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Begroting

Regionale samenwerking en internationale promotie van
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingslocatie
werpt haar vruchten af. In 2011 is Amsterdam weer in de
Top 5 geëindigd van de European Cities Monitor. Ondanks
de teruglopende economie zijn we, samen met onze
regiopartners als amsterdam inbusiness en het Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA), in staat gebleken een
jaarlijks stabiel aantal nieuwe bedrijven te blijven aantrekken.
De vooruitzichten voor de komende tijd stemmen minder
positief. Investeringen worden uitgesteld, de schuldencrisis
beïnvloedt het imago van Europa, (lucht)vrachtcijfers dalen.
De veranderende economie vraagt om een scherp inspelen
op actuele marktkansen en het aanbrengen van focus in de
activiteiten van AAA. Meer dan generieke promotie in de
vorm van een folder is er behoefte aan grip op de markt, het
verkrijgen van ‘market intelligence’ en het ontdekken van
nieuwe trends om daarmee toekomst te ‘maken’.
Naast concrete marketing- en acquisitieactiviteiten zet
AAA daarom in op het organiseren van afstemming en
samenwerking tussen markt en overheid en het verbinden
van vraag en aanbod. De platform- en netwerkfunctie die
AAA als vereniging vervult is essentieel bij het formuleren
en doorontwikkelen van de propositie van de MRA als
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Inleiding			

vestigingslocatie. Met als vertrekpunt een duurzame en
internationaal concurrerende ruimtelijk-economische
ontwikkeling van de MRA brengt AAA ook in 2012 weer
vastgoed- en gebiedsontwikkelaars, financieel/zakelijke
dienstverleners, regionale overheden en marktpartijen uit de
clusters bijeen voor dit collectief belang. Met ingang van 2012
wordt ook de structuur van de vereniging AAA aangepast.
Door middel van differentiatie in lidmaatschappen en tarieven
maakt AAA een bredere betrokkenheid van marktpartijen
mogelijk.
Kernelementen in het programma 2012 zijn de uitvoering
van het project ‘Marketing Smart Logistics Amsterdam’,
het clusterprogramma Aerospace en organisatie van
de maandelijkse inhoudelijke netwerkbijeenkomsten
‘AAAfternoon’. Door de gemaakte keuzes kan AAA in 2012
(nog) effectiever en efficiënter opereren en de meerwaarde
van samenwerking voor leden en regiopartners evident
maken.

Arthur van Dijk
Voorzitter AAA
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Profiel AAA
Missie

Kernkwaliteiten

De vereniging AAA werkt namens en met markt en
overheid aan versterking van de concurrentiekracht van
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats
voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid door het organiseren van een platform voor
afstemming over de ruimtelijk-economische propositie van
de regio en het uitvoeren van gezamenlijke internationale
marketing-, promotie- en acquisitieactiviteiten.

De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis en ervaring
met:
• 		 Publiek-private samenwerking
• 		 Regionale vastgoed- en gebiedsontwikkeling
• 		 Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid
• 		 Internationale marketing & acquisitie

Doelstellingen: de 4V’s
			 Platform- en netwerkfunctie
• 		 Vaststellen: in samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de MRA
als vestigingslocatie voor luchthaven- en logistiek
gerelateerde internationale bedrijvigheid.
• 		 Verbeteren: leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij doorontwikkeling van
de propositie van de MRA.

Marketing- en acquisitiefunctie
• 		 Vertellen: internationaal uitdragen van de propositie
van de MRA via intermediairs en in samenwerking met
regiopartners, teneinde een ‘top-of-mind’-positie te
verkrijgen bij potentiële investeerders.
• 		 Verzilveren: aantrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in samenwerking
met nationale (Netherlands Foreign Investment Agency)
en regionale acquisitiepartners (amsterdam inbusiness,
Haven Amsterdam, Schiphol e.a.).
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Rol in de regio
Meerdere partijen in de regio Amsterdam zetten zich in voor
het aantrekken van nieuwe internationale investeringen. AAA
onderscheidt zich van regiopartners op de bovengenoemde
kernkwaliteiten. Om optimaal en effectief gebruik te
maken van elkaars kracht is een heldere taakverdeling
overeengekomen. Leidend zijn de zeven speerpuntclusters
voor de regio Amsterdam zoals benoemd in de Amsterdam
Economic Board. AAA richt zich hierbinnen op het cluster
Handel & Logistiek. amsterdam inbusiness verzorgt de
acquisitie voor de clusters Creatieve Industrie, Life Sciences,
ICT en Financieel & Zakelijke dienstverlening. Amsterdam
Partners en ATCB richten zich op Toerisme & Congressen.
Op het overkoepelende thema Zakelijke Citymarketing wordt
nauw samengewerkt en het motto Iamsterdam gebruikt als
‘lint om de parels’ van metropool Amsterdam.
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Werkgebied

