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Voorwoord
Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan van de vereniging Amsterdam Airport Area (AAA).

AAA is een samenwerkingsverband waarin SADC publieke en private partijen bij elkaar brengt die allen belang
hebben bij het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Onze regio wordt geconfronteerd met een sterk veranderende economische omgeving.
Deze veranderingen hebben niet alleen te maken met een tijdelijk effect van de economische recessie,
maar ook met een structurele verandering van de concurrentiepositie van de MRA ten opzichte van andere
internationale regio’s. Het speelveld verandert, de concurrentie neemt toe.

Anno 2010/2011 zijn echter tekenen van economisch herstel te zien. Bovendien heeft de MRA de potentie
om in de top van Europese Global Business Gateways mee te draaien. De regio beschikt over een combinatie
van onder meer een internationaal handels- en financieel centrum, een sterke creatieve sector, een
internationale luchthaven (hub), moderne zeehaven, ’s werelds grootste bloemenveiling en één van de grootste
internetknooppunten ter wereld. De MRA wordt gezien als European Business Hub, die ten opzichte van
concurrenten ‘smart’ en efficiënt is en zich daarop nog verder kan ontwikkelen.

Met het oog op de kansen die er liggen hebben publieke en private partijen in de MRA gekozen voor een
gezamenlijke clusterstrategie als basis voor structurele economische versterking van een aantal perspectiefvolle
marktsegmenten in de regio. De clusters waaraan prioriteit wordt gegeven zijn vastgesteld binnen het
Bestuurlijk Overleg PRES en de Economic Development Board van de MRA. Met de clusterstrategie, en de
regionale samenwerking en afstemming die hierbij plaatsvindt, wordt ingespeeld op de mogelijkheid om te
komen tot een sterk en divers ‘portfolio’ voor de regio Amsterdam, waarbij met de beschikbare voorzieningen
en locaties een optimaal business klimaat wordt geboden.

AAA zet zich in als coördinator op het gebied van luchthaven- logistiek- en vastgoedgerelateerde doelgroepen
en clusters. Specifiek voor het cluster Trade & Logistics, waarbinnen de MRA de potentie heeft om een
‘toppakket’ te ontwikkelen, heeft AAA een meerjarig programma opgesteld voor een versterkte clusteraanpak
met de titel ‘Amsterdam Trade & Logistics’. Dit programma is ter subsidiëring ingediend in het kader van de
subsidieregeling Pieken in de Delta (PID) van het Ministerie van Economische Zaken. Omstreeks april 2011
wordt duidelijk of subsidie voor dit programma wordt toegekend. Ook indien dit niet het geval is blijven
de principes die ten grondslag liggen aan de versterkte clusteraanpak (o.a. meer marktfocus) gelden als
uitgangspunt voor de invulling van AAA activiteiten in de komende jaren.
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Binnen het geheel aan activiteiten vanuit de MRA onderscheidt AAA zich niet alleen door haar specialisme
op Trade & Logistics, maar ook door de nadrukkelijke link met regionale vastgoed- en gebiedsontwikkeling.
Onder andere via de verbondenheid met SADC als regionale gebiedsontwikkelaar ontstaat een unieke
koppeling tussen internationale promotie en positionering (markt/vraag) en ontwikkeling van kantorenlocaties
en bedrijventerreinen (aanbod) in de regio. Met haar mix van publieke en private leden kan AAA een
essentiële rol spelen in het ontsluiten van kennis en ervaring uit de markt en het verbinden hiervan aan
overheidsinitiatieven.

Arthur van Dijk
Voorzitter
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Hoofdstuk 1
Bestuur & Organisatie
1.1 Strategisch kader
Amsterdam Airport Area (AAA) is een strategische samenwerking van SADC met publieke en private partijen
die allen belang hebben bij het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA). De missie van AAA ligt in het verbinden van overheden en private partijen
in gezamenlijke inspanningen ter verbetering van de internationale concurrentiepositie van de MRA als vestigingslocatie en daardoor het realiseren van maatschappelijke en financiële meerwaarde voor haar leden.

Dit doet AAA door twee functies te vervullen:

Platformfunctie:
AAA fungeert als neutraal platform voor samenwerking en uitwisseling van kennis, capaciteit en netwerk tussen
publieke en private partijen in de regio. Focus van AAA ligt daarbij op de thema’s Handel & Logistiek en
Vastgoed- & Gebiedsontwikkeling.

Middels haar platformactiviteiten faciliteert AAA markt en overheid om in gezamenlijkheid en vanuit internationaal perspectief te werken aan een sterk en divers ‘portfolio’ voor de MRA, waarbij met de beschikbare
voorzieningen en locaties een optimaal business klimaat wordt geboden.

Marketing- en acquisitiefunctie:
AAA richt zich op efficiënte, klantgerichte en doelgroepspecifieke internationale marketing en promotie van
de regio Amsterdam als top vestigingslocatie, met als doel het aantrekken en faciliteren van internationale
bedrijvigheid op de aanwezige bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de regio.

Als leidend principe voor haar marketingactiviteiten hanteert AAA de clusterstrategie. Publieke en private
partijen in de MRA hebben gekozen voor deze gezamenlijke clusterstrategie als basis voor structurele economische versterking van een aantal perspectiefvolle marktsegmenten in de regio. Binnen het Bestuurlijk Overleg
PRES en de Economic Development Board van de MRA zijn de clusters vastgesteld waaraan prioriteit wordt
gegeven, te weten ICT, Creatieve Industrie, Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Food & Flowers, Logistiek en Handel en Toerisme & Congressen. Afspraken over werkverdeling onder regiopartners (met
o.a. amsterdam inbusiness en Amsterdam Innovatie Motor) zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare
expertise en middelen. AAA zet zich daarbij in op de Trade & Logistics gerelateerde clusters (incl. Perishables).
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Aan alle activiteiten van AAA ligt een acquisitiecomponent ten grondslag. Met acquisitie bedoelen we het
internationaal actief zoeken, in contact komen met en begeleiden van internationale bedrijven die zich willen
vestigen in de regio. AAA vervult hierin een loketfunctie. Daar waar de acties van AAA leiden tot daadwerkelijke contractonderhandeling, is AAA geen partij en is dit een zaak van individuele partners.

1.2 Speerpunten 2011
Voor 2011 zijn de volgende strategische speerpunten geformuleerd:

Vergroten marktfocus
AAA wil haar slagkracht richting markt vergroten, door (nog meer dan nu al het geval is) in te gaan zetten op
ontwikkeling van sterke bedrijvennetwerken binnen de diverse clusters en het actief laten participeren van
deze bedrijvennetwerken in de verdere clusterontwikkeling. Dit wordt een primaire taak voor de ‘clustertrekkers’ en de clusterwerkgroepen. De ‘markt’ wordt nu nog onvoldoende betrokken bij de uitwerking van de
clusterstrategie. Veel waardevolle informatie over kansen en knelpunten of regionale en mondiale trends &
ontwikkelingen blijft hiermee onbenut. Actieve betrokkenheid van marktpartijen is essentieel om een optimale
fit tussen vraag en aanbod te creëren.

Versterken (inhoudelijke) platformfunctie: verbinden vraag en aanbod
AAA verzorgt niet alleen internationale marketing en acquisitie voor de regio (het ‘presenteren’ van het
aanbod), maar wil ook actief meewerken aan de ontwikkeling van dit aanbod vanuit internationaal concurrentieperspectief. De output uit de bedrijvennetwerken per cluster (concrete innovatie-ideeën en –concepten,
zie speerpunt hierboven) wordt gedeeld met markt en overheid, waardoor eenvoudiger en gerichter aanbod
ontwikkeld kan worden dat aansluit op de vraag. Ook biedt AAA een neutraal platform waar markt en
overheid elkaar kunnen vinden voor afstemming over regionale vastgoed- en gebiedsontwikkelingsthema’s
(zoals Plabeka).

Focus op gerichte acquisitie en investor development
Evenals in 2010 blijft een belangrijke strategische keuze om meer in te zetten op gerichte, clusterspecifieke
acquisitie en minder op generieke marketing en promotie. Tevens blijft relatiebeheer onder reeds gevestigde
bedrijven (investor development) een speerpunt. Voor deze activiteiten wordt samen opgetrokken met amsterdam inbusiness (AIB) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Deze speerpunten worden in de hierna volgende hoofdstukken geoperationaliseerd.
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1.3 Organisatieinrichting
Leden
Met ingang van 2011 kan AAA twee nieuwe leden verwelkomen bij de vereniging, te weten Rabobank en
OMALA. COD heeft helaas aangegeven het lidmaatschap in de huidige vorm niet te continueren.

Per 1 januari 2011 bestaat AAA uit de volgende 18 leden:
•

ABN AMRO

•

ING Real Estate

•

AMB Property Europe

•

IPMMC

•

Delta Development Group

•

MAB Development

•

Dura Vermeer

•

OMALA

•

Gemeente Almere

•

OVG

•

Gemeente Amsterdam

•

Provincie Noord-Holland

•

Gemeente Haarlemmermeer

•

Rabobank Regio Schiphol

•

Gemeente Lelystad

•

Schiphol Area Development Company

•

Haven Amsterdam

•

Schiphol Real Estate

Organisatiestructuur
De organisatie is als volgt ingericht:

Algemene
Ledenvergadering

Dagelijks Bestuur

AAA bureau

Vastgoedplatform

Clusterwerkgroep

Clusterwerkgroep

Clusterwerkgroep

Enzovoort
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Algemene Ledenvergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden vertegenwoordigd. Er worden in 2011 ten minste twee
vergaderingen gehouden:
•

Een vóór 1 juli, hierin worden onder meer de jaarstukken vastgesteld

•

Een tussen 1 oktober en 24 december om het jaarplan inclusief begroting vast te stellen

Dagelijks Bestuur (DB)
In het Dagelijks Bestuur (DB) nemen in 2011 zes leden zitting voor de aansturing van de vereniging. Het DB
geeft leiding aan de vereniging, draagt zorg voor een goede taakverdeling binnen de werkstructuren van de
vereniging, haar deelneming aan het maatschappelijk verkeer en het functioneren van haar apparaat. Het DB
komt in 2011 tenminste 4 maal bijeen.

Bestuursleden zijn:
Voorzitter

-

Arthur van Dijk (Gem. Haarlemmermeer)

Vice-Voorzitter en secretaris

-

Ruud Bergh (SADC, tevens directeur AAA)

Penningmeester

-

Dick Loos (ING Real Estate)

Bestuurslid

-

Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)

Bestuurslid

-

Koen Overtoom (Haven Amsterdam)

Bestuurslid

-

Hilde van der Meer (EZ Amsterdam)

Organisatie / medewerkers
SADC verzorgt als secretaris van de vereniging de capaciteit voor het AAA bureau. Diverse medewerkers
van SADC verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA. In 2011 wordt ca. 3,5 fte ingezet ten behoeve
van de algehele coördinatie van de vereniging en uitvoering van haar activiteiten. Centraal aanspreekpunt
is de AAA Coördinator. Het bureau faciliteert het merendeel van de AAA activiteiten zoals vastgesteld in het
jaarplan. Daarnaast is de vereniging voor het realiseren van haar ambities ook afhankelijk van de (kosteloze)
inbreng van uren door AAA leden.

