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Inleiding
Inleiding

Voor u ligt het Activiteitenplan 2008 voor Vereniging Amsterdam Airport Area (AAA). AAA is een
samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties die allen belang hebben bij de ontwikkeling
van bedrijfsterreinen in de Amsterdam-Schipholregio. AAA wil door middel van het voeren van een
gezamenlijk internationaal marketing- en promotiebeleid het aantal buitenlandse vestigingen in AAA
vergroten. Focus ligt op het op efficiënte, klantgerichte en doelgroepspecifieke wijze internationaal promoten
van de Amsterdam-Schipholregio als vestigingslocatie voor internationale eindgebruikers.

In dit document worden strategie en activiteiten voor 2008 uiteengezet. Bij het opstellen van de plannen
hebben de volgende thema’s centraal gestaan:

Samenwerking & afstemming
Het doel van de internationale marketing- en acquisitieactiviteiten van AAA en andere regiopartners in de
Noordvleugel is om de regio met haar metropolitane ontwikkelingsstrategie internationaal op de kaart te
zetten, om buitenlandse investeerders aan te trekken en te behouden. Het geheel aan gespecialiseerde
locatieontwikkelingen biedt daarbij meer dan de som der delen. De uitdaging is om de regio met haar
verschillende vestigingsmilieus als één totaalproduct aan de doelgroep te presenteren. Dit vraagt om een
intensieve samenwerking en afstemming met betrokken organisaties. Deze afstemming en samenwerking dient
in 2008 verder geïntensiveerd en gestructureerd te worden. AAA hanteert hierbij als uitgangspunt om optimaal
gebruik te maken van de specifieke sterkten van de diverse organisaties en de synergie die de bundeling
hiervan tot stand kan brengen bij de promotie van de regio. AAA is voorstander van het gebruik van het
Iamsterdam motto als endorser c.q. paraplu voor het geheel.

Positionering
In het geheel aan marketingactiviteiten vanuit de Amsterdamse regio wil AAA gezien worden als expert en
coördinator op het gebied van luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid. Dit omvat niet alleen
de activiteiten direct op en nabij de luchthaven maar ook op het raakvlak van luchthaven en zeehaven
(airport-seaport) en luchthaven en stad(regio). Juist binnen dit ‘grijze gebied’ kan AAA als publiek-privaat
samenwerkingsverband vanuit haar kennis en ervaring een rol spelen door de juiste verbindingen te leggen
en gerelateerde activiteiten op zich te nemen. Er kan gesproken worden van een ‘luchthavencorridor’
Haarlemmermeer-Schiphol-Zuidas-Almere waarin AAA actief is. Naast haar basisactiviteiten kan AAA tegen
projectfinanciering door derde partijen ingezet worden voor uitvoering van projecten/activiteiten op generiek
regiomarketing niveau.
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Verbreding en verdieping
Van verbreding is in 2008 allereerst sprake in het kader van uitbreiding van het werkgebied op
Noordvleugelniveau, zoals hierboven beschreven. Daarnaast wordt verbreding nagestreefd in het netwerk
van partners. Deze verbreding kan het draagvlak in de regio verder vergroten en de organisatie bovendien
organisatorisch en financieel sterker maken. Op activiteitenniveau is daarnaast verdieping gewenst om nadere
uitwerking mogelijk te maken van de succesvolle marketingstrategieën van AAA, met focus op bewerking
van luchthaven- en logistiek gerelateerde clusters. Met deze clusterstrategie heeft AAA zich onderscheiden
van luchthavenregio’s elders in de wereld, en een trend gezet in de Noordvleugel. De clusterstrategie heeft
bewezen potentieel voor de toekomst en zal ook in 2008 verder worden uitgewerkt. In de uitwerking van de
clusterstrategie zal in toenemende mate het accent liggen op duurzame ontwikkeling in en van de regio.

Accountability
In 2008 zal gewerkt worden aan verbetering van de ‘accountability’ van AAA. Er zal een plan opgesteld en
uitgewerkt worden voor het nader meetbaar en kwantificeerbaar maken van doelstellingen en resultaten
van activiteiten in AAA verband. Op activiteitenniveau wordt daarnaast in 2008 gestreefd naar een nadere
integratie van marketing(communicatie) tools om het resultaat van de diverse marketinginspanningen te
vergroten. Voorbeeld hiervan is het vaker combineren van beursbezoeken met de inzet van lead generators
en/of advertising en sponsoring activiteiten om de impact van de beursdeelname te vergroten. Met name het
gericht inplannen van contactmomenten met internationale eindgebruikers staat centraal.

In dit Activiteitenplan 2008 vindt u een nadere beschrijving van activiteiten voor 2008, onderverdeeld in de
hoofdstukken Clusters, Landen, Marketingcommunicatie en Organisatie & Informatie. Tot slot vindt u in het
laatste hoofdstuk de financiële begroting.
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Hoofdstuk 1
Clusters

1.1 Inleiding algemeen
Sinds 2005 voert AAA een actief clusterbeleid. Focus in de clusteractiviteiten ligt op:
•

het infiltreren in de betreffende sector om zo kennis te vergaren

•

sector- en clusterspecifieke informatie te vertalen in marketingconcepten die internationaal in de markt
gezet worden (brochures, presentaties, netwerk events e.d.)

•

samenwerkingsverbanden op te zetten binnen specifieke sectoren die leiden tot clustervorming

•

behoeftes vanuit de markt over te brengen naar overheidspartijen ter verbetering van het vestigingsklimaat,
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kennisontwikkeling, infrastructuur, regelgeving etc.

•

vanuit opgedane marktkennis de ruimtelijke en vestigingsbehoeften van bedrijven in kaart brengen.

Dit alles met de volgende doelstellingen:
•

Nieuwe, innovatieve en efficiënte concepten ontwikkelen i.s.m. marktpartijen die bijdragen aan de
verbetering van de internationale concurrentiepositie voor het betreffende cluster

•

Reeds gevestigde internationale bedrijven behouden voor de regio

•

Uitbreidingen en consolidatie van gevestigde internationale bedrijven in AAA te accommoderen

•

Nieuwe vestigingen voor de regio aan te trekken

Op basis van onderzoek heeft AAA een aantal speerpuntclusters geselecteerd, welke in de afgelopen jaren
actief zijn bewerkt: Logistics, Aerospace, Fashion en Perishables. In 2007 is daar het cluster Professional &
Financial Services bijgekomen. Voor deze clusters is AAA actief in verschillende processen:
•

onderzoek & monitoring

•

product-/marktontwikkeling

•

marketing & promotie

•

acquisitie & sales

•

after sales (‘retention’)

Per cluster wordt steeds bekeken in welke fasen AAA van toegevoegde waarde kan zijn voor de verbetering
van de concurrentiekracht en het uiteindelijk internationaal vermarkten van deze informatie. Per cluster dient
tevens steeds bekeken te worden welke regiopartner ‘trekker’ kan/wil zijn van de activiteiten, waarbij de
regiefunctie bij AAA dient te blijven ten behoeve van de afstemming en coördinatie van het geheel. Hieronder
volgt een beschrijving van de stand van zaken in de verschillende clusters, met een korte evaluatie over 2007
waaruit de strategie en activiteiten voor 2008 worden afgeleid.
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1.2 Logistics
Logistiek kan gezien worden als overkoepelende factor binnen de clusterstrategie van AAA. Logistieke
groei leidt tot groeiende behoefte aan bedrijfsruimte in AAA vanwege de noodzaak tot snelle afhandeling
en verwerking van hoogwaardige producten. Tegelijkertijd leidt het, bij een toenemend versterkte
concurrentiepositie, tot groei van overige functies zoals hoofdkantoorfuncties en Marketing & Sales kantoren,
niet alleen in AAA maar voor de gehele Noordvleugel. Aangezien logistiek op deze manier aan de basis
ligt van veel activiteiten in de andere clusters is het duidelijk dat aan het cluster Logistics ook in 2008 veel
aandacht zal worden besteed.

Het jaar 2007 was voor het cluster Logistics een succesvol jaar; er is een brede basis gelegd voor activiteiten
waarmee de gehele regio de komende jaren versterkt kan worden. Diverse initiatieven zijn ingezet om de
internationale concurrentiepositie te verbeteren en ook Schiphol heeft met de nieuwe luchtvrachtstrategie
definitief voor logistiek gekozen. Nederland Distributie Land (NDL) is met de aanvulling op haar
personeelsbestand weer op volle sterkte ten behoeve van marketing en acquisitie activiteiten in Amerika en
Azië. In 2007 heeft NDL onder meer in Hong Kong haar eerste buitenlandse vestiging geopend. Voor de
Werkstad A4 (WA4) is bovendien een Masterplan uitgewerkt door de gemeente Haarlemmermeer, SADC,
Schiphol Group, AM en de Provincie Noord-Holland en is een positioneringstrategie vastgesteld. Ook de
logistieke markt zelf is zeer actief. Zo hebben toonaangevende spelers hun hub positie op Schiphol versterkt
door substantiële uitbreidingen zoals Schenker/BaxGlobal en Menlo. Tevens hebben Geodiss Wilson en Kerry
Logistics hun eerste vestiging op Schiphol geopend en is het vrachtnetwerk met China verder versterkt door
rechtstreekse verbindingen via Jade en Great Wall Cargo Airlines.

AAA heeft hieraan o.a. bijgedragen door haar contacten met de markt te benutten in de positionering
van de Werkstad A4. Tevens werkt AAA binnen de verschillende clusters samen met marktpartijen aan een
optimale supply chain (ketenoptimalisatie, zie voorbeeld Perishables center in paragraaf 1.5). In het kader
van internationale promotie is in 2007 o.a. samen met Schiphol Cargo met een stand deelgenomen aan de
beurs Transport Logistics Munchen om Schiphol en AAA als toonaangevende logistieke hub in Europa te
positioneren.

Doelstellingen en activiteiten 2008
Gezien de huidige ontwikkelingen en ambities in de regio wil AAA in 2008 nog zwaarder inzetten op logistiek.
AAA wil op regionaal niveau nauw betrokken zijn bij diverse initiatieven die van belang zijn voor de versterking
van de mainport. Ook zal meer aandacht worden besteed aan de internationale positionering en promotie
om de diverse plannen en concepten onder de aandacht te brengen van de eindgebruikers en logistieke
dienstverleners. In alle activiteiten is zoveel mogelijk samenwerking met regiopartners, zoals Schiphol Cargo,
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Amsterdamse Innovatie Motor (AIM), NDL en ACN gewenst i.v.m. de complementariteit van de vrachtstrategie
en de ontwikkelingen binnen de Werkstad A4.

