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VOORWOORD 
 
 
Het stimuleren van de regionale economie is voor de provincie Gelderland één van de 
belangrijkste uitdagingen in de komende jaren. Speerpunten hierin zijn het bevorderen van 
innovatie en werkgelegenheid. Ook wil de provincie op een gedegen en gestructureerde manier 
binnen- en buitenlandse bedrijven blijven werven en de handelsbevordering verder versterken. 
 
Om succesvol te zijn met handelsbevordering en acquisitie moet Gelderland goed inspelen op de 
snelle veranderingen in de (wereld)economie en verschillende (top)sectoren en bedrijfsactiviteiten. 
Deze dynamiek vraagt om een goede herijking van het huidige beleid op het gebied van 
internationalisering. Van hieruit kan vervolgens gewerkt worden een gedegen, up-to-date 
strategisch marketingplan dat wordt uitgewerkt in een operationele en pragmatische aanpak. 
Daarmee ligt er voor de komende jaren een goede basis om daadwerkelijk bedrijvigheid voor de 
provincie aan te trekken en te behouden, en regionale bedrijven te ondersteunen bij hun 
zoektocht naar buitenlandse expansie of partners. 
 
De provincie Gelderland heeft ARCUSplus verzocht te ondersteunen bij het komen tot een 
actualisering van de strategie voor acquisitie en handelsbevordering. In opdracht van de provincie 
Gelderland heeft ARCUSplus marktanalyses verricht, gesprekken met inhoudelijke deskundigen 
gevoerd, thema bijeenkomsten voor de Gelderse speerpunten georganiseerd en is de 
voorliggende rapportage opgesteld.  
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SAMENVATTING 
 
In ternat ional iser ing van groot belang voor Gelderland 
De provincie Gelderland stelt zich terecht de vraag in hoeverre het ingezette beleid op het gebied 
van internationalisering aanpassingen vereist. Het belang van internationalisering, waarbij het 
gaat om marketing en acquisitie enerzijds en handelsbevordering anderzijds, is voor de provincie 
Gelderland namelijk heel groot, omdat: 

• dit een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid levert, nu en op termijn; 
• dit kansen biedt voor verdere groei van het Gelderse bedrijfsleven, inclusief het MKB; 
• dit de innovatiekracht van Gelderland verder kan versterken; 
• de internationale concurrentie tussen regio’s steeds verder toeneemt; 
• bedrijfsactiviteiten steeds meer “footloose” worden, waardoor industriële werkgelegenheid 

terugloopt; 
• Gelderland vooralsnog relatief matig presteert bij het aantrekken van buitenlandse 

investeringen en de export; 
• overheden zoals een provincie een belangrijke aanjager kunnen zijn van nieuwe 

economische ontwikkelingen, handelsbevordering en investeringen. 
 
Gelderland moet inspelen op snel le veranderingen in de wereldeconomie  
Intussen vinden snelle veranderingen in de (wereld)economie, het overheidsbeleid – zoals de  
bezuinigingen bij het Rijk - en het bedrijfsleven. Ondanks de huidige onzekerheden zijn de 
verwachtingen voor de groei van FDI en de wereldhandel, zeker op de langere termijn, positief. 
Regio’s die concurrerend willen blijven moeten hier goed op anticiperen. De groei zal zich vooral 
manifesteren in Aziatische landen, waardoor ook handels- en investeringsstromen van en naar 
Europa, Nederland (en Gelderland) zullen groeien. En in de maakindustrie liggen kansen op het 
gebied van ‘reshoring’ en het versterken van de export. 
 
Met keuze voor de vier topsectoren l igt er al een goede basis 
Hoewel Gelderland geen uitblinker is op het gebied van buitenlandse investeringen en 
internationale handel heeft de provincie met haar keuze voor vier topsectoren Agro-Food, EMT, 
Health en maakindustrie wel een juiste richting te pakken. De speerpunten passen goed bij de 
regio, hebben groeipotentieel en zijn van belang voor de welvaart en het welzijn van Nederland 
en overige delen van de wereld. Het aanbrengen van deze focus zorgt bovendien voor 
herkenbaarheid in de markt. Daarbij zijn er zijn extra kansen op het snijvlak van deze topsectoren 
gesignaleerd, zoals Health en Agro-Food, waardoor een unieke propositie kan ontstaan. 
Overigens is dit topsectorenbeleid vooral goed verwerven in de Gelderse marketing en acquisitie 
en in veel mindere mate met de handelsbevordering. 
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Om kansen te benutten voldoet de tradit ionele werkwijze niet meer 
Met haar topsectorenbeleid richt Gelderland zich vooral op het aantrekken en verankeren van 
bedrijven die kennisintensief zijn. Dit type (innovatieve) bedrijven zorgt namelijk voor een 
daadwerkelijke versterking en verbreding van betreffende clusters. Het ‘binnenhalen’ van deze 
investeringen vergt veel meer dan de ‘traditionele’ werkwijze die zich richt op de verkoop van 
grond en vastgoed en het organiseren van grote, brede handelsmissies. Er is veel kennis en 
knowhow nodig van het betreffende regionale cluster. Vanuit intensieve contacten met gevestigde 
bedrijven en instellingen ontstaat zicht op missing links, innovaties, relaties en kansen voor (meer) 
handel en acquisitie. Het opwekken en opvolgen van nieuwe kansrijke contacten is complexer en 
arbeidsintensiever en raakt steeds meer verweven met zaken als innovatie, business development 
en matchmaking.  
 
Versterken van de market ing en acquis i t ie: extra inzet en extra focus nodig 
Vanuit deze context volgt een aantal generieke adviezen1 voor de Gelderse aanpak van de 
internationalisering. Waar het gaat om de marketing en acquisitie gaat het om een verdere 
aanscherping van reeds in gang gezet beleid. Concrete stappen om dit te bereiken zijn: 

• Het voortzetten van de huidige werkwijze en taakverdeling tussen provincie en OOST NV, 
waarbij de uitvoering op afstand is gezet in een professionele, dedicated organisatie; 

• Een nadrukkelijke koppeling maken tussen de drie topsectoren Agro-food, EMT en Health 
met de maakindustrie, opdat nog meer focus en synergie in de aanpak ontstaat; 

• Investeren in een Gelderse variant van het ‘Current Investor Development’ programma, 
zodat de acquisitie van binnenuit nog beter vorm kan krijgen; 

• Zorgen voor een betere afstemming van de (boven)regionale acquisitieactiviteiten om 
versnippering en overlap tegen te gaan; 

• Het realiseren van extra capaciteit voor investeringsbevordering. Acquisitie binnen 
topsectoren is complex en arbeidsintensief en vergt dat men bedrijven echt moet leren 
doorgronden en kennen via uitgebreide business intelligence aanpak; 

• Het stimuleren van cross-overs tussen de Gelderse topsectoren. Uit de analyses blijkt dat 
de drie topsectoren Agro-food, Health en EMT interessante, kansrijke cross-overs hebben; 

• Het doorzetten van de ontwikkelingen in de logistiek, zonder deze sector als topsector te 
behandelen; 

• Vasthouden aan huidige landenkeuze, maar wel rekening houden met een shift naar 
account-benadering. In de praktijk blijkt dat de acquisitie zich steeds meer richt op 
ondernemingen. Het land van herkomst is dan minder relevant, mede omdat deze 
bedrijven vaak al op meerdere locaties actief zijn.  

• Het overwegen van de inzet van transparante incentives voor investeerders en bedrijven 
waardoor Gelderland een sterkere concurrentiepositie krijgt bij investeringsbeslissingen. 

 
  
                                                
1 In hoofdstuk 7 van deze rapportage staan de adviezen nader uitgewerkt. 
2 GreenTechAlliances is een driejarig EMT-innovatieprogramma inclusief een uitvoerend EMT-valleybureau. 
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Versterken van handelsbevordering: maak nu heldere beleidskeuzes en voer regie 
Voor het versterken van de handelsbevordering is het vooral van belang dat er een provinciale 
strategie komt. Vooralsnog ontbreekt een duidelijke rode draad. Stappen om dit te bereiken zijn: 

• Het onderkennen van het belang van handelsbevordering. Deze activiteit staat vaak aan 
het begin van vestigingen van bedrijven. Ook raakt de handelsbevordering meer en meer 
verweven met acquisitie en matchmaking. Tegelijkertijd is er kans voor verbetering.  

• Het ontwikkelen van een duidelijke strategie. Mede gezien de krimp bij de Kamer van 
Koophandel en de sterke samenhang van handelsbevordering met marketing en acquisitie 
is een sterkere regie vanuit de provincie aan te raden.  

• Het koppelen van de handelsbevordering aan de topsectoren. Handelsbevordering 
ontbeert nu een duidelijke focus. Tegelijkertijd kan zij een opmaat zijn voor matchmaking 
en vestiging van bedrijven in Gelderland. Daarom is het wenselijk om handelsbevordering 
meer te koppelen aan de topsectoren. Bestaande contacten en netwerken kunnen elkaar 
zo echt versterken.  

• Het doelgerichter invullen van missies. Enerzijds om de bewerking van de clusters 
effectiever te doen. Anderzijds om de belangen van de ondernemers uit de clusters beter 
te bedienen. Naast de meer zakelijke missies kan er behoefte blijven aan algemene, 
bestuurlijke missies die gericht zijn op onderhoud van relaties.  

• De Duitse markt niet vergeten. Veel kansen voor Gelderse ondernemers, zoals de 
maakindustrie, liggen op de Duitse markt. Ondanks de nabijheid van deze markt hebben 
(kleinere) ondernemers ondersteuning nodig om hierin succesvol te zijn.  

• De missies naar China meer doelgericht maken. Gelderland heeft banden met een aantal 
grote regio’s in China. Gezien de omvang van deze regio’s doemt de vraag op of 
Gelderland al deze markten goed kan bedienen. Tegelijkertijd zijn er veel raakvlakken met 
de Gelderse topsectoren. Dat vraagt om meer gerichte missies. Zo krijgt Gelderland meer 
profiel in de betreffende Chinese regio en ontstaat er betere wisselwerking met de 
internationale acquisitie. 

• Eventuele economische samenwerking met Lublin geen prioriteit geven. Omwille van de 
focus en het relatief beperkte marktpotentieel van deze regio wordt afgeraden om nu te 
investeren in economische samenwerking met dit gebied.  

• Zorgen voor een rode draad in landenkeuze en een goed afwegingskader. Het kenmerk 
van internationalisering is dat er zich altijd weer nieuwe kansen voordoen. Het risico 
hiervan is een ad-hoc aanpak en het loslaten van gemaakte keuzes. Daarom dient er een 
goed afwegingskader te zijn om kansen in ‘nieuwe’ landen te beoordelen, opdat juiste 
keuzes gemaakt worden.  
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Daarnaast: maatwerk leveren per topsector, ui tgaande van ontwikkel ingsfase 
clusters 
Buiten deze generieke adviezen, moet per topsector maatwerk geleverd worden. De gekozen 
topsectoren in Gelderland hebben al behoorlijk wat body. Er zijn echter mogelijkheden voor 
versterking op het gebied van innovatie, verbindingen, marketing en branding en afstemming. 
Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het cluster moeten de juiste accenten worden gelegd in 
de uit te voeren activiteiten. Agro-food is het sterkst ontwikkeld en staat ook het meest op de kaart. 
Internationale acquisitie is al volop in uitvoering. De propositie is ook helder. Health heeft haar 
propositie recent aangescherpt (via Red Med Tech Highway). Vanuit deze specifieke branding kan 
ook doelgerichter aan de acquisitie gewerkt worden. Voor EMT staat de internationale acquisitie 
nog in de kinderschoenen, feitelijk is men nog volop aan het bouwen aan het cluster. 

Uiteindelijk kunnen de volgende strategische lijnen voor de internationalisering per topsector 
afgeleid worden.   

• Voor ‘ Health’  geldt dat de nadruk vooral ligt op activiteiten rondom internationale 
marketing en acquisitie. Dit op basis van een concreet uit te werken propositie (rondom 
Red Med-Tech Highway), waarbij ook de Novio Tech Campus een positie kan krijgen.  

• Bij ‘ Food’ ontstaat een vergelijkbaar beeld, maar hier moet de nadruk nog meer liggen 
op de acquisitie (propositie en marketing zijn immers behoorlijk op orde). Daarnaast 
moeten prioriteiten gelegd worden bij de handelsbevordering (dit betreft de tuinbouw).  

• Bij ‘EMT’ ligt de nadruk op het completeren van het cluster, de propositie en vervolgens 
de branding. Hierin gekoppeld liggen nog extra activiteiten op het gebied van business 
development.  

• Bij de potentiele cross-overs zal in eerste instantie vooral geïnvesteerd moeten worden in 
het vinden van goede business modellen en proposities.   

• Ten slotte blijkt het belang van Current Investor Development (CID) voor alle segmenten 
groot te zijn. Dit vormt de basis voor de uitbouw van andere activiteiten op het gebied van 
internationalisering. Hier kan ook de cross-sectorale koppeling gelegd worden met de 
maakindustrie. 
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Provincie moet vasts tel len wat haar ambit ies z i jn. Nu wel momentum voor ‘ tandje 
er bi j ’   
Hierboven is op hoofdlijnen een kansrijke aanpak voor de Gelderse internationalisering 
beschreven. De daadwerkelijke uitvoering hiervan is afhankelijk van de ambities die Gelderland 
zich stelt. Keuzes gaan immers ook gepaard met investeringen. Bij de verdere invulling kan aan 
verschillende ambitieniveaus gedacht worden, variërend van een model ‘Basis’ tot een model 
‘Top’. Voorliggende analyse toont in elk geval aan dat er nu goed momentum is om als provincie 
extra investeringen (middelen, capaciteit) te doen ten bate van de internationalisering. Redenen 
hiervoor: 

• twee (Food, Health) van de drie topsectoren zijn al stevige clusters waar op korte termijn 
geoogst kan worden (acquisitie, internationalisering); 

• het behouden en aantrekken van investeringen wordt steeds complexer en 
arbeidsintensiever; 

• bezuinigingen bij onder meer het Rijk doen een aanslag op de huidige activiteiten en 
bezetting; 

• er is (grote) behoefte aan (boven)regionale afstemming van activiteiten; 
• er is behoefte aan meer koppeling van handelsbevordering aan acquisitie; 
• er is behoefte aan meer samenhang en samenwerking tussen de topsectoren (cross-overs); 
• er zijn kansen voor Gelderland om beter te scoren op het gebied van investeringen en 

export; 
• internationalisering is een belangrijke, kansrijke beleidslijn om de slecht lopende 

economie uit het slop te trekken.  
 
Extra inzet op Agro-food en Health kan zeer effect ief z i jn 
Bij eventuele extra capaciteit lijkt het wenselijk om deze vooral in te zetten voor Agro-food en 
Health. Deze clusters zijn ver in hun ontwikkeling en bieden op korte termijn de meeste kansen 
waar het gaat om internationalisering, in het bijzonder marketing en acquisitie. Hiermee kunnen 
tastbare, aansprekende en concrete resultaten worden geboekt. Dat geeft ook weer veel 
draagvlak voor het provinciale beleid, de nodige ‘reuring’ en enthousiasme bij medewerkers. 
Kortom, versterk dat wat nu al echt sterk is, zonder de verdere uitbouw van het cluster EMT uit het 
oog te verliezen. 
 
Extra inzet is  wel aan randvoorwaarden gebonden 
Overigens, wanneer het gaat om extra capaciteit is het wel van belang om welk type medewerker 
het gaat. Bij voorkeur worden ervaren acquisiteurs danwel projectmanagers toegevoegd, met 
kennis van de betreffende sectoren. Daarmee wordt de kans op extra resultaten veel groter. Verder 
dient men zich te realiseren dat het boeken van extra resultaten niet op korte termijn gaat lukken. 
Dat vergt een lange adem. Tevens speelt de omvang van de markt een rol. De ‘koek’ heeft een 
bepaalde (maximale) omvang, er is een ‘limiet’ aan te bereiken resultaten. Verder zit aan het 
aantal uit te voeren activiteiten ook een grens. Er moet immers voldoende tijd blijven voor het 
voorbereidingen en opvolgen van events, gesprekken en missies. Dit alles maakt duidelijk dat een 
goede monitoring en regelmatige (tussen)evaluatie van de activiteiten op het gebied van 
internationalisering noodzakelijk is voor Gelderland. 
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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding  
 
In het statenvoorstel “Prioritair programma topsectoren en innovatie” van de provincie Gelderland 
staan de volgende speerpunten vermeld in hun provinciale verband: 

• Health: vanuit het perspectief van de Red Medtech highway met focus op het economisch 
gewin voor Gelderland; 

• Energie Milieu Technologie (EMT): vanuit Stedendriehoek/Stadsregio/Brabant perspectief, 
met focus op het economisch gewin voor Gelderland; 

• Agro-Food: vanuit Gelderland/Regio Food Valley NL perspectief, met focus op het 
economisch gewin voor Gelderland; 

• Maakindustrie. 
 
In het statenvoorstel staat als ambitie genoemd: “het willen verwezenlijken van een 
toekomstbestendige en internationaal concurrerende Gelderse economie op basis van sterke, 
innovatieve Food- en Health-sectoren”. Twee lijnen dienen hieraan bij te dragen: 

• Het maximaal stimuleren van de innovatie in deze topsectoren en in de algemene 
Gelderse maakindustrie;  

• Het creëren van een excellent vestigingsklimaat. 
 
Handelsbevordering en acquisitie moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van 
de genoemde ambitie. Een belangrijke vraag hierbij is wat de Provincie Gelderland en haar 
partners kunnen doen om de resultaten op deze gebieden een (extra) impuls te geven. Welke 
strategische keuzes zijn nodig? En wat betekent dit voor de uitvoering van activiteiten, de 
taakverdeling en de rollen van partijen? 
 

1.2 Aanpak 
 
Voor wat betreft het bevorderen van handel en het aantrekken van (buitenlandse) investeerders 
voor de provincie Gelderland is het volgende traject uitgevoerd: 

• het definiëren/vastleggen van de verschillende, gewenste bedrijfsactiviteiten (zoals voor de 
hand liggen in deze situatie R&D, engineering, kantoorfuncties en in mindere mate 
logistiek, productie/assemblage, etc.); 

• het nader specificeren van de verschillende, gewenste industriesectoren (Health, Energie 
Milieu Technologie, Food en de maakindustrie); 

• het kiezen van de juiste, kansrijke targetsegmenten (welke combinaties van 
bedrijfsactiviteiten en sectoren kunnen het best worden bewerkt); 

• het formuleren van de, voor de gekozen targetsegmenten, juiste hoofdboodschap(pen); 
• het selecteren en plannen van de, voor de gekozen targetsegmenten, meest effectieve 

marketing instrumenten.  
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De  aanpak bestond uit drie stappen:  
• stap I: het in kaart brengen van de huidige marktdynamiek van de geselecteerde 

(top)sectoren in de provincie Gelderland, inclusief de sterkten (en zwakten) van de 
provincie Gelderland (SWOT-analyse): 

o stap Ia: het in kaart brengen van de buitenlandse marktmogelijkheden (en –
bedreigingen) voor het aantrekken van (buitenlandse) investeringen; 

o stap Ib: het in kaart brengen van de buitenlandse marktmogelijkheden (en –
bedreigingen) voor het bevorderen van buitenlandse handel; 

• stap II: het inventariseren van de aanpak inzake buitenlandse acquisitie en 
handelsbevordering bij andere provincies/regio’s 

• stap III: het ontwikkelen van ambitieniveaus en activiteitenpakketten afgestemd met de 
betrokken partners: 

o stap IIIa: voor het aantrekken van (buitenlandse) investeringen; 
o stap IIIb: voor het bevorderen van buitenlandse handel. 