Werkgroepen
Leden kunnen zitting nemen in werkgroepen die zich richten op specifieke projecten, thema’s (zoals Vastgoedplatform) en/of clusters die voor hen relevant zijn.
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1.4 Regiosamenwerking
AAA is actief in de Metropoolregio Amsterdam. Binnen deze regio zijn meerdere partijen die zich, net als AAA,
richten op cluster development, gebiedsontwikkeling en/of internationale marketing, promotie en acquisitie.
Er is een gezamenlijke visie, afgestemde aanpak en taakverdeling overeengekomen, gebaseerd op de
specifieke krachten en specialismen van de diverse partijen alsmede de beschikbare capaciteit en middelen.

AAA opereert in 2011 binnen de volgende context:

(Bestuurlijke) coördinatie
•

Economic Development Board Amsterdam (EDBA): de Economic Development Board voor de metropoolregio Amsterdam wordt het belangrijkste regionale adviesorgaan op economisch gebied, waarin de
‘triple helix’ van markt, overheid en kennisinstellingen is vertegenwoordigd. De EDBA heeft een zevental
speerpuntclusters benoemd waarop zij een kennis- en innovatieagenda voor de komende jaren gaat
ontwikkelen. Eén van de speerpuntclusters is Trade & Logistics, waarvoor AAA reeds een concreet
programma ter invulling van de agenda heeft opgesteld (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1).

•

Amsterdam Logistics Board (ALB): de ALB fungeert als de ‘clustertafel’ Logistiek voor de EDBA. De ALB is
een bestuurlijke samenwerking van bedrijven, overheden en kennisinstellingen gericht op de gezamenlijke
agendering van kansen en knelpunten met betrekking tot de logistieke concurrentiekracht van de MRA.

Marketing, promotie en acquisitie
•

amsterdam inbusiness (AIB): deze publieke samenwerking van de Economische diensten van de Gemeenten
Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere en Amstelveen coördineert de algemene acquisitie en investor
development activiteiten vanuit de MRA. Met AIB is een onderverdeling gemaakt van inspanningen op
de speerpuntclusters voor de MRA en wordt samenwerking opgezet op de clusters waar overlap zit, zoals
Fashion of Life Sciences.

•

Amsterdam Innovatie Motor (AIM): AIM bevordert samenwerking, innovatie en nieuwe bedrijvigheid
in de regio Amsterdam en richt zich hierbij op de sectoren Creatieve Industrie, ICT, Life Sciences en
Duurzaamheid.

•

Amsterdam Partners: eigenaar van het citymarketing motto ‘Iamsterdam’ en daarmee een belangrijke partner in het neerzetten van een eenduidige uitstraling voor alle uitingen van de diverse partijen in de MRA.

•

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA): het NFIA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie
van Economische Zaken. NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/
of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt zich daarnaast op internationale promotie van Nederland als investeringslocatie.
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•

Nederland Distributieland (NDL): NDL is een belangenvereniging van bedrijven en organisaties die zich
direct of indirect bezighouden met logistiek via alle modaliteiten (weg, water, spoor, lucht en leidingen)
en met de vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland. Onder de naam Holland International
Distribution Council (HIDC) promoot NDL Nederland als ‘Gateway to Europe’ in het buitenland.

(Innovatie)projecten en concept-/productontwikkeling
•

Smart Cargo Hub: een coalitie van logistieke organisaties en de Kamer van Koophandel welke zich richt
op voortdurende verbeteringen en innovaties om de MRA het ‘beste, slimste en meest betrouwbare
internationale logistieke multimodale knooppunt van Europa’ te maken.

•

Logistieke toplocaties (terreinentiteiten als ACT, Schiphol Oost, Atlaspark, Almere Stichtsekant, Greenpark,
OMALA): de logistieke ontwikkellocaties in de regio richten zich ieder op product- en conceptontwikkeling
voor het accommoderen van gebruikers. AAA levert vanuit haar clusteraanpak de ‘market intelligence’ voor
het vraaggericht ontwikkelen van concepten en locaties.

Kennisontwikkeling
•

Bestuursforum Schiphol (BFS): vanuit het Bestuursforum Schiphol wordt ingezet op kennisontwikkeling binnen de clusters via clusteranalyses en databases. Dit biedt kansen en nieuwe inzichten voor doorvertaling in
enerzijds productontwikkeling (gebiedsconcepten, innovatieprojecten) en anderzijds marketing, acquisitie
en investor development.

•

Dinalog (logistiek topinstituut te Breda): verantwoordelijk voor de uitvoering van het Innovatieprogramma
Logistiek & Supply Chains waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Met Dinalog
worden afspraken gemaakt over koppeling van innovatie-ideeën en concepten uit de clusternetwerken aan
het kennisprogramma en initiatieven van Dinalog, alsmede kennisdisseminatie en valorisatie vanuit Dinalog
richting de bedrijvennetwerken in de clusters.

Binnen het geheel aan activiteiten vanuit de Metropoolregio Amsterdam onderscheidt AAA zich niet alleen
door haar specialisme op Trade & Logistics, maar ook door de nadrukkelijke link met regionale vastgoed- en
gebiedsontwikkeling. Onder andere via de verbondenheid met SADC als regionale gebiedsontwikkelaar
ontstaat een unieke koppeling tussen internationale promotie en positionering (markt/vraag) en ontwikkeling
van kantorenlocaties en bedrijventerreinen (aanbod) in de regio. AAA verzorgt niet alleen de marketing, maar
biedt ook het platform om te werken aan ontwikkeling van het aanbod (inrichting van terreinen, conceptontwikkeling). Met haar mix van publieke en private leden kan AAA een essentiële rol spelen in het ontsluiten
van kennis en ervaring uit de markt en het verbinden hiervan aan overheidsinitiatieven.
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1.5 Toetreding nieuwe leden
Met ingang van 2011 treden Rabobank en OMALA toe als nieuwe leden bij de vereniging AAA. Sinds de
oprichting van de vereniging AAA in 2008 zijn hiermee in totaal 10 nieuwe leden toegetreden tot het samenwerkingsverband. De toetreding van deze partijen heeft het draagvlak in de regio verder vergroot en de
organisatie bovendien organisatorisch, maatschappelijk/bestuurlijk en financieel sterker gemaakt. Om de
toetreding van nieuwe leden in de toekomst, en daarmee de verdere groei van de vereniging, te reguleren
is richting-gevend beleid opgesteld voor de selectie van potentiële nieuwe leden. Indien zich partijen
melden worden deze door het bestuur aan de toetredingscriteria1 getoetst om te bepalen of lidmaatschap
toegewezen wordt.

1.6 Corporate communicatie
Corporate communicatie wordt ingezet als instrument dat actief bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van AAA als vereniging. In een samenwerkingsverband als AAA, dat functioneert in een complex speelveld
van publieke en private partijen, is het van groot belang om alle relevante stakeholders positief betrokken en
op de hoogte te houden van missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten van AAA.

De speerpunten voor corporate communicatie in 2011 zijn:
•

Intensiveren contact met leden (betrokkenheid vergroten middels individueel contact, bijeenkomsten,
nieuwsbrief en extranet)

•

Beter uitdragen van resultaten (‘be good and tell it’)

•

Profileren AAA bij marktpartijen / bedrijvennetwerken (verkrijgen draagvlak en positie als ‘aanspreekpunt’)

•

Positioneren AAA binnen regionaal bestuurlijk kader (o.a. in Economic Development Board en Amsterdam
Logistics Board)

•

Informatiemanagement (behouden kennis, ervaring, informatie)
DECEMBER

2010

AAA Update
In deze Update:

Om deze speerpunten te bereiken worden in 2011 de volgende instrumenten

• AAA met amsterdam inbusiness op
bedrijfsbezoek in Zuid-Korea en Japan
• Aan het Woord: Jeroen Smit
• Clusternieuws: aerospace en logistics
• Leden Updates: OVG en MAB Development
• AAA jaarplan 2011

ingezet:

Nieuwsbrief ‘AAA Update’
De AAA Update is een tweemaandelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief voor
leden, hun achterban en overige stakeholders van de vereniging AAA. Deze
nieuwsbrief is erop gericht relevante partners van AAA op de hoogte te

… en natuurlijk onze vaste rubrieken AAA Matters
en AAA Extranet. Veel leesplezier!

AAA met amsterdam inbusiness
op bedrijfsbezoek in Zuid-Korea en Japan
In november heeft AAA deelgenomen aan een handelsdelegatie naar Zuid-Korea en Japan. Deze reis
werd door AAA georganiseerd in samenwerking met
amsterdam inbusiness. Zuid-Korea en Japan behoren
al jarenlang samen met de VS, India en China tot de
belangrijkste investeerders in de Metropoolregio
Amsterdam. Andersom behoort Nederland tot één
van de belangrijkste Europese investeerders daar.
Directe aanleiding was een bezoek van het Concertgebouworkest aan Seoul en Tokio. Zij speelden voor
de delegatie en de belangrijkste zakenrelaties voor
de regio onder meer in de Suntory Hall in Tokyo; een
tweejaarlijks terugkerend fenomeen. In het kielzog
van het orkest stond een delegatie onder leiding van
burgemeester Van Zanen (Amstelveen) en wethouders
Van Dijk (Haarlemmermeer) en Scholten (Almere).
Ruud Bergh en Michel van Wijk vertegenwoordigden
SADC/AAA. Tijdens de reis stonden bedrijfsbezoeken
centraal. Het gaat dan om ondernemers die overwegen
zich in de Metropoolregio Amsterdam te vestigen, zich
hier recent gevestigd hebben, of die voor de regio van
groot belang zijn en behouden moeten blijven.
In Zuid-Zuid-Korea vielen de sterk aantrekkende economie en de focus op de concurrentiepositie van het land
op. Daar is ook reden toe, met de op één na grootste
cargo-airline en -luchthaven ter wereld, en de vijftiende
economie in de wereld. Vlak voor het bezoek was Seoul
dan ook gastheer van de G20. De ontwikkeling van de
luchthavenregio Incheon was indrukwekkend, het gebied
is in negen jaar tijd van de grond gekomen (zie foto
boven). Schiphol geldt als een voorbeeld, maar Incheon
is inmiddels groter. Beide regio’s kunnen nu veel van

houden van activiteiten, ontwikkelingen en resultaten van de vereniging AAA.

Toetredingscriteria nieuwe leden:
1. langdurig belang t.a.v. vastgoed en/of internationale investeringen in de AAA regio (als indicatie wordt vijf jaar genomen),
2. geen sprake van tegenstrijdige (juridische) belangen met overige partners,
3. toegevoegde waarde in de AAA samenwerking door bijvoorbeeld internationaal netwerk of aanvulling op aanbod van AAA product,
4. bereid lid te worden voor een periode van minimaal drie jaar waarbij een jaarlijkse, vooraf vastgestelde, contributie wordt betaald.
1

elkaar leren. Bij de bedrijfsbezoeken aan onder meer LG
en haar zusterbedrijf LSIS vielen schaal en groeicijfers op.
Logistieke dienstverlener Pantos ontwikkelt zich snel, ook
binnen Nederland met een vestiging op Schiphol-Rijk.
Amsterdam inbusiness en AAA faciliteren dat soort processen. Naast de kwantitatieve groei valt ook kwaliteit
en duurzaamheid op. CT&T, ’s wereld grootste fabrikant
van auto’s op batterijen en zich recent in Amsterdam vestigde, is daar een mooi voorbeeld van (zie foto onder).
In Japan is de interne groei minder sterk en ligt de
focus voor groei op investeren in het buitenland.
Luchtvaartbedrijven als JAL en JAMCO hebben het
momenteel lastig en waardeerden ons bezoek in deze
tijden. Dat is voor Aziatische bedrijven belangrijk. In
dat kader zijn ook bezoeken bij grote multinationals
als Canon, Ricoh en Mitsubishi afgelegd. De ontwikkelingen van logistieke dienstverleners als NNR zijn erg
bemoedigend; zij hebben onlangs een vestiging op
Schiphol geopend. Ook een aantal leads in onder meer
aerospace en de gamingindustrie laten zien dat onze
regio nog steeds in trek is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Michel van Wijk, m.vanwijk@sadc.nl of
020 - 206 66 85. n
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In de nieuwsbrief komt steeds een aantal vaste rubrieken terug, zoals Clusternieuws, Nieuwe brochures en
de Agenda. Tevens wordt leden de mogelijkheid geboden te berichten over ontwikkelingen in de eigen
organisatie in de rubieken ‘Aan het woord’ en ‘Leden updates’.
De AAA Update draagt als instrument bij aan de berichtgeving richting leden alsmede de positionering van
AAA als organisatie.

