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Hoofdstuk 1
Profiel AAA

Amsterdam Airport Area (AAA) is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen die allen belang
hebben bij het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio
Amsterdam. Belangrijk onderdeel hiervan is het aantrekken en faciliteren van internationale bedrijvigheid op
de aanwezige bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de regio.

De missie van AAA ligt in het verbinden van overheden en private partijen in gezamenlijke internationale
marketing-, promotie en acquisitie-inspanningen en daardoor het realiseren van maatschappelijke en financiële
meerwaarde voor haar leden.

Dit doet AAA door twee functies te vervullen:
1. PLATFORMFUNCTIE: fungeren als platform voor samenwerking en uitwisseling van kennis, capaciteit en
netwerk tussen publieke en private partijen in de regio met focus op vastgoed- en gebiedsontwikkeling
2. MARKETING- EN ACQUISITIEFUNCTIE: internationaal positioneren en promoten van de Metropoolregio
Amsterdam als top vestigingslocatie teneinde reeds gevestigde bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven
aan te trekken
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Hoofdstuk 2
Woord van de voorzitter

Namens het Dagelijks Bestuur van de vereniging AAA heb ik het genoegen u het AAA jaarverslag 2009 aan
te bieden.

AAA zag zich het afgelopen jaar geconfronteerd met een wereldwijde economische crisis die de
concurrentiestrijd tussen regio’s en steden verscherpt waar het gaat om het aantrekken en behouden van
internationale investeerders. De Metropoolregio Amsterdam zal in toenemende mate concurreren met andere
Europese regio’s onder invloed van de Europese eenwording en voortschrijdende globalisering. Dit vraagt om
een internationaal onderscheidend aanbod en een verscherpte aandacht voor marketing. Nu meer dan ooit
is een creatieve en efficiënte aanpak van acquisitie-, marketing- en promotieactiviteiten vereist. Om succesvol
te kunnen blijven opereren heeft AAA in 2009 de zeilen bijgezet om haar strategie en beleid goed te laten
aansluiten op de toekomst. In dit licht is onder meer een herijkingstraject uitgevoerd, waarin verbreding van
kennis, bijvoorbeeld over logistieke ketens en marktontwikkelingen binnen de clusters centraal stonden,
alsmede aanscherping van concrete marketinginspanningen.

Ondanks het moeilijke economische tij heeft de Metropoolregio Amsterdam in 2009 105 nieuwe buitenlandse
bedrijven aan zich weten te binden, waaronder toonaangevende ondernemingen als Bombardier Aerospace,
Chinamex, DAE Capital, Sony Chemicals en LS Industrial Systems.

Er was tevens sprake van een verdere opschaling van het werkgebied van AAA; van mainport naar metropool.
Hierbij heeft AAA actief ingezet op het optimaliseren van de regionale samenwerking op het gebied van
internationale marketing en promotie. Het belang hiervan werd onderstreept door de toetreding van de
Gemeente Lelystad als nieuw lid bij AAA. Ook heeft AAA het initiatief genomen voor de productie van
een unieke gebiedspresentatie van de Metropoolregio Amsterdam. Halverwege 2009 is AMAX opgeleverd
(Amsterdam Metropolitan Area Xperience), een innovatieve, breed inzetbare en kwalitatief hoogstaande
marketingtool die de regio als één geheel presenteert, met een diversiteit aan vestigingsmilieus.

Met regiopartners als amsterdam inbusiness (AIB) en Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) zijn afspraken
gemaakt over de werkverdeling op het gebied van internationale marketing en promotie van de regio, om
optimaal gebruik te maken van de beschikbare expertise en middelen. AAA zet zich hierbij in als trekker van
activiteiten op het gebied van luchthaven-, logistiek- en vastgoedgerelateerde doelgroepen en clusters.
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Uiteraard heeft AAA in 2009 ook weer heel concreet gedaan waar ze goed in is: hands-on uitvoering van
internationale marketing- en communicatieactiviteiten. Internationale beursdeelnames, symposia, brochures,
newsletters en presentaties maken deel uit van het pakket aan marketinginstrumenten waarin AAA haar leden
al jaren voorziet. Door daarbij steeds meer als ‘netwerkorganisatie’ te gaan functioneren biedt AAA haar leden
een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van een individuele marktbewerking.

Arthur van Dijk
Voorzitter AAA
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Hoofdstuk 3
Bestuur & Organisatie
3.1 Organisatie
Bestuur
Sinds 2008 functioneert het samenwerkingsverband AAA als vereniging met een Dagelijks Bestuur (DB) en
een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het DB, opgemaakt uit een voorzitter, vice-voorzitter/secretaris,
penningmeester en drie algemene bestuursleden, is in 2009 viermaal bijeen gekomen voor de directe
coördinatie en aansturing van de vereniging.

Gedurende het jaar hebben de volgende twee bestuurswisselingen plaatsgevonden:
• Dertje Meijer (Haven Amsterdam) is vervangen door Koen Overtoom (Haven Amsterdam)
• Wim Bak (Schiphol Real Estate) is vervangen door Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)

Voor de Algemene Ledenvergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd, zijn twee bijeenkomsten
georganiseerd, in mei en in december.

Dagelijks bureau
SADC levert als secretaris van de vereniging de capaciteit voor het AAA bureau. De directeur van SADC
vervult tevens de functie van directeur voor AAA. Ook wordt één werknemer (1 fte) van SADC ingezet als AAA
Coördinator. Daarnaast vindt naar begroting capaciteitsinzet plaats voor uitvoering van ondersteunende AAA
activiteiten, zoals marketingcommunicatie, acquisitie en (financiële) administratie. De medewerkers zijn in
dienst van SADC, maar verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA.

Voor 2009 was inzet van ca. 2 fte begroot. De groei van de vereniging en bijbehorende ambities zorgden
echter voor een structurele toename van de belasting van het bureau. Eind 2009 is het bureau AAA daarom
uitgebreid met 1 fte, welke met name wordt ingezet op clustercoördinatie en acquisitie.

Toetreding nieuwe leden
Met de toetreding van nieuwe leden kan AAA haar draagvlak in de regio verder vergroten en het
samenwerkingsverband organisatorisch, maatschappelijk en financieel krachtiger maken. In 2009 zijn drie
nieuwe leden toegetreden tot de vereniging:
• AMB Property Corporation (per 1 januari 2009)
• Delta Development Group (per 1 januari 2009)
• Gemeente Lelystad (per 1 juli 2009)
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Totaaloverzicht AAA leden in 2009:
• Schiphol Area Development Company (SADC)
• Schiphol Real Estate
• Gemeente Amsterdam
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Almere
• Provincie Noord-Holland
• ING Real Estate
• Multi Development
• ABN AMRO
• AM
• Dura Vermeer
• Bouwfonds MAB
• OVG
• AMB
• Delta
• Lelystad

Om de verdere toetreding van nieuwe leden, en daarmee de groei van de vereniging, te reguleren is
richtinggevend beleid opgesteld door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gefaseerde aanpak
voor benadering en/of toetreding van nieuwe leden en de inbedding hiervan in de organisatie.

3.2 Strategie
Bij het opstellen van het jaarplan voor 2009 is een aantal strategische speerpunten geformuleerd. In deze
paragraaf wordt verslag gedaan van de implementatie van deze speerpunten in de AAA activiteiten van 2009.

