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Internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn een belangrijke motor
van de economische groei en werkgelegenheid. Bijna één derde van alle werkgelegenheid
in de private sector in de regio wordt gegenereerd door buitenlandse bedrijven.
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2019 was een goed jaar voor AAA in termen van resultaten. Bovendien is de pijplijn met
potentiële leads in de regio dankzij de hoogconjunctuur nog goed gevuld voor 2020. Maar
de mondiale economische groei zal de komende jaren vertragen. Deze afnemende groei
wordt vooral veroorzaakt door minder groei in de ontwikkelde markten. Zo groeit de
economie van de eurozone in 2019 naar verwachting slechts 1,2% en is het groeibeeld voor
de komende jaren gematigd. Het is aannemelijk dat de investeringsbereidheid mondiaal zeker ook in het licht van geopolitieke en handelspolitieke onzekerheden - zal afnemen en
daarmee ook voor de MRA de concurrentie om betekenisvolle investeringsprojecten aan te
trekken verder zal toenemen.
AAA zet in op het versterken van de economie van de regio, maar houdt daarbij wel
rekening met de leefomgeving. Het uitbreiden van economische bedrijvigheid vergt veel
van de, steeds schaarser wordende, ruimte. Ruimte waar om geconcurreerd moet worden
met andere functies zoals infrastructuur, wonen en recreatie. Daarom is het noodzakelijk om
keuzes te maken in het type bedrijvigheid dat we willen aantrekken. De groei en
ontwikkeling van de “traditionele” hoofdsectoren Logistiek en Aerospace is bovendien niet
langer meer vanzelfsprekend. De regio richt zich ook steeds meer op een multisectorale
economie die minder afhankelijk is van direct aan luchthavenactiviteiten verbonden
bedrijvigheid. Het spreiden van economische risico’s over verschillende sectoren, oftewel
economische diversificatie, helpt de regio ook om minder gevoelig te zijn voor
conjunctuurschommelingen. Vanuit AAA hebben we vanzelfsprekend oog voor deze
ontwikkelingen.
Naast de circulaire economie heeft digitalisering een impact op de wijze waarop traditionele
bedrijven opereren. Meer en meer ontstaan er nieuwe vormen van bedrijvigheid met steeds
meer online servicemodellen. Nieuwe technologieën vragen om een nieuwe geavanceerde
digitale infrastructuur maar ook om nieuwe vaardigheden. Talent opleiden en aantrekken
blijft daarmee belangrijk voor onze regio.
AAA richt zich in het sterk concurrerende veld vooral op proactieve acquisitie. Binnen onze
hoofdsectoren concentreert AAA zich op een aantal sterke nichemarkten zoals de
datacenters en life sciences. Nieuw is de werkwijze om onze clusterbenadering verder te
verrijken met een verdieping in bestaande ecosystemen. Doordat bedrijven diversifiëren zijn
ze namelijk steeds lastiger in te delen in clusters.
AAA brengt vanuit haar platformfunctie partijen bij elkaar en is als zodanig ván de leden
maar er ook vóór de leden. Samen proberen we onze ambities te realiseren door
Amsterdam Airport Area in alle diversiteit voor het voetlicht te brengen.
Ik wil u bedanken voor de samenwerking van het afgelopen jaar. Wij kijken uit naar het
nieuwe jaar waarin wij volop gaan inzetten op het aantrekken van nieuwe innovatieve
buitenlandse bedrijven voor de Amsterdamse regio.
Ap Reinders
Wethouder Economie & Ondernemerschap Gemeente Haarlemmermeer
Voorzitter Dagelijks Bestuur AAA
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Beoogde
resultaten
2020
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
• Behoud huidige leden

Marketing & Acquisitie
•
•
•
•
•

13 nieuwe vestigers
65 IR gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
Market intelligence met regiopartners
Verzilveren leads

Platform & Netwerk
• 5 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (incl. ALV)
• Studiereis
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Profiel AAA
Missie

Team AAA

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.

• Jeanet van Antwerpen
Managing Director

Kernkwaliteiten

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

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

• Jozien van der Wal
Manager Foreign Investments

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

Doelstellingen
Marketing en acquisitiefunctie

Platform en netwerkfunctie

• 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.