 
Na het doorlopen van deze stappen kan de uitvoering van de geplande handelsbevorderings- en 
acquisitie activiteiten worden gestart teneinde bedrijven voor de provincie Gelderland te werven en 
de regionale handel te bevorderen. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Dit rapport omvat, buiten de inleiding, zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat in op het belang van 
acquisitie en internationale handel voor Gelderland. Hoofdstuk 3 geeft weer wat de belangrijkste 
markttrends zijn op het gebied van acquisitie en internationale handel. In hoofdstuk 4 wordt 
beschreven welke spelers actief zijn op deze terreinen, binnen en buiten de provincie. Ook wordt 
beschreven wat andere provincies doen op dit vlak en wat Gelderland hiervan kan leren. In 
hoofdstuk vijf staan de topsectoren centraal: wat speelt hier en wat betekent dit voor Gelderland? 
Hoofdstuk zes staat stil bij de (handels)relaties die er nu al zijn met China en Polen. In het laatste 
hoofdstuk worden de adviezen gegeven over acquisitie en internationale handel. 
 
In de bijlagen staan enkele definities en de lijst met geraadpleegde experts. 
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2. BELANG ACQUISITIE EN INTERNATIONALE HANDEL 
VOOR GELDERLAND  

 
 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven wat het belang van internationale acquisitie en handel is voor 
Gelderland.  
 

2.1 Belang internationale handel 
 
Het belang van de internationale handel: 

• Buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor de Nederlandse (en dus 
Gelderse) economie. Nederland heeft een zeer open economie en een sterk 
geïnternationaliseerd bedrijfsleven. In 2011 bedroeg de goedereninvoer 332 miljard Euro, 
de goederenuitvoer bedroeg 371 miljard Euro. De uitvoer van diensten bedroeg nog eens 
circa 80 miljard Euro. Daarnaast investeren Nederlandse bedrijven veel over de grens, 
hierin behoort ons land tot de top 5 van de wereld (bron: www.vno-ncw.nl). 

• Hoewel het MKB goed is voor meer dan 50% van de gerealiseerde uitvoer worden er ook 
kansen gemist. Door ABN-AMRO is becijferd dat het bedrijfsleven in Nederland voor 46 
miljard Euro aan extra omzet laat liggen door niet te internationaliseren. Uiteindelijk is 
slechts een op de drie MKB-bedrijven actief op de internationale markt. 

• Nederlandse bedrijven richten zich bij het internationaal ondernemen vooral op de 
markten die dichtbij zijn. Zo’n 80% van de export gaat naar de vier landen om Nederland 
heen. Tegelijkertijd blijkt dat de (verwachte) groei vooral ligt in de BRIC-landen. Deze zijn 
momenteel goed voor bijna 50% van de wereldwijde economische groei (bron: VNO-
NCW, Forum, november 2012).  

• De provincie Gelderland heeft al circa tien jaar (handels)relaties met China. Dit is een zeer 
grote en sterk groeiende economie waar (dus) veel kansen liggen. Om deze kansen te 
benutten een sterke internationaliseringstrategie en continuïteit daarin van belang. De 
overheidsrol is van belang gezien het feit dat handelsmissies en economische diplomatie 
deuren kunnen openen en netwerken (ook tussen ondernemers) kunnen versterken.  

• Internationale handel en internationalisering kunnen bijdragen aan de versterking van de 
Gelderse topsectoren en de bedrijven en instellingen die daar deel van uitmaken. 

• Er zijn binnen Europa veel subsidies, zoals INTERREG, beschikbaar die kunnen bijdragen 
aan verdere internationalisering binnen Europa. Het vergt wel een gerichte aanpak van 
overheden en regio’s om hiervan te profiteren. 
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Uit de Internationalisation Monitor van het CBS (2011, 2012) blijkt verder dat: 
• Internationale handel een positieve impact heeft op de overlevingskansen van een bedrijf. 

Het hoogste ‘overlevingspercentage’ van bedrijven is te vinden onder bedrijven die actief 
zijn in zowel import als export. 

• Bedrijven die importeren, exporteren en internationale handel drijven betalen gemiddeld 
genomen hogere lonen, hebben hoger gekwalificeerd personeel en zijn productiever dan 
bedrijven die geen handel drijven. 

• Internationaal georiënteerde bedrijven bleken zeer kwetsbaar voor de financiële crisis van 
2008/2009. Omzet en handel namen dramatisch af. Maar, deze bedrijven waren ook 
eerder in staat om zich te herstellen. Bedrijven met een nationale oriëntatie en bedrijven 
die geen handel drijven worstelen om te herstellen.  

• De grootste concentratie van handelsbedrijven in Nederland bevindt zich in grensregio’s, 
zoals Gelderland, maar ook bijvoorbeeld Limburg. 

 

2.2 Belang (acquisitie van) buitenlandse bedrijven 
 
Het belang van (acquisitie van) buitenlandse bedrijven wordt hieronder beschreven. De 
Internationalisation Monitor van CBS (2011,2012) is daarbij een belangrijke bron: 

• Ondernemingen die in buitenlandse handen zijn, zijn verantwoordelijk voor circa 15% van 
het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Daarnaast genereren zij 800.000 banen 
(direct) en 25% van de investeringen in de private sector (2010). 

• Buitenlandse bedrijven in Oost-Nederland zijn goed voor ruim 54.000 arbeidsplaatsen. 
Dat komt neer op 7% van de totale private werkgelegenheid (bron: Oost NV, 2012). 

• Tegelijkertijd scoort Oost-Nederland bij het aandeel buitenlandse bedrijven in Nederland 
volgens onderzoek van Oost NV en Saxion (Aandeel van buitenlandse bedrijven in de 
economie van Oost-Nederland, 2012) onder het landelijk gemiddelde. Theoretisch gezien 
mist Oost-Nederland circa 600 buitenlandse bedrijven en circa 85.000 arbeidsplaatsen.  

• Buitenlandse bedrijven geven ten opzichte van Nederlandse bedrijven relatief meer geld 
uit aan kennis en innovatie. En zij voegen kennis toe aan de lokale economie. Niet alleen 
door vestiging van hoofdkantoren, maar ook door de introductie van nieuwe producten en 
diensten. 

• Buitenlandse bedrijven die starten in Nederland zijn in de regel groter dan Nederlandse 
bedrijven die starten. Gemiddeld gaat het om 40 banen in het eerste jaar van vestiging, 
tegenover 4 werknemers bij Nederlandse bedrijven. De vestiging van een buitenlands 
bedrijf kan bovendien een aantrekkende werking hebben op andere vestigingen of 
aanvullende activiteiten. Zo ontstaan rondom buitenlandse distributiecentra vaak extra 
functies, zoals een hoofdkantoor, call center of vormen van productie.  

• Buiten de spin-off in werkgelegenheid kan de aanwezigheid van grote buitenlandse 
investeerders een positief imago-effect hebben voor een stad of regio. 

• Buitenlandse bedrijven starten niet alleen groter, zij kunnen ook terugvallen op het 
kapitaal van de moedermaatschappij. Daardoor hebben zij een grotere overlevingskans 
dan Nederlandse bedrijven.  
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• Nederland blijft een goede locatie voor buitenlandse bedrijven. Het investeringsklimaat is 
aantrekkelijk vanwege de strategische locatie, het internationale zakenklimaat, de 
uitstekende infrastructuur (logistiek en technologie), de kwaliteit van de beroepsbevolking 
en het aantrekkelijke fiscale klimaat. Ter illustratie: het NFIA ondersteunde in 2011 ruim 
190 buitenlandse investeringsprojecten met een totale investeringswaarde van 1,47 
miljard Euro. In totaal waren hiermee 4.358 arbeidsplaatsen gemoeid, het hoogste aantal 
in het tijdvak 2002-2011. In 2012 realiseerde NFIA 170 projecten, die goed waren voor 
ruim 5.000 arbeidsplaatsen (bron: NFIA, 2012).  

• Internationale investeringen en vestigingen van buitenlandse bedrijven komen niet vanzelf 
tot stand. Bedrijven moeten hiertoe beschikken over de juiste marktinformatie en toegang 
hebben tot de juiste netwerken. Daarnaast spelen vele factoren een rol bij de uiteindelijke 
beslissing om te investeren. En daarbij gaat het niet alleen om rationele factoren, maar 
juist ook om de persoonlijke touch, relaties en imago. Het is dus aan te raden om hier als 
provincie gericht in te investeren. 

• Bovendien wordt de concurrentie tussen landen en regio’s steeds heviger bij het 
aantrekken van investeringen. Bestaande concurrenten verbeteren hun acquisitie. 
Daarnaast komt er meer concurrentie vanuit Midden- en Oost-Europa en Azië. Bedrijven 
hebben, mede door de uitbreiding van de EU, steeds meer opties voor vestigingen en 
investeringen in Europa. Daarbij zorgen bedrijfseconomische processen zoals 
schaalvergroting, efficiency en overnames er voor dat activiteiten en functies van bedrijven 
niet meer vanzelfsprekend verankerd zijn aan een land of regio.  

• De industriële bedrijfstak in Gelderland staat al jaren onder druk. Tussen 2001 en 2010 
heeft dit geleid tot een afname van de industriële werkgelegenheid in Gelderland met 
bijna 25.000 banen (bron: Provincie Gelderland, 2012). Tegelijkertijd scoort Gelderland 
in vergelijking met andere EU-regio’s niet bovengemiddeld als het gaat om de 
aanwezigheid van R&D, innovatie en de aanwezigheid van medium- en hightechindustrie. 
Juist deze factoren bieden een goede basis voor een succesvolle economische 
ontwikkeling van Gelderland. Het behouden en aantrekken van innovatieve, internationale 
bedrijvigheid kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

 

2.3 Conclusies 
 
Internationale handel en acquisitie hebben een groot belang voor Gelderland, omdat: 

• dit een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid levert, nu en op termijn; 
• dit kansen biedt voor verdere groei van het Gelderse bedrijfsleven, inclusief het MKB; 
• dit de innovatiekracht van Gelderland verder kan versterken; 
• de internationale concurrentie tussen regio’s steeds verder toeneemt; 
• bedrijfsactiviteiten steeds meer “footloose” worden, waardoor industriële werkgelegenheid 

terugloopt; 
• Gelderland vooralsnog relatief matig presteert bij het aantrekken van buitenlandse 

investeringen; 
• overheden zoals een provincie een belangrijke aanjager kunnen zijn van nieuwe 

economische ontwikkelingen, handelsbevordering en investeringen, bijvoorbeeld via 
Europese programma’s en projecten. 
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3. ONTWIKKELINGEN IN FDI EN HANDEL   
 
 
Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste trends op het gebied van buitenlandse investeringen 
(Foreign Direct Investment – FDI) en internationale handel en de positie van Gelderland daarin. 
 

3.1 Buitenlandse investeringen 
 
FDI trends wereldwijd 
De wereldwijde buitenlandse investeringen zijn een goede indicator van de status van de 
economie. Het jaar 2011 liet daarbij een herstel zien ten opzichte van 2010. Het aantal projecten 
nam toe met 5,6%. De totale omvang van de investeringen was zo’n US$860 miljard. Deze 
omvang nam licht toe ten opzichte van 2010. In 2010 was nog sprake van een daling van 
14,5%.  
 
Wanneer gekeken wordt naar FDI in sectoren dan valt op dat in 2011 energie, software, metaal 
en automotive sterk groeiden (groeipercentages van meer dan 15%). Farmacie en elektronische 
componenten deden het juist heel slecht in 2011. De Nederlandse FDI omvatte in 2011 371 
projecten, een afname van 4% ten opzichte van 2010. Daarmee nam Nederland een positie in als 
nummer zes in Europa.  
 
In 2011 waren het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Rusland de belangrijkste bestemmingen voor 
investeringen in Europa. Nederland nam een achtste positie in. Wel behoorde ons land met onder 
meer Verenigd Koninkrijk en Ierland tot de sterke stijgers ten opzichte van 2010 (bron: FDI 
Intelligence, 2012). 
 
FDI verwachtingen 
Voor de komende jaren wordt een lichte groei van de wereldwijde buitenlandse investeringen 
verwacht, van circa 3 tot 5%. Naar verwachting worden projecten steeds kleiner in omvang, zowel 
wat betreft investeringen als aantal gecreëerde banen. De grootste ontvangers van buitenlandse 
investeringen blijven China, India en de Verenigde Staten. Nederland staat op plaats 14. Nog 
steeds zijn de Verenigde Staten en Europa de belangrijkste ‘uitgaande’ investeerders (bron: FDI 
Intelligence, 2012; UNCTAD World Investment Report, 2012). 
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Sectoren waar groei verwacht wordt zijn vooral de MedTech en Cleantech. Food en automotive 
blijven op een gelijk niveau. Afname van groei is zichtbaar in High Tech, Biopharma en 
Chemicals. Daarnaast worden een aantal ‘hot markets’ benoemd: E-commerce, re-shoring, 
headquarters en logistics (bron: BCI, IEDC, 2012). 
 
Verder valt op dat uitbreidingsprojecten steeds belangrijker worden bij FDI. Sinds 2008 neemt het 
aandeel van uitbreidingen in de totale investeringsstroom toe. In 2011 lag het percentage op 22% 
van het totaal, in 2008 was dit nog minder dan 15%. Uitbreidingsprojecten komen vooral veel 
voor bij ‘manufacturing’-functies.  
 
Reshoring 
Een actuele ontwikkeling in FDI is het begrip ‘reshoring’. Waar bedrijven de afgelopen jaren 
vanuit kostenoogpunt veel focus legden op wereldwijde outsourcing van productie en diensten 
ontstaat er een tegenbeweging. Bedrijven (zoals Apple, GE, Unilever) richten zich meer en meer 
op een regionale (productie) strategie, onder het mom van ‘think globally, act regionally’. Dat 
leidt tot een relocatie van activiteiten, bijvoorbeeld vanuit Azië terug naar Europa of de Verenigde 
Staten. Pushfactoren zijn onder andere communicatieproblemen, stijgende loonkosten, een gebrek 
aan kwaliteit, een hoog verloop en een lagere klanttevredenheid (bron: MFI International, 2013; 
BCI, 2013; Forbes, 2013). Ook argumenten zoals ethiek, duurzaamheid en imago spelen mee. 
Door re-shoring zitten bedrijven bovendien dichter op de markt en is men in staat om zich sneller 
aan te passen aan de marktdynamiek (kleinere orders, meer op maat, inspelen op steeds kortere 
life-cycles van producten).  
 
Topsectoren 
Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, 
gaan overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie. De 
afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. De topsectoren (10) zijn: tuinbouw, 
agri & food, water, life sciences & health, chemie, high-tech, energie, logistiek, creatieve industrie en 
hoofdkantoren. 
 
FDI in Nederland 
Het NFIA houdt zich, in samenwerking met de regio’s, bezig met het aantrekken en behouden van 
buitenlandse bedrijven in Nederland. In de afgelopen tien jaar (2002-2011) zijn jaarlijks 
gemiddeld zo’n 140 projecten gerealiseerd. Het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen ligt daarbij 
op zo’n 3.000. Het 10-jaars gemiddelde voor de investeringen ligt op ruim 800 miljoen. 2011 
was een uitschieter, met een totale investeringswaarde van 1,47 miljard Euro.  
 
Door de jaren heen blijkt dat de omvang van de projecten (investeringen, arbeidsplaatsen) 
afneemt. De USA zijn nog steeds het belangrijkste donorland, al neemt de laatste jaren het 
aandeel van Aziatische landen zoals China en Korea toe. De belangrijkste bedrijfsactiviteiten die 
buitenlandse bedrijven opzetten in Nederland zijn hoofdkantoren, marketing en sales en 
distributiecentra (bron: NFIA, 2012).  
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FDI in Gelderland 
In vergelijking met andere provincies heeft Gelderland de afgelopen jaren een bescheiden 
marktaandeel bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven (zie tabel 1), zoals geregistreerd door 
NFIA. De provincie is niet meer dan een middenmoter. In het tijdvak 2008-2011 haalde 
Gelderland een kleine 6% van alle NFIA-projecten binnen en zo’n 4,5% van het aantal 
arbeidsplaatsen. Het marktaandeel bij het aantal investeringen is overigens nog lager. 
 
Tabel 1: marktaandeel Gelderland in NFIA-projecten, 2011 
 
2011 projecten  investering  banen  
Noord-Holland 65 33.7% 1008.9 68.5% 1385 31.8% 
Noord-Brabant 36 18.7% 118.2 8.0% 643 14.8% 
Limburg 15 7.8% 100.2 6.8% 752 17.3% 
Zuid-Holland 46 23.8% 93.4 6.3% 698 16.0% 
Overijssel 6 3.1% 57.8 3.9% 186 4.3% 
Flevoland 6 3.1% 32.3 2.2% 201 4.6% 
Utrecht 8 4.1% 31.6 2.1% 109 2.5% 
Gelderland 7 3.6% 26.8 1.8% 327 7.5% 
Drenthe 2 1.0% 2.7 0.2% 45 1.0% 
Friesland 1 0.5% 0.5 0.0% 5 0.1% 
Groningen 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Zeeland 1 0.5% 0 0.0% 7 0.2% 
TOTAAL 193 100.0% 1472.4 100.0% 4358 100.0% 
2010 9 5.8% 8.45 0.9% 65 1.7% 
2009 6 3.9% 2.35 0.1% 65 1.7% 
2008 17 9.3% 18.11 2.7% 223 6.8% 
Bron: NFIA, 2012 
 
Overigens over een wat langere periode beschouwd heeft Gelderland een marktaandeel van 8% 
van de buitenlandse investeringsprojecten. Dit marktaandeel is vergelijkbaar met Limburg. Noord-
Holland (26%), Zuid-Holland (21%), Brabant (18%) en Utrecht (11%) bereiken een hogere score.  
 
Op het eerste gezicht kunnen, mede op basis van bureau-expertise, verschillende verklaringen 
gegeven worden voor de bescheiden positie van Gelderland (er zijn hiertoe binnen dit onderzoek 
geen uitgebreide analyses gedaan overigens): 

• Een verschil in capaciteit op het gebied van investeringsbevordering in vergelijking met 
andere regio’s; 

• Een verschil in werkwijze op het gebied van investeringsbevordering in vergelijking met 
andere regio’s. Zo richt de BOM zich sec op de acquisitie van buitenlandse bedrijven en 
projecten. OOST NV realiseert ook Nederlandse danwel binnenlandse projecten; 

• De (betere) strategische ligging van regio’s zoals de Randstad en Brabant ten opzichte van 
handelsstromen en koopkracht; 

• Het vooralsnog ontbreken van Mainports (zoals Schiphol, Brainport) en andere iconen in 
de provincie Gelderland; 
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• Een minder uitgesproken industrieel of logistiek profiel dat Gelderland heeft, bijvoorbeeld 
ten opzichte van Brabant; 

• Het in mindere mate uitdragen van successen en voorbeeldprojecten in de (landelijke) 
media, waardoor in mindere mate het gevoel ontstaat van ‘daar gebeurt het’; 

• Het actief ontwikkelen en bewerken van topsectoren kost tijd. Het behalen van 
acquisitiesuccessen in deze segmenten dus ook. Bovendien gaat het hierbij veelal om 
kleinschalige projecten. 

 
Tabel 2: marktaandeel Gelderland in NFIA-projecten, naar activiteit, alle jaren 
 

 Act iv i te i t         

Provincie R&D Manufac
t. Logist ics M&S EHQ Maint/re

p. Total  
Noord-Holland 75 116 207 1265 898 34 2561 26% 
Noord-Brabant 135 308 222 881 219 56 1765 18% 

Limburg 81 202 132 259 89 12 763 8% 
Zuid-Holland 64 175 281 1087 485 19 2092 21% 

Overijssel 16 99 34 178 24 2 351 3% 
Flevoland 17 29 33 110 36 9 225 2% 
Utrecht 89 90 98 653 132 50 1062 11% 

Gelderland 38 168 86 466 80 10 838 8% 
Drenthe 14 35 8 33 5 2 95 1% 
Friesland 16 35 6 39 9 2 105 1% 

Groningen 11 60 7 26 7 1 111 1% 
Zeeland 3 34 8 13 7 0 65 1% 
Total 559 1351 1122 5010 1991 197 10033 100% 

 6% 13% 11% 50% 20% 2% 100%  
Bron: NFIA, 2012 
 
Naar regio’s van herkomst domineren Noord-Amerika en Europa. Van alle Gelderse projecten 
sinds 2007 - het gaat in totaal om 781 projecten – komt 60% uit Europa en nog eens 28% uit 
Noord-Amerika. Vanuit Azië zijn 90 projecten gerealiseerd, een marktaandeel van 12%.  
 