Expertise verdiepen
AAA wil gezien worden als expert en coördinator op het gebied van marketing en promotie van luchthaven-,
logistiek- en vastgoedgerelateerde bedrijvigheid in de Amsterdamse regio. Daar waar een logistieke of
vastgoedcomponent zit in marketingacties van regiopartners wil AAA door deze partijen ingezet worden om bij
te dragen vanuit haar kennis en/of netwerk.
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Om deze ambitie waar te maken is geïnvesteerd in het verder uitdiepen van de kennis en expertise die
AAA heeft op de clusters logistiek, aerospace, perishables en fashion. De clusterstrategie krijgt een steeds
centralere positie in de planvorming voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. AAA heeft
een voorsprong vanwege haar inmiddels opgebouwde ervaring met de clusterstrategie en kan daardoor
een belangrijke rol spelen bij het verder uitbouwen van de clusteraanpak. Specifiek is ingezet op het verder
verdiepen van inzicht in de ketens van bedrijvigheid rondom clusters en het vastleggen van kennis hieromtrent.
Met name voor Logistiek en Aerospace is AAA inmiddels een autoriteit geworden binnen de regio.

Daarnaast is eind 2009 een start gemaakt met opzet van het AAA Vastgoedplatform; een onafhankelijke
‘tafel’ waaraan markt en overheid met elkaar in gesprek kunnen over regionale vastgoed- en
gebiedsontwikkelingsthema’s. Het bundelen van expertise uit de markt met inzichten van de overheid
draagt bij aan het vergroten van de autoriteitspositie van AAA op het snijvlak van marketing en vastgoed-/
gebiedsontwikkeling.

Platformfunctie AAA versterken
AAA faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen publieke en private regiopartners en biedt hiervoor een
neutraal ‘podium’. Op deze manier creëert zij meerwaarde voor haar leden en bestaansrecht voor zichzelf.
Het uitbouwen en optimaliseren van deze platformfunctie heeft in 2009 extra aandacht gekregen. Dit is onder
meer gedaan door de koppeling van een inhoudelijk programma (thematisch) aan de bijeenkomsten van
de Algemene Ledenvergadering. Ook de rol van ‘onafhankelijk projectleider’ die AAA heeft vervuld bij de
totstandkoming van de gebiedspresentatie Amsterdam Metropolitan Area Xperience (AMAX) is een goed
voorbeeld van de platformfunctie van AAA. Tot slot is er het nieuw opgerichte AAA Vastgoedplatform (zie
vorige alinea) wat bij uitstek inspeelt op de behoefte aan een neutrale tafel voor discussie over regiobrede
vastgoedthema’s.

Samenwerking & afstemming
In 2009 heeft een zeer duidelijke intensivering plaatsgevonden van de samenwerking en afstemming tussen
partijen in de Metropoolregio Amsterdam die zich net als AAA bezig houden met internationale marketing en
promotie. Voor AAA is sprake van een verschuiving van ‘mainport-promotie’ naar ‘metropoolregio-promotie’.
De regio Amsterdam als geheel kan alleen krachtig worden gepositioneerd wanneer dit gebeurt vanuit een
gezamenlijke visie en afgestemde aanpak. De organisaties waarmee AAA in dit kader in 2009 vooral heeft
samengewerkt zijn amsterdam inbusiness, Amsterdam Partners en Amsterdamse Innovatie Motor (AIM). De
bestaande krachten en specialismen zijn hierbij als uitgangspunt genomen; eenheid in verscheidenheid.

Naast de samenwerking in de regio heeft AAA tevens op nationaal en internationaal niveau ingezet op het
aanhalen van banden met belangrijke intermediairs c.q. ambassadeurs voor AAA. Dit zijn partijen met een
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internationaal netwerk die ons verhaal bij de verschillende internationale doelgroepen onder de aandacht
kunnen brengen. Met name is voortgebouwd op de bestaande samenwerking met het Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL).

Accountability
Zeker in tijden van economische malaise is essentieel dat een professionele organisatie als AAA kan aantonen
wat haar toegevoegde waarde is. Wat heeft AAA haar leden te bieden? Wat leveren activiteiten in AAA
verband op? Het meten van resultaten uit marketing- en communicatieactiviteiten, zeker op de internationale
schaal waarbinnen AAA actief is, blijkt vaak een ingewikkeld thema. Het accountable maken van AAA
wordt dan ook gezien als een continu proces. In 2009 is gewerkt aan het standaardiseren van processen en
documenten zoals projectplannen en projectverslagen. Ook is eind 2009 gestart met de ontwikkeling van een
nieuw AAA Extranet, een digitaal platform waar leden rechtstreeks informatie kunnen vinden over alle AAA
activiteiten, inclusief resultaten en verslagen. Op deze manier wordt de inzichtelijkheid van de vereniging voor
leden vergroot.

Betrokkenheid leden
AAA als vereniging is niet alleen afhankelijk van betrokkenheid in de vorm van een financiële bijdrage
van leden, maar tevens van een actieve bijdrage aan activiteiten in AAA verband in de vorm van kennis of
capaciteit. Alleen daar waar daadwerkelijk een uitwisseling en bundeling van krachten plaatsvindt kan een
meerwaarde ontstaan ten opzichte van de individuele marktbewerking. Vanwege de hoge belasting van het
AAA bureau (door groei van de vereniging en het pakket aan activiteiten) is in 2009 minder tijd besteed aan
het waarborgen van betrokkenheid van leden dan werd nagestreefd. Dit aandachtspunt wordt daarom in 2010
wederom op de agenda gezet.
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Hoofdstuk 4

Marketing & Acquisitie: clusters
Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam is een
sterk marktgerichte focus noodzakelijk. Dankzij de clusterstrategie, waarbij de regio wordt opgedeeld in
een aantal perspectiefrijke marktsegmenten, kan AAA in samenwerking met haar leden een gedifferentieerd
aanbod van hoogwaardige vestigingsmilieus ontwikkelen. In 2009 heeft AAA haar inmiddels opgebouwde
ervaring met de clusterstrategie verder uitgebouwd. Door middel van bedrijfsbezoeken, sectorspecifieke
beurzen en netwerkevenementen heeft AAA in de afgelopen jaren goede contacten opgebouwd met het
(gevestigde) internationale bedrijfsleven waaruit waardevolle informatie gehaald wordt betreffende problemen,
verbeterpunten en kansen in de clusters. Vanuit de opgedane marktkennis zijn vestigingsbehoeften van
bedrijvigheid in kaart gebracht. Deze doelgroepenkennis is vervolgens ingezet bij de ontwikkeling van
marketingconcepten die aansluiten op wensen van de klant.

Herijkingtraject clusters 2009
Om een continue kwaliteit en effectiviteit van de clusteractiviteiten te waarborgen is medio 2009 een
inventarisatie gemaakt van de ontwikkelpunten binnen de diverse speerpuntclusters van AAA. Terugkerende
items waren bijvoorbeeld de formulering van een specifieke en inhoudelijke ‘propositie’ per cluster,
de inrichting van acquisitieactiviteiten en het vergroten van de effectiviteit van beursdeelnames als
marketinginstrument. Om op deze vlakken een verbeteringsslag te kunnen maken is advies gevraagd van Buck
Consultants International (BCI). Per september 2009 is een traject doorlopen onder begeleiding van BCI en in
nauwe afstemming met de clustervoorzitters ter verdieping van de clusterstrategie en vertaling hiervan naar
een meer gerichte en effectieve inzet van marketinginstrumenten. Per speerpuntcluster is een analyse gemaakt
van de stand van zaken, de ontwikkelpunten en de gewenste koers voor de toekomst.

Voor de clusterstrategie van AAA in het algemeen zijn hieruit de volgende adviespunten voortgekomen:
• Focus aanbrengen in activiteiten (logistiek als primaire oriëntatie)
• Waar mogelijk inzetten op gerichte acquisitie en minder op generieke marketing of productontwikkeling
• Per fase/doelstelling zorgen voor juiste mensen in werkgroep (right person for the right job)
• Vergroten kennis van de markt (Market Intelligence)
• Opgebouwde kennis en ervaring documenteren (kennismanagement)
• Aanscherpen marketingactiviteiten: effectiviteit verhogen en output meetbaar maken.