• De netwerk functie van AAA staat in dienst
van de marketing en acquisitie.

• Aantrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in
samenwerking met nationale (Netherlands
Foreign Investment Agency) en regionale
acquisitiepartners (Amsterdam inbusiness).

AAA Jaarplan 2020 • Profiel AAA
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• In samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de
MRA als vestigingslocatie voor luchthavenen logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid.
• Leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij doorontwikkeling van de propositie van de MRA
per geselecteerd cluster.
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Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

AAA leden zijn publieke en private partijen met een langdurig (indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien
van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of internationale investeringen in de Metropoolregio
Amsterdam. Leden dienen een toegevoegde waarde te leveren in de AAA-samenwerking middels
bijvoorbeeld een internationaal netwerk en/of aanvulling op het AAA ‘product’. Bij potentiële private
leden wordt er in het bestuur afgewogen of de organisatie voldoende lange termijn perspectief
heeft en bereid is te investeren in het netwerk van AAA.

AAA biedt haar leden:

Relatie SADC en AAA

•	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
•	AAA vraagt een actieve en inhoudelijke rol van
haar leden in het AAA netwerk en een voldoende
lange termijn perspectief om een optimaal resultaat
te behalen.

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regiopartijen 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 voor AAA. In 2020 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 2020.

Lidmaatschaps
categorieën:

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?

Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500

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.
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Logistic members
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2020 worden twee vergaderingen
gehouden:
23 april : vaststelling jaarverslag 2019 (incl. jaarrekening)
3 december: vaststelling jaarplan 2021 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur
In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 7 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging.
Het DB komt drie keer per jaar bijeen.

AAA
Netwerkbijeenkomsten
AAA diners
In 2020 organiseert AAA vijf themabijeenkomsten. Een
deel van deze bijeenkomsten kan in de vorm van een
diner worden opgezet. Wij hebben gemerkt dat met
kwalitatieve, kleinschalige diners inhoudelijker goed
gesproken kan worden over regionale ontwikkelingen.
Niet ieder thema is even relevant voor alle leden,
maar wij vragen u als actief lid van AAA minstens twee
bijeenkomsten bij te wonen. Als u een onderwerp heeft
wat u graag wilt bespreken, dan horen wij dit uiteraard
graag!

Bestuursleden:
Voorzitter	Ap Reinders
			
(gemeente Haarlemmermeer)
Secretaris	Jeanet van Antwerpen (SADC)
Penningmeester Jeroen Lotze
			
(Havenbedrijf Amsterdam)
Bestuurslid
Peter de Kruijk
			
(amsterdam inbusiness)
Bestuurslid
Jan de Reus (Provincie Flevoland)
Bestuurslid
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Bestuurslid	Dennis Ramaaker
(Schiphol Real Estate)
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Bestuursvergaderingen
Data 2020:
27 februari
10 september
05 november
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Werkgebied AAA
Regiokaart Amsterdam Metropolitan Area

fill_fout

fill_fout

fill_fout

fill_fout

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

Strategie 2020
Binnen de Metropoolregio Amsterdam speelt logistiek
een belangrijke rol met haar drie hubs (luchthaven
Schiphol, de haven van Amsterdam, Greenport
Aalsmeer) en Lelystad (Flevokust Haven, OMALA/
Lelystad Airport). Ondanks de toegevoegde waarde
die de drie hubs rond Amsterdam leveren, staan deze
onder druk en is groei niet meer vanzelfsprekend.
Voorbeelden hiervan zijn woningplannen in het havengebied en minder vrachtslots op luchthaven Schiphol
door het maximaal aantal toegestane vluchten. Juist in
een tijd van schaarste is het van belang om goed te
kijken op welke wijze deze logistieke hubs een rol
kunnen spelen in de versterking van de Metropoolregio Amsterdam. Duidelijk is dat het de komende tijd
niet alleen om groei en grotere volumes zal gaan maar
vooral om het kijken op welke wijze kwaliteit en dus
waarde kan worden toegevoegd. Het zal dus minder
gaan om het totaal aantal aangetrokken buitenlandse
bedrijven maar meer om de toegevoegde waarde van
deze internationale bedrijven in bredere zin.
De komende periode loopt de groei van de wereldeconomie terug (OECD). Door de aanhoudende
handelsoorlog tussen de VS en China en dichter bij
huis onzekerheden rondom de Brexit, zijn de onzekerheden groot. Deze onzekerheden zorgen voor een
afname van stroom van directe investeringen vanuit
het buitenland (FDI). Dit terwijl de concurrentie, zeker
voor de high value investments, bijzonder hoog is. De

