
Kernteam Internationaal 

Jaarverslag 2019



Kernteam Internationaal • Jaarverslag 2019 2

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Over het kernteam Internationaal 4

Samenstelling 6

Activiteiten kernteam Internationaal 9

Strategische beurzen 12

Excellente Promotie 17

Uitgelicht: WEX 2019 21



Kernteam Internationaal • Jaarverslag 2019 3

Zoals altijd staat het vergroten van de concurrentie
kracht en daarmee de export centraal. Een uitdaging 
die we maar al te graag aangaan in het nieuwe jaar, 
waar innovaties, digitale samenwerking, kleinschalige 
missies, digitale marketing en samenwerking (zoals 
bevestigd in de uitkomsten van de WEX) meer dan 
ooit van belang zijn. 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de verschillende 
activiteiten en evenementen waar het kernteam  
Internationaal direct of indirect bij betrokken is  
geweest. 

We wensen u veel leesplezier.

 

Frank Goossensen en Martin Bloem, respectievelijk de voorzitter en vicevoorzitter van het kernteam Internationaal, 
kijken terug op het laatste jaar voor de COVID-19 crisis. Een jaar vol beurzen, missies en fysieke bijeenkomsten, 
maar ook een jaar waar al meer en meer werd gekeken naar onder andere kleinschalige precisiemissies, digitale 
marketing en een sterkere link met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

Voorwoord
Door Frank Goossensen en Martin Bloem

Vier grote Strategische Beurzen hebben in 2019 
plaatsgevonden: WEFTEC, Offshore Technology 
Conference (OTC), Monaco Yacht Show (MYS) en 
Marintec. Door de huidige omstandigheden zijn grote 
events en missies in 2020 echter afgelast of uitgesteld, 
zo ook de EXPO2020 in Dubai. 

Daarnaast heeft het kernteam Internationaal, via 
Excellente Promotie, bijgedragen aan diverse  
activiteiten: promotie van de EXPO2020 Dubai water 
programmering, een onderzoek naar de duurzame 
energietransitie voor de maritieme sector en markt
kansen, Nederlandse deelname aan de IWA Water 
and Development Congress & Exhibition, en een 
onderzoek gecoördineerd door Water Alliance voor 
een routekaart voor waterinnovaties door het land
schap van kennisinstituten, financieringsinstrumenten, 
incubators, fieldlabs en netwerkorganisaties. 

“Handelsbevordering gaat soms gepaard met Haagse complexiteit.  
Wij proberen deze om te zetten in gewone taal. Voor de bedrijven, groot en 
klein. Tegelijkertijd werken we nauw samen met VNO en NLIB om de stem 
van Water en Maritiem te laten horen. En staan we pal achter NL-branding. 
Zo zijn we een betrouwbare brug geworden tussen publiek en privaat.  
Met als doel een zichtbare topsector, die zijn geld vooral verdient buiten  
de grenzen.” Martin Bloem, vicevoorzitter kernteam Internationaal

“De waarde van de Topsector Water & Maritiem is dat we via een beperkt 
aantal gerichte initiatieven de bekendheid van de sector in het buitenland 
vergroten. De kracht van de Nederlandse sector is de combinatie van  
Innovatie, Integraliteit en Kwaliteit. Deze kracht lag aan de basis van  
onze activiteiten in 2019. In 2020 zijn we dat verder aan het ontwikkelen  
in heel gerichte missies en activiteiten. Daarmee willen we een bijdrage  
leveren aan de groei van de sector in het buitenland.” Frank Goossensen,  

voorzitter kernteam Internationaal
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worden, en dat beschikbaarheid van voldoende en 
goed opgeleide mensen daarvoor een belangrijke 
randvoorwaarde is. Hiervoor zijn ook de dwarsdoor
snijdende kernteams ‘Human Capital’ (werken aan het 
vinden, opleiden en vasthouden van gekwalificeerd 
personeel, een personeelsbestand met voldoende 
mensen dat is uitgerust voor de toekomst waarin 
niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en 
wendbaarheid gevraagd wordt) en ‘Internationaal’ 
(zie hieronder) opgericht (zie figuur).