Legenda

Amsterdam Metropolitan Area
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Strategische
speerpunten 2012
Het netwerk laten werken
AAA legt de juiste verbindingen in haar netwerk en zorgt voor
optimale inzet van bestaande middelen en structuren voor
het collectief belang. AAA fungeert als netwerkorganisatie.
AAA heeft geen omvangrijke eigen bezetting (ca. 3 fte), maar
heeft de beschikking over een breed netwerk van leden,
regionale en nationale partners met ieder specifieke kennis,
capaciteit en kunde. Belangrijke pijler in de activiteiten van
AAA is daarom het vormen van coalities, met regiopartners,
brancheorganisaties en diverse internationale intermediairs
(NFIA, ambassades/makelaars/consultants).

Acquisitie:
stimuleren nieuwe vraag
Op marketing- en acquisitievlak wordt primair ingezet
op het stimuleren van nieuwe vraag. De huidige vraag
naar bedrijfsruimte in de Metropoolregio Amsterdam is
grotendeels vervangingsvraag. Nieuwe ontwikkelingen leiden
op deze manier tot leegstand op bestaande terreinen. Om
economische groei te realiseren zal de MRA sterker moeten
inzetten op het creëren en verzilveren van nieuwe investeringen.

Organiseren
betrokkenheid markt
Alle activiteiten van AAA zijn gericht op (verbinding met)
huidige en potentieel nieuwe ‘eindgebruikers’ van de MRA
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Best European Airport

als vestigingslocatie. De behoefte aan ‘grip op de markt’
neemt, zeker in tijden van economische crisis, toe. AAA kan
als neutraal platform een koppeling leggen tussen markt en
overheid en vraag en aanbod. AAA faciliteert daarom de
betrokkenheid van marktpartijen bij clusterontwikkeling en
(door)ontwikkeling van de propositie van de MRA.

Skilled & flexible workforce

Port of Amsterdam

Inzet expertise op clusters
In lijn met het beleid op nationaal (Topsectoren) en regionaal
niveau (Amsterdam Economic Board) hanteert AAA de
clusterstrategie als leidend principe voor het stimuleren van
nieuwe bedrijvigheid in de MRA. AAA heeft inmiddels ruim
zes jaar ervaring met de clusteraanpak en richt zich in 2012
specifiek op kansrijke luchthaven- en logistiek gerelateerde
clusters.

Multimodal hub

Verbreding en vergroting
betrokkenheid leden
Alleen daar waar een daadwerkelijke uitwisseling en
bundeling van krachten plaatsvindt kan een meerwaarde
ten opzichte van individuele marktbewerking ontstaan. AAA
is zo sterk als de input van haar leden. Onder het motto
‘input = output’ wil AAA in 2012 het belang voor en de
actieve bijdrage van leden aan de samenwerking vergroten.
Tevens wordt ingezet op verbreding van het ledennetwerk
door het aantrekken van nieuwe leden binnen de nieuwe
lidmaatschapsstructuur.
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Quality of life
Space for future growth
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Marketing Smart
Logistics Amsterdam
In de Amsterdam Economic Board (AEB) hebben overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen de krachten gebundeld
en een gezamenlijke koers uitgezet. AEB richt zich op het
ontwikkelen van zeven speerpuntclusters. Het cluster Logistiek
is één van die clusters. De opdracht van de Amsterdam
Economic Board is om per cluster een ontwikkelingsstrategie
voor de periode 2012 – 2014 te formuleren. De strategie voor
het cluster Logistiek in de MRA is in 2011 vertaald in een
samenhangend programma ‘Smart Logistics Amsterdam’ (SLA).
Het programma SLA gaat uit van de clusteraanpak als ‘iteratief
proces’ waarbij op alle elementen van clusterontwikkeling

Werkgebied AAA

Focusprojecten 2012

Beleid- en
kennisagenda
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Ontwikkeling
& innovatie
MRA als
vestigingslocatie

Investor
Development
(‘markt organiseren’)