Wanneer wordt gekeken naar het type buitenlandse bedrijven dat in Gelderland is geland in de 
afgelopen jaren dan valt op dat de bedrijfsactiviteit marketing en sales domineert. Dit type 
bedrijfsactiviteit heeft een marktaandeel van bijna 50%. Daarna volgt, op gepaste afstand, de 
categorie ‘manufacturing’ met een percentage van 16%. De top drie wordt gecompleteerd door 
‘logistics/VAL’, dat 10% van de projecten omvat. R&D en hoofdkantoren hebben beide een 
marktaandeel van 6%.  
 
Binnen Nederland heeft Gelderland een relatief hoog marktaandeel op het gebied van 
‘manufacturing’. Dit ligt met 12% hoger dan het gemiddelde aandeel van Gelderland. Bij 
marketing en sales scoort Gelderland ook iets boven haar gemiddelde (9%). Bij hoofdkantoren 
echter is het Gelderse marktaandeel maar 4%. 
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FDI in Gelderse topsectoren 
De Gelderse topsectoren hebben vooralsnog een bescheiden aandeel in het aantal gerealiseerde 
buitenlandse investeringen in de regio over de jaren 2007-2012. 18% van de projecten behoorde 
tot een van deze topsectoren. Health is goed voor 8% van het totaal, gevolgd door agro-food 
(6%) en EMT (4%).  
 
Tabel 3: FDI Gelderland naar topsector 
 

 Sector      

Activiteit Health EMT Agro-
Food Other Total  

Azië 6 5 7 72 90 12% 
Noord 

Amerika 25 4 9 178 216 28% 
Europa 32 26 34 377 469 60% 
Other 1   5 6 1% 
Total 64 35 50 632 781 100% 

 8% 4% 6% 81% 100%  
Bron: NFIA en OOST NV, 2007-2012 
 
Bij de health-projecten zijn Europa (50% van de projecten) en Noord-Amerika (39%) de 
belangrijkste donorregio’s. Marketing en sales vormen de belangrijkste activiteit (ruim 40%), 
gevolgd door logistiek en hoofdkantoren met ongeveer 13% aandeel. Binnen de sector health zijn 
hoofdkantoren dus relatief sterk vertegenwoordigd. 
 
Binnen de agro-food is Europa veruit het belangrijkste donorgebied (68%). Noord-Amerika is 
goed voor zo’n 18% van de projecten, Azië volgt met 14%. Naar activiteit domineert ook hier 
marketing en sales (ruim 40%), gevolgd door manufacturing (bijna 30%) en R&D (14%). De 
laatste twee activiteiten zijn dus relatief sterk vertegenwoordigd in deze sector. 
 
Europa is ook het belangrijkste donorgebied voor investeringen in de sector EMT. Dit continent 
levert 74% van de projecten. Azië volgt met 14%, Noord-Amerika levert 11%. Net als bij de 
andere topsectoren domineert de activiteit marketing en sales (rond de 40%). Daarna volgen 
hoofdkantoren en manufacturing, elk met 14% marktaandeel.  
 
  



 

 

             
             

Internationalisering Provincie Gelderland – Eindrapportage (Juni 2013) 

 Pagina 20 van 66 
    

Tabel 4: FDI Gelderland naar topsector, onderverdeeld naar activiteit 
 
  Sector     

Activiteit Health EMT Agro-
Food Other Total 

R&D 11% 7% 14% 5% 6% 
Mnf/Ass 5% 14% 29% 17% 16% 
Maint/Rep 11% 5% 2% 2% 3% 
Log/VAL 14% 2% 8% 11% 10% 
HQ 13% 14% 5% 5% 6% 
M&S 42% 40% 41% 50% 48% 
CC 0% 0% 0% 3% 2% 
SSC 0% 0% 0% 1% 0% 
Other 5% 17% 2% 8% 8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Bron: NFIA, 2012 
 
Voorbeelden van internationaal aansprekende bedrijven in Gelderland:  
Danone, FrieslandCampina, Heinz, Mead Johnson, Abbott Labs, Monsanto, Givaudan, Teijin Aramid, 
MedImmune, NXP, Synthon, Topell Energy, Nedstack, Kema, Agrifirm/Cehave, Centraal Beheer, Nizo Food 
Research, Arla, Vion, Firestone, et cetera. Enkele grote vestigers van het laatste uur zijn: Friesland Campina 
innovation center in Wageningen (350 arbeidsplaatsen), Heinz innovation Center in Nijmegen (170 
arbeidsplaatsen), Agrifirm Cehave (165 arbeidsplaatsen) en Rein metal (110 arbeidsplaatsen).  
 
Al met al lijkt Gelderland enigszins achter te blijven bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven, 
mede gezien de omvang van de provincie. De laatste jaren (2008-2011 ranking NFIA) is het 
marktaandeel van de provincie ook lager dan haar langjarig gemiddelde van 8% van de 
projecten.  
 
Onderzoek van Saxion (2012, zie onderstaande box) naar buitenlandse bedrijven in Oost-
Nederland onderschrijft dit beeld. De onderzoekers stellen dat het aantal buitenlandse bedrijven 
en de bijbehorende arbeidsplaatsen in Oost-Nederland (sterk) onder de nationale percentages 
liggen. Theoretisch gezien mist de regio circa 600 buitenlandse bedrijven en circa 85.000 
arbeidsplaatsen. 
 
“Uit de 0-meting komt naar voren dat buitenlandse bedrijven een aandeel van 0,56% hebben in het totale 
aantal bedrijven in de private sector in Oost-Nederland. Dit is een aanzienlijk verschil met het aandeel van 
1,02% van buitenlandse bedrijven in de totale Nederlandse private sector. Buitenlandse bedrijven in Oost-
Nederland hebben 54.720 arbeidsplaatsen. Dit komt neer op een percentage van 7% in de totale private 
werkgelegenheid. Nationaal ligt dit percentage rond de 17%.” 
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3.2 Gelderland en handel 
 
Ontwikkelingen in de wereldhandel 
Hoewel de wereldhandel nog steeds groeit zijn recent de groeiverwachtingen naar beneden 
bijgesteld. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) stelde de groeiverwachtingen voor 2012 al bij 
(van 3,7% naar 2,5%). Ook voor 2013 wordt een lagere groei verwacht dan eerder (4,5% in 
plaats van 5,6%). Redenen hiervoor zijn de voortslepende eurocrisis en tegenvallende 
economische ontwikkelingen in China en de Verenigde Staten.  
 
Recent onderzoek van Ernst & Young (Trading Places: The emergence of new patterns of 
international trade, 2012) kijkt wat verder vooruit. Gesteld wordt dat de wereldhandel in goederen 
in 2020 2,5 keer zo groot zal zijn ten opzichte van 2010. De wereldhandel in diensten zal in 
dezelfde periode verdubbelen. Verder schuift de wereldhandel structureel op richting het Oosten. 
Ernst & Young verwacht dat het aandeel van de volwassen economieën in de wereldhandel zal 
afnemen van iets meer dan 60% in 2010 naar circa 55% in uiterlijk 2020. India en China zullen 
de groei blijven aanjagen. Het aandeel van Europa in de mondiale exportcijfers zal dalen van 
38% naar 34% in 2020. Niettemin zal de import vanuit China sterk gaan toenemen. Ook de 
verkoop van diensten zal vooral groei laten zien in Azië. Door het volwassen worden van de 
economieën en de groei van de middenklasse daar is er een steeds grotere behoefte aan 
hoogwaardige (financiële) diensten.  
 
Nederlandse handel 
Ondanks een recessie op enkele belangrijke exportmarkten heeft goederenuitvoer in 2012 
positieve ontwikkeling van de afgelopen twee jaren weten vast te houden. Wel lag het 
stijgingstempo lager dan in 2010 en 2011. ING (www.ing.nl) concludeert dat de Nederlandse 
import en export ruimschoots terug is op het niveau van 2008 toen de economische crisis begon. 
En het CPB verwacht voor 2013 een stevige toename van de binnenlands geproduceerde - Made 
in Holland - uitvoer.  
 
Met de stagnerende groei in Europa richten steeds meer bedrijven zich op de opkomende 
markten. Naast de export naar China, verwacht ING (www.stemsite.nl) de komende jaren een 
bovengemiddelde groei van de Nederlandse export naar landen als Taiwan, Vietnam en 
Indonesië. Deze landen kenmerken zich door hoge groeiverwachtingen.  
 
Vooralsnog richt de Nederlandse export zich voor op (West)-Europa. 81% van onze export blijft 
binnen Europa. Daarbij is Duitsland het belangrijkste, gevolgd door België, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. Azië heeft een aandeel van 7%. 
 
Een groot deel van de Nederlandse export bestaat uit brandstof en chemie. Daarnaast zijn 
voedingsmiddelen belangrijk. Evident is dat, mede dankzij de open Nederlandse economie en de 
sterke concurrentiepositie, de uitvoer een belangrijke bijdrage levert aan het volume van het BBP 
en de groei van de economie. De uitvoer kan dan ook een belangrijke rol spelen bij het uit het 
dal trekken van de economie (www.ing.nl). 
 
De Gelderse handel 
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Onderzoek van ING (ING Economisch Bureau, Kwartaalbericht Regio’s, 2011) toont dat handel 
naar het buitenland zo’n kwart van de Gelderse economie uitmaakt. In veel andere 
(grens)provincies ligt dit percentage overigens rond de 30%. Gelderland is verder in totale 
toegevoegde waarde de nummer vier exportprovincie van Nederland. Van alle Gelderse bedrijven 
met 50 tot 100 werknemers verkoopt ongeveer de helft producten en diensten in het buitenland. 
De drijvende kracht achter de export is de industrie. 
 
Daarbij geldt de Achterhoek bij uitstek als industrieel exporteur (machinebouw, voeding- en 
genotmiddelenindustrie). Rivierenland zorgt met haar fruitteelt- en handel voor een derde deel van 
de Gelderse export. Arnhem-Nijmegen kent een relatief klein belang van export. Dit heeft te 
maken met de sterke vertegenwoordiging van zorg, onderwijs en diensten in dit gebied.  
 
Ook Panteia (Exportontwikkeling in Gelderland, 2012) deed onderzoek naar de 
exportontwikkeling in Gelderland. Gebleken is dat de exportontwikkeling van Gelderland tussen 
2008 en 2011 (+ 1,6%) achterbleef ten opzichte van geheel Nederland (+ 3,3%) en Noord-
Brabant (+ 2,5%). Gelderland scoorde overigens wel beter dan Overijssel (+ 0,3%). Overigens, 
de score van Gelderland varieert uiteraard per industriële sector en de grootteklasse van 
bedrijven. 
 
Opvallend is dus dat Gelderland zowel voor internationale handel/export als FDI ten opzichte van 
andere provincies een bescheiden positie inneemt. Mogelijke verklaringen voor de positie bij FDI 
zijn al aangestipt. Waar het gaat om de internationale handel kan gedacht worden aan volgende 
mogelijke oorzaken. De oorzaken hangen vooral samen met de samenstelling van de 
economische structuur van Gelderland (bron: Panteia, 2012): 

• Gelderland kent relatief veel MKB-bedrijven, deze laten een lagere exportontwikkeling 
zien; 

• Gelderland kent relatief veel bedrijvigheid in sectoren met een lage exportontwikkeling 
(over genoemde periode), zoals de voedings- en genotmiddelen, bouw en overige 
industrie. 

• Gelderland kent relatief weinig bedrijvigheid in sectoren met een hoge exportontwikkeling, 
zoals de chemie, rubber- en kunststofindustrie, nutsbedrijven en de financiële 
dienstverlening. 

• Door hogere eisen van de banken en afnemers (garanties) ontbeert het bedrijven in de 
maakindustrie, zoals in de Achterhoek, aan financiële middelen om exportorders aan te 
nemen en uit te voeren. 
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3.3 Conclusies 
 

• Ondanks onzekerheden over de economie zijn de verwachtingen voor de groei van FDI en 
de wereldhandel, zeker op de langere termijn, positief; 

• De groei zal zich vooral manifesteren in Aziatische landen, waardoor ook handels- en 
investeringsstromen van en naar Europa, Nederland (en Gelderland) zullen groeien; 

• Buitenlandse bedrijven in Gelderland zijn voornamelijk actief op het gebied van marketing 
en sales. Daarna volgen de activiteiten manufacturing en logistiek. 

• Het aantal buitenlandse bedrijven in Gelderland/Oost-Nederland is bescheiden, maar 
ook de resultaten van Gelderland bij aantrekken van buitenlandse bedrijven zijn dat. 
Bovendien lijken deze de laatste jaren wat te verslechteren.  

• Alleen op het gebied van manufacturing is Gelderland meer dan gemiddeld aantrekkelijk 
voor buitenlandse bedrijven. Tegelijkertijd is industrie/productie ook drijvend voor de 
Gelderse export. 

• Het merendeel van de buitenlandse bedrijven in Gelderland heeft een Europese moeder 
(60%). Een kleine 30% is afkomstig uit Noord-Amerika. Verwacht mag worden dat het 
aandeel Aziatische bedrijven zal toenemen.  

• Een kleine 20% van de buitenlandse bedrijven in Gelderland behoort tot een van de drie 
topsectoren. R&D vormt vooralsnog een beperkt aandeel in de FDI-projecten (6% van het 
totaal).  

• Daarom: Gelderland is geen uitblinker op het gebied van FDI en internationale handel, 
presteert daarin gemiddeld of lager dan andere provincies en mist een sterk 
onderscheidend profiel op een of meerdere bedrijfsactiviteiten bij FDI en/of nieuwe 
donorregio’s. Tegelijkertijd biedt de wereldmarkt kansen om dit onderbenutte potentieel te 
versterken. 
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4. SPEELVELD INTERNATIONALE ACQUISITIE EN HANDEL   
 
 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste, huidige spelers op het gebied van 
internationalisering en acquisitie in en rond Gelderland. Welke partijen spelen een rol en wat 
doen zij? Ook wordt in beeld gebracht hoe andere regio’s/provincies het doen op dit vlak en wat 
Gelderland daarvan kan leren.  
 

4.1 Samenspel tussen partijen binnen Nederland 
 
Internationale marketing en acquisitie 
NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is een belangrijke spil in de internationale 
acquisitie vanuit ons land. NFIA heeft kantoren wereldwijd. Van hieruit worden contacten gelegd 
met potentiele investeerders en vestigers. Bij gebleken interesse voor Europa en Nederland wordt 
in samenwerking met de Haagse vestiging van NFIA en de meest kansrijke regio’s in Nederland 
zogenaamde ‘fact finding trips’ georganiseerd. NFIA werkt hiertoe binnen Nederland met een 
aantal vaste partners. Dat zijn de belangrijkste steden en regio’s in Nederland, inclusief de 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daar waar er geen regionale ontwikkelingsmaatschappij 
is geldt de provincie als aanspreekpunt (Noord-Holland, Utrecht). Via deze aanspreekpunten 
worden vervolgens partijen zoals gemeenten ingeschakeld. 
 
Ook bij de marketing in het buitenland krijgen de steden en regio’s, vanuit hun specialismen en 
clusters, een steeds grotere rol. Zo zijn er inmiddels specifieke landelijke acquisitieteams voor de 
food en de chemie. De focus van NFIA ligt steeds meer op de negen topsectoren. Uitbreiding van 
het kantorennetwerk vindt vooral plaats in de BRIC-landen. 
 
Internationale handel 
Op het gebied van de internationale handel is het beeld diffuser. Bij de inkomende en uitgaande 
missies zijn verschillende partijen betrokken, zoals Provincies, Kamers van Koophandel, 
EVD/Agentschap.nl en NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering). Ook vanuit de 
topsectoren en het georganiseerd bedrijfsleven worden missies georganiseerd. Per regio is de rol 
van partijen ook niet altijd vergelijkbaar. Sommige provincies zijn zeer actief met missies, andere 
weer minder. Ook regionale ontwikkelingsmaatschappijen organiseren soms (uitgaande) missies. 
 
Agentschap.nl organiseert jaarlijks zo’n 60 internationale events (trade shows en trade missions), 
waarbij matchmaking een centraal element is. Daarnaast is er de website Internationaal 
Ondernemen (een samenwerking van handel bevorderende organisaties), dat dient als webportal 
voor internationale ondernemers in Nederland. De Dutch Trade Board (DTB) is een PPS die werkt 
aan het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Men wil een 
gemeenschappelijke focus aanbrengen en krachten bundelen. Ook voor de Kamers van 
Koophandel blijft internationalisering een belangrijk agendapunt de komende jaren.  
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4.2 Speelveld binnen de provincie 
 
Hieronder staan de belangrijkste spelers in het veld op hoofdlijnen omschreven volgens 
een vast format. De gegevens zijn gebaseerd op web- en deskresearch, gesprekken, 
(jaar)plannen van betreffende organisatie en bureau-expertise. 
 
Tabel 5: NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit NFIA is opgericht om buitenlandse bedrijven te helpen en te adviseren bij vestiging 

en uitbreidingsinvesteringen in Nederland. NFIA promoot het Nederlandse 
vestigingsklimaat wereldwijd, onder meer via kantoren in 13 landen. 

Partners/founders • NFIA is meer dan 30 jaar geleden opgericht en onderdeel van het Ministerie van 
Economische Zaken 

• NFIA werkt nauw samen met ambassades en consulaten en binnen Nederland 
met de grote steden en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (zoals Oost 
NV, waarmee de samenwerking is vastgelegd in een convenant) 

Speerpunten Topsectoren 
Regio’s/markten Van oudsher vooral de VS, Japan, Taiwan en Europa. Laatste jaren verbreding naar 

nieuwe groeiregio’s zoals China, India, Brazilië, Midden-Oosten en Turkije. 
Bijzonderheden Naast de acquisitie van nieuwe bedrijven is er in de afgelopen jaren meer aandacht 

voor het behouden van investeringen in Nederland via het programma ‘Current 
investor development’ (CID). De financiering van het programma CID wordt 
overigens gestopt. De regio’s moeten dit zelf gaan regelen. 

 
Tabel 6: NL EVD Internationaal (agentschap.nl) 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit NL EVD ondersteunt MKB-bedrijven bij (eerste) stappen op internationale markten. 

Dit via informatie, financiering en netwerken. 
Partners/founders NL EVD is onderdeel van Agentschap.nl. dat deel uitmaakt van het Ministerie van 

Economische Zaken. 
Speerpunten Dienstverlening richt zich onder meer op consortia van bedrijven, 

ontwikkelingslanden, Holland Branding, buitenlandse investeringen in Nederland 
(zie NFIA), landenkennis, sectorkennis en starters. 

Regio’s/markten Wereldwijd 
Bijzonderheden Via NBSO’s (Netherlands Business Support Offices) worden Nederlandse bedrijven 

geholpen bij exporteren/zakendoen. Dit zijn steunpunten in de regio’s, zoals onder 
meer Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, Spanje, Turkije en Verenigde 
Staten. Overigens: bij Agentschap.nl neemt de capaciteit de komende jaren af. 
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Tabel 7: OOST NV 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Vier kerntaken waaronder investeringsbevordering/acquisitie: begeleiden van 

internationale ondernemers naar Gelderland en Overijssel en ondersteunen van 
bedrijven die willen uitbreiden. 

Partners/founders • Drie aandeelhouders: Ministerie EZ (57,62%), provincie Gelderland (33,56%) en 
provincie Overijssel (8,82%) 

• Samenwerking met Health Valley, Food Valley NL, EMT/Kiemt, kennisinstellingen 
en specifieke locaties zoals Novio Tech Campus, IPKW, Innofase en 
gemeenten/steden in Oost-Nederland. 

