIA, ambassadeurs 

Randvoorwaarden 

•  Deze vorm van acquisitie is arbeidsintensief en vergt een lange adem 
•  Echte dedicated aanpak nodig: dus een acquisiteur hiervoor volledig 

vrijmaken met wellicht tijdelijke ondersteuning voor research 
•  Afstemming met structuurversterkende projecten voor dit cluster 

(Uitvoeringsprogramma Economie DS, Activiteiten Maritieme Delta) 
•  Afstemming met accountmanagement/gemeenten 
•  Komen tot synergie (aanvullende propositie) met Havenbedrijf Rotterdam 

(Service Port) 
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Organisatie – taken > acquisitie logistiek 

Kenmerk Omschrijving 

Doelstelling 
Het vullen van de commerciële pijplijn met concrete prospects, alsmede het 
versterken van de naamsbekendheid als regio als mogelijke vestigingsplaats 
voor bedrijven uit de logistiek, met daarbinnen een focus op de medische 
sector 

Doelgroepen Producenten medische industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen (logistiek), 
logistieke dienstverleners en groothandels 

Onderdelen 

1.  voeren van 10 tot 15 gesprekken met partijen binnen de regio 
2.  uitbouwen netwerken in en rond logistiek, buiten regio met name 
3.  logistieke propositie maken: algemeen & medisch/zorg 
4.  generieke marketing Drechtsteden logistiek & events organiseren 
5.  opstellen hitlijst van bedrijven en deze actief bewerken 

Partners Accountmanagers/Bedrijfscontactfunctionarissen bij gemeenten, Havenbedrijf 
Rotterdam, RIA, WD, ROM-Z/NFIA, Nederland Distributieland, ambassadeurs 

Randvoorwaarden 

•  Echte dedicated aanpak nodig: dus een acquisiteur hiervoor volledig 
vrijmaken 

•  Bundelen van logistieke expertise in Logistiek Platform Drechtseden 
•  Afstemming met accountmanagement/gemeenten 
•  Komen tot synergie (aanvullende propositie) met ROM-Z waar medische 

technologie een speerpunt is 
•  Blijven zorgen voor kavels/ruimte die geschikt is voor logistiek (vorm, 

bouwhoogte, omvang 2 ha. en meer, goed ontsloten, et cetera) 
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Organisatie – taken > acquisitie logistiek 

We adviseren om binnen de doelgroep logistiek de focus te leggen 
op de medische logistiek. Deze doelgroep is aantrekkelijk voor DS, 
vanwege: 
•  de verwachte stijging van de marktvraag medische apparatuur/instrumenten 

•  ontwikkelingen in de zorgsector die leiden tot nieuwe logistieke oplossingen en 
ruimtevraag (fusies, samenwerking tussen instellingen/ziekenhuizen > outsourcing) 

•  de sterke positie van Nederland om logistieke oplossingen te bieden voor dit type 
bedrijven (‘Gateway’) en de blijvende marktdynamiek 

•  het sterke vestigingsklimaat voor logistiek in Drechtsteden/Rijnmond (ruimte, 
faciliteiten, omvang arbeidsmarkt, ligging in corridor Rotterdam-Venlo) 

•  het sterke zorgprofiel van de regio Drechtsteden (17% werkgelegenheid) 

•  medische technologie is een van de speerpuntsectoren van ROM-Z, er is in de 
Zuidvleugel veel bedrijvigheid en kennis voorhanden (Medical Delta) 

•  bij medische logistiek gaat het veelal om logistiek met toegevoegde waarde 
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Organisatie – taken > indicatie tijd/kosten ‘unit’ 

Actie Indicatie out-of-pocket 
(2014-2015) 

Tijdsinzet unit  
(2014-2015) 

Propositie DS € 5.000 -10.000 15 dagen 

Lancering website/social media  € 20.000 – 25.000 
 

20 dagen 

Events ‘Invest in Drechtsteden’ (2x) € 10.000 - 15.000 
 

15 dagen 

Ambassadeursnetwerk € 5.000 10 dagen 

Road show of boat show (2x) € 10.000 – 15.000 
 

15 dagen 

Free publicity (10 tot 12 keer per jaar) € 5.000 15 dagen 

Accountmanagement € 0 
 

160 dagen (exclusief inzet 
gemeenten) minimaal 

Acquisitie Maritiem € 5.000 -10.000 
 

440 dagen 

Acquisitie Medische logistiek € 10.000 – 15.000 360 dagen 

Totaal (excl. btw) € 70.000 - 100.000 
 

Ruim 1.000 dagen  
(circa 500 dagen op jaarbasis) 
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Organisatie – taken > wat extra P&A oplevert 

Meer 
prospects 
en leads 

Meer actie 

Meer 
‘reuring’ Meer netwerk 

Meer invloed 

1.  Vestiging, expansie en behoud van bedrijven 
2.  Directe en indirecte werkgelegenheid 
3.  Investeringen in (bestaand) vastgoed & locaties 
4.  Versterking van het imago & speerpuntsectoren 
5.  Betere band met (zittende) bedrijfsleven 
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Organisatie – taken > bruikbare kpi’s 

Resultaten: 
•  Aantal informatieverzoeken & hits website 
•  Aantal leads 
•  Aantal nieuw gevestigde bedrijven 
•  Aantal expansieprojecten bij bestaande bedrijven 
•  Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen (nieuw + expansie) 

Inspanningen: 
•  Aantal uitgevoerde marketingacties (events, free publicity) 
•  Aantal bezochte beurzen en andere evenementen 
•  Aantal gerealiseerde marketingproducten & bidbooks 
•  Aantal factfindingtrips (FFT’s) & factfindingmeetings (FFM’s) 
•  Aantal gesprekken accountmanagement (‘CID’) 
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Organisatie – taken > kpi’s en targets DS 

Hierachter zijn de targets geformuleerd voor de Unit. Uitgangspunten: 

•  op dit moment zijn de marktomstandigheden voor P&A relatief ongunstig. De economie is 
zwak, investeringen van bedrijven lopen terug. Dit werkt ook door in de verwachten 
vestigingsdynamiek. Tegelijkertijd is er sprake van stevige concurrentie bij het aantrekken van 
bedrijven. 