AAAfternoon
AAA vervult als publiek-privaat samenwerkingsverband een
belangrijke platform- en netwerkfunctie voor haar leden en
regionale stakeholders. In dit kader organiseert AAA in 2012
maandelijkse inhoudelijke netwerkbijeenkomsten onder de
naam: AAAfternoon! Er zijn drie kernthema’s vastgesteld die als
basis dienen voor de bijeenkomsten: Internationale Marketing,
Luchthaven & Logistiek en Vastgoed & Gebiedsontwikkeling.
Binnen het thema Internationale Marketing komen brede
aspecten van het ontwikkelen en internationaal presenteren
van de ruimtelijk-economische propositie van de regio aan bod
zoals branding, organisatie van beurzen of ontwikkeling van
een BRIC-strategie. Het thema Luchthaven en Logistiek omvat

(kennisontwikkeling, product- en conceptontwikkeling,
investor development en marketing & acquisitie) wordt
ingezet, zodanig dat deze elkaar gaan versterken. Het project
Marketing Smart Logistics Amsterdam is benoemd als één van
de speerpuntprojecten binnen het clusterprogramma SLA.
AAA is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor dit project
en zal zich in 2012 richten op de realisatie van het projectdoel:
“Organiseren van marktkennis en marktbetrokkenheid bij
de ontwikkeling van de propositie van de Metropoolregio
Amsterdam als Smart Logistics Hub, het internationaal
vermarkten van deze propositie en het concreet aantrekken
van nieuwe internationale logistieke bedrijvigheid, teneinde
een internationale toppositie te verkrijgen voor het logistieke
cluster in de MRA”. Afhankelijk van de ambities en activiteiten
die voortvloeien uit dit project is (extra) projectfinanciering
benodigd.

Verhaal verbeteren

onderwerpen die gerelateerd zijn aan de speerpuntclusters
van AAA, zoals trends en ontwikkelingen op gebied van multien synchromodaliteit, de relatie Airport-Seaport-Greenport
of ontwikkeling van het Aerospace Exchange concept. Tot
slot staat bij Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling het ruimtelijk
‘portfolio’ van de regio centraal, alsmede de ontwikkeling
hiervan in internationaal perspectief. Afhankelijk van het
thema wordt een werkvorm voor de bijeenkomsten gekozen
(workshop, debat, presentatie). De AAAfternoons worden
niet alleen vóór, maar vooral ook mét leden en regiopartners
georganiseerd. De AAAfternoons dienen als broedplaats voor
verdere discussie, kennisdeling, samenwerking en afstemming.
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Afstemming /
samenwerking:

Product- en
conceptontwikkeling

(Publiek-privaat platform)
Verhaal vastellen

(concrete projecten, innovaties,

Internationale
marketing
& acquisitie

productontwikkeling)

(investeringsbevordering)

Verhaal vertellen en verzilveren

Aanbod
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Versterking
concurrentie
- kracht
werklocaties
in MRA

Vraag (markt)

Focusprojecten			
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Cluster Aerospace
Het Amsterdamse Aerospace cluster timmert hard aan de
weg op het gebied van zowel marketing en acquisitie als
product- en conceptontwikkeling en dat werpt zijn vruchten af.
In de afgelopen jaren hebben zich diverse nieuwe aerospace
gerelateerde bedrijven gevestigd in de regio. In 2011 waren
dit o.a. Mitsubishi Aircraft Corporation, ILFC, Aviation
Excellence en Fabricaire. Samen met vertegenwoordigers
van toonaangevende aerospace bedrijven in de regio wordt
inmiddels gesproken over verdere clusterontwikkeling,
waaronder de ontwikkeling van nieuwe gebieds- en
gebouwconcepten. In 2012 zal verder worden doorgewerkt

aan concepten als een Re-delivery Coordination Centre, One
Logistics en een Incubator Centre. Ook wordt ingezet op
gezamenlijke Holland-marketing met andere aerospace regio’s
(West-Brabant en Maastricht), de Netherlands Aerospace
Group (NAG) en Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA). Aerospace is een sterke groeimarkt, al zullen de huidige
ontwikkelingen in de economie hun weerslag hebben op de
sector. AAA zet daarom de krachtige promotie van het cluster
voort in 2012, onder meer op de MRO Europe, die dit jaar
in Amsterdam zal plaatsvinden, en tijdens de Farnborough
International Airshow, ’s werelds grootste aerospace beurs.