Op gebied van onderzoek en productontwikkeling zullen de logistieke concepten binnen de clusters
perishables en aerospace verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden met de aangesloten (markt)partijen
(zie verder paragraaf 1.3 en 1.5). D.m.v. bedrijfsbezoeken en marktonderzoek dient een verdiepingsslag
gemaakt te worden m.b.t. kennis en concurrentiepositie van AAA als toonaangevende logistieke hub in
Europa. In het kader van benchmarking voor het logistieke en aerospace cluster zal een bezoek worden
gebracht aan de Hamburg Business Development Corporation.

Voor internationale marketing en promotie is AAA via SADC actief binnen het Smart Cargo Hub initiatief
van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Hier worden innovatieve concepten, samenwerkingsverbanden
en initiatieven m.b.t. verbetering van het imago van de logistiek op de arbeidsmarkt met regiopartijen
zoals ACN, Haven Amsterdam, KLM Cargo, VGB en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) besproken om
de Amsterdamse regio als internationale logistieke hub meer concurrerend te maken. Nu het Masterplan
voor de Werkstad A4 gereed is zal AAA de regio nog beter kunnen promoten als internationaal logistiek
knooppunt in Europa, waarbij multimodaliteit als Selling Point centraal staat. Onder de nieuwe naam ACT:
Amsterdam Connecting Trade wordt ingezet op een stevige internationale positionering van deze unieke
gebiedsontwikkeling.

Er wordt begin 2008 een update gemaakt van de succesvolle mainportbrochure, met uitbreiding van actuele
onderwerpen zoals ACT, Schiphol vrachtstrategie en nieuwe innovatieve concepten zoals RFID. Tevens wordt
er in 2008 getracht spreektijd te krijgen op beurzen en/of congressen die van belang zijn voor de profilering en
positionering van AAA als logistieke hub in Europa. De samenwerking met Schiphol Cargo zal geïntensiveerd
worden. Samen wordt de participatie in het TIACA evenement in Kuala Lumpur in november 2008
georganiseerd, alwaar Schiphol een paviljoen van 140m² gereserveerd heeft. Tevens zal AAA zich presenteren
op de beurs Transport Logistic in Shanghai. Met NDL en het NFIA zal rondom de nieuwe rechtstreekse vlucht
die wordt geopend tussen Amsterdam en Dallas, eind maart 2008 een promotieseminar worden georganiseerd
in Dallas. Met een in te schakelen lead generator zullen tevens bedrijfsbezoeken worden ingepland in Texas
met focus op logistiek, aerospace en high tech. Met Haven Amsterdam wordt bekeken of een inhoudelijk
airport-seaport evenement kan worden opgezet. Het is daarnaast de bedoeling dat binnen dit cluster diverse
bedrijfsbezoeken worden afgelegd met belangrijke spelers in het cluster zoals airlines, forwarders, integrators
en afhandelaars. Tot slot zal voor het gevestigde logistieke netwerk een informatief netwerkevenement /
seminar worden georganiseerd waarbij zij worden ingelicht over ontwikkelingen in de regio.

Nadere invulling van de diverse activiteiten wordt door de clusterwerkgroep logistiek gecoördineerd.
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Samengevat:

Cluster Logistiek 2008
Werkgroep

• SADC (trekker)
• Schiphol Real Estate
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer

Doelstellingen

• Verdere intensivering samenwerking met regiopartners, zoals Schiphol Cargo,
AIM, NDL, Haven Amsterdam en Rotterdam
• Logistiek cluster internationaal promoten als ‘European Logistics Hub’
• Netwerk in buitenland verbreden
• Afstemmen en koppelen van activiteiten met andere clusters
• Start internationale positionering ACT

Activiteiten

• 20 bedrijfsbezoeken afleggen
• Productie en mailing mainportbrochure
• Spreektijd organiseren op (internationale) congressen/seminars
• Benchmark bezoek aan de Hamburg Business Development Corporation
• Deelname Transport Logistics China in Shanghai, 17-19 juni
• Deelname TIACA in Kuala Lumpur, 4-6 november
• Promotieseminar en bedrijfsbezoeken rondom openingsvlucht AmsterdamDallas i.s.m. NFIA en NDL eind maart 2008
• Marktonderzoek(en) (Reverse Logistics mogelijkheden voor de AAA regio,
benchmark onderzoek e.d.)
• AAA logistiek evenement voor gevestigd netwerk
• Info op www.aaarea.nl bijhouden

Budget

€ 60.000
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1.3 Aerospace
Het aerospace cluster is in 2007 verder versterkt met uitbreidingen van bestaande bedrijven en het aantrekken van
nieuwe bedrijvigheid. Er wordt inmiddels intensief samengewerkt met marktpartijen zoals Stork Fokker, KLM, Ceva
Logistics, K&N etc. Met deze bedrijven wordt gewerkt aan het optimaliseren van het aerospace logistics concept
op Schiphol. Op dit moment wordt samen met SRE, AMB en Delta Projectontwikkeling een inventarisatie gemaakt
om Schiphol-Oost en Anthony Fokker Business Park aan te wijzen als de vestigingslocatie voor het aerospace
cluster op het gebied van Maintenance Repair & Overhaul (MRO), logistiek, training, kennis en kantooractiviteiten.
Op voorspraak en op basis van onderzoek van SADC en mede door inspanningen van AAA heeft SRE inmiddels
besloten om op Schiphol-Oost het Aerospace Exchange concept te ontwikkelen dat partijen uit dit cluster probeert
samen te brengen. Martinair en Transavia hebben reeds besloten om hun hoofdkantoor naar Schiphol-Oost te
verplaatsen. Daarnaast heeft Flight Simulation Company (FSC) haar vestiging van 6.000m² op Anthony Fokker
Business Park geopend om piloten d.m.v. 12 beschikbare simulators te trainen voor de A320 en B737. Tevens hebben
toonaangevende internationale aerospace bedrijven zoals Pratt & Whitney Canada en GE Aviation Parts hun Europese
logistieke activiteiten in AAA gevestigd. Ook is AAA n.a.v. eerdere eigen acquisitie inspanningen in gesprek met een
toonaangevend aerospace onderwijsinstituut uit de VS dat wellicht een branch of worldwide campus wil openen in AAA.

Doelstellingen en activiteiten 2008
Vanwege de blijvende groei in deze sector en succes bij het aantrekken van bedrijvigheid zal de gevolgde
strategie in 2008 worden voortgezet. Focus zal liggen op kennisontwikkeling, het optimaliseren van logistieke
concepten en internationale promotieactiviteiten. I.s.m. betrokken partijen zal de invulling van het optimale
logistieke concept dat onderscheidend is van concurrerende luchthavens worden afgerond.
Eind 2007/begin 2008 dient er duidelijkheid te komen of er buiten het reguliere AAA budget om
projectfinanciering verkregen kan worden van derde partijen om een acquisitiemedewerker aan te trekken die
vanuit het SADC kantoor de AAA regio als European Aerospace Hub intensiever gaat promoten. Deze persoon
kan zich met name middels B2B meetings richten op directe acquisitieactiviteiten om bedrijven te overtuigen
zich op Schiphol-Oost/Fokker Business Park te vestigen. Hiervoor dient een separaat acquisitieplan te worden
opgesteld. Ook wordt geïnventariseerd of het een meerwaarde heeft dit project in te dienen in het EZ
subsidieprogramma ‘Pieken in de Delta’ (aerospace is immers aangewezen als speerpunt binnen de logistieke
keten in de Noordvleugel). Daarnaast wordt er AAA budget beschikbaar gesteld voor marktonderzoek, met
name om kennis-, onderwijs- en/of trainingsinstituten te kunnen faciliteren. In dit kader zal ook worden getracht
de contacten met het Amerikaanse opleidingsinstituut te intensiveren om dit instituut ertoe te bewegen zich te
vestigen in AAA. Dit is opportuun, mede vanwege een dringend tekort aan personeel in de gehele regio.

Onafhankelijk van de inzet van een aerospace acquisiteur zal AAA in ieder geval deelnemen in het Holland
paviljoen van de Netherlands Aerospace Group (NAG) tijdens de Farnborough International Airshow, wordt
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er een bezoek gebracht aan de ILA in Berlijn en worden i.s.m. NFIA bedrijfsbezoeken afgelegd bij aerospace
bedrijven in Californië/Arizona. Ten behoeve van de internationale marketing wordt in 2008 een update
gemaakt van de AAA aerospace brochure (gedateerd 2005). Relatiebeheer bezoeken worden ingepland met
(recent) gevestigde bedrijven die actief zijn in dit cluster, zoals Pratt & Whitney en GE. Tevens zal AAA het
lidmaatschap van de Netherlands Aerospace Group (NAG) voortzetten. Speciale aandacht is nodig om verder
draagvlak te creëren voor de AAA aerospace clusteractiviteiten binnen KLM E&M en KLM Cargo.

Samengevat:

Cluster Aerospace 2008
Werkgroep

• SADC (trekker)
• Schiphol Real Estate

Doelstellingen

• Verdiepen kennis m.b.t. aerospace onderwijs, R&D en aansluiting/afstemming
m.b.t. logistiek
• Versterken relatie KLM Cargo en E&M
• Aerospace cluster internationaal promoten als ‘Hub for European Aerospace’
• Concepten ontwikkelen/uitwerken ter optimalisering van aerospace logistics
concept in AAA

Activiteiten

• 10 bedrijfsbezoeken afleggen
• Workshops organiseren met marktpartijen
• Lidmaatschap Netherlands Aerospace Group (NAG)
• Bezoek aan Hamburg Business Development Corporation met focus op
cluster logistiek en aerospace
• Road show California/Arizona na afloop Corenet mei i.s.m. NFIA San Mateo
4-9 mei
• ILA Berlijn 27 mei- 1 juni
• Standdeelname in Holland paviljoen Farnborough International Airshow, 14-20 juli
• Update AAA aerospace brochure
• Info op www.aaarea.nl bijhouden

Budget

€ 40.000
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1.4 Fashion
Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van de creatieve industrie zichtbaar economische effecten heeft.
Het directe economische effect is de toename van het aantal internationale vestigingen. Daarnaast genereert
de creatieve industrie een groot indirect effect in de vorm van toeleverancier aan andere bedrijfstakken. Elke
euro extra productie in creatieve bedrijfstakken leidt namelijk tot 55 tot 90 cent meer productie elders in de
economie. Het totaal aantal werkzame personen in de creatieve industrie is ongeveer 403.000 mensen, die
samen zorgen voor een jaarlijkse omzet van ruim 16,7 miljoen euro. De Fashion sector maakt het grootste deel
uit van deze creatieve industrie. Andere creatieve sectoren zijn: kunsten, media, gaming en reclame. AAA heeft
besloten zich alleen te richten op het Fashion cluster.