Alle inspanningen die in AAA verband worden gepleegd dienen uiteindelijk bij te dragen aan een meer
effectieve en kwalitatieve acquisitie. Deze visie kan als volgt schematisch worden weergegeven:
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Voorportaal
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+
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Marketing /
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• Beursbezoek
• PR
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en begeleiden
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• Behoud
gevestigde partijen
• Bevorderen
vestigingsklimaat

+

++

+++

(de 8 plustekens weerspiegelen de gewenste verdeling van efforts over de werkgebieden van AAA)

+

(de 8 plustekens weerspiegelen de gewenste verdeling van efforts over de werkgebieden van AAA)

Hieronder volgt per cluster een specifieke verslaglegging over 2009, waarbij de geformuleerde
jaardoelstellingen (zie AAA Jaarplan 2009) per fase in het marketing- en acquisitieproces worden gekoppeld
aan behaalde resultaten.

4.1 Logistics
Algemeen
De malaise op de financiële markten breidde zich in 2009 uit naar andere sectoren; de effecten werden
ook zichtbaar in de Metropoolregio Amsterdam, vooral - en als eerste - in de logistieke sector. Het
logistieke bedrijfsleven kreeg harde klappen te verduren. Na een zeer moeizame start in 2009, waarin het
luchtvrachtvolume een daling kende van 20-25%, is de markt in het laatste kwartaal aangetrokken. Toch
is het totale luchtvrachtvolume in 2009 met 18% gedaald ten opzichte van 2008. Deze sterk gedaalde
handelsvolumes hebben ook een grote impact gehad op de vraag naar logistiek vastgoed.

Product-/conceptontwikkeling
Doelstellingen 2009:
• Logistiek netwerk c.q. de ‘marktplaats’ versterken. Partijen verbinden.
• Kennis opbouwen, uitbouwen en borgen (kennismanagement)

Binnen de regio AAA is sprake van meerdere ontwikkellocaties met ambitieuze plannen op het gebied van
logistiek. Voorbeelden hiervan zijn ACT (incl. SLP, A4 Zone West en Schiphol Zuid-Oost), Fokker Logistics Park,
Atlaspark, De President en Business Park Osdorp.

AAA heeft een actieve rol gespeeld in het opstellen van een voorstel voor de Commissie van Laarhoven voor
vestiging van een nieuw logistiek topinstituut in de regio Amsterdam. Helaas is ondanks een gezamenlijke
effort van regiopartners de keuze gevallen op Breda als locatie voor dit instituut. Wel hebben partijen zoals
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SADC, Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en KvK Amsterdam samen een start gemaakt met de
Amsterdam Logistics Board (ALB) en daarmee is een belangrijke stap gezet in het ‘verbinden’ van partijen en
gezamenlijk de marktplaats versterken. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de regio werken binnen
de ALB samen aan de versterking van het logistieke cluster rond de haven, Schiphol en Bloemenveiling. Het
doel is het creëren van een sterke, innovatieve en concurrerende positie in de markt, ook op de lange termijn.
AAA kan ondersteunend aan dit initiatief fungeren als vehikel voor het internationaal over de bühne brengen
van de logistieke propositie van de regio en het inbrengen van kennis/informatie vanuit de markt.

Marketing & promotie
Doelstelling 2009: internationale promotie van AAA als logistics hub.

Ter promotie van de verschillende plannen en ter positionering van AAA als toonaangevend logistiek
knooppunt in Europa heeft AAA in 2009 in samenwerking met relevante partners diverse activiteiten ontplooid.
Dit was onder meer het geval op de beurs Transport Logistic in München van 12 tot 15 mei 2009. Deze
grootste multimodale logistieke beurs ter wereld brengt een breed internationaal publiek uit de logistieke
sector bijeen en presenteert de gehele transportketen via weg, rail, water en lucht. Naast een algemene
Transport Logistic hal is er een Air Cargo hal, specifiek voor de luchtvrachtindustrie. AAA heeft in 2009
in opdracht van Schiphol Cargo de collectieve inzending voor deze beurs georganiseerd. In het Schiphol
paviljoen hebben 10 bedrijven zichzelf gepresenteerd. Ook werd de Amsterdam Metropolitan Area Xperience
ingezet als interactief presentatiemiddel. In aanvulling op
de standpresentatie heeft AAA in samenwerking met Haven
Amsterdam en Schiphol Cargo tevens een Airport – Seaport
lunch georganiseerd, waarmee een publiek van meer dan
80 vertegenwoordigers uit het internationale logistieke
bedrijfsleven is bereikt.

Binnen Nederland heeft AAA meegedraaid in de opzet van
een programma omtrent het logistiek cluster ten behoeve van
de Nationale Distributie Dag (NDD) van NDL. Op deze dag
is de regio door diverse AAA leden zoals AMB, Delta, SADC,

Arthur van Dijk en Jos Nijhuis

Schiphol Cargo en Gemeente Haarlemmermeer als logistieke
hub op de kaart gezet.

Tot slot zijn er diverse internationale logistiek gerelateerde
delegaties op bezoek geweest in AAA en zijn deze gebrieft
over de logistieke mogelijkheden in AAA.

Schiphol paviljoen op Air Cargo München
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Acquisitie en investor development
Doelstelling 2009: genereren van 4 leads / fact findings

De doelstelling op het gebied van acquisitie is ruim behaald. Leads zijn onder meer verkregen uit een
acquisitiereis naar Zuid-Korea en Taiwan, georganiseerd in samenwerking met amsterdam inbusiness. Tijdens
deze reis werden hoofdvestigingen bezocht van bedrijven die reeds een vestiging hebben in AAA (investor
development) en werden potentiële nieuwe vestigers geïnformeerd over de logistieke mogelijkheden in AAA.
Bezocht is onder andere het bedrijf LSIS. Deze divisie van LG zal vanaf 2010 met 4 personen een Marketing
& Sales operatie op Schiphol starten waarbij haar logistieke activiteiten worden uitbesteed aan Pantos, een
Koreaanse logistiek dienstverlener op Schiphol-Rijk.

In april 2009 is de Intermodal São Paulo, de grootste logistieke beurs in Zuid-Amerika, bezocht in combinatie
met een acquisitiebezoek aan Embraer (vierde vliegtuigbouwer ter wereld) om de mogelijkheden voor een
(logistieke) vestiging in AAA te presenteren. Verdere opvolging van dit contact vindt plaats in 2010.
Tot slot zijn in de Schipholregio zelf nog 10 investor development bezoeken afgelegd bij bedrijven uit het
logistiek cluster.

4.2 Aerospace
Algemeen
In de aerospace sector hebben met name de airlines erg geleden onder de wereldwijde economische crisis.
De orderportefeuilles van de OEM’s (Original Equipment Manufacturers / vliegtuigbouwers) zitten echter nog
steeds vol. Groeipotentieel zit met name in Azië en het Midden-Oosten. Daarnaast zijn echter ook binnen deze
sector consolidatieslagen zichtbaar, waardoor het aantrekken van nieuwe investeringen een lastiger opgave
wordt. Desondanks kan het jaar 2009 voor het AAA Aerospace cluster als succesvol worden gezien.

Product-/conceptontwikkeling
Doelstellingen 2009:
• Aerospace netwerk versterken
• Kennismanagement

Op gebiedsontwikkelingsniveau is verder invulling gegeven aan het Aerospace Exchange concept op
Schiphol Oost door de start van de ontwikkeling van de General Aviation Terminal en de bouw van het nieuwe
hoofdkantoor van Transavia en Martinair. Op Fokker Logistics Park wordt nieuwe logistieke ruimte ontwikkeld
geschikt voor bijvoorbeeld aerospace bedrijven met grootschalige logistieke behoefte.
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De clustervoorzitter van AAA heeft in 2009 het opgebouwde aerospace netwerk verder versterkt middels o.a.
actief lidmaatschap van de Netherlands Aerospace Group. Binnen dit netwerk wordt AAA inmiddels gezien als
centraal aanspreekpunt voor aerospace gerelateerde ontwikkelingen in de Amsterdamse regio.