De partijen achter water-, delta- en maritieme technologie vormen samen Topsector Water & Maritiem (TSWM).  
Het kernteam Internationaal van TSWM staat voor het vergoten van de zichtbaarheid van de watersector en het  
onderhouden en versterken van relaties, vanuit het gezamenlijke belang: ‘Samen sterker internationaal’. De kern-
teamleden die de bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s vertegenwoordigen vormen een brug tussen 
publiek en privaat. Als high level klankbordgroep beoogt het kernteam kansen te creëren voor de Water- en Maritieme 
sector, met de sectorpartijen, netwerkorganisaties en brancheverenigingen achter de Topsector als actiehouders. 

Over het kernteam Internationaal

Topsector Water & Maritiem wordt georganiseerd 
vanuit het Topteam. Zij stellen doelen voor de  
Topsector en geven aan op welke manier de overheid 
hen kan faciliteren om concurrerend te blijven op de 
wereldmarkt. Daarnaast bestaat de Topsector uit  
3 thematische kernteams: watertechnologie, delta
t echnologie en maritiem. Deze teams hebben met 
name de rol innovaties binnen de clusters te stimuleren. 
Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat de doelstelling 
– de wereldwelvaart verhogen – voor een belangrijk 
deel buiten de landsgrenzen gerealiseerd zal moeten 

Kernteam Human Capital

Kernteam Internationaal

De Internationaliseringsstrategie van het kernteam 
20172020 wordt in 2020 herzien, maar is in grote 
lijnen nog hetzelfde als voorgaande jaren:
• Wateruitdagingen oplossen om de wereldwelvaart 

te verhogen. Door sterke verstedelijking, groei van 
de wereldbevolking en klimaatverandering neemt 
de wereldwijde waterproblematiek toe. Nederland 
is sterk in het vinden van innovatieve en duurzame 
oplossingen voor vraagstukken in de deelsectoren 
water, delta en maritieme technologie.

• Om tot het beste ondernemingsklimaat te komen 
verbindt de Gouden Driehoek van de drie deel
sectoren zich binnen de Topsector. Deze wordt 
gevormd door alle partijen binnen de watersector, 
waarbij iedereen ambassadeur is van het gedachte
goed en de manier van werken. De doelstelling 
– de wereldwelvaart verhogen – zal voor een 
belangrijk deel buiten de landsgrenzen  
gerealiseerd moeten worden.
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In 2019 is vier keer gebruik gemaakt van het  
programma Strategische Beurzen en is eveneens vier 
keer gebruik gemaakt van de ‘Excellente Promotie’ 
regeling, gefinancierd uit het Partners voor Water 
(PvW) programma. Dit met als doel de promotie 
van de Nederlandse kennis en kunde van TSWM 
ter bevordering van de export. Daarnaast is er eind 
2019 een begin gemaakt met het ontwikkelen van 
precisiemissies. 

 

• TSWM zet stevig in op crosssectorale initiatieven, 
omdat op het raakvlak tussen meerdere sectoren  
proposities worden ontwikkeld die ons een unieke 
internationale voorsprong kunnen geven.  
Dergelijke proposities zijn vaak complex, maken 
samenwerking tussen verschillende organisaties 
noodzakelijk en vragen om een lange adem.

Om het doel te bewerkstelligen (zichtbaarheid van  
de watersector vergroten en het onderhouden en 
versterken van relaties, vanuit het gezamenlijke  
belang) wordt blijvend gekeken naar het verbinden 
van diverse belangen om samen resultaten in en met 
het buitenland neer te zetten als Nederland Water
land. 