Na het eerste jaar van verkenning en oriëntatie heeft AAA in 2006 een verdiepingsslag gemaakt. Op basis
van het opgebouwde netwerk en de opgedane marktkennis is voornamelijk ingezet op het versterken
van het aanwezige Fashion cluster in de regio. In 2007 was daarom de insteek om meer de ‘wereld in te
gaan’, om middels intensieve en uitgebreide marketing inspanningen buitenlandse modebedrijven naar
Nederland te halen. Om dit gedegen en groots aan te kunnen pakken heeft AAA onder leiding van SADC een
projectplan geschreven genaamd ‘Creative Fashion City Amsterdam.’ Dit project behelst het opzetten van
een internationale marketing & promotiecampagne gericht op de creatieve moderegio Amsterdam in 2007.
Een belangrijk onderdeel in deze campagne is het versterken en uitbouwen van het huidige vooraanstaande
internationale modeplatform Amsterdam International Fashion Week (AIFW).

Het Ministerie van Economische Zaken en de Gemeente Amsterdam hebben het project Creative Fashion
City Amsterdam financieel ondersteund (respectievelijk uit Pieken in de Delta en Amsterdam Topstad)
voor een totaalbedrag van 650.000 euro. De administratieve en financiële verplichtingen hebben veel tijd
gekost waardoor het project helaas pas in de zomer van 2007 effectief heeft kunnen starten met en tijdens
de juli editie van de Amsterdam International Fashion Week. De Fashion Week heeft door de subsidie een
schaalsprong kunnen maken en heeft plaats gevonden op het Museumplein. Verder heeft AAA mede mogelijk
gemaakt dat de beelden van de Fashion Week voor het eerst multimediaal (via livestream, blog en andere
“web 2.0” applicaties) internationaal zijn verspreid via het ‘360fashion’-platform. Dit is een Fashion platform
tussen Beijing, Londen, Los Angeles en Amsterdam. Daarnaast heeft AAA samen met Fortis, Baker & McKenzie
en de Fashion Week een zeer succesvol evenement georganiseerd. Met Secon en McGregor Fashion
Group op het podium heeft een debat plaatsgevonden met 150 topondernemers uit het Fashion cluster
over de Amsterdamse regio als vestigingsplaats. Met name op het gebied van douane zijn er volgens deze
marktpartijen verbeteringen noodzakelijk. AAA zal dit onderwerp in 2008 gezamenlijk met de markt nader
uitwerken.
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In september heeft AAA samen met de Gemeente Amsterdam, afdeling buitenlandse investeringen, een
acquisitiereis georganiseerd naar New York. In totaal 12 Fashion leads zijn bezocht. Deze bedrijven zijn tevens
meegenomen naar een catwalkshow van het enige Nederlandse merk aanwezig op de New York Fashion
Week (G-star). Daarnaast is een Nederlands fashion talent (Joline Jolink) ondersteund bij haar internationale
profilering middels sponsoring. Zowel de leads als aanwezige pers is aangeboden in januari 2008 Nederland
te bezoeken tijdens de Amsterdam International Fashion Week. Aan dit bezoek dient, afhankelijk van de
behoefte, nog verder invulling te worden gegeven (bijvoorbeeld bezoek aan logistieke dienstverlener,
belastingspecialist en agentuurschap).

Doelstellingen en activiteiten 2008
In 2008 wordt door AAA vooral ingezet op:
•

een verdere internationale profilering van de regio en de stad Amsterdam als Creative Fashion City

•

Versterken en verbinden van het Fashion cluster in de regio, met nadrukkelijke focus op de relatie
met logistiek

Voor de internationale profilering wil AAA in 2008 voortbouwen op het in New York behaalde succes en de
follow-up daarvan. Streven is om wederom met inschakeling van een lead generator een aquisitiereis naar
New York te organiseren tijdens de New York Fashion Week in september 2008. Indien opportuun zal hier
ook weer een evenement met Jolien Jolink worden georganiseerd. Voor het versterken en verbinden van het
huidige Fashion cluster in de regio zal AAA wederom participeren in de Amsterdam International Fashion
Week (AIFW) van januari. Dit gebeurt middels organisatie van een seminar waarin o.a. logistieke vraagstukken
besproken worden. Daarnaast wordt er op of rond de Fashion Week een rondetafelgesprek georganiseerd
om het ‘closet-concept’ met de markt te bespreken naar aanleiding van de uitkomsten van het evenement
tijdens de Fashion Week in juli 2007. Het doel van dit gesprek met en voor Fashion gerelateerde bedrijven is
het vinden van een oplossing voor optimalisatie van de logistieke keten. Op basis van de evaluatie van januari
wordt besloten of ook in de juli-editie van de AIFW wordt geparticipeerd.

Vanuit AAA is de intentie om vanuit het Pieken in de Delta budget een onderzoek te financieren naar
marktpotentie en merkanalyse van de Zuid-Amerikaanse fashion markt, om te bepalen of het interessant
is hier een marketingcampagne op te richten. Verder zal AAA in 2008 aansluiting zoeken bij bestaande
initiatieven, zoals het vooraankondigings-event van het Hudson jaar april 2008 in New York (als dit door gaat),
de presentaties van jong Nederlands talent op buitenlandse Fashion Weeks georganiseerd door Dutch Fashion
Foundation en de eventuele internationale handelsmissies van brancheorganisatie Modint. Begin 2008 zal er in
de AAA clusterwerkgroep Fashion worden vastgesteld bij welke initiatieven AAA aansluit. Uiteindelijk moeten
deze activiteiten op het gebied van internationale profilering leiden tot de vestiging van meer en nieuwe
buitenlandse merken in de regio.

15

Samengevat:

Cluster Fashion 2008
Werkgroep

• SADC (trekker)
• EZ Amsterdam
• Gemeente Almere
• Haven Amsterdam

Doelstellingen

• AAA Fashion cluster internationaal promoten
• Genereren leads en fact findings
• Versterken huidige Fashion cluster in de regio
• Netwerk onderhouden
• Marktkennis uitbouwen en concepten ontwikkelen/uitwerken i.s.m.
marktpartijen

Activiteiten

• 10 bedrijfsbezoeken afleggen
• Follow up New York reis en lange termijn beleid op New York ontwikkelen
• Acquisitiereis omtrent New York Fashion Week in september
• Aansluiting zoeken bij bestaande internationale handelsmissies en
presentaties
• Participeren in Amsterdam Fashion Week in januari en eventueel juli
• Rondetafel gesprek organiseren met marktpartijen vanuit logistiek (zoals
‘closet-concept’)
• Opvolgen leads
• Netwerk events bezoeken
• Info op diverse websites bijhouden (waaronder www.aaarea.nl

Budget

€ 30.000
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1.5 Perishables
In totaal bestaat 80% van de perishables luchtvracht uit handelsstromen voor bloemen, fruit, groenten, vis
en vlees. Sierteelt vormt qua volume de grootste groep. Het cluster perishables in AAA kenmerkt zich door
een hoog wereldmarktaandeel. Het aandeel van Nederland in de wereldwijde sierteeltexport bedraagt 60%,
waarvan de Bloemenveiling Aalsmeer 33% in handen heeft. De Bloemenveiling Aalsmeer verwacht dat de
aanvoer van bloemen van 2005 – 2025 in waarde zal stijgen van € 0.2 naar € 1.3 miljard, waarvan 10% per
lucht zal gaan (€ 130 miljoen). Voor export geldt een waardestijging van € 0.1 naar € 1.3 miljard in de periode
2005 – 2025, waarvan 15% per lucht zal gaan (€ 195 miljoen).

In 2007 zijn de activiteiten van AAA binnen het perishables cluster voortgezet op basis van de in 2006
gedefinieerde kansen en knelpunten. Er zijn aandachtsgebieden benoemd en hiervoor werkgroepen/projecten
opgericht. Voor het project Perishables Center is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is een
subsidieaanvraag voor dit project ingediend bij Pieken in de Delta, het subsidieprogramma van het Ministerie
van EZ. Voor het project Perishables Center bestaat een groot draagvlak om te participeren/investeren
door zowel publieke als private partijen. In het kader van de versterking van het netwerk zijn in 2007 diverse
bedrijfsbezoeken afgelegd en er zijn twee seminars georganiseerd. Marktkennis is uitgebreid d.m.v. bezochte
perishables gerelateerde bijeenkomsten. Er is draagvlak voor de projecten gecreëerd bij de overheden.
Dit alles met één doel: het versterken van de concurrentiekracht van het perishables cluster op en rondom
het knooppunt Schiphol ten einde transportstromen naar en in de Amsterdam Airport Area te vergroten.
AAA wordt dankzij haar inspanningen in het perishables cluster nu door markt en overheid beschouwd als
coördinerende partij in de Greenport Aalsmeer en Mainport Schiphol. Daarnaast zijn de activiteiten binnen
het AAA perishables cluster door het Platform Agrologistiek geadopteerd waardoor er extra draagvlak bij
regionale en rijksoverheid is voor de projecten.

Doelstellingen en activiteiten 2008
Er zijn in 2007 3 werkgroepen actief geweest, waarvan er inmiddels één (werkgroep douane & inspecties)
door AAA is overgedragen aan ACN, gezien het procedurele karakter van deze werkgroep. Binnen de twee
werkgroepen die AAA blijft coördineren buigen marktpartijen en regiopartners zich tezamen over de volgende
thema’s:
•

Procesoptimalisatie in de perishables keten (met mogelijke gevolgen voor het vastgoed in die keten)

•

Vers & Regio (integrale conceptontwikkeling intermodaal perishables transport)

Het uiteindelijke doel van AAA is om Mainport Schiphol en Greenport Aalsmeer als perishables cluster
internationaal te vermarkten en promoten. Hierop wordt in 2008 verder ingezet. Randvoorwaarden hiervoor
zijn een voortzetting van het project ’Procesoptimalisatie in de perishables keten’, waarmee concreet nieuwe
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bedrijvigheid kan worden aangetrokken naar de regio. Een voortzetting van de werkgroep Vers & Regio
zal een integrale aanpak van de internationale profilering van perishables waarborgen. Daarnaast zullen de
marktpartijen middels informatieve netwerkbijeenkomsten geïnformeerd worden over de ontwikkelingen
binnen dit cluster als ook actief betrokken worden bij de werkgroepen. Onder andere op de internationale
sectorbeurs Horti Fair in de RAI zal AAA een netwerkevenement organiseren (grootste sierteeltbeurs in Europa).