Extranet
In 2010 is het AAA Extranet gelanceerd; een digitaal platform voor het verzamelen, documenteren en uitwisselen van gegevens en documenten die voor de leden van AAA relevant zijn. Het Extranet dient ter stimulering
en vereenvoudiging van communicatie tussen AAA en haar leden. Zaken die op het Extranet worden
bijgehouden zijn o.a. een activiteitenkalender, projectplannen en -verslagen, presentaties, clusterinformatie,
gegevens van contactpersonen, notulen van vergaderingen, relevante rapporten etcetera. Op één centrale
locatie kan alle informatie over AAA en haar bezigheden teruggevonden worden. AAA leden hebben ieder
een eigen inlogcode voor het extranet en kunnen daar de verschillende stukken bekijken of downloaden. Bij
plaatsing van nieuwe items ontvangen zij daarover bericht. Op termijn kan de platformfunctie van het Extranet
nog uitgebreid worden door toevoeging van functionaliteiten als een Forum of Poll.

Corporate PR
PR (Public Relations) is een communicatie-instrument dat ingezet kan worden om de zichtbaarheid en
positionering van AAA bij haar publieksgroepen (zoals de marktpartijen in het clusternetwerk of bestuurders
in de MRA) te versterken. Middels corporate PR kan AAA haar corporate boodschap (wie zijn we, wat doen
we, wat willen we bereiken) communiceren en bewijzen. Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van
free publicity over AAA, het genereren van interviews in relevante media, uitsturen van persberichten of het
organiseren van een relatiemarketing evenement.

Website
De AAA website is zowel een marketingcommunicatie-instrument (gericht op promotie van de regio
Amsterdam) als ook een corporate communicatie-instrument (gericht op profilering van de organisatie AAA).
Het is het digitale visitekaartje van de vereniging. De AAA website krijgt begin 2011 een make-over; de
content wordt volledig geactualiseerd en de look & feel aangepast.

Corporate folder AAA
O.a. vanwege de toetreding van nieuwe leden en herijking van AAA strategie en beleid is een update nodig
van de AAA Corporate folder uit 2008.
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Hoofdstuk 2
Cluster development

Met het oog op de kansen die er liggen voor ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam als Europese
‘Global Business Gateway’ hebben publieke en private partijen in de MRA gekozen voor een gezamenlijke
clusterstrategie als basis voor structurele economische versterking van een aantal perspectiefvolle
marktsegmenten in de regio. De zeven clusters waaraan prioriteit wordt gegeven zijn vastgesteld binnen
het Bestuurlijk Overleg PRES en de Economic Development Board van de MRA. De speerpuntclusters voor
de komende jaren zijn: ICT, Creatieve Industrie, Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Food &
Flowers, Logistiek en Handel en Toerisme & Congressen.

Met de clusterstrategie, en de regionale samenwerking en afstemming die hierbij plaatsvindt, wordt
ingespeeld op de mogelijkheid om te komen tot een sterk en divers ‘portfolio’ voor de Metropoolregio
Amsterdam, waarbij met de beschikbare voorzieningen en locaties een optimaal business klimaat wordt
geboden.

Om de beschikbare kennis, ervaring en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt ingezet op een
logische ‘werkverdeling’ onder de diverse partijen in de MRA die zich bezighouden met Kennis & Innovatie
en/of Marketing & Acquisitie voor de clusters. In het geheel aan activiteiten richt AAA zich reeds enkele jaren
primair op clusters met een logistieke component.

2.1 Pieken in de Delta (Amsterdam Trade & Logistics)
Eén van de terreinen waarop de MRA de potentie heeft om een ‘toppakket’ te ontwikkelen is Trade & Logistics.
Om de ambities voor dit cluster in de komende jaren waar te kunnen maken heeft AAA een projectvoorstel
‘Amsterdam Trade & Logistics; a market driven approach’ opgesteld dat is ingediend in het kader van de
subsidieregeling Pieken in de Delta van het Ministerie van Economische Zaken.

Dit projectvoorstel komt voort uit de constatering van de drie gateways (airport, seaport, greenport), toonaangevende bedrijven en overheden uit de regio dat een innovatieve clusteraanpak, waarbij wordt ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen de logistieke ketens (‘beyond logistics’), essentieel is voor behoud
c.q. versterking van de internationale concurrentiekracht van de MRA als logistics hub. Deze internationale
concurrentiekracht staat de laatste jaren meer en meer onder druk, zichtbaar in het achterblijvende aantal
nieuwe projecten en uitgiftes in de regio, teruglopend marktaandeel en lagere prijzen.
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De veranderende economische omgeving vraagt om een aanpak waarbij creatief en krachtig op nieuwe
marktkansen ingespeeld wordt. Er zijn in de afgelopen jaren al de nodige inspanningen verricht. In 2008 is
gestart met Amsterdam Connecting Trade (ACT), Beyond Logistics. ACT heeft als vliegwiel gediend voor het
her-definiëren van de krachtige logistieke positie van de Metropoolregio. Ook is in de Regionaal Economische
Visie Schiphol (REVS, 2009) de ambitie geformuleerd om meer in te zetten op de kwaliteit van locatieontwikkeling, waarbij de focus lag op een vraaggerichte aanpak vanuit sterke economische clusters. Voor kansrijke
clusters in de Schipholregio, waaronder Aerospace, Perishables, Fashion en High Tech, wordt ingezet op het
faciliteren van de clusterontwikkeling door een daarop afgestemde ontwikkeling van vestigingsmilieus.
Aansluitend zijn in het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) afspraken gemaakt over
reductie en/of fasering van ontwikkeling van (logistieke) werklocaties.

Om tot een (op hoofdlijnen) afgestemd beleid voor het totale logistiek cluster te komen is twee jaar geleden
de Amsterdam Logistics Board opgericht, een platform op bestuurlijk niveau waar overheden en een aantal
logistieke topspelers elkaar ontmoeten om de regionale agenda voor het logistieke cluster in de MRA op te
stellen en concreet invulling te geven. Partijen treffen elkaar tevens in de Smart Cargo Hub, een coalitie van
logistieke (belangen-)organisaties en de Kamer van Koophandel Amsterdam welke zich richt op voortdurende
verbeteringen en innovaties om de MRA het ‘beste, slimste en meest betrouwbare internationale logistieke
multimodale knooppunt van Europa’ te maken. Aan kennisontwikkeling wordt inhoud gegeven door o.a.
Dinalog, het Centre of Excellence voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en topopleidingen in logistiek
en supply chain management. Ook wordt vanuit het Bestuursforum Schiphol ingezet op kennisontwikkeling
over en binnen de clusters via clusteranalyses en databases om op basis daarvan tot locatieprofielen te komen.

Op het gebied van concrete ‘productontwikkeling’ zijn in de Metropoolregio verschillende toplocaties ontwikkeld of in ontwikkeling die ruimte bieden voor een invulling met innovatieve marktconcepten (o.a. ACT, Almere
Stichtsekant, Haven, Greenpark, OMALA, Schiphol-Oost). Hierbij wordt tevens geïnvesteerd in de ontwikkeling
van duurzaamheidconcepten en multimodale infrastructuur. Aansluitend werken partijen aan nieuwe concepten
om de concurrentiekracht van de gateways te versterken (projecten als Schiphol Smart Gate, E-Freight,
Ongestoorde Logistieke Verbindingen en nieuwe concepten voor truckparkeren en terugdringen van wachttijden voor vrachtvervoer).

De logistieke clusters zijn tot slot geïntegreerd in de internationale marketing-, acquisitie- en investor development werkzaamheden van AAA en amsterdam inbusiness. Daarbij wordt samengewerkt met nationale partners
als Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributie Land (NDL).
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Het totaal aan huidige clusterinspanningen kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Uitgangssituatie: clusterinspanningen Trade & Logistics

Versterking
logistieke
concurrentiekracht MRA

Productontwikkeling
(concrete projecten/innovaties)

Internationale profilering
(marketing), acquisitie &
investor development

• Logistieke innovatieprojecten
(bijv. Smartgate, E-freight)
• Logistieke toplocaties
(ACT, Almere Stichtsekant, Haven,
Greenpark, OMALA, Schiphol-Oost)

• AAA
• NFIA / NDL
• amsterdam inbusiness

?
Agendering / beleid

?

Ontwikkeling
& innovatie
logistieke
clusters MRA

• Amsterdam Logistics Board
• Plabeka / REVS
• Smart Cargo Hub
• Kennisinstellingen (Dinalog)
• Bestuursforum Schiphol

Markt/vraag

Aanbod

Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

•

Huidige clusterinspanningen zijn vooral aanbodgericht. Er vindt nog onvoldoende afstemming plaats met
(regionale en globale) marktontwikkelingen.

•

Het ontbreekt aan capaciteit voor en invulling van een sterke marktfocus en inzet van bedrijven voor
marktgedreven ontwikkeling & innovatie in de logistieke clusters.

•

Er is onvoldoende regie op het totaal aan initiatieven en partijen binnen het clusternetwerk Trade & Logistics.

•

Er is onvoldoende sprake van een zelfversterkende clustercyclus. De verschillende inspanningen staan
teveel op zichzelf en maken onvoldoende gebruik van het onderling versterkend vermogen.

