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Amsterdam Airport Area kijkt uit naar het nieuwe jaar: De markt begint weer aan te
trekken en we hebben in 2014 nieuwe relaties op kunnen bouwen waarmee we in 2015
nog beter onze doelen hopen te kunnen bereiken.
Maar om aantrekkelijk te kunnen blijven voor internationale vestigers, en voor het behoud van de concurrentiekracht, moet de Metropoolregio Amsterdam ook investeren in
kernkwaliteiten. Nog meer immers dan voorheen draait het in 2015 om focus aanbrengen en dát doen waar we goed in zijn. Daarom is er voor gekozen om te werken met een
aantal focus-clusters : Logistiek generiek, Aerospace, High-Tech en Fashion. Voor deze
clusters voert de MRA een proactieve acquisitie. Voor de overige clusters (Life Sciences en
Food & Flowers) zal gekeken worden waar we kunnen participeren in activiteiten van onze
acquisitiepartners.
Om de gestelde doelen te bereiken zetten we in 2015 in op de kennis en de kracht van
het netwerk van AAA. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we als regio succesvol zijn. Met inhoudelijke netwerkbijeenkomsten, zoals de AAAfternoons, en de jaarlijkse
studiereis brengt AAA overheid en bedrijven samen om af te stemmen over strategische
vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. Uw betrokkenheid staat hierbij centraal
en ik hoop dat u ook in 2015 actuele onderwerpen aandraagt voor deze bijeenkomsten.
Daarnaast steekt AAA dit jaar veel energie in het delen van kennis met de leden uit bijvoorbeeld de bedrijfsbezoeken. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we onze regio-propositie gezamenlijk kunnen uitdragen.
We hopen op uw blijvende inzet en ondersteuning voor de vereniging. Met de juiste focus,
en een diversiteit van aanwezige marktkennis, moeten we de beoogde resultaten voor
2015 samen kunnen waarmaken.

		

Jan van Run
Gedeputeerde Economische Zaken provincie Noord-Holland
Voorzitter Amsterdam Airport Area
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Beoogde
resultaten
2015
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Meer transparantie en betrokkenheid richting leden door
intensivering communicatie
• Behoud huidige leden

Platform & Netwerk
•
•
•
•
•
•

Platform- en netwerkfunctie versterken
Verankeren activiteiten Amsterdam Logistics Board
5 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten
Studiereis
Studiedag voor ‘next generation’
Proactieve en structurele communicatie met leden

Marketing & Acquisitie
•
•
•
•
•
•
•
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13 nieuwe vestigers
60 ID gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
10 fact findings
Meer acquisitiefocus binnen het cluster logistiek
Samenwerking acquisitie-partners versterken
Ontwikkeling acquisitie-propositie per cluster
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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 acquisitieactiviteiten.

De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis en
ervaring met:

Doelstellingen
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
per geselecteerd cluster.

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
(provincie Noord-Holland, amsterdam inbusiness,
Haven Amsterdam, Schiphol e.a.).
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•
•
•
•

Publiek-private samenwerking
Internationale marketing & acquisitie
Regionale vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid

Rol in de regio:
AAA en AIB
Meerdere partijen in de regio Amsterdam zetten zich in
voor het aantrekken van nieuwe internationale investeringen. Om optimaal en effectief gebruik te maken van
elkaars kracht is een heldere taakverdeling overeengekomen. Leidend zijn de zeven speerpuntclusters voor de
MRA zoals benoemd in de Amsterdam Economic Board.
AAA richt zich hierbinnen op het cluster Logistiek. amsterdam inbusiness verzorgt de acquisitie voor de clusters
Creatieve Industrie, Life Sciences & Health, ICT/E-science,
Financieel & Zakelijke dienstverlening en Food & Flowers
en heeft landenspecialisten in dienst. De jaarplannen van
AIB en AAA zijn op elkaar afgestemd en AAA is aangesloten bij de acquisitiebijeenkomsten van AIB om lopende
projecten en netwerk activiteiten optimaal aan te laten
sluiten. Samen met de provincie Noord-Holland vindt afstemming plaats over de geplande activiteiten en worden
ad-hoc projecten uitgevoerd.