Samengevat:

Cluster Perishables 2008
Werkgroep

• SADC (trekker)
• Haven Amsterdam
• Schiphol Real Estate / Schiphol Cargo
• Provincie Noord-Holland
• ACN
• Marktpartijen

Doelstellingen

• Netwerk onderhouden, betrokkenheid markt waarborgen
• Perishables cluster als geïntegreerd Mainport & Greenport concept
internationaal promoten
• Concepten ten behoeve van verbetering concurrentiekracht ontwikkelen en
uitwerken i.s.m. marktpartijen

Activiteiten

• 10 bedrijfsbezoeken afleggen
• Netwerk evenementen bezoeken
• Informatief seminar voor marktpartijen op basis van voortgang projecten
Procesoptimalisatie/Vers & Regio
• AAA (netwerk) evenement op Horti Fair 2008
• Info op www.aaarea.nl bijhouden
• Coördinatie werkgroepen perishables
• Perishables supply chain promotie op internationale logistieke beurzen
(aantakkend bij cluster logistiek)
• Update perishables folder

Budget

€ 25.000
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1.6 Professional & Financial Services
De Amsterdam Area biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Zakelijke & Financiële dienstverlening.
Sterke verkooppunten zijn o.a. een stabiele, transparante (belasting)regelgeving, optimale bereikbaarheid
(o.a. door aanwezigheid Schiphol), aanwezigheid van groot aantal Europese hoofdkantoren, aantrekkelijke
kantoorlocaties in diverse segmenten, kwalitatieve IT-infrastructuur, hoogopgeleide werknemerspool
en een aantrekkelijk woon-werkklimaat. De reeds gevestigde nationale en internationale banken,
verzekeringskantoren, consultants en andere dienstverleners zorgen tezamen voor ruim 150,000 banen in de
regio. Dit cluster is bovendien bij uitstek van belang voor het vermarkten van kantoorlocaties in AAA.

Een aantal AAA partners heeft om bovenstaande redenen aangegeven in 2007 vanuit AAA activiteiten te
willen ontplooien op de cluster Zakelijke & Financiële dienstverlening. Er is dan ook een subwerkgroep
opgericht bestaande uit SRE, Multi Development, Gemeente Almere en Gemeente Amsterdam. De werkgroep
is gestart met marktonderzoek om inzicht te krijgen in het huidig cluster in de regio, waarbij al snel focus
werd aangebracht op de grootste subsector in dit cluster, de financiële dienstverlening. De Nederlandse/
Amsterdamse financiële sector kenmerkt zich enerzijds door grotere bedrijven die zich sterk richten op
internationale markten en anderzijds door bedrijven die de relatief kleine thuismarkt bedienen. Binnen de
sector ligt de nadruk van oudsher daarom minder op samenwerking en coördinatie van inspanningen om een
hoogwaardige dienstverlenende financiële sector in Nederland verder te ontwikkelen. Door de verdergaande
internationalisering en mobiliteit van activiteiten en bedrijven op de financiële markten, verandert het
speelveld echter snel. De overnamestrijd rondom ABN-AMRO is daar een sprekend voorbeeld van. Het blijkt
daarbij dat bepaalde centra voor financiële dienstverlening succesvoller zijn dan anderen. Dit heeft te maken
met meerdere factoren. Rode draad is wel dat die landen of steden waar belanghebbenden samenwerken,
succesvoller zijn in het behouden en verder ontwikkelen van een hoogwaardige financiële dienstverlenende
sector.

Tegen deze achtergrond is in 2007 door een groot aantal financiële instellingen en professionele
dienstverleners – in samenwerking met de Ministeries van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Justitie en de twee toezichthouders, Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche
Bank – gewerkt aan de oprichting van de Stichting Holland Financial Centre. Doel van de stichting is om een
actieve bijdrage te leveren aan het behouden en (uit)bouwen van een sterke internationaal concurrerende
financiële sector in Nederland. De stichting zal zich met allerhande maatregelen bezighouden om het
vestigingsklimaat voor zakelijke en financiële dienstverleners te verbeteren. De stichting is hiermee primair
actief in de processen ‘onderzoek en monitoring’ en ‘product-/marktontwikkeling’. De toegevoegde waarde
van AAA ligt echter in de capaciteit om de internationale promotie van de sector op zich te nemen. Hiertoe is
in 2007 een start gemaakt met een clusterbrochure ‘Financial Services in Amsterdam Area’.
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Doelstellingen en activiteiten 2008
De clusterwerkgroep Professional & Financial Services zal zich in 2008 buigen over een verdere intensivering
van de activiteiten binnen dit cluster. Er wordt actief ingezet op de ontwikkeling van internationale
marketingactiviteiten voor de promotie van de Zakelijke & Financiële dienstverlening in de AmsterdamSchipholregio. AAA neemt o.a. deel aan vastgoedbeurzen zoals CoreNet, MIPIM en Expo Real (zie paragraaf
3.6), waar de (financieel) zakelijke doelgroep sterk vertegenwoordigd is. Er wordt tevens gestreefd naar de
publicatie van een nieuwe brochure, ditmaal bijvoorbeeld toegespitst op algemeen zakelijke dienstverlening.
Ook wordt er minimaal één (relatiemarketing) evenement of seminar georganiseerd voor de financieel/
zakelijke doelgroep. Zoals voor alle clusters is het ook in dit geval van belang een sterk netwerk op te bouwen
binnen het cluster. Dit kan middels bedrijfsbezoeken en het bezoeken van netwerk events. Indien opportuun
zullen workshops met marktpartijen worden georganiseerd voor versterking van het netwerk en vergroting
van de marktkennis en –betrokkenheid. Ook via de ondersteuning van de International Business Foundation
Amsterdam (IBFA) draagt AAA op een informele manier bij aan de versterking van het internationaal zakelijk
netwerk in de regio. Algemeen doel van de marketingactiviteiten is om kantoorlocaties in de AmsterdamSchiphol regio internationaal te promoten en zodoende nieuwe vestigers aan te trekken.

Bij alle activiteiten in AAA verband zal zoveel mogelijk de samenwerking worden gezocht met andere partijen
om activiteiten op te zetten, danwel aan te haken bij bestaande initiatieven of sponsormogelijkheden. Er wordt
ingezet op nauwe samenwerking met partijen als Stichting Holland Financial Centre (HFC) en projectbureau
Zuidas.
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Samengevat:

Cluster Professional & Financial Services 2008
Werkgroep

• Schiphol Real Estate (trekker)
• EZ Amsterdam
• Gemeente Almere
• Multi Development
• ABN Amro

Doelstellingen

• AAA als zakelijk/financieel centrum internationaal promoten
• Genereren leads en fact findings
• Netwerk opbouwen
• Samenwerking opzetten met relevante partijen zoals Stichting Holland
Financial Centre (t.b.v. internationale promotie) en projectbureau Zuidas

Activiteiten

• 10 bedrijfsbezoeken afleggen
• Deelname MIPIM, Expo Real, CoreNet (zie paragraaf 3.6)
• Ontwikkeling brochure voor Algemeen Zakelijke dienstverlening en/of update
brochure ‘ Financial Services in Amsterdam Area’
• AAA (relatiemarketing) evenement/seminar organiseren voor zakelijk/
financiële doelgroep
• Aansluiten bij initiatieven van derden (o.a. HFC)
• Netwerk events bezoeken
• Info op www.aaarea.nl bijhouden

Budget

€ 30.000

1.7 Overige clusters
Naast bovengenoemde clusters zijn nog diverse andere clusters/sectoren in AAA aanwezig, zoals Health,
Automotive, IT / Hightech, etc. Deze clusters zullen in 2008 zoveel mogelijk meegenomen worden in generieke
activiteiten, er zal ‘account management’ plaatsvinden, en er zal waar mogelijk worden aangehaakt bij
initiatieven van derden. Indien blijkt dat verdere verdieping in deze cluster(s) gewenst/nodig is zal hiervoor
capaciteit en financiering vrijgemaakt moeten worden bij de partners.
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Hoofdstuk 2
Landen

2.1 Inleiding algemeen
Bij het aantrekken van nieuwe internationale bedrijven wordt door sommige partijen in de Amsterdamse regio
naast de clusterstrategie tevens een landenstrategie gehanteerd, waarbij ingespeeld wordt op verwachte,
danwel potentiële investeringen uit een betreffende regio of land door hier specifieke marketing- en
promotieactiviteiten op te ontwikkelen. Met name publieke partners als EZ Amsterdam voeren een actief
landenbeleid. AAA heeft ervoor gekozen haar huidige marketingstrategie te baseren op clusters, en geen
specifieke doelgroeplanden te formuleren. Vaak lopen cluster- en landenstrategie echter door elkaar en
kunnen activiteiten elkaar versterken. Bovendien ontwikkelt AAA wel periodiek middelen en/of activiteiten op
de geografische doelgroepindeling USA / Azië / Europa. Hieronder wordt een overzicht gegeven van geplande
activiteiten in dit kader.

2.2 USA
Al een aantal jaar komen de grootste aantallen nieuwe investeringen, uitbreidingen en verplaatsingen in AAA
van bedrijven uit de Verenigde Staten. Ondanks de opkomst van ‘booming economies’ als China en India, zal
deze constante lijn zich de komende jaren blijven doorzetten vanwege het feit dat de US economie nog veel
dieper geïnfiltreerd is in de wereldeconomie dan de Aziatische. De tot op heden door AAA gevolgde strategie
m.b.t. activiteiten gericht op de USA wordt daarom in 2008 gecontinueerd. Op een pragmatische wijze,
en op project- dan wel clustergerichte basis, zullen leads worden opgevolgd en gegenereerd. Dit gebeurt
bijvoorbeeld tijdens de Corenet Global Summits in de VS waar AAA aanwezig is met een stand, of door middel
van te organiseren bedrijfsbezoeken voor en na deze shows. Het plannen van activiteiten en afspraken in de VS
gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met de NFIA kantoren in Californie, New York, Chicago, Boston en
Atlanta, via NDL en via consultants/lead generators.