•  pro-actieve P&A is een relatief nieuwe activiteit voor DS die wordt vormgegeven in een nieuwe 
organisatie. Er zal sprake zijn van een ‘learning curve’, waarbij de onderlinge samenwerking, 
maar ook naamsbekendheid moet worden opgebouwd. Daarom is het aan te raden om de 
target voor de te boeken resultaten voor het jaar 2015 mee te geven in plaats van voor 2014 
en 2015 al targets op te leggen. Kortweg: 2014 = zaaien, 2015 = oogsten. 

•  hoge targets, waar het gaat om te realiseren resultaten, zijn gezien het bovenstaande niet 
realistisch en kunnen bovendien funest zijn voor het draagvlak en de verdere 
(door)ontwikkeling van de Unit (‘molensteen’). Overigens, enige ambitie mag de Unit wel 
uitstralen natuurlijk! En na 2015 moeten nieuwe (liefst hogere) targets bepaald worden. 

•  waar het gaat om de targets voor de P&A-inspanningen (zoals de marketingacties) kan wel 
direct in 2014 ‘afgerekend’ worden. De Unit kan deze inspanningen immers vrijwel direct 
gaan organiseren en uitvoeren. 

•  we baseren ons bij het bepalen van de targets op bureau-expertise, gerealiseerde resultaten 
uit het verleden in DS en targets/resultaten uit andere regio’s.  
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Organisatie – taken > kpi’s & targets DS 

Hieronder hebben we de KPI’s gekoppeld aan targets voor de Unit. Daarbij is gewerkt 
met bandbreedtes en rekening gehouden met de ‘learning curve’. Op deze sheet gaat 
het om de resultaten, waarbij uiteraard het aantal gerealiseerde banen binnen de 
gekozen speerpunten het meest van belang is!  

KPI: resultaten  Target voor P&A unit 
(2015) 

Aantal hits website en informatieverzoeken (o.b.v. nulmeting) Toename van 10 tot 
15% 

Aantal leads 60 tot 75 

Aantal nieuw gevestigde bedrijven (totaal binnen- en buitenland) 15 tot 20 

Aantal expansieprojecten bij bestaande bedrijven (20% van totaal) 3 tot 4 

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen (nieuw + expansie) 375 tot 450 

Optioneel: projecten en banen ook specificeren naar sector: dit is vooral voor de sector-acquisiteurs en hun eigen 
werkplan van belang overigens. Naar ‘buiten’ toe moeten er niet te veel targets zijn om verwarring te voorkomen. 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – taken > kpi’s & targets DS 

Hieronder hebben we de KPI’s op jaarbasis voor de inspanningen van de Unit benoemd. 
Uiteraard is dit ook afhankelijk van de exacte invulling van de (marketing)acties. 
Belangrijk is in elk geval dat goed aangetoond kan worden dat al het mogelijke is 
gedaan om de gewenste resultaten voor Drechtsteden te bereiken. Zo wordt uw 
marketing in elk geval geen ‘black box’ maar juist heel inzichtelijk voor alle betrokkenen. 

KPI: inspanningen Target voor P&A unit 

Aantal uitgevoerde marketingacties (zelfontwikkelde en -
georganiseerde evenementen, free publicity) 

Events: 4-5 
Free publicity: 10-12 

Aantal bezochte beurzen 3 tot 4 

Aantal gerealiseerde marketingproducten & bidbooks Website, proposities plus 20 
bidbooks 

Aantal factfindingtrips (FFT’s/FFM’s) 35 tot 45 

Aantal gesprekken accountmanagement (‘CID’, ingroeimodel) 2014: 150 (waarvan 50 t.b.v. 
speerpunten) 
2015: 300 (waarvan 100 
t.b.v. speerpunten) 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – taken > bemensing 

Om de beschreven activiteiten volwaardig uit te voeren 
vanaf 2014 is behoefte aan: 

•  Acquisiteur gericht op Maritiem (AMA): 1 fte 
•  Acquisiteur gericht op Medische Logistiek (AML): 1 fte 
•  Ondersteuning/marketing/business intelligence in de vorm van 

een junior projectmanager: 0,5 tot 1 fte 
•  Secretariaat: 0,5 tot 1 fte 
•  ‘Baas acquisitie’: meewerkend voorman die ook leiding geeft 

aan de Unit. Dit kan bijvoorbeeld i.c.m. de AML-functie 
•  Let wel: het gaat om een klein team. Taken zijn niet in ijzer 

gegoten en uitwisselbaar. Flexibiliteit is een vereiste. 
•  Overig: er moet voldoende capaciteit voor accountmanagement 

zijn bij de zes gemeenten  
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie - aandachtspunten 

•  Taken 
•  Werkprocessen 
•  Bemensing 
•  Budget 
•  Randvoorwaarden 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > leads 

Marketing 

Klantvraag (‘lead’) 

Intake 

Fact finding 

Vestiging 

Op hoofdlijnen verloopt het acquisitieproces bij bedrijfsvestiging volgens 
onderstaande stappen. Hierna wordt het proces meer in detail uitgewerkt. 
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Organisatie – werkprocessen > leads 

Lead van buiten meldt zich bij ‘Unit’, de te doorlopen stappen zijn: 
1.  Zorgvuldige intake (Programma van Eisen (PvE) a.d.h.v. checklist) en registratie 
2.  Aanwijzen van een projectmanager (Acquisiteur Maritiem –AMA of acquisiteur 

Medische Logistiek -AML): één aanspreekpunt gedurende het gehele traject 
3.  PM bepaalt vervolgstappen op basis van PvE klant 
4.  PM verzamelt informatie en stelt bidbook op 
5.  PM organiseert eerste bezoek aan regio (fact finding trip of fact finding meeting) met 

klant (geen ‘Poolse’ landdag) 
6.  PM registreert ervaringen FFT en deelt deze met partners (CRM) 
7.  PM organiseert eventueel tweede bezoek en betrekt hierbij zo nodig derden 

