Samenwerking regiopartners

Marketing & acquisitie

Jaarplan 2016

Logistiek & Aerospace

Platform & netwerk

Circulaire economie

Inleiding

Inhoud
03
05
07
08
10
12
14
16
21

Inleiding
Beoogde resultaten 2016
Profiel AAA
Leden & lidmaatschap
Bestuur & organisatie
Werkgebied
Strategische uitgangspunten 2016
Speerpunten clusters & activiteiten
Begroting 2016
		

Regionale samenwerking en internationale promotie van de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) als vestigingslocatie werpt haar vruchten af. We kunnen terugkijken op een succes
vol jaar waarin we resultaat geboekt hebben samen met onze leden en regiopartners.
De lijst met leads blijft groeien, dus de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn goed.
Wel zien we dat de besluitvormingsprocessen complex zijn, zeker bij grote bedrijven,
waardoor het verzilveren op zich laat wachten. We zetten in 2016 daarom in op het
structureel onderhouden van contacten met, en het faciliteren van deze bedrijven.
Het doel van AAA blijft onveranderd: aantrekken van internationale vestigers en faciliteren
van samenwerking met en tussen partners en leden. We hebben als overheden en bedrijfs
leven een gezamenlijk belang om de concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam
te versterken. Door onze krachten te bundelen, keuzes te maken en flexibel te werken,
kunnen we optimaal inspelen op trends in onze omgeving.
De afgelopen tijd zijn er twee belangrijke globale trends waar te nemen die zich crosssectoraal afspelen: digitalisering & circulaire economie. We zien deze trends als onom
keerbaar en vooral als kansen om onze koploperspositie op deze gebieden als MRA te
behouden! Inspelen op deze trends vereist een nieuwe manier van denken en werken.
Komend jaar onderzoeken we in de praktijk hoe we deze trends kunnen vertalen naar
onze internationale propositie.
Wij doen hierbij een beroep op ondernemerschap, niet alleen die van ons, maar ook op
die van uw organisatie. We vragen u om actief met ons mee te denken en te doen: wat wilt
u graag terug zien op de regionale agenda? Wat mist u in de internationale propositie?
Wat wilt u dat de andere leden van u weten, wanneer zij internationale bedrijven spreken?
Met welk ander AAA lid zou u graag nader kennis willen maken?
Ieder lid heeft een toegevoegde waarde binnen het AAA netwerk en ik wil u graag hartelijk
danken voor uw inzet en samenwerking tot nu toe! We kijken uit naar het nieuwe jaar waarin
we volop gaan inzetten op de kansrijke clusters Logistiek en Aerospace en we samen met u
de leads kunnen gaan omzetten in vestigers.

Adam Elzakalai
Wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Luchthavenzaken en sport
gemeente Haarlemmermeer en voorzitter AAA
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Beoogde
resultaten
2016
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
• Behoud huidige leden

Platform & Netwerk
• Platform- en netwerkfunctie versterken
• 5 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten
• Studiereis

Marketing & Acquisitie
11 nieuwe vestigers
60 ID gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
Verder vormgeven van market intelligence met regiopartners
Integreren en versterken van diensten van alle leden
in MRA propositie
• Circulaire economie vertalen naar concrete acquisitiestrategie
• Verzilveren leads
•
•
•
•
•
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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:
• Publiek-private samenwerking
• Internationale marketing & acquisitie
• Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid

AAA biedt haar leden:

• Jeanet van Antwerpen
Managing Director

•	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

Team AAA

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

• Marie-Jeannine Citroen
Manager Foreign Investments

Doelstellingen
Platform- en netwerkfunctie

Vaststellen:

Vertellen:

in samenwerking met markt en overheid formuleren
van een sterke propositie voor de MRA als
vestigingslocatie voor luchthaven- en logistiek
gerelateerde internationale bedrijvigheid.

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.

Verbeteren:

Verzilveren:

leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij
doorontwikkeling van de propositie van de MRA per
geselecteerd cluster.
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Marketing- en acquisitiefunctie
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aantrekken van nieuwe en behouden van gevestigde
internationale bedrijven, in samenwerking met
nationale (Netherlands Foreign Investment Agency)
en regionale acquisitiepartners (Amsterdam
inbusiness).
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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
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.
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 2016 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,
€ 140.000 in internationale marketing via AAA in 2016.
Voor 2016 worden t.o.v. 2015 minder uren besteed aan
Bestuur & Organisatie. Met minder overhead vindt
hierdoor een grotere focus plaats op de kernactiviteiten.