Voor een slagvaardige aanpak van het cluster Trade & Logistics is dan ook behoefte aan het ‘leggen van de
puzzel’ (en de invulling van de ‘missing links’), het organiseren van de aansluiting van de diverse initiatieven op
elkaar en het vergroten van de gezamenlijke effectiviteit. De potentie van het gebied, de samenwerking binnen
de clusterstrategie en alle initiatieven die nu al worden ontplooid bieden hiertoe uitstekende kansen. AAA biedt
de ervaring en het netwerk om de uitvoeringskracht voor deze versterkte clusteraanpak te leveren.
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Schematisch:

Inzet project: cyclus Amsterdam Trade & Logistics

Versterking
logistieke
concurrentiekracht MRA

Acquisitie
&
concrete
investeringen

Internationale
profilering
& investeringsbevordering

= scope PID-project

Productontwikkeling
(concrete projecten/innovaties)
• Logistieke innovatieprojecten
• Vastgoed- en gebiedsconcepten

‘Market intelligence
• Vertalen
• Verbinden
• Versterken

Markt:
cluster development /
open innovatie
Ontwikkeling
& innovatie
logistieke
clusters MRA

• Bedrijvennetwerken
• Concrete innovatie-ideeën
• Prioritering
• Neutraal, toegankelijk

Agendering / beleid
• Amsterdam Logistics Board
• Plabeka / REVS
• Smart Cargo Hub
• Kennisinstellingen (Dinalog)

Markt/vraag

Aanbod

Bovenbeschreven ambities zijn door AAA vertaald in een concreet projectvoorstel ‘Amsterdam Trade & Logistics; a market driven approach’ met een looptijd van drie jaar (2011 t/m 2013). Het projectvoorstel wordt breed
gesteund (o.a. middels cofinanciering) door regionale partners en is ter verdere subsidiëring ingediend bij het
Ministerie van Economische Zaken. In het eerste kwartaal van 2011 wordt het projectvoorstel beoordeeld in de
Programmacommissie Pieken in de Delta, waarna in april 2011 al dan niet subsidie wordt toegekend.
Indien de Pieken in de Delta subsidie wordt toegekend zal het AAA jaarplan inclusief begroting worden herzien
en zal vanaf het tweede kwartaal 2011 sprake zijn van:

Versterken capaciteit op marktgedreven cluster development
Op dit moment beschikt AAA/SADC niet over de benodigde capaciteit voor het geambieerde brede ‘cluster
development’, waarbij dedicated clustertrekkers zich op één of enkele geselecteerde clusters richten en zich
geheel in de specifieke markt binnen deze clusters kunnen ‘invreten’. Indien extra middelen worden toegekend
zullen hiervoor senior cluster developers worden aangetrokken (ca. 2 fte) welke zich voltijds gaan richten op het
opbouwen en onderhouden van de bedrijvennetwerken, het verzamelen van marktinformatie, op de hoogte
blijven van trends, formuleren van innovatiekansen (met marktpartijen) en ideeën voor vastgoed-/gebiedsconcepten en het voeren van inspanningen voor internationale marketing en acquisitie.
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Vervullen regionale ‘Market Intelligence’ functie voor logistieke clusters
Indien middelen en capaciteit worden uitgebreid wordt een Market Intelligence Makelaar (ca. 0,8 fte) ingezet
voor regie op (de samenhang tussen) de verschillende partijen en inspanningen binnen de totale clustercyclus
Trade & Logistics. Deze functie maakt het mogelijk dat de marktinformatie die wordt verzameld in de bedrijvennetwerken en in contacten met nieuwe bedrijven tijdens (internationale) marketingactiviteiten intelligent wordt
ingezet ten behoeve van de regionale beleidsagenda, mogelijke logistieke innovatieprojecten en concept- en
productontwikkeling (o.a. vastgoed- en gebiedsontwikkeling door leden AAA). Invulling van deze schakel is
essentieel voor een effectieve en efficiënte werking van de clustercyclus.

Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan is de uitkomst van de subsidieaanvraag echter nog onbekend,
waarmee ook onzeker is in hoeverre middelen beschikbaar zijn om het totaal aan ambities waar te maken.
Er is daarom voor gekozen bij de invulling van de jaarplannen voor de clusters vooralsnog uit te gaan van
een situatie zónder subsidie. De principes die ten grondslag liggen aan de weergegeven zelfversterkende
clustercyclus blijven echter overeind. Deze gelden dan ook als uitgangspunt bij de invulling van de
clusterplannen voor 2011, zoals in de volgende paragrafen uiteengezet.

2.2 Aerospace
Het Aerospace cluster in de MRA kent in internationaal perspectief een eigen onderscheidend karakter. De
regio blinkt uit in MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) en de distributie van spare parts (Boeing, GE, etc.).
Daarnaast bestaat het cluster uit diverse Flight Simulation Companies en sterke advies- en kennisinstellingen
met een internationale reputatie. Inmiddels staat de regio ook weer in de belangstelling van OEM’s, met
recent de vestiging van Bombardier als bevestiging van de sterke propositie van de MRA als aerospace hub.
De ingrediënten voor succes zijn aanwezig en het is nu zaak deze elementen nog beter te structuren en te
bundelen zodat het potentieel daadwerkelijk verzilverd kan worden.

Terugblik 2010
2010 was wederom een succesvol jaar voor het aerospace cluster. Vanuit AAA zijn verschillende marketing- en
acquisitie-inspanningen gevoerd, zoals deelname in het Holland paviljoen op de Farnborough International
Airshow, bezoek aan Ebace (general Aviation beurs) in Geneve, een acquisitiereis naar de VS, bezoek aan
een MRO beurs in Londen, deelname aan de M&O beurs (Maintenance & Organisation) van Bombardier in
Amsterdam en het organiseren en uitvoeren van investor development gesprekken en fact finding trips. Uit
deze activiteiten zijn verschillende leads gegenereerd waarvan nog 8 leads ‘in opvolging’ zijn. Concreet hebben zich in 2010 6 nieuwe Aerospace gerelateerde bedrijven gevestigd in de regio. Het betreft hier Vueling,
Aeroconseil, Cessna, Pratt & Withney, Emirates Airlines en Rekkof.
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Binnen het aerospace cluster hebben zich de laatste jaren meerdere nieuwe partijen in de regio gevestigd,
waarbij AAA een rol heeft gespeeld in het locatiekeuzeproces. Gezien de fysieke clustering van deze bedrijven
op enkele specifieke locaties in de regio wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om een ‘fee structuur’
op te zetten waarbij partijen die specifiek voordeel behalen van een nieuwe vestiger een fee betalen voor
de verrichte inspanningen. Op deze manier wordt balans aangebracht in de investering door AAA in het
aerospace cluster als geheel en de opbrengst hiervan voor specifieke partijen. De haalbaarheid van deze fee
structuur zal allereerst in het aerospace cluster worden onderzocht, waarna deze ook voor andere clusters
toegepast kan worden.

Kansen & knelpunten
Om het cluster aerospace verder te kunnen versterken is een inventarisatie gemaakt van de huidige kansen en
knelpunten voor cluster development:

•

De MRA beschikt in de basis over een sterke propositie als aerospace hub, maar deze dient nu krachtig te
worden uitgewerkt en in de markt gezet. Van essentieel belang hierbij is de inzet van een gericht bedrijvennetwerk in de regio.

•

Capaciteit is nodig om de kansen die voortvloeien uit de clusteraanpak (o.a. op het gebied van acquisitie
van nieuwe vestigers) te kunnen verzilveren en de (aanwezige en nieuwe) OEM’s te ondersteunen bij het
aantrekken van toeleveranciers.

•

Er is behoefte aan kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van aerospace logistics. Logistieke
dienstverleners willen meewerken aan het versterken van de marktpositie, bijvoorbeeld op het gebied van
spare parts distributie of nieuwe DC concepten (‘Front Stock DC’).

•

Het ‘old boys network’ dient te worden doorontwikkeld naar een economisch netwerk met koepelorganisatie

•

Doorontwikkeling van het aerospace cluster in de MRA draagt bij aan ontwikkeling van een nationaal
cluster van internationale allure.

•

Om de potentie van de MRA als kennis & training hub te benutten kunnen de relaties met kennisnetwerken
Delft en Noordwijk (Estec) en West-Brabant (World Class Maintenance) verder versterkt worden.

Programma Aerospace 2011
Bovenstaande kansen en knelpunten dienen als uitgangspunt voor cluster development op “lange termijn”
(2 tot 3 jaar). Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit:
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PROGRAMMA AEROSPACE 2011
(Gewenst) betrokken bedrijvennetwerk:
• Bombardier
• Kuehne & Nagel
• Pratt & Whitney
• Aviall
• CAE
• Bell Helikopter
• Rekkof
• E.a.

Werkgroep

Betrokken AAA Leden:
• SADC
• Schiphol Real Estate
• AMB
• Gemeente Lelystad

Doelstellingen

• 10 fact findings
• 3 nieuwe vestigers

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Bedrijvennetwerk opzetten met structurele betrokkenheid van gevestigde partijen als
Boeing, Bombardier, General Electric, Pratt & Whitney etc..
• (Verder) opbouwen & onderhouden netwerk van logistieke dienstverleners als TNT,
IJSGlobal, Panalpina etc..
• Kennisnetwerk ontwikkelen gericht op innovatie in aerospace sector.
Product-/kennisontwikkeling:
• Uitwerking Aerospace Exchange concept.
• Eindgebruikers centraal: (nog) meer meedenken met eindgebruikers vanuit hun
business case over concepten/oplossingen.
• Start met faciliteren kennisuitwisseling op aerospace logistics middels organiseren
bijeenkomsten.
Marketing/promotie:
• Propositie MRA als Aerospace Hub internationaal scherper neerzetten.
• Gevestigde eindgebruikers inzetten als ambassadeurs bij aantrekken nieuwe
bedrijven > testimonials verzamelen.
• Deelname met stand in paviljoen Netherlands Aerospace Group op Paris
International Airshow (20-26 juni 2011).
• Presentaties over Aerospace cluster en Aerospace Exchange tijdens congressen/
seminars en aan delegaties.
• Deelname met stand aan M&O Bombardier in Amsterdam (September 2011).
• Update aerospace brochure.
• Ontwikkeling standaard aerospace presentatie (powerpoint).
Acquisitie & Investor Development:
• Gerichte acquisitie (i.s.m. NFIA) binnen de functies MRO, Logistiek, Training &
Kennis, kantoorfuncties en General Aviation.
• 30 Investor Development gesprekken.
• Acquisitiebezoeken USA i.s.m. NFIA (voorjaar 2011) i.c.m. bezoek MRO North
America (april 2011).
• Acquisitiebezoeken USA i.s.m. NFIA (najaar 2011).
• Bezoek Ebace incl. acquisitieprogramma (general aviation beurs, 17-19 mei 2011 te
Geneve).
• Acquisitieprogramma op Paris International Airshow (20-26 juni 2011) i.s.m. NFIA.
• Bezoek MRO Europe te Madrid (29-29 september 2011).

Budget

Productkosten
Uren bureau
Totaal

€ 60.000
€ 20.000
€ 80.000

21

2.3 Fashion
Het Fashion cluster in de MRA staat volop in de belangstelling. De groei van bedrijven en toegevoegde
waarde was in de afgelopen jaren substantieel en de regio Amsterdam staat internationaal steeds beter op
de kaart als ‘Creative Fashion Hub’. Er kan binnen het cluster een onderscheid worden gemaakt tussen het
creatieve deel (ontwerp van kleding) en de handel en distributie van kleding en modeartikelen. AAA werkt voor
dit cluster samen met amsterdam inbusiness (AIB). AIB richt zich op het ‘creatieve deel’ en vanuit AAA ligt de
focus op handel en distributie, oftewel Fashion Logistics. Er zijn in de afgelopen jaren vanuit AAA reeds enkele
initiatieven genomen om logistieke experts van modemerken en logistieke dienstverleners bijeen te brengen.
Aansluitend bestaat er behoefte aan een meer structurele aanpak met intensieve betrokkenheid van bedrijven
uit de sector. Door de aandacht voor Trade & Logistics wordt van het modecluster in de MRA meer ‘economie’
gemaakt. De creatieve basis van het cluster kan worden benut als wervingsargument om meer merken aan te
trekken, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de logistieke propositie en het luisteren
naar de markt voor de invulling van vestigingsklimaat en -locaties.