Overzicht
activiteiten
2012

Verhaal vaststellen
Platform- en netwerkfunctie

Verhaal verbeteren
Platform- en netwerkfunctie

Verhaal vertellen
Marketing- en acquisitiefunctie

Verhaal verzilveren
Marketing- en acquisitiefunctie
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Verhaal vaststellen Platform- & netwerkfunctie

Verhaal verbeteren Platform- & netwerkfunctie

Onderdeel

Onderdeel

Regionale

Activiteit
Groot Acquisitieoverleg

samenwerking

Deelname aan afstemmingsoverleg met acquisiteurs

Planning
tweemaandelijks

AAAfternoon

amsterdam inbusiness
Acquisitieoverleg Schiphol

Marketing Smart

Doelstelling en/of resultaat

Programmateam SLA

Logistics Amsterdam

Deelname aan afstemmingsoverleg met Schiphol Cargo

Activiteit

Doelstelling en/of resultaat

Planning

Inhoudelijke

Organiseren van het platform voor samenwerking en afstemming tussen

zie hierna

netwerkbijeenkomsten

markt en overheid op regionale thema’s. Doel: 9 bijeenkomsten +
vervolgacties (doorzetten discussies/initiatieven)

1x per kwartaal

en Schiphol Real Estate

AAAfternoon Luchthaven & Logistiek (Onderwerp: Dinalog Dependance

Deelname aan Programmateam voor regionale regie over

Amsterdam)

n.n.b.

programma SLA i.s.m. Kamer van Koophandel, Gemeente

AAAfternoon Vastgoed & GO (Onderwerp: Duurzaamheid in

Haarlemmermeer en Haven Amsterdam

Schipholregio)
26 mrt

AAAfternoon Vastgoed & GO (Onderwerp: Resultaten Pilot Verzakelijking)

23 apr

AAAfternoon Luchthaven & Logistiek (Onderwerp: n.t.b.)

25 jun

incl. concepten/projecten uit SLA programma (Seamless

AAAfternoon Internationale Marketing (Onderwerp: n.t.b.)

30 jul

Connections, ACT, e.d.) en positionering locaties

AAAfternoon Vastgoed & GO (Onderwerp: n.t.b.)

24 sept

Propositie Nederland als

Periodieke afstemming over verhaal van NL met NFIA, NDL,

AAAfternoon Luchthaven en Logistiek (Onderwerp: n.t.b.)

29 okt

logistieke hub

Dinalog en andere logistieke regio’s (Brabant, Limburg,

AAAfternoon Internationale Marketing (Onderwerp: n.t.b.)

26 nov

Organisatie studiereis voor max. 30 leden en regiopartners naar

juni

Deelname aan Werkgroep SLA: klankbordgroep van diverse

4 x per jaar

marktpartijen voor ontwikkeling logistiek programma
Propositie SLA

Formuleren propositie voor cluster logistiek op MRA niveau,

Q1 + Q2

2 x per jaar
AAA Studiereis

Rotterdam)
Propositie formuleren voor Life Sciences logistiek op basis

logistiek

van BCI onderzoek 2011, i.s.m. AIM (Bioport Europe),

Marketing

AIB, Schiphol Cargo en marktpartijen als Abbott, Idexx,

Smart Logistics

Q1 + Q2

Amsterdam

Bausch&Lomb
Propositie formuleren voor High Tech logistiek i.s.m. AIM,

Lidmaatschap NAG

Aerospace
Propositie Nederland als

BRIC-landen

Deelname in regionale Fashion werkgroep met amsterdam

Clusterdossier opbouw

Het systematisch ver- en bijwerken van relevante marktinformatie in één

Perishables Klankbordgroep

Organiseren bedrijvennetwerk Perishables Logistics t.b.v. bespreken

Fashion Logistics netwerk

Inzet ambassadeurs Walther Ploos van Amstel (TNO), Mieke Damen
met markt, inzicht in trends & ontwikkelingen, leads en ideeën voor
concepten/projecten

2 x per jaar

Seminar/workshop met fashion marktpartijen

2 x per jaar
Q2 / Q3

afstemming clusterontwikkeling met Netherlands Aerospace

Life Sciences Logistics

1 bijeenkomst met marktpartijen Life Sciences organiseren voor toetsen

Group (NAG)

netwerk

opgestelde propositie

SLA netwerk (onder

Bijeenkomsten en/of gesprekken met logistieke ‘community’ t.b.v. toetsen

voorbehoud financiering)

projecten als Seamless Connections en concepten als Logistieke West-As

Clusterdossier opbouw

Het systematisch ver- en bijwerken van relevante marktinformatie in één

aerospace hub

andere aerospace regio’s (BOM; Brabant, LIOF; Limburg)

BRIC-strategie

Strategie MRA formuleren voor aantrekken investeringen uit

2 x per jaar
Clusterprogramma

Q1

hele jaar
hele jaar

dynamisch dossier Aerospace

Aerospace

BRIC-landen op basis van onderzoek BCI

hele jaar

(Vlisco) en Henny Jordaan (Amsterdam Fashion Institute) t.b.v. contact

1x per kwartaal

logistiek

Afstemmen verhaal van NL als aerospace land i.s.m. NFIA en

2 x per jaar

kansen/knelpunten in markt en toetsen nieuwe projecten/concepten

inbusiness en AIM. Input leveren op onderdeel Fashion
Periodieke afstemming, bijwonen ledenvergaderingen en

hele jaar

dynamisch dossier Logistics

Q1 t/m 3

kennisinstellingen en bedrijven uit het cluster
Fashion Logistiek afstemming

Berlijn 2012

inspirerende internationale (luchthaven)regio

Propositie Life Sciences

Propositie High Tech logistiek

Doelgroep

27 feb

AAAfternoon Internationale Marketing (Onderwerp: n.t.b.)