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. Graag horen wij wat uw ideeën zijn en
wat u graag meer of minder wilt zien bij AAA.

Associate members

Afgelopen jaar hebben we naar aanleiding van uw input
gewerkt aan interactie en structurele communicatie
met onze leden. Zo zijn we via social media en een
maandelijkse nieuwsbrief beter gaan communiceren over
onze activiteiten. Voor 2016 gaan we inzetten op betere
profilering en zichtbaarheid, zowel naar leden als naar de
internationale bedrijven en partners.

Lidmaatschapscategorieën:
Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2016 worden twee vergaderingen
gehouden:
18 april: vaststelling jaarverslag 2015 (incl. jaarrekening)
30 november: vaststelling jaarplan 2017 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur

De ALB is opgericht om de visie van het cluster
Handel & 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:
1. Ruimte & Infra (portefeuillehouder Paul Jansen,
SADC)
2. Keteninnovatie (portefeuillehouder Eduard de
Visser, Havenbedrijf Amsterdam)
3. Human Capital (portefeuillehouder Dick van
Damme, Hogeschool van Amsterdam)
4. Marketing & Acquisitie (portefeuillehouder
Adam Elzakalai, Gemeente Haarlemmeer)

In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 7 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging. Het DB komt drie keer Het programma van AAA vormt de input voor de
thematafel Marketing & Acquisitie. In nauw overleg met
per jaar bijeen.
de betreffende portefeuillehouder worden strategische
issues geagendeerd in de ALB. Daarnaast vindt er
Bestuursleden:
afstemming plaats met de andere thematafels. Op deze
manier is ook de koers van AAA integraal verankerd in de
Voorzitter	Adam Elzakalai
regionale visie van het cluster logistiek. De ambitie van
			
(gemeente Haarlemmermeer)
Secretaris	Jeanet van Antwerpen (SADC/AAA) de ALB is om in 2025 tot de top-drie knooppunten van
Europa te horen. Om dat te bereiken is veerkracht een
Penningmeester Jeroen Lotze
sleutelwoord: proactief, flexibel en effectief inspelen op
			
(Havenbedrijf Amsterdam)
onzekerheid en op snelle veranderingen.
Bestuurslid
Peter de Kruijk
			
(amsterdam inbusiness)
Bestuurslid
Sjoerd van Loon (IJS Global)
Bestuurslid
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Bestuurslid
Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)

Amsterdam Logistics
Board (ALB)
De MRA zet in op samenwerking, innovatie & groei.
Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven, overheden
en kennisinstellingen. Het strategisch kader wordt
vormgegeven vanuit de Amsterdam Economic Board
(AEB). Voor AAA is vooral de Amsterdam Logistics
Board (ALB) relevant, die specifiek op inzoomt op de
sector Handel & Logistiek.
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Bestuursvergaderingen

Handel en Logistiek
in de Metropoolregio
Amsterdam
Volgens de Scenario’s 2025 van de Amsterdam
Economic Board is en blijft de logistiek een krachtige
motor van de economie van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). De positie van de MRA als logistieke
hub is echter niet vanzelfsprekend. Technische
innovaties, veranderende marktvraag en ontwikkelingen
als ketenintegratie hebben grote impact op goederenen grondstoffenstromen. Om als logistieke hub in
2025 tot de top-drie van Europa te horen, zullen we als
logistiek bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen
gezamenlijk maximaal gebruik moeten maken van het
DNA van de regio. De kracht van de logistiek zit in onze
‘connectiviteit’: we verbinden fysiek en digitaal, ruimte
en economie, mensen en markten. Op de volgende
pijlers wordt ingezet:

1. Connectiviteit fysiek
en digitaal: sneller en
slimmer
Logistiek is het creëren van naadloze verbindingen.
Seamless connections, daar gaat het om: klanten
ontzorgen door logistieke processen steeds slimmer
en sneller te organiseren en door maatwerk te leveren
aan specifieke kansrijke niches. Om aan te sluiten op
mondiale netwerken investeert de ALB in optimale

fysieke bereikbaarheid (spoor, weg, water) en maken
we met nieuwe logistieke concepten efficiënter
gebruik van bestaande infrastructuur. Als grootste
internetknooppunt ter wereld zijn we topspeler qua
digitale bereikbaarheid en sluiten zo aan op een
nieuwe logistiek van ‘processen’. De MRA beschikt
bovendien bij uitstek over de competenties om
logistieke ketenregie te faciliteren (douane, fiscaliteit,
finance, vergunningen). We profiteren van de unieke
fysieke nabijheid van luchthaven, zeehaven, greenport
en dataport en vertalen dit in een integrale ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie voor het gebied.