2.3 Azië
In Azië zijn al enkele jaren veelbelovende economische ontwikkelingen gaande. Landen als China en India
ontwikkelen zich razendsnel en worden om die reden overspoeld met delegaties uit het buitenland, ook vanuit
Nederland. Er is tevens sprake van doelgroepspecifieke vastgoedontwikkeling in de regio, zoals het Chinamex
project; een gedeelde ontwikkeling van Schiphol Real Estate en ING Real Estate voor een tradecenter op
Beukenhorst Oost Oost waar zich 1200-1500 Chinese bedrijven moeten gaan vestigen. In 2007 is getracht
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vanuit de regio nadere structuur aan te brengen in de activiteiten gericht op Azië (m.n. China) en hiertoe
zoveel mogelijk de initiatieven te bundelen. Gemeente Amsterdam en Haven Amsterdam hebben onder
andere gezamenlijk een kantoor geopend in Shanghai, en er is bij EZ Amsterdam een China coördinator voor
de regio aangesteld en een regionale China Denktank in het leven geroepen. AAA is voorstander van dit
afgestemde beleid en streeft er dan ook naar in 2008 aan te sluiten bij regioactiviteiten om krachten en kunde
te bundelen. In de strategie van AAA op Azië zal de focus liggen op logistiek gerelateerde activiteiten (o.a. in
kaart brengen en vergroten van logistieke stromen naar en van Schiphol, om nieuwe vestigers naar de regio te
trekken). AAA zal in ieder geval aansluiten bij voor de regio relevante missiereizen om hier de Schipholregio te
vertegenwoordigen.

2.4 Europa
Investeringen uit Europese (buur)landen zijn een constante belangrijke factor voor de Nederlandse en
regionale economie. Diverse regiopartners hebben Europese focuslanden voor 2008 aangewezen voor hun
marketingactiviteiten. AAA zal deze initiatieven van deze regiopartners waar mogelijk ondersteunen, maar
geen eigen activiteiten op Europa opzetten.
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Hoofdstuk 3
Marketingcommunicatie
3.1 Inleiding algemeen
Algemene doelstelling bij de opzet en uitvoering van AAA marketingcommunicatie activiteiten is het
internationaal vermarkten en promoten van luchthaven gerelateerde bedrijventerreinen, kantoorlocaties en
vastgoed in de Amsterdam-Schipholregio. Hierbij staat het versterken van de internationale concurrentiekracht
van deze regio centraal.

3.2 Branding
Om middels marketingcommunicatie een positieve bekendheid te bereiken bij de doelgroep is het belangrijk
om als regio een eenduidig en herkenbaar profiel te hebben. Hiertoe is het zaak om de regio internationaal
te presenteren als één totaalproduct, opgemaakt uit een diversiteit/portfolio aan sterke terreinen en
deelgebieden. Een herkenbare branding is hiervoor van groot belang. Inmiddels zijn in de Amsterdamse regio
echter meerdere organisaties betrokken bij internationale marketing- en promotieactiviteiten, met eigen logo’s
en huisstijlen. Dit vraagt om een meer afgestemde branding, zodat de doelgroep de verschillende uitingen
wel als afkomstig van één afzender herkent. Het Iamsterdam motto is herkenbaar en onderscheidend voor de
internationale doelgroep en kan daarom goed dienen als overkoepelend (keur)merk, of ‘endorser’. De huisstijl
van Iamsterdam kan als basis worden aangehouden voor generieke communicatie-uitingen vanuit de regio.
Daarnaast wil AAA haar eigen herkenbaarheid meegeven aan uitingen door bijvoorbeeld huisstijl-elementen,
sublogo’s of onderschriften te gebruiken. In 2008 wordt i.s.m. Amsterdam Partners en overige betrokkenen
bekeken hoe deze branding het beste kan worden vormgegeven.

3.3 Drukwerk / Publicaties
Door het jaar heen worden door AAA verschillende brochures/folders of ander drukwerk ontwikkeld ter
ondersteuning van de promotie van Amsterdam Airport Area op beurzen, tijdens evenementen of tijdens
bedrijfsbezoeken. Uitgangspunt is middelen te maken die een toegevoegde waarde hebben voor alle partners
en op die manier ook optimaal ingezet kunnen worden waarbij alle partners als het ware als ambassadeurs van
AAA op kunnen treden. Het potentiële bereik van de door AAA te produceren middelen is hierdoor groot. Per
geproduceerd middel worden bovendien gerichte mailings ingezet met behulp van de AAA database.
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De reeds geplande drukwerkactiviteiten voor 2008 zijn de volgende:

Property Guide
Deze brochure biedt een complete weergave van informatie over alle huidige en toekomstige bedrijfs- en
kantoorlocaties in de Amsterdam Airport Area. De eerste editie Property Guide is in 2002 uitgegeven, en
de tweede in 2005. Gezien de grote vraag vanuit de markt (o.a. ontwikkelaars en makelaars) is besloten om
de Property Guide opnieuw uit te geven. Begin 2008 wordt de update gemaakt, eventueel i.s.m. met een
vastgoedspecialist / consultant.

Corporate flyer
Alle bestaande AAA publicaties zijn gericht op het vermarkten van de regio AAA. Vaak echter hebben
bedrijven of intermediairs ook vragen over de organisatie AAA en bestaat er onduidelijkheid over wat AAA is.
Welke partijen zijn betrokken en wat doet AAA precies? Gezien het feit dat draagvlak bij en ondersteuning van
partijen in de regio en internationaal van groot belang is voor het succes van AAA activiteiten, is profilering
van AAA als organisatie tevens een speerpunt in de marketingcommunicatie. Om deze reden zal begin 2008,
direct na officiële oprichting van de vereniging AAA, een corporate flyer worden gemaakt.

Kaartmateriaal
Het bestaande AAA kaartmateriaal geeft een geografisch overzicht van de bedrijfsterreinen van partners in
de Amsterdam-Schipholregio. In 2008 zal gewerkt worden aan aanvullend kaartmateriaal om de regio beter
en meer op de doelgroep toegespitst ‘in kaart te brengen’. Hierbij valt te denken aan een weergave van de
ligging van AAA in de wereld (evt. inclusief logistieke verbindingen) of een kaart met thematische aanduiding
van clusters in de regio. Mogelijkheden en uitwerkingen zullen nader bekeken worden.

Chineestalig drukwerk
Ten behoeve van deelname aan een beurs in China is in 2007 bij wijze van proef de mainportbrochure in
verkorte versie in het Chinees uitgebracht. Dit bleek een groot succes. Ook in 2008 zal bekeken worden of er
drukwerk in aanmerking komt voor een Chineestalige of anderszins doelgroepspecifieke uitgave.

Overig
Gedurende het jaar en bij de nadere uitwerking van activiteiten kan naar behoefte ondersteunend drukwerk
ontwikkeld worden, hetzij voor eigen AAA activiteiten, hetzij in opdracht van en voor derden.
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3.4 Presentaties
Ter ondersteuning van de promotie van AAA op beurzen, evenementen of tijdens bedrijfsbezoeken worden
diverse presentaties ontwikkeld

AAA powerpoint
In 2005/2006 is een generieke regiopresentatie in powerpoint gemaakt. Deze presentatie bestaat uit een
grote verzameling sheets met informatie over de regio, van luchtvrachtcijfers tot foto’s of kaarten van het
gebied en tevens clusterspecifieke informatie. Per activiteit of doelgroep kunnen naar wens sheets uit de totale
presentatie geselecteerd en gebruikt worden. In 2008 zullen de gegevens in de presentatie periodiek worden
geactualiseerd en zal het gebruik van de powerpoint-presentatie bij partners worden gestimuleerd.

Promotie films
In 2006 en 2007 is divers promotiemateriaal op film ontwikkeld. Er is een algemene AA regiopromotiefilm
gemaakt (in CNN concept, met diverse testimonials van gevestigde bedrijven), er is een AAA Aerospace
promotiefilm en een AAA Logistics promotiefilm. Deze filmpjes worden reeds veelvuldig ingezet door AAA op
beurzen en tevens door partners in eigen presentaties. Het gebruik van de promotiefilmpjes wordt uiteraard
ook in 2008 gestimuleerd. Er zullen vooralsnog geen nieuwe eigen filmpjes geproduceerd worden. Wel
worden continu mogelijkheden bekeken om uit de AAA collectie input te leveren voor materiaal van derden.

Maquette
Reeds enkele jaren bestaat de wens onder regiopartners om een gezamenlijke gebiedsmaquette te maken.
Gezien de omvangrijkheid, complexiteit en benodigd budget voor dit project is dit tot op heden niet tot
uitvoering gebracht. AAA streeft ernaar eind 2007/begin 2008 een projectplan en haalbaarheidsadvies op te
stellen voor de productie van een gebiedsmaquette als aanvulling op het presentatiemateriaal. Indien er een
positief advies volgt en de financiering voor dit project in samenwerking met regiopartners rond te krijgen is
(d.w.z. los van regulier AAA budget), zal AAA als coördinator van dit project functioneren.

3.5 E-marketing
Website
In 2006 is de website www.aaarea.nl compleet up to date gemaakt, zowel inhoudelijk als qua ‘look & feel’.
In 2007 is dan ook met name gewerkt aan het actueel houden van de website door regelmatige updates
van informatie over bijvoorbeeld de Business Locations, clusters, evenementen en nieuws. Dit wordt in 2008
voortgezet. Daarnaast zal gewerkt worden aan acties om meer ‘traffic’ (bezoekersaantallen) op de website
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te genereren. Dit kan onder meer door bannering op websites van partners en het duidelijk vermelden van
de URL op alle AAA uitingen. Tot slot is het van belang een hoge score te behalen in zoekmachine rankings.
Hiervoor zal een bureau ingeschakeld worden voor optimalisatie van de zoekmachine marketing.

Extranet
Het AAA extranet wordt gebruikt om documenten van AAA te verzamelen en aan te bieden als naslagwerk
voor partners. Op het extranet worden onder meer projectplannen, presentaties en verslagen van
bedrijfsbezoeken geplaatst. In 2006/2007 is besloten dat het extranet enkel functioneel dient te zijn en verder
geen prioriteit heeft in de e-marketing activiteiten. Voor 2008 is de doelstelling dan ook beperkt tot het
faciliteren en stimuleren van het gebruik van extranet door de (A)AA partners, en het zover mogelijk actueel en
volledig houden van de informatie op het extranet.