Speerpunten Speerpunten van investeringsbevordering zijn: 
• Energie 
• Agro-food 
• Life sciences 
• High Tech Systems (‘maakindustrie’) 

Regio’s/markten Geografische markten zijn Nederland, Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Japan 
en Duitsland. Per speerpunt wordt dit verschillende ingevuld. 

Bijzonderheden Voor investeringsbevordering werkt men met 7,7 Fte voor Overijssel en Gelderland. 
De capaciteit voor Gelderland is dus feitelijk 3,85 Fte.  
Men richt zich nadrukkelijk op een beperkt aantal high-tech sectoren. Het gaat 
daarbij om het aantrekken van nieuwe bedrijven, het faciliteren van uitbreidingen en 
het vinden van matchingpartners. Er is daarbij veel aandacht voor het al gevestigde 
bedrijfsleven.  

 
Tabel 8: Health Valley 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Het koppelen van kennis en kansen op het snijvlak van gezondheid en technologie 

in Overijssel en Gelderland maar ook daarbuiten. 
Partners/founders • Provincie Overijssel en provincie Gelderland 

• OOST NV 
• Syntens 
• Ministerie van EZ 
• Daarnaast zijn er leden uit bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen et cetera 

Speerpunten Actielijnen: matchmaking, de Health Valley regio ontwikkelen en marketing van de 
Health Valley regio. 
Focusgebieden zijn: 

1. Moleculaire diagnostiek en therapie 
2. Medical devices en robotica 
3. EHealth 

Via het ‘label’ RedMedTech-Highway (lijn Enschede-Nijmegen-Eindhoven) wordt 
nog sterker ingezet op verbindingen en clusterversterking, specifiek op het gebied 
van medtech en red biotech.  

Regio’s/markten Uitbouw van het platform gebeurt vooral in de regio zelf. Door de samenwerking 
binnen de RedMedTech-Highway wordt het geografische speelveld groter. De 
acquisitie richt zich via OOST NV op Verenigde Staten, Zuid-Korea en Duitsland. 

Bijzonderheden • Health Valley doet wel aan handelsbevordering, (internationale) promotie en 
marketing, maar doet zelf geen acquisitie.  

• De NovioTechCampus (Nijmegen) gaat ook acquisitie doen op health, de 
plannen zijn nog in ontwikkeling. 
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Tabel 9: EMT/GreenTechAlliances2 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Stimuleren samenwerking tussen EMT-partijen in Oost-Nederland en daardoor 

realiseren van ‘new business’. Hiertoe is EMT/GreenTechAlliances powered by 
kiEMT opgezet als platform en netwerk: koppeling van kennis, kunde en kassa. 

Partners/founders • Circa 200 partners 
• Hoofdparticipanten zijn onder meer Akzo Nobel, Arcadis, BASF, HAN, OOST NV, 

Radboud Universiteit, Vitens en WUR. 
• Daarnaast ook nog: participanten, business partners en deelnemers. 
• EMT en biobased zijn belangrijke speerpunten van provincie Gelderland. Inzet 

onder meer via revolverend fonds en human capital agenda. 
Speerpunten Begeleiden van start-ups & scouting en stimuleren van innovatie(s) & PR en 

profilering. In 2013 wordt gestart met een programmabureau EMT, waarin ook 
acquisitie een van de taken is.  

Regio’s/markten Bedrijven uit de Energie- en Milieutechnologie in Oost-Nederland. 
Bijzonderheden • GreenTechAlliances doet geen acquisitie. Dit moet vanaf nu via OOST NV gaan 

lopen. 
• Inmiddels in en rond Arnhem specifieke locaties voor EMT-bedrijven: IPKW, 

Innofase & Arnhems Buiten. De gemeenten zorgen hier samen met de private 
eigenaren voor de acquisitie. 

 
Tabel 10: Food Valley NL 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Versterken innovatiemogelijkheden en ondernemerschap van de Nederlandse agri-

foodsector. 
Partners/founders • WUR, Provincie Gelderland, gemeenten Ede, Barneveld, Rhenen, Veenendaal en 

Wageningen, Ministerie EZ o.a. 
• Foodbedrijven en daaraan gelieerde partijen kunnen lid worden (‘Food Valley NL 

Society’) 
Speerpunten • Vorming van internationale samenwerkingsverbanden tussen en met bedrijven en 

kennisinstellingen (ook handel) 
• Promotie van de agrifoodsector in Nederland 
• Ondersteuning van starters en spin-offs 
• Introductie en begeleiding van nieuwe vestigers 
• Verbinden van netwerken binnen en buiten Nederland 

Regio’s/markten Heel Nederland, en partners in Europa, Japan en Noord-Amerika. 
Bijzonderheden • Food Valley NL en OOST NV doen de acquisitie, samen met genoemde 

gemeenten en de gelieerde partijen uit het food-netwerk. In 2004-2011: 2.700 
arbeidsplaatsen gerealiseerd. 

• Acquisitie richt zich op kennisdomeinen food en health, food safety en biobased. 
Belangrijke landen zijn Nederland, Verenigde Staten en Japan. 

• Ook partijen als WUR en NIZO doen acquisitie in dit segment. 
 
  
                                                
2 GreenTechAlliances is een driejarig EMT-innovatieprogramma inclusief een uitvoerend EMT-valleybureau. 
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Tabel 11: Kamer van Koophandel  
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Belangen behartigen van Nederlandse ondernemingen/ondernemers. 
Partners/founders • KvK werkt samen met industriële kringen, ondernemingsverenigingen en 

koepelorganisaties. 
• KvK wordt vanaf 2013 gefinancierd door Ministerie EZ 
• KvKs gaan fuseren en samen met Syntens (stimuleren van innovatie). Hieruit 

ontstaan (digitale) Ondernemerspleinen. 
• KvKs gaan landsdelig werken: er ontstaat landsdeel Oost. 
• Internationalisering blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Speerpunten • Versterking van specifieke sectoren. 
• Gebruik maken van gelden EFRO/INTERREG. 
• Ook aandacht voor generiek beleid (buiten de topsectoren). 
• Verder: versnippering van beleid en programma’s tegengaan. Plannen voor 

‘International desk’ als onderdeel van ondernemersplein. 
• Nu niet gericht bezig met handelsmissies. 

Regio’s/markten • Focus op Duitsland, België, Frankrijk (korte termijn) en opkomende markten 
(langere termijn). Vooral Duitsland wordt als belangrijk en kansrijk gezien. 

Bijzonderheden KvKs in transitie. Wat daadwerkelijke strategie en capaciteit zijn, wordt later in 2013 
duidelijk. Het valt te verwachten dat er veel minder dan nu zal gebeuren. 

 
 
Tabel 12: Betuwse Bloem 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Kernactiviteit Versterking van het Gelderse tuinbouwcluster: Greenport Betuwse Bloem. 
Partners/founders Ondernemers uit het cluster, KvK, OOST NV, LTO, Provincie Gelderland, WUR. 

De Provincie Gelderland maakt zich sterk voor de Betuwse Bloem en stimuleert de 
samenwerking tussen en binnen tuinbouwclusters in Gelderland. 

Speerpunten • Versterking van de logistieke positie, branding, innovatie en kennisinfrastructuur 
en verduurzaming. 

• Per deelsegmenten (zoals fruit, glastuinbouw) zijn pacten opgesteld. 
• Internationaliseringsagenda 2013-2015 (met KvK): volwaardig onderdeel worden 

Greenport Holland & versterken van internationaal zakendoen. 
Regio’s/markten 70 tot 90% van de producten gaat naar het buitenland. Vooral West-Europa, maar 

steeds meer Oost-Europa en Midden-Oosten. 
Bijzonderheden • Connecties met Food Valley NL, logistiek en de maakindustrie. 

• Benadrukken het belang om aan te sluiten bij landelijke/bovenregionale 
activiteiten op het gebied van internationalisering. 

• Provincie maakt deel uit van de adviesraad van Betuwse Bloem. 
 
  



 

 

             
             

Internationalisering Provincie Gelderland – Eindrapportage (Juni 2013) 

 Pagina 29 van 66 
    

Tabel 13: overige partijen 
Organisatie Activiteit(en) 
Gemeenten Gemeenten spelen actieve rol bij nationale en internationale acquisitie. Dit geldt 

vooral voor gemeenten met een sterke positie in sectoren zoals Health en Hightech 
Systems (Nijmegen), EMT (Arnhem), logistiek (Zuid-Gelderland) en Food (Vallei-
gemeenten) en/of gemeenten met een (groot) areaal aan bedrijventerrein 
(Doetinchem, Harderwijk e.d.). 

Zuid-Gelderland 
(‘Logistieke 
hotspot’) 

Samenwerking provincie, OOST NV en deelregio’s Rivierenland, Nijmegen en 
Liemers om de logistieke acquisitie beter in te richten en te intensiveren. 

RCT Dit zijn Regionale Centra voor Technologie. Er zijn er zeven in Gelderland. De 
centra worden gestuurd vanuit en door ondernemers. Ze ondersteunen en 
ontwikkelen – via innovatiemakelaars - innovaties bij het MKB. Een specifiek 
focusgebied daarbij is de maakindustrie.  

WUR Voor Wageningen Campus 2020, een gebied van circa 4ha, wordt een specifiek 
acquisitieplan opgesteld. WUR wil op korte termijn de acquisitie opstarten, waarbij 
men zich richt op R&D-activiteiten van grote spelers in en rond de foodsector. 
Graag werkt men hierbij in sfeer van openheid en vertrouwen samen met partners 
als Food Valley NL en OOST NV. 

 
Onderstaande tabel vat de (internationale) activiteiten van de belangrijkste spelers in en rond 
Gelderland samen. Overigens, in de dagelijkse uitvoering blijkt dat acquisitie, handelsbevordering 
en innovatie steeds meer verweven raken. Daarom is een goede afstemming van activiteiten 
binnen en tussen de topsectoren van groot belang voor Gelderland. Zo kunnen kansen beter 
worden benut en wordt versnippering zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Tabel 14: overzicht sleutelspelers speelveld en kernactiviteiten 
 

Partij Acquisitie Handelsbevordering Innovatie Promotie/PR 

NFIA X   X 
NL-EVD  X X X 
OOST NV X (X) X X 
Health Valley Via OOST NV X X X 
EMT/Kiemt Via OOST NV  X X 
Food Valley NL X (X) X X 
Betuwse Bloem  X X X 
Gemeenten X  (X) X 
KvKs  X X  
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4.3 Speelveld buiten de provincie 
 
In dit onderdeel wordt ingegaan op de internationalisering en acquisitie in een aantal andere 
regio’s. Het gaat daarbij om Brabant, Overijssel en de regio rondom Den Haag-Delft (WFIA). 
 
Voor de goede orde worden eerst de Gelderse activiteiten nog even op een rij gezet. Meer 
detailinformatie per thema en betrokken organisatie is terug te vinden in hoofdstuk drie en 
hoofdstuk vijf overigens. 
 
Tabel 15: huidige strategie handelsbevordering en acquisitie Gelderland 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Strategie Gelderland wil duurzame, innovatieve en internationaal concurrerende regio zijn. 

Men sluit aan bij het landelijke vigerende topsectorenbeleid. Beleid is vastgelegd in 
economische visie 2012-2016. 

Werkwijze • Versterking van vier topsectoren, onder meer via specifieke projectbureaus zoals 
Food Valley en Health Valley; 

• Acquisitie richt zich vooral op deze sectoren en is uitbesteed aan OOST NV; 
• Daarnaast steeds meer focus op logistiek, vooral in Zuid-Gelderland; 
• Handelsbevordering: regelmatig missies naar China, waar relaties zijn met vier 

regio’s. Geen strategisch programma vanuit provincie. Samenwerking Dutch Trade 
Board: men ‘volgt’ wat DTB doet. 

Capaciteit • Provincie: ongeveer 1,6 Fte 
• OOST NV heeft circa 3,5 Fte beschikbaar voor acquisitie Gelderland 

Budget • Provinciaal budget voor internationalisering is beperkt en fluctueert: in 2013 was € 
31.000, in 2012 € 13.500.  

• Daarnaast betaalt provincie in totaal € 1,4 miljoen per jaar voor inzet OOST NV. 
Hiervan is circa € 600.000 bestemd voor acquisitie. 

• Ook worden gelden gestoken in de Valley-bureaus. 
Speerpunten en 
(doel)markten 

• Prioritaire programma’s: Food en Health en EMT 
• Daarnaast is er een basisprogramma dat innovatie in het MKB ondersteunt. 
• In het basisprogramma wordt ook ingezet op de maakindustrie. Maakindustrie is 

tevens aangemerkt als een van de Gelderse topsectoren. 
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Tabel 16: referentie Brabant 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Strategie Men wil een topregio in Europa zijn op het gebied van kennis en innovatie. 
Werkwijze • Dit door positionering van Brabant, investerings- en handelsbevordering en 

samenwerking met ontwikkelingsmaatschappijen. 
• Provincie is initiatiefnemer van gemeenschappelijke meerjarenstrategie en 

uitvoeringsagenda en probeert goed af te stemmen (ook met nationale missies) 
• Er is een Triple Helix-beraad (Provincie, KvKs, BOM, universiteiten, Brainport). 
• BOM is aanspreekpunt acquisitie, provincie coördineert handelsbevordering 
• Provincie organiseert 2 grote missies per jaar, vaak samen met KvK. Daarnaast ook 

andere missies bijvoorbeeld van steden (B-5) 
Capaciteit Provincie: Bureau Internationale Zaken: 14 Fte  

BOM: circa 45 Fte, waarvan 9 Fte voor acquisitie/investeringsbevordering 
Brainport: circa 30, waarvan 5 voor acquisitie 

Budget Niet bekend 
Speerpunten en 
(doel)markten 

• Naast de ‘traditionals’ richt Brabant zich steeds meer op opkomende markten zoals 
Brazilië, China en Turkije, maar ook Scandinavië en Duitsland. 

• Speerpunten divers, sluiten vooral bij ‘Brabantse’ sectoren zoals logistiek, food, 
automotive, life sciences, medtech, maintenance, chemie, maar ook ‘new energy’ 
en biobased. 

• Profilering als ‘Europe’s heart of smart solutions’ 
Sterkten + sterke propositie voor acquisitie 

+ na Randstad de belangrijkste acquisitieregio (resultaten) 
+ opbouw propositie vanuit kennis en clusters 
+ ervaren en resultaatgericht acquisitieteam 
+ handelsbevordering richt zich op opkomende markten 

Zwakten - complex speelveld met BOM, B-5, Brainport, REWIN et cetera 
- beperkt programma handelsbevordering, vaak bestuurlijk ingestoken, nog geen 
sterke regie 

 
De Brabantse lobby: hoe zi t  deze in elkaar? 
Brabant heeft de expertise op het gebied van belangenbehartiging en beleid beïnvloeding in Den Haag en 
Brussel gebundeld in het Public Affairs Team. Er is 3 Fte voor Brussel, 2 Fte voor Den Haag en een 
coördinator vanuit Den Bosch. Het Public Affairs Team maakt deel uit van het Brabant Expert Team dat 
Brabant-breed aan de slag gaat met de uitvoering van de internationalisering. Hieronder vallen ook 
bijvoorbeeld Bureau Internationale Zaken, een branding-team en een expertteam Leef- en 
Vestigingsklimaat. 
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Tabel 17: referentie Overijssel 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Strategie • Gerichte acquisitie op (hoogwaardige) speerpuntsectoren. Aantrekken van 

buitenlandse investeringen: 2012-2015 100 miljoen Euro; 
• Stimuleren technologische samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

Faciliteren van grensoverschrijdende technologische samenwerking. 
• Beter profiteren van potenties Duitse economie. 

Werkwijze • Overijssel neemt regiefunctie, opereert faciliterend. Evaluatie in 2014. 
• Het laten organiseren van handelsmissies. Uitbesteding voor concrete programma’s 

aan OOST NV en KvK, voor bepaald aantal missies tegen fixed price; 
• Bedrijfsleven – met name topsectoren – als uitgangspunt voor missies. Minder 

territoriaal denken en doen. Bestuurlijke inzet is geen automatisme. 
Capaciteit Provincie: 1 Fte. Ambtelijk wil men dit niet te zwaar bemensen. 

Werkgroep Internationalisering (intern). 
Budget 2012-2016: 700.000 Euro 
Speerpunten en 
(doel)markten 

• Speerpunten zijn high-tech, chemie, life sciences/health en energie. 
• Markten: China, Duitsland; zie verder ook acquisitiemarkten OOST-NV. 
• Sterke profilering eigen deelregio’s en daar aanwezige kennis en clusters 

(Kennispoort Zwolle, Kennispark Twente). 
• Uitgaande missies: focus op landen buiten Europa en ten dienste van 

topsectoren/bedrijfsleven. Geen ambities in China. 
Sterkten + goede scheiding beleid en uitvoering acquisitie en handelsbevordering (regie, 

praktische insteek) 
+ steeds sterkere regionale insteek 
+ steeds meer samenwerking met partners/kennisinstellingen 
+ benutten van kansen dichtbij (Duitsland) 

Zwakten - nieuwe strategie missies, onzeker of dit goed gaat werken 
- acquisitieprofiel nog niet voldoende scherp 
- matige resultaten acquisitie in Nederlands perspectief 
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Tabel 18: referentie WFIA (‘West-Holland’) 
Kenmerken Omschrijving/toelichting 
Strategie • Acquisitie van internationale bedrijven voor Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer, 

Lansingerland en de provincie Zuid-Holland. 
• Gestart in 2000 vanuit Regio Haaglanden ter vergroting van effectiviteit en 

beheersing van de kosten 
Werkwijze • Advisering van buitenlandse ondernemingen bij vestiging, krimp, uitbreiding en 

relocatie. 
• Succesfactoren zijn: integratie van netwerken, service aan potentiële investeerders 

op regionaal niveau en een lage overhead. 
• Signaalfunctie voor kwaliteit vestigingsklimaat. 
• Geen handelsbevordering/innovatie. 

Capaciteit 15 medewerkers 
Budget 2011: 1,7 miljoen Euro 
Speerpunten en 
(doel)markten 

• Sectoren: hightech, energie (olie & gas) en life sciences 
• Bronlanden: met name Azië. 

Sterkten + vergroting zichtbaarheid naar potentiële investeerders, geen versnippering 
+ grote inzet op China 
+ grote bijdrage aan bewustwording binnen gemeenten 
+ effectieve samenwerking met NFIA 

Zwakten - door eenzijdige focus op acquisitie niet zichtbaar richting zittend bedrijfsleven 
- onduidelijkheid over werkingsgebied richting potentiële investeerders 

 

4.4 Leereffecten voor Gelderland 
 
Uit de referenties is een rode draad af te leiden waar het gaat om de activiteiten op het gebied 
van internationalisering en acquisitie, namelijk: 

• Beleid en uitvoering haken in toenemende mate aan op (sterke) regionale clusters en 
minder op hypes en groeisectoren van buiten; 

• Er zit een behoorlijke overlap in de clusters die men in verschillende regio’s als speerpunt 
kiest. Veelal gaat het om hightech, life sciences/health, energie en/of food; 

• Bij de uitvoering van het beleid wordt meer en meer de samenwerking gezocht met het 
bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen; 

• Er is een sterke voorkeur danwel focus op hoogwaardige bedrijvigheid (‘kennis’); 
• Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbouw en kracht van specifieke organisaties 

op het gebied van internationalisering en acquisitie; 
• Overijssel (en ook Gelderland) hebben nog een wat grijs profiel in vergelijking met 

Brabant, mede door een minder goed trackrecord en het ontbreken van iconen zoals 
HTCE en/of een matige profilering hiervan. In Overijssel wordt wel gewerkt aan sterkere 
profilering van subregio’s, in het bijzonder Twente en Zwolle. Binnen Gelderland geniet 
Foodvalley wel een aanzienlijke mate van herkenbaarheid; 

• Opkomende markten staan bij alle partijen op de agenda. 
 