2. Connectiviteit
economisch: meer
toegevoegde waarde
Als integrale marktplaats is de logistiek in de MRA
in 2025 nog meer verbonden met de rest van de
regionale en mondiale economie door innovatieve
crossovers met economische clusters als de zakelijkfinanciële dienstverlening, ICT en Aerospace.
De logistiek is de smeerolie en motor van de
economie door andere clusters te faciliteren en meer
toegevoegde waarde te creëren. Nieuwe kansen
liggen er in de combinatie van de logistiek met de
maakindustrie, ICT, Finance (informatiestromen, Supply
Chain Finance) en de circulaire economie. Investeren
in een innovatieve, duurzame economie versterkt het
maatschappelijk draagvlak, onze ‘licence to operate’.
De MRA wordt proeftuin voor crossovers van de
logistiek, maakindustrie en circulaire economie.

Data 2016:
09 maart
14 september
09 november
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Werkgebied AAA
Regiokaart 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 2016
1. Focus op Logistiek
en Aerospace

wordt verder geprofessionaliseerd. Met samenwerkingspartners zoals AIB en NFIA wordt deze market
intelligence opgebouwd.

AAA heeft focus aangebracht in de clusterstrategie
door een onderscheid te maken in speerpunt clusters
en deelmarkten. Deze strategie wordt voortgezet en
versterkt in 2016 door geen specifieke deelsectoren
apart te begroten. Op deze wijze ontstaat maximale
flexibiliteit om optimaal in te spelen op kansen die
zich voordoen in de markt. De proactieve acquisitie
wordt uitgevoerd op de clusters Logistiek Generiek en
Aerospace. Dit zijn ook de clusters waarmee AAA zich
onderscheidt ten opzichte van de acquisitie partners in
de regio, zoals Amsterdam inbusiness. Op de overige
deelmarkten wordt in nauw overleg door deze partners
actief geacquireerd.

3. Communiceren
nieuwe stijl

2. Inhoudelijke
verdieping &
profilering
De aangebrachte focus draagt bij aan het versterken van
de inhoudelijke verdieping in de clusters Logistiek en
Aerospace. Hiermee wordt het bestaande netwerk van
bedrijven uitgebreid en de kennis over deze sectoren
vergroot. Kortom: we vormen een betere inhoudelijke
gesprekspartner voor bedrijven. Daarnaast wordt onze
expertise vaker ingezet door onze acquisitiepartners.
In 2016 willen we daarom ons meer dan voorheen
profileren als dé partner op het gebied van Logistiek en
Aerospace. Dit willen doen door de informatie die we
verkrijgen uit de investor development gesprekken
gestructureerd te delen met onze stakeholders door
middel van een market intelligence rapportage. Dit is
eerder benoemd als strategisch uitgangspunt, maar dit

Als vereniging bedient AAA verschillende doelgroepen
die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.
Communicatie zien we niet als aparte activiteit,
maar als een geïntegreerd onderdeel van onze
werkzaamheden. Via social media en andere nieuwe
kanalen is gericht interactief communiceren met
verschillende doelgroepen steeds beter mogelijk.
Communiceren richting potentiele vestigers in de MRA
maar ook richting de leden van AAA. Vanaf 2015 is
content marketing voor AAA succesvol opgestart van
waaruit met relevante onderwerpen interactie wordt
gezocht met mogelijke doelgroepen. Deze content
marketing zal in 2016 verder vorm worden gegeven.

4. Verbinden en
faciliteren
AAA heeft een breed en sterk netwerk opgebouwd
met leden, partners, kennisinstellingen en bedrijven.
Dit netwerk is essentieel om nieuwe vraag te stimuleren,
maar ook om partijen te verbinden. We organiseren
regelmatig inhoudelijke netwerkbijeenkomsten, zoals
AAAfternoons en het jaarlijkse vastgoed diner om af te
stemmen over belangrijke marktontwikkelingen.
AAA wil graag initiatieven en concepten steunen die
bijdragen aan het verbeteren van de concurrentie
positie van de Metropoolregio Amsterdam. Dit doen
we door bedrijven met elkaar in contact te brengen en
deze te faciliteren waar mogelijk.
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5. AAA en circulaire
economie
Om op de lange termijn nog concurrerend te kunnen
zijn, moeten we onze economie transformeren.
Zijn onze productieprocessen nu voornamelijk lineair
georganiseerd: van grondstof naar eindproduct en
afval. Op termijn zal ons economische handelen en
denken moeten veranderen in een circulaire economie.
Het afval van de één vormt de grondstof van de
ander. Dit circuculaire denken zal naast digitalisering