“In het buitenland is Nederland bekend om haar water expertise. Dat willen 
we zo houden en – liever nog – versterken. Binnen de Topsector Water & 
Maritiem werken private en publieke partijen samen en organiseren we  
missies en andere activiteiten. Kennis én samenwerking is een kracht!”  
Jacqueline Barendse, Financial innovation specialist, WASTE & Aqua for All (namens het  

maatschappelijk middenveld)
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Het kernteam Internationaal is een afspiegeling van de Nederlandse watersector bestaande uit vertegenwoordigers 
van publieke-, private-, kennis- en maatschappelijke organisaties uit de deelsectoren water-, deltatechnologie en 
maritiem. Het kernteam bestaat uit een groot netwerk met relevante spelers uit de brede Nederlandse watersector. 
Zo zijn onder meer branche- en netwerkverenigingen als Nederland Maritiem Land (NML), Netherlands Maritime 
Technology (NMT), het Netherlands Water Partnership (NWP) en ook Water Alliance en ENVAQUA (zie onder andere 
pagina 20 en 21) nauw betrokken bij het kernteam. Het secretariaat van het kernteam, dat bij NWP ligt en wordt 
gefinancierd door het programma Partners voor Water, draagt bij aan de samenwerking en het aanjagen van acties. 
Net als voorgaande jaren is ook in 2019 het belang van een dergelijk team voor de watersector om op het  
‘gewenste moment’ en op het ‘juiste beïnvloedingsniveau’ de belangen van de sector te kunnen behartigen  
benadrukt.

Om invulling te geven aan de concretisering en uitvoering van de internationaliseringsstrategie kijkt het kernteam 
naar structurele projectmanagementondersteuning. Gesprekken over deze vergroting van slagkracht zijn in 2019 
gestart. 

Samenstelling

Samenstelling kernteam Internationaal op 31-12-2019

Naam

Frank Goossensen
Sales & Business Development Director Europe,  
Middle East and UK, Arcadis

Martin Bloem
Partner, Marstrat

Robert de Bruin
Head Corporate Communication & Markets,  
Van Oord

Bram de Vos
Managing Director, Environmental Sciences Group, 
Wageningen University & Research (WUR)

Namens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Deltatechnologie

Kennisinstellingen
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Naam

André Driessen
Directeur Internationaal Ondernemen, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Robbert Zappeij
Director Customer Finance Solutions, Royal IHC

Hein Pieper
Dijkgraaf, Waterschap Rijn en IJssel

Gijs van den Boomen
Directeur, Kuiper Compagnons

Ton Wouterse
Head of Maritime & Offshore Sector, Rabobank 
Nederland

Yousef Yousef
CEO, LG Sonic

Jacqueline Barendse
Financial innovation specialist, WASTE & Aqua for All 

Ronald Wormgoor
Deputy Director International Affairs Department, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Namens

Rijksoverheid

Maritieme sector

Waterschappen

Ontwerp

Financiële sector

Watertechnologie

Maatschappelijk middenveld

Infrastructuur en Waterstaat
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Naam

Bianca Nijhof
Managing Director Netherlands Water Partnership

Agendaleden

Robert Poelhekke
Directeur, NABU

Marcelien Bos-Koning
Communicatie Manager, Topsector Water & Maritiem

Irene Mouthaan
Programmaleider/secretaris Topsector Water & Mari
tiem

Secretariaat

Vincent Cornelissen
Project Manager, Netherlands Water Partnership

Namens

Netherlands Water  
Partnership

Exportfinanciering

Communicatie

Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat

Secretaris
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Communicatie, o.a.:
• Verzorgen van brede communicatie over  

ontwikkelingen en resultaten van het kernteam op 
o.a. de website van Topsector Water & Maritiem, 
de nieuwsbrief van NWP en de nieuwsbrief van 
NML, NMT, en social media

• Opstellen van strategie en dit jaarverslag

Informatie, o.a.:
• Aangehaakt zijn bij de uitvoering van de WEX 

(jaarlijks)
• Informeren van de leden van het kernteam  

over relevante ontwikkelingen in de sector en  
desgewenst vragen hun achterban hierover te 
informeren en/of te consulteren

• Consulteren van de brede achterban van Topsector 
Water & Maritiem over de prioritaire landen en 
thema’s

• Coördineren van inzet Excellente Promotie (ten 
behoeve van diverse onderzoeken), relevante 
rapporten en documenten delen met de kernteam
leden en hun achterban

• Kernteamleden informeren over relevante  
activiteiten en events

2019 was het jaar van het missie gedreven Topsectorenbeleid, de links met de Topconsortia voor Kennis en  
Innovatie (TKI’s) en de wetenschap, de update van de Internationale Water Ambitie (IWA), het ontstaan van het  
idee van precisiemissies, en de daarmee gepaard gaande herijking van de internationaliseringsstrategie van het 
kernteam. De klankbord rol van het kernteam Internationaal is daarbij besproken, met de ambitie om meer  
actiegericht te werk te gaan. 