  



 

 

             
             

Internationalisering Provincie Gelderland – Eindrapportage (Juni 2013) 

 Pagina 34 van 66 
    

Mede op basis van het bovenstaande en bureau-expertise kunnen een aantal belangrijke 
leereffecten voor Gelderland geformuleerd worden: 
 

1. Laat de uitvoering van marketing en acquisitie en internationalisering doen door 
professionals die op afstand staan van het beleid. Bundeling van budget en mankracht 
geeft slagkracht en efficiency. Versnippering wordt voorkomen en de uitvoering kan echt 
van de grond komen. Dit model biedt medewerkers echt de ruimte om volop bezig zijn 
met deze, steeds complexere, taken. Let wel, dit gebeurt al in Oost-Nederland via OOST 
NV.  

 
2. Een goed samenspel tussen Provincie en uitvoeringsorganisatie is van belang. Het gaat 

dan om (gezamenlijke) strategische keuzes, het beschikbaar stellen van gelden maar ook 
het op een lijn houden van stakeholders (‘kikkers in de kruiwagen houden’) zoals de 
grotere steden of belangrijke subregio’s. En de uitvoering op afstand blijven houden. Geef 
de acquisitie-organisatie (OOST NV) het vertrouwen, rijd elkaar zo min mogelijk in de 
wielen. Maar er kan natuurlijk wel gestuurd worden op prestatie(afspraken) en resultaten! 
Anders is het risico: geld over de balk. Dus: streef niet alleen naar een 
inspanningsverplichting. En zorg regelmatig voor overleg en evaluaties in een open en 
transparante sfeer. 

 
3. Less is more. Durf te kiezen en breng daardoor focus aan in het profiel en de acties (‘Wie 

kiest wordt gekozen’). De analyse toont dat regio’s wel kiezen, maar vaak het gaat het 
nog om vier of vijf sectoren of segmenten. Bovendien valt op dat vrijwel alleen nog wordt 
gesproken over hoogwaardige, kennisintensieve sectoren en bedrijvigheid. De ‘gewone’ 
economie wordt nogal eens vergeten (MKB, regionaal bedrijfsleven moet in elk geval 
aangehaakt zijn/worden op clusters e.d.). De sector logistiek wordt wel genoemd, maar is 
niet echt terug te vinden in concrete programma’s.  

 
4. Vasthouden aan keuzes en consistent zijn. Internationalisering is een kwestie van de lange 

adem. Om te investeren en succes te boeken met branches en/of landen is tijd nodig. Tijd 
om relaties op te bouwen, netwerken aan te boren et cetera.  

 
5. Geduld hebben. Brabant is nu een succesverhaal, maar dit heeft ook veel tijd gekost. 

Door goed samenspel van BOM, de steden en Provincie is een professioneel apparaat 
opgebouwd en gekozen voor (logische) clusters. Ook Brainport is een kwestie van lange 
adem en een stapsgewijze ontwikkeling. Er moet namelijk onderling vertrouwen gewonnen 
worden tussen veel partijen (denk ook aan kennisinstellingen) in een regio. Bovendien, 
investeringstrajecten van bedrijven duren ook lang. Succes komt niet al na drie maanden 
werk aanwaaien.  

 
6. Zoek het niet alleen ver weg. De BRIC-landen zijn populair bij veel regio’s, zie alle 

handelsmissies naar China en recent naar Brazilië. Maar succesvolle 
investeringsbevordering begint bij het bestaande bedrijfsleven en de regionale netwerken. 
Vanuit de clusterbenadering en de keuze voor segmenten gebeurt dit al wel steeds meer. 
Dit dient men verder uit te bouwen. Zoals Overijssel nu de kansen in Duitsland probeert te 
benutten.  
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7. Het communiceren van successen. Brabant heeft een sterke PR. Acquisitiesuccessen 
worden uitgebuit en iedereen kent en looft Brainport. Ook zijn belangrijke pijlers van het 
vestigingsklimaat landelijk bekend: de Hightech Campus, ASML, Eindhoven Airport en het 
expatcenter. Over Gelderse economische successen en iconen is vooralsnog weinig te 
horen of te zien. Mede daardoor blijft het profiel en de beeldvorming nog diffuus en grijs.  

 
8. Houd de werkzaamheden en de samenwerking tussen partijen zo praktisch mogelijk. In de 

wereld van de investeringsbevordering is men altijd op zoek naar het (ideale) regionale 
model. Opschaling heeft bovendien zeker voordelen. Tegelijkertijd blijven gevoeligheden 
en concurrentie aanwezig binnen regio’s en tussen steden. Bovendien gaat het om 
mensenwerk en is er altijd een politiek-bestuurlijke context. Kortom, het perfecte plaatje is 
heel lastig te realiseren. Dat neemt niet weg dat er wel gestuurd kan worden op efficiency, 
enthousiasme en professionaliteit.  
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5. ANALYSE PER SPEERPUNTSECTOR    
 
Dit hoofdstuk omschrijft de ontwikkelingen in de Gelderse topsectoren in samenhang. Welke 
trends zijn relevant? Waar zit de synergie? Wat zijn kansen en hoe kan hierop in worden 
gespeeld? 
 

5.1 Health 
 
Kenmerken sector in Gelderland 
 
Onderzoeksinstellingen 

• Universiteit Twente (MIRA), 
• Universitair Medisch Centrum Nijmegen  
• Technische Universiteit Eindhoven 

 
Bedrijven 

• MSD, NXP, Philips, Siemens en Synthon 
• Veel MKB nichespelers 

 
Samenwerkingsverbanden  

• Stichting Health Valley  
• Regio Zwolle 
• Stedendriehoek  
• Gelderse Vallei 

 
Locaties 

• Mercator Science Park  
• Novio Tech Campus 
• Buiten regio: Life Science Park Oss, Kennispark Twente & High Tech Campus Eindhoven 

 
Zoals beschreven in hoofdstuk vier wordt innovatie en acquisitie binnen de healthsector gedaan 
door Health Valley en Oost NV, waarbij drie speerpunten centraal staan. Het werkgebied van 
Health Valley is groter dan Gelderland en beslaat het gebied tussen de Universiteit Twente en Oss. 
Inmiddels wordt dit gepromoot via het begrip ‘Red Med-Tech Highway’. Op deze as ligt het 
zwaartepunt van de medische technologie in Nederland.  
 
Er zijn overigens een groot aantal concurrerende Health en Life Sciences clusters: 

• binnen NL: Medical Delta, Leiden BSP, Amsterdam. 
• buiten NL: Medtech-Cluster Schweiz (MCS), Oslo Medtech, Medical Valley Nuremberg, 

Cambridge, Medtech NRW.  
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Trends 
• Er wordt een grote toename van de zorgvraag verwacht door de vergrijzing 
• Er is een grote druk op resources (geld, personeel) 
• Mede hierdoor ontstaat de noodzaak tot grotere efficiency in de zorg (automatisering) 
• Daardoor ontstaat er meer behoefte aan innovatieve care en cure concepten 
• Biotech is toenemend belangrijk voor de farma industrie 
• Open Innovatie als innovatief concept om de productiviteit in de R&D en stijgende kosten 

in de R&D te beheersen (behoefte aan ecosysteem met o.a. IT, telecom, verzekeraars, 
zorginstellingen, financieringsinstellingen en meedenkende overheid 

• Stagnatie van groei in de ‘klassieke’ farma industrie  
• De marktvraag verschuift van blockbuster naar personalized medicines 
• Geringe internationalisering in care en care-systemen 

 
Sterkten/zwakten Health 
 
Tabel 19: sterkten/zwakten Health 
Sterktes Zwaktes 
• Samenwerking met Nijmegen op snijvlak van 

semiconductors en Health 
• Business Development Novio Tech Campus 
• Gevestigd netwerk (triple helix) 
• Kennisinstellingen en bedrijven aanwezig 

• Red Med Tech Highway in beginfase 
• Gering onderscheidend vermogen ten opzichte 

van concurrerende clusters 

 
Kansen/bedreigingen Health 
 
Tabel 20: kansen/bedreigingen Health 
Kansen Bedreigingen 
• Vergrijzing en daardoor groei 
• Overlap met agro-food cluster 
• Opkomst kleinere nicheplayers 
• Toenemend belang (rode) biotechnologie 
• Meer aandacht voor preventie 

• Gering onderscheidend vermogen 
• Onvoldoende bestuurlijke samenwerking binnen 

RMTH 
• Oplopende kosten zorg 
• Klassieke pharma-industrie onder druk 
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Figuur 1: koppeling sterktes/kansen Health 
 

 
 
Conclusies health 

• Health is een belangrijke groeisector. Gelderland heeft door de aanwezigheid en 
nabijheid van multinationals, onderwijs en kennisinstellingen een goed perspectief voor 
verdere ontwikkeling van dit cluster. 

• Health Valley heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de opbouw van netwerken en 
het stimuleren van innovaties in de sector.  

• Health Valley heeft te maken met veel concurrenten – die ook termen als Health en Life 
Sciences voeren - en mede daardoor een beperkt onderscheidend vermogen. 

• Het concept van de Red Med-Tech Highway heeft meer focus aangebracht in de 
profilering van Health Valley. Dit concept kan een prima kapstok zijn voor een betere 
(internationale) profilering. Bovendien wordt het geografische werkgebied van het cluster 
vergroot en kan men zich profileren met meerdere campusachtige locaties. 

• Een van de kansen is voor de sector is de overlap met het Agro-Food cluster (combinatie 
Wageningen-Nijmegen). 

• De Novio Tech Campus biedt kansen voor de werving en acquisitie van Life Sciences & 
Health en semicon bedrijvigheid, inclusief cross-overs. Dit onder voorwaarde dat er sprake 
is van een onderscheidend vermogen en samenwerking met de andere campussen. 
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5.2 EMT 
 
Kenmerken sector in Gelderland 
 

• Het cluster EMT beslaat 5,4% van de totale werkgelegenheid (43.000 banen) in de 
Provincie Gelderland (Bron: Clusterrapport Energie- en Milieutechnolgie (EMT), KvK 2010) 

• Eerder onderzoek van Roland Berger toonde dat circa 23% van de banen in de bio-
energie zich in Oost-Nederland bevindt. 

• Grote nationale spelers in de elektriciteitssector zoals Alliander, Tennet, NUON, DNV-
Kema en Essent zijn gevestigd in het gebied. 

• Met de universiteiten van Wageningen, Twente en Nijmegen en actieve hogescholen 
(zoals HAN Automotive) bestaat er een sterke kennisbasis voor speerpunten zoals 
bioraffinage, duurzaam vervoer, solar en smart grids. zijn er kennisinstellingen op het 
gebied van biomassa-conversie. De kracht van het cluster is het al ontwikkelde netwerk en 
de onderlinge verbindingen. 

• Het EMT-cluster staat binnen Nederland nog niet zo sterk op het netvlies als bijvoorbeeld 
Energy Valley (Noord-Nederland). 

• Er zijn verschillende werklocaties in de regio die zich specifiek richten op EMT-
bedrijvigheid: Innofase (Duiven), IPKW (Kleefse Waard) en Arnhems Buiten (Energy 
Business Park, waar onder meer DNK KEMA, TenneT en DEKRA gevestigd zijn). 

• Arnhem geldt van oudsher als Energiestad, maar ook in de overige delen van Gelderland 
zijn bedrijven actief op het gebied van EMT (denk aan de Achterhoek). 

• Onderscheidende segmenten van EMT in Gelderland zijn onder meer: smart grids & 
energy, bioraffinage, solar en schone aandrijftechnologie. 

 
Trends 

• De beschikbaarheid en betaalbaarheid van fossiele brandstoffen is onzeker. De voorraad 
neemt af, maar de winning is steeds complexer. 

• Duurzame energiebronnen raken niet op en stoten bij de energieproductie minder 
broeikasgassen uit dan fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en kolen. De 
belangstelling voor deze energiebronnen is de laatste jaren flink toegenomen. De hoge 
olieprijs stimuleert de zoektocht naar alternatieve energiebronnen en maakt deze 
technieken bovendien sterk concurrerend.  

• De Europese Unie wil over acht jaar 20 procent van de energieproductie uit duurzame 
bronnen halen, zoals wind- en zonne-energie en biomassa. 

• Nederland wordt steeds meer afhankelijk van import gas buiten de EU. Gasproductie 
Nederland neemt tot 2030 af met 75%. 

• Door overproductie van elektriciteit zal Nederland een exporterend land worden. De 
elektriciteitsmarkt wordt steeds Europeser, een toename van interconnectie bevordert de 
Europese markt.  

• Het aandeel zonne-energie is nog beperkt, maar zal in Nederland ook zonder subsidie 
stijgen door nieuwe technologie en lagere kosten. Er ontstaan collectieven rondom 
zonnepanelen.   

• Groei van windenergieproductie zet door, de kosten dalen niet.   
• Het aanbod productie biogas neemt toe, inclusief de vraag deze te mogen invoeden op 

het netwerk. 
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• Wereldwijde stijging van de vraag naar fossiele bronnen, grondstoffen en energie (50% 
meer vraag in 2035). Het aantal auto's in de wereld verdubbelt tot 2035. Tien procent 
van de landen verbruiken 83% van alle energie.   

 
Sterktes/zwaktes 
 
Tabel 21: sterkten/zwakten EMT 
Sterktes Zwaktes 
• Aanwezigheid meerdere sterke spelers (WUR, 

Radboud, HAN, Tennet, Alliander, DNV KEMA) 
• Belangrijk deelcluster rondom elektriciteit/stroom 

in de regio Arnhem 
• Potentie van Arnhems Buiten als open innovation 

campus en icoon voor het cluster 
• Internationale bekendheid DNV KEMA en Tennet 
• Wereldwijd uniek hoogspanningslab 
• Intentie en veelbelovend initiatief van 

ondernemingen en kennisinstellingen 

• Cluster is nog in opbouw 
• Beperkte profilering, ook internationaal 
• Profilering Arnhems Buiten (vooral 

vastgoedgericht) 

 
Kansen/bedreigingen EMT 
 
Tabel 22: kansen/bedreigingen EMT 
Kansen Bedreigingen 
• Snijvlak met food (biobased) en HTSM 
• Economisch belang transitie naar duurzame 

energie 
• Verdere ontwikkeling Solarcampus 
• Kansen in Duitsland, met name NRW 

• Focus van het cluster (keuze is nodig om 
onderscheidend te zijn) 

• Onzekerheid rondom Arnhems Buiten 
• Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 
• Concurrentie met Noord-Nederland (Energy 

Valley), Biobased Delta Zuidwest-Nederland & 
Duitsland 
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Figuur 2: koppeling sterktes/kansen EMT 
 
 

 
 
 
Conclusies EMT: 

• Het EMT-cluster van Gelderland is tot nu toe vooral intern gericht geweest. 
Internationalisering en meer profilering zijn belangrijke stappen die nog gezet moeten 
worden; 

• Energie is net als zorg een van de groeisectoren van de toekomst: doorontwikkeling en 
doorzetten beleid is dus logisch, mede gezien de basis die er ligt (KIEMT, Arnhem 
Energiestad, IPKW et cetera); 

• Partijen uit het veld geven aan dat het cluster behoefte heeft aan een sterke(re) propositie 
en een of meerdere icoonprojecten en/of boegbeelden;  

• Vanuit EMT wordt een projectbureau opgestart. Hierdoor ontstaat een nog gerichtere 
aanpak van innovatie en acquisitie. Onder meer wordt daarbij gebruik gemaakt van het 
op te starten innovatieprogramma ‘GreenTechAlliances’. 
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5.3 Agro-food 
 
Kenmerken sector in Gelderland 

• De Agro-Food is één van Nederlands belangrijkste topsectoren en draagt circa 10% bij 
aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Food Valley NL neemt hierin een 
centrale rol in. De regio wil doorgroeien tot de Europese topregio op het gebied van 
gezonde en duurzame voeding. 

• Belangrijke spelers gevestigd in Oost Nederland zijn: Heinz, Arla Foods en 
FrieslandCampina. 

• Het Foodcluster is veelzijdig: Zuivel, Poultry, Sierteelt, Zaakveredeling onder andere. 
• Zowel de agrarische als de productie technologische kennis is aanwezig, inclusief 

verpakking, machinebouw en logistiek. 
• Bedrijvigheid, kennis en technologie: 

o Unieke kennisvelden binnen Food, met name op het gebied van de 
kennisdomeinen Food & Health, Food safety, Bio-based economy 

o Sterk onderwijscluster met circa 8.000 studenten: omvangrijke 
wervingsmogelijkheden voor personeel door aanwezigheid van 
opleidingsinstellingen (o.a. Wageningen UR, Stoas, Bakkersschool) 

o Circa 15.000 onderzoekers in (agri-) food: veel onderzoekscapaciteit, 
mogelijkheden voor uitbesteden van onderzoek, (o.a. Wageningen UR, BLGG, 
NIZO Food Research). Naast de Kennisas Ede-Wageningen is er bijvoorbeeld ook 
de Poultry Academy Campus in Barneveld. 

o Circa 1.450 agri-food georiënteerde bedrijven. 
o Sterke relatie met food gerelateerde kennisvelden: health, technology en pharma. 
o Sterke samenwerking tussen Wageningen UR met bedrijven en instellingen. 
o Kennisvalorisatie: Wageningen UR loopt voor m.b.t. commercialisatie van kennis. 
o Ketenbeheersing, aanbieden van kennis en diensten binnen diverse expertises in 

de gehele waardeketen van food, dat wil zeggen van kennisdrager tot 
productontwikkeling, productie, logistiek en vermarkting. 

o Applicatiegericht: het vermogen om fundamentele kennis naar toepassingen om te 
zetten. 

o Grootste EU food-grade pilotplant bij NIZO Food Research (voor product- en 
procesontwikkeling). 

o Eerste allergeenvrije productieruimte. 
• Goede startersmogelijkheden voor kennisbedrijven: BioPartner en NIZO Food Research, 

incl. lab- en onderzoeksruimte 
• Starterssubsidies (Technostarters, MKB-kredietfaciliteiten, SKE-regelingen et cetera). 

 
Buiten Food Valley NL beschikt Gelderland over een sterk tuinbouwcluster (Betuwse Bloem), dat 
vooral exportgericht is. Zie ook hoofdstuk 4. Gelderland heeft bovendien een sterk 
bovengemiddelde exportaandeel in de voedingsmiddelenindustrie (Europees). 
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Trends 
• De wereldbevolking groeit nog steeds en de voedselbehoefte stijgt fors (hogere kwaliteit en 

veiligheid gewenst); 
• Het besef van het belang van een gezonde levensstijl en duurzame voeding neemt toe, 

tegelijkertijd is er sprake van een toename van overgewicht; 
• Meer vraag naar technologie en innovatie om in deze groeiende behoeften te voorzien; 
• Er is een aanhoudende trend van local-for-local producten en verse producten; 
• Een toenemende vraag naar jaarrond seizoen producten (bijvoorbeeld vanuit BRIC-

landen); 
• Groei ‘out-of-home’ voedingsconsumptie en een grotere diversiteit in verkoopkanalen; 
• Meer vraag naar voedsel met ‘health claims’ en meer organisch en ‘fair trade’ voedsel; 
• Food is een belangrijke sector in Europa, waar het gaat om buitenlandse investeringen: 

positie 6 in 2010 en 2011 (bron: Ernst & Young, European Investment Monitor). 
 
Tabel 23: sterkten/zwakten Agro-food 
Sterktes Zwaktes 
• Volwassen cluster 
• Nederland is wereldwijd ‘leading’ op veel 

deelterreinen van agro-food (poultry, zuivel, 
sierteelt e.d.) 

• Toegankelijkheid en logistieke netwerken 
• Kwaliteit van personeel en opleidingen 
• Wereldwijd onderscheidend vermogen 

• Relatief hoog kostenniveau 
• Relatief kleine thuismarkt 
• Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde 

arbeidskrachten 

 
Kansen/bedreigingen Agro-food 
 
Tabel 24: kansen/bedreigingen Agro-food 
Kansen Bedreigingen 
• Uniek netwerk van alumni 
• Snijvlak met biobased economy 
• R&D component in agro-food neemt verder toe 
• Food is belangrijk segment in FDI (dynamiek) 
• Food staat op de politieke agenda 
• Overlap met Health 

• Concurrentie van andere regio’s 
• Nog onvoldoende bekendheid internationaal 
• Nog geen optimale samenwerking 
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Figuur 3: koppeling sterktes/kansen Agro-food 
 
 

 
 
 
Conclusies Agro-food 

• Agro-food is een volgroeid en onomstreden cluster, met op deelmarkten een sterke positie 
wereldwijd. Ook is er al sprake van een gezamenlijke, uniforme uitstraling. 