Werkgroep SLA

Clusterprogramma

25 jan

Bedrijvennetwerk Aerospace

Organiseren clustertafels met o.a. NAG, NFIA, Fokker, CAE, Bombardier,

2 x per jaar

Nayak, IJSGlobal, MRJ, KN, NAG, Aviall, ADSE, Aeroconseil etc.
Uitwerken clusterconcepten

I.s.m. marktpartijen programma van eisen opstellen voor gebieds- en

(onder voorbehoud

gebouwconcepten als One Logistics, Re-delivery centre, Incubator Centre

Q2 / Q3

financiering)
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Verhaal vertellen Marketing & acquisitie
vervolg
Onderdeel

Activiteit

Doelstelling en/of resultaat

Planning

Onderdeel

Activiteit

Toelichting

Datum

Marketing-

AAA Matters

Nieuwsbrief opmaken en uitsturen. Doel: 6 edities

Tweemaandelijks

Regionale

Nader te bepalen deelname

China (o.l.v. wethouder Gehrels)

feb

communicatie

(Engelstalige nieuwsbrief)

Verzendlijst opschonen en bijhouden (doelgroep: potentiële

Q1

missiereizen

en/of input leveren op thema

Korea (o.l.v. wethouder Van Dijk)

feb

logistiek aan naastgenoemde

India (o.l.v. burgemeester Van der Laan en wethouder Gehrels)

mrt

generiek

internationale investeerders)
Websites

Beheer en update content www.aaarea.nl

hele jaar

missiereizen vanuit regio

London (Olympische Spelen)

juli/aug

Zoekmachine optimalisatie: verbeteren vindbaarheid www.aaarea.nl

Q2

Amsterdam.

Japan (o.l.v. wethouder Groot)

mei

www.iamsterdam.com: beheer en update content over luchthaven

hele jaar

Turkije (o.l.v. burgemeester Van der Laan en wethouder Scholten)

sept

Japan (o.l.v. burgemeester Van der Laan en burgemeester Van

sept

en logistiek
Locations4Business

Onderhoud presentatie Amsterdam Metropolitan Area op

hele jaar

Zanen)

locations4business.com (i.s.m. AIB en Zuidas)
AMAX (Amsterdam

Optreden als beheerder namens founding partners: stimuleren

Metropolitan Area Xperience)

inzet en ontwikkeling AMAX, update en beheer content
Toevoegen nieuwe partners (onder voorbehoud: Lelystad, Velsen,

hele jaar

Marketing Smart

Clusterfactsheets

Logistics Amsterdam

n.t.b.

Ontwikkeling factsheets met de belangrijkste feiten,

Q1

marktweergave en trends van betreffend cluster

Q1 / Q2

Eye for Transport Amsterdam
Transport Logistics Shanghai

Hilversum)

Bezoek congres via sponsorpakket Schiphol, gesprekken

Jaarlijkse update AMA regiokaart i.s.m. amsterdam inbusiness

Q3

Presentaties

Ontwikkelen nieuw standaard format voor AAA presentaties

Q1

en logistieke gebieds-/vastgoedconcepten. Doel: kennis Chinese

Ontvangen buitenlandse delegaties en geven van presentaties

hele jaar

logistiek markt + 3 leads

over AAA / AMA aan geïnteresseerden
Genereren free publicity voor AAA, regio AMA, of clusters Logistiek

Air Cargo Forum Atlanta
hele jaar

MIPIM (Cannes)

2 x per jaar

Logistiek en Aerospace verstrekken ter inzet door NFIA

(Q2, Q4)

Organiseren internationaal symposium met Manchester, Barcelona,

6 mrt

Mainportbrochure
Clusterfactsheet

Aerospace
MRO Americas (Dallas)

Ontwikkeling factsheet met de belangrijkste feiten,

Q1

Samen met NFIA Atlanta acquisitieprogramma en seminar

3-5 april

roadshow. Doel: 3 leads, 1 vestiger
Farnborough Airshow

vastgoedpubliek

Stand in Holland Paviljoen van NAG + acquisitieprogramma op

9-13 juli

beurs. Doel: 4 leads, 1 vestiger
n.t.b.