Activiteiten kernteam Internationaal

Het kernteam kwam vier keer bij elkaar, zoals  
verderop wordt beschreven. Daarnaast is het kern
team, de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, haar 
leden en haar achterban actief betrokken geweest (en 
nog steeds betrokken) bij diverse platforms, overleg
gremia en evenementen. Hieronder een greep uit deze 
activiteiten:

Netwerk, o.a.:
• Trekkers Internationaal overleggen van VNO

NCW en NLinBusiness (overleggen met de  
internationale tak van de andere Topsectoren)

• Regulier en periodiek overleg met alle secretarissen 
van Topsector Water & Maritiem, NLinBusiness, 
NML, NMT, Water Alliance en ENVAQUA.

• Deelname supportteamoverleg van TSWM
• Periodiek overleg (wekelijkse call) met voorzitter 

en vicevoorzitter van het kernteam Internationaal
• Input leveren voor (als voice of industry):

 Werkplaats
 NLinBusiness
 VNONCW
 InvestNL
 Internationaal Strategisch Overleg ISO NL 

(voorheen Dutch Trade & Investment Board 
(DTIB))

• Overheid (ministeries en ambassades)
• Voorbereiden en uitvoeren van de reguliere  

vergaderingen van het kernteam Internationaal,  
4 per jaar (zoals verderop verder beschreven)

• Aanjagen en/of regisseren van coalitie van  
partijen voor gezamenlijke promotie en/of  
propositie voor enkele prioritaire landen en  
thema’s (o.a. nauwere samenwerking met de 
andere Topsectoren)
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17 juni 2019

Locatie:
Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat

Gasten:
Michiel de Lijster ((Inter
departementale Water 
Cluster (IWC)))

Deelnemers:
Frank Goossensen, 
Robert de Bruin, 
Gijs van den Boomen,
Ton Wouterse,  
Yousef Yousef,  
Ronald Wormgoor,  
Bianca Nijhof, 
Roel de Graaf,  
Vincent Cornelissen

11 december 2019

Locatie:  
Rabobank hoofdkantoor

Gasten: 
Annemieke Nijhof, 
(boegbeeld Topsector 
Water & Maritiem)

Deelnemers:
Frank Goossensen,  
Martin Bloem,  
André Driessen,  
Robbert Zappeij,  
Jacqueline Barendse,  
Ronald Wormgoor,  
Bianca Nijhof, 
Bram de Vos, 
Tom Wouterse, 
Gijs van den Boomen, 
Robert Poelhekke,  
Vincent Cornelissen

22 maart 2019

Locatie:
WURcampus in het 
Lumengebouw

Gasten:
Ivo Demmers (Duurzaam 
Waterbeheer),  
Seray Özsöylemez 
(I&W)

Deelnemers:
Frank Goossensen,  
Martin Bloem, 
Robert de Bruin,  
Bram de Vos, 
Gijs van den Boomen, 
Ton Wouterse,  
Yousef Yousef,  
Robbert Zappeij,  
Bianca Nijhof,  
Vincent Cornelissen

10 oktober 2019

Locatie:
Arcadis Amersfoort

Gasten:
 

Deelnemers:
Frank Goossensen,  
Martin Bloem,  
Robert de Bruin,  
André Driessem,  
Hein Pieper,  
Jacqueline Barendse,  
Jan Busstra,  
Bianca Nijhof,  
Vincent Cornelissen

Vergaderingen kernteam Internationaal

Vergadering maart 2019
• Het eerste onderwerp dat werd behandeld was 

het internationale werk van kennisinstituten en 
universiteiten, met de specifieke input van de 
Wageningen universiteit en research group  
vertegenwoordigd door Ivo Demmers.  
Centraal stond de aansluiting van kennisinstellingen  
bij andere sectorpartijen. Hierbij was ook  
aandacht voor de betrokkenheid van kennis
instellingen bij inkomende missies, internationale 
fondsen, en bredere subsidieregelingen omtrent 
waterthema’s. Uitkomst: inzet Excellente Promotie: 
van Onderzoek naar Praktijk (zie verderop).