• Er zijn verder veel faciliteiten en spelers van naam in de regio, waarbij de WUR als 
belangrijkste speler en ambassadeur geldt. 

• Er is bovendien naar verwachting voldoende investeringsdynamiek, mede door de 
wereldvoedselproblematiek en de focus op gezond en duurzaam; 

• Hierdoor is er ook prima basis voor internationale acquisitie, waarbij men zich kan richten 
op grote spelers: er wordt hierin al meer en meer een bedrijfsgerichte aanpak gehanteerd 
(in plaats van een landen-benadering). Tegelijkertijd moet men hiertoe blijven investeren 
in de profilering en naamsbekendheid. 

• Ook de handelsbevordering (producten, kennis, machines, technologie) biedt kansen, ook 
als opmaat voor acquisitie en vestiging van bedrijven en kenniswerkers; 

• De sector kan verder mogelijk als driver fungeren voor EMT en Health, gezien de 
aanwezige overlap. 
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5.4 Maakindustrie 
 
Kenmerken maakindustrie Gelderland 

• De maakindustrie is lastig af te bakenen. Het gaat om bedrijven die materialen tot nieuwe 
producten verwerken. Het gaat derhalve om een divers scala aan industriële activiteiten. 

• Oost-Nederland heeft in een sterke positie in de maakindustrie. Het gaat hierbij om 
multinationals als NEDAP, Ten Cate, NXP en Vredestein, maar ook om veel MKB-
bedrijven. Ook Brabant en Limburg herbergen veel maakindustrie. 

• Deze van oudsher sterke pijler wordt ondersteund door beleid vanuit de provincie 
Gelderland dat vooral gericht is op innovatie (onder meer via Regionale Centra voor 
Technologie).  

• De maakindustrie heeft altijd sterke banden gehad met Duitsland, in het bijzonder het 
Ruhrgebied (samenwerking, afzetmarkten). 

• De maakindustrie is goed voor circa 12% van de werkgelegenheid in Gelderland. 
• De grootste concentratie van de maakindustrie bevindt zich in de Achterhoek en de regio 

Arnhem-Nijmegen. De maakindustrie heeft ook een sterke koppeling met topsectoren 
zoals Agro-food en EMT. 

• De maakindustrie is (sterk) afhankelijk van technische beroepsgroepen: hier is sprake van 
een krappe arbeidsmarkt. 
 

Trends 
• Een opvallende trend is reshoring: het ‘ terughalen’  van productie-activiteiten naar 

Europa en/of Nederland (zie hoofdstuk 3). 
• Innovatie is een belangrijk middel om deze bedrijven voor de regio te behouden en om ze 

internationaal competitief te laten zijn. Zie ook Brainport. 
• Er is een blijvende vraag naar dure, innovatieve, hightech producten (‘gadgets’). 
• Productiemethoden moderniseren, onder meer door inzet van 3-D printers en flexibelere 

robots. 
• Het aantal gekwalificeerde arbeidskrachten in Europa neemt af, robots en werkers in 

opkomende economieën vullen deze gaten op; 
• De grens tussen productie en service vervaagt. Bedrijven met ondersteunende 

dienstverlening en toeleveranciers vergroten hun aandeel in de markt. 
• Outsourcing van niet kernactiviteiten blijft belangrijk. Samen optrekken met partners wordt 

dus ook steeds meer van belang. 
• Schaalvergroting en internationalisering zorgen er voor dat belangrijke beslissingen over 

bedrijven steeds vaker buiten de regio worden genomen. 
• Nieuwe productievestigingen van buitenlandse bedrijven komen maar mondjesmaat naar 

Nederland. Dit type projecten is schaars. Bovendien starten buitenlandse bedrijven vaak 
met een sales- of distributievestiging. 
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Tabel 25: sterkten/zwakten Maakindustrie 
Sterktes Zwaktes 
• Potentieel hoog innovatief vermogen 
• Samenwerking met kenniscentra 
• Nederland blijft aantrekkelijk voor 

gespecialiseerde productie 
• Aanwezigheid van open innovation centers 

(Fablabs, Novio Tech, Advanced Packaging) 

• Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde 
arbeidskrachten 

• Druk op marges 
• Onvoldoende focus en zichtbaarheid 
• Concurrerende regio’s binnen Nederland 

 
Kansen/bedreigingen Maakindustrie 
 
Tabel 26: kansen/bedreigingen Maakindustrie 
Kansen Bedreigingen 
• Meer innovatie door betere samenwerking 
• Versterking cluster vergroot export en FDI 
• Veel behoefte aan ‘Westerse’ kennis en kunde 
• De trend van ‘reshoring’  
• Maakindustrie is deels onderdeel van drie 

topsectoren en kan deze versterken 
• Benutten van INTERREG-programma’s met Duitse 

regio’s (versterking concurrentiekracht MKB) 

• Te intern gericht zijn, weinig focus op open 
innovatie 

• Bescherming van kennis, met name bij export 
en/of vestiging in opkomende markten 

• Te grote afhankelijkheid van beperkt aantal 
afnemers 

• Beperking expansiekansen door rigide 
financieringseisen (zoals exportgaranties) 

 
Conclusies Maakindustrie 

• De Gelderse maakindustrie is verdeeld over een groot aantal technologievelden waardoor 
focus in beleid en aanpak moeilijk is; 

• De maakindustrie is belangrijk voor de werkgelegenheid en de export van Gelderland; 
• De maakindustrie is in belangrijke mate faciliterend en ondersteunend voor andere 

clusters/topsectoren in Gelderland; 
• Versterking van de sector kan vooral door open innovatie en samenwerking met andere 

clusters. Hiermee worden ook de kansen op re-shoring vergroot. Regio’s zoals Brabant 
voeren hier ook beleid op. Ook Limburg trekt extra geld uit voor de maakindustrie; 

• De kansen op het aantrekken van nieuwe maakindustrie is groter vanuit de samenwerking 
met de andere clusters. 
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5.5 Samenhang speerpunten 
 
In de onderstaande figuur staan de verschillende speerpuntsectoren in hun onderlinge 
samenhang: 

• De grootte van de bol geeft de mate van ‘volwassenheid’ van het speerpunt aan rond het 
thema ‘internationalisering’. Hierin lopen Agro-food en Health duidelijk voor op EMT. 

• Nieuwe kansen ontstaan vooral bij overlap en samenwerking tussen clusters (dit geeft de 
meest onderscheidende subsectoren voor Gelderland): 

o Agro-Food en Health:  
§ Healthy Food 
§ Life Style 

o Agro-Food en EMT:  
§ Biobased Energy  
§ Sustainability 

• De aanwezigheid van de maakindustrie is een belangrijke vestigingsplaatsvoorwaarde 
voor de topsectoren. 

 
Figuur 4: cross-overs Gelderse topsectoren 
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6. SPECIFIEKE GELDERSE ZAKEN    
 
Dit hoofdstuk omschrijft de specifieke banden tussen Gelderland en haar partnerregio’s in Polen 
en China en geeft een eerste indruk van de mate waarin dit bijdraagt aan het gekozen 
topsectorenbeleid. 

6.1 Polen  
 
De provincie Gelderland heeft een jumelage met de Poolse regio Lublin (Lubelskie). Hieronder 
wordt verkend wat de economische potenties van de regio zijn en in hoeverre economische 
samenwerking aantrekkelijk is.  
 
De Poolse economie 

• De Poolse economie is de vijf na grootste van Europa en een van de snelst groeiende. In 
2011 was de economische groei 4,3%. 

• De EIU verwacht(te) dat de bbp-groei van Polen in 2012 op 2,1 procent zal 
uitkomen. Voor de periode 2013-2016 wordt gemiddeld 3,4 procent groei per jaar 
verwacht. Dit ligt duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde. 

• Polen was in 2009 de enige EU-lidstaat die niet in een recessie belandde. 
• Polen is veruit de grootste economie van de landen die in mei 2004 tot de EU zijn 

toegetreden. 
• De economische groei in het land stimuleert de vraag naar (luxe) producten. Het 

consumptiepatroon van voornamelijk het westelijk deel van het land begint steeds meer op 
dat van West-Europa te lijken. 

• Doordat Polen is toegetreden tot de EU komt het tot investeringen in infrastructuur en 
milieu en afvalverwerking. 

• Polen is een echt productieland, met gemotiveerde, relatief goedkope vakmensen. 
 
Poolse handel met Nederland & FDI 

• Polen is de achtste exportbestemming van Nederland. Er gaat 2 procent van de totale 
goederenexport naar toe. In 2010 bedroeg de waarde van deze export bijna 10 miljard 
US Dollar. In de periode 2006-2010 was de groei van de waarde van de goederenexport 
naar Polen gemiddeld 10 procent per jaar (VN 2012). 

• Voor Polen is Nederland het zesde importland, na Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Tsjechië en Italië. 

• De Nederlandse goederenhandel met Polen is in 2010 flink gestegen. De invoer steeg met 
29 procent tot 4,6 miljard euro. De uitvoer groeide met 24 procent en bedroeg 7,4 
miljard euro. Deze toenames liggen ruim boven de toename van de totale Nederlandse 
goederenhandel. De totale in- en uitvoer steeg in 2010 met respectievelijk 21 en 20 
procent in vergelijking met 2009.  

• Polen leverde voor 1,8 miljard euro aan machines in 2010. Dit is 27 procent meer dan in 
2009. De invoer bestaat voor 40 procent uit machines. In vergelijking met 2009 is dit 
aandeel gelijk gebleven. Het zijn vooral computers, telecommunicatietoestellen en auto’s 
die vanuit Polen in Nederland ingevoerd worden.  

• De uitvoer naar Nederland omvat chemie en machines (vooral medicijnen, kunststof, 
computers, computeronderdelen en voertuigen). 
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• De instroom aan nieuwe directe buitenlandse investeringen is in 2011 opgelopen tot 12 
miljard Euro. Polen staat volgens de UNCTAD wereldwijd op de 12de plaats als het gaat 
om de aantrekkelijkheid voor investeringsprojecten. Sectoren waarin geïnvesteerd wordt 
zijn bijvoorbeeld de industrie, financiële dienstverlening en detailhandel. 

 
Partnerregio: Lubelskie 

• Deze regio ligt in het Oosten van Polen, grenzend aan Oekraïne en Wit-Rusland. Mede 
door de ligging wordt er in mindere mate geprofiteerd van de toetreding tot de EU. Het 
GDP per capita is voor Europese begrippen dan ook laag. 

• De regio heeft ruim 2 miljoen inwoners (waarvan bijna de helft < 35 jaar). De hoofdstad 
in Lublin met zo’n 350.000 inwoners. In oppervlakte is het de derde regio van Polen. 

• De economie leunt sterk op de landbouw. Klimaat en bodem zorgen voor een rijk aanbod 
aan producten (fruit, groente, zuivel, suiker, vlees) en daarmee een prima basis voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Meer en meer wordt ook gewerkt aan de productie van 
‘healthy, certified food’ danwel ecologische producten. Er is een University of Life Sciences 
met 12.000 studenten. 

• Daarnaast is de mijnbouw een belangrijke sector (kolen). Andere sectoren van betekenis 
zijn de chemie, houtindustrie, metaal en machine-industrie. 

• Lublin is het meest welvarende deel van de regio. Hier zijn ook diverse universiteiten met 
zo’n 100.000 studenten. De stad geldt bovendien als een centrum voor IT. Ook is hier het 
Lublin Science and Technology Park gevestigd.  

• Daarnaast zijn er 10 verschillende zones en bedrijvenparken waar aantrekkelijke 
belasting- en investeringsvoorwaarden gelden, zoals de Special Economic Zone Euro-Park 
Mielec en Euro-Park Wislosan. De grootste ontwikkellocatie is Pulawy (99 hectare).  

• Het aantal buitenlandse bedrijven in de regio bedroeg in 2011 1.118 ongeveer 1,5% van 
alle buitenlandse bedrijven in Polen. Partijen die hier al investeerden: Baxter Healthcare, 
Raben, Makro, Carrefour, Deutsche Bank en Tesco. 

• De regio benoemt als haar high-potential sectoren voor investeringen onder meer 
‘agriculture and food processing’, logistiek en ‘engineering’ (automotive, machines en 
apparaten). 

 
Tabel 27: mogelijke match Lubelskie met Gelderse topsectoren 

 Lubelskie Opmerkingen 

Health (+) Link met ecologische food-productie 

Agro-Food ++ 
Echte food-regio: (veel) kansen op het gebied kennis, handel, 
investeringen. 

EMT + Mijnbouw = energie. I.c.m. food ook kansen voor biobased? 

Maakindustrie + 
Toelevering aan machine-industrie en food-industrie? Plus: export & 
outsourcing. 
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Op het eerste gezicht lijkt een economische samenwerking met deze regio aantrekkelijk. Polen 
groeit sterk en deze regio heeft sectoren die aansluiten bij de Gelderse topsectoren (agro-food 
vooral). Ook zijn er al bestuurlijke relaties met het gebied. Aan de andere kant moeten de 
mogelijkheden van het gebied in perspectief geplaatst worden van de potenties van 
internationalisering in andere (grotere) landen en gebieden zoals Noord-Amerika, Duitsland en 
China. Uit oogpunt van economisch rendement van de inspanningen is Lubelski daarom niet de 
eerste keuze. 

6.2 China  
 
De provincie Gelderland heeft banden met drie regio’s in China: Fujian (sinds 2009, geen 
formele relatie), Hubei (formele relatie sinds 1999) en Shandong (formeel, sinds 2005). Ook is er 
een niet geformaliseerde relatie met de provincie Liaoning (sinds 2008), Overijssel heeft hier ook 
een relatie mee. Alle samenwerkingsvormen betreffen economische aangelegenheden.  
 
Hieronder wordt verkend wat de economische potenties en kenmerken van de voor Gelderland 
belangrijkste regio’s zijn en in hoeverre economische samenwerking aantrekkelijk is. Allereerst 
wordt stilgestaan bij de Chinese economie, daarna bij de drie regio’s (hoofdstuk 6.3). 
 
De Chinese economie 

• China is de tweede wereldeconomie met een GDP van ongeveer US$8.250 biljoen (IMF).  
• Ook is China na de US de tweede handelsnatie met een internationale handelswaarde 

van US$3.64 biljoen in 2011.  
• In 2011 maakten 61 Chinese bedrijven deel uit van de Fortune Global 500.  
• De afgelopen jaren lagen de groeipercentages van de economie tussen 8 en 10% per 

jaar. In 2010 groeide de economie nog met 10,4 %. 
• Het EIU verwacht voor de jaren 2013-2016 een groei van het GDP van gemiddeld 8% 

per jaar.  
• Verder is China de derde ‘ontvanger’ in de wereld van inward foreign direct investment 

(FDI). In 2011 ging het om $115 miljard aan investeringen, een toename van 9% ten 
opzichte van 2010.  China investeert in het buitenland door investeringen ($68 miljard in 
2010) en overnames van buitenlandse bedrijven.  

• Het aantal inwoners van China is inmiddels ruim 1,3 miljard. 
 
Handel met Nederland 

• China is inmiddels het nummer drie importland voor Nederland, met een aandeel van 
ruim 9%. 

• De goedereninvoer uit China bedroeg in 2010 31 miljard Euro, een toename van 41% 
ten opzichte van 2009.  

• De invoer uit China bestaat vooral uit machines danwel hightechproducten zoals 
kantoormachines, telecommunicatietoestellen en elektrische apparaten. Een deel van deze 
invoer is bestemd voor de overige Europese markt. 

• De totale invoer vanuit China naar Nederland groeide sinds 1996 van 2 miljard Euro 
naar 31 miljard Euro in 2011. In 1996 waren lowtechgoederen nog het belangrijkste deel 
van de invoer (‘van t-shirt naar tablet’). 
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• Uitvoer naar China groeit ook gestaag. Vanaf 2005 is deze in waarde meer dan 
verdubbeld tot 5,4 miljard Euro. Wel is de uitvoer bijna zes keer kleiner dan de invoer. 

• Driekwart van de uitvoer betreft grondstoffen, chemische producten en machines.
 Bron: Agentschap.nl 

 
Chinese bedrijven in Nederland 
In 2009 onderzocht KPMG hoe Chinese bedrijven Nederland waarderen als vestigingslocatie. De 
conclusie is dat directeuren van Chinese bedrijven zeer positief zijn over Nederland. Pluspunten 
die genoemd werden: 

1. Nederland is een efficiënte “Gateway” voor Chinese export naar Europa; 
2. Nederland is een effectieve en betrouwbare locatie voor Europese hoofdkantoren; 
3. Nederland heeft een effectief belastingsysteem; 
4. Nederland heeft een stabiel investeringsklimaat. 

 
The head of the KPMG China desk, Jimmy Ji, who himself takes part in economic missions to China, 
subscribes to these findings. "Promotional activities need to attract Chinese investors that have plans to 
establish portals for trade and logistics and related activities in a European headquarters", Ji said. 
"Additionally, the advantages of the Dutch tax system must be positioned more clearly. In this way, the 
relations that have long existed between China and the Netherlands can grow from a trade relationship 
to an investment relationship." 

 
Buitenlandse investeringen 

• China is een van de belangrijkste landen om in te investeren. In de jaren 80 lagen deze 
investeringen op een niveau van rond de US$ 4 miljard. Rond 2000 ging het al om 
bedragen van circa US$ 70 miljard. 

• EIU verwacht voor de periode 2011-2015 een gemiddelde van US$ 114 miljard aan FDI 
in China. 

• De belangrijkste investeerders in het land zijn HongKong, Zuid-Korea, Japan en de US. 
• De meeste investeringen vinden plaats in de Greater Guangdong, Greater Sjanghai en 

Greater Beijing regio’s. 
• De Nederlandse investeringen in China zijn substantieel. Alle Nederlandse multinationals 

zijn in China gevestigd. Chinese investeringen in Nederland zijn nog gering, maar dit 
groeit gestaag. Nederland is binnen de EU 3e investeerder in China. Nederland is binnen 
de EU het 3e bestemmingsland van Chinese investeringen. Bron: www.Agentschap.nl   
 

Match met topsectoren 
• Beide economieën zijn voor een groot deel complementair en er bestaat aanzienlijk 

potentieel voor verdere groei. Nederland en China hebben gelijksoortige uitdagingen op 
gebieden als voedselveiligheid en bodem, water- en luchtkwaliteit.  

• China was in 2009 en 2010 het land met de meeste investeringen in duurzame energie. 
In 2011 investeerde het land US$ 47,4 miljard in duurzame energie. Reductie in CO2-
uitstoot, toename van gebruik van duurzame energie en een hogere energie-efficiëntie 
staan hoog op de agenda in China. 

• Ook in de landbouwsector is een duurzame ontwikkeling prioriteit. De aandacht voor 
voedselkwaliteit neemt toe. China zet in op modernisering en schaalvergroting van de 
agro-food, betere wet- en regelgeving en verdere ontwikkeling van kennis en innovatie.  
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• Tenslotte investeert China ook flink in gezondheidszorg en life sciences. Naast de 
hervorming van de zorgsector, die gepaard met vele investeringen, liggen er kansen voor 
de farmacie. China is de op twee na grootste markt voor farmaceutische producten. De 
Chinese markt voor medische hulpmiddelen is bovendien de op een na grootste ter 
wereld. Al met al heeft China rondom zorg veel behoefte aan kennis en expertise uit het 
buitenland. Bron: www.zakendoeninchina.org  

 

6.3 Regio’s in China 
 
Onderstaand worden de belangrijkste economische kenmerken weergegeven van de regio’s 
Fujian, Hubei en Shandong. 