(gemeenten, vastgoedpartijen, testimonials, et cetera) 
8.  Vanaf nu: maatwerk is afhankelijk van klant. PM houdt lead tenzij klant anders wenst 
9.  Afronding en nazorg (‘after sales’) in samenwerking met betrokken derden 
10. Registratie van resultaten in CRM-systeem (verslaglegging) 

ACM 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > leads 

Lead meldt zich direct bij gemeente, de te doorlopen stappen zijn: 
1.  Gemeente meldt lead bij Unit en krijgt ‘eerstgeboorterecht’ op lead (zie volgende 

sheet) 
2.  Aanvullende intake (PvE, a.d.h.v. checklist) en registratie door Unit 
3.  Aanwijzen van een projectmanager. Kan in dit geval ook gemeente zijn 

(afhankelijk van tijd, klantvraag, kunde), Unit blijft wel betrokken 
4.  Gezamenlijk bepalen vervolgstappen op basis van PvE en wat rollen zijn 
5.  PM verzamelt informatie en stelt bidbook op 
6.  PM organiseert een of meerdere bezoeken binnen gemeente 
7.  PM registreert ervaringen FFT en deelt deze met partners (CRM) 
8.  Bij vestiging klant in gemeente X: afronding en nazorg i.s.m. derden 
9.  Indien geen vestiging in gemeente X: Unit biedt opties elders in regio aan (usw.) 
10. Registratie van resultaten in CRM-systeem (verslaglegging) 

In deze situatie is rol accountmanager vanaf het begin evident omdat hij/zij de lead aanbrengt! De 
accountmanager kan dus ook de rol van projectmanager vervullen (zie stap 3). 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > leads 

Geboorterecht wordt toegepast in Drechtsteden 
Voor nieuwe leads voor projecten of investeringen - bedrijven van buiten of 
gevestigde bedrijven - die bij of via een gemeente binnenkomen geldt het 
eerstgeboorterecht. Dat betekent dat de betreffende gemeente als eerste 
aan zet is. 
De Unit wordt wel op de hoogte gesteld van de potentiële investering. Alle 
inspanningen van de Unit zullen er vervolgens op gericht zijn om de 
potentiële investeringen in de gemeente te laten landen die de ‘lead’ heeft 
aangedragen.  
Van deze regel kan worden afgeweken indien het bedrijf aangeeft meerdere 
opties binnen en buiten de regio te willen onderzoeken. In dat geval wordt 
het een gezamenlijk traject waarbij alles op alles wordt gezet om het project 
in de regio DS te laten landen. In alle gevallen is de Unit ‘verplicht’ om de 
gemeente die de ‘lead’ heeft aangedragen op de hoogte te houden van het 
verloop van het keuzevestigingsproces.  
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – REWIN: leereffecten 

1.  Grote uitdaging: behouden van draagvlak (gemeenten constant 
‘happy’ houden) 

2.  Belangrijk: leveren van resultaten! Dan ontstaat minder discussie 
3.  Verder: cijfers op orde hebben en projecten delen met gemeenten 
4.  Er is geen convenant, wel een target (80 bedrijven, 2.000 

arbeidsplaatsen per jaar) 
5.  REWIN heeft aandeelhouders & participanten/financiers 
6.  RvC bestaat uit wethouders gemeenten: is niet onafhankelijk! 
7.  REWIN doet puur acquisitie, geen accountmanagement 
8.  Samenwerking met BOM beperkt, vooral ‘eigen’ leads 
9.  Lead generation en factfindingtrips zonder gemeenten, tenzij voorkeur 

voor een gemeente is uitgesproken 
10.  KPI’s: investeringen zijn lastig te meten. Kijken vooral naar 

arbeidsplaatsen en bijdrage aan topsectoren. Altijd ‘confirmation’ 
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Organisatie – werkprocessen > accountmanagement 

Proces accountmanagement voor beide speerpuntsectoren: 
•  Unit neemt lead en stelt samen met gemeenten gesprekslijst 2014 

op (welke partijen, waarom, wanneer, met wie) 
•  gesprekken worden zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd, tenzij dit 

niet wenselijk of mogelijk is (denk aan: belang klant, efficiency) 
•  Unit zorgt voor inplannen afspraken 
•  altijd verslaglegging en delen van deze informatie (CRM) door Unit 

en gemeente(n) 
•  altijd actieve follow-up op basis van duidelijke afspraken tussen Unit 

en gemeente(n) 
•  target is 50 CID-gesprekken totaal in 2014 voor de twee 

speerpunten, in jaar 2 kan dit oplopen naar 100 gesprekken 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > accountmanagement 

Proces accountmanagement overige bedrijven: 

•  omwille van focus van de Unit en goed samenspel stellen wij voor 
dat de zes gemeenten in de lead zijn/blijven voor dit deel van het 
accountmanagement. Unit heeft ‘expert’-rol 

•  gemeenten stellen samen met AMA en AML lijst op van prioritaire 
bedrijven uit overige sectoren 

•  gemeenten nemen lead voor plannen gesprekken en nodigen AMA 
of AML altijd uit: bezoeken zo veel als mogelijk gezamenlijk 

•  altijd verslaglegging en delen van deze informatie (CRM) door Unit 
en gemeente(n) 

•  altijd actieve follow-up op basis van duidelijke afspraken tussen Unit 
en gemeente(n) 

•  target is 100 CID-gesprekken in 2014 en een verdubbeling hiervan 
in 2015 (200) 
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• Maakindustrie & toeleveranciers met hoofdves-
tiging in DS (‘leader firms’ NL en buitenlands) 

• Bedrijven die sterk groeien/gegroeid zijn 
• Bedrijven met (latente) verplaatsingsbehoefte 

maritiem 

• Medische bedrijven met hoofdvestiging en/of 
productie in DS (NL en buitenlands) 