een plek krijgen in de MRA propositie. Steeds meer
overheden, bedrijven en organisaties richten zich op
de circulaire economie en welke rol zij hier in kunnen
spelen. Vanuit AAA gaan we kijken op welke manier we
onze koploperspositie op dit gebied kunnen gebruiken
bij het aantrekken van internationale bedrijven. AAA
legt koppelingen tussen regionale en internationale
partners, zoals SADC, Almere, Delta Development en
het NFIA netwerk in de V.S.
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Speerpunten
Clusters &
activiteiten
Cluster coördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders
In 2015 groeide de Nederlandse economie voorzichtig,
echter sneller dan verwacht.
Deze groei wordt breed gedragen: zowel de
investeringen als de consumptie en de export leveren
een positieve bijdrage en is in 2015 sterker dan in
2014. De economische groei van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) wordt positief geraamd op 3%.
De sectoren van de MRA reageren uiteenlopend op
de huidige economische ontwikkelingen. Groothandel
en export dragen relatief sterk bij aan de economische
groei van de MRA en blijft dit de komende jaren
doen (12,6% van de economie van de MRA). De
marges binnen de sector Vervoer en Opslag (6,1%

van de economie van de MRA) staan onder druk door
(internationale) concurrentie. Een aantal logistiek
gerelateerde sectoren groeit hard. Voorbeeld hiervan
is de productie van luxe goederen en diensten en
de data centers die inmiddels ruim 20% van alle
investeringsprojecten in Amsterdam vormen.
Ook de groeiverwachting voor luchtvracht tot 2050 is
gunstig op basis van de nieuwe scenario’s van het CPB/
PBL. In het lage scenario wordt uitgegaan van een groei
van 3,5% per jaar, in het hoge scenario van een groei
van 5,5%. Daarbij komt dat grote logistieke spelers als
Kühne & Nagel, Panalpina, Ceva Logistics en DHL in de
nabijheid van de luchthaven gevestigd moeten zijn. De
luchthaven is een soort van ‘cross-doc k’-operatie. Ruim
80% van de logistieke dienstverleners met oriëntatie op
luchtvracht zitten reeds in de regio.

De aanpak van afgelopen jaren voor het aantrekken
van nieuwe logistiek dienstverleners en verladers
wordt gecontinueerd in 2015. Naar voorbeeld van de
hitteam reis in september 2015, worden in 2016 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.
Buiten de twee genoemde acquisitiereizen worden
twee relevante logistieke beurzen bezocht. Eventuele
aansluiting bij overige missies of ad-hoc logistiek
gerelateerde initiatieven wordt in 2016 bepaald.
Ook worden reizen vooral verbonden met acquisitie
programma’s van netwerkpartners. Een voorbeeld

Activiteit
•
•
•
•
•
•

Doelstellingen

€
35 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 55.000,-
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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
echter nog steeds gekeken naar optimaliseren van
supply chains en kostenbesparingen met consolidaties
tot gevolg. Het is daarom essentieel om het investor
development programma in 2016 te verstevigen
om gevoel te houden bij de markt en internationale
bedrijven te faciliteren (zowel bij uitbreiding, relocatie
als behoud voor regio en Nederland).

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 maar ook verladers in de
kansrijke sectoren. Dit door middel van marketing
en acquisitieactiviteiten en door het monitoren
en faciliteren van reeds gevestigde logistiek
dienstverleners middels investor development.

Logistiek Generiek

6 nieuwe vestigers

hiervan zijn de NDL reizen waarvan het programma in
de loop van 2016 definitief wordt.

Ondanks dat de meeste investeringen in Nederland
en de MRA afkomstig zijn uit de V.S., zien we een
voorzichtige groei van Aziatische, met name Chinese,
logistiek dienstverleners.

2 acquisitiereizen VS (i.c.m. aerospace)
Beursbezoek Air Cargo Forum, Parijs
Beursbezoek Eye for Transport, 3PL Europe
Beursbezoek CSCMP of vergelijkbaar
Update logistieke propositie
Twee testimonials afnemen

Overige logistiekgerelateerde clusters
De deelmarkten die voorheen specifiek benoemd
werden, te weten High-tech (datacenters), Food
& Flowers, Fashion en Life Sciences, zullen qua
activiteiten niet op voorhand gepland worden. Door
slim gebruik te maken van de ambassadeurs in ons
netwerk blijven we op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in de verschillende markten en kunnen
we inspelen op kansen waar nodig. Hierbij kan
gedacht worden aan beursbezoeken, themamiddagen
organiseren, bijdragen aan onderzoek, etc.