6.3.1 Hubei 
 

Introductie 
• De provincie Hubei is een belangrijk landbouwgebied (‘Land of Fish & Rice’). Daarnaast 

vormen de automobielindustrie en elektrische voertuigen, metaal, machinebouw, 
scheepvaart en scheepsbouw, duurzame en nieuwe energie en logistiek 
belangrijke sectoren in deze regio. 

• Hubei heeft meer dan 57 miljoen inwoners, de hoofdstad is Wuhan met circa 9 miljoen 
inwoners. Andere belangrijke steden zijn Jingzhou en Xiangyang. 

• Hubei is onderdeel van Centraal-China en wordt genoemd als de volgende aanjager van 
China’s economische groei. In vergelijking met de kustregio’s profiteert men, naast de 
strategische locatie, van relatief goedkope arbeid en groeiende consumentenmarkt. 

• Wuhan ligt aan de Yangtze Rivier en heeft een centrale en logistiek belangrijke positie in 
de regio. Er zijn 35 instellingen voor hoger onderwijs, met circa 2 miljoen studenten. 

 
Economie 

• De economie van Hubei is de 11de van het land met een nominaal GDP in 2011 van 
311 miljard USD. De regering van Hubei hoopt de jaarlijkse groei van het GDP boven de 
10% te houden en het GDP per capita te verdubbelen in de periode tot 2020.  

• Uitgedrukt in toegevoegde waarde (2011) zijn de automotive, voedings-en genotmiddelen 
en metaalindustrie het belangrijkst. 

• De komende jaren wil de regio ontwikkelingen in de elektronica, automotive, 
petroleum/chemie, machine-industrie en food processing verder stimuleren. Ook de 
medische industrie maakt een snelle ontwikkeling door. De sector is zeer gevarieerd en zal 
naar verwachting een belangrijke pijler worden voor de regionale economie.  

• Er zijn zes Economic and Technical Development Zones in de regio: 
1. Hubei Jingzhou Chengnan: met name textiel, petroleum en chemische industrie; 
2. Wuhan East Lake High-Tech: vooral gericht op elektronica & telecommunicatie; 
3. Wuhan Economic & Technical Development Zone: diverse industrie, onder meer 

automotive, chemie, biotech, food; 
4. Wuhan Export Processing Zone: is onderdeel van bovenstaande zone; 
5. Wuhan Optical Valley Software Park: is onderdeel van East Lake High-Tech; 
6. Xiangyang New & Hi-Tech Industrial Development Zone 



 

 

             
             

Internationalisering Provincie Gelderland – Eindrapportage (Juni 2013) 

 Pagina 53 van 66 
    

6.3.2 Shandong 
 
Introductie 

• Shandong is een kustregio en een van de rijkste provincies van China. Er is ruim 3.000 
kilometer kustlijn. Het is de grootste industriële producent en bekende ondernemingen 
zoals Haier, Hisense en Tsingtao Beer komen er vandaan.  

• Naar inwoners is Shandong de tweede provincie van China. In 2011 bedroeg het 
inwonertal 96,4 miljoen. De hoofdstad is Jinan met 6,7 miljoen inwoners. Andere 
belangrijke steden zijn onder meer de havensteden Qingdao en Yantai. Qingdao behoort 
tot de wereldwijde top 10 van havensteden.  

• Shandong is rijk aan natuurlijke bronnen. Dit heeft de basis gelegd voor sterke agro-
industrie. Ook de energiesector is sterk (onder meer olie) vertegenwoordigd. De nadruk 
ligt dus van oudsher op de zware industrie, maar de afgelopen jaren groeien vooral de 
lichtere hi-tech industrie en de tertiaire sector. 

• Shandong is in omvang de tweede consumentenmarkt van China. Veel multinationals zijn 
al in deze regio gevestigd: Siemens, Carrefour, Daewoo, LG, Samsung, Toyota en 
Kellogg. Japan en Korea zijn, door de nabijheid, belangrijke handelspartners. 

 
Economie 

• De economie van Shandong was in 2011 de derde van het land. Het GDP bedroeg dat 
jaar US$ 711 miljard.  

• Gemeten naar toegevoegde waarde (2011) zijn diverse industriële sectoren van belang: 
chemische materialen en producten (9.1%), food processing (7.5%), de machine-industrie 
(7.1%), textiel (6.3%) en mineralen (5.7%). De industriële basis is compleet en divers. 

• De regio geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van segmenten zoals computers, 
telecommunicatie en software (‘hi-tech’). 

• Ook de maritieme sector (logistiek, haveninfrastructuur, milieutechnologie) biedt 
aanknopingspunten. 

• Daarnaast wordt beleid gevoerd om de traditionele industriële sectoren vitaal te houden 
(chemie, staal, automotive e.d.) 

• Er zijn in totaal 160 economische zones, waarvan een tiental Economic & technological 
development zones met nationale status, Enkele zijn specifiek voor high-tech (Jinan, 
Weihai, Qingdao). 
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6.3.3 Fujian 
 
Belangrijkste kenmerken 

• Fujian ligt in het zuidoosten van China en geldt als een van de meest welvarende regio’s 
van het land. In omvang is het gebied vergelijkbaar met Griekenland. De regio is bosrijk 
en bergachtig en ligt tegenover Taiwan. 

• De regio heeft ruim 37 miljoen inwoners. Fuzhou is de hoofdstad (7,1 miljoen inwoners). 
Andere grote steden zijn Xiamen, Zhangzhou en Quanzhou. 

• Het GDP van de regio groeit al jaren zeer sterk (+ 10%) en bedroeg in 2011 U$ 276, 3 
miljard. Daarmee is zij de nummer 12 in China. 

• De regio had als een van de eerste in China een open oriëntatie op de buitenwereld. Ze 
speelt een belangrijke rol in de Chinese export (zesde regio van het land) en heeft een 
sterke aantrekkingskracht op buitenlandse investeringen. In 2011 was de omvang van de 
buitenlandse investeringen ruim U$ 13,5 miljard. Belangrijke investeerders zijn Hong Kong 
en Taiwan. 

• De economie van Fujian heeft een sterke relatie met Taiwan. De nabijheid en het grote 
aanbod van relatief goedkope arbeid maakt het gebied aantrekkelijk voor Taiwanese 
investeringen. De provinciale overheid stuurt hier ook sterk op, onder meer via speciale 
‘Taiwan investment zones’. Inmiddels zijn er ruim 3,800 Taiwanese ondernemingen 
gevestigd in de regio.  

• Belangrijke industriële sectoren zijn de elektronica, petrochemie en de (hoogwaardige) 
machine-industrie (onder automotive, scheepvaart). Daarnaast stimuleert de provincie 
sectoren van de toekomst zoals biotech, nieuwe energie en groene technologie.  

• De landbouw is nog steeds belangrijk, al neemt haar aandeel in het GDP door de jaren 
heen af. Op agrarisch gebied profileert Fujian zich als producent van ecologische 
landbouwproducten en ‘green foods’. De regio produceert onder meer thee, fruit, 
groenten, tabak en planten.  

• De regio kent een ruim aanbod aan speciale economische en technologische zones en 
heeft specifieke voorwaarden ontwikkeld (financieel, belastingen, immigratie) om 
buitenlandse investeringen aan te trekken. Buitenlandse bedrijven die actief zijn in het 
gebied zijn onder meer Boeing, Daimler, Dell, GE, Hitachi, Nokia, Siemens Panasonic. 

6.3.4 Match met topsectoren 

 
Onderstaande tabel geeft zicht op de match van de economieën in de drie Chinese regio’s met 
de Gelderse topsectoren. Op het eerste gezicht zijn er voldoende ‘matches’ van Gelderse 
topsectoren met de partnerregio’s in China. Dat is min of meer logisch omdat het hier gaat om 
grote economische regio’s met een gevarieerde industriële structuur en veel maakindustrie. Een 
nadere verdieping zou moeten uitwijzen of betreffende Chinese sectoren daadwerkelijk 
aantrekkelijk zijn voor het Gelderse bedrijfsleven. Het kan namelijk ook zo zijn dat de echte 
kansen voor de Gelderse topsectoren juist in andere Chinese regio’s liggen.  
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Wel moet men rekening houden met het feit dat het opbouwen van relaties en netwerken in China 
veel tijd en moeite kost. Het verdient daarom zeker de aanbeveling om bestaande relaties te 
bestendigen en te verdiepen, waarbij de focus bij voorkeur op een van de drie regio’s komt te 
liggen. Bij het aangaan van nieuwe relaties en kansen in andere regio’s kan mogelijk aangehaakt 
worden bij de (goede) contacten van partijen (zoals WUR) die ook buiten de drie genoemde 
regio’s in China actief zijn.  
 
Tabel 28: indicatie overlap topsectoren Gelderland met de drie Chinese regio’s 
  Hubei Shandong Fujian 

Health +  (+) 

Agro-Food +(+) + + 

EMT  + (+) 

Maakindustrie + + + 

 
 
Inzet vanuit Nederland in China 
Vanuit Nederland zijn NFIA (met 3 kantoren in Sjanghai, Beijing en Guangzhou) en Agentschap.nl 
(6 vestigingen NBSO) actief in China met acquisitie, promotie, missies en handelsbevordering. 
NFIA richt zich in haar acquisitie vooral op de sectoren food, chemie, hightech en machine-
industrie.  
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7. STRATEGIE EN OPERATIONALISERING    
 
Dit hoofdstuk omvat de strategische adviezen aan de provincie Gelderland over de mogelijkheden 
om de internationale acquisitie en de handelsbevordering verder te versterken de komende jaren. 
De adviezen zijn gebaseerd op de hiervoor beschreven analyses en conclusies, bureau-expertise 
en diverse werkbijeenkomsten met direct betrokkenen en experts. 
 
Hoewel acquisitie en handelsbevordering nauw samenhangen worden de adviezen per thema 
weergegeven. 
 

7.1 Adviezen internationale marketing en acquisitie 
 
Zet huidige werkwijze en taakverdel ing door 
De huidige werkwijze waarbij de provincie de kaders zet en OOST NV de uitvoeringspartner is 
dient voortgezet te worden. De werkwijze is efficiënt omdat de uitvoering op afstand is gezet in een 
professionele organisatie. Daarbij is gekozen voor een aantal speerpunten (focus). De 
speerpunten passen goed bij de regio, hebben groeipotentieel en zijn van belang voor de welvaart 
en het welzijn van Nederland en overige delen van de wereld. Bovendien is acquisitie een kwestie 
van lange adem: om succesvol te zijn moet er geïnvesteerd worden in opbouw van netwerken en 
naamsbekendheid van clusters. Continuïteit in de organisatie en de uitvoering is dus van belang.  
 
Breng nog meer focus aan in de speerpunten, leg koppeling met maakindustr ie 
Het bouwen en (internationaal) positioneren van clusters is een intensief en langdurig traject, zo 
toont de Gelderse praktijk. Om resultaten te boeken is focus wenselijk. Vanuit dat oogpunt is het 
slim dat Gelderland heeft gekozen voor een aantal topsectoren. Met name de maakindustrie is 
zonder meer belangrijk voor de Gelderse economie. Tegelijkertijd gaat het om een zeer divers 
marktsegment dat lastig af te bakenen is. De maakindustrie is daarnaast ondersteunend aan de 
drie overige topsectoren EMT, Health en Food. Omwille van de focus raden we aan om de 
activiteiten richting de maakindustrie zo veel mogelijk te koppelen aan deze drie sectoren. Over 
de logistiek: zie verderop. 
 
Zorg per c luster voor maatwerk dat aanslui t  op de ui tgangssi tuat ie van het 
betreffende cluster 
De aanpak per speerpunt vergt maatwerk. Elk cluster bevindt zich namelijk in een verschillend 
stadium van ontwikkeling en internationalisering. Dat stadium is bepalend voor de richting van de 
activiteiten en de te verwachten resultaten. Agro-food is het sterkst ontwikkeld en staat ook het 
meest op de kaart. Internationale acquisitie is al volop in uitvoering. De propositie is ook helder. 
Health heeft haar propositie recent aangescherpt (via Red Med Tech Highway). Vanuit deze 
specifieke branding kan ook doelgerichter aan de acquisitie gewerkt worden. Voor EMT staat de 
internationale acquisitie nog in de kinderschoenen, feitelijk is men nog volop aan het bouwen aan 
het cluster. Vervolgens moet een sterk operationeel plan uitgewerkt worden op basis van een te 
formuleren boodschap/propositie (zie ook tabel 29).  
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Bij de maakindustrie zijn de acquisitiekansen beperkter, wel kan hier goed ingespeeld worden op 
de trend van ‘reshoring’ en het versterken van exportkansen. Dit moet dus bij voorkeur gedaan 
worden in combinatie met de drie topsectoren en een sterke verankeringsstrategie.  
 
De exacte aanpak per topsector wordt uitgewerkt in operationele programma’s. Daarin wordt ook 
ingegaan op niches en eventuele donorlanden. 
 
Investeer in Gelderse variant van ‘Current Investor Development’ (G.I.D.) 
Omdat acquisitie steeds meer vanuit het gevestigde bedrijfsleven plaatsvindt is het onderhouden 
van deze contacten van eminent belang. Vanuit NFIA was hiertoe ook het programma Current 
Investor Development opgezet. De financiering hiervoor is echter eindig. Bovendien betrof het hier 
alleen de buitenlandse bedrijven. We raden aan om dit beleid voort te zetten op Gelderse schaal, 
omdat dit een waardevolle en effectieve manier is om bedrijven te verankeren en nieuwe projecten 
op te sporen. Nota bene: schatgraven is een vorm van pro-actieve acquisitie. Dit zogenaamde 
‘wroeten’ kan uiteraard ook plaats vinden bij Nederlandse bedrijven. Verder moet een koppeling 
gemaakt worden met de gekozen topsectoren.  
 
Overigens is CID of GID een prima instrument om een praktische koppeling te maken tussen het 
provinciale beleid en de uitvoering van internationalisering. Dit kan bijvoorbeeld door bestuurders 
te betrekken bij deze activiteiten. 
 
Zorg voor goede afstemming van (bovenregionale) acquis i t ie-act iv i te i ten 
De internationale acquisitie kenmerkt zich door een verdere opschaling. Omdat bedrijven en 
clusters niet denken in bestuurlijke grenzen en Nederland bovendien relatief klein is ontstaat er 
meer en meer een trend van het denken in regionale of landelijke concepten zoals FoodValley. Dit 
wordt gevoed door het Rijksbeleid dat gericht is op Topsectoren. Tegelijkertijd zijn er veel partijen 
actief op het gebied van internationale acquisitie (en handelsbevordering), waardoor er altijd veel 
plannen zijn voor reizen en missies. Dat gebeurt binnen Gelderland, maar ook daarbuiten. Denk 
alleen al aan de verschillende regio’s in Nederland die zich richten op Health (Medical Delta 
e.d.). Maar ook aan gemeenten, kennisinstellingen en subregio’s die eigen ‘clusters’ koesteren en 
relaties hebben met steden in verre landen.  
 
Bovenlokale en bovenregionale afstemming is gewenst om versnippering en overlap in de 
internationale acquisitie tegen te gaan. De provincie kan – gezien haar algemene belang - deze 
taak op zich nemen, door goed zicht te houden op ontwikkelingen in andere provincies en de 
topsectoren en door hier actief over te informeren en te communiceren, bijvoorbeeld in reguliere 
overleggen met OOST NV en de topsectoren. Het voordeel van een provinciale regievorming is 
een effectievere inzet van tijd en middelen. Kortom, dit levert geld op. 
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Zorg voor ui tbreiding van de IB-capacitei t  
Internationale acquisitie is een tijdrovend vakgebied. Het opbouwen van netwerken en 
naamsbekendheid en een professionele follow-up van contacten is arbeidsintensief. Daarbij neemt 
de concurrentie tussen landen en regio’s toe. Acquisitie binnen topsectoren is bovendien extra 
complex omdat deze nog meer van ‘binnenuit’  plaats vindt, er vaak een koppeling is met 
productontwikkeling en omdat er veel partners bij betrokken zijn (kennisinstellingen, onderwijs, 
adviseurs, bedrijven). Het ‘jagen’ op accounts impliceert daarbij dat men bedrijven echt moet 
leren doorgronden en kennen via uitgebreide business intelligence aanpak.  
 
OOST NV werkt nu met een bezetting van 7,7 Fte voor Gelderland en Overijssel. Dat betekent 
dat grofweg een ruime 3,5 Fte – inclusief back office - beschikbaar is voor de Gelderse acquisitie. 
De praktijk toont dat binnen deze bezetting een proactieve en professionele bewerking van twee 
topsectoren (Food en Health) niet altijd haalbaar is. Hiertoe zou men eigenlijk moeten beschikken 
over twee ervaren acquisiteurs per cluster. Daarnaast is een professioneel back office 
noodzakelijk, zodat de gewenste business intelligence aanpak uitgevoerd kan worden. 
 
Gezien de ambities op het gebied van EMT en Logistiek (plus de ruimte die er moet zijn voor 
reguliere taken zoals CID en de passieve acquisitie) lijkt dit een te beperkte bezetting. Dit mede   
gezien het ambitieniveau dat wij voorstellen. 
 
Voor Health is te overwegen om eventuele extra capaciteit vooral in te zetten om een succesvolle 
werving en acquisitie voor de Novio Tech Campus. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de doelen van Novio Tech Campus op het gebied van werkgelegenheid, investeringen en de 
realisatie van cross-overs.  
 
Stimuleer cross-overs tussen de Gelderse topsectoren 
Uit de analyses blijkt dat de drie topsectoren Agro-food, Health en EMT interessante cross-overs 
hebben. Een thema als gezonde voeding raakt zowel Agro-food als Health. Tussen EMT en Agro-
food liggen mogelijk kansen op het gebied van biobased energy. Om deze kansen daadwerkelijk 
te benutten moeten cross-overs tussen de clusters meer gestimuleerd worden. De provincie kan 
hierin als overkoepelende partij een prima rol spelen, bijvoorbeeld door experts vanuit diverse 
clusters aan elkaar te koppelen in missies, projecten en brainstorms. Zo wordt door betrokken 
experts onderschreven dat de cross-overs tussen Agro-food en Health aanwezig zijn, maar dat 
nader onderzoek nodig is naar het echt onderscheidende en de pareltjes hierbinnen. 
 
Donorlanden acquisitie: huidige keuze OOST NV is goede leidraad, maar houdt rekening met shift 
naar account-benadering 
Een belangrijke vraag is welke donorlanden nu het meest interessant zijn voor internationale 
acquisitie. In de huidige werkplannen van OOST NV ligt de focus vooralsnog op in totaal zes 
landen: Nederland, Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Japan en Duitsland. Per speerpunt wordt dit 
verschillende ingevuld. In principe wordt hierin een logische keuze gemaakt tussen nabijheid 
(Nederland, Duitsland) en verwachte dynamiek op het gebied van FDI (Noord-Amerika, delen van 
Azië). Tegelijkertijd blijkt dat de acquisitie zich in de praktijk steeds meer richt op (grote) 
ondernemingen (‘accounts’). Het land van herkomst is dan minder relevant, mede omdat deze 
bedrijven vaak al op meerder locaties actief zijn. De focus op een aantal landen kan wel relevant 
zijn bij het maken van keuzes voor beurzen, inkomende en uitgaande missies et cetera.  
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Zet ontwikkel ingen in de logist iek door, behandel logist iek echter niet als 
topsector 
Op het gebied van de logistiek heeft Gelderland ambities om de marketing en acquisitie te 
intensiveren, vooral vanuit de regio Zuid-Gelderland. Omdat de logistiek bijdraagt aan de 
versterking van alle topsectoren (als onmisbare schakel in de keten, zoals bij de tuinbouw) is dit 
een logische keuze. Bovendien levert logistiek een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid 
en de uitgifte van bedrijventerreinen. Ook heeft Gelderland een prima locatie tussen Rotterdam, 
Schiphol en het Europese achterland. De provinciale ambities liggen vooral op het gebied van 
acquisitie (en minder op totale clusterontwikkeling). Omwille van de focus is dit logisch. Bovendien 
kan hierbij een grote rol weggelegd zijn voor OOST NV en de regio’s en gemeenten in Zuid-
Gelderland. Al met al gaat het dus meer om een versterking van de Gelderse economie in de 
breedte (en dus niet om een topsector). 
 