AAA Jaarplan 2020 • Strategische uitgangspunten

insteek van AAA is om de gehanteerde clusterbenadering verder te verrijken met een verdieping in de
bestaande ecosystemen. Doordat bedrijven diversifiëren worden indelingen in branches diffuser en meer
divers. Een verdiepingsslag noodzakelijk. Het gaat er
niet alleen meer om clusters van bedrijven goed te
kennen, maar ook de ecosystemen binnen of tussen
deze clusters.

AAA zet zich komend jaar in om innovatie binnen de
logistiek te verankeren en waarde te creëren binnen
de sector. Met de beperkte groeimogelijkheden op de
luchthaven Schiphol en de overige hubs wordt met het
investor relations programma ook ingezet op begrip
en versterking van de bestaande ecosystemen. De
belangrijkste opgave van het investor relations
programma is om de verbinding te maken tussen het
internationale bedrijfsleven en de MRA. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met aib en het
NFIA opgezet.
AAA brengt vanuit haar platformfunctie partijen bij
elkaar om een onderscheidende propositie op metropoolniveau aan de internationale markt te bieden.
Vooral door inzet op specifieke nichemarkten kan
gericht worden geacquireerd.
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1. Van cluster naar systeem
Het cluster Logistiek staat niet meer centraal maar wel
het ecosysteem waar dit cluster zich in bevindt. Er
vindt een verschuiving plaatst van een focus op
goederen naar een bredere focus op een aantal
nieuwe functies. Naast traditionele opslag , distributie
en crossdocking zien we veel nieuwe logistieke
gerelateerde functies in de markt. Voorbeelden zijn
showroom en experience concepten. De dynamiek
binnen de sector zit vooral in de diensteneconomie.
Vanuit AAA zal nadrukkelijker binnen logistiek op
bredere functies worden geacquireerd. Meer gerichte
focus zal plaatsvinden op gerelateerde hoofdkantoren,
R&D operaties en functies zoals training.

2. Kansen Life Sciences & Health
vanuit logistiek perspectief
Het vestigingsmilieu van LSH is afgelopen jaar
versterkt met de komst van het European Medicins
Agency en de profilering van Schiphol’s Pharma
Gateway Amsterdam concept. Ook de LSH-verticals
met o.a. temperature controlled warehousing solutions
van de logistieke dienstverleners maken de propositie
sterker. AAA richt zich vooral op de LSH sector vanuit
logistiek perspectief waar stromen hoogwaardig en
tijdkritisch zijn.

AAA Jaarplan 2020 • Strategische uitgangspunten

3. Digitalisering binnen Logistiek en
Aerospace
De digitalisering van onze speerpuntclusters is volop
gaande. Meer en meer processen worden
gedigitaliseerd en ook deze sectoren worden meer
door data gedreven. Juist de combinatie van ICT met
onze clusters levert de innovatie op. AAA zal zich dan
ook vooral richten op deze innovatieve markten. Te
denken valt aan data centers, control towers, drones
en artificial intelligence.

4. Inzet op innovatieve topmilieu ’s
Met focus op innovatie kunnen bedrijvenclusters
verrijkt en versterkt worden. Waar de factor arbeid
steeds belangrijker wordt i.v.m. schaarste dienen
werkmilieus steeds uitdagend en aantrekkelijk te zijn
voor de werknemers. Met de inzet op circulaire
economie wordt ingezet op de leefbaarheid maar
wordt ook vooral de innovatie aangejaagd. AAA
neemt vanuit haar platform- en netwerkfunctie de
verbindende rol op zich tussen de markt en het
aanbod in de regio. De partners van AAA dienen de
wensen uit de markt te vertalen in onderscheidende
werkmilieus.
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Clusters &
activiteiten

Life Sciences Logistics. Deze inzet wordt voortgezet
in 2020. De komst van de EMA naar deze regio en de
profilering van Schiphol’s Pharma Gateway Amsterdam
leidt voorzichtig tot de vestiging van meer stromen
en bedrijven. Hierbij is samenwerking vereist met de
regio en op nationaal niveau. AAA is onderdeel van
LSH gerelateerde teams in de regio (waaronder de
werkgroep LSH-logistiek, met Brabant en NDL en
proactieve acquisitie met aib).

Clustercoördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders

DB Schenker. Allen zijn met grote operaties aanwezig
in de MRA.

Logistiek Generiek & niche markten

De nieuwe visie van de Amsterdam Logistics Board
(ALB) is ’Gezamenlijk schoner, slimmer en sneller naar
2050’. Ook de ALB zet volop in op het ecosysteem van
de logistiek. In 2050 ambiëren zij een MRA met een
bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende
economie met een zero waste-zero emission-keurmerk.
AAA heeft meegewerkt aan deze visie en zet zich in
2020 in om deze ambities te verwezenlijken middels
het aantrekken en faciliteren van bedrijven.

Logistiek dienstverleners profiteren nog steeds van
de groeiende economie, ondanks dat deze groei
verder zal afvlakken. De belangrijkste uitdagingen
die genoemd worden in de industrie (Penske &
Infosys, 2019) zijn de groei van e-commerce (‘the
Amazon-effect’), economische onzekerheid, tekort
aan personeel (chauffeurs), disruptieve technologieën,
samenwerking in de keten en concurrentie.
In de sector is afgelopen jaar ook fors meer gefuseerd
en overgenomen. E-commerce is een belangrijke
drijver achter de overnames. De grootste transactie
kwam van Amerikaanse investeringsgroep Blackstone,
dat voor 18,7 miljard dollar aan logistiek vastgoed
kocht. Verder werd bijvoorbeeld Panalpina door DSV
gekocht. Wat de gevolgen zijn voor Nederland en de
MRA is nog niet duidelijk. DSV werd hiermee het vierde
mondiale transportbedrijf, na DHL, Kuehne + Nagel en

De acquisitie binnen deze sector richt zich naast de
generieke logistieke dienstverleners op een aantal
kansrijke deelmarkten. Life Sciences en High tech/data
centers staan centraal in 2020.

Inspelen op kansen: Life Sciences
Logistics
In 2019 is meer inzet gepleegd op de kansen rondom

Logistiek Generiek & niche markten
Doelstellingen:

40 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 42.625,-
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Circulaire economie: aanjager van
innovatie
De Metropoolregio heeft de ambitie om in 2050
volledig circulair te zijn. De MRA heeft unieke
mogelijkheden om de circulaire hub van producten
en grondstoffen te worden. Dat biedt innovatieve
kansen voor bedrijven en wellicht voor nieuwe
financieringsmogelijkheden. Bij voldoende
bedrijvigheid gaat het systeem om van lineair naar
circulair gebruik. De Amsterdam Economic Board
heeft een programma waarbij circulaire initiatieven tot
stand worden gebracht. AAA sluit zich aan bij deze
strategie en zet de ingezette koers voort: het publiekprivate netwerk in duurzaamheid dat de afgelopen
jaren is opgebouwd, wordt verder uitgebreid. De
praktijkvoorbeelden uit de regio worden gebruikt
in de AAA-propositie. Ook wordt zoveel mogelijk
de verbinding gelegd met de clusters logistiek en
aerospace.

Blockchain voor e-commerce

€
8 nieuwe vestigers

De Amsterdamse regio heeft in 2019 een Actieplan
Life Sciences & Health opgesteld en daaruit voort
komend is meer verbinding gelegd tussen de sectoren
Life Sciences & Health en Artificial Intelligence.
Twee sectoren waar de regio sterk in is en vanuit
acquisitieperspectief nog beter gebruik van kan
maken. AAA benut waar mogelijk de kansen vanuit
logistiek perspectief.