MRO Europe (Amsterdam)

Doel: 3 leads
Bezoek Europese Summit (locatie nog niet bekend). Doel:

Q1

organiseren + presentatie geven. Gevolgd door aerospace
8-10 okt

cluster. Doel: propositie AMA presenteren aan internationaal
Bezoek 1 US Summit (Voorjaar San Diego óf najaar Orlando).

Update marketingtool ‘European Logistics Hub’ met nieuwste

marktweergave en trends van Aerospace cluster

presenteren aan internationaal vastgoedpubliek

CoreNet (USA / EU)

2-4 okt

cijfers en concepten
Clusterprogramma

Holland Gateway paviljoen op beursvloer. Doel: propositie AMA
Deelname met stand in AMA paviljoen + presentatie over logistiek

Deelname met stand in Schiphol paviljoen, promotie marktplaats

5-7 juni

logistieke marktpartijen organiseren. Doel: 3 leads

Informatie en communicatiemiddelen over AAA, AMA of clusters

Hamburg en Lyon + mede-hosten Holland Happy Hour + stand in

Expo Real (München)

Deelname met stand in Schiphol paviljoen, promotie marktplaats

en logistieke gebieds-/vastgoedconcepten, gesprekken met

en Aerospace
Briefen NFIA kantoren

9-10 mei

organiseren met min. 10 decision makers. Doel: 2 leads

Regiokaart

Pers & PR

Vastgoedbeurzen

Brazilië (o.l.v. wethouder Van Dijk)

Deelname in Holland Paviljoen van de NAG, acquisitie

10-11 oktober

evenement voor potentiële investeerders + organisatie site visit,
n.t.b.

i.s.m. Provincie Noord-Holland. Doel: 3 leads, 1 vestiger

vastgoednetwerk onderhouden, kennis opdoen, trends &
ontwikkelingen
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Verhaal verzilveren Marketing & acquisitie
Onderdeel

Activiteit

Marketing

Acquisitie Top 100 US logistiek

Smart Logistics

dienstverleners

Amsterdam

Investor development logistiek

Corporate
Planning

Onderdeel

Activiteit

Doelstelling en/of eindproduct

Planning

Targetlist opstellen en werkverdeling i.s.m. NDL

Q1

Bureaumanagement

Planning & Control

Jaarverslag 2011

mei

Jaarplan 2013

december

15 bedrijfsbezoeken

hele jaar

Kwartaalrapportages

Q1, Q2, Q3, Q4

Jaarrekening

januari 2013

Vergadering 1

8 februari

Doelstelling en/of resultaat

dienstverleners
Acquisitie logistieke dienstverleners

Investor development High Tech
Acquisitie High Tech

5 fact findings

hele jaar

Bestuur &

6 leads

hele jaar

organisatie

Vergadering 2

4 april

4 nieuwe vestigers

n.n.b.

Vergadering 3

12 september

8 bedrijfsbezoeken

hele jaar

Vergadering 4

14 november

Vergadering 1: jaarrekening en -verslag vaststellen

14 mei

Vergadering 2: Jaarplan en begroting vaststellen

16 december

Implementeren nieuwe huisstijl op alle AAA middelen

Q1

2 fact findings

hele jaar

Dagelijks Bestuur

Algemene Ledenvergadering

4 leads

hele jaar

Investor development Life Sciences

8 bedrijfsbezoeken

hele jaar

Corporate

Acquisitie Life Sciences

3 fact findings

hele jaar

Communicatie

3 leads

hele jaar

Nieuwe huisstijl

(stationary, Extranet, nieuwsbrieven, website e.d.)
AAA Extranet

Regulier beheer & onderhoud content

hele jaar

Gebruik onder leden bevorderen

hele jaar

Nieuwsbrief opmaken en uitsturen. Doel: 6 edities

tweemaandelijks
hele jaar

1 nieuwe vestiger

n.n.b.

Investor development Perishables

8 bedrijfsbezoeken

hele jaar

Acquisitie Perishables

1 fact finding

hele jaar

Verzendlijst bijhouden (database leden &
stakeholders)

AAA Update (ledennieuwsbrief)

2 leads

hele jaar

Investor development Fashion

8 bedrijfsbezoeken

hele jaar

AAA Website

Corporate content op www.aaarea.nl onderhouden

hele jaar

Acquisitie Fashion

3 fact findings

hele jaar

E-mail sjabloon AAA Uitnodiging

Ontwikkelen nieuw format voor digitale uitnodigingen

Q1

5 leads

hele jaar

2 nieuwe vestigers

n.n.b.

