KERNTEAM INTERNATIONAAL

JAARVERSLAG
2017

VOORWOORD
2017 was mijn eerste jaar als voorzitter van het kernteam
Internationaal van Topsector Water & Maritiem. Zoals ik
drie maanden na mijn aantreden aangaf in mijn blog op
de NWP-website, past het kernteam missies en beurzen in
een groter geheel.

3. Circulaire economie: efficiënt gebruik van water, energie en
grondstoffen
4. Duurzaam gebruik van de zee
5. Rivieren als multifunctionele infrastructuur
6. Digitalisering logistiek en scheepvaart

Je kunt natuurlijk aan het einde van een missie of na afloop van een
beursdeelname tevreden terugkijken. Maar het is veel mooier als je na een
langere periode terugblikt, vaststelt dat er een positieve beweging op gang
is gekomen en dat een missie of een beursdeelname daar een belangrijke
bijdrage aan heeft geleverd (zie blog). De eerste successen op korte
termijn ten behoeve van duurzame impact zijn behaald, zoals de missie
naar Duitsland die verderop in het jaarverslag staat beschreven. Vanuit
Topsector Water & Maritiem wordt op vier thema’s samenwerking gestimuleerd: Business Cases, Economische Diplomatie, Samenwerking en
Landenaanpak. Het kernteam Internationaal van de Topsector neemt deze
thema’s mee in de nieuwe internationaliseringsstrategie, met als doel het
vergroten van de concurrentiekracht, en daarmee de export, waarbij
gestreefd wordt naar zoveel mogelijk verbinding met maatschappelijke
uitdagingen:

De regio’s waar wij marktkansen zien zijn Zuidoost Azië (Myanmar,
Singapore en Indonesië), Zuid-Azië (India), Perzische Golf (Iran), Centraal
Europa (Polen), Golf van Mexico (Mexico, Fort Lauderdale en Houston) en
Zuid-Amerika (Colombia). Ook Chili en Argentinië, en het zuidoostelijke
deel van de VS zijn interessant.

1. Duurzaam welvarende en klimaatbestendige stedelijke delta’s (inclusief
armoedebestrijding en voedselzekerheid)
2. Sanitatie, drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten

Nederland is in Water & Maritiem een wereldspeler met een ijzersterke
reputatie. De internationale strategie laat duidelijke keuzes van de sector
zien voor regio’s en voor thema’s. Hiermee gaan we als sector vol ambitie
mee aan de slag door het smeden van coalities rondom landen en
thema’s, gericht op concrete projecten.

Nederland is in Water &
Maritiem een wereldspeler
met een ijzersterke
reputatie.
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Waterschappen
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Secretariaat

In 2017 heeft het kernteam afscheid genomen van Paul Buijs (Berson UV), Elaine Alwayn (MinIenW), Kees Slingerland (AMS Institute), René van Hell
(MinBuza), Sjef Ernes (Aqua for All), Marjolein van Noort (Royal IHC), Marcel Peijs (ING), Kees Rade (MinBuza). Daarnaast zocht het op 31december
nog naar nieuwe vertegenwoordigers uit een maatschappelijke organisatie.

KERNTEAM INTERNATIONAAL JAARVERSLAG 2017 | 5

DOELSTELLING
Samen zijn wij Topsector Water & Maritiem: bedrijven, overheden,
kennisinstellingen en NGO’s in de water-, deltatechnologie en
maritieme sector.

genaamd ‘Excellente Promotie’), eveneens gefinancierd vanuit PvW, voor
de promotie van de Nederlandse kennis en kunde van Topsector Water &
Maritiem – met als resultaat betere internationalisering en export.

Binnen Topsector Water & Maritiem heeft het kernteam Internationaal (voorheen: kernteam Export & Promotie) de verantwoordelijkheid te werken aan:
1. bevordering van internationale handel en investeringen;
2. stimulering van het vermarkten van innovaties;
3. coördinatie van promotieactiviteiten;
4. advisering van partners op deze gebieden. In dit kader heeft het
kernteam het initiatief genomen de Internationaliseringsstrategie 2020
op te stellen.

Rol van het kernteam Internationaal
Topsector Water & Maritiem kent vijf kernteams (zie figuur).
Internationalisering is belegd bij het kernteam Internationaal.

‘Samen sterker internationaal’ is het overkoepelende doel. In het kernteam
hebben vertegenwoordigers van publieke-, private-, kennis- en maatschappelijke organisaties uit de deelsectoren water-, deltatechnologie en
maritiem op vrijwillige basis zitting. Om de samenwerking en acties aan te
jagen is er een secretariaat voor het kernteam ingesteld dat door het
programma Partners voor Water (PvW) wordt gecofinancierd. Daarnaast is
er gebruik gemaakt van het programma Strategische Beurzen en zijn vijf
activiteiten mogelijk maakt met cofinanciering vanuit PvW. Tevens is er voor
vier activiteiten gebruik gemaakt van de 3x3x3 regeling (tegenwoordig