Team AAA
• Olav Steffers
International Marketing
& Acquisition Director
• Joep Schroeders
International Marketing
& Acquisition Manager
• Marie-Jeannine Citroen
International Marketing
& Acquisition Manager

pagina 6

AAA Jaarplan 2015 • Profiel AAA			

pagina 7

Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

Amsterdam Airport Area is een vereniging met publieke en private leden met
een langdurig belang ten aanzien van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of
internationale investeringen in de MRA.
Ieder lid dient toegevoegde waarde te leveren binnen de samenwerking van de
vereniging bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en meerwaarde
te creëren voor de logistieke propositie.

Relatie SADC en AAA

AAA biedt haar leden:

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regio-partijen de internationale marketing
gezamenlijk vorm te geven via de vereniging Amsterdam
Airport Area. Deze aanpak sluit aan bij de visie van SADC
waarbij gezamenlijk optreden vanuit de Metropoolregio
Amsterdam voorwaarde is om internationaal te kunnen
concurreren.

• Een neutraal platform voor afstemming en
samenwerking met 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
• Publiciteit (d.m.v. 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

Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris de
capaciteit en basisfinanciering levert voor het bureau
AAA. Diverse SADC medewerkers verlenen (betaalde)
diensten ten behoeve van AAA. In 2015 wordt ca. 2.5 fte
ingezet voor coördinatie van de regiosamenwerking en
(regie op) de uitvoering van het AAA activiteitenplan.
SADC investeert naast het Premium lidmaatschap,
€ 170.000 in internationale marketing via AAA in 2015.

Lidmaatschaps
categorieën
Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500
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Associate members

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?
De gesprekken met AAA leden houden ons scherp;
wat zijn de verwachtingen en welke resultaten willen
we aan het einde van het jaar zien? AAA is een relatief
kleine vereniging, waardoor gemakkelijk persoonlijk
contact kan worden gemaakt. In 2015 willen we vaker
met leden om tafel zitten en horen wat uw ideeën zijn
en wat u graag meer of minder wilt zien bij AAA. Wij
zullen komend jaar meer gaan inzetten op interactie
en structurele communicatie met u als lid. Dit komt
voort uit de feedback die wij gekregen hebben; AAA
heeft veel kennis, maar kan dit nog beter uit nutten
en communiceren naar de leden en stakeholders. Alle
verslagen van bijvoorbeeld beurzen en bedrijfsbezoeken
zullen periodiek worden samengevat in een rapportage
en worden verstuurd naar alle leden.
pagina 8

Logistic members
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)

Amsterdam Logistics
Board (ALB)

In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2015 worden twee vergaderingen
gehouden:

De ALB is opgericht om de visie van het cluster
logistiek in de MRA voor het komende decennium
te formuleren. De Visie levert verder een voorzet
voor een gemeenschappelijke investerings- en
uitvoeringsagenda. Er zijn vier thematafels binnen
de ALB die deze agenda verder uitwerken:

20 mei: vaststelling jaarverslag 2014 (incl. jaarrekening)
9 december: vaststelling jaarplan 2016 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur

1.
2.

In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 8 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging. Het DB komt drie keer 3.
per jaar bijeen.
4.

Bestuursleden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
			
Bestuurslid
			
Bestuurslid
			
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Jan van Run (Provincie Noord-Holland)
Ruud Bergh (SADC / directeur AAA)
Jeroen Lotze (Havenbedrijf
Amsterdam)
Adam Elzakalai (gemeente
Haarlemmermeer)
Peter de Kruijk (amsterdam
inbusiness)
Sjoerd van Loon (IJS Global)
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)

Ruimte & Infra (portefeuillehouder Ruud Bergh,
SADC)
Keteninnovatie (portefeuillehouder Eduard de
Visser, Havenbedrijf Amsterdam)
Human Capital (portefeuillehouder Dick van
Damme, Hogeschool van Amsterdam)
Marketing & Acquisitie (portefeuillehouder Adam
Elzakalai, Gemeente Haarlemmeer)

Voor de thematafel Marketing & Acquisitie, is het
programma van AAA leidend. In nauw overleg met de
betreffende portefeuillehouder worden strategische
issues geagendeerd in de ALB. Daarnaast vindt er
afstemming plaats met de andere thematafels. Op deze
manier is ook de koers van AAA integraal verankerd in
de regionale visie van het cluster logistiek.