Terugblik 2010
In 2010 heeft de fashion werkgroep zich gericht op het aanbrengen van focus binnen het cluster, het efficiënter
uitvoeren van activiteiten en het opstellen van een propositie voor de meer specifieke fashion doelgroepen ter
bevordering van effectiviteit van de international marketing en acquisitie inspanningen. Er is geïnvesteerd in
onderzoek naar doelgroepen en kansen ten behoeve van het meerjarige acquisitiebeleid op het fashion cluster.
Op basis van deze informatie zijn toegespitste proposities ontwikkeld voor denim en fashion logistics.

Op het gebied van marketing, promotie en acquisitie heeft sponsoring van de Amsterdam International
Fashion week plaatsgevonden, waar er voor zowel fashion logistiek als Denim een seminar is georganiseerd
met marktpartijen. Tevens is een bezoek gebracht aan de Copenhagen International Fashion Fair, ter
beoordeling van dit platform voor acquisitiedoeleinden. In november heeft er een acquisitiereis naar New York
plaatsgevonden, alwaar in samenwerking met het NFIA een aantal bedrijven is bezocht.

Concreet hebben zich in 2010 10 fashion bedrijven in de regio Amsterdam gevestigd. Het betreft hier Arma,
G-Star, Barts, Ecco, NU by Staff, Madonna, Free Soul, De Smederij, Pauline Kraay Agenturen en Scholma
Agenturen. Daarnaast zijn er nog 10 leads ‘in opvolging’.

Kansen & knelpunten
Om het cluster fashion verder te kunnen versterken is een inventarisatie gemaakt van de huidige kansen en
knelpunten voor cluster development:
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•

Er is behoefte aan versterking van de bestaande (logistieke) propositie voor Amsterdam Fashion Hub.
De regio beschikt over een goede uitgangspositie (logistiek, tax, imago, aanbod creatief talent), maar deze
moet versterkt worden door ketens efficiënter en innovatiever te organiseren.

•

Vanuit een krachtige propositie, met accent op import, innovatieve logistieke concepten en branding
vanuit een sterke basis in de regio, kunnen nieuwe modemerken, sportmerken en outdoor merken worden
aangetrokken (efficiënte logistiek als trekker voor merken).

•

Er is nog geen structureel netwerk gericht op fashion logistics met betrokkenheid van handelsbedrijven en
de logistieke sector.

•

Er ligt een kans in het bijeenbrengen van de creatieve en logistieke kant van fashion, oftewel het faciliteren
van de kruisbestuiving tussen creativiteit en commercie.

Programma Fashion 2011
Bovenstaande kansen en knelpunten dienen als uitgangspunt voor cluster development op “lange termijn”
(2 tot 3 jaar). Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit:
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PROGRAMMA FASHION 2011
(Gewenst) betrokken bedrijvennetwerk:
• Modint
• O’Neill
• G-star
• Tommy Hilfiger
• Rhenus
• Ceva
• TNT Fashion
• E.a.

Werkgroep

Betrokken AAA Leden:
• Gemeente Almere
• Haven Amsterdam
• SADC
• Creative Cities Amsterdam Area
(niet-AAA lid)

Doelstellingen

• 10 fact findings
• 3 nieuwe vestigers

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Opzetten structureel fashion logistics bedrijvennetwerk.
• Opzetten structureel Denim bedrijvennetwerk.
Product-/kennisontwikkeling:
• Faciliteren kennisuitwisseling op fashion logistics middels netwerk bijeenkomsten
(minimaal 1 ronde tafel bijeenkomst met logistieke dienstverleners en
modebedrijven).
• Partijen bijeenbrengen voor conceptontwikkeling op het terrein van logistieke
efficiency.
• Vertalen van behoeften uit de markt naar specifieke gebiedsconcepten en
vestigingsfactoren.
Marketing/promotie:
• Propositie Amsterdam Fashion hub toetsen / versterken (in samenwerking met
bedrijvennetwerk).
• Organisatie seminar + sponsoring Denim Awards.
• Update content fashion op AAA website.
• Banner fashion united onderhouden.
Acquisitie & Investor Development:
• 40 Investor Development gesprekken.
• Acuisitie roadshow New York i.s.m. NFIA (najaar).
• Bezoek Copenhagen Fashion fair incl. acquisitieprogramma (februari 2011).
• Bezoek Bread & Butter (grootste Denim beurs) in Duitsland incl. acquisitieprogramma
(januari 2011).
• Organiseren acquisitie roadshow in samenwerking met NDL voor logistieke
Amerikaanse bedrijven gevestigd in UK die overwegen naar EU vasteland te
verhuizen.

Budget

Bijdrage AIB voor Fashion Creatief: € 25.250 (excl. uren)
Bijdrage AAA voor Fashion Logistics:
Productkosten
€ 30.000
Uren bureau
€ 15.000
Totaal
€ 66.000
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2.4 Perishables
Perishables zijn bederfelijke waren (verse producten als bloemen, groente & fruit, vis & vlees). Binnen de
MRA is sprake van diversiteit in Perishables activiteiten op regionale/nationale- en internationale schaal (van
bloemenveiling Aalsmeer tot vis IJmuiden en food Zaanstad). De verschillende deelgebieden kennen daarbij
elk hun eigen (bedrijfs)netwerken. Er dient te worden ingespeeld op de kansen die gecreëerd kunnen worden
door het leggen van dwarsverbanden binnen en tussen deze bedrijfsnetwerken op logistieke innovatie
thema’s. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht (in opdracht van Bestuursforum Schiphol) naar
de omvang van clusters, en onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (in opdracht van SADC) naar nieuwe
ketenconcepten in het Perishables cluster, blijkt dat voor de (logistieke) versterking van het cluster het accent
moet worden gelegd op het terrein van innovaties in duurzaam vervoer, nieuwe ketenconcepten in de handel
van versproducten (nationaal en internationaal) en het verder versterken van de ‘vershub’ functie van de regio
om meer (internationale) versstromen en bedrijven aan te trekken.

Terugblik 2010
Het afgelopen jaar heeft AAA zich vooral gericht op het inventariseren van de regionale ontwikkelingen binnen
het Perishables cluster en bepalen van de toegevoegde waarde die AAA kan spelen in het bestaande netwerk.
Er zijn door AAA geen internationale marketing- en promotieactiviteiten verricht. In de regio zijn diverse
belangrijke stappen gezet die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Greenport. Een voorbeeld hiervan
is de gezamenlijke financiering door markt en overheid (Rijk en Provincie Noord-Holland) van de Ongestoord
Logistieke Verbinding (OLV) Greenport. Deze zorgt ervoor dat de Bloemenveiling Aalsmeer (Flora Holland)
optimaal wordt aangesloten op Schiphol. Ook vindt steeds meer samenwerking plaats tussen airport, seaport
en greenport. Gegeven de vele kansen die er liggen voor verdere versterking van de MRA als Perishables hub
zal AAA in 2011 weer sterk inzetten op dit cluster.

Kansen & knelpunten
Om het cluster Perishables verder te kunnen versterken is een inventarisatie gemaakt van de huidige kansen en
knelpunten voor cluster development:

•

De MRA huisvest veel diverse kwaliteiten op het terrein van perishables logistiek, maar is tot nu toe minder
dan bijvoorbeeld Greenport Venlo in staat geweest om innovatieve en dynamische bedrijven te binden
rond belangrijke, ketenoverschrijdende thema’s.

•

Er is behoefte aan uitwisseling van ervaring en kennis tussen bedrijven en netwerken voor (1) geconditioneerd (en ‘onthaast’) vervoer als basis voor concepten voor duurzaam transport, (2) nieuwe keteninrichting
en (3) versterking van de propositie van de ‘Fresh Hub Amsterdam’.
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•

De logistiek dienstverleners en vervoerders worden in de bestaande netwerken (nog) niet structureel
vertegenwoordigd. Ook de handelsbedrijven en food service bedrijven dienen vanuit hun achtergrond
uitgenodigd te worden mee te denken over innovaties en clusterversterking.

•

Implementatie van innovaties (RFID, tracking & tracing, samenwerking/bundeling van vervoersstromen) bij
de vele spelers in de logistieke ketens verloopt moeizaam door kleine marges. Samenwerking en schaalvergroting op dit terrein biedt kansen.

•

Innovaties vanuit de ‘marktplaatsen’ (Bloemenveiling en Schiphol) kunnen nog beter worden gekoppeld
aan de ‘gebruikers van de marktplaats’. Daarbij gaat het om ‘mental shift’, het concreet uitwerken van
kansen en het oplossen van knelpunten voor de logistieke dienstverleners en vervoerders.
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Programma Perishables 2011
Bovenstaande kansen en knelpunten dienen als uitgangspunt voor cluster development op “lange termijn”
(2 tot 3 jaar). Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit:

PROGRAMMA PERISHABLES 2011
(Gewenst) betrokken bedrijvennetwerk:
• Flora Holland
• AF/KLM Cargo
• Freshport
• Food Centre Amsterdam
• Martinair
• Van de Put
• E.a.

Werkgroep

Betrokken AAA Leden:
• SADC
• Provincie Noord-Holland

Doelstellingen

• 2 fact findings
• 1 nieuwe vestigers

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Propositie opstellen voor bedrijvennetwerk (wat hebben wij met ons clusterprogramma te bieden? Wat willen we bereiken? Waarom zouden bedrijven
‘meedoen’?).
• Opzetten netwerk logistiek dienstverleners en vervoerders (voor duurzame innovaties
perishables vervoer).
• Opzetten netwerk handel en foodservice bedrijven (voor consolidatie/ketens).
• Dwarsverbanden leggen tussen de verschillende Perishables netwerken in de MRA
(via 1 of 2 clusterbijeenkomsten).
• Afstemming organiseren met marktplaatsen (Schiphol, Flora Holland, Haven).
Product-/kennisontwikkeling:
• Netwerkbijeenkomsten met bedrijvennetwerken (workshops / themabijeenkomsten).
Marketing/promotie:
• Opstellen en toetsen propositie Perishables Hub Amsterdam.
• Standaard Perishables presentatie (powerpoint) ontwikkelen.
• Update Perishables brochure.
Acquisitie & Investor Development:
• 10 Investor Development gesprekken.

Budget

Productkosten
Uren bureau
Totaal

€ 25.000
€ 20.000
€ 45.000
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2.5 Life Sciences
Terugblik 2010
Life Sciences is als cluster bij uitstek interessant vanuit logistiek oogpunt. Om deze reden is er in 2010 voor
gekozen om ook vanuit AAA in te zetten op Life Sciences. Er zijn echter binnen de regio al verschillende
partijen actief op dit cluster, zoals Amsterdam Innovatie Motor (AIM) en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
(OMFL). Om ervoor te zorgen dat capaciteit en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en geen overlap
plaatsvindt is in 2010 door AAA eerst een inventarisatie gemaakt van bestaande initiatieven, om te bepalen op
welke deelgebieden AAA complementair kan zijn.

De bestaande initiatieven vanuit de MRA zijn:
•

Bioport Europe:
Dit initiatief is in 2009 van start gegaan. Bioport Europe helpt Indiase Life Sciences bedrijven met het
opstarten op de Europese markt en biedt kansen aan een breed scala van Nederlandse bedrijven in de
Noordvleugel. Het is de bedoeling dat Bioport Europe zich ontwikkelt tot een krachtig consortium van
ondernemende Nederlandse bedrijven dat gezamenlijk een service pakket biedt aan Indiase Life Sciences
bedrijven die de Europese markt willen betreden. AAA is als consortium partner aangehaakt bij Bioport
Europe met als hoofdzakelijk doel meer inzicht te krijgen in de Life Sciences sector en het opbouwen van
een bedrijvennetwerk binnen dit cluster.