Budget uren:
€ 153.450,-
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In samenwerking met NDL is een regiopropositie
voor e-commerce opgesteld. De logistieke sector
dankt haar groei van de afgelopen jaren vooral aan de
toenemende e-commerce activiteiten. In 2019 heeft
AAA vanuit haar neutrale rol i.s.m. de Amsterdam

Internet Exchange de mogelijkheden van het opzetten
van een blockchain verkend, waarbij het eigenaarschap
van informatie niet centraal is georganiseerd. Het
project zou i.s.m. Schiphol, de douane, NDL, de AMSIX en een aantal logistieke dienstverleners worden
opgezet. Vooralsnog heeft dit project niet geleid tot
zinvolle samenwerking, temeer omdat de beperkte
vrachtslots op Schiphol te ‘kostbaar’ zijn voor low
cost e-commerce. Luchthaven Luik zet in op deze
e-commerce stromen uit vooral China en bouwt haar
Alibaba ecosysteem verder uit.
In samenwerking met haar partners zal AAA toch ook
in 2020 inzetten op het verder delen van informatie via
een blockchain. Onderscheidend vermogen moet hier
de inzet op kwaliteit zijn. Er zal meer gefocust worden
op expres service dan op e-commerce.

Datacenters
De groei van de markt voor datacenters gaat
onverminderd door. Dankzij deze groei en ons
belangrijke internetknooppunt, de AMS-IX, worden
ook veel technologiebedrijven aangetrokken door
de MRA. Deze technologiebedrijven maken gebruik
van de connectiviteit die de regio kan bieden. In
totaal is deze sector goed voor 20% van de directe
buitenlandse investeringen in de Nederlandse
economie. De stroomstations in de MRA hebben
echter de afgelopen jaren niet kunnen meegroeien
met de stijgende vraag naar elektriciteit. Op veel
punten in Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer
draaien stroomstations op hun maximale capaciteit.
Deze gebrekkige capaciteit van het stroomnet is
voor nieuwe datacenters, maar ook voor bestaande
datacenters die willen uitbreiden, een punt van
zorg. Nieuwe verdeelstations voor stroom dienen
gerealiseerd te worden om aan de vraag te voldoen
maar moeten niet zelden een lang proces te doorlopen
voor het keuze- en vergunningentraject. Omdat
netwerkbedrijf Alliander niet meer in staat is om aan
haar verplichting te voldoen om stroom te leveren
bij een aanvraag en omdat er meer regie gewenst is
t.a.v. duurzaamheidsmaatregelen voor de datacenters,
worden er tijdelijk geen nieuwe vergunningen
afgegeven voor nieuwe datacenters in de gemeenten
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Amsterdam en de Haarlemmermeer. Voor AAA
betekent dit dat directe acquisitie alleen mogelijk
is voor campussen in Almere en Flevokust. Uniek
aan de Nederlandse propositie is de samenwerking
tussen de colocaters en de hyperscales. AAA zal
2020 o.a. samen met de brancheorganisatie Dutch
Data Center Association (DDA) de eerder opgestelde
regiopropositie uitbreiden met de mogelijkheden om
deze nieuwe markten te bedienen.

Cross-overs logistiek en datacenters
De grotere logistieke dienstverleners in de regio
zijn meer en meer bezig om de IT systemen van
de verschillende bedrijven in de supply chain te
koppelen voor optimale beheersing en monitoring
van deze supply chain. Door de steeds grotere vraag
naar data voor beheersing van logistieke processen
ontstaat de koppeling tussen logistiek dienstverleners
en datacenters. De technologie sector is goed
vertegenwoordigd in de MRA. Naast de sterke positie
op het gebied van Artificial Intelligence worden
bijvoorbeeld steeds meer netwerken voor Internet
of Things (IoT)-toepassingen uitgerold in de regio
voor realtime informatie. Een voorbeeld hiervan is het
onlangs gelanceerde IoT netwerk op Schiphol. AAA zal
in 2020 vooral inzetten op acquisitie van innovatieve
bedrijven die dit ecosysteem verder versterken.