Data bestuursvergaderingen 2015:
4 maart
9 september
4 november
AAA Jaarplan 2015 • Bestuur & organisatie			

pagina 10

AAA Jaarplan 2015 • Bestuur & organisatie			

pagina 11

Werkgebied
Amsterdam Metropolitan Area

Legenda
Amsterdam Airport Schiphol
Haven Amsterdam
Bestaande kantoorlocaties
Kantoorlocaties in ontwikkeling
Bestaande bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen in ontwikkeling
Woongebied
Recreatiegebied
Snelweg
In ontwikkeling
Provinciale wegen
In ontwikkeling
Spoor
Treinstation
Metro/sneltram
Metro/tramstations
R-net buslijn
In ontwikkeling

Strategische
uitgangspunten
1. Acquisitie focus
AAA richt haar marketing- en acquisitiestrategie
op de kansrijke markten in de metropoolregio. De
onderscheidende clusters zijn Logistiek en Aerospace.
Omdat logistiek vaak een ‘enabler’ is voor andere
bedrijvigheid kan het logistieke cluster worden
verdeeld in een aantal deelmarkten:
•
•
•
•
•
•

Logistiek Generiek
Aerospace
Life Sciences
Fashion
Food & Flowers
High-Tech (data centers)

In 2014 is gebleken dat de clusters Logistiek Generiek,
Aerospace, High-Tech en Fashion, naast het meest
onderscheidend, ook de meeste directe leads en
vestigers opleverden. Om deze reden zal in 2015 de
proactieve acquisitie strategie zich vooral op deze
vier clusters richten. Voor de overige deelmarkten
zal AAA vooral de samenwerking zoeken met haar
acquisitiepartners. AAA zal bij deze deelmarkten
aansluiten op gezamenlijke activiteiten die regio
breed of soms zelfs op landelijk niveau worden
georganiseerd.
De acquisitiefocus beperkt zich alleen niet tot een
scherpere selectie van de clusters. Ook binnen de
clusters zelf worden de marketingactiviteiten, hit teamreizen en beursbezoeken geoptimaliseerd, vooral
door ze te combineren. Deze combinatie wordt niet
alleen gezocht binnen AAA maar ook met de acquisitie
partners in de regio of landelijk. Zo zal een bezoek aan
NFIA Atlanta in de V.S. worden gekoppeld aan een
event rond de acquisitiereis naar Houston en zal tijdens
deze reis ook de propositie voor de data centers onder
de aandacht worden gebracht.

2. Effectief
beursbezoek
Voor beursbezoeken bleek ook in 2014 dat een
gedegen voorbereiding de succesformule is. Met
behulp van database marketing worden doelgroepen
van te voren geïdentificeerd en benaderd. Naast
eigen acquisitie vindt een ‘meer-sporen’ benadering
plaats. Met landelijke partners wordt de propositie
van Nederland uitgezet naast die van de Metropool
Amsterdam en via bijvoorbeeld leadgenerators
worden afspraken buiten het netwerk gemaakt. Soms
worden vastgoed-concepten, zoals het Fashion
outdoor-concept en het data center park van leden
van AAA meegenomen naar beurzen om te toetsen
op haalbaarheid. Kortom, meerdere sporen die het
beursbezoek succesvol moeten maken.
Voor de vastgoedconcepten die de propositie van
kansrijke markten dienen te versterken is met de
desbetreffende leden afgesproken dat zij de regie
hebben over de uitwerking. AAA zal zorg dragen voor
de internationale marketing en acquisitie van deze
concepten. Deze strikte scheiding is noodzakelijk om
de gerichte acquisitie als kernactiviteit van AAA te
waarborgen.

Omdat in 2015 minder sterk wordt ingezet op
een aantal deelmarkten is het van belang dat de
samenwerkingspartners van AAA actief in deze
clusters, onze ambassadeurs zijn. Netwerkactiviteiten
en versterken van de AAA propositie blijft daarom
essentieel.
Bovenstaande inzet is afgelopen jaren succesvol
gebleken, maar kan nog verder worden geïntensiveerd.
Mede naar aanleiding van de logistieke acquisitiereis
naar de V.S. in 2014, bleek dat de samenwerking
met het NFIA zeer waardevol is. Daarnaast komen
de meeste investeringen in de MRA en het cluster
Logistiek en Aerospace uit de V.S. (circa 70%). AAA
zet in 2015 daarom extra in op de relatie met de NFIA
kantoren in de V.S.