• Logistieke dienstverleners in DS 
• Grotere zorginstellingen/ziekenhuizen in DS 

logistiek 

• Bedrijven met hoofdvestiging en/of productie in 
DS (overige sectoren, NL en buitenlands) 

• Bedrijven overige sectoren die snel groeien 
• Bedrijven met (latente) verplaatsingsbehoefte 
• Top 10 werkgevers per gemeente (ook kantoren) 

overig 

Organisatie – werkprocessen > accountmanagement 

Er zijn diverse criteria om bedrijven te selecteren, zoals omvang, functie, land van 
herkomst, groei, branche/sector, et cetera. Hieronder staat een aanzet voor de selectie. 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > materiaal 

Basismateriaal dat op orde moet zijn in Unit: 

•  intakelijst: gesprekspunten/checklist om PvE te achterhalen 
•  standaard propositie(s) en ‘slidesorter’ met facts & figures 
•  gesprekslijst (onderlegger) ‘CID’, op basis van locatiefactoren 
•  draaiboek voor FFT’s en eventuele inzet bestuurders 
•  confirmation letter: standaard in een format 
•  format jaarverslag & tussenrapportages 
•  handreiking voor gebruik van CRM-systeem 
•  database met NAW-gegevens relevante intermediairs 
•  projectmappen van A-Z: ‘paper trail’, inclusief alle mailwisseling, 

bidbooks, et cetera 
•  korte lijnen met OCD voor aan te leveren data op maat 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > registratie 

Vastleggen en delen van klantinformatie (CRM)  

Een klantvolgsysteem helpt om klant optimaal te bedienen, kennis te 
verankeren en elkaar goed en tijdig te informeren (‘transparant’). De 
Unit moet beschikken over een CRM-systeem, belangrijke 
voorwaarden: 

§  houd het simpel 
§  sluit aan op model NFIA (‘Achilles’), dit maakt samenwerking/

integratie eenvoudiger. Wellicht toegang Achilles via ROM-Z of RIA? 
§  deel systeem met gemeenten, tenminste de ‘eigen’ projecten, en 

ROM-Z 
§  zorg dat systeem up-to-date is, het vullen en onderhouden moet 

tussen de oren van de projectmanagers zitten 
§  voeg ook de gegevens van intermediairs in  
§  koppel ook verslagen ‘CID’ gesprekken en projectgegevens hieraan 
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Organisatie – werkprocessen > registratie 

Vastleggen van informatie: registratie 

Registratie van inspanningen en resultaten is van belang voor interne 
sturing en externe verantwoording van de Unit. Met één druk op de 
knop moet er actueel zicht zijn op: 

§  Aantal leads en de herkomst ervan 
§  Aantal projecten dat onderhanden is 
§  Aantal en aard uitgevoerde factfindingtrips (type bedrijven) 
§  Aantal en aard van de gevestigde bedrijven (sector, herkomst) 
§  Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen 
§  Aantal ‘CID’ gevoerde gesprekken 
§  Aantal uitgevoerde marketingacties (plus: leads die hieruit 

voortkomen) et cetera 
§  Aantal geproduceerde bidbooks en spin-off website 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > partners 

Unit 

ROM-Z 

Gemeenten: 
front en 

back office 

RIA & Port of 
Rotterdam 

Adviseurs 
vastgoed/
HR/finance 

e.d. 
ROM-D 

Dordrecht 
Marketing 

Bedrijfsleven 
(WD) 

Voor haar succes is de nieuwe Unit ook afhankelijk van een soepele samenwerking met diverse 
partners en stakeholders. Mede hierdoor kan zij haar slagkracht en expertise (snel) laten toenemen. 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > back office 

Samenwerking met backoffice (vergunningen, informatie, 
inschrijvingen, prijzen, et cetera) 
 

Een hoog servicelevel draagt bij aan het acquisitie-succes van DS! 
•  dus: wees altijd klantgericht, snel en flexibel (= rode loper, handelen 

‘naar de geest van de wet’, het ontzorgen van de klant) 
•  betrokkenen moeten zich bewust zijn van het belang van de acquisitie  

(= banen, = welvaart, = welzijn + voorzieningen) 
•  investeren in draagvlak en bestuurlijke druk (soms) nodig om dit 

bewustzijn te realiseren en te behouden 
•  ga regelmatig ‘op de zeepkist’ richting de collega’s van backoffice, 

maak hen deelgenoot van het proces en eventuele successen 
•  streef per gemeente naar een serviceteam bedrijven en op termijn naar 

één regionaal aanspreekpunt 
•  zorg voor heldere werkafspraken bij ‘moeilijke’ gevallen 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > ROM-Zuidvleugel 

Samenwerking met ROM-Zuidvleugel 
ROM-Z wordt een belangrijke partner voor de Unit: aanleveren leads, 
toegang tot NFIA, reisagenda, kennis en netwerken die elkaar 
versterken e.d. Dordrecht levert in 2014 en 2015 € 100.000 aan de 
exploitatie van ROM-Z en neemt deel in de Economische 
Programmaraad Zuidsvleugel (EPZ). Belangrijke aandachtspunten om 
succesvol samen te werken bij de uitvoering van P&A zijn: 

§  herkenbaarheid DS: realiseer duidelijk aanspreekpunt voor ROM-Z 
§  weten wat er te koop is: propositie van DS moet goed tussen de oren zitten van 

ROM-Z zodat de juiste leads aangereikt worden 
§  duidelijke taakverdeling en werkafspraken over projecten en marketingacties 

met ROM-Z (FFT’s, delen informatie, CID) 
§  de Unit moet pro-actief zijn en ROM-Z voeden met ideeën, acties, proposities, 

contacten et cetera + claimen van positie op het gebied van maritiem 
§  regelmatig overleg en ‘excursies’ met ROM-Z in DS-regio: investeer in de relatie 

> optie: acquisiteur(s) Unit 1 of meerdere dagen inhouse bij ROM-Z 
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P&A Unit Drechtsteden 
 