Kernteam
Delta technologie

Kernteam
Maritieme
technologie

Kernteam
Watertechnologie

Kernteam
Human Capital

Kernteam
Internationaal
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Internationaliseringsstrategie
In 2017 hebben we de strategie uit 2012 geactualiseerd:
Internationaliseringsstrategie Topsector Water & Maritiem
2017-2020.
Waarom? In de afgelopen jaren hebben we de basis
gelegd voor meer samenwerking bij het versterken van onze
concurrentiepositie op de wereldmarkt. We hebben een begin gemaakt
met het creëren van focus op landen en business cases waar wij in het
bijzonder kansen zien om onze export te versterken, en zijn selectief in de
buitenlandse missies waar we op inzetten. Door meer slagkracht te
ontwikkelen willen wij succesvoller zijn in het organiseren van onze export.
Wij hebben een goede naam maar nog te weinig focus. Daardoor spelen
wij onvoldoende klaar. Bovendien verandert de wereld snel. Een aantal
van die veranderingen heeft invloed op onze positie op de wereldmarkt.

Het doel van de internationaliseringsstrategie is het vergroten van de
concurrentiekracht, en daarmee de export, waarbij gestreefd wordt naar
zoveel mogelijk verbinding met maatschappelijke uitdagingen in de
wereld.

TOPSECTOR

WATER &
MARITIEM

Internationaliseringsstrategie
Topsector Water & Maritiem
2017-2020
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Focus van prioritaire A-landen Topsector Water & Maritiem
Colombia
Advies en projectontwikkeling
havens, kust- en rivierwerken,
bilaterale samenwerking,
financiering.
Promotie, marktinzicht, handelsmissies, bilaterale samenwerking tbv
opbouwen relatienetwerk.

Mexico
Promotie, marktinzicht, handelsmissies,
bilaterale samenwerking; duurzaam
gebruik zee & cross energie/transport.
Opbouwen relaties (hoogwater
preventie en resilient cities; grondwater
management).

Deelsector:
Maritieme technologie
Deltatechnologie

Polen
Uitbouwen (g2g-)relaties, governance,
projectontwikkeling, financiering
(hoogwater preventie en resilient cities)

Bangladesh
Volgend in bilaterale samenwerking
Rijk: advies en projectontwikkeling
havens, rivieren, financiering.

Iran
Promotie, marktinzicht, handelsmissies, bilaterale
samenwerking (duurzaam gebruik zee/
digitalisering logistiek en scheepvaart)
Opbouwen netwerk, missies, bilaterale relaties
(water governance, grondwater management;
havenontwikkeling)
Promotie, marktinzicht, handelsmissies, bilaterale
samenwerking (circulaire economie: efficient
watergebruik)

India
 Toewerken naar kleinschalige
projecten voor schoonmaken
Ganges, bilaterale samenwerking,
financiering.

Golfstaten
Promotie, marktinzicht,
handelsmissies, bilaterale
samenwerking; duurzaam
gebruik zee & cross energie/
transport
Promotie, marktinzicht, opbouw
relaties (efficient watergebruik,
waterzuivering, nexus water/
voedsel/energie)

Watertechnologie
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Focus van prioritaire A-landen Topsector Water & Maritiem
Indonesië
Promotie, handelsmissies, bilaterale
samenwerking; (mariene) scheepsbouw en
-reparatie, platforms gaswinning,
onderwijs.
Projectontwikkeling Jakarta; bilaterale
samenwerking, financiering.
I nzet op duurzaamheid, bijv landbouw/
palmolie/industrie. Benutten netwerk
Jakarta tbv(afval) waterzuiveringen.

Deelsector:
Maritieme technologie
Deltatechnologie

Vietnam
Promotie, marktinzicht, handelsmissies,bilaterale samenwerking
(duurzaam
gebruik zee & cross transport/
energie)
Volgende in bilaterale samenwerking
Rijk: project-ontwikkeling/
financiering(deltaplan, resilient cities,
navigation/kust)

Myanmar
Promotie, marktinzicht, handelsmissies,
bilaterale samenwerking; duurzaam
gebruik zee & cross transport
Advies en projectontwikkeling rondom
rivieren, steden; bilaterale samenwerking,
financiering.
Promotie,
marktinzicht, handelsmissies,

opbouw relaties; inzet op waterzuivering
voor industrie.

Singapore
P romotie ivm hub-functie in
Zuid-Oost Azië en (bilaterale)
samenwerking op gebied
van innovatie, launching
customer in regio.
Promotie ivm hub-functie in
Zuid-Oost Azië en (bilaterale)
samenwerking op gebied van
innovatie.

