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Wat is nodig
Om duurzaam welvarende en klimaatbestendige  
stedelijke delta’s, circulaire economie en zero  
emissions & duurzame energie te bewerkstelligen is 
het volgende nodig:
• Integrale aanpak (consortia) met de juiste product 

mark combinaties (PMC’s) van organisaties die 
elkaar aanvullen en waarmee we cruciale onder-
delen van de waardeketen aan elkaar koppelen

• Een (betere) koppeling met innovatieprogramma’s 
(TKI’s) en met de overkoepelende missie Landbouw, 
Water, Voedsel 

• Een rol voor bewindspersonen of directies van  
bedrijven bij o.a. Strategische Beurzen, om  
bijvoorbeeld deuren te openen

• Inspelen op concrete kansen (meer focus op  
kansenlijst in plaats van landenlijst) en projecten
o Het showcasen van goede voorbeelden is 

hierbij van belang 
• Gebruik maken van bestaande initiatieven van 

branches NWP en NML, dit meer ondersteunen
• MKB meer betrekken, bijvoorbeeld door precisie-

missies
o Om impact van de Topsector in het buitenland 

te versterken geeft het kernteam aan dat het 
de een meer gerichte uitvoering van haar werk 
wil ontwikkelen. Specifiek in de vorm van 
tailormade missies met juiste mix tussen MKB 
en grotere organisaties. Het betreft een extra 
inzet voor kleinschalige innovatieve missies en 
het bevorderen van ontwikkeling van kansrijke 

Inleiding

Het kernteam Internationaal heeft de Internationali
seringsstrategie 20172020 (link) voor Topsector 
Water & Maritiem opgesteld met als doel het  
vergroten van de concurrentiekracht, en daarmee de 
export, waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk 
verbinding met maatschappelijke uitdagingen in de 
wereld. De wereld om ons heen veranderd continu, 
de Internationaliseringsstrategie is daarom eind 2019 
en begin 2020 getoetst aan de ontwikkelingen in de 
wereld. We varen nog steeds de juiste koers, maar 
herijking op sommige punten is nodig. 

De Internationaliseringsstrategie zoals toentertijd opgesteld is daarmee nog steeds van kracht, met dit addendum als 
oplegger. De ambitie staat in belangrijke mate nog overeind, maar opgemerkt wordt dat de uitvoering uitdagend is: 
de capaciteit ontbreekt om de uitvoering van de strategie verder te brengen en om het echt serieus te nemen hebben 
we 2 FTE nodig. NWP en NML zouden in staat moeten worden gesteld om hier uitvoering aan te geven. 

Trends
We laten ons nog steeds leiden door trends in de  
wereld; de originele 6 thema’s zijn robuust, ongeacht 
geopolitieke situatie, desalniettemin verandert de 
wereld om ons heen (toenemende onzekerheden: 
klimaat, handelsoorlogen, geopolitiek). De top 3 
 thema’s die de komende tijd naar voren komen zijn: 
1 Duurzaam welvarende en klimaatbestendige 

stedelijke delta’s (inclusief armoedebestrijding en 
voedselzekerheid) 

2 Circulaire economie: efficiënt gebruik van water, 
energie en grondstoffen 

3 Zero emissions & duurzame energie (nieuw)

Opgemerkt wordt dat ‘Sanitatie, drink- en afvalwater-
voorziening’ breder is dan alleen bij migratie en 
conflicten, het valt dan ook ‘Duurzaam welvarende en 
klimaatbestendige stedelijke delta’s’. Safety & security 
(nieuw) is inherent aan elk thema. Daarnaast is er 
meer aandacht voor digitalisering dan voorheen.  
Op het moment van schrijven is het relevanter dan 
ooit in verband met de COVID-19 crisis. Daarbij komt 
dat het kernteam actief wil meedenken over de  
herstart van de handelsbevorderingsagenda. Het team 
probeert het nadeel om te buigen in voordeel door in 
te zetten op nieuwe vormen van handelsbevordering, 
in nauw overleg met NLinBusiness. Het is van belang 
om het bestaande het ecosysteem in stand te houden 
en waar mogelijk te verduurzamen.

http://new.topsectorwatermaritiem.nl/wp-content/uploads/2018/09/TSW-Internationaliseringstrategie-17.pdf


Addendum • Herijking Internationaliseringsstrategie, naar een nieuw normaal 3

PMC’s (bijv. matrix sleutelgebieden kennis en 
innovatieagenda en kansrijke markten)

• Meer aandacht voor digitalisering, Topsectorbreed 
en ook specifiek op gebied van beurzen en missies

“FTE (ondersteuning): mensen bij NML en NWP nodig 
om die projecten te benoemen, om de contacten te 
leggen met de andere sectoren etc. daar komen we 
nu te kort. Er dient ook gekeken te worden naar welke 
middelen en instrumenten er al zijn, maar ook waar 
er gaten liggen en andere ondersteuning nodig is.”

Instrumenten
De impact van Strategische Beurzen en Excellente 
Promotie kan verder vergroot worden door o.a.:
• Samenwerking met internationale partners
• Een gezamenlijke presentatie van Nederland 

(naast ieder voor zich):
o Om meer impact te generen, bijvoorbeeld een 

probleem van een land centraal stellen en als 
consortium een oplossing laten zien, zichtbaar 
maken. Hier staan Nederland 

• Focus op wat de sector wil, maar ook deelname 
overheid (specifieke verzoeken nodig en hangt 
af van het aanwezige ambtelijke niveau van de 
andere landen) 

Het kernteam Internationaal heeft de ambitie verder 
door te ontwikkelen, daarbij gebruikmakend van de 
goed functionerende organisaties die de brede sector 
vertegenwoordigen: NML en NWP. Om de slagkracht 
verder te vergroten en de ambities waar te maken 
streeft het kernteam naar meer structurele ondersteuning. 

Organisaties
Het kernteam Internationaal werkt nog steeds aan: 
• Het bevorderen van internationale handel en 

investeringen: exportbevordering
• Het stimuleren van het vermarkten van innovaties 

(koppeling met de TKI’s)
• De coördinatie van promotieactiviteiten
• De advisering van betrokken partners
• Het smeden van coalities tussen bedrijven binnen 

de watersector en daarbuiten

Daarbij wordt blijven gestreefd naar het in staat  
stellen van de sector om het instrumentarium te  
benutten (en waar nodig te verbreden) en innovaties 
uit TKI’s naar het buitenland brengen. Het is van 
belang niet overal het wiel opnieuw uit te vinden. 
Kortom, blijvend gebruik maken van o.a. NML, NWP, 
NMT, IRO, VNO-NCW, NLinBusiness, de Werkplaats 
en de Rijksoverheid. 

Stip aan de horizon
In 2023 is er:
• Bewezen omzet en/of impact, middels projecten, 

via een duurzame manier 
• Impactvolle en duurzame samenwerking (triple 

helix) binnen de sector, maar ook cross-sectoraal 
• Aandacht is voor MKB, met een duidelijke groei 

Kortom, de ambitie is er, we willen verschil maken, 
we willen een bijdrage leveren, de komende jaren 
zetten we in op concretisering: bijdragen aan het  
vullen van de projectenpijplijn met geen vaste landen-
lijst, maar met kansen als belangrijkste drijfveer. 
Daarbij de verbinding met NWP en NML sterk houden, 
daar dan ook die ondersteuning plaatsen. Hier werken 
we als team, als sector, hard aan, binnen een nieuw 
normaal sinds COVID-19.

Hoe kan het kernteam Internationaal het verschil 
maken?

Wat is nodig om als kernteam Internationaal meer 
impact te hebben?