•

Pharma werkgroep:
Onder coördinatie van Nederland Distributieland (NDL) is een groep logistieke partijen, met name rondom
Schiphol, een initiatief gestart gericht op de versterking van de positie van Nederlandse logistieke partijen
in de internationale Life Sciences keten. AAA is als actief werkgroeplid aangehaakt bij dit initiatief.
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•

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL):
Werkt aan verschillende life sciences gerelateerde projecten met als doel het bevorderen van investeringen
en werkgelegenheid in Flevoland en het stimuleren van economische samenwerking.

AAA heeft in 2010 een financiële bijdrage à € 10.000 geleverd voor de subsidieaanvraag ‘Amsterdam Biomed
cluster for accelerated growth’. Deze Pieken in de Delta (PID) aanvraag is door AIM ingediend en is gehonoreerd
door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de logistieke component in deze PID aanvraag is AAA in
samenwerking met AIM en NDL gestart met de aanbesteding van een onderzoek naar het inzicht van logistieke
ketens in de Life Sciences industrie. Voor dit onderzoek is € 30.000 uit Pieken in de Delta budget beschikbaar.
Dit onderzoek dient tevens de vertaling te maken naar acties, maatregelen en rolverdelingen tussen bedrijven,
overheden en andere stakeholders. Het onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2011 worden uitgevoerd.

Programma Life Sciences 2011
AAA kiest er vooralsnog voor geen eigen initiatieven op het cluster Life Sciences te ontwikkelen, maar aangehaakt te blijven bij de lopende inspanningen binnen de regio Amsterdam, in samenwerking met regiopartners.
Het (beperkte) programma van AAA op Life Sciences ziet er als volgt uit:

PROGRAMMA LIFE SCIENCES 2011
Werkgroep

Geen aparte werkgroep

Doelstellingen

• 2 fact findings
• 1 nieuwe vestiger

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Meedraaien in bestaande Life Sciences netwerken.
Product-/kennisontwikkeling:
• Onderzoek naar logistieke keten Life Sciences (PID aanvraag).
Marketing/promotie:
• Opstellen/toetsen propositie Life Sciences.
Acquisitie & Investor Development:
• 10 Investor Development gesprekken.

Budget

Productkosten
Uren bureau
Totaal

€ 10.000
€ 12.500
€ 22.500
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2.6 High Tech
In Nederland bestaat een onvolledig beeld van het economisch belang van de High Tech sector in de MRA
regio. De schijnwerpers worden al snel gericht op Brainport Eindhoven en op Delft en Twente. Maar de MRA is
echt de tweede High Tech regio van Nederland. Bij High Tech gaat het in algemene zin om bedrijven die deel
uitmaken van waardeketens van geavanceerde en technisch complexe producten. Vanuit AAA wordt specifiek
gekeken naar (de logistiek van) hardware in de vorm van hoogwaardige machines/apparaten, componenten
voor hoogwaardige systemen en spare parts. Met deze gekozen afbakening telt het cluster nog steeds meer
dan 20.000 arbeidsplaatsen in de regio met vele internationaal toonaangevende bedrijven. Met bedrijven uit
het cluster moet een verdiepingsslag gemaakt worden om de regio als het Consignment Centre van Europa
neer te zetten. Het snel kunnen reageren op klantvragen of storingen in deze sector is van cruciaal belang. De
regio heeft daarvoor de assets (premium airport, logistieke kennis, datanetwerken) en kan zijn propositie nog
verder versterken door en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen/ketenconcepten/regieconcepten.

Terugblik 2010
AAA heeft tot op heden geen activiteiten verricht op het cluster High Tech.

Kansen & Knelpunten
Om het cluster High Tech te kunnen versterken is een inventarisatie gemaakt van de huidige kansen en
knelpunten voor cluster development:

•

Het cluster High Tech profiteert al van internationale en academische samenwerking, maar voor vertaling
in concrete logistieke initiatieven is het zinvol extra in te zetten op een sterkere regionale samenwerking (in
afstemming met expertise vanuit bijvoorbeeld het logistiek topinstituut Dinalog).

•

Er is meer aandacht nodig voor veiligheid en betrouwbaarheid van distributie gezien hoge waarde van
producten.

•

Aandacht is gewenst voor nieuwe dienstverlening omtrent verpakking, assemblage en repair/reverse
stromen.

•

Samen met bedrijven uit het cluster moet worden uitgezocht hoe optimaal ingespeeld kan worden op de
specifieke behoeften voor ketens van hoogwaardige apparatuur en componenten.

•

Door te kiezen voor logistieke optimalisatie van high tech ketens (met accenten in elektronica en medtech)
wordt complementair gewerkt aan andere projecten in de regio (PiD project Amsterdam BioMed cluster).

Programma High Tech 2011
Bovenstaande kansen en knelpunten dienen als uitgangspunt voor cluster development op “lange termijn”
(2 tot 3 jaar). Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit:
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PROGRAMMA HIGH TECH 2011
Werkgroep

Nog te formeren

Doelstellingen

• 1 fact finding
• 1 nieuwe vestiger

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Opzetten bedrijvennetwerk High Tech logistics.

(Gewenst) betrokken bedrijvennetwerk:
• Intel
• Western Digital
• Nokia
• LG
• Seagate
• E.a.

Product-/kennisontwikkeling:
• Faciliteren kennisuitwisseling middels bijeenkomsten.
• Samen met bedrijven nagaan hoe specifieke (logistieke) kennis en dienstverlening in
de MRA kunnen worden uitgebreid om (internationale) High Tech bedrijven beter te
kunnen ondersteunen.
• Ontwikkelen van ideeën voor logistieke innovatieprojecten rond thema’s als
ketenoptimalisatie, veiligheid/ betrouwbaarheid, spare parts distributie en
ketenoverschrijdend bundelen.
Marketing/promotie:
• Opstellen propositie High Tech (MRA als ‘consignment centre van Europa’).
Acquisitie & Investor Development:
• 10 Investor Development gesprekken.
Budget

Productkosten
Uren bureau
Totaal

€ 10.000
€ 7.500
€ 17.500

2.7 Logistics overall
Naast de specifieke clusters heeft AAA een overkoepelend programma ‘Logistics Overall’ dat focust op
algemene marketing en promotie van de MRA als logistieke hub en op het versterken en ‘vermarkten’ van de
(output van) verschillende organisaties in de regio die zich met logistieke innovaties bezig houden. Naast innovaties getrokken door Schiphol, de Haven van Amsterdam, Flora Holland en specifieke belangenorganisaties
als ACN zijn er ook nog overlegplatforms, zoals Smart Cargo Hub, GOVERA, etc. die zich met economische
vernieuwing en stimulering bezig houden. Doel van dit overkoepelende cluster is om projecten en initiatieven
in de specifieke clusters goed op elkaar en op de logistieke ‘ports’, belangenorganisaties en platforms af te
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stemmen via ‘market intelligence’ (gericht gebruik en koppeling van informatie uit de specifieke clusters).
Dit is ook noodzakelijk omdat veel van de toonaangevende logistieke dienstverleners, kennisinstellingen en
intermediairs in meerdere clusters betrokken zijn. Het is vanzelfsprekend om de inzet van deze marktpartijen
zo optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast kunnen in dit cluster bredere thema’s met betrekking tot de
logistieke propositie van de MRA worden ondergebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ICT als
belangrijke enabler voor vernieuwing in ketens en logistiek.

Terugblik 2010
AAA heeft in 2010 in samenwerking met relevante partners diverse marketingactiviteiten voor promotie van
de Amsterdam Logistics Hub ontplooid, zoals deelname aan de Transport Logistics (TLC) in Shanghai en
deelname in het Schiphol paviljoen tijdens het Air Cargo Forum (ACF) in Amsterdam. Voor beide beurzen is er
tevens een gericht acquisitieprogramma uitgevoerd. Voor de Transport Logistics Shanghai is een Chineestalige
versie van de mainport brochure gemaakt. De ‘originele’ mainportbrochure is in 2010 tevens geheel vernieuwd
en gepresenteerd op het Air Cargo Forum Amsterdam.

In 2010 zijn investor development gesprekken gevoerd en is AAA in samenwerking met het NFIA en NDL
zeer nauw betrokken geweest bij de vestiging van de Japanse logistieke dienstverlener NNR Global Logistics.
Concreet hebben zich in 2010 5 bedrijven in de regio gevestigd. Ook zijn er nog 6 leads ‘in opvolging’.

Kansen & Knelpunten
Om het cluster Logistics Overall te kunnen versterken is een inventarisatie gemaakt van de huidige kansen en
knelpunten voor cluster development:

•

De samenhang tussen de verschillende logistieke organisaties en platforms kan verder worden vergroot,
zeker als het gaat om stimuleren van innovaties en het versterken van de internationale marktpositionering
van de Metropoolregio.

•

Ketendoorsnijdende innovaties bieden kansen en kunnen rendement vergroten. Wat voor Aerospace geldt
(bijv. optimalisering spare parts distributie) geldt ook voor High Tech.

•

Net zoals in andere sectoren is ook in Logistiek en Handel sprake van een zekere mate van ‘eilandautomatisering’. Gevaar bestaat dat het wiel te vaak opnieuw wordt uitgevonden, waarbij IT toepassingen in andere
ketens en clusters onvoldoende worden benut. Bovendien blijken bij de huidige innovatieprojecten met
een sterke IT-component slechts een gering aantal IT-bedrijven betrokken te zijn, terwijl er een groot aantal
bedrijven in de regio actief is.

•

Een bedrijvennetwerk ‘IT meets Logistics’ kan de werelden van IT-dienstverleners en IT-deskundigen van
logistieke bedrijven bij elkaar brengen.
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Programma Logistics Overall 2011
Bovenstaande kansen en knelpunten dienen als uitgangspunt voor cluster development op “lange termijn”
(2 tot 3 jaar). Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit:

PROGRAMMA LOGISTICS OVERALL 2011
(Gewenst) betrokken bedrijvennetwerk:
• Rhenus
• IJSGlobal
• Ceva
• Kuehne & Nagel
• TNT
• E.a

Werkgroep

Betrokken AAA Leden:
• SADC
• Schiphol Cargo
• Schiphol Real Estate
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Almere
• Gemeente Lelystad
• Dura Vermeer

Doelstellingen

• 10 fact findings
• 5 nieuwe vestigers

Activiteiten

Netwerkontwikkeling:
• Start opzetten overall logistieke bedrijvennetwerken en innovatieprojecten.
• Afstemming organiseren tussen marktplaatsen, innovatieprojecten, kennisinstellingen
e.a..
• Initiëren/faciliteren van netwerk met IT-dienstverleners en IT-deskundigen van
logistieke bedrijven.
Product-/kennisontwikkeling:
• Vertalen/afstemmen marktinformatie uit de overige clusters.
• Eindgebruikers centraal: (nog) meer meedenken met eindgebruikers vanuit hun
business case over concepten/oplossingen.
• Enkele ‘IT-logistieke’ innovatie-ideeën ontwikkelen die of met bedrijven in de regio
opgepakt /uitgewerkt kunnen worden.
Marketing/promotie:
• Standaard Logistics presentatie ontwikkelen (powerpoint).
• Stand in Holland paviljoen op Transport Logistics München (10-13 mei 2011).
• Gevestigde eindgebruikers inzetten als ambassadeurs bij aantrekken nieuwe
bedrijven.
Acquisitie & Investor Development:
• 20 Investor Development gesprekken.
• Gerichte acquisitie (met sleutelpartners NDL, NFIA, Schiphol Cargo).
• Acquisitieprogramma op Transport Logistics München (10-13 mei 2011).
• Acquisitiereis Azië in voorjaar 2011.
• Acquisitiereis USA najaar 2011.