3.6 Nieuwsbrieven
AAA Matters
In de communicatie richting doelgroepen en stakeholders maakt AAA reeds een aantal jaar gebruik van een
e-newsletter als medium voor informatievoorziening en promotie van de ontwikkelingen in de regio. De
digitale nieuwsbrief ‘AAA Matters’ is in 2007 10 keer verstuurd naar ruim 1200 lezers. De doelgroep bestaat
uit potentiële of reeds gevestigde (inter)nationale eindgebruikers en intermediairs. De nieuwsberichten in
de AAA Matters hebben betrekking op de ontwikkelingen in de regio welke interessant zijn voor (potentiële
nieuwe) internationale vestigers; van vastgoedtransacties tot plaatsing van AAA op internationale ranglijsten,
van toekomstplannen voor de luchthaven tot internationale events waar AAA aan deelneemt. Ook in 2008 zal
de AAA Matters maandelijks gemaakt en verspreid worden. Verdere doelstellingen voor 2008 zijn:
•

inzicht krijgen in de bestaande lezersgroep (qua persoons- en bedrijfsgegevens en interesses)

•

eruit filteren van niet-doelgroep

•

vergroten van aantal lezers binnen de juiste doelgroep

Voor het vergroten van de lezersgroep kunnen nog specifieke acties ontwikkeld worden. In een eventueel later
stadium kan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor het aanbieden van ‘customized’ nieuwsbrieven
aan gesegmenteerde doelgroepen

Stakeholder newsletter
Afstemming en informatievoorziening zijn in een samenwerkingsverband als AAA van groot belang, om ervoor
te zorgen dat partners betrokken en op de hoogte blijven. Hierbij gaat het om direct betrokkenen, zoals
bestuurs- en werkgroepleden, maar ook hun achterban en stakeholders uit andere organisaties in de regio
waarmee wordt samengewerkt. Reeds in 2007 is dan ook het idee ontstaan om een periodiek nieuwsbulletin
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voor stakeholders te ontwikkelen, met daarin actuele informatie zoals evaluaties van activiteiten, plannen en/of
ontwikkelingen van AAA als organisatie, informatie over leden, een activiteitenkalender etc. Vanaf januari 2008
zal deze nieuwsbrief uitgewerkt worden en in een nog te bepalen frequentie verspreid worden.

3.7 Beurzen
Middels de deelname aan zowel sectorspecifieke als vastgoedgerelateerde beurzen wordt in 2008 weer
op diverse nationale en internationale podia bekendheid gegeven aan AAA als regio en de terreinen
en het vastgoed van alle partners in het bijzonder. In hoofdstuk 1 is reeds beschreven aan welke
clustergerelateerde vakbeurzen deelgenomen zal worden. In deze alinea volgt een beschrijving van de
generieke of vastgoedgerelateerde beurzen voor 2008. De focus in de vastgoedgerelateerde activiteiten
ligt op het versterken van het (internationale) vastgoednetwerk en het daarbinnen positioneren van AAA als
top vestigingsplaats in Europa. De activiteiten zullen zich met name richten op nationale en internationale
intermediaire partijen en nationale en internationale eindgebruikers.

Algemene doelstelling voor 2008 is het vergroten van resultaat uit beursdeelnames door deze vaker te
combineren/integreren met overige marketingcommunicatie instrumenten. Hierbij dient gedacht te worden
aan advertising of PR (in beursmagazines of nieuwsbladen), sponsoring (van borrels of een beurstas) of
organisatie van/deelname aan een inhoudelijk evenement ter plaatse. Tevens wordt ernaar gestreefd om vaker
gebruik te maken van lead generators of NFIA om een acquisitieprogramma rondom de beursdeelname op te
zetten, waarbij bedrijven in de betreffende land/regio bezocht kunnen worden.
De beurzen waaraan AAA in 2008 deelneemt zijn:

CoreNet Global
AAA is al enkele jaren lid van CoreNet Global. Dit is een wereldwijde vereniging van vastgoedprofessionals
die elkaar een aantal keer per jaar treffen op Amerikaanse, Europese en Aziatische congressen. AAA bezoekt
de US summits al een aantal jaar. Het grote verschil met de Europese vastgoedbeurzen is dat er veel
Corporate Real Estate Managers (CRM) van grote VS bedrijven aanwezig zijn. In totaal nemen nu ongeveer
3.000 corporate real estate vertegenwoordigers deel. De AAA stand zal ook in 2008 ingezet worden tijdens
de CorenetGlobal Summits in de VS (San Diego, voorjaar / Orlando, najaar) om AAA te promoten als
investeringsgebied aan Amerikaanse bedrijven/ontwikkelaars /intermediairs. Na afloop van de summits zullen
zoveel mogelijk acquisitiebezoeken worden ingepland in de omgeving van het summit met geïnteresseerde
bedrijven. Ook kan gekeken worden naar sponsormogelijkheden om specifieke aandacht te vestigen op de
deelname van AAA en daarmee ook traffic te genereren naar de stand. Tot slot zal weer deelgenomen worden
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aan de CoreNet Europe Summit, welke met name is gericht op het vergroten van kennis en onderhouden van
het netwerk tijdens een tweedaags congres.

MIPIM
MIPIM is een jaarlijks terugkerende internationale vastgoedbeurs in Cannes. De meerderheid van de AAA
partners is van mening dat de MIPIM een beurs is waar AAA aanwezig dient te zijn (voor het nationale
netwerk), doch tegen beperkte kosten en inspanning. AAA zal in 2008 dan ook weer deelnemen in
samenwerking met de G4 in een Holland Region standconcept. De participatie als luchthavenregio in een
Holland stand is een ‘logische’ keus. Ook financieel gezien is het gunstig voor AAA om deel te nemen in een
gezamenlijk beursconcept. MIPIM is voor AAA met name van toegevoegde waarde voor het onderhouden
en uitbouwen van het nationale, intermediaire netwerk. Internationale eindgebruikers zijn slechts beperkt
aanwezig. De beurs is tevens interessant om vastgoedontwikkelingen wereldwijd te inventariseren en te zien
hoe concurrerende regio’s zich presenteren. In aanvulling op de deelname in de stand bestaat de wens om
AAA ook inhoudelijk te profileren middels een activiteit buiten het beursgebouw. In dit kader wordt gesproken
met projectbureau Zuidas voor organisatie van een gezamenlijk Schiphol-Zuidas evenement.

Expo Real
De Expo Real in Munchen is een zakelijke vastgoedbeurs, waarbij het accent ligt op vastgoedfinanciering/
beleggers. Ook in 2007 was er weer een sterke toename van zowel internationale deelnemers als exposanten.
Het merendeel van de bezoekers is Duits, maar het aantal Nederlandse bezoekers stijgt ieder jaar. De Expo
Real onderscheidt zich door de grote hoeveelheid seminars, forums en korte presentaties die op de of nabij de
beursvloer georganiseerd worden. In 2006 en 2007 is door AAA deelgenomen met een eigen aantal vierkante
meters in een groot Holland paviljoen, gecoördineerd door Holland Region (de ontwikkelingsbedrijven van
Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met nog 12 marktpartijen. Uit de ervaringen
van de afgelopen jaren blijkt dat een gezamenlijk Holland standconcept gewenst is, echter dat de optimale
vorm hiervoor nog niet gevonden is. De ontwikkelingsbedrijven van de G4 hebben aangegeven de centrale
organisatie van het Holland paviljoen voor 2008 te willen overdragen. AAA heeft in dit kader het voortouw
genomen om een nieuw projectplan op te stellen, in samenwerking met het Holland Business Promotion
Office. Eind 2007/begin 2008 wordt op basis van dit projectplan besloten op welke wijze aan de Expo Real
wordt deelgenomen.
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3.8 Events
Het onderhouden van een goede relatie met je doelgroep(en) is uiteraard zeer belangrijk. Een goede
en prettige manier om de contacten te onderhouden en AAA te profileren is middels relatiemarketing
evenementen.

Relatiemarketing event voor gevestigde internationale eindgebruikers
Het reeds gevestigde internationale bedrijfsleven is van groot belang voor AAA. Zij willen bijvoorbeeld
uitbreiden, kunnen informatie verschaffen over het vestigingsklimaat uit eigen ervaring of kunnen gebruikt
worden in de promotie van de regio richting potentiële nieuwe vestigers. Een goed contact met sleutelfiguren
uit de organisaties is hierbij erg belangrijk. AAA wil dan ook in 2008 minimaal één relatiemarketing event
(mede) organiseren voor het gevestigde internationale netwerk. Uit de afgelopen jaren is gebleken dat het
echter zeer lastig is een zodanig programma te ontwikkelen dat dit interessant is voor de beoogde doelgroep.
Voor 2008 zal dan ook eerst in een subwerkgroep met regiopartijen worden bekeken of en hoe een geslaagd
evenement opgezet kan worden.

Inhoudelijk event voor intermediairs
Intermediaire partijen zoals makelaars en (locatie)adviseurs spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een
vestigingslocatie voor bedrijven. Zij kunnen veel invloed uitoefenen in de selectie van geschikte locaties.
Hierbij is het dus belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van het aanbod in AAA. Dit geldt zowel voor
vastgoed, als bijvoorbeeld personeel en logistieke faciliteiten. De intermediaire doelgroep wordt in 2008
onder andere aangesproken middels een netwerkborrel op de Provada (zie hieronder). Om deze partijen
tevens inhoudelijk te betrekken bij AAA kan in 2008 aanvullend nog een bijeenkomst worden opgezet waarin
enkele (locatie)adviseurs in een panel van gedachten kunnen wisselen over de positie van Nederland in
het concurrentieveld en specifiek over de positie van AAA hierin. Hierdoor kunnen enerzijds trends worden
gesignaleerd en kan anderzijds door enkele vertegenwoordigers van AAA de recente ontwikkelingen in
de regio aan aanwezige partijen worden gepresenteerd. Een dergelijke bijeenkomst kan, bij voldoende
belangstelling, ook georganiseerd worden voor internationale makelaarskantoren, en er kan vakpers voor
worden uitgenodigd t.b.v. PR.