Organisatie – werkprocessen > RIA/Havenbedrijf 

Samenwerking met RIA/Havenbedrijf Rotterdam 

Belangrijke aandachtspunten om succesvol met deze partijen samen te 
werken bij de uitvoering van P&A zijn: 

§  herkenbaarheid DS: realiseer duidelijk aanspreekpunt voor hen 
§  weten wat er te koop is: propositie van DS moet goed tussen de oren zitten van 

deze partijen zodat de juiste leads aangereikt of doorgezet kunnen worden 
§  stem de proposities voor de speerpunten goed af met deze partijen, zodat de 

juiste synergie ontstaat, ook vanuit internationaal perspectief 
§  verken de mogelijkheden voor gezamenlijke marketingacties, gezamenlijk 

beursbezoek et cetera 
§  overleg regelmatig met deze partijen en wissel kennis en marktinformatie uit, 

leer bijvoorbeeld van RIA over het goed organiseren van ‘CID’ 
§  nodig de partijen uit in de DS-regio en laat hen zien wat DS te bieden heeft, 

zodqt de propositie echt gaat leven 
§  voor de acquisiteur maritiem kan het aantrekkelijk zijn om regelmatig inhouse te 

werken bij het Havenbedrijf Rotterdam 
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Organisatie – werkprocessen > Dordrecht Marketing 

Samenwerking met Dordrecht Marketing (DM) 

Dordrecht marketing richt zich op de merkuitbouw van Dordrecht en 
omliggende regio, vooral via toeristische en culturele marketing,  
evenementen en acquisitie binnenstad. Ook heeft men een 
(adviserende) rol voor de economische marketing. 
Er zijn belangrijke ‘cross-overs’ om samen te werken met Unit P&A: 

§  DM moet speerpuntkeuzes van P&A Unit omarmen en communiceren 
§  Gezamenlijke, eenduidige economische basispropositie voor de regio, waarbij DM input 

kan leveren op het gebied van quality of life, wonen, werving talent e.d. 
§  Gezamenlijke webportal voor de regio met goed afgestemde content 
§  Eenduidigheid en gezamenlijk gebruik van merk, logo’s, templates en slogan 
§  Koppeling evenementen Dordrecht met relatienetwerken van P&A Unit (congressen, 

zakelijke bezoekers) 
§  Koppelen en versterken van elkanders relatie- en persbestanden 
§  DM kan marketingacties P&A Unit ondersteunen (capaciteit, netwerken, kennis, producten) 
§  Stimulans/randvoorwaarde: afstemmen agenda/programma, overleg, ‘sparren’, 

laaghangend fruit oppakken, gezamenlijke huisvesting (op termijn 1 organisatie?) 
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Organisatie – werkprocessen > private partners 

Samenwerking met private partijen 

Grofweg twee-derde deel van de bedrijfsvestigingen landt in een 
bestaand pand/object. Dit onderstreept het belang om samen te 
werken met vastgoedeigenaren. Ook toont het aan dat acquisitie 
meer is dan grondverkoop en dus relevant is voor alle gemeenten.  
De unit moet: 

§  weten wie cruciale partijen zijn op dit gebied (makelaars, eigenaren, 
beleggers, ontwikkelaars) 

§  snel kunnen komen tot actuele informatie-uitwisseling en zelf een 
goed eerste inzicht hebben in het aanbod 

§  ook beschikken over goede ingangen bij onderwijs, arbeidsmarkt/
HR, douane, fiscaal-juridische adviseurs, et cetera 

§  regelmatig netwerken met deze partijen en deze partijen bereid 
vinden om op professionele wijze mee te werken aan FFTs/FFMs 
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Organisatie – werkprocessen > inbedding 

Inbedding in regionale organisatie 
Bij de opzet van de Unit zijn een aantal kaders gesteld: 
•  de regio DS wil graag een nieuwe, eigen entiteit voor P&A, dus niet (direct) 

al opgaan in een groter bovenregionaal of provinciaal orgaan 
•  er wordt een groeimodel gehanteerd. Op termijn kan dit leiden tot 

wijzigingen in de omvang, bemensing, inbedding, taken, samenwerking et 
cetera van de Unit 

•  de aansturing van het accountmanagement blijft een taak van de zes 
gemeenten afzonderlijk 

•  om goed te functioneren en 100% uitvoerend bezig te zijn met de 
kerntaken moet de Unit op afstand staan van de ambtelijke organisatie en 
beleidsomgeving 

•  er moeten personen en/of partijen aanspreekbaar zijn op de bereikte 
resultaten 

•  de betrokkenheid van het bedrijfsleven is een wens 
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Organisatie – werkprocessen > organisatiemodel 

PFO DS ROM-Z, DM, 
ROM-D, RIA 

Baas acquisitie 
+ AML 

AMA   Projectmanager Accountmanagers 

Secretariaat 

De Unit is een zelfstandige, nieuwe organisatie met eigen toezichtsorgaan. Een van de acquisiteurs is 
ook ‘baas’. De projectmanager zal daarom ook acquisitie moeten doen. De accountmanagers 
worden nadrukkelijker betrokken maar vanuit gemeenten aangestuurd.  
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Organisatie – werkprocessen > oordeel model 

Model Voordeel (+)  Nadeel (-) 

Nieuwe Unit •  Vanaf nul: een echt frisse start 
maken 

•  Toezichtsorgaan nieuw en op 
maat op te zetten 

•  Kleine unit = ‘lean and mean’ & 
flexibel 

•  Puur op P&A gericht 
•  Op termijn uit te bouwen 

(ingroeimodel) 
•  Dicht op de gemeenten en haar 

locaties/bedrijventerreinen 

•  Opbouw eigen backoffice + 
huisvesting (kosten) +  

•  Opbouw expertise (aanlooptijd) 
•  Extra ‘laag’ er bij in de regio 
•  Klein: minder body/slagkracht/

expertise 
•  ‘Baas’ nodig 
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Organisatie – werkprocessen > aansturing  