Watertechnologie
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ACTIVITEITEN I
Uitgaande missies 2017
Duitsland

Thailand

Mexico

Indonesië

7-10 februari

1-4 mei

7-10 juni

10-12 oktober

Economische missie naar
Sachsen en Sachsen-Anhalt

Maritieme handelsmissie
3x3x3 aanpak

Mexican Petroleum
Congress 2017 (IRO)
3x3x3 aanpak

Indonesia Maritime
Expo 2017
3x3x3 aanpak

Duitsland
•• Zie UITGELICHT I.
Thailand
•• Waarom: Thailand heeft in toenemende mate aandacht voor schone,
slimme en veilige schepen met het oog op emissievermindering, alternatieve brandstoffen en ballastwater(verdrag), maar ook speciale- en
marineschepen. Nederland speelt hier op in door onder andere,
technologische en innovatieve producten en diensten te leveren aan
Thailand. Thailand past binnen de ‘maritime hotspots’ aanpak die door
het kernteam Internationaal wordt ondersteund.
•• Rol Topsector Water & Maritiem: Door ondersteuning van het project
door Topsector Water & Maritiem kreeg de missie een groter draagvlak
en podium. Daarnaast zorgde het netwerk vanuit Topsector Water &

Maritiem voor een extra toegevoegde waarde met het oog op de
activiteiten die werden ondernomen.
•• Resultaat: Leads voor verdere samenwerking tussen Nederlandse en
Thaise bedrijven. Voornamelijk op het gebied van de Navy (Royal Thai
Navy) zijn er ontwikkelingen met de vlootvernieuwing. Dit werd duidelijk
tijdens de missie en heeft geleid tot follow-up een half jaar later (zie
hieronder).
•• Follow-up: Nederlandse deelname aan de navy beurs
‘4th Ship Technology for the Next Decade’ in November 2017. Dit
event viel samen met de Asian Naval Fleet Review, waardoor de
Marine van vele Aziatische landen aanwezig was. 3 van de 6
deelnemers hebben naar aanleiding van de beursdeelname een nieuwe
aanvraag kunnen uitwerken.
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Mexico:
•• Waarom: Mexican Petroleum Congress (CMP) is de belangrijkste
olie- en gas congres en beurs in Mexico. Nu door de hervorming van
de grondwet ook buitenlandse oliemaatschappijen licenties voor olie- en
gasexploratie en -productie kunnen verkrijgen, biedt Mexico veel
mogelijkheden voor Nederlandse toeleveranciers aan de olie- en
gasindustrie.
•• Rol Topsector Water & Maritiem: Participatie van IRO
in het Mexican Petroleum congres en beurs is mogelijk gemaakt met
ondersteuning door Topsector Water & Maritiem. Immers de hervorming
van de olie- en gasindustrie in Mexico biedt zeer goede mogelijkheden
voor de drie clusters van de Topsector Water.
•• Resultaat: Promotie van de Nederlandse industrie: deelname van 13
Nederlandse bedrijven in samenwerking met Dutch Energy Association.
De energy reform policy heeft ertoe geleid dat Pemex haar monopolie
kwijt is en dat ±65 buitenlandse IOC’s olie & gas concessies hebben
binnengehaald. Dat levert veel potentieel op voor de Nederlandse
Supplychain. Met ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken
wordt er continu gericht op het leggen en verstevigen van contacten.

•• Follow-up: In april 2018 komt president van Mexico naar Nederland
en in september 2018 zal er rondom CMP een economische missie
worden opgetuigd. Tevens is er een trainingsprogramma opgezet: Het
Mexico-Netherlands Strategic Programme for Energy Executives Training
(EET) met daaraan gekoppeld een traineeship. De training is bedoeld
voor managers uit Mexico, werkzaam in de energiesector, waarbij
gedacht kan worden aan olie en gas, renewables, offshore energy,
havenontwikkeling en elektriciteit. Met het programma wil de overheid
Nederlandse energiebedrijven in staat stellen om de zakelijke kansen in
Mexico te verkennen. Met als ultiem doel het creëren van handelsrelaties tussen Nederlandse en Mexicaanse partijen. Tevens wordt er door
de IRO actie ondernomen om vanuit Mexico een inkomende delegatie
naar de Offshore Energy beurs in Amsterdam te halen.
Indonesië:
•• Zie UITGELICHT II.
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Uitgelicht

Duitsland, 7-10 februari
Economische missie naar Sachsen
en Sachsen-Anhalt, Duitsland.
De handelsmissie stond onder leiding van de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en was gekoppeld aan het
Koninklijk bezoek aan Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen. Thema van
de watermissie was hoogwaterveiligheid. Aan de missie namen
35 personen deel, van 23 organisaties (overheden, kennisinstellingen,
bedrijven en NGO’s).

Programmaonderdelen waren:
•• Waterseminar in Grimma met kennisuitwisseling, matchmaking,
en waar dialoog aangegaan werd met 28 Duitse organisaties
•• Waterevent met koninklijk paar in Dessau, met daarbij
26 organisaties uit de Duitse watersector
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Verslag

Uitgaande en inkomende missie Duitsland
In februari 2017 reisde ik met onze directeur Bas Kolen
mee met minister Ploumen voor een Handelsmissie
Hoogwaterbescherming naar Duitsland.
Op 9 februari in Grimma (Saksen) kregen we een toelichting op de lokale
aanpak van de problematiek, maar was er ook veel ruimte om contact te
leggen met Duitse opdrachtgevers en potentiële partners. Aan goed
georganiseerde thematische dialoogtafels werd enthousiast gediscussieerd
over hoogwaterbescherming en crisisbeheersing. Daar werden ook
afspraken gemaakt om verder te praten bij een tegenbezoek.
De dag erna in Dessau stond in het teken van het bezoek van het Koninklijk
paar en minister Schultz van Haegen aan de deelstaat Saksen-Anhalt.
We hadden de door HKV, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, ontwikkelde app OverstroomIk uitgebreid tot een Duitse versie:
ÜberschwemmIch. Daarvoor hadden we open data van de deelstaat
gebruikt. De bezoekers konden de app in de App-Store downloaden en
zien hoe hoog het water ter plaatse kon komen.

