VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
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HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen (incl. reisdagen)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
JEC World is wereldwijd de grootste beurs op gebied van composiet producten. De beurs heeft 1.300
exposanten en trekt 45.000 bezoekers per jaar. Tijdens JEC worden de laatste trends en innovaties op het
gebied van composiet materialen en mogelijke toepassingen gedeeld. De hele waardeketen van onderzoekers
tot grote afnemers is vanuit de hele wereld op het JEC aanwezig. Op het voormalig vliegveld Ypenburg zit een
sterke concentratie aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in composiet materialen en producten. Dit is een
groeimarkt en heeft aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven. Den Haag investeert om die reden ook in de
ontwikkeling en uitbreiding van het Technology Park Ypenburg (TPY) tot campus.
De beurs is om een aantal redenen relevant om te bezoeken. Ten eerste is het vanwege de uitbreidingsplannen
voor TPY relevant om een beter beeld te krijgen van de (internationale) aantrekkingskracht van TPY voor
bedrijven. Verwachting is om een aantal geïnteresseerde bedrijven op de beurs te kunnen spreken. Ten tweede
heeft TPY dankzij de toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds een boost gekregen en biedt de JEC de
mogelijkheid om het Nederlandse netwerk nog meer te betrekken bij TPY en de innovatieprogramma’s.
Specifiek doel is om het programmabureau van Luchtvaart in Transitie te laten landen op TPY. Een deel van de
beslissers hierover zijn op de beurs aanwezig. Tot slot biedt het vergroten van export vanuit TPY een kans. Het
PiB programma biedt hiervoor een belangrijke kans. Hierover is met medewerkers van RVO gesproken.
Tot slot heb ik een dinerafspraak gehad met Hubert Beroche, directeur van Urban AI. Hij wordt spreker op de
Haagse conferentie The Hague Conference on Responsible AI, 12 en 13 mei 2022 in het Vredespaleis.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Parc des Expositions de Villepinte

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Een groot aantal mensen waaronder:
Directeur en CTO Airborne
Directeur en CTO KVE
Directeur en community manager Technology Park Ypenburg
Projectmanager NLR
Medewerkers min EZK (topsector HTSM) en RVO
Directeur Urban AI
Geinteresseerde bedrijven / deelnemers die een bezoek aan de stand van TPY brachten

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
-

Beter inzicht in de potentie en groeikansen van Technology Park Ypenburg en de bedrijven die daar
gevestigd zijn.
Internationale exposure op JEC World 2022.
1 bedrijf uit Alphen (1.500 m2) met interesse om zich te vestigen op TPY en een aantal waarmee
vervolggesprekken worden gepland.
Uitbreiding netwerk binnen composiet sector.
Sprekers en workshop voor The Hague Conference on Responsible AI

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, oa:
- i.s.m. TPY en consortiumpartners van Hydrogen Powered Aviation programma zal worden gelobbyd om het
programmabureau van het bredere Luchtvaart in Transitie programma op TPY te laten landen.
- met eigenaar van TPY en bedrijf uit Alphen zal worden besproken of zij kunnen landen in Den Haag.
- TPY zal opvolging hebben met de geïnteresseerde bedrijven voor een vervolggesprek.