Planning
-

n.n.t.b.
Najaar 2016
Najaar 2016
Najaar 2016
doorlopend
eind 2016

Budget uren:
€ 130.000,-
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Aerospace
Doelstellingen

€
5 nieuwe vestigers

25 ID gesprekken

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders & Marie-Jeannine Citroen
De sector Aerospace is van groot belang voor de
Metropoolregio Amsterdam. Ongeveer 60% van alle
aerospace activiteiten in Nederland vindt plaats in de
MRA (meer dan 80 internationale bedrijven). Het gaat
hierbij om de functies hoofdkantoor/marketing/sales
(zoals Embraer, Mitsubishi Regional Jet), maintenance,
repair and overhaul (MRO, zoals KLM, Bombardier),
Logistiek (Aviall, K+N) en training (CAE). In Nederland
waren in 2014 16.500 personen werkzaam in deze
sector bij 120 bedrijven en genereerde deze sector
3,9 mld. omzet. Binnen de MRA zijn minimaal 10.000
werknemers actief in deze sector. Daarnaast biedt de
aerospace sector veel indirecte werkgelegenheid,
bijvoorbeeld in de logistiek.
Net als in voorgaande jaren is in 2015 met
succes ingezet op het aantrekken van aerospace
bedrijven. Zowel in afgelopen jaar als in 2014 bleek
in toenemende mate dat deze markt kijkt naar
nieuwe investeringen en uitbreidingen in Europa
en Nederland. De lead en prospectlijst is daarmee
gegroeid. Besluitvormingsprocessen zijn echter

Budget out of pocket:
€ 40.000,-

complex waardoor het verzilveren op zich laat wachten.
Onderhouden van contacten met, en het faciliteren van
deze bedrijven is daarom in 2016 essentieel.
Beursbezoeken en side events zijn hiervoor het meest
effectief in combinatie met een gerichte acquisitiereis.
De huidige strategie van AAA met focus op het
aantrekken van MRO, logistiek, training en simulatie
en kantoorfuncties gerelateerde activiteiten wordt
voortgezet en geïntensiveerd. Hierbij is de relatie met
de Netherlands Aerospace Group (NAG), NFIA en
acquisitie regiopartners zoals Schiphol Real Estate en
Lelystad belangrijk 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
(Dallas) en de Farnborough Airshow. Verder vindt
de MRO Europe in 2016 in Amsterdam plaats. Met
partners wordt gelijktijdig een aerospace evenement
georganiseerd. In 2016 bestaan zowel de luchthaven
Schiphol als Boeing 100 jaar. AAA grijpt beide jubilea
aan om activiteiten te organiseren.

Activiteit
•
•
•
•
•
•
•
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Budget uren:
€ 70.000,-

Beursbezoek MRO America’s, Dallas + organiseren seminar +
acquisitiereis (+ bestuurder)
Beursdeelname Farnborough Airshow + gebruik lead generator
Beursdeelname MRO Europe Amsterdam + side event
Hitteamreis + seminar US (i.c.m. logistiek)
Verdere verfijning MRO propositie Lelystad Airport i.r.t. Schiphol
Updaten factsheet Aerospace
Twee testimonials afnemen
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Planning
-

5-7 april

-

11-15 juni
18-20 oktober
n.n.t.b.
doorlopend
februari
Eind 2016
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Begroting 2016
Inkomsten				

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 377.500
€ 140.000
€ 1.500

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 519.000

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen)
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie FFT’s etc.
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Vastgoedbeurzen
Totaal

€ 64.900
€ 20.600

€ 64.900
€ 20.600
€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

€ 10.200

€ 85.500

€ 95.700

€ 8.000
€ 3.000

€ 48.150
€ 7.500
€ 12.000

€ 56.150
€ 10.500
€ 12.000

€ 11.000

€ 76.650

€ 78.650

€ 8.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 5.000

€ 12.300
€ 6.000
€ 9.850

€ 20.300
€ 9.500
€ 14.850
€ 5.000

€ 21.500

€ 28.150

€ 49.650

€ 40.000
€ 56.350

€ 67.200
€ 128.950

€ 107.200
€ 185.300

€ 96.350

€ 196.150

€ 292.500

€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

Cluster development
Aerospace
Logistiek
Totaal

Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT
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€ 2.500

€ 2.500
€ 141.550

€ 377.450

€ 519.000
€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