Net als in Nederland gaf de app heel visueel de hoogwaterdreiging weer,
daar waar de Mulde en Elbe elkaar ontmoeten. Bij het tegenbezoek van
een hoge delegatie uit de deelstaat Sachsen-Anhalt in oktober 2017, werd
dieper ingegaan op gemeenschappelijke grensoverschrijdende issues. In
Millingen aan de Rijn mochten we, samen met Rijkswaterstaat en RHDHV,
het onderzoek naar de overstromingsrisicobenadering voor grensoverschrijdende dijkringen langs de Rijn toelichten.
De goede discussies boden weer nieuwe aanknopingspunten om verder
met de Duitse partijen door te praten. Ideeën over verdere uitrol in
Duitsland van ÜberschwemmIch en LIWO (Landelijk Informatiesysteem
Water en Overstromingen) zijn daarbij het meest concreet. De bezoeken
waren uitstekend voorbereid, zowel het programma als de genodigden.
Dat heeft naar mijn mening in belangrijke mate bijgedragen aan de
nieuwe contacten (zowel Duitse als Nederlandse) en vooruitzichten, al is in
Duitsland een lange adem nodig.
Door: Hermjan Barneveld, partner, HKV consultant
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Uitgelicht

Indonesië,10-12 oktober (door NMT)
Indonesia Maritime Expo. Een week vol hoogtepunten
rondom de beurs in Jakarta.
De beurs verliep goed voor de Nederlandse deelnemers aan het Holland
Paviljoen. De kwaliteit van de bezoekers was hoog. De eerste dag hebben
de deelnemers van het Holland Paviljoen de Minister of Transportation of
the Republic of Indonesia, Mr Budi Karya Sumadi ontvangen.
Op de tweede beursdag organiseerde NMT een netwerklunch met INSA
(Reders Indonesië), waar zeker 65 INSA leden op af kwamen. De
Nederlandse bedrijven hadden de gelegenheid om met scheepseigenaren
uit Indonesië in contact te komen. De netwerkreceptie die NMT met de
Nederlandse ambassade organiseerde voor IPERINDO-leden, werd goed
bezocht, met ruim 100 gasten. De Nederlandse ambassadeur in Jakarta,
Rob Swartbol, opende de netwerkreceptie. Het event bood de
Nederlandse bedrijven de kans om in een ongedwongen sfeer met de
Indonesische werven kennis te maken en contacten uit te wisselen.

Deelnemers aan het Holland Paviljoen:
•• Damen Shipyards Gorinchem
•• Holland Marine Services Amsterdam BV
•• Hydromaster Propulsion
•• Royal IHC
•• Transocean Coatings
Topsector Water & Maritiem
Deze Nederlandse beursdeelname werd vanuit Topsector Water &
Maritiem ondersteund. Hierdoor kreeg de beurs automatisch een groter
draagvlak en podium. Daarnaast zorgde het netwerk vanuit Topsector
Water & Maritiem voor een extra toegevoegde waarde met het oog op de
activiteiten die zijn ondernomen.

Al met al wordt teruggekeken op een zeer geslaagde week voor de
Nederlanders in Jakarta. Zelfs op de laatste dag van de beurs haalde één
van de deelnemende bedrijven nog drie leads binnen.
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ACTIVITEITEN II
Inkomende missies 2017
India

Duitsland

27 juni

18-20 oktober

Eendaags werkbezoek aan Nederland van de
Indiase premier Narendra Modi

Follow-up van de handelsmissie
naar Duitsland in februari 2017
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Uitgelicht

India, 27 juni
Eéndaags werkbezoek van de Indiase premier Narendra
Modi, met aandacht voor landbouw en watermanagement.
Verschillende Nederlandse partijen, waaronder Arcadis, Nijhuis Industries,
Boskalis, Van Oord, Deltares en Dunea, zijn al lange tijd actief in India op
havenontwikkeling, kennis en advies, drink- en afvalwater en data/
modellering. Er is groeiende interesse in de Indiase markt vanuit
Nederland. Om als Nederlandse watersector binnen het grote India een
significante rol te spelen, moet er gekozen worden voor niches.
De vertegenwoordiger van de Nederlandse sector, voorzitter van het
kernteam Internationaal Frank Goossensen, heeft in het Catshuis tijdens de
rondetafelbijeenkomst met premier Modi de toegevoegde waarde van de
Nederlandse watersector neergezet. Ook is het iconische project met
betrekking tot het revitaliseren van de Ganges besproken. Vanuit
Nederland zijn Arcadis en Deltares al op strategisch niveau betrokken bij
het National Clean Ganga Programma (NCGP). Frank Goossensen heeft
aan premier Modi aangegeven dat dit de mogelijkheid biedt om de
Nederlandse aanpak qua governance (holistisch perspectief) meer te
integreren in het NCGP.