Unit 
Uitvoeren  

Bestuur 
PFO DS 

Sturing en verantwoording 

Beleid 
Netwerk MT 

Bewaken 

Bedrijfsleven 

Adviseren 

Aansturing van de Unit geschiedt vanuit de drie B’s: bestuur, beleid en bedrijfsleven. Elk vanuit eigen 
rol. Bestuurders zijn uiteindelijk af te rekenen op de resultaten en het presteren van de Unit. Beleid 
en bedrijfsleven (ambassadeurs, klankbord) hebben meer een controlerende en adviserende rol. 
Indien het bedrijfsleven ook mee gaat betalen aan de Unit zal zij ook een meer sturende rol krijgen. 
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Organisatie – werkprocessen > overleg 

Afstemming en overleg 

Dit is noodzakelijk voor het draagvlak en de betrokkenheid. 
Overlegmomenten die nodig zijn: 

§  Unit intern: projecten-update > wekelijks 
§  Unit met gemeenten: projecten/marketing-update > maandelijks  
§  Unit met Dordrecht Marketing en ROM-Z: maandelijks 
§  Unit: ad-hoc overleg met gemeenten/regio voor draagvlak/service 
§  Unit met bestuurders DS: 2x per jaar (PFO, soort stuurgroep) 
§  Unit met bedrijfsleven: 1x per jaar (‘benen op tafel’) 

Voorkom hierbij een duffe, standaard vergadercultuur! Combineer 
het overleg met trainingen, bedrijfsbezoeken, excursies, presentaties, 
externe sprekers, brainstormsessies, ontbijtsessies et cetera. Kies 
andere overleglocaties dan het stadskantoor of regiokantoor. 
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Organisatie – werkprocessen > groeimodel 

Unit 
Dordrecht 
Marketing 

ROM-Z  RIA 

? 

Om de slagkracht, efficiency en professionaliteit van de Unit te vergroten kan het op termijn 
aantrekkelijk zijn om op te schalen. Binnen dit ingroeimodel zijn verschillende opties mogelijk zoals 
de figuur weergeeft. 
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Organisatie – werkprocessen > groeimodel 

Groeimodel: de voorkeur, onze gedachten 

Puur op professionele gronden zou – op termijn (!) - aansluiting bij RIA onze 
voorkeur hebben. Argumenten: 
•  inspelen op de trend van regionalisering/opschaling in P&A (‘Greater 

Rotterdam Area’) en daarmee inspelen op behoeften markt 
•  sterke ruimtelijk-economische samenhang met Rotterdam-Rijnmond 
•  sterke overlap in gekozen speerpunten (zoals offshore, medisch) 
•  RIA is een organisatie die 100% gericht is op P&A 
•  er is al een directie dus acquisiteurs kunnen zich echt voor 100% op hun 

taak richten > geen ballast van organisatie 
•  backoffice, huisvesting, marketingtools en HR zijn voorhanden 
Vraagtekens bij dit model zijn er ook: mogelijk verlies van eigen identiteit 
binnen RIA en de afstand tot de DS-regio die als groot ervaren kan worden 
(‘grip houden’) door de achterban (politiek, bedrijfsleven).  
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Organisatie – werkprocessen > groeimodel 

Groeimodel: ijkpunten 

Wanneer op termijn wordt overwogen om aan te sluiten bij een ander 
(acquisitie)-orgaan zijn er diverse punten om rekening mee te houden bij de 
te maken afweging: 
•  stel goed vast wat de kracht en stabiliteit van deze organisaties is. Ter 

illustratie: ROM-Z is nog in oprichting en RIA is ook nog relatief jong en 
bevindt zich bovendien in een dynamische (politieke) context 

•  stel vast of er sprake is van goede borging van de speerpunten van DS  
•  stel vast of werkwijze en organisatiecultuur goed op elkaar aansluiten  
•  zorg dat de eigen Unit zich in stabiel vaarwater bevindt (‘goed op de 

rails staat’) 
•  zorg dat politiek en bedrijfsleven in DS goed aan kunnen haken in 

nieuwe organisatie en zich er mee verbonden voelen 
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Organisatie - aandachtspunten 

•  Taken 
•  Werkprocessen 
•  Bemensing 
•  Budget 
•  Randvoorwaarden 
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Organisatie – bemensing > situatie nu 

Organisatie 

 
Capaciteit 
Acquisitie 

 

Capaciteit 
CID Opmerkingen 

ROM-D 1,5 fte - 25.000 
promotiebudget 

Gemeenten 1-2 fte  4-5 fte  

CID: vooral 
Dordrecht/
Zwijndrecht 
Overig: parttime CID 
functies 

Totaal 2-3,5 fte  4-5 fte  Samen 6-8,5 fte  

Dordrecht Marketing beschikt over 10 medewerkers die zich bezig houden met marketing, 
evenementen en floor management. 
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Organisatie – bemensing > capaciteit 

Idealiter bestaat de nieuwe Unit uit 4 Fte: 

•  Twee senior acquisiteurs die elk (ook) een speerpunt bewerken 
•  Een junior projectmanager (‘jonge hond’) die de acquisitie op allerlei 

manieren praktisch ondersteunt: opbouwen databases, business intelligence, 
marketingtools, organiseren FFTs/FFMs 

•  Een secretaresse: ondersteuning, administratie, afspraken maken e.d. 
•  Een van de twee senior acquisiteurs functioneert tevens als ‘baas’ acquisitie: 

stuurt de Unit aan en legt verantwoording af naar bestuurders, beleid en 
bedrijfsleven 

•  Backoffice functies kunnen wellicht in bestaande organisatie(s) gevonden 
worden 

•  De Unit kan naar behoefte specialisten inhuren om specifieke resultaten te 
boeken, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek. Sec werken met inhuur van 
specialisten raden wij af, omdat P&A dan nooit goed ingebed raakt in de 
regio. 