Budget

Productkosten
Uren bureau
Totaal

€ 60.000
€ 20.000
€ 85.000
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Hoofdstuk 3

Generieke marketing, promotie en acquisitie
De generieke marketingactiviteiten van AAA zijn erop gericht de Metropoolregio Amsterdam internationaal te
positioneren als Europese ‘global business gateway’. Hierbij wordt ingezet op profilering van de gehele regio
als vestigingslocatie met een breed portfolio aan beschikbare bedrijventerreinen en vastgoed.

3.1 Marketingcommunicatie
Algemene doelstelling bij de opzet en uitvoering van AAA marketingcommunicatie activiteiten is het ontwikkelen van middelen die kunnen worden ingezet bij het internationaal vermarkten en promoten van Amsterdam
Airport Area als aantrekkelijke vestigingslocatie. Uitgangspunt is middelen te maken die een toegevoegde
waarde hebben voor zowel AAA leden als ook intermediaire kanalen die op hun beurt weer toegang hebben
tot een groot netwerk van internationale bedrijven. Denk hierbij aan de buitenkantoren van het Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA) en de Nederlandse ambassades en consulaten, maar ook internationale
makelaars, brancheorganisaties of site location advisors. Zij zijn belangrijke ‘ambassadeurs’ die ons verhaal
bij de juiste partijen voor het voetlicht kunnen brengen. Bovendien wordt door de inzet van deze kanalen het
potentiële bereik van de marketing en promotie-inspanningen aanzienlijk vergroot. Het ‘voeden’ van deze
intermediairs is dan ook een belangrijke doelstelling bij de uitvoering van de hieronder beschreven activiteiten.

Drukwerk
Door het jaar heen worden door AAA verschillende brochures, folders of ander drukwerk ontwikkeld ter
ondersteuning van de promotie van Amsterdam Airport Area op beurzen, tijdens evenementen, presentaties
of bedrijfsbezoeken. Voor iedere nieuwe uitgave worden ook gerichte mailings ingezet om het middel te
verspreiden onder de juiste doelgroepen.

AMAX
De Amsterdam Metropolitan Area Xperience (AMAX) is een digitale gebiedspresentatie van de Metropoolregio
Amsterdam. AMAX is een innovatieve, breed inzetbare en kwalitatief hoogstaande marketingtool. De kracht
van AMAX is dat deze de regio als één geheel presenteert, met een diversiteit aan vestigingsmilieus, en
daarmee ‘voor ieder wat wils’. De bezoeker wordt op interactieve wijze meegenomen in de kernkwaliteiten
van de regio welke zijn ondergebracht in vier hoofdthema’s, te weten Connectivity, Business, Innovation en
Quality of Life. Daarnaast kan gericht gezocht worden naar informatie over een specifiek deelgebied, of
juist over Holland in het algemeen. AMAX biedt internationale investeerders en andere geïnteresseerden
de mogelijkheid om zich snel en doelgericht te kunnen oriënteren op de kwaliteiten van de metropoolregio
Amsterdam als Europese business hub.
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AMAX is tot op heden enkel beschikbaar als stand-alone
applicatie (d.w.z. als programma op PC of DVD). In het
voorjaar van 2011 wordt AMAX online gebracht en zal
de presentatie overal ter wereld via internet oproepbaar
zijn. Dit vergroot het bereik van de marketingtool
en vergemakkelijkt gebruik en onderhoud. Naast de
online gang is tevens het bijhouden en updaten van
de informatie in AMAX een continu speerpunt in de
marketingcommunicatie van de regio.

Website
Onderzoeken hebben uitgewezen dat internationale bedrijven voor het vinden van informatie betreffende
vestigingslocaties in de eerste plaats gebruik maken van internet. Redenen te over om te zorgen dat de online
vindbaarheid van informatie over de regio Amsterda optimaal is. Vanuit amsterdam inbusiness en Amsterdam
Partners is een gezamenlijke webportal ontwikkeld www.iamsterdam.com. Hierop is informatie te vinden voor
zowel bezoekers (toeristen) als een zakelijke doelgroep. Vanuit AAA zal actuele informatie over de Schipholregio en de logistiek gerelateerde clusters worden aangeleverd en bijgehouden voor iamsterdam.com.

Daarnaast heeft AAA een eigen website www.aaarea.nl. Deze
website is in de afgelopen jaren in de basis onderhouden, maar
inmiddels qua look & feel en structuur/content verouderd. De
website wordt daarom in het eerste kwartaal van 2011 volledig
vernieuwd. Uitgangspunt is dat de informatie aanvullend moet zijn
aan de content op www.iamsterdam.com en dit wordt gewaarborgd
door te focussen op content voor de logistieke clusters en corporate informatie over AAA.

In samenwerking met AIB en de Zuidas is AAA in 2010 ook gestart met een pilot Business4Locations. Dit is
een website waarop per land/regio informatie te vinden is over vastgoedaanbod, arbeidsmarkt, quality of life,
sectorontwikkelingen etc. Bedrijven van over de hele wereld kunnen hier terecht om informatie te verzamelen
indien zij plannen hebben voor investeringen in een bepaalde regio. Gedurende 2011 zal als pilot informatie
over de MRA op deze site te vinden zijn. Na afloop van de testperiode wordt getoetst op effectiviteit en
resultaat.
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Beeldbank
AAA beschikt over een beeldbank met divers beeldmateriaal dat kan worden ingezet in uitingen van AAA en
leden gericht op de promotie van de regio als vestiginglocatie. Aandachtspunt voor 2011 is het updaten en
waar nodig aanvullen van het beschikbare beeldmateriaal.

AAA Matters
In de communicatie richting potentiële of reeds gevestigde internationale eindgebruikers en intermediairs
maakt AAA reeds een aantal jaar gebruik van een e-newsletter als medium voor informatievoorziening en
promotie van de ontwikkelingen in de regio. De nieuwsberichten in de
AAA Matters hebben betrekking op een diversiteit aan onderwerpen, van
de laatste vastgoedtransacties en nieuwe vestigers tot plaatsing van AAA
op internationale ranglijsten, van toekomstplannen voor de luchthaven tot
internationale events waar AAA aan deelneemt.

De lezersgroep van de AAA Matters bestaat per heden uit ca. 350 personen, waarvan een groot deel afkomstig blijkt uit het regionale netwerk.
De AAA Matters is echter ontwikkeld voor een internationale doelgroep
van (potentiële) investeerders. Voor 2011 wordt dan ook ingezet op een
herijking van de opzet en invulling van de nieuwsbrief, teneinde beter
in te spelen op de behoeften van de doelgroep en de lezersgroep actief
te vergroten.

3.2 Vastgoedbeurzen
Het afgelopen jaar hebben partners binnen de regio Amsterdam gesproken over een herijking van de strategie
voor deelname aan internationale vastgoedbeurzen. Overeenstemming is bereikt over de wens om deelname
aan deze beurzen effectiever, efficiënter en vooral gezamenlijk vorm te geven als onderdeel van een bredere
regiomarketingstrategie vanuit de Amsterdam Metropolitan Area (AMA).

De doelstellingen voor deelname aan internationale vastgoedbeurzen zijn:
•

Regiomarketing:
- Duurzaam en gericht etaleren van kwaliteiten van Amsterdam Metropolitan Area als vestigingslocatie
(internationale branding)
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•

Vastgoedmarketing:
- Presenteren van vastgoedaanbod en – ontwikkelingen (projecten showcasen)

•

Acquisitie:
- Interesseren van (internationale) investeerders

•

Netwerken:
- Onderhouden en uitbreiden internationaal vastgoednetwerk
- Onderhouden en uitbreiden Nederlands vastgoednetwerk

Er moeten nog nadere stappen worden gezet om een daadwerkelijke inbedding (vooral publiek/bestuurlijk)
van internationale vastgoedbeurzen binnen het totale pakket aan gezamenlijke marketinginspanningen te
waarborgen. Een complicerende factor hierbij is de huidige financiële crisis die veel partijen tot bezuinigingen
dwingt. Dit leidt ertoe dat de budgetten voor 2011 voor deelname aan internationale vastgoedbeurzen
vooralsnog beperkt zijn.

De volgende activiteiten staan op het programma:

CoreNet Global
AAA is al jaren lid van CoreNet Global. Dit is een wereldwijde vereniging van vastgoedprofessionals die elkaar
een aantal keer per jaar treffen op Amerikaanse, Europese en Aziatische congressen. De afgelopen jaren
heeft AAA steeds 2 Amerikaanse summits per jaar bezocht met een eigen stand op de beursvloer om AAA
te promoten als investeringsgebied aan Amerikaanse bedrijven, ontwikkelaars en intermediairs. In 2010 is
vanwege de effecten van de Ijslandse aswolk de deelname aan het voorjaarssummit geannuleerd. In het najaar
is wel een bezoek gebracht aan de summit in Phoenix, Arizona. Hier is vastgesteld dat de economische crisis
een behoorlijk effect heeft op de bezoekerscijfers van de CoreNet beurzen. In vergelijking met voorgaande
jaren zijn er steeds minder (internationale) standhouders en blijkt een presentatie op de beursvloer van weinig
toegevoegde waarde. Bovendien wordt de beurs steeds meer ‘Amerikaans’ van karakter, zonder lezingen over
bijvoorbeeld internationale locaties/ontwikkelingen. De CoreNet directie heeft aangegeven de internationale
deelnemers wel weer terug te willen halen naar de beurs, maar dit zal enige efforts vereisen.

Ondanks het feit dat het karakter van de CoreNet summits minder internationaal wordt blijven de congressen
voor AAA interessant om te bezoeken vanwege de Amerikaanse eindgebruikers die er rond lopen. Om deze
reden, en om ‘feeling’ te houden met het CoreNet netwerk dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, kiest AAA
ervoor in 2011 zonder stand, echter als reguliere bezoeker deel te nemen aan de voorjaarssummit (1-3 mei,
Chicago, Illinois) en de najaarssummit (locatie nog niet bekend). Daarbij is een vereiste dat het beursbezoek
gecombineerd kan worden met een acquisitieprogramma bij bedrijven in de betreffende regio.

37

MIPIM
MIPIM is een jaarlijks terugkerende internationale vastgoedbeurs in Cannes. Uit de evaluaties blijkt al een
aantal jaar dat MIPIM met name wordt gebruikt voor het onderhouden en uitbouwen van het intermediaire
Nederlandse vastgoednetwerk en voor het inventariseren van vastgoedontwikkelingen wereldwijd. Mede
vanwege de grote concurrentie van de vele aanwezige regio’s die allen dezelfde investeerders ‘targeten’, is
het een ingewikkelde opgave om ook een internationaal publiek te bereiken met een eigen (marketing)boodschap. De kosten voor een beurspresentatie zijn bovendien hoog, terwijl een groot deel van de activiteiten in
Cannes zich in toenemende mate afspelen buiten het beursgebouw.