Daarnaast heeft hij aan de premier voorgesteld te beginnen met een klein
en overzichtelijk project dat de Nederlandse niche/toegevoegde waarde
op het gebied van afvalwaterzuivering demonstreert. Op die manier kan
het vertrouwen van de belangrijkste lokale stakeholders worden gewonnen,
waarna de Nederlandse betrokkenheid bij het schoonmaken van de
Ganges verder kan worden uitgebouwd.
Na het bezoek van premier Modi heeft een consortium follow-up gegeven
aan de ambitie om met Nederlandse technologie afvalwater te gaan
zuiveren in het stroomgebied van de Ganges. We hopen dat dit in 2018
tot concrete afspraken gaat leiden. Daarnaast werkt Arcadis aan een
seminar bij NMCG over adapative water management. Voor Topsector
Water & Maritiem is er voldoende aanleiding om ook in 2018 in te zetten
op India.

Voor Topsector Water & Maritiem is er
voldoende aanleiding om ook in 2018 in
te zetten op India.
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Uitgelicht

Duitsland, 18-20 oktober
Inkomend bezoek, als follow-up van de handelsmissie
naar Duitsland in februari 2017.

Organisatie was in handen van Ministerie van I&W, NWP en de
Nederlandse ambassade in Duitsland.

Een delegatie uit Sachsen-Anhalt (met 10 vertegenwoordigers van overheid
en kennisinstellingen), onder leiding van staatsecretaris Klaus Rehda
(ministerie van omgeving, landbouw en energie van Sachsen-Anhalt) bracht
een bezoek aan Nederland met als thema hoogwaterveiligheid.

Op initiatief van de Duitse partijen krijgt de opgebouwde samenwerking
follow-up door middel van een vervolgbezoek aan Sachsen-Anhalt in de
tweede helft van 2018. Hiermee wordt telkens eens stap gezet van
kennismaking (februari 2017), via identificatie samenwerkings
mogelijkheden (oktober 2017), tot stappen richting daadwerkelijke
samenwerking rond hoogwaterveiligheid (najaar 2018).

Bij dit inkomende bezoek zijn overheden, kennisinstellingen en hoogwaterveiligheidsprojecten bezocht en is Nederlands-Duitse uitwisseling
geïnitieerd. Hierbij zijn de Nederlandse organisaties betrokken die
deelgenomen hebben aan de handelsmissie aan Duitsland in februari
2017, en die kennis, producten of services bieden die relevant zijn voor
de hoogwaterveiligheidsuitdagingen in Sachsen-Anhalt. Hiermee werd
voortgebouwd op de tijdens de eerdere handelsmissie opgebouwde
relaties. Ook was er een netwerkevent met ca. 40 Nederlandse en Duitse
partijen.

Bij dit inkomende bezoek zijn overheden,
kennisinstellingen en hoogwaterveiligheidsprojecten bezocht en is
Nederlands-Duitse uitwisseling
geïnitieerd.
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ACTIVITEITEN III
Strategische beurzen 2017
VS

China

Monaco

VS

China

1 - 4 mei

7 - 9 juni

27 - 30 september

30 september - 4 oktober

5 - 8 december

Offshore Technology
Conference (OTC) Houston

Aquatech China

Monaco Yacht Show

Water Environment Federation’s
Annual Technical Exhibition
and Conference
(WEFTEC) Chicago

Marintec China, Shanghai,
China

•• 65.000 bezoekers
•• 2.500 exposanten
uit 43 landen
•• 45 deelnemers aan het
Holland Paviljoen

•• 70.000+ bezoekers
•• Meer dan
1400+ exposanten
•• 5 deelnemers aan
het Paviljoen

•• 38.000+ bezoekers
•• 590 exposanten
•• 19 deelnemers aan
het Holland Paviljoen

•• 20.000+ bezoekers
•• 1000 exposanten
•• 16 deelnemers aan
het Holland Paviljoen

•• 65.000+ bezoekers
•• 2.100 exposanten
•• 23 deelnemers aan
het Holland Paviljoen

OTC Houston:
•• Waarom: De OTC is de belangrijkste en grootste offshore beurs ter
wereld en dus een belangrijk evenement voor bedrijven om zich te
profileren, contacten te leggen, te onderhouden en projecten te scoren.

•• Resultaat: Veel prominente relaties van de Nederlandse toeleveringsindustrie bezoeken de netwerkreceptie. Dit moet op termijn uitmonden in
meer bekendheid, en uiteindelijk opdrachten voor de Nederlandse
toeleveringsindustrie.