4. Netwerk & platform

3. Versterking
samenwerking
partners
Het stimuleren van de nieuwe vraag is een belangrijke
taak voor AAA, amsterdam inbussiness (AIB) en onze
andere acquisitiepartners. Op zowel regionaal als
landelijk niveau werkt AAA nauw samen met onder
andere SADC, Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA), Nederland Distributieland (NDL),
provincie Noord-Holland, Amsterdam Economic
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Board (AEB), Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol
Real Estate en Schiphol Cargo. Tevens is contact met
gevestigde bedrijven (investor development - ID)
relevant om in te kunnen spelen op toekomstige
markttrends en -ontwikkelingen zoals consolidaties
en uitbreidingen. Een goede afstemming op zowel
ID- als acquisitieniveau met de samenwerkingspartners
is essentieel voor een efficiënt gecoördineerde
marktbenadering.
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AAA legt de juiste verbindingen in haar netwerk en
houdt het collectief belang centraal. Door middel
van inhoudelijke netwerkbijeenkomsten, zoals
AAAfternoons en het jaarlijkse vastgoed diner brengen
we mensen met elkaar in contact om zo af te stemmen
over belangrijke marktontwikkelingen.

andere keer efficiënter is om generieke vraagstukken
breed te bediscussiëren.
In 2014 zijn we begonnen met het organiseren van een
studiedag voor de ‘next generation’ van AAA. Een dag
waarbij net als de jaarlijkse studiereis het doel is om te
leren van een andere concurrerende regio. Daarnaast
biedt de studiedag de kans om het onderlinge netwerk
te versterken. Wegens de grote interesse in deelname,
zal er in 2015 weer een studiedag worden georganiseerd.

5. Professionalisering
market intelligence
Investor Development (ID) is essentieel om enerzijds
het netwerk met marktpartijen te behouden, te
vergroten en te versterken, en anderzijds om market
intelligence te verkrijgen.
De informatie die naar voren komt uit deze
marktgesprekken met AAA is noodzakelijk om het
vestigingsklimaat in de regio te versterken en de cluster
specifieke proposities aan te scherpen.
Afgelopen jaar is de aanpak van deze gesprekken
geprofessionaliseerd door het ontwikkelen van
een ‘standaard’ vragenlijst. Verder worden de IDgesprekken indien opportuun afgestemd /gezamenlijk
gevoerd met leden en partners, zoals amsterdam
inbusiness, SADC en NFIA. In 2015 zet AAA deze
professionalisering door en wordt er meer aandacht
gegeven aan de terugkoppeling uit deze gesprekken
naar leden en partners, door middel van een vertaling
van de marktgesprekken naar een meer generieke
market intelligence rapportage.

In 2015 organiseren we 5 bijeenkomsten, waarvan 3 met
een breder, algemener karakter en 2 cluster specifiek.
Soms is het goed om in een kleiner gezelschap gerichte vraagstukken te kunnen behandelen, waar het een
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Clusters:
speerpunten
& activiteiten

Logistiek Generiek
Doelstellingen

€
4 nieuwe vestigers

20 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 50.000,-

Budget uren:
€ 40.000,-

Cluster coördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders
In 2015 worden de meeste uren en middelen ingezet
op het kansrijke cluster Logistiek Generiek. Het gaat
hierbij om het aantrekken van internationale logistiek
dienstverleners en verladers middels marketing en
acquisitieactiviteiten en het monitoren en faciliteren
van reeds gevestigde logistiek dienstverleners middels
investor development.
De aanpak van afgelopen jaren wordt gecontinueerd
in 2015. Naar voorbeeld van de hit team reis in
september 2014, worden in 2015 twee acquisitiereizen
gepland naar de V.S. in samenwerking met het NFIA.
Er wordt aansluiting gezocht bij de handelsmissie van
de MRA naar Texas en Florida. Naast de inzet van
het NFIA en haar netwerk, wordt bezien of een lead
generator voor deze markt meerwaarde heeft.
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AAA blijft in 2015 zorgdragen voor het updaten van de
logistieke propositie (de ‘diabak’) en waar mogelijk een
verdieping aanbrengen. Het succes van de publicatie
‘Historical Highlights: Trade & Logistics’ vertaalt zich in
een herdruk in 2015.