Relatiemarketing event voor intermediairs; Provada
Het doel van de Provada is een platform te zijn voor de vastgoedmarkt. De focus ligt op de nationale
intermediaire doelgroep. Daarom kiest AAA, gezien de eigen internationale focus, ervoor niet met een stand
deel te nemen aan Provada, maar er wel een netwerkborrel te organiseren voor het Nederlandse intermediaire
netwerk en op die manier van dit contactmoment gebruik te maken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden
van de stands van AAA partners die wel deelnemen, zoals SADC, SRE, Gemeente Almere, Haven Amsterdam,
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Multi Development. De AAA netwerkborrel zal zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met deze partijen worden
georganiseerd.

Events in samenwerking met anderen / sponsoring
In de begroting voor 2008 is budget opgenomen t.b.v. samenwerking met c.q. sponsoring van activiteiten van
derden. Door diverse regiopartners worden activiteiten georganiseerd waarbij het interessant kan zijn voor
AAA om aan te haken. Te denken valt aan een event in samenwerking met projectbureau Zuidas (zie paragraaf
Zakelijke & Financiële dienstverlening), een airport-seaport event met Haven Amsterdam, een event i.s.m.
Amsterdam Partners, of een inhoudelijk event voor gevestigde eindgebruikers met de International Business
Foundation Amsterdam (IBFA).

3.9 Overig
Direct mail
Gedurende het jaar worden vanuit AAA diverse ‘mailings’ verstuurd waarbij het gaat om marketingcommunicatiemateriaal dat rechtstreeks verstuurd wordt naar een bepaalde doelgroep, zoals de Property
Guide aan de deelnemerslijst voor- of na een CoreNet Summit, aan de logistieke sector wanneer de
mainport brochure is ontwikkeld, of aan de NFIA contactpersonen indien nieuw promotiemateriaal is
gemaakt dat zij kunnen gebruiken. Hierbij is het van belang AAA materiaal regelmatig en structureel onder
de aandacht te brengen bij het netwerk of bij potentiële nieuwe ‘klanten’, teneinde relaties te onderhouden,
naamsbekendheid te krijgen/behouden en informatie over AAA te verschaffen.

International Business Foundation Amsterdam (IBFA)
In het kader van de versterking en vergroting van het netwerk in de regio is in 2006 het secretariaat opgepakt
van de International Business Foundation Amsterdam (IBFA). De IBFA is in 2002 opgericht om te dienen als
ontmoetingsplaats voor senior zakenlieden uit het internationaal bedrijfsleven in de regio en streeft ernaar een
platform te bieden voor dialoog tussen markt en (lokale) overheid. AAA heeft het secretariaat van de club (o.a.
de organisatie van de lunches en de board meetings) tegen gedeelde kostendekking op zich genomen, met
name gezien de gedeelde missie van zowel AAA als IBFA om het gevestigde internationale netwerk in de regio
te bestendigen (‘retention’). In 2008 wordt een verdieping van de samenwerking nagestreefd, waarbij een
sterkere profilering van AAA als partner van IBFA centraal staat, en tevens wordt bekeken hoe AAA en IBFA
elkaar inhoudelijk kunnen versterken.

Databasemanagement
Het verzamelen en bijhouden van informatie over het netwerk van internationale bedrijven in de regio, relaties
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en mogelijke toekomstige ‘klanten’, is van groot belang voor AAA. Bij vrijwel alle AAA activiteiten wordt
een beroep gedaan op de gegevens in de database. Er dient dan ook voortdurend gestreefd te worden
naar optimalisatie van het databasemanagement. Voor de periodieke acties die hiervoor nodig zijn kan een
uitzendkracht ingezet worden.
Doelstellingen en activiteiten 2008:
Contactgegevens in de database zoveel mogelijk volledig en actueel houden, door:
•

In brokken ‘updaten’ van gegevens in database. (bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven / Logistieke bedrijven
/ Aziatische bedrijven / aerospace bedrijven). Per groep bekijken welke acties hierbij mogelijk zijn (bijv.
aankopen databases van externe partijen, inschakelen partners, opschoning n.a.v. een eigen evenement)

•

Continu bijhouden van ‘dagelijkse wijzigingen/aanvullingen’. (input van partners gewenst)

•

In kaart brengen van eventuele behoeften m.b.t. de functionaliteiten van het databasesysteem voor AAA
en waar mogelijk hierin verbeteringen aanbrengen.

AAA Studiereis
In 2007 is voor het eerst een AAA studiereis georganiseerd, waarbij regiopartners de kans werd geboden
tijdens een krachtig en compact tweedaags programma te proeven van luchthaven- en logistiek gerelateerde
ontwikkelingen in een concurrerende regio, ditmaal Dubai. Wegens het succes van deze reis bestaat de wens
om ook in 2008 een dergelijke studiereis te organiseren vanuit AAA. Nadere invulling m.b.t. bestemming en
programma zal in overleg met regiopartners plaatsvinden.

Pers/PR / advertising
In de afgelopen jaren heeft AAA een non-advertising policy gehanteerd. Periodiek komen er echter
interessante advertentiemogelijkheden langs die de mogelijkheid bieden AAA gericht te profileren in
bijvoorbeeld beursmagazines of sectorspecifieke vakbladen. Voor 2008 zal per cluster een klein budget
gereserveerd worden voor advertising, waarbij de beoordeling van advertentiemogelijkheden per activiteit
wordt gedaan.

Marktonderzoek
In het budget voor 2008 wordt een stelpost voor marktonderzoek opgenomen, ten behoeve van
ondersteunend onderzoek in het kader van de clusterstrategie of verkrijging van generieke benchmark
gegevens. Hiervoor kunnen consultants ingeschakeld worden, of een stagiair.
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Hoofdstuk 4

Organisatie & communicatie
4.1 Inleiding algemeen
De markt als ook het bestuurlijke speelveld waarin AAA opereert is continu in ontwikkeling. Om hierop in te
kunnen spelen is een flexibele organisatie en heldere communicatie en informatievoorziening vereist. In dit
hoofdstuk wordt beschreven hoe de activiteiten op het gebied van organisatie en communicatie er voor 2008
uit gaan zien.

4.2 AAA als vereniging
Op zowel landelijk als Noordvleugelniveau is in 2007 gewerkt aan optimalisering van de samenwerking op
het gebied van internationale marketing, promotie en acquisitie. Dit heeft onder andere geresulteerd in een
herpositionering en optimalisering van de organisatie(structuur) van het samenwerkingsverband Amsterdam
Airport Area (AAA). Er is gekozen voor juridische formalisering van de organisatie in de structuur van een
vereniging1.

Organisatiestructuur
De AAA organisatie is in 2008 als volgt gestructureerd:
Algemene
Ledenvergadering

Dagelijks Bestuur

Secretariaat/
AAA medewerkers

Project/werkgroep

Project/werkgroep

Project/werkgroep

Project/werkgroep

Project/werkgroep

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle leden van de vereniging vertegenwoordigd. De
algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet aan anderen zijn toegekend. Er worden in 2008
ten minste twee vergaderingen gehouden:

1

Voor nadere informatie zijn statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging Amsterdam Airport Area op te vragen bij het secretariaat
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•

een vóór 1 juli, hierin worden onder meer de jaarstukken vastgesteld.

•

Een tussen 1 september en 15 december om de begroting en het marketing(communicatie)plan vast te
stellen en de contributie te bepalen.

In het Dagelijks Bestuur (DB) nemen in 2008 6 leden zitting voor de aansturing van de vereniging. Het DB komt
in 2008 ten minste 4 maal bijeen. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, draagt zorg voor een goede
taakverdeling van de vereniging en haar deelneming aan het maatschappelijk verkeer en het functioneren van
haar apparaat. Voor de eerste bestuursperiode zullen de volgende leden zitting nemen in het DB:
Voorzitter

-

Arthur van Dijk (Gemeente Haarlemmermeer)

Vice-Voorzitter en secretaris

-

Ruud Bergh (SADC, tevens directeur AAA)

Penningmeester

-

Dick Loos (ING Real Estate)

Bestuurslid

-

Wim Bak (Schiphol Real Estate)

Bestuurslid

-

Dertje Meijer (Haven Amsterdam)

Bestuurslid

-

Hilde van der Meer (EZ Amsterdam)

De medewerkers, in dienst bij SADC, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opzet en uitvoering van het
Activiteitenplan. Er zal daarnaast gewerkt worden met diverse projectgroepen en clusterwerkgroepen waarin
leden zitting kunnen nemen voor actieve deelname aan activiteiten en/of clusters die voor hen relevant zijn.
Naast de financiële contributie van leden aan de vereniging AAA is immers een actieve betrokkenheid bij
activiteiten essentieel voor het kunnen realiseren van de gezamenlijk gestelde doelen.

4.3 Toetreding nieuwe leden
Naast het behouden van bestaande leden van de vereniging wordt in 2008 ook gestreefd naar het aantrekken
van nieuwe (private) leden. Een verbreding van leden kan het draagvlak in de regio verder vergroten en de
organisatie bovendien organisatorisch, maatschappelijk/bestuurlijk en financieel sterker maken. Tevens is
het mogelijk om AAA breder te profileren. Per 01 januari 2008 zullen reeds 3 nieuwe leden toetreden tot de
vereniging, namelijk ABN Amro, Dura Vermeer en AM.

Om de toetreding van nieuwe leden, en daarmee de groei van de vereniging, te reguleren is richtinggevend beleid
opgesteld. De huidige partners onderschrijven immers het belang om de focus van AAA niet te verliezen en de
opgebouwde identiteit van de organisatie te waarborgen. Dit staat te allen tijde centraal in de selectie van potentiële
nieuwe leden. Er zijn daarom onder andere toetredingscriteria2 voor nieuwe leden vastgesteld; kwaliteitseisen
waaraan voldaan moet worden alvorens toetreding wordt voorgelegd aan het bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal
zich in 2008 buigen over een gefaseerde aanpak voor benadering en/of toetreding van nieuwe leden.

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

2
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4.4 Regionale samenwerking
Zoals gezegd is afstemming en samenwerking met regiopartners essentieel voor het functioneren van AAA
en het succes van de gezamenlijke marketinginspanningen. Om die reden streeft AAA in 2008 naar een
verheldering van de taakverdeling binnen de regio, en vervolgens een verdieping van de samenwerking met
partijen op de gesignaleerde raakvlakken. Belangrijke partijen in dit kader zijn o.a.:
•

AA: vanuit de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer en Amstelveen zal per 1 januari
2008 een centraal publiek uitvoeringsorgaan voor gezamenlijke internationale marketing en promotie
worden opgericht. Een plan voor organisatie en activiteiten van dit orgaan wordt momenteel
uitgewerkt. AAA streeft ernaar in nauwe samenwerking met AA te komen tot een heldere verdeling van
verantwoordelijkheden en activiteiten.