•• Rol Topsector Water & Maritiem: ’Holland Branding’ naar het niveau
brengen van de concurrerende landen zoals Noorwegen, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk die al jaren (fors) door hun overheden worden
ondersteund.
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•• Follow-up: De meerjaren aanpak heeft een focus op Golf van Mexico
met Amerikaanse en Mexicaanse olie & gas belangen. OTC is de
springplank voor dit gebied. Voor wat betreft het Amerikaanse deel
vinden er veel doorlopende activiteiten plaats. Nieuwe aandachts
gebieden zijn bijvoorbeeld decommissioning en energy efficiency. Voor
wat betreft het Mexicaanse deel is het een prima podium voor het
leggen van contacten. De nieuwe energy reform policy heeft de gehele
olie & gas markt open gegooid, met enorm veel potentieel voor
Nederlandse Supply chain. Via de CMP en inkomende en uitgaande
missies heeft de IRO de banden flink aangehaald. 2018 wordt een
interessant jaar met waarschijnlijk een economische Missie rondom
CMP in september. Middels de stuurgroep Mexico vanuit het Ministerie
van Buitenlandse Zaken wordt daar invulling aan gegeven.
Aquatech China:
•• Waarom: Aquatech China geldt als dé ontmoetingsplek voor alle
spelers op de Aziatische watermarkt.
•• Rol Topsector Water & Maritiem: De ondersteuning door het programma
Strategische beurzen maakte verbetering en vergroting van de Dutch
lounge, meer zichtbaarheid op de beursvloer en betere Nederland BV
uitstraling door het aanbrengen van Holland Branding mogelijk; een
goede herkenbare plek voor netwerkactiviteiten.

•• Resultaat: Een ruime lounge van 30m2 voor de Nederlandse delegates,
die dienst deed als uitvalbasis/ontvangst- en netwerkruimte: de netwerkborrel na het Sino-Dutch seminar vond hier plaats evenals het Seminar
Urban challenges: How to create value with water. Onderlinge banden
tussen de Nederlandse en Chinese sector werden versterkt.
•• Follow-up: Deelnemer aan het Holland Paviljoen, CPS, neemt deel aan
het Holland Paviljoen op de 2018 editie van de Aquatech China. Het
paviljoen wordt wederom door Aquatech RAI georganiseerd en de
volgende partijen hebben zich ingeschreven: Paques, Nijhuis, Arcadis
en CPS. Follow-up van leads die ontstaan zijn tijdens de netwerkmomenten in de lounge is onbekend.
Monaco:
•• Waarom: De superjacht industrie binnen de maritieme industrie is één
van de kansrijke niche markten voor Nederland en vereist een specialistische aanpak. Deze aanpak wordt ingevuld door HISWA Holland
Yachting Group met een specialistisch exportprogramma bestaande uit
beurzen, handelsmissies, inkomende inkopermissies alsmede journalisten
tours. Om de export te promoten voor zowel toeleveranciers en jachtwerven organiseert HISWA Holland Yachting Group jaarlijks diverse
marketing evenementen. Een van de evenementen is een collectieve
stand op de Monaco Yacht Show.
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•• Rol Topsector Water & Maritiem: Financiële bijdrage om deelname
Monaco Yacht Show mogelijk te maken en voor Holland Branding op
de beurs.
•• Resultaat: Versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse
superjachtbouwcluster ten opzichten van andere landen. De Monaco
Yacht Show is de internationale superjacht show waar vraag en aanbod
jaarlijks bijeen komen. Er zijn vele internationale contacten opgedaan in
de business to business en business-to-consumer markt. Zo heeft DGI
Sypack, marktnieuwkomer in de brandstofsystemen, vele nieuwe leads
opgedaan. Voortvloeiend uit deze collectieve beursdeelname
verwachten de bedrijven opdrachten veilig te stellen voor het
Nederlandse superjachtsector. Ook zijn er Nederlandse jachten
verkocht op de show, onder andere door Amels Holland.
•• Follow-up: Diverse marketing activiteiten die elkaar opvolgen en zijn
afgestemd op de diverse beurzen en projecten. Concreet:
-- Internationale persaankondiging en uitnodiging
-- Internationale online bannercampagne ten behoeve van diverse
doelgroep benadering
-- Print campagne ten behoeve van doelgroep benadering via onder
andere het magazine Super Yacht Industry met een internationale
oplage van 6.000 exemplaren

-- Verzorging van de ’belly band’ rondom de catalogus MYS,
oplage 35.000
-- Lancering nieuw magazine ‘Think Yachts, Think Holland’
-- Uitnodiging Holland Connect Event
-- Compilatiefilm van Nederlandse deelnames
WEFTEC Chicago:
•• Waarom: De WEFTEC is dé grootste watertechnologie beurs in de VS.
•• Rol Topsector Water & Maritiem: NWP heeft met Water Alliance en
ENVAQUA het Netherlands Water Pavilion gerealiseerd tijdens
WEFTEC 2017. Deze collectieve beursdeelname is ondersteund vanuit
het programma Strategische Beurzen, wat heeft geleid tot verbetering en
vergroting van de Holland lounge, meer zichtbaarheid op de beursvloer
en betere Nederland BV uitstraling door het aanbrengen van Holland
Branding en een goede netwerkbijeenkomst in het paviljoen.
•• Resultaat: Al enkele jaren neemt de Nederlandse watersector collectief
deel aan de WEFTEC USA. In 2015 is de Nederlandse deelname aan
de WEFTEC voor de eerste keer ondersteund door het programma
Strategische Beurzen. Deze opzet bleek succesvol. Nederland heeft
sindsdien een prominente plek op de beursvloer en heeft veel publiek
getrokken.
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Diverse partijen hebben concrete leads gehaald uit de collectieve
deelname. Daarnaast:
-- Grotere naamsbekendheid van de Nederlandse watersector
in de regio;
-- Extra aandacht voor individuele partijen door de gezamenlijke
Nederlandse presentatie;
-- Uitbreiding nieuw, en onderhouden huidig netwerk van
individuele bedrijven.
•• Follow-up: Bijna alle deelnemers aan de 2017 editie doen mee aan de
2018 editie, wat het belang onderschrijft van deelname aan deze
beurs. (o.a. LG Sonic heeft nieuwe dealers in de VS aangeboord,
Nedap heeft een groot project binnengehaald).