Deze kritiekpunten hebben ertoe geleid dat een strenge afweging is gemaakt van kosten en baten van
deelname aan MIPIM. Dit heeft in 2010 geleid tot het besluit om geen (Holland-)standpresentatie meer te
verzorgen op de beursvloer. MIPIM blijft echter bij uitstek een netwerkbeurs waar gedurende drie dagen de
gehele internationale vastgoedwereld bijeen komt en alle Europese (top)regio’s zich presenteren. Het besef
is daarom aanwezig dat de Amsterdamse regio hier ‘niet kan ontbreken’. In overleg met regiopartners wordt
gezocht naar de meest effectieve en efficiënte deelnamevorm.

Voor 2011 is gekozen voor een beperkt programma zonder stand op de beursvloer. Vanuit de Amsterdamse
regio wordt een ‘lean and mean’ beursteam afgevaardigd met een gericht (acquisitie)programma. Om de
internationale doelgroep te bereiken en AMA te presenteren wordt, evenals vorig jaar, een ‘4-cities event’
georganiseerd met Manchester, Barcelona en Hamburg. Dit initiatief is vorig jaar door AMA opgezet en wordt
in 2011 door Manchester voortgezet. Voor dit internationaal symposium wordt samenwerking opgezet met het
OECD en Financial Times, om een sterke inhoud en brede publiciteit te garanderen. Tot slot wordt tezamen
met de Holland partners (o.a. Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Tilburg) een netwerkborrel georganiseerd.

Expo Real
De Expo Real in München is een zakelijke vastgoedbeurs, waarbij het accent ligt op vastgoedfinanciering/
beleggers. Expo Real biedt, net als MIPIM, een goed platform voor onderhoud en uitbouw van het nationale
en internationale vastgoednetwerk. Daarnaast onderscheidt Expo Real zich door de grote hoeveelheid seminars, forums en korte presentaties die op of nabij de beursvloer georganiseerd worden, waardoor de beurs bij
uitstek geschikt is voor het neerzetten van een inhoudelijke boodschap. Gezien de mogelijkheden die Expo
Real biedt voor het verzorgen van een sterke presentatie van Europese regio’s op de beursvloer wordt ten
tijde van het schrijven van dit jaarplan de haalbaarheid onderzocht van een AMA paviljoen op de beurs, waarin
publieke en private partijen uit de regio Amsterdam zich gezamenlijk kunnen presenteren. AAA is voorstander
van een dergelijke beurspresentatie.
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Hoofdstuk 4
Platformfunctie

AAA biedt al meer dan 15 jaar een platform voor markt en overheid om vanuit een collectief belang samen
te werken aan internationale regiomarketing en ontwikkeling van het ‘product’ Amsterdam. AAA faciliteert de
samenwerking en biedt hiervoor een neutraal podium. Leden wordt toegang geboden tot een breed netwerk
(bestuurders, beleidsmakers, vastgoedontwikkelaars, sectorspecialisten) en een bron aan kennis en ervaring.
In gezamenlijkheid wordt het verhaal van de regio vormgegeven, gewerkt aan verbetering van het vestigingsklimaat en op basis daarvan een propositie geformuleerd voor internationale promotie en acquisitie. Dit levert
leden een duidelijke meerwaarde op ten opzichte van individuele marktbewerking.

Met het Vastgoedplatform legt AAA een schakel tussen aanbod (ontwikkeling van het vestigingsklimaat) en
vraag (de ‘markt’). In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen hiervoor in 2011 worden gezet.

4.1 Vastgoedplatform
In 2010 is AAA gestart met het AAA Vastgoedplatform. Dit platform kreeg als speerpunten:
•

Afstemming ontwikkelstrategieën

•

Bundeling van marktkennis en -ervaring: verkrijgen van een complete(re) visie op de regio

•

Kennisuitwisseling en inzet netwerk

•

Vervullen spreekbuisfunctie markt ↔ overheid

Met het Vastgoedplatform legt AAA een schakel tussen de ervaring en marktkennis die bij haar private leden,
waaronder een groot aantal vastgoedontwikkelaars, aanwezig is en het beleid dat vanuit de overheid wordt
opgesteld voor gebieds- en vastgoedontwikkeling in de regio Amsterdam.

In 2010 hebben de bijeenkomsten van het Vastgoedplatform in het teken gestaan van de tweede ronde
Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties), waaruit een advies is voortgekomen aan Plabeka
voor de omgang met de gewichtige opgave om 50% van de totale planvoorraad aan kantoor- en bedrijfslocaties tot 2044 te schrappen, dan wel faseren. AAA heeft getracht deze relatief kwantitatieve discussie
(snijden in planvoorraad) te buigen naar een kwalitatieve (effect op locatieprofielen en transformatie van
gebieden). Bij het formuleren van het advies is uitgegaan van een internationaal perspectief op het totale
vastgoedaanbod in de MRA. Wat hebben wij investeerders te bieden? Wat is er nodig voor een zo sterk
mogelijk portfolio? Het advies en de concrete ‘ranking’ van locaties die hieruit is voortgekomen zijn meegenomen in de marktconsultatieronde van Plabeka.
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Ook in 2011 zal AAA op basis van actuele thema’s en issues haar rol van ‘schakel’ tussen markt en overheid
op regionale vastgoed- en gebiedsontwikkelingsdiscussies blijven vervullen. Hiertoe zullen themaspecifieke
bijeenkomsten worden georganiseerd.

4.2 Themabijeenkomsten
Naast de verschillende discussietafels die er in 2011 worden georganiseerd in het kader van het Vastgoedplatform zal tevens meer focus komen te liggen op het organiseren van AAA themabijeenkomsten voor een
breder publiek. AAA kan haar platformfunctie hier inzetten door over relevante actuele thema’s workshops
of ‘filebijeenkomsten’ te organiseren voor leden en overige geïnteresseerden. In 2011 worden er tenminste
vier themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij gedacht wordt aan onderwerpen als ‘verzakelijking in de
bedrijvenmarkt’ of ‘beleggerperspectief op ontwikkeling van bedrijfsterreinen’.

4.3 Studiereis
De AAA studiereis is inmiddels een vast onderdeel geworden van het jaarprogramma van AAA. Tijdens de
studiereis wordt regiopartners de kans geboden tijdens een krachtig en compact driedaags programma te
proeven van luchthaven-, vastgoed- en logistiek gerelateerde ontwikkelingen in een concurrerende regio. De
AAA studiereis is niet gericht op matchmaking of promotie, maar op het leren van ontwikkelingen in andere
regio’s. Doel is om de verschillende facetten van ontwikkelingen in concurrerende regio’s te bekijken en te
vergelijken met onze eigen situatie. Genodigden voor de studiereis zijn bestuurders, beleidsmakers en vastgoedontwikkelaars uit de metropoolregio Amsterdam, alsmede vertegenwoordigers van de mainports zoals
Schiphol en de Haven Amsterdam.

In de afgelopen jaren is een bezoek gebracht aan Dubai, Istanbul en Frankfurt. Deze reizen werden door
de deelnemers erg positief geëvalueerd, vanwege de inhoudelijke waarde gecombineerd met de netwerkcomponent. De studiereis heeft zich bewezen als sterk instrument om in te zetten bij de ontwikkeling van de
platformfunctie van AAA. Voor het voorjaar van 2011 wordt daarom opnieuw een studiereis in het programma
opgenomen, ditmaal met bestemming Parijs.
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Hoofdstuk 5
Begroting
5.1 Toelichting
De inkomsten voor de vereniging AAA worden in 2011 opgemaakt uit reguliere contributies van leden, een
bedrag aan rente en een bijdrage van SADC voor verrichte diensten door AAA voor internationale marketing.
SADC heeft immers al haar internationale marketingactiviteiten ondergebracht bij AAA.

Alle budgetten in de begroting 2011 (m.u.v. de stelposten voor vaste bureaukosten) zijn opgemaakt uit productkosten plus kosten voor uren. Bureau-uren die niet toe te schrijven zijn aan specifieke projecten of clusters
zijn zo ver mogelijk uitgesplitst naar soort (Bestuur & Organisatie, Clustercoördinatie, Marketingcommunicatie,
Secretariaat en financiën en Acquisitie).

In het geval het Pieken in de Delta project Amsterdam Trade & Logistics ten uitvoer kan worden gebracht en
subsidie wordt toegekend vanuit het Ministerie van Economische Zaken wordt uit de lopende AAA begroting
€ 180.000 (bijdragen van de publieke leden van AAA) plus € 150.000 (eigen bijdrage voor cluster development) geïnvesteerd in het project. De bedragen waarop dit van toepassing is zijn gemarkeerd in de begroting.

Afhankelijk van de uitkomst van het subsidietraject voor financiering van het clusterprogramma Trade &
Logistics dient de begroting in de loop van het jaar mogelijk te worden bijgesteld.
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5.2 Begroting 2011
INKOMSTEN
Contributies leden
Verrekening internationale marketing SADC
Interest resultaat ABN Amro
Rente deposito
Totaal inkomsten

Productkosten

UITGAVEN
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Clustercoördinatie
Marketing & Communicatie
Secretariaat en financiën
Acquisitie
Stationary
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/ IPA
Bankkosten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

Vastgoedplatform en -beurzen
MIPIM
Vastgoedplatform + filebijeenkomsten
EXPO Real
CoreNet summits
Totaal

Uren
€
€
€
€
€

TOTAAL
525.000
250.000
1.500
1.500
778.000

150.000
20.000
60.000
33.000
33.000
2.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200
307.700

€
€
€
€
€

150.000
20.000
60.000
33.000
33.000

2.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200
11.700

€

296.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

20.000
20.000
25.000
15.000
80.000

€
€
€
€
€

10.000
10.000
10.000
7.500
37.500

€
€
€
€
€

30.000
30.000
35.000
22.500
117.500

Generieke marketing & communicatie
E-marketing
AAA corporate middelen
Regio marcom
Newsletters
Totaal

€
€
€
€
€

7.500
10.000
5.000
10.000
32.500

€
€
€
€
€

10.000
10.000
6.000
12.500
38.500

€
€
€
€
€

17.500
20.000
11.000
22.500
71.000

Clusterspecifieke marketing & acquisitie
Aerospace
Logistics overall
Fashion
Perishables
High Tech
Life Sciences
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

60.000
60.000
30.000
25.000
10.000
10.000
195.000

€
€
€
€
€
€
€

20.000
20.000
15.000
20.000
7.500
12.500
95.000

€
€
€
€
€
€
€

80.000
80.000
45.000
45.000
17.500
22.500
290.000

Onvoorzien

€

12.500

€

12.500

€

25.000

TOTALE UITGAVEN

€

331.700

€

479.500

€

811.200

€
€

-33.200
33.200
0

RESULTAAT
Inzet reserve

PID

deel PID
PID
deel PID
deel PID
deel PID

PID
PID
PID
PID
PID
PID
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AAA

Amsterdam Airport Area

AAA leden:
• ABN AMRO
• AMB Property Corporation
• Delta Development Group
• Dura Vermeer
• Gemeente Almere
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Lelystad
• Haven Amsterdam
• ING Real Estate
• IPMMC
• MAB Development
• OMALA
• OVG Projectontwikkeling
• Provincie Noord-Holland
• Rabobank
• Schiphol Area Development Company
• Schiphol Real Estate

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
T

020 206 66 59

E info@aaarea.nl
W www.aaarea.nl

