VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
3 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
De missie stond onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Lilianne Ploumen. Tevens heeft het Koningspaar deelgenomen aan de missie. Het doel van deze missie was
onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking. De
missie is georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met VNO/NCW en
FME.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Duitsland: Beieren/Munchen en Neurenberg

WIE HEB JE ONTMOET?
Duitse bedrijven in de sectoren Smart Industry / Cybersecurity / Machinery, Automotive / Urban Mobility,
MedTech en Logistiek (in het bijzonder Cybersecurity), vertegenwoordigers van lokale overheden en
investeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers van het Nederlands Consulaat en de Ambassade in Duitsland.
De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van Ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, VNO
NCW, FME, lokale overheden (Amsterdam, Eindhoven, Utrecht) en Nederlandse bedrijven in bovengenoemde
sectoren.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Economische potentie Duitsland
Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handelspartner voor
Nederland, zowel op het gebied van export als import. Het jaarlijkse handelsvolume tussen de twee landen
behoort tot één van de grootste ter wereld. Een vijfde van de totale Nederlandse export en een kwart van de

export van agrarische producten gaat naar Duitsland. Nederland is tevens de grootste investeerder in
Duitsland.
De Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg zijn de groeilocomotieven van de Duitse economie.
Zuid-Duitsland genereert ruim 40% van het Duitse BBP en is met een gemiddelde groei van het BBP van ruim
3% in belangrijke mate verantwoordelijk voor de sterke groei van de Duitse economie. De
toekomstperspectieven zijn bovendien veelbelovend. Met zijn kennisintensieve industrieën, enorme
innovatiekracht en sterke R&D-landschap ligt de toekomst van Duitsland als economische motor van Europa
met name in Zuid-Duitsland.
Sectoren
Sectoren die centraal stonden tijdens deze missie waren Smart Industry / Cybersecurity / Machinery,
Automotive / Urban Mobility, MedTech en Logistiek. De missie gaf gelegenheid aan Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe
contacten te leggen. De programma’s voorzagen in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars.
Daarnaast werden netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken georganiseerd o.a. aan Siemens, Bosch, Schaeffler.
Ten slotte kon de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn
van hoogwaardigheidsbekleders.
Verkennen kansen en versterken relatie met Den Haag
Uitgangspunt voor deelname van de Haagse delegatie aan de missie was het verkennen van kansen en het
versterken van het netwerk met Duitsland/Beieren. Doel het ontwikkelen van een Duitsland-strategie en een
activiteitenplan voor Den Haag. Duitsland biedt voor de economische ontwikkeling van Den Haag veel kansen.
Duitsland is al decennia de belangrijkste partner voor handel en investeringen. Bestendige versterking van de
banden tussen Den Haag en Duitsland is voor het benutten daarvan essentieel. De vraag is hoe Den Haag zich
in Duitsland beter op de kaart kan zetten als een aantrekkelijke stad om in te investeren, zich te vestigen, op
vakantie te gaan of te studeren. En wat Den Haag kan doen om een nog aantrekkelijkere Willkommenskultur
voor Duitsers te ontwikkelen.
Een aantal Haagse bedrijven nam deel aan de handelsmissie, verspreid over de verschillende thema’s (o.a. Post
NL, Trikke, Yespers, Authasas, Onegini). Gezien het thema Smart Industry/cybersecurity was HSD/ Security
prominent aanwezig. HSD was actief betrokken bij de invulling van het Security-programma van de missie.
Tijdens het Security-seminar op 13 april heeft het bedrijf Onegini (partner HSD) een MoU ondertekent in
aanwezigheid van het Koningspaar. Tevens kreeg het bedrijf Authasas (tevens HSD partner) de gelegenheid
haar showcase te presenteren. De directeur van HSD nam deel aan de plenaire paneldiscussie.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zijn geen concrete vervolgafspraken voor deze regio. Op basis van de resultaten van deze missie wordt in
samenwerking met stakeholders een Duitslandstrategie en programma voorbereid. Dit zal naar verwachting tot
een vervolgprogramma in 2017 naar Duitse regio’s, specifiek aansluitend op het economisch profiel van Den
Haag.