•• Resultaat: Presenteren aanbod Nederlandse maritieme sector. Met een
paviljoen van 390 m2 en 23 bedrijven was er een grote presentatie
van het aanbod.
•• Follow-up: 22 van de 23 bedrijven hebben de intentie uitgesproken om
in 2019 wederom mee te doen. Uit de evaluatie blijkt dat bedrijven
gemiddeld 5-6 nieuwe aanvragen per bedrijf hebben gekregen. Dit is
een vrij hoog percentage voor een maritieme beurs, dus de
Nederlandse presentie was hier van belang. China is een belangrijk
land.

Marintec China:
•• Waarom: Met China als opkomende markt in de maritieme industrie en
Shanghai als kloppend hart daarvan, is Marintec een sterke ‘connector’
voor de wereldwijde maritieme sector.
•• Rol Topsector Water & Maritiem: Het kernteam zorgde voor het
promoten van de Nederlandse sector en speelde een belangrijke rol bij
het opzetten van de netwerkreceptie.
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Verslag

OTC Houston
Voor Van Oord is de Offshore Technology Conference (OTC)
in Houston al jaren een vast item op de agenda. Ook in
2017 waren wij van de partij met een mooie stand op het
Holland Paviljoen.
En wij zijn niet het enige Nederlandse bedrijf dat zich hier presenteert.
Wanneer je op de beursvloer begroet wordt met ‘goedemorgen’, een kop
goede koffie en een stroopwafel, zou je bijna vergeten dat je in Houston
bent. Het Holland Paviljoen ademt de Nederlandse ondernemersgeest en
presenteert een indrukwekkend sterk offshore cluster.
De OTC is de perfecte gelegenheid om in vier dagen professionals uit de
wereldwijde olie- en gasindustrie te ontmoeten en onze expertise te
presenteren. Je krijgt niet vaak de gelegenheid om in zo’n korte tijd zo veel
(potentiele) klanten, leveranciers en andere relaties face-to-face te
ontmoeten. Niet gek dus dat de plekjes op het Holland Paviljoen zeer
gewild zijn.
Op de beursvloer worden mensen geïnspireerd tot samenwerking, wordt
nieuwe kennis gedeeld en worden innovaties gepresenteerd. Precies de
onderwerpen die in deze industrie, waarin we geconfronteerd worden met

een lage olieprijs, momenteel van belang zijn. Ook buiten de beursvloer
gaat het netwerken door op de vele social events die tijdens de OTC
georganiseerd worden.
In 2018 wordt de OTC alweer voor de 50e keer georganiseerd. Dubbel
feest, want Van Oord viert dit jaar het 150-jarig jubileum. We kijken er
naar uit om deze mijlpaal samen met onze bezoekers te vieren.
Door: Jeanine van der Zon, Communication Officer, Van Oord

Het Holland Paviljoen ademt de
Nederlandse ondernemersgeest en
presenteert een indrukwekkend
sterk offshore cluster.
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Uitgelicht

Aquatech China, 7-9 juni
Lounge en Beurs op de Aquatech.
De lounge was gefinancierd door het programma Strategische Beurzen.
De RAI heeft met 5 deelnemende organisaties een klein Paviljoen opgezet.
Niet alleen de organisaties uit het paviljoen konden de lounge gebruiken
als ‘huiskamer’, maar ook de organisaties die betrokken waren bij de
events rondom de Aquatech (zo zijn er zijn twee seminars georganiseerd
door o.a. Ministerie van I&M en Provincie Zuid-Holland).
Nederlandse vertegenwoordiging op de Aquatech China:
•• Beurs:
•• CPS
•• Eijkelkamp
•• Global Water Engineering
•• Green Art
•• Amsterdam International Water Week 2017

•• Arcadis
•• Inbo
•• Hanging Water Tank
•• Smartland Holland
•• Wavin (China)
•• Deltares
•• Dutch Windwheel
•• Eijkelkamp
•• Gemeente Rotterdam
•• Rotterdam Partners

Partijen betrokken bij de events rondom de Aquatech:
•• Ministerie van Infrastructuur en Water
•• Nederlandse Ambassade in China
•• Provincie Zuid-Holland
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Uitgelicht