AAA bijeenkomsten
AAA Corporate folder

Ontwikkelen nieuwe corporate folder AAA +

Q3

verzenden mailing naar leden en stakeholders

Clusterprogramma

Investor Development Aerospace

15 bedrijfsbezoeken

hele jaar

Aerospace

Acquisitie Aerospace

6 fact findings

hele jaar

Update en onderhoud beeldmateriaal

hele jaar

10 leads

hele jaar

Eventueel ontwikkelen gezamenlijke beeldbank met

Q2

n.n.b.

regiopartners (AIB/AP)

3 nieuwe vestigers

AAA Beeldbank

Leden en

Roadshow leden

lidmaatschap

Gedurende het jaar gesprekken/bezoeken bij leden.

hele jaar

Doel: minimaal 2 contactmomenten per lid
Nieuwe leden

Netwerk associate members verbreden.

hele jaar

Doel: 4 nieuwe leden
“Input = output”

Betrokkenheid leden vergroten. Actief benaderen

hele jaar

leden voor AAA activiteiten

AAA Jaarplan 2012		
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Samenvatting
beoogde
resultaten

Airport - Seaport - Greenport

European Logistics Hub

Corporate:

Marketing & Acquisitie:

• Succesvolle invoering nieuwe lidmaatschapsstructuur incl.
toetreding 4 nieuwe leden
• Inzet nieuwe huisstijl op alle AAA uitingen conform
regiobranding
• Betrokkenheid van 80% van de leden bij AAA activiteiten

• 10 promotiemiddelen ontwikkeld en ingezet bij
internationale marketing
• Presentatie regio op 9 internationale beurzen
• BRIC-strategie voor AAA clusters Logistics
• Propositie voor Logistics in de MRA (Smart Logistics
Amsterdam)
• Propositie voor Life Sciences logistiek in de MRA
• Propositie voor High Tech logistiek in de MRA
• 62 investor development gesprekken (bedrijfsbezoeken)
• 30 leads
• 20 fact findings
• 10 nieuwe vestigers

Platform & Netwerk:
•
•
•
•

9 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (AAAfternoons)
Succesvolle studiereis naar Berlijn
Dynamische clusterdossiers voor Logistics en Aerospace
6 klankbordgroepen/bedrijvennetwerken vanuit de clusters
(logistieke dienstverleners, Aerospace, Life Sciences
logistiek, Fashion logistiek, Perishables logistiek, High Tech
logistiek)

Dinalog

Seamless Connections

Smart Ports

AAA Jaarplan 2012		
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Leden &
lidmaatschap

Lidmaatschapscategorieën:
Lidmaatschap			
Premium member			
Associate member		
Project member			

Bijdrage per jaar
€ 30.000
€ 12.500
Afhankelijk van project

Meer informatie over de rechten, plichten en bevoegdheden
van leden is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk
reglement van de vereniging AAA welke u kunt opvragen bij
het AAA bureau.
AAA leden zijn publieke en private partijen met een
langdurig (indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien van ruimtelijkeconomische ontwikkeling en/of internationale investeringen
in de MRA. Leden dienen een toegevoegde waarde te
leveren in de AAA samenwerking middels bijvoorbeeld een
internationaal netwerk en/of aanvulling op het ‘product’.
In 2012 zijn de volgende organisaties aangesloten als lid
bij de vereniging AAA:
•		 Schiphol Area Development Company
•		 Schiphol Real Estate
•		 Gemeente Amsterdam
•		 Haven Amsterdam
•		 Gemeente Haarlemmermeer
•		 Gemeente Almere
•		 Gemeente Lelystad
•		 Provincie Noord-Holland
•		 ABN AMRO
•		 AM Real Estate Development
•		 Dura Vermeer
•		 MAB Development
•		Prologis
•		 Delta Development Group
•		OMALA
•		Rabobank

AAA Jaarplan 2012		

Leden & lidmaatschap			

AAA biedt haar leden:
•
•
•
•
•
•
•

Een neutraal platform voor afstemming en samenwerking
met ‘concullega’s’ uit markt en overheid
Toegang tot marktkennis over luchthaven- en logistiek
gerelateerde clusters
Toegang tot bedrijvennetwerken en de mogelijkheid deze
te betrekken bij eigen concept- en productontwikkeling
Toegang tot regionale overheid (agendasetting / invloed
op beleidsvorming)
Publiciteit (middels internationale en regionale marketing/
communicatie activiteiten)
Financieel schaalvoordeel; kleine bijdrage, groot bereik
Nieuwe business: in vorm van nieuwe klanten, leads en/of
concrete concept- en productontwikkelingskansen

