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Agenda 

•  Introductie ARCUSplus 
•  Aanpak acquisitie 
•  Randvoorwaarden 
•  Praktijk 
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Introductie ARCUSplus 

•  Ontstaan in 2005 als spin-off NFIA & HIDC  
•  Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) 
•  Expert op het gebied van marketing en 

acquisitie (‘investment promotion’) 
•  Opdrachtgevers in private en publieke sector 

in binnen- en buitenland 
•  Bedrijfsleven, ministeries, provincies, regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, gemeenten, 
campussen, business parks 
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Transatlantic Business Development 

Dienstverlening 

•  Strategisch – marketing in planning 
§  positionering van locatie, stad of regio 
§  analyse trends, sectoren en marktdynamiek 
§  ontwikkelen M&A-strategie (‘businessplan’) 

•  Tactisch – marketing in ontwikkeling 
§  ontwikkelen van proposities op maat 
§  keuze en ontwikkelen marketinginstrumenten 
§  blauwdruk voor organisatie M&A 

•  Operationeel – marketing in uitvoering 
§  operationele ondersteuning (‘hands-on’) 
§  coaching en training 
§  interim-management 
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Transatlantic Business Development 

Referenties: clusterlocaties 
•  Automotive Campus Helmond 

§  positionering van locatie, stad of regio 
§  analyse trends, sectoren en marktdynamiek 
§  ontwikkelen M&A-strategie (‘businessplan’) 

•  High Tech Campus Eindhoven 
§  ontwikkelen van proposities op maat 
§  keuze en ontwikkelen marketinginstrumenten 

•  Sunrise Campus Venlo 
§  inventariseren concurrentiekracht solar cluster 
§  analyse marktdynamiek solar 
§  opstellen haalbaarheidsstudie 

•  Gate2 at Aeroparc Gilze-Rijen 
§  inventariseren concurrentiekracht aerospace cluster 
§  ontwikkelen aerospace propositie 
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Referenties ARCUSplus 
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Quiz 

•  Sensor Universe 
§  Assen 

•  Health Campus 
§  Boxmeer  

•  Sunrise Campus 
§  Venlo 

•  Photonics Cluster 
§  Koudekerk a/d Rijn 
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•  Dairy Campus 
§  Leeuwarden  

•  Potato Capital 
§  Emmeloord 

•  Pivot Park 
§  Oss 

•  Seed Valley 
§  Enkhuizen  
§  (‘Zij gaat voor zaad’) 
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Praktijk 

8

High Tech Campus  
Eindhoven 

Automotive Campus  
Helmond 

Gate2 at Aeroparc 
Gilze-Rijen 
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Agenda 

•  Introductie ARCUSplus 
•  Aanpak acquisitie 
•  Randvoorwaarden 
•  Praktijk 
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• re-actief zonder propositie 
• vooral naar buiten gericht 
• inhakend op hypes 
• verkoop grond en vastgoed 
• brede handelsmissies en beurzen 

‘oud’  

• pro-actief mét propositie 
• vooral van ‘binnenuit’ (CID) 
• versterking van regionale clusters 
• bieden van (kennis)oplossingen (prop.) 
• samenhang met BD en matchmaking 

‘nieuw’ 

Verandering ‘acquisitie’ 
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Acquisitie 2.0 

Landen 

Sectoren 

Bedrijven 

Leads 

Activiteiten/ 
Sectoren 

Bedrijven 

Landen 

Leads 
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Uitgangspunten Acquisitie 

1.  Acquisitie voor regio/cluster vergt een lange 
adem 

2.  Er is veel concurrentie, dus onderscheiden is 
noodzakelijk 

3.  Meerdere partijen betrokken: samenwerking 
en draagvlak is essentieel 

4.  Markt is moeilijk en indien weinig ervaring 
met Acquisitie : ‘managing expectations’! 

5.  Maak een plan, en hou je d’r an! 
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Plan van aanpak 
1.  Bepalen van de locatiefactoren van het 

(technologie)cluster of themalocatie 
(concurrentiekracht) 

2.  In kaart brengen van trends en ontwikkelingen 
in binnen- en buitenland (marktdynamiek) 

3.  Opzetten van de bijbehorende organisatie of 
samenwerking (tactisch) 

4.  Ontwikkelen van een concreet acquisitie-
activiteitenplan (operationeel) 
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Concurrentiekracht - cluster X 