WEFTEC Chicago, 30 september-4 oktober
Naast de organisatoren van het Paviljoen (NWP, Water Alliance en
ENVAQUA) waren de volgende deelnemers aanwezig:
1. Redox
2. DMT
3. LG Sonic
4. Genap
5. Nedap
6. Aquatech Global Events
7. Water Campus
8. Amsterdam International Water Week
9. Dorset Green Machines
10. Dutchwatersector.com
11. NX Filtration (Holland Innovation & Inspiration Hotspot, HIIH)
12. CirTec (HIIH)
13 Benten (HIIH)
14. Paques
15. Berghof
16. Nijhuis Industries
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Verslag

WEFTEC 2017
Nedap is ’s werelds grootste leverancier van elektronische
aansturingen voor Ultra Violet (UV) lampen voor
waterbehandeling.
Zo zijn onze producten te vinden in een van de grootste drinkwaterfabrieken in de buurt van New York waar 8,3 miljard liter water per dag kan
worden behandeld en in Chicago in een afvalwater reinigingsinstallatie.
Daarnaast heeft Nedap het waterreinigingssysteem Naïade op de markt
gebracht. Dit door zonnepanelen aangedreven systeem bestaande uit
2 zakfilters en een UV unit, kan voldoende behandeld water leveren voor
400 personen, met een lage prijs van ongeveer € 1,50 per persoon per
jaar.

evenementen deel te nemen, aangezien een eigen stand te kostbaar zou
zijn. Ook het feit dat de nodige logistieke zaken voor de standbouw en
voorzieningen op de stand prima geregeld worden, maakt de keuze voor
deelname een stuk eenvoudiger. Vele klanten laten ook weten de opzet van
het paviljoen zeer te waarderen aangezien ook het innovatieve karakter
van de Nederlandse water industrie sterk naar voren komt. Al met al
voldoende redenen om ook op de volgende editie van de WEFTEC
aanwezig te zijn en zelfs ook deel te nemen aan de gezamenlijke stand
op de IFAT in München in 2018.
Door: Tonnie Telgenhof Oude Koehorst,
Product Manager/New Business UV, Nedap

Nedap is sinds 2015 aanwezig op het Nederlands paviljoen op de
WEFTEC beurzen in Amerika. Voor ons een perfecte manier om een aantal
van onze klanten in een kort tijdsbestek weer te spreken, contacten te
leggen met potentiele nieuwe klanten, de trends in de makt te zien en
natuurlijk om met de andere deelnemers aan het paviljoen bij te praten.
Daarnaast leggen we ook veel contacten met nieuwe distributeurs voor ons
Naïade systeem. De deelname aan het Nederlandse paviljoen is voor
Nedap een prima mogelijkheid om aan de jaarlijkse WEFTEC
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ACTIVITEITEN IV

Amsterdam International Water Week (AIWW) 2017
Nederland
30 oktober-3 november
Sarphati Sanitation Award tijdens de Amsterdam International Water Week (AIWW) 2017, 3x3x3 aanpak
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Uitgelicht

Sarphati Sanitation Award
tijdens AIWW2017, 30 oktober - 3 november
De Amsterdam International Water Week is hét podium
waar oplossingen, businesscases en vooral investors,
governments en financiers bij elkaar komen.
De Sarphati Sanitation Award trekt de aandacht van ondernemers,
overheden en financiers (philantropy en impact investors). Met dit icoon
zetten we sanitatie-business concepten op de kaart; we laten op deze
manier als Nederland leiderschap zien als leider in ‘business in sanitation’
in publiek-private samenwerking.
Tijdens de AIWW2017 zijn business concepten gepresenteerd rond
sanitatie-diensten, verwerking van afvalwater en slib. Dit met het oog op
revenu-drivers binnen de marktsegmenten met focus op met name circular
economy, resilient cities, mobile4sanitation en water4food. Afvalwater, slib
en vast afval bieden tal van opties in het kader van circular economy
(grondstoffenterugwinning, energie uit afval(water), hergebruik).

De sanitatie-services industrie vraagt om decentrale oplossingen en nieuwe
utility concepten. Voedselzekerheidsvraagstukken leiden tot nieuwe
uitdagingen. GPS/IT ontwikkelingen creëren kansen rond sensoring,
monitoring, mobile4sanitation services, datamanagement.
Om Topsector Water & Maritiem te presenteren, gebruik makend van de
publiciteit van Sarphati Sanitation Award en van het podium van de
AIWW, is er met een bijdrage vanuit Partners voor Water (PvW) een
promotiefilm gemaakt die alle kanten van bovenstaande ontwikkelingen
belicht, evenals de Nederlandse (afvalwater & sanitatie) technologiesector
en relevante dienstensectoren.
Hier is de film over Sarphati Sanitation te bekijken.
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Colofon
Topsector Water & Maritiem
Bezuidenhoutseweg 12
1037 AV Den Haag

in
Kernteam Internationaal.
Bron: Internationaliseringsstrategie Kernteam
Internationaal, Sarphati Sanitation Award,
Indonesia Expo, NML, Holland Branding,
Aquatech China, HKV, Van Oord