Denk na over inzet van instrumenten die een ‘warm shoulder’ bieden aan 
investeerders 
Bij het aantrekken van investeringen en bedrijven is sprake van een stevige concurrentiestrijd. 
Bedrijven hebben (soms) ook te maken met (tijdelijke) financiële beperkingen of risico’s. Steden en 
regio’s (zeker in het buitenland) bedenken daarom veel incentives om bedrijven te verleiden. 
Natuurlijk is het belangrijk om maximaal servicegericht te zijn en uit te blinken in flexibiliteit en 
snelheid: het rode-loper gevoel. Maar wellicht zijn er nog (kleine) extra’s die Gelderland net een 
streepje voor kunnen geven, zonder dat er sprake is van staatsteun uiteraard. Suggesties zijn 
bijvoorbeeld: 

• het beschikbaar maken van de diensten van PPM voor buitenlandse bedrijven; 
• het ontwikkelen van nieuwe ‘incentives’, zoals het ‘gratis’ inpluggen van bedrijven in 

netwerken; 
• het ontwikkelen van nieuwe fondsen voor R&D-bedrijven en vestigingen; 
• het beter aanhaken van bedrijven op Europese fondsen; 
• stimuleren en prikkelen van internationaal ondernemen. 

 
Belangrijk hierbij is dat de kaders voor eventuele regelingen duidelijk zijn. Dat bevordert de 
snelheid en transparantie bij onderhandelingen met bedrijven. 
 
Een ander aandachtspunt is het stimuleren van alumni-beleid. Het werven van buitenlandse 
bedrijven begint vroeg en kan gestalte krijgen via (oud-)studenten van Gelderse 
onderwijsinstellingen die nu in het buitenland werken en/of wonen. 
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7.2 Adviezen handelsbevordering 
 
Onderken het belang van handelsbevordering  
Wellicht ten overvloede: handelsbevordering is belangrijk voor Gelderland. Deze tak van sport 
staat vaak aan het begin van vestigingen van bedrijven in een gebied. Ook raakt de 
handelsbevordering meer en meer verweven met acquisitie en matchmaking. Bovendien zijn veel 
bedrijven al actief met in- en uitvoer. Tegelijkertijd is er, zeker onder het kleinere MKB, kans voor 
verbetering. Juist voor deze partijen zijn economische missies zeer waardevol (leggen van 
contacten, opdoen van ervaring met exporteren). 
 
Ontwikkel een duidel i jke strategie voor handelsbevordering 
Waar de acquisitie danwel investeringsbevordering al gestructureerd wordt aangevlogen is dit bij 
de Gelderse handelsbevordering nog niet het geval. Om de effectiviteit van inspanningen te 
vergroten moet er een (gezamenlijke) rode draad zijn. De Kamer van Koophandel is daarbij een 
belangrijke partner. De exacte rol en haar capaciteit is echter een vraagteken. Internationalisering 
blijft op de agenda bij de Kamer van Koophandel, maar in welke vorm precies? Een sterkere regie 
vanuit de provincie lijkt dus handig op dit moment. Tenminste moet duidelijk zijn waar de 
provinciale middelen en aandacht naar uit moeten gaan en waar men actief of re-actief opereert. 
Plus: welke landen hebben prioriteit? Derhalve: stel een meerjarig werkplan handelsbevordering 
op en wijs hiervoor een trekker aan. 
 
Koppel handelsbevordering aan de Gelderse topsectoren 
Handelsbevordering ontbeert nu een duidelijke focus. Tegelijkertijd kan de handelsbevordering 
een opmaat zijn voor matchmaking en de acquisitie van bedrijven. Vanuit die optiek is het 
wenselijk om handelsbevordering meer te koppelen aan de topsectoren (gespecialiseerde missies 
op maat). Bestaande contacten en netwerken kunnen elkaar zo versterken. De effectiviteit van 
inspanningen wordt vergroot en er ontstaat meer kans op synergie binnen de topsectoren. Een 
mooi voorbeeld zijn uitgaande missies Health die verzorgd kunnen worden waarbij ook Gelderse 
(MKB-)bedrijven aan haken.  
 
Daarnaast kan de provincie de internationalisering van Betuwse Bloem sterker positioneren en 
faciliteren. Bijvoorbeeld door missies te ondersteunen of door verbindingen te leggen met Food 
Valley NL. Feitelijk moet Betuwse Bloem onderdeel zijn van het beleid dat gericht is op Agro-Food. 
Nu ligt de focus daarbinnen vooral op Food Valley NL. Met de Betuwse Bloem krijgt export en 
handelsbevordering duidelijker positie in het topsectorenbeleid.  
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Vul missies doelgerichter in en volg twee-sporen beleid 
In het verlengde van het bovenstaande moeten de uitgaande missies doelgerichter ingevuld 
worden. Ontwikkel dus meer (kortere) missies met een thema. Enerzijds om de bewerking van de 
clusters effectiever te doen. Anderzijds om de belangen van de ondernemers uit de clusters beter 
te bedienen. Zij hebben immers geen behoefte aan protocollen en bestuurlijke sessies. Koppel de 
missies ook meer aan grote beurzen in het buitenland bijvoorbeeld. Overigens, naast de meer 
zakelijke missies kan er behoefte blijven aan algemene, bestuurlijke missies die gericht zijn op 
onderhoud van relaties. Zeker in China is dit van belang. Volg dus een twee-sporen beleid. 
 
Vergeet de Duitse markt niet 
Veel kansen voor Gelderse ondernemers, zoals de maakindustrie, liggen op de Duitse markt. Hier 
ligt ook nog groeipotentieel, zo gaven de experts aan. Naar verwachting zal de Kamer van 
Koophandel hierop actief beleid (blijven) voeren. Waar mogelijk moet de provincie dit 
ondersteunen en versterken (regierol?), door het stimuleren van subsidiemogelijkheden, kennis van 
regulering beschikbaar te stellen, innovatie(s) bij het MKB (RCT’s) en inzet van OOST NV. In elk 
geval moet er (net als voor China) een duidelijke strategie komen, al dan niet in samenwerking 
met partners zoals de Kamer van Koophandel. 
 
Maak de missies naar China meer doelgericht 
Handelsmissies richten zich nu vooral op China. Hierbij ligt de focus op drie regio’s. Regio’s die 
ook weer aanknopingspunten hebben met de Gelderse topsectoren. Bovendien zijn het 
groeigebieden. Gezien de omvang van elk van deze regio’s doemt wel de vraag op of Gelderland 
al deze markten goed kan bedienen. Immers, zeker in China, vergt het opbouwen van relaties en 
netwerken veel tijd en moeite. Vanuit die optiek zou Hubei prioritair kunnen zijn, ook gezien de 
sterke relaties van de stad Arnhem met de hoofdstad van Hubei (Wuhan). 
 
De praktijk toont bovendien dat regionale missies alleen zin hebben als er focus in zit. Dus: naast 
een prioritering van de regio’s zal ook gekozen moeten worden voor gerichte missies gekoppeld 
aan een van de topsectoren. Zo krijgt Gelderland ook meer profiel in de betreffende Chinese 
regio. En er ontstaat een betere wisselwerking met de internationale acquisitie. Daarnaast kan, om 
kansen in specifieke sectoren te benutten, aangehaakt worden bij de netwerken van Gelderse 
multinationals en de WUR. Ook moet uiteraard gebruik gemaakt blijven worden van de lokale 
marktkennis van de NBSO’s in China. 
 
Streef niet naar een economische samenwerking met Lubl in 
Eventuele samenwerking met de Poolse regio Lublin lijkt logisch gezien het foodprofiel en de 
potentie van de Poolse economie. Anderzijds is Polen geen belangrijke donorregio voor de 
internationale acquisitie in Nederland en van de topsectoren. De regio Lublin is bovendien relatief 
arm en klein (zeker in vergelijking met Chinese regio’s of Duitsland) en biedt zo gezien niet direct 
grote kansen voor export e.d. Buiten de eventuele bestuurlijke relaties is het dus de vraag of deze 
samenwerking veel economische meerwaarde heeft voor Gelderland. Bovendien zal er capaciteit 
nodig zijn om dit te realiseren. Dit kan weer ten koste gaan van het beleid dat gericht is op een 
beperkt aantal topsectoren (met daarbinnen kansrijke landen en bedrijven). 
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Wat te doen met ‘New Kids on the Block’ zoals Turki je en Brazi l ië? 
Het kenmerk van internationalisering is dat er zich altijd weer nieuwe kansen voordoen. De 
economie ontwikkelt zich immers snel. Natuurlijk is het interessant om deze kansen te benutten. 
Aan de andere kant ontstaat het risico dat men achter elke bal aanholt. Handelsbevordering wordt 
zo een ad-hoc activiteit. Dat gaat zeker niet tot goede resultaten leiden. Voor handelsbevordering 
raden wij daarom aan om te prioriteiten te leggen bij China en Duitsland (vooral actieve rol 
provincie). Verder dient zo veel mogelijk aangesloten te worden bij de donorlanden van de 
topsectoren die in de werkplannen investeringsbevordering van OOST NV staan (hier meer re-
actieve rol provincie). Bij ‘nieuwe’ landen dient een afwegingskader gehanteerd te worden. 
Belangrijk daarbij is in welke mate de activiteiten bij gaan bijdragen aan versterking van de drie 
topsectoren. Ook kan de vraag gesteld worden in hoeverre een eventuele missies naar een 
‘nieuw’ land de belangen behartigt van (grote) Gelderse bedrijven. Ten slotte dient in ogenschouw 
te worden genomen in hoeverre een eventuele missie een aanslag doet op de capaciteit en 
middelen van de provincie (ook in perspectief van de overige activiteiten). Het is immers 
makkelijker om aan te haken op een missie waar de WUR of een grote multinational leidend is of 
op een missie vanuit de nationale topsectoren. 
 

7.3 Inspanningen en doelen 
 
Samengevat geeft onderstaande tabel weer waar – idealiter - de focus moet liggen bij de verdere 
internationalisering en versterking van de verschillende topsectoren in Gelderland. Een toelichting: 
hoe meer plusjes in een vak, des te meer inzet is gewenst. 
 
Tabel 29: prioriteiten per Gelderse topsector en cross-overs komende jaren  

Sector HB CID BD Propositie Marketing Acquisitie 

Health  ++ ++ ++ +++ ++ 

Agro-Food +++ ++ + + ++ +++ 

EMT + +++ ++(+) +++ ++ + 

 

Uit de tabel kunnen de strategische lijnen voor de internationalisering per topsector afgeleid 
worden.   

• Voor ‘ Health’  geldt dat de nadruk vooral ligt op activiteiten rondom internationale 
marketing en acquisitie. Dit op basis van een concreet uit te werken propositie (rondom 
Red Med-Tech Highway), waarbij ook de Novio Tech Campus een positie kan krijgen.  

• Bij ‘ Food’ ontstaat een vergelijkbaar beeld, maar hier moet de nadruk nog meer liggen 
op de acquisitie (propositie en marketing zijn immers behoorlijk op orde). Daarnaast 
moeten prioriteiten gelegd worden bij de (HB) handelsbevordering (dit betreft de 
tuinbouw).  

• Bij ‘EMT’ ligt de nadruk op het completeren van het cluster, de propositie en vervolgens 
de branding. Hierin gekoppeld liggen nog extra activiteiten op het gebied van business 
development.  



 

 

             
             

Internationalisering Provincie Gelderland – Eindrapportage (Juni 2013) 

 Pagina 63 van 66 
    

• Bij de potentiele cross-overs zal in eerste instantie vooral geïnvesteerd moeten worden in 
het vinden van goede business modellen (BD) en proposities.   

• Ten slotte blijkt het belang van Current Investor Development (CID) voor alle segmenten 
groot te zijn. Dit vormt de basis voor de uitbouw van andere activiteiten op het gebied van 
internationalisering. Hier kan ook de cross-sectorale koppeling gelegd worden met de 
maakindustrie. 

 
Advies over ambities (generiek) 
Bij de verdere uitvoering van de internationale acquisitie en handelsbevordering kan aan 
verschillende ambitieniveaus gedacht worden. Wat moet de komende jaren de ambitie en rol van 
de provincie Gelderland zijn? Diverse denkrichtingen zijn mogelijk. Om hierin de juiste afweging 
te maken is het goed om stil te staan bij een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek, 
namelijk: 

• Het belang van buitenlandse bedrijven en internationalisering voor de Gelderse economie 
is groot (in termen van werkgelegenheid, export, toegevoegde waarde); 

• Gelderland presteert binnen Nederland niet bovengemiddeld op het gebied van export en 
het aantrekken van buitenlandse bedrijven (‘er kan meer bij’); 

• Er liggen groeikansen in alle drie de topsectoren die Gelderland heeft gekozen; 
• Er zijn extra kansen op het snijvlak van deze drie topsectoren gesignaleerd vooral tussen 

Food en Health en tussen Food en EMT; 
• De uitvoering van internationale acquisitie wordt steeds arbeidsintensiever en complexer. 

Het aantrekken van bedrijven met een (hoge) kenniscomponent vergt veel meer dan de 
traditionele acquisitie waarbij het vooral ging om verkoop van grond en vastgoed en het 
actief benaderen van nieuwe vestigers via min of meer ‘koude’ acquisitie; 

• Er dreigt overlap en versnippering op het gebied van internationalisering, door de 
aanwezigheid van veel partijen en (nieuwe) samenwerkingsverbanden, zowel binnen als 
buiten de provincie; 

• Hoewel de drie clusters in Gelderland al behoorlijk wat body hebben zijn er nog veel 
mogelijkheden voor verdere versterking op het gebied van innovatie, verbindingen, 
marketing en (regionale) branding en afstemming; 

• In de maakindustrie liggen kansen op het gebied van ‘reshoring’. Deze sector is 
bovendien heel belangrijk voor de Gelderse economie, de topsectoren en de export; 

• Het exportpotentieel van Gelderland kan omhoog, bijvoorbeeld door het beter benutten 
van kansen dichtbij (Duitsland!); 

• Kansen voor internationalisering en acquisitie liggen zeker op de wat langere termijn in de 
BRIC-landen, danwel regio’s buiten Europa. Een provinciale overheid kan een belangrijke 
rol spelen bij het openen van deuren en het aanboren van contacten in dergelijke 
gebieden; 

• Handelsbevordering en acquisitie (alsook matchmaking) zijn steeds meer met elkaar 
verweven. Dat benadrukt het belang van een gestructureerde aanpak. Zeker waar het 
gaat om handelsbevordering is meer regie nodig (‘ geen missie om de missie’). Bovendien 
kan deze versterkt worden door een koppeling te maken met de topsectoren. 
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Wij adviseren de provincie Gelderland om haar inzet te intensiveren. Redenen hiervoor: 
• er is (grote) behoefte aan (boven)regionale afstemming van activiteiten; 
• er is behoefte aan meer koppeling van handelsbevordering aan acquisitie; 
• er is behoefte aan meer samenhang en samenwerking tussen de topsectoren (cross-overs); 
• twee (Food, Health) van de drie topsectoren zijn al stevige clusters waar op korte termijn 

geoogst kan worden (acquisitie, internationalisering); 
• internationalisering is een belangrijke, kansrijke beleidslijn om de slecht lopende 

economie uit het slop te trekken. 
 
Ons advies is om de extra capaciteit vooral in te zetten voor Food en Health. Deze clusters zijn ver 
in hun ontwikkeling en bieden op korte termijn de meeste kansen waar het gaat om 
internationalisering, in het bijzonder marketing en acquisitie (zie ook tabel 29). Hiermee kunnen 
tastbare, aansprekende en concrete resultaten worden geboekt. Dat geeft ook weer veel 
draagvlak voor het provinciale beleid, de nodige ‘reuring’ en enthousiasme bij medewerkers. 
Kortom, versterk dat wat nu al echt sterk is, zonder de verdere uitbouw van het cluster EMT uit het 
oog te verliezen natuurlijk. Wanneer de propositie van dit cluster echt staat is er zeker noodzaak 
om minimale basiscapaciteit in te zetten voor acquisitie. 
 
Overigens, wanneer het gaat om extra FTE’s is het natuurlijk wel van belang om welk type FTE het 
gaat. Bij voorkeur worden ervaren acquisiteurs of projectmanagers toegevoegd, met kennis van 
de betreffende sectoren. Daarmee wordt de kans op extra resultaten veel groter. Dit type FTE is 
immers direct inzetbaar voor de kerntaken en daarmee effectiever dan een starter of persoon met 
maar enkele jaren werkervaring. 
 
Verder dient men zich te realiseren dat het boeken van extra resultaten niet op korte termijn gaat 
lukken. Dat vergt een lange adem van enkele jaren. Ook de omvang van de markt speelt 
natuurlijk een rol. De ‘koek’ heeft uiteindelijk een bepaalde (maximale) omvang, er zit dus een 
‘limiet’ aan te bereiken marktaandelen (mede door concurrentie), aantallen vestigers en 
investeringen. Ook aan het aantal uit te voeren marketinginspanningen zit een grens. Er moet 
immers voldoende tijd blijven voor het voorbereidingen en opvolgen van events, gesprekken en 
missies. Dit alles maakt duidelijk dat een goede monitoring en regelmatige (tussen)evaluatie van 
de activiteiten op het gebied van internationalisering noodzakelijk is. 
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BIJLAGE A: Geraadpleegde experts 
 
 
 
 

• Simone Balhuizen, provincie Gelderland 
• Dominique Binckhorst, provincie Gelderland 
• Peter Booman, WUR 
• Joost Bouman, Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie 
• Frank Geerlings, provincie Gelderland 
• Robert Haaijk, provincie Gelderland 
• Trudy Hoenselaar, Kamer van Koophandel 
• Roger van Hoesel, Food Valley NL 
• Albert Hoogeveen, Oost NV 
• Debbie van der Hoorn, Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
• Karin Horsman, WUR 
• Willem Huntink, provincie Gelderland 
• Peter de Jong, provincie Gelderland 
• Jan Jonker, Health Valley 
• Bernold Kemperink, Oost NV 
• Francine Knoops, provincie Gelderland 
• Marc de Kroon, gemeente Arnhem 
• Henk Ligtenberg, Oost NV 
• Eric Meiberg, Stichting KIEMT/GreenTechAlliances 
• Anne Mensink, Food Valley NL 
• Bart van Moorsel, Provincie Gelderland 
• Nicolien Pieterse, WUR 
• Andre Rutten, Kamer van Koophandel 
• Eric Samson, Ministerie van Buitenlandse Zaken 
• Paul Volleman, gemeente Wageningen 
• Harry de Vries, Stichting KIEMT/GreenTechAlliances 
• Karin van Willigen, Oost NV 
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BIJLAGE B: DEFINITIES EN BEGRIPPEN 
 
 
 

 
Begrip Omschri jv ing 
Handelsbevordering (HB) Het stimuleren van handel in goederen en/of 

diensten tussen bedrijven uit verschillende landen, 
regio’s en gebieden (import/export) 

Business Development (BD) Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 
(‘innovaties’) door bedrijven al dan niet in 
samenwerking met andere partijen (bedrijven, 
onderwijs, kennisinstellingen et cetera) 

Marketing en acquisitie (M&A) Activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe 
fysieke vestigingen van bedrijven naar een regio, 
vanuit een specifieke sector of donorregio 

Verankering (‘current investor 
development’) 

Activiteiten gericht op het behoud en verdere groei 
van reeds gevestigde (buitenlandse) bedrijven in 
een regio 

Investeringsbevordering (IB) Combinatie van marketing en acquisitie en 
verankering (CID) 

Matchmaking /  
Technology Matchmaking 

Het koppelen van verschillende bedrijven en 
instellingen uit specifieke clusters, ter stimulering 
van diverse vormen van samenwerking zoals 
business development, innovaties, handel, joint-
ventures etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