In het licht van kennisontwikkeling is AAA in 2009 participant geworden in het One Logistics concept, een
omvangrijk marktonderzoek dat de relatie tussen MRO en logistiek verder in kaart moet brengen. Uiteindelijk
doel is om de kansen van Nederland in het kader van het JSF project op het gebied van onderhoud en
logistiek te optimaliseren. Dit concept moet de producent van de JSF, Lockheed Martin, ervan overtuigen deze
activiteiten in Nederland te plaatsen waarbij Schiphol en Woensdrecht als vestigingslocatie voor onderhoudsen logistieke activiteiten worden genoemd.

Marketing & promotie
Doelstelling: internationale promotie van AAA als aerospace hub, met focus op Aerospace Exchange

AAA heeft in 2009 verschillende aerospace beurzen bezocht om AAA daar als Europese aerospace hub te
promoten. De International Airshow, die jaarlijks afwisselend plaatsvindt in Farnborough of Parijs, is ‘s werelds
grootste aerospace beurs. Alle belangrijke spelers uit de Aerospace industrie zijn hier aanwezig. Op het
evenement komen gemiddeld 100.000 trade bezoekers af uit de hele wereld. AAA heeft aan de Paris 2009
editie deelgenomen met een eigen stand van 16 m2 in het Holland paviljoen van de Netherlands Aerospace
Group (NAG). Voorafgaand aan de beursdeelname is een shortlist van bedrijven opgesteld welke op de beurs
zijn bezocht. Deelname in het Holland paviljoen is zeer waardevol voor het onderhouden van het Nederlandse

Aerospace References
Aerospace related companies in the Amsterdam Airport Area include:
• AAR • Aercap - Aviall • Bell Helicopter Textron • Boeing • CAE • CANSO • CHC • Dixie Aerospace • Epcor •
Flight Simulation Company (FSC) • Fokker Services • GE Aviation Services • Heli One • Holland Aircraft Services
• Honeywell Aerospace • IATA • Jamco • Jet support • KLM E&M • Moog FCS • Nayak Aircraft Service • NLR •
Nordam Group • Pratt & Whitney Canada • Rockwell Collins
• Stella Aviation Services • Thales International • Wencor

www.aaarea.nl
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Aerospace netwerk, waarbinnen AAA inmiddels gezien wordt als aanspreekpunt voor alle zaken die met
ontwikkeling van het cluster in de Schipholregio te maken hebben.

AAA heeft tevens met een kleine stand deelgenomen aan de beurs Avionics in de RAI Amsterdam en een
bezoek gebracht aan de beurs MRO Europe in Hamburg.

Medio 2009 is de content van de AAA Aerospace brochure geheel geupdate en is een vernieuwde versie
gepubliceerd. Deze is gepresenteerd op de Paris International Airshow en ook daarna veelvuldig ingezet bij
allerhande marketing- en promotiegelegenheden.

Tot slot hebben AAA leden AMB, SADC en Delta gezamenlijk een aerospace programma verzorgd tijdens
de Nationale Distributie Dag (NDD) van NDL. Aan 50 decision makers uit de logistiek en aerospace sector is
een presentatie gegeven over het aerospace cluster en de ontwikkelingsplannen op Schiphol-Oost en Fokker
Logistics Park. Als onderdeel van het programma is een rondleiding verzorgd bij Flight Simulation Company
(FSC).

Acquisitie en investor development
Doelstellingen 2009:
• 2 nieuwe aerospace vestigers binnenhalen voor Schipholregio
• Genereren van 5 leads / fact findings

Op acquisitiegebied was 2009 een bijzonder succesvol jaar voor het aerospace cluster. Grote klappers waren
de vestiging van DAE Capital en Bombardier Aerospace in AAA. Beide partijen zijn intensief begeleid door
AAA i.s.m. het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Vooral de vestiging van het European Service
Centre van Bombardier, de derde vliegtuigbouwer ter wereld, kan gezien worden als groot succes voor
de regio. De nieuwe vestiging van Bombardier is in februari 2010 operationeel en levert naar verwachting
170 nieuwe arbeidsplaatsen op. De inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen meerdere AAA partners,
waaronder SADC, Schiphol Real Estate, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer en de Provincie
Noord-Holland hebben de besluitvorming van Bombardier positief beïnvloed. De vestiging van Bombardier zal
helpen AAA als aerospace hub nog sterker op de kaart te zetten en naar verwachting veel spin off creëren.

Overige leads, in totaal 8, zijn gegenereerd uit activiteiten zoals een roadshow naar de UK, georganiseerd
in samenwerking met het NFIA London. Tijdens deze acquisitiereis zijn aerospace bedrijven bezocht die een
vestiging in Nederland overwegen en is gesproken met de toonaangevende aerospace universiteit Cranfield.
Tot slot zijn in de Schipholregio zelf nog 10 investor development bezoeken afgelegd bij bedrijven uit het
aerospace cluster.
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4.3 Fashion
Algemeen
De dynamiek in de fashion sector is groot, zowel in economische zin als ook in termen van zichtbaarheid en
mogelijke spin-off hiervan op de hele regio. Amsterdam manifesteert zich sinds een aantal jaren dan ook
steeds nadrukkelijker als ‘fashion hub’. Fashion maakt onderdeel uit van een bredere creatieve sector. Binnen
de sector zelf is sprake van een veelheid aan verschillende partijen en functies.

Product- /conceptontwikkeling
Doelstellingen 2009:
• Netwerk uitbouwen en onderhouden
• Kennismanagement

Binnen het fashion cluster is onderscheid gemaakt tussen verschillende functies:
• Logistiek
• Zakelijk
• Creatief

Teneinde een beter inzicht in de status van Fashion in de Amsterdamse regio te krijgen heeft de werkgroep
de expertise ingeschakeld van brancheorganisatie Modint en opdracht gegeven tot een onderzoek naar de
modebranche in de regio groot Amsterdam. Dit onderzoek wordt begin 2010 opgeleverd.

Om meer inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten met betrekking tot fashion logistics stond een
rondetafel gesprek op het programma met marktpartijen zoals KLM Fashion Logistics. Vanwege het (nog)
ontbreken van een voldoende sterke inhoudelijke informatiebasis en onvoldoende animo uit de markt (andere
prioriteiten vanwege de eigen economische situatie) is deze bijeenkomst doorgeschoven naar 2010.

Marketing & promotie
Doelstelling 2009: promotie van AAA als vestigingslocatie voor fashion (gerelateerde) bedrijven

In 2009 heeft de Fashion werkgroep vooral ingezet op generieke promotie van de Amsterdamse regio als
‘Creative Fashion City’. Dit is onder andere gebeurd middels sponsoring van twee edities van de Amsterdam
International Fashion Week (AIFW). AIFW brengt ontwerpers, labels, inkopers, pers, agentschappen,
investeerders en overige creatieve industrie samen. Het programma van AIFW bestaat uit modeshows,
vakbeurzen, presentaties, lezingen en feesten. De AIFW biedt bij uitstek een goed platform voor
relatiemarketing. Het presenteren van een inhoudelijke boodschap in het programma wordt echter steeds
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lastiger. Ook bleek na de juli editie dat in de zomer (vakantie) minder relaties afkomen op een netwerk event.
N.a.v. deze kanttekeningen wordt in 2010 een nieuwe aanpak voor de AIFW opgezet.