AAA streeft ernaar haar ledennetwerk kwalitatief uit te breiden
en daarmee het bereik van de samenwerking te vergroten.
Met ingang van 2012 introduceert AAA daartoe een nieuwe
lidmaatschap- en tariefstructuur. Nieuwe leden kunnen direct
instappen in één van de lidmaatschapscategorieën. Voor
huidige leden is dit mogelijk na afloop van het lopende
contract.
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Bestuur &
organisatie
Zuidas
Amsterdam

Algemene
ledenvergadering

(ALV)

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle leden
vertegenwoordigd.
Er worden in 2012 tenminste twee vergaderingen gehouden:
•		 Een vóór 1 juli, hierin worden onder meer de jaarstukken
			vastgesteld
•		 Eén tussen 1 november en 24 december om het jaarplan
			 inclusief begroting vast te stellen

Dagelijks Bestuur

(DB)

In het Dagelijks Bestuur nemen tenminste vijf en maximaal
zeven leden zitting voor de aansturing van de vereniging.
Het DB komt in 2012 vier maal bijeen.
Bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Relatie SADC/AAA

Atlaspark

Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris de capaciteit
en basisfinanciering levert voor het bureau AAA. Deze
functie vloeit voort uit de maatschappelijke taak ‘algemene
internationale marketing voor de regio’ die SADC bij
haar oprichting heeft gekregen van aandeelhouders
Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer,
Schiphol Group en Provincie Noord-Holland. Diverse SADC
medewerkers verlenen (betaalde) diensten ten behoeve
van AAA. In 2012 wordt ca. 3 fte ingezet voor coördinatie
van de regiosamenwerking en (regie op) uitvoering van het
AAA activiteitenplan. SADC investeert naast de reguliere
contributie in 2012 € 300.000,- in internationale marketing via
AAA.

A4 Zone West

Almere Stichtsekant
Arthur van Dijk (Gem. Haarlemmermeer)
Ruud Bergh (SADC, tevens directeur AAA)
Vacature
Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)
Koen Overtoom (Haven Amsterdam)
Peter de Kruijk (amsterdam inbusiness)

AAA Jaarplan 2012		
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Schiphol Oost
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Begroting 2012
Inkomsten						Productkosten		Uren bureau		Totaal

€ 445.000
€ 300.000
€
1.500
€
1.500
€ 748.000

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Interest resultaat ABN Amro
Rente deposito
Reguliere inkomsten
Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Stationary
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/ IPA
Bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten (AAAfternoon)
Regiosamenwerking
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen)

100.000
25.000

4.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200
13.700

€ 125.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
25.000
4.000
2.000
2.500
2.500
1.000
1.500
200

5.000

30.000
10.000
7.500

€
€
€

62.500
10.000
12.500

32.500

€

30.000

€

85.000

32.500

€
€

Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie algemeen (niet-clusterspecifiek)
Marketingcommunicatie algemeen
AAA corporate communicatie
MIPIM
EXPO Real
CoreNet summits
Online marketing
Regio marcom
Newsletters

€
€
€
€
€
€
€
€

5.000
15.000
20.000
25.000
7.500
5.000
5.000
12.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000
17.500
15.000
10.000
10.000
7.500
5.000
5.000
12.500

Totaal

€

95.000

€

97.500

€ 192.500

20.000
50.000
115.000

€ 		 20.000
€ 		 90.000
€ 220.000

185.000

€ 330.000

Clustermarketing & -acquisitie
Clustercoördinatie
Aerospace
Marketing Smart Logistics Amsterdam

€
€

40.000
105.000

€
€
€

Totaal

€

145.000

€

Onvoorzien

€

1.800

TOTALE UITGAVEN

€ 288.000
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15.000
22.500
30.000
30.000
35.000
15.000
10.000
10.000
25.000
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€ 		 1.800
€ 437.500

€ 748.000

€ 			

RESULTAAT
Totaal

€ 		
€ 		
€ 		
€ 		
€ 		
€ 		
€ 		
€ 		
€ 		

€ 138.700

€
€
€

€

Vervolg uitgaven					Productkosten		Uren bureau		Totaal

Begroting 2012			

0
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Luchthaven & logistiek

Vastgoed & gebiedsontwikkeling

Markt & overheid
Marketing & acquisitie
Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
Tel: 020 206 66 81
Fax: 020 206 66 49
E-mail: info@aaarea.nl
Website: www.aaarea.nl