Indicator Score Opmerkingen 

Ligging/intern. bereikbaarheid ++ Centraal in Nederland, nabij belangrijke 
verkeersaders en luchthavens 

Modaliteiten 0 Goede weginfrastructuur, geen eigen extra 
modaliteiten, wel congestie 

Beschikbare ruimte + Grote, goed ontsloten kavels beschikbaar, gelegen op 
zandgrond 

Arbeidsmarkt 0 Werkloosheid onder landelijk gemiddelde. Sterke 
werkgelegenheidsfunctie 

Aanwezigheid onderzoeksinstituten - Geen relevant onderzoek in de regio. Gewenst 
instituut sinds vorig jaar gevestigd in ander gebied 

Aanwezigheid opleiding/scholing 0 MBO/HBO in de regio. Geen universitaire 
opleidingen beschikbaar in de nabijheid 

Positionering - Regio profileert zich vooral als logistieke hotspot, 
komt niet in top 20 voor van hightech regio’s 
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Concurrentiekracht - buitenland 

16

NFIA resultaten 2013
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Marktdynamiek - groeisectoren 
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Technieken/markt die de komende jaren (tot 2015) aantrekkelijk zijn: IT, e-commerce, (delen van) energie & milieu 
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Marktdynamiek - cleantech 
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Marktdynamiek - maakindustrie 

Thema Relevante ontwikkelingen 

Groei 
•  Verregaande integratie van productie, logistieke en technische dienstverlening  
•  Productiemethoden moderniseren, onder meer door 3-D printers en flexibelere robots 
•  Er is een blijvende vraag naar dure, innovatieve, hightech producten (‘gadgets’) 

Vestigingsdynamiek 
•  Productievestigingen buitenlandse bedrijven komen maar mondjesmaat naar Nederland  
•  Nieuwe trend is reshoring: het ‘terughalen’ van productie-activiteiten naar Europa/Nederland, dichterbij 

kennis en afzetmarkten 

Segmenten 
•  Belangrijke sectoren in de industrie zijn en blijven activiteiten rondom zorg, (duurzame) energie en agro-

food (gevoed door vraag en door politieke context) 
•  Hightech maakindustrie is een van de 9 topsectoren (HTSM) van het Rijk & Brainport 

Locatiefactoren 
•  Beschikbaarheid en kwaliteit van arbeid speelt grotere rol door toenemend belang technologie en kennis 

(dreigend tekort van vakmensen) 
•  Nabijheid van afzetmarkten en goede toeleveranciers neemt ook in belang toe 

Concurrentie 
•  Steeds meer regio’s in Nederland zetten in op topsectoren (R&D) en maakindustrie 
•  Bovendien: op veel plekken voldoende ruimte tegen scherpe prijzen voorhanden 
•  Regio’s proberen meer te bieden dan vierkante meters: vorming specifieke clusters 
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Marktdynamiek vs. concurrentiekracht 

R&D/
engineering 

green mobility 

Logistiek 
automotive 

Kantoorfuncties 
smart mobility 
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Organisatie 
1.  ‘Triple helix’ meestal bij opstart/business 

development 
2.  Acquisitie-organisatie in samenwerking met 

regionale partners 
3.  Goede (werk)afspraken inzake plannen, 

financiering, uitvoering, resultaten 
4.  Frequent operationeel overleg 
5.  Vertrouwen, openheid, gunfactor 
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Marketing Tools 

Marketing 
Communication & 

Public Relations 
 

•  Website 
•  Ads & Publications 
•  Media 

Develop 
Networks 

 
•  Internal 
•  External 
•  Events 

Organize & Actively 
Participate Events 

 
•  Seminars 
•  Trade shows 
•  Workshops 

Direct approach 
Of companies 

 
•  Desk research 
•  Prospect Visit     
Program 
•  Account Management 

indirect 

direct 
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ar
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t 
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Actieplan: overzicht 2013-2015 

Actie Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 

Propositie 

Event 

Vastgoedborrel 

Social media 

Ambassadeurs 

Netwerk 
cleantech 

Netwerk  
aerospace 

Netwerk 
maritiem 

Evaluatie 
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Acquisitie-activiteiten - per doelgroep 

Activiteit  Organiseren Roadshow USA 
Beschrijving activiteit 

Doelstellingen 

Doelgroepen 

Geografische gebieden 

Partners 

Planning 

Prioriteit 

Personele inzet 

Out-of-pocket kosten 

Opmerkingen 
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Propositie 
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Technology 
institutes & 
companies 