Op het gebied van marketingcommunicatie middelen is een geupdate versie van de AAA Fashion brochure
geproduceerd. Ook is een banner geplaatst op www.fashionunited.com. FashionUnited is een onafhankelijke
brancheorganisatie die wereldwijd opereert en bekend staat als ‘s werelds grootste cross media fashion
platform.

Gezien de economische recessie en het (nog) ontbreken van een voldoende heldere propositie voor het zeer
brede en complexe fashion cluster in de Amsterdamse regio is besloten het geplande bezoek aan de beurzen
Copenhagen International Fashion Fair (met exportseminar) en Magic Las Vegas niet door te laten gaan.

Acquisitie en investor development
Doelstelling 2009: Genereren van 20 leads en 3 fact findings

Vanwege de focus op marketing & promotie en de heroriëntatie in het cluster heeft in 2009 weinig tot geen
gerichte acquisitie plaatsgevonden.
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4.4 Perishables
Algemeen
De overkoepelende doelstellingen voor het cluster Perishables in 2009 waren:
• Internationale promotie van AAA als Perishables hub
• Versterken van concurrentiekracht van het perishables cluster in de regio
• Onderzoeken van intermodale concepten binnen cluster
• Bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de versketen
•	Samenhang en samenwerking tussen marktpartijen en overheidspartijen verbeteren. Betrokkenheid van
partijen waarborgen
• Kennismanagement

Binnen de regio Amsterdam is sinds vorig jaar sprake van meerdere samenwerkings- en overlegorganen die
direct of indirect het Perishables cluster omvatten (Greenport, perishables logistics, airport-seaport initiatieven).
De AAA werkgroep, bestaand uit Haven Amsterdam, SADC en Flora Holland (Bloemenveiling Aalsmeer) heeft
in 2009 dan ook vooral gezocht naar wat de toegevoegde waarde van AAA binnen dit cluster zou moeten
zijn. Naast een gebrekkig commitment van sleutelspeler Flora Holland was vooral sprake van onduidelijkheid
over de vraag waar het AAA programma zich op moet richten; concept-/productontwikkeling of internationale
marketing en acquisitie. In dit cluster draait het bovendien hoofdzakelijk om logistieke stromen, en in
mindere mate om internationale vestigingen. De onduidelijkheid leidde vervolgens ook tot een onduidelijke
taakverdeling binnen de werkgroep, waardoor nauwelijks tot geen concrete activiteiten zijn ondernomen. De
doelstellingen voor 2009 zoals hierboven geformuleerd zijn niet behaald.

4.5 Financial Services
Algemeen
In de afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven opgezet voor de versterking van de positie van Nederland
en meer specifiek de Amsterdamse regio als financieel centrum. Het Holland Financial Center is opgericht,
de Duisenberg School of Finance is geopend en de Gemeente Amsterdam heeft een Financial Sector Advisor
aangesteld. In het kader van de taakverdeling binnen de regio is overeengekomen dat de Financial Sector
Advisor van amsterdam inbusiness alle activiteiten op het gebied van het Financial cluster coördineert.
AAA heeft in 2009 op verzoek van deze clustercoördinator ondersteuning geleverd op enkele marketing &
promotieactiviteiten.
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Marketing & Promotie
Doelstellingen 2009:
• Internationale promotie van de Amsterdamse regio als financieel centrum
• Netwerk versterken en uitbouwen
• Kennismanagement

Onder coördinatie van amsterdam inbusiness is in 2009 o.a. een breed relatienetwerk opgebouwd in de sector
(middels ruim 40 investor development gesprekken), een acquisitietraject opgezet gericht op het Midden
Oosten, India en China en zijn 3 vooraanstaande financiële congressen naar Amsterdam gehaald voor 2010.

AAA heeft in een kleine werkgroep, met o.a. ABN AMRO, bijgedragen aan de internationale promotie van
de Amsterdamse regio als financieel
centrum middels organisatie van een
Iamsterdam promotiestand op Sibos
Hong Kong. Sibos is ’s werelds grootste
jaarlijkse financiële congres. De beurs
vindt ieder jaar plaats op een andere
locatie en in 2010 komt de beurs naar de
RAI Amsterdam. Als toekomstige host van
Sibos heeft Amsterdam de mogelijkheid
gekregen in Hong Kong 2009 kosteloos
een stand neer te zetten om mensen
kennis te laten maken met Amsterdam
als financieel centrum. AAA heeft deze
standpresentatie samen met amsterdam
inbusiness en het Holland Financial
Centre gefinancieerd, en tevens de

Amsterdam promotie op Sibos Hong Kong

voorbereiding op zich genomen.

4.6 Offices / Vastgoedplatform
Algemeen
Vanwege een brede behoefte aan specifieke aandacht voor het vermarkten van kantoorlocaties in AAA is met
ingang van 2009 de werkgroep ‘Offices’ in het leven geroepen. Uitgangspunt voor deze werkgroep was het
positioneren van AAA als dé vestigingslocatie voor kantoorgebruikers.
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Product-/conceptontwikkeling
Doelstelling 2009: kennismanagement

In de werkgroep ‘Offices’ is gedurende het jaar gediscussieerd over en gezocht naar een verdere invulling
van de behoefte bij leden van AAA aan een ‘tafel’ waaraan in samenspraak tussen markt en overheid visie kan
worden gevormd over regionale vastgoedthema’s. Gekozen is voor de opzet van een AAA Vastgoedplatform.

Voor het AAA Vastgoedplatform zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Afstemming ontwikkelstrategieën
• Bundeling van marktkennis en –ervaring: verkrijgen van een complete(re) visie op de regio
• Kennisuitwisseling en inzet netwerk
• Vervullen spreekbuisfunctie markt ↔ overheid

Met het Vastgoedplatform wil AAA een schakel leggen tussen de ervaring en marktkennis die bij o.a. de
private vastgoedontwikkelaars aanwezig is en het beleid dat vanuit de overheid wordt opgesteld voor
gebieds- en vastgoedontwikkeling in de regio Amsterdam. AAA vervult hier primair een platformfunctie,
dat wil zeggen het signaleren van thema’s, initiëren van discussie en faciliteren van het debat tussen
relevante partijen. Als rode draad in de activiteiten van het AAA Vastgoedplatform staat het effect van
regionale vastgoedontwikkelingen op het internationale profiel van de regio. De inspanningen moeten
derhalve bijdragen aan de internationale promotiedoelstelling van AAA; Wat heb je als regio te bieden op
vastgoedgebied? Beantwoord dit aan de (internationale) vraag? Wat kun/wil je potentiële vestigers hierover
vertellen?

Het AAA Vastgoedplatform is geen reguliere werkgroep, maar krijgt een thematische programmering waarbij
per thema een werkvorm wordt gekozen en deelnemers worden uitgenodigd. Eind 2009 is als eerste thema
PlaBeKa (Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties) ingebracht als onderwerp voor de Algemene
Ledenvergadering. De uitwerking van dit thema wordt voortgezet in 2010.

Marketing & Promotie
Doelstelling 2009: internationale promotie van het portfolio aan kantoorlocaties in AAA

Als concreet product voor marketing en promotie heeft de werkgroep Offices in 2009 de brochure ‘Office
locations in the Amsterdam Area’ opgeleverd.
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Hoofdstuk 5

Marketing & Acquisitie: generiek
5.1 Vastgoedbeurzen
Middels de deelname aan diverse jaarlijkse internationale vastgoedbeurzen richt AAA zich op lange termijn
promotie van de regio Amsterdam als top vestigingslocatie, met bijzondere aandacht voor profilering van de
terreinen en het vastgoed van AAA leden.