Activiteit
•
•
•
•
•
•
•
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Host & stand Home Delivery Amsterdam
Acquisitiereis Toronto en Chicago
CSCMP, Verenigde Staten (NDL ledenreis)
Sustainable Areas Airport International Seminar,
Finland
China International Logistics Fair Shenzhen (CILF)
i.s.m. NDL & NFIA
Acquisitiereis, n.n.t.b.
2 beursbezoeken binnen nichemarkten

Planning
maart
voorjaar
-	september
-	oktober
-	oktober
-	november
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Aerospace
Doelstellingen:

€
5 nieuwe vestigers

25 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 25.000,

Budget uren:
€ 48.540,

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders
Afgelopen jaar stond in het teken van 100 jaar
KLM, Fokker en het NLR (Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium), maar ook het nieuws
rondom de Boeing 737MAX, de beperkte groei op
Schiphol en uitstel van de opening luchthaven Lelystad.
Positief is dat de industrie, luchtvaartmaatschappijen
en luchthavens concrete duurzaamheidsplannen
hebben laten zien. 2020 is het jaar waarin de
Luchtvaartnota 2020-2050 gepresenteerd wordt. Deze
geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan
ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke
belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en
leefbaarheid. Duidelijk wordt wanneer Lelystad Airport
open gaat en de groei van het aantal vliegbewegingen
van Schiphol.

Activiteit
•
•
•
•

Beursbezoek MRO Americas, Dallas i.c.m. acquisitiereis
Beursdeelname Farnborough Airshow
Beursbezoek MRO Europe, Barcelona
Acquisitiereis V.S., samen met logistiek

AAA Jaarplan 2020 • Speerpunten Clusters & activiteiten

Mondiaal gezien groeit de luchtvaart nog steeds sterk,
maar er vindt wel een afvlakking plaats. Positieve
ontwikkelingen die doorwerken in de hele keten
(onderhoud, logistiek, reserveonderdelen).
In 2017 waren 20.200 personen werkzaam in deze
sector met een toegevoegde waarde van € 5,5 mld.
Hiervan is 44% MRO, 26% maakindustrie en 30%
logistiek en diensten gerelateerd. Ongeveer 60% van
de aerospace activiteiten in Nederland vindt plaats
in de Amsterdam Area (meer dan 120 internationale
bedrijven) (NAG, 2019).

Planning





27  30 april
20  24 juli
27 29 oktober
voorjaar

pagina 20

De sector Aerospace, zeker de niche MRO, bestaat uit
een hecht netwerk. In 2020 wordt i.s.m. partners via de
aerospace beurzen en acquisitieprogramma’s ingezet
op de kansen van de innovatieve ontwikkelingen, zoals
Artificial Intelligence en Unmanned Aerial Vehicles
(UAV’s).
Daarnaast blijft de F-35 logistieke oplossing een
belangrijk voorbeeld in de propositie van aerospace
en logistiek. Vanuit Lelystad Airport is ingezet op de
ontwikkeling van het MRO cluster aldaar; dit wordt
door AAA ondersteund.
Net als voorgaande jaren wordt nauw samengewerkt
met nationale partners zoals NFIA, Netherlands
Aerospace Group (NAG), en acquisitie regiopartners
zoals Schiphol Real Estate, Lelystad (gemeente en
airport).

AAA Jaarplan 2020 • Speerpunten Clusters & activiteiten
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Begroting 2020
Inkomsten

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 345.000
€ 140.000
€0

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 485.000

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen  Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat
Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie algemeen
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Totaal
Cluster development
Aerospace
Acquisitie
Investor relations
Logistics
Acquisitie
Investor relations
Totaal
Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT

AAA Jaarplan 2020 • Begroting
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€ 57.500
€ 3.050
€ 15.655

€ 57.500
€ 3.050
€ 15.655
€ 2.120
€ 3.500
€ 1.500
€ 230

€ 7.350

€ 73.600

€ 83.555

€ 5.000

€ 48.740
€ 16.400

€ 53.740
€ 16.400

€ 5.000

€ 65.140

€ 70.140

€ 2.000
€ 4.300
€ 3.800

€ 30.130
€ 8.200
€ 11.260

€ 32.130
€ 12.500
€ 15.060

€ 10.100

€ 49.590

€ 59.690

€ 36.200
€ 12.340

€ 73.540

€ 122.530
€ 30.920

€ 196.075

€ 201.990

€ 269.615

€ 2.120
€ 3.500
€ 1.500
€ 230

€ 25.000

€ 42.625

€ 67.625

€ 2.000

€ 2.000
€ 92.075

€ 392.925

€ 485.000
€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