Buiten de twee genoemde acquisitiereizen worden
twee relevante logistieke beurzen bezocht. Behalve
een gedegen voorbereiding, staat hierbij de opvolging
centraal. Eventuele aansluiting bij overige missies of

Het aantrekken van de luchtvrachtmarkt op Schiphol
lijkt een positief gevolg te hebben voor het sentiment
bij verschillende logistiek dienstverleners actief in
de MRA. Naast voorzichtige uitbreidingen wordt er
daarentegen nog steeds gekeken naar optimaliseren
van supply chains en kostenbesparingen met
consolidaties tot gevolg. Het is daarom essentieel
om het investor development programma in 2015
te verstevigen om gevoel te houden bij de markt en
internationale bedrijven daarin te faciliteren (zowel
bij uitbreiding, relocatie als behoud voor regio en
Nederland).

Activiteit

Planning

•
•
•
•
•
•
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ad-hoc logistiek gerelateerde initiatieven wordt in 2015
bepaald.

2 acquisitiereizen
Aansluiten AIB handelsmissies V.S. + Japan
Beursbezoek Transport Logistics, München
Beursbezoek Eye for Transport, 3PL Europe
Beursbezoek CSCMP, San Diego
Her-druk boekje ‘Historical Highlights- Logistics’

-

n.n.t.b.
april - november
5-8 mei
n.n.t.b.
27-30 september
februari
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Clusters:
speerpunten
& activiteiten

Aerospace
Doelstellingen

€
3 nieuwe vestigers

15 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 25.000,-

Budget uren:
€ 35.000,-

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders & Marie-Jeannine Citroen
De afgelopen jaren is succesvol ingezet op het
aantrekken van Aerospace bedrijven. In 2014 bleek
in toenemende mate dat deze markt kijkt naar
nieuwe investeringen en uitbreidingen in Europa en
Nederland. De huidige strategie van AAA met focus
op het aantrekken van MRO, logistiek, training en
simulatie en kantoorfuncties gerelateerde activiteiten
wordt daarom voortgezet en geïntensiveerd. Hierbij
is de relatie met de Netherlands Aerospace Group
(NAG), NFIA en acquisitie regiopartners zoals de
BOM en Liof van groot belang om internationaal
gezamenlijk op te kunnen trekken. De acquisitie- en
marketingactiviteiten zullen zich met name richten
op organisaties uit Noord-Amerika. Samen met
bovengenoemde partners worden twee belangrijke
beurzen voorbereid: MRO Americas en de Paris
Airshow.

Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij conceptinitiatieven van onze leden, zoals het Incubator centre
van Schiphol Real Estate en ontwikkelingen met
3d printen naar aanleiding van het TNO rapport in
opdracht van SADC.

Activiteit

Planning

•
•
•
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Beursbezoek MRO America’s, Miami +
organiseren seminar + acquisitiereis
Beursdeelname Paris Airshow + gebruik
lead generator
Updaten factsheet Aerospace

-

14-16 april

-

15-21 juni

-

April

AAA Jaarplan 2015 • Speerpunten Clusters & activiteiten			
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Clusters:
speerpunten
& activiteiten

High-Tech
Doelstellingen

€
3 nieuwe vestigers

10 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 10.000,-

Budget uren:
€ 30.000,-

Cluster coördinatie:
Olav Steffers
Binnen AAA richt de focus van dit cluster zich op
datacenters. De opkomst van Cloud Computing heeft
een ongekende impact op de manier waarop bedrijven
en overheidsorganisaties hun informatievoorziening
aanpakken en organiseren. Het belang van de
datacenters groeit hierdoor enorm. Vanuit diverse
vraagraming wordt voor de komende jaren een
verdubbeling van de huidige capaciteit (134 MW) in
de MRA verwacht.
In 2013 is in samenwerking met AIB en een aantal
regiopartners waaronder Green IT een regio
propositie opgesteld voor (groene) datacenters.
In 2014 is de start gemaakt met de haalbaarheid
van een business case voor een dedicated data
center park. Dit in samenwerking met SADC,
Schiphol Trade Park, het Havenbedrijf Amsterdam
en de gemeente Haarlemmermeer. Insteek hierbij is
optimale connectiviteit, modulaire gegarandeerde
stroomvoorziening en beperking van alle risico’s die
de continuïteit van een data center beïnvloeden.