CoreNet Global
AAA is al 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. Sinds een aantal jaar
bezoekt AAA twee USA summits per jaar met een eigen stand op de beursvloer. Ook wordt deelgenomen
aan het congresprogramma (workshops, lezingen) en worden voor en na de beursdeelname zoveel mogelijk
geïnteresseerde bedrijven bezocht in de betreffende regio. In 2009 heeft AAA deelgenomen aan de CoreNet
Summits in Dallas, Texas (27-28 april 2009) en in Las Vegas (12-14 oktober 2009) om AAA te promoten als
investeringsgebied aan Amerikaanse bedrijven, ontwikkelaars en intermediaire partijen. Uit de evaluaties
van deze beursdeelnames blijkt dat de economische crisis ook haar weerslag heeft op de bezoekers- en
standhoudersaantallen van de CoreNet summits; deze nemen af. Voordeel hiervan is weer dat AAA als
buitenlandse standhouder op deze overwegend Amerikaanse beurs goed opvalt. Desondanks dient in 2010
een kosten/baten afweging te worden gemaakt met betrekking tot de presentatie van AAA op deze summits.

MIPIM
MIPIM is een jaarlijkse, internationale vastgoedbeurs, na de Expo Real te München de grootste in haar soort. Ruim
18.000 deelnemers uit 81 landen komen voor 3 dagen naar Cannes, Frankrijk, voor een druk programma van
symposia, afspraken, netwerkborrels, lunches en diners. AAA presenteert zich al jaren op MIPIM. De laatste jaren,
inclusief 2009, gebeurde dit in een Holland Region stand op de beursvloer in samenwerking met de ontwikkelingsbedrijven van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). Binnen de Holland Region stand
presenteren AAA, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en Zuidas zich gezamenlijk onder de vlag
van ‘Amsterdam Metropolitan Area (AMA)’. Tijdens MIPIM 2009 is de gloednieuwe interactieve gebiedspresentatie
van de Metropoolregio Amsterdam, de AMAX, gelanceerd. Daarnaast is met de AMA partners een Expert Meeting
georganiseerd voor het Nederlandse vastgoednetwerk met thema ‘Economische perspectieven op de Metropoolregio Amsterdam: naar een gezamenlijke aanpak’. Deze bijeenkomst werd door ruim 100 personen bezocht.

AMA seminar op MIPIM 2009

AMA in Holland Region stand op MIPIM 2009
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Geconcludeerd kan worden dat MIPIM met name een netwerkbeurs is. In de evaluaties van de afgelopen
jaren zijn naast de consistente positieve ervaringen (‘in 3 dagen spreek je alle decision makers’, ‘de wereld
presenteert zich in Cannes’, ‘hier worden de kaarten verdeeld’) ook steeds meer kritische geluiden te horen. Zo
blijkt de presentatie als Holland Region vaak onvoldoende ruimte te bieden voor profilering van de afzonderlijke
steden/regio’s. Ook wordt gesteld dat de stand is verworden tot een ontmoetingsplek voor Nederlanders in
plaats van een sterk internationaal visitekaartje. Zeker in tijden van economische crisis leiden deze bedenkingen
tot een strenge afweging van kosten en baten. Partijen in de metropoolregio Amsterdam staan nu gezamenlijk
voor de vraag op welke wijze deelname aan deze vastgoedpodia in de komende jaren vorm te geven.

Expo Real
De Expo Real in München is een zakelijke vastgoedbeurs, waarbij
het accent ligt op vastgoedfinanciering/beleggers. Expo Real is
naast MIPIM één van de leading podia voor de internationale
vastgoedwereld. De Expo Real onderscheidt zich van MIPIM door
de grote hoeveelheid seminars, forums en korte presentaties die op
de stands en/of de beursvloer georganiseerd worden, waardoor de
beurs bij uitstek geschikt is voor het neerzetten van een inhoudelijke
boodschap. In 2009 heeft AAA samen met Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam (OGA) deelgenomen als Amsterdam Metropolitan Area in een Holland Property Plaza, een collectief paviljoen

Expo Real 2009

met Nederlandse marktpartijen en overheid. Ondanks de voordelen
van een collectieve beursdeelname (krachtige profilering van Nederland als investeringsgebied, kostenvoordeel, efficiency/schaalvoordeel) voldeed deelname in het Holland Property Plaza niet aan de wensen vanuit
AMA. Er was onvoldoende ruimte voor profilering van de specifieke sterkten van metropoolregio Amsterdam
en de kosten voor de standruimte waren niet in verhouding tot de opgeleverde kwaliteit van de presentatie.
Voor 2010 wordt daarom gezocht naar een meer optimale deelnamevorm.

Provada
De Professionele Vastgoed Dagen (Provada) vonden plaats van 16-18 juni 2009 in de RAI Amsterdam. AAA heeft
hier de laatste twee jaar, zo ook in 2009, een ‘AAA Business Class receptie’ georganiseerd, als relatiemarketing
event voor het nationale vastgoednetwerk en reeds gevestigde bedrijven. Uit de evaluatie van 2009 is echter
gebleken dat de AAA receptie een prima event is voor relatiebeheer onder het ‘eigen’ netwerk, maar geen
bijzondere toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de borrels en recepties die reeds door de metropoolregiopartners op Provada worden gehouden. Bovendien is het publiek van Provada overwegend Nederlands en sluit
presentatie op Provada dus ook niet aan bij de internationale promotiedoelstelling van AAA. Op basis van deze
evaluatie is ervoor gekozen de prioriteiten van AAA elders te leggen en geen receptie te organiseren in 2010.
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5.2 Marketingcommunicatiemiddelen
Brochures
Door het jaar heen worden door AAA verschillende brochures en folders 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
kunnen optreden. Het potentiële bereik van de door AAA te produceren middelen is hierdoor groot. Per
geproduceerde brochure/folder worden bovendien gerichte mailings ingezet om het middel te verspreiden
onder zakelijke eindgebruikers en intermediairs (NFIA, location advisors, etc.).

In 2009 zijn de volgende middelen gerealiseerd:

Update Fashion brochure

Update American companies in AAA

Brochure Office locations in AAA

Update European companies in AAA

Update Aerospace brochure
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AAA Matters
In de communicatie richting potentiële of reeds gevestigde internationale eindgebruikers en intermediairs
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 2009 zeven
keer verstuurd. Als gevolg van een gewijzigde Telecommunicatiewet heeft in het derde kwartaal van 2009
een opschoningsactie plaatsgevonden waarbij lezers zich zelf opnieuw moesten aanmelden voor de AAA
Matters. Van de 1100 contacten in de database hebben 325 zich weer bewust aangemeld. De lezersgroep is
hiermee aanzienlijk verkleind, echter van de huidige groep is zeker dat zij de nieuwsbrief ook daadwerkelijk
lezen. Desondanks ligt er voor 2010 een duidelijke opgave om de huidige lezersgroep qua profiel in kaart
te brengen, een profiel op te stellen van de gewenste lezersgroep en een methode te ontwikkelen om de
lezersgroep van de AAA Matters zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren.

AMAX
Eind 2008 heeft AAA het initiatief genomen voor de productie
van een gezamenlijke maquette c.q. gebiedspresentatie van de
metropoolregio Amsterdam. En met succes: halverwege 2009 heeft
oplevering plaatsgevonden van de ‘Amsterdam Metropolitan Area
Xperience (AMAX)’. 12 regiopartners1 hebben zich gecommitteerd
aan de ontwikkeling van deze gezamenlijke marketingtool. AMAX
is een innovatieve, breed inzetbare en kwalitatief hoogstaande
presentatie geworden. De kracht van AMAX is dat deze de regio
presenteert als één geheel, met een portfolio aan vestigingsmilieus.
AMAX bestaat uit twee ‘niveaus’. Op het eerste niveau staan de
kernkwaliteiten van de regio centraal, welke zijn ondergebracht
in de thema’s Connectivity, Business, Innovation en Quality of Life.
Op niveau twee kan worden ingezoomd op specifieke deelgebieden of juist uitgezoomd naar de context van
Nederland/Holland. Elk item in de applicatie is afzonderlijk oproepbaar. De gebruiker bepaalt daarmee zelf welke
reis hij door AMAX maakt. Herhaald bezoek kan daarmee iedere keer een andere ‘experience’ opleveren.