•  Overig: voldoende capaciteit accountmanagement/BCF bij de gemeenten 
(= 1 fte minimaal, voor Dordrecht eigenlijk wel 2 fte) 

•  Derhalve: in vergelijking met huidige situatie tekort aan fte (nu: 6 tot 8,5 
totaal, nodig is minimaal 10 fte) 

Juiste profiel 
is cruciaal! 
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Organisatie – bemensing > profiel Acquisiteur(s) 

Eigenschap Toelichting 

Pro-actief Moet echte drive hebben om de boer op te gaan op zoek naar kansen en 
klanten. Geen afwachtende houding: doen! Dus ook: enthousiasme. 

Samenwerkend 
Geen einzelgänger. Moet vertrouwen kunnen winnen van partners, 
bestuurders. Moet betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Openheid in 
communicatie, moet willen ‘delen’. 

Servicegericht 
Geen lijnentrekker maar 100% dienstbaar zijn naar de klant. Snelheid, 
duidelijkheid en flexibiliteit in handelen. Ook buiten 9-to-5 bereid zijn tot 
actie. 

Oplossingsgericht 
Denk in kansen en mogelijkheden. Creatief zijn: out-of-the-box. Snel 
schakelen om dingen mogelijk te maken. Hiertoe goed samenwerken met 
derden buiten de Unit. 

Kennis en kunde 

Bij voorkeur ervaren met dit type (commercieel) werk en het ‘umfeld’ (ROM-Z, 
Havenbedrijf, NFIA)/netwerk. Moet direct in staat zijn om projecten succesvol te 
managen, geen startersfunctie. Senioriteit uitstralen naar klanten en 
stakeholders. Naast het managen van projecten moeten communicatieve 
vaardigheden heel goed zijn (luisteren, presenteren, overtuigen, vragen). Kennis 
en netwerk in betreffende speerpuntsector is een pre, maar geen keiharde eis. 
Met de juiste spirit is dit snel op te bouwen. 

Overigens: op hoofdlijnen is dit profiel ook van toepassing op de accountmanagers/BCF’s 
(idealiter), met wellicht wat minder nadruk op sales skills en externe netwerken. 
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Organisatie – bemensing > beloning 

Functie Salarisindicatie jaarbasis 
(bruto, voltijds) 

 

Kosten inclusief werk-
geverslasten (17,9%)
(exclusief pensioen, etc.) 

Sr. acquisiteur 1 € 70.000 – 80.000 € 82.530 – 94.320 

Sr. acquisiteur 2 € 70.000 – 80.000 € 82.530 – 94.320 

Jr. projectmanager € 40.000 – 50.000 € 47.160 – 58.950 

Secretariaat € 30.000 – 40.000 € 35.370 – 47.160 

Totaal € 210.000 – 250.000 € 247.590 – 294.750 

Uitgaande van vier volledige FTE’s liggen de loonkosten voor de Unit (afgerond) tussen de € 
250.000 en € 300.000, inclusief werkgeverslasten. 
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Organisatie - aandachtspunten 

•  Taken 
•  Werkprocessen 
•  Bemensing 
•  Budget 
•  Randvoorwaarden 
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Organisatie – budget Unit 2014-2015 

Kostensoort Totale kosten per jaar (excl. btw) 

Loonkosten (4 fte) € 250.000 – 300.000 

Marketing (out-of-pocket) € 70.000 – 100.000 

Trainingen € 20.000 – 25.000 

Huisvesting (100 m2 kantoor, huurprijs 
circa € 120 per m2, ‘scherpe 
marktlocatie’)) 

€ 12.000 

CRM (is eenmalig, nu gemiddeld over 2 
jaren) € 25.000 

Overig/onvoorzien € 50.000 

Totaal € 427.000 – 512.000 

Een budget van maximaal 5 ton is realistisch voor de unit bij volledig operationeel zijn. 
Kosten zijn ook afhankelijk van het uiteindelijke organisatiemodel en groeipad (op termijn). 
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Organisatie – budget > bijdragen 

Organisatie Budget 

ROM-D middelen & capaciteit € 100.000  

Gemeente Dordrecht € 200.000  
(inclusief bijdrage ROM ZVL) 

Overige gemeenten 
(€ 40.000 elk) € 200.000 

Totaal €  500.000 

Plus: incidentele bijdrage Drechtsteden van € 70.000 voor basismateriaal en 
aanschaf CRM 
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Organisatie – budget > funding/dekking 

Voorstel voor verdeling/dekking (uit notitie P&A) 
•  de inbreng van Dordrecht is 40% van het totale budget op basis van 

reeds beschikbare middelen. Daarnaast inbreng ROM-D van € 100.000 
•  de overige gemeenten: evenredige verdeling  
•  de argumentatie om te komen tot evenredige verdeling (versus verdeling 

naar inwonertal) is het evenredig belang van acquisitie voor de 
regionale economie. De inzet van acquisitie is niet direct terug te voeren 
naar inwonertal, aantal werklocaties en/of omvang van de 
werkgelegenheid 

•  verder: de financiering van de Unit scheiden van de grondexploitaties 
van werklocaties om objectiviteit in de uitvoering te behouden. 

Dit voorstel is logisch en werkbaar.  
Wat hier nadrukkelijk bij hoort: Unit moet de doelstellingen voor hele regio 
vastleggen. Men moet geen toezeggingen doen over het aantal ‘toe te 
kennen’ bedrijven of arbeidsplaatsen per gemeente. 
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Organisatie - aandachtspunten 

•  Taken 
•  Werkprocessen 
•  Bemensing 
•  Budget 
•  Randvoorwaarden 
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Organisatie – randvoorwaarden (1)  

Account 
management 

Uitbreiden 

Verhuizen 

Leads 

Contacten 
en netwerken Testimonials 

Versterking 
clusters 

Vestigings-
klimaat 

Dit schema geeft de cruciale rol van het accountmanagement weer als basis voor professionele 
P&A. Deze functie is een enorme, goed toegankelijke bron voor relevante signalen en actuele 
marktinformatie. Kortom, goed accountmanagement is succesvoorwaarde nummer 1 voor de Unit. 
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Organisatie – randvoorwaarden (2)  

Hoe komen tot goede, regionale samenwerking? 