Activiteit
•
•
•
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In 2015 zal de haalbaarheid van deze business
case worden afgerond en zal op basis van de
uitkomsten gekozen worden voor een plek binnen de
metropoolregio. Ondertussen blijven ID gesprekken
plaats vinden met marktpartijen, investeerders,
stroomleveranciers en specialisten. Dit om aan de hand
van actuele trends de regio propositie continu aan te
scherpen.
Na de afronding van de haalbaarheid van de
business case van het data center park wordt er een
acquisitiestrategie opgesteld. Aangezien enkele
grotere spelers de markt domineren zal de acquisitie
strategie vooral maatwerk betreffen richting een aantal
belangrijke spelers (bijvoorbeeld een ’roadshow’).
Komend jaar zullen de Provincie Noord-Holland, het
Havenbedrijf Amsterdam, AIB en Noord-HollandNoord in Houston tijdens de Offshore Technology
Conference (OTC) een programma optuigen rondom
een aantal kansrijke clusters. Hightech data centers
zal hierin participeren. Met helder opgestelde
doelgroepenprofielen zal in 2015 minimaal één
relevante High Tech beurs worden bezocht.

Planning

Propositie datacenters-park afronden en een
inhoudelijke bijeenkomst organiseren
2 Beursbezoeken waaronder Data Center World, Londen
1 acquisitiereis
-

september
11-12 maart
n.n.t.b.
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Clusters:
speerpunten
& activiteiten

Fashion
Doelstellingen

€
1 nieuwe vestiger

5 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 10.000,-

Budget uren:
€ 20.000,-

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders
De MRA staat bekend als vestigingsplaats voor de
mode en creatieve industrie. Deze industrie is het
laatste jaar internationaal sterk in aanzien gestegen als
‘Denim Capital’, mede door de komst van de denim
vakbeurs Kingpins show, de opening van het Denim
Headquarters / Jeanschool en de Denim Days.
Afgelopen jaren hebben vele bedrijven uit de
fashionsector zich gevestigd in de regio en zijn
bestaande bedrijven uitgebreid. In toenemende mate
voor het vestigen van online activiteiten in Amsterdam
(zoals de backoffice van e-commerce activiteiten).
De logistieke operatie van modebedrijven wordt
echter in de meeste gevallen uitbesteed aan logistiek
dienstverleners.

AAA zet daarom in 2015 minder sterk in op dit cluster,
maar zal de samenwerking met de clusterpartners als
SADC, AIB, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Cargo
blijven verstevigen. Daarnaast benaderen we logistiek
dienstverleners die actief in het fashion-segment zijn
om fashionpartijen te interesseren voor de MRA.

Activiteit

Planning

•
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Seminar organiseren in combinatie met
handelsmissies en acquisitiereizen

Naast acquisitie- en marketingactiviteiten met
bovenstaande partners draagt AAA in 2015 bij aan
het vraag-gestuurd ontwikkelen en het uitwerken van
innovatieve logistieke concepten voor fashion-logistiek
in samenwerking met SADC. Zo wordt er gewerkt aan
een shared warehouse concept voor
de fashion industrie i.s.m. Schiphol Trade Park en een
toonaangevende logistieke dienstverlener.

-

n.n.t.b.

AAA Jaarplan 2015 • Speerpunten Clusters & activiteiten			

pagina 23

Clusters:
speerpunten
& activiteiten

Life Sciences
Doelstellingen

€
1 nieuwe vestiger

5 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 10.000,-

Budget uren:
€ 20.000,-

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders
2014 kende een groot aantal nieuwe vestigers van
bedrijven uit de Life Sciences in de MRA, zoals
Stryker, Nuvasive en Boehringer-Ingelheim. Het
ging hier met name om kantoren met Regionale/
Europese Hoofdkantoren en/of Marketing & Sales
functie afkomstig uit Noord-Amerika en Europa. De
logistieke activiteiten van bedrijven uit Life Sciences
sector worden meestal uitbesteed aan logistiek
dienstverleners, en vinden vaak zijn plek in het zuiden
van Nederland of elders in Europa. De lead ligt dan
respectievelijk bij NFIA, AIB of NDL.