Regiokaart
In 2009 heeft AAA van amsterdam inbusiness de opdracht gekregen om namens de regiopartners een nieuwe
regiokaart te ontwikkelen, voor een eenduidige en herkenbare profilering van de regio in internationale
promotiemiddelen. Deze nieuwe basiskaart voor de regio kan gebruikt worden door alle partners en biedt
bovendien de mogelijkheid om modulair gegevens uit te lichten op de kaart (zoals bedrijfs- en kantoorlocaties,
concentraties van clusters of locaties van bedrijven). De basiskaart wordt begin 2010 opgeleverd, waarna de
verdere gebruiksmogelijkheden voor de kaart (de modules) verder worden uitgewerkt.

1

 emeente Amsterdam, Gemeente Almere, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Zaanstad, Provincie NoordG
Holland, Schiphol Group, Haven Amsterdam, Schiphol Area Development Company, Zuidas Amsterdam, Amsterdam Partners, Kamer van
Koophandel Amsterdam
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Website
De website van AAA (www.aaarea.nl) heeft in 2009 onvoldoende aandacht gekregen. Puur het broodnodige
onderhoud heeft plaatsgevonden. Inmiddels is gebleken dat de website is gedaald in de ranglijsten van de
belangrijkste zoekmachines. Voor 2010 wordt dan ook capaciteit en budget ingezet voor het optimaliseren van
de functionaliteit, look & feel en content van de website alsmede zoekmachinemarketing. Belangrijk is ook om
de samenwerking op te zoeken met amsterdam inbusiness en de portal iamsterdam.com, onder meer bij het
mogelijk online plaatsen van AMAX.

Standwand
Ten behoeve van de deelnames aan beurzen zoals CoreNet Global beschikt AAA over een portable standwand
van ca. 3 meter breed en 2 meter hoog die flexibel ingezet kan worden bij presentaties. In 2009 is de
standwand compleet vernieuwd, met een look & feel in lijn met de thema’s uit de AMAX regiopresentatie.

5.3 Corporate communicatiemiddelen
AAA Update
De AAA Update is een tweemaandelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief voor leden, hun achterban en overige
stakeholders van de vereniging AAA. Deze nieuwsbrief is erop gericht relevante partners van AAA op de
hoogte te houden van activiteiten, ontwikkelingen en resultaten van de vereniging AAA. De AAA Update is in
2009 zes maal verstuurd en blijkt een succesvol instrument voor interne (verenigings)communicatie alsmede de
positionering van AAA als organisatie.

Extranet
In het najaar van 2009 is een start gemaakt met ontwikkeling van
een nieuw AAA Extranet, een digitaal platform voor het verzamelen,
documenteren en uitwisselen van gegevens en documenten die voor
de leden van AAA relevant zijn. De ambitie is om het Extranet een
centrale rol te laten spelen binnen de vereniging AAA. Het dient ter
stimulering en vereenvoudiging van communicatie tussen AAA en
haar leden. Zaken die op het Extranet worden bijgehouden zijn o.a.
een activiteitenkalender, projectplannen en -verslagen, presentaties,
clusterinformatie, gegevens van contactpersonen, notulen van vergaderingen, relevante rapporten etcetera. Op één centrale locatie kan alle informatie over AAA en haar bezigheden teruggevonden worden. AAA leden krijgen ieder een eigen inlogcode voor het extranet en kunnen daar
de verschillende stukken bekijken of downloaden. Het nieuwe AAA Extranet wordt begin 2010 gelanceerd.
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Hoofdstuk 6
Overige activiteiten
6.1 Studiereis
Om een regio als Amsterdam Airport Area internationaal te kunnen positioneren is het essentieel om te weten
wat ons onderscheidt van onze concurrenten. Hoe ontwikkelen andere metropoolregio’s zich? Wat doen zij
goed (en waar kunnen wij van leren), en wat juist niet? Om hier inzicht in te verkrijgen heeft AAA in 2007 en
2008 studiereizen georganiseerd voor haar leden en regiopartners, respectievelijk naar Dubai en Istanbul.
Tijdens deze reizen werd deelnemers de kans geboden om in een krachtig en compact tweedaags programma
te proeven van luchthaven-, vastgoed- en logistiek gerelateerde ontwikkelingen in een concurrerende regio.
Vanwege het succes van de reizen naar Dubai en Istanbul was het plan om ook in 2009 weer een studiereis
te organiseren. Het drukke activiteitenprogramma in combinatie met de verslechterde economische situatie
hebben er echter voor gezorgd dat deze reis is doorgeschoven naar 2010.

6.2 International Business Foundation Amsterdam
De afgelopen 3 jaar heeft AAA de International Business Foundation Amsterdam (IBFA) ondersteund door
het secretariaat van de stichting tegen een ‘symbolische’ vergoeding op zich te nemen. De IBFA dient als
ontmoetingsplaats voor senior zakenlieden uit het internationaal bedrijfsleven in de regio en biedt tevens
een platform voor ontmoeting met de lokale overheid. In 2009 heeft AAA onder andere de organisatie van
tweemaandelijkse lunches en board meetings verzorgd, vanuit de gedeelde doelstelling tot het bestendigen
van het gevestigde internationaal bedrijfsleven.

De professionalisering van de vereniging AAA en de toenemende belasting van het bureau op
activiteitenniveau heeft ertoe genoodzaakt een afweging van kosten en baten te maken m.b.t. de verleende
diensten voor de IBFA. Geconcludeerd is dat de investering (m.n. in tijd) niet in balans was met de voordelen
in de vorm van profilering van AAA bij het internationale netwerk van gevestigde bedrijven. Om die reden is
besloten de werkzaamheden voor IBFA te beëindigen per eind 2009.
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Hoofdstuk 7
Jaarrekening 2009
7.1 Waarderingsgrondslagen
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Algemeen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor wat de activa betreft gebeurt dit zo
nodig onder aftrek van waardeverminderingen wegens verminderde volwaardigheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt jaarlijks bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarden van de geleverde
goederen en diensten en anderzijds de kosten en andere lasten van het boekjaar, rekening houdend met de
hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen.
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7.2 Balans per 31 december 2009

Activa (in euro)

31 december 2009

31 december 2008

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen & overlopende activa

112.124

111.908

40.080

(26.519)

106.682

87.281

Liquide middelen

Passiva (in euro)

258.886

172.670

220.108

343.554

478.994

516.224

31 december 2009

31 december 2008

Eigen vermogen
Algemene reserve
Tekort / overschot lopend boekjaar

129.718

129.718

20.442
150.160

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

301.860

118.554

26.974

267.952
328.834

386.506

478.994

516.224
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7.3

Toelichting balans per 31 december 2009

Vlottende activa
Vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-12-2009

31-12-2008

(in euro)
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

112.124

111.908

40.080

-26.518

106.682

87.281

258.886

172.670

De post overige vorderingen en overlopende activa bestaat uit de reeds betaalde kosten aan Mipim 2010,
sponsorbijdrage 2010 Fashion Week en vooruit ontvangen bijdragen inzake de digitale maquette.
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-12-2009

31-12-2008

(in euro)
ABN Amro rekening courant
ABN Amro deposito

159.820

284.986

60.288

58.567

220.108

343.554

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Algemene reserve
Het verloop van de algemene is als volgt:

31-12-2009

31-12-2008

(in euro)
Stand per 1 januari

129.718

129.718

Bij/af: Resultaat boekjaar

20.442

0

Stand per 31 december

150.160

129.718
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Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-12-2009

31-12-2008

(in euro)
Vooruitbetaalde kosten Digitale maquette
Nog te betalen kosten

7.4

-

260.707

26.975

7.245

26.975

267.952

Winst- en verliesrekening over 2009

(in euro)

2009

2008

Overige bedrijfsopbrengsten

668.000

559.907

Overige bedrijfskosten

651.901

565.106

16.099

-5.199

4.343

5.199

20.442

0

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

7.5 Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Inkomsten
De inkomsten uit contributies van leden zijn in 2009 € 20.000 hoger dan begroot vanwege toetreding van
Gemeente Lelystad als nieuw lid per 01 juli 2009.