•

Holland Business Promotion Office (HBPO): het HBPO is vanuit het Randstadbestuur in het leven
geroepen en is een samenwerkingsverband tussen overheden (Ministerie EZ, de vier grote steden, de
randstadprovincies), de mainports (Schiphol, Haven Rotterdam) en het bedrijfsleven (o.a. Vereniging
bloemenveilingen). Het HBPO dient als coördinatie organisatie die door intensieve samenwerking met
bestaande partijen de diverse internationale marketingactiviteiten vanuit de Randstad wil stroomlijnen.

•

Amsterdam Partners: Amsterdam Partners is het orgaan voor City Marketing en draagt zorg voor de
promotie en verbetering van het imago van de stad Amsterdam in Nederland en de rest van de wereld.
Hiervoor is het motto ‘I Amsterdam’ ontwikkeld. AAA is convenantpartner van Amsterdam Partners en
er vindt afstemming en informatie-uitwisseling over activiteiten plaats. AAA zal in 2008 in overleg met
Amsterdam Partners en overige betrokken partijen de inzet van het motto ‘I Amsterdam’ als paraplu-merk
voor de regio verder uitwerken. Tevens zal waar mogelijk sponsoring of medewerking plaatsvinden aan
activiteiten van Amsterdam Partners gericht op het internationaal bedrijfsleven.

•

Amsterdamse Innovatie Motor(AIM): AIM is een initiatief van de KennisKring Amsterdam en is opgericht
om de toonaangevende positie van de regio Amsterdam in de kenniseconomie te helpen behouden en te
versterken. Zij ondernemen in dit kader ook internationale promotieactiviteiten en richten zich hierbij net
als AAA op een aantal specifieke clusters.

•

Overige partijen: naast de samenwerking binnen de regio zijn er ook initiatieven van buiten de regio
die een toegevoegde waarde hebben voor AAA. Zo is er in de loop der jaren een vanzelfsprekende
samenwerking tot stand gekomen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Nederland
Distributie Land (NDL), Air Cargo Netherlands (ACN), EVD, marktpartijen, clusterbelanghebbenden etc.
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4.5 Projecten voor derden
Naast de activiteiten in eigen beheer kan AAA haar capaciteit, kennis en netwerk inzetten voor specifiek
gevraagde programmatische uitvoering van marketing- en acquisitieactiviteiten ten behoeve van leden en/of
derden. Dit kan op basis van een gedeeltelijk functioneren als projectorganisatie. AAA kan kostenefficiënt en
snel activiteiten oppakken (uit ervaring, capaciteit etc.). Te denken valt aan secretariaatswerkzaamheden voor
de International Business Foundation Amsterdam (IBFA), organisatie van reizen in regioverband, uitvoering
van specifieke marketingactiviteiten voor derden gericht op de internationale zakelijke markt, productie van
marketingcommunicatie materiaal voor de regio, enzovoort. Financiering van deze projecten voor derden dient
ook op projectbasis door deze partijen te geschieden.

4.6 Informatie & communicatie
In een samenwerkingsverband als AAA, dat functioneert in een complex speelveld van publieke en private
partijen, is het van groot belang om alle relevante stakeholders positief betrokken en op de hoogte te houden.
Zonder draagvlak bij regiopartners heeft een regionaal samenwerkingsverband weinig kans van slagen. In dit
kader stelt AAA voor 2008 een aantal thema’s centraal: positionering, accountability en communicatie.

Positionering
Eén van de centrale thema’s in activiteiten voor 2008 is de positionering van AAA. AAA als product, maar ook
als organisatie. Door de primaire focus op de internationale doelgroep heeft de profilering van AAA onder
stakeholders in de regio de laatste jaren minder aandacht gekregen. Inmiddels is gebleken dat hierdoor de
kennis over en bekendheid van AAA bij haar ‘thuispubliek’ afneemt, en hiermee tevens het draagvlak. Het is
daarom van belang om de onderscheidende en toegevoegde waarde van AAA duidelijk te positioneren: in het
geheel aan marketingactiviteiten vanuit de Amsterdamse regio is AAA de expert en coördinator op het gebied
van luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid. Communiceren en bewijzen van deze boodschap staat
in 2008 centraal.

Accountability
Om draagvlak te creëren dient een organisatie aan te kunnen tonen wat haar toegevoegde waarde is. Wat
zijn de doelstellingen en wat wordt bereikt? Wat heeft AAA haar leden te bieden? Het meten van resultaten
uit marketing en marketingcommunicatie blijkt vaak een ingewikkeld thema. Onder andere in het kader van
informatievoorziening naar bestaande en potentiële leden is het echter wenselijk doelstellingen en resultaten
zoveel mogelijk meetbaar en kwantificeerbaar te maken. Begin 2008 zal, zo mogelijk met inzet van een externe
deskundige, een plan opgezet worden voor een verbetering van de accountability van AAA. In het verlengde
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hiervan wordt tevens een verdere standaardisatie in de activiteiten van AAA nagestreefd. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan het opstellen van (nieuwe) standaard formats voor projectplannen en –verslagen.

Communicatie
In 2008 wordt speciale aandacht besteed aan de informatievoorziening en communicatie naar leden en
overige stakeholders. In de nieuwe structuur van de vereniging is een aantal oude overlegorganen (stuurgroep,
werkgroep) opgeheven of omgevormd, waardoor nieuwe contactmomenten met de leden gecreëerd moeten
worden. Het is van belang dat (bestuurs)leden en hun achterban periodiek op de hoogte worden gehouden
en zich betrokken voelen bij actuele ontwikkelingen, activiteiten die op de planning staan, behaalde resultaten
etcetera. Ook ‘externe stakeholders’ (zoals bestuurders van regiogemeenten, andere promotieorganisaties
e.d.) dienen geïnformeerd te worden.
Tools hiervoor zijn, o.a.:
-

stakeholder newsletter (zie paragraaf 3.6)

-

inzet van PR (vaker persberichten naar geselecteerde media)

-

stimuleren van free publicity (interviews in vakbladen e.d.)

-

‘persoonlijke verkoop’; leden dienen als ambassadeurs van de vereniging op te treden
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Hoofdstuk 5
Begroting
5.1 Inleiding
Voor het financieel kader van de vereniging is het belangrijk helder uiteen te zetten hoe de organisatie in
essentie wordt gefinancierd:

		
Inkomsten uit

vaste jaarlijkse
contributie leden

+

Inkomsten
uit projectfinanciering

+

Additionele
financiering door
SADC

SADC financiert sinds jaren de basis voor het uitvoerende apparaat van AAA, door middel van een continue
investering in de vorm van capaciteit en het draaiende houden van het ‘bureau AAA’. Hiervan werd tot op
heden 2 fte tegen werkelijke salariskosten uit AAA budget vergoed, met daarnaast een vergoeding voor
bureaukosten van SADC. Er vindt echter in werkelijkheid structurele additionele urenbesteding door SADC
medewerkers plaats (ongeveer 1 extra fte) en een groot deel van de overheadkosten werd niet doorberekend.
Er is voor gekozen deze investering zichtbaar te maken in de begroting voor 2008 door een totaalbedrag op
te nemen aan ‘kosten projectbureau’, waarin alle kosten voor het uitvoerend secretariaat van AAA worden
opgenomen (o.a. personele kosten, bureaukosten, administratiekosten, secretariële ondersteuning). Deze
kosten worden, in geval van een negatief resultaat, weer gedeeltelijk gedekt middels een additionele bijdrage
van SADC.

Daarnaast zijn er inkomsten in de vorm van vaste jaarlijkse contributie van de leden, en inkomsten uit
eenmalige entrance fees van nieuwe leden. Naast de vaste inkomsten wordt voor 2008 gerekend op inkomsten
uit separate projectfinanciering voor uitvoering van activiteiten op projectbasis, zowel voor leden als derden.

De totaal begrote kosten voor 2008 zijn € 216.550 hoger dan de inkomsten, waardoor naar verwachting een
negatief resultaat behaald zal worden. Om deze kosten te dekken wordt een gedeelte van de in de afgelopen
jaren opgebouwde reserve ingezet (welke per 31 januari 2007 naar schatting ongeveer € 130.000 zal
bedragen). De overige kosten worden gedekt middels eerder genoemde additionele bijdrage van SADC.

Om ook in de komende jaren een gelijksoortig activiteitenplan te kunnen blijven voeren dienen extra
inkomsten in de vorm van contributies van nieuwe leden of projectfinanciering aangetrokken te worden.
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5.2 Begroting 2008
Concept 2008
INKOMSTEN
Partnerbijdrage
Creditrente
Vergoeding IBFA
Projectfinanciering
TOTALE INKOMSTEN

€
€
€
€
€

375.000
3.000
8.000
50.000
436.000

UITGAVEN
Algemeen
Kosten projectbureau
Kosten DB en ALV
Stationary
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/ IPA
Totaal

€
€
€
€
€
€

250.000
1.500
750
1.000
1.800
255.050

Beurzen en evenementen
MIPIM
Relatiemarketingevenementen
CoreNet summits
EXPO Real
Provada
Acquisitie bevordering (lead generators)
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

40.000
10.000
30.000
20.000
6.000
25.000
131.000

Marcom projecten
E-marketing
Newsletters
Property Guide
Marcom middelen generiek
Direct mail
Sponsoring activiteiten derden
Database management
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
2.500
10.000
7.500
3.000
10.000
3.500
46.500

Cluster- en landenactiviteiten
Marktonderzoek
Aerospace
Logistics
Fashion
Perishables
Professional & Financial Services
Azië
USA
Europa
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
40.000
60.000
30.000
25.000
30.000
10.000
10.000
5.000
220.000

TOTALE UITGAVEN
Resultaat
Inzet cumulatief overschot
Additionele bijdrage SADC
RESULTAAT

€
€
€
€
€

652.550
216.550100.000
116.550
0
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AAA

Amsterdam Airport Area

AAA leden:
• Schiphol Area Development Company
• Schiphol Real Estate
• Gemeente Amsterdam
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Almere
• Provincie Noord-Holland
• ING Real Estate
• Multi Development
• ABN Amro
• AM
• Dura Vermeer

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
Tel.: 020 405 47 76
Fax: 020 653 18 94
E-mail: info@aaarea.nl
Website: www.aaarea.nl