Life Sciences is niet één van de focus clusters, maar
binnen deze markt wordt vooral de samenwerking
gezocht met bovengenoemde partners. AAA werkt
daarnaast verder aan de propositie voor dit cluster
binnen de nationale context, gecoördineerd door NDL.
Er wordt verbinding gezocht met initiatieven zoals
Bioport Europe waarbij de AAA leden IJS Global en
Rabobank een leidende rol hebben. AAA sluit aan bij
kansrijke initiatieven van bovengenoemde partners,
maar zal de focus op leggen op het internationaal
vermarkten van dit concept.

De Life Sciences sector is echter wel één van de sterkst
groeiende markten in de logistiek, waarin specifieke
eisen gelden voor opslag en distributie (cold supply
chain). Het is noodzakelijk dat de MRA blijft investeren
in dit cluster om stromen aan te blijven trekken en
indien mogelijk vestigers.

Activiteit
•

AAA Jaarplan 2015 • Speerpunten Clusters & activiteiten			

pagina 24

Seminar organiseren in combinatie met
handelsmissies en acquisitiereizen

Planning
-

n.n.t.b.
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Clusters:
speerpunten
& activiteiten

Food & Flowers
Doelstellingen

€
1 nieuwe vestiger

5 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 10.000,-

Budget uren:
€ 20.000,-

Cluster coördinatie:
Marie-Jeannine Citroen
In 2014 is AAA begonnen met het verkennen van het
Food cluster; bekend worden met de belangrijke
spelers op landelijk en regionaal niveau, met
overheidspartijen, kennisinstanties en het bedrijfsleven.
Uit de gesprekken met deze partijen kwam naar voren
dat de propositie waarmee we ons als Amsterdamse
regio kunnen onderscheiden zich nog in een
opbouwende fase bevindt.
De basis voor het netwerk is gelegd en de betrokken
partijen weten elkaar nu te vinden. Daarom kan er
in 2015 een concrete slag worden gemaakt met de
verdere uitwerking van regionale food-propositie.
De uitdaging in 2015 betreft voor het betrekken van
marktpartijen bij de verdere uitwerking van deze
regio-propositie. In 2015 richten we ons op meer op ID
visits, dan op nieuwe vestigers, om marktinformatie te
verkrijgen en partijen te mobiliseren.

Activiteit
•
•
•
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Wel zal een acquisitie-verkenning plaatsvinden
door middel van een beursbezoek en wordt er een
inhoudelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd om
het regionale food-netwerk vast te houden en uit te
breiden. Alle activiteiten zullen in nauwe samenwerking
met AIB en de clustermanager Food van de
Amsterdam Economic Board plaatsvinden.
Flowers
In 2015 zal AAA blijven acquireren bij het cluster
Flowers, maar gezien de matige marktvooruitzichten
in dit segment wordt binnen het programma de
samenwerking met de regio partners gezocht, zoals
SADC, Greenport Aalsmeer, Floraholland, Schiphol
Cargo en de Rabobank.
De activiteiten zijn met name gericht op het behouden
en versterken van de positie van de Schiphol regio als
preferred flowerhub.

Planning

1 beursbezoek in combinatie met 1 acquisitiereis 1 inhoudelijke netwerkbijeenkomst
Regionale propositie afronden
-

n.n.t.b.
n.n.t.b.
december
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Begroting 2015
Inkomsten				

Productkosten

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

-

Uren bureau
-

Totaal
€ 380.000
€ 170.000
€ 1.500
€ 551.500

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Stationary
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Bankkosten

€ 2.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 200

€ 90.000
€ 25.500
-

€ 90.000
€ 25.500
€ 2.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 200

€ 10.200

€ 115.500

€ 125.700

€ 10.000
€ 5.000

€ 30.000
€ 22.500
€ 7.500

€ 40.000
€ 22.500
€ 12.500

€ 15.000

€ 60.000

€ 75.000

€ 10.000
€ 15.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 10.000

Totaal

€ 30.000

€ 35.000

€ 65.000

Cluster development
Logistiek (Generiek, Aerospace, Life Sciences,
Fashion, Food & Flowers, High-Tech)

€ 115.000

€ 167.500

€ 282.500

€ 115.000

€ 167.500

€ 282.500

Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Regiosamenwerking
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen)
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie FFT’s etc.
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Vastgoedbeurzen

Totaal

Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT
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€ 3.300

€ 3.300
€ 173.500

€ 378.000

€ 551.500
€0
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Platform en netwerk

Samenwerking regiopartners

Van en voor leden

Marketing en acquisitie logistiek

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
info@aaarea.nl
www.aaarea.nl