Talent 
labour force & 

education 

Training 
simulators & 

training facilities 

Testing 
laboratories & 
test facilities 

Traffic 
market access 
& connectivity  

Cluster 
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Propositie - focus op juiste argumenten 

NICE TO HAVE  
(supporting) CRUCIAL 

DON’T WORRY 
ABOUT IT 

DOWNPLAY 

Able to offer 
 

Unable to offer 

H
igh 

priority 

Lo
w

 
pr

io
rit

y 
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Randvoorwaarden 
•  Actieve bedrijven/onderzoeksinstituten/onderwijs-

instellingen/faculteiten/professoren/
incubatorkantoren/etc.  

•  Lange adem voor acquisitie en budgetten 
(‘managing expectations’) 

•  Capaciteit inruimen voor re-actieve acquisitie 
•  Creëer ruimte voor aangrenzende deelsegmenten 

en bedrijfsactiviteiten 
•  Opbouwen relevant netwerk eerste prioriteit 
•  ‘Reuring’/naamsbekendheid niet onderschatten 
•  Vermijd versnipperde acquisitie 
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Randvoorwaarden 
•  Business development belangrijk 
•  Financiering acquisitie cruciaal 
•  Sterke trekker en uitvoerder 
•  Afspraken met grondeigenaren 
•  Overschat niet de eigen kwaliteiten 
•  Voorkom Poolse landdagen met partners 
•  Werkafspraken met acquisitie-partners 

noodzakelijk 
•  Kwaliteit van de omgeving is essentieel 
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Praktijk 
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High Tech Campus  
Eindhoven 

Automotive Campus  
Helmond 

Gate2 at Aeroparc 
Gilze-Rijen 
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Praktijk 
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Acquisitie Hightech 
Campus 

Automotive 
Campus 

Gate2 at 
Aeroparc 

Fase/propo-
sitie/opbouw 

Campus is in groeifase: 
bedrijven/instituten/talent 
aanwezig. Bovendien: bu-
siness club; kwaliteit om-
geving; site management 

Campus is bezig met 
afronden ontwikkelfase: 
instituten en talent 
aanwezig, bedrijven 
melden zich aan. 

Campus is in ontwikkelfase: 
bedrijven en instituten nog 
mondjesmaat, talent op 
afstand. 

Organisatie Samenwerking met BOM/ 
Brainport/gem. Eindhoven 

Samenwerking met BOM/ 
Brainport/gem. Helmond 

Samenwerking met 
gemeente Tilburg 

Activiteiten Nadruk op netwerk NFIA/
BOM/Brainport, events, 
directe aanpak, CID 

Nadruk op netwerk BOM/
Brainport, AutomotiveNL 

Nadruk op business 
development, MC/PR 

Resultaten 125 bedrijven, 10.000 
werknemers 

25 bedrijven, 400 werk-
nemers 

6 bedrijven, 100 werk-
nemers 

Financiering  Chalet Group (Marcel 
Boekhoorn) 

BOM/gem. Helmond/twee 
bouwers/ontwikkelaars 

Gemeente Tilburg en 
bouwer/ontwikkelaar 

Trekker(s) Directeur acquisitie met 
BOM/Brainport/E’hoven 

BOM/Brainport/Gemeente 
Helmond 

Directeur Gate2 

Overleg Frequent Ad-hoc Geen 
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Take-aways 

•  Geduld en uithoudingsvermogen 
•  Stel financiering veilig 
•  Bepaal je sterkten en focus 
•  Kijk naar markttrends 
•  Bouw een propositie 
•  Maak een (activiteiten)plan 
•  Investeer in pro-actieve acquisitie 
•  Werk samen met (regio)partners 
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Wij wensen u veel campus toe! 
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Tencent  
High Tech Campus 
Shenzhen, China 
(270.000 m2) 
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ARCUSplus: contactinformatie 


International Business Development 
The Hague - The Netherlands | Austin, TX - USA 
 
Phone  :  + 31 (0) 70 326 21 48 
Mobile  :  + 31 (0) 63 839 39 99 
Mail  :  pbruil@arcusplus.com | ekasteel@arcusplus.com | pkleijne@arcusplus.com 

Web  :  www.arcusplus.com 
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