Veel hangt verder af van de kwaliteit van de Unit: 
•  werk op basis van een concreet, realistisch en aansprekend plan 
•  investeer in de kwaliteit van de acquisiteurs. Hierdoor kan de Unit haar 

toegevoegde waarde echt laten zien richting gemeenten en andere 
stakeholders 

•  pluk het laaghangend fruit; realiseer ‘quick wins’ en wees goed zichtbaar 
als Unit 

•  investeer in vanaf dag 1 in het draagvlak en blijf dit doen  
•  zorg voor tijdige evaluatie en waar nodig bijsturing in strategie en acties 
•  zorg voor bestuurlijke boegbeelden die de kar trekken en anderen 

inspireren en meenemen 
•  stel de werkprocessen vast, handel hiernaar en spreek elkaar aan op 

eventueel afwijkend gedrag 
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Organisatie – randvoorwaarden (3) 

Hoe komen tot echte regionale samenwerking? 

•  Naast de focus op de kwaliteit van het ‘werk’ raden we aan om 
belangrijkste afspraken voor de samenwerking vast te leggen in een 
convenant.  

•  Het gaat dan om zaken als doelstellingen, werkwijze, gedrag/principes, 
omgang met leads, communicatie, moment van evaluatie et cetera. 

•  Alle bestuurders ondertekenen dit convenant en zijn alert op de juiste 
uitvoering.  

•  Na evaluatie kan convenant eventueel aangepast of aangescherpt 
worden.  

•  Het convenant omvat maximaal 2 tot 3 A-4, analoog aan SOK 
Dordrecht-ROM-Z 

•  Ondertekening van het convenant is een mooi formeel startmoment en 
eerste moment van free publicity 
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Organisatie – randvoorwaarden (4) 

Overige randvoorwaarden die benadrukt dienen te worden: 
•  ‘Dedicated’: Om goed te functioneren en 100% bezig te zijn met de 

kerntaken moet de Unit op afstand staan van de ambtelijke organisatie en 
beleidsomgeving. Acquisiteurs moeten ‘de handen vrij hebben’ 

•  Huisvesting: deze moet goed bereikbaar en representatief zijn en bij 
voorkeur niet op een van de gemeentehuizen. Omwille van uitstraling, 
ligging en bereikbaarheid is Dordrecht de beste locatie. Het regiokantoor 
is een optie, maar mist wel uitstraling en toegankelijkheid voor zakelijke 
ontvangsten 

•  Toezicht: een toezichtsorgaan (‘RvC’) voor P&A waarin bestuurders uit DS 
plaatsnemen kan contra-productief zijn omdat eigen belang boven 
regionaal belang gesteld kan worden  

•  Vestigingsklimaat: P&A unit heeft belangrijke signaalfunctie m.b.t. de 
kwaliteit van het vestigingsklimaat in DS (locaties, onderwijs/arbeid, infra). 
Hiertoe moet regelmatig terugkoppeling plaatsvinden met beleidsmakers 
en bestuurders, zodat knelpunten aangepakt en weggenomen kunnen 
worden 
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Organisatie – randvoorwaarden (4) 

‘Managing expectations’ is van groot belang voor de Unit. Ga uit van 
realistische verwachtingen en draag deze ook uit richting stakeholders. 
Voorkom dat de Unit te snel wordt afgerekend op niet of ten dele bereikte 
resultaten en targets. Er zijn verschillende argumenten om geen ‘gouden 
bergen’ te verwachten: 
•  De economische groei is beperkt, danwel er is sprake van krimp. Investeringen van 

bedrijven staan op een lager niveau en dit werkt door in totale vestigingsdynamiek. Dat 
betekent niet dat er geen kansen zijn, maar wel dat vijver om uit te vissen momenteel wat 
kleiner is. Bedrijven hebben bovendien veel keuze. 

•  Succesvolle promotie en acquisitie vergt een lange adem. Het kost tijd om een imago en 
een netwerk op en uit te bouwen. Ook de keuzeprocessen bij bedrijven kennen een lange 
aanlooptijd. Dat betekent ook: niet te snel opgeven! 

•  Historisch gezien en ten opzichte van andere regio’s is de regio Drechtsteden geen 
gebied dat een heel goed track-record heeft bij het aantrekken van nieuwe bedrijven van 
buiten de regio. Tegelijkertijd tonen resultaten elders dat het mogelijk is om dit om te 
buigen. Wel zijn er substantiële en meerjarige inspanningen nodig om dit te bereiken. 
(‘Een imago komt te voet en gaat te paard’) 
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Bijlage – afkortingen toegelicht 

•  AMA = acquisiteur maritiem 

•  AML  = acquisiteur medische logistiek 

•  BCF = bedrijfscontactfunctionaris 

•  CID = current investor development 

•  CRM = client relationship management 

•  DM = Dordrecht Marketing 

•  DS = Drechtsteden 

•  FFT = fact finding trip 

•  FFM = fact finding meeting 

•  FTE = full-time equivalent 

•  IRO = belangenverenging voor olie en 
gasindustrie 

•  KPI = key performance indicator 
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•  NAW = naam, adres, woonplaats 

•  NFIA = Netherlands Foreign Investment 
Agency  

•  OCD = Onderzoekscentrum Drechtsteden 

•  PFO = portefeuillehouders overleg 

•  PM = projectmanager 

•  PvE = programma van eisen 

•  RIA = Rotterdam Investment Agency 

•  ROM-D = regionale 
ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 

•  ROM-Z = regionale 
ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel 

•  RvC = Raad van Commissarissen 

•  SOK = samenwerkingsovereenkomst 

•  WD = Werkgevers Drechtsteden 

 

 

 



P&A Unit Drechtsteden 
 

ARCUSplus 




International Business Development 
The Hague - The Netherlands | Austin, TX - USA 
 
Phone   :  + 31 (0) 70 326 21 48 
Mobile  :  + 31 (0) 63 308 86 56 
Mail       :  pbruil@arcusplus.com, ekasteel@arcusplus.com, pkleijne@arcusplus.com 

Web       :  www.arcusplus.com 

70