Uitgaven
Hieronder worden puntsgewijs bijzonderheden in uitgaven en/of de meest in het oog springende over- en
onderschrijdingen toegelicht:
• Kosten projectbureau: de ontwikkeling c.q. groei van de vereniging AAA en het meegroeiende
ambitieniveau voor de organisatie hebben geleid tot een grotere belasting van het projectbureau. Eind 2009
is besloten de capaciteit aan te vullen en is een nieuwe AAA medewerker aangetrokken. E.e.a. is met name
zichtbaar in een overschrijding van het budget voor uren van de coördinator en directeur.
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• Kosten acquisitie vs. inzet lead generators: op de post ‘acquisitie’ is een overschrijding zichtbaar van
ca. € 15.000. Deze wordt gedekt door het budget dat gereserveerd was voor ‘lead generators’. Voor diverse
acquisitiereizen is namelijk gekozen voor inzet van eigen medewerkers i.p.v. externe consultants voor opzet
van het acquisitieprogramma.
• Kosten clusters:
- Voor de clusters Aerospace en Logistics zijn de activiteiten grotendeels volgens jaarplan uitgevoerd en
zijn budgetten zo goed als opgebruikt.
- Voor het cluster Fashion geldt dat minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Dit is met name te verklaren
door het feit dat de sponsorkosten (à € 10.000) voor de Fashion Week van januari 2009 nog uit het
restantbudget van 2008 zijn voldaan. Tevens hebben enkele activiteiten geen doorgang gevonden.
- Voor het cluster Perishables zijn in 2009 helemaal geen kosten gemaakt. Dit cluster bleek onvoldoende
‘rijp’ voor concrete marketing- en acquisitieactiviteiten. In plaats daarvan heeft de werkgroep zich
met name geconcentreerd op het voeren van (nodige) discussie over rollen, verantwoordelijkheden,
concepten en initiatieven binnen de sector. Er zijn dus wel uren gemaakt, maar geen productkosten.
- Tot slot geldt voor het cluster Professional & Financial Services dat deze in 2009 is opgesplitst in een
werkgroep Offices en een werkgroep Financial. Voor het cluster Financial is het trekkerschap gedurende
het jaar bij Amsterdam Inbusiness komen te liggen. De werkgroep Offices heeft kosten gemaakt voor
productie van een brochure, echter daarna is vooral ingezet op omvorming van de werkgroep naar een
‘Vastgoedplatform’ en zijn geen verdere kosten voor marketing en acquisitie gemaakt.
• Onvoorziene kosten: Er was een reservering gemaakt van € 35.000 voor onvoorziene kosten. Hiervan is
eind 2009, na accordering in het Dagelijks Bestuur, ca. € 25.000 ingezet ter bekostiging van een advies- c.q.
herijkingtraject voor de clusters onder leiding van Buck Consultants International.

Het resultaat
Het uiteindelijke tekort over 2009 is minder negatief dan begroot (- € 129.599 versus - € 201.900). Ter
dekking van het tekort van de vereniging AAA heeft SADC voor de jaren 2008 t/m 2010 een vaste additionele
financiële bijdrage toegezegd van tenminste € 150.000. Bij het opstellen van de begroting voor 2009 is
uitgegaan van een additionele bijdrage van € 201.900. Vanwege het uiteindelijk minder hoog uitvallen van het
tekort wordt de bijdrage conform afspraak bijgesteld tot € 150.000. Na deze additionele bijdrage resteert een
bedrag van € 20.441 wat zal worden bijgeschreven op de algemene reserve van de vereniging. De algemene
reserve bedraagt per 31 december 2009 € 150.160 en wordt aangehouden voor tegenvallers in komende
jaren.
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7.6  Gedetailleerde winst- en verliesrekening per 31-12-2009
Omschrijving

Begroting 2009

Geboekt t/m 31
december 09

Verschil begroot
werkelijk

INKOMSTEN
Contiributies leden
Vergoeding IBFA

490.000

510.000

8.000

8.000

Interest resultaat ABN Amro

20.000

2.372

2.372

5.000

1.971

-3.029

503.000

522.342

19.342

Coordinator AAA

93.600

128.629

-35.029

Marketing & Communicatie

80.000

63.781

16.219

Directeur AAA

20.600

40.792

-20.192

Secretariaat en administratie

25.000

19.499

5.501

Acquisitie

27.000

41.684

-14.684

Stationary kosten

1.000

2.389

-1.389

Lead Generators

15.000

Rente deposito
Totaal inkomsten

UITGAVEN

15.000

Verzekeringen

2.000

800

1.200

Accountantskosten

2.200

4.200

-2.000

Vergaderkosten

2.000

3.089

-1.089

Relatiegeschenken

1.000

1.275

-275

Oxford Intelligence/IPA

1.500

1.737

-237

359

-359

270.900

308.235

-37.335

Mipim

40.000

39.263

737

Relatiemarketing evenement

10.000

2.960

7.040

Expo Real

30.000

29.197

803

6.000

6.000

CoreNet Summits (vh Real Estate)

30.000

28.211

1.789

Totaal beurzen en evenementen

116.000

105.632

10.368

Bankkosten
Totaal algemeen - bureau AAA

Seminar Provda
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Omschrijving (vervolg)

Begroting 2009

Geboekt t/m 31
december 09

Verschil begroot
werkelijk

E-marketing

10.000

10.132

-132

AAA corporate middelen

10.000

10.552

-552

Direct Mail

3.000

811

2.189

Regio Marcom

7.500

6.889

612

Sponsoring activiteiten derden

7.500

10.203

-2.703

Database management

2.500

Newsletter

7.500

7.036

464

Totaal marcom generiek

48.000

45.622

2.378

Aerospace

55.000

54.847

153

Logistics

60.000

55.349

4.651

Fashion/design

40.000

27.820

12.180

Perishables

25.000

Professional & Financial Services

35.000

19.606

15.394

Azie

7.500

591

6.909

USA

7.500

4.379

3.121

Europa

5.000

4.890

110

235.000

167.482

67.518

Onvoorziene kosten

35.000

24.931

10.070

Totaal onvoorzien

35.000

24.931

10.070

Totaal: Uitgaven

704.900

651.901

52.999

Tekort

-201.900

-129.559

72.341

201.900

150.000

-51.900

Totaal cluster- en landenactiviteiten

Additionele bijdrage SADC

OVERSCHOT

2.500

25.000

20.441

AAA

Amsterdam Airport Area

AAA leden:
• Schiphol Area Development Company
• Schiphol Real Estate
• Gemeente Amsterdam
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Almere
• Gemeente Lelystad
• Provincie Noord-Holland
• ING Real Estate
• COD
• ABN Amro
• IPMMC
• Dura Vermeer
• OVG Projectontwikkeling
• MAB Development
• AMB Property Europe
• Delta Development Group
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