• De voorbereidingen voor de EXPO2020 in Dubai 
zijn ook besproken, waarbij werd ingegaan op 
onder andere sustainability, digitalisering, big 
data, urbanisatie en afvalwater.

• Het betrekken van midden en kleinbedrijf (MKB) 
bij innovatiemissies vormde een derde punt 
dat geadresseerd is tijdens deze vergadering 
(precisie missies). Er is besproken hoe MKB het 
beste ondersteund kan worden, en hoe bedrijven 
geëngageerd kunnen worden door de thema’s van 
de missies te verduidelijken.
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Vergadering december 2019
• Annemieke Nijhof, boegbeeld Topsector Water 

& Maritiem, deelde haar visie op de Topsector. 
Daarbij is besproken hoe de sector zichzelf beter 
kan positioneren op de internationale markt,  
bijvoorbeeld door meer focus op finance en  
financial engineering te leggen, en door  
Nederlandse innovaties te vertalen naar inter
nationale activiteiten. De wereld bepaalt, de 
sector speelt er op in. 

• Er is vooruitgekeken naar de inzet van precisie
missies, en de herijking van de Internationaliserings
strategie is voor besproken.

• Daarnaast is vastgesteld dat NLinBusiness meer 
betrokken kan worden in de planontwikkeling. 

• Voor de Strategische Beurzen wordt de nadruk 
gelegd op een meerjarige aanpak bij het  
committeren aan een beurs, en krijgen kleinere 
beurzen meer aandacht.

 

Vergadering juni 2019
• De ambities van het innovatieprogramma voor de 

Noordzee, Nova Delta (zie: Link), zijn besproken 
en hoe en hoe het project gelinkt kan worden met 
een internationaal publiek door middel van show
cases.

• De transitie van IWA naar NIWA (Netherlands 
International Water Ambition), uitgevoerd door het 
IWC, is geadresseerd (zie: Link). Hierbij draait 
het om een grotere focus op multilaterale samen
werking en ontwikkelingssamenwerking, waarbij 
de SDGs en klimaatadaptie (GCA) centraal staan. 
Ook wordt er meer aansluiting gezocht met de 
EU, zowel op projectontwikkeling als economische 
marktkansen.

Vergadering oktober 2019
• Op de agenda van deze vergadering stond de  

internationale strategie van de Topsectoren (breed).
• Een meer programmatische insteek kan de impact 

van de topsector vergroten, echter is hiervoor 
meer capaciteit nodig. Bijvoorbeeld door extra 
inzet NWP en NML. 

• De internationaliseringsstrategie van het kern
team Internationaal is besproken, waarbij meer 
aandacht wordt besteed aan een thematische 
insteek als klimaatadaptatie, digitalisering en 
financiering. Er wordt een grotere nadruk gelegd 
op kansen, in plaats van op een landenfocus, 
waarbij meer verbinding wordt verzocht met grote 
mondiale projecten. 

• Precisiemissies voor MKBpartijen zijn verder 
besproken. Het idee is om private missies op te 
gaan zetten met vermarkting van kennis (vertaling 
van onderzoek naar praktijk) met kernteam als 
poortwachter en uitvoering door netwerk en  
brancheverenigingen (NWP en NML).

“Kennisinstellingen dragen graag bij om de impact van de Topsector Water 
& Maritiem te vergroten. We doen dit vanuit een integrale oplossingsgerichte 
benadering, waarbij we proberen verschillende domeinen aan elkaar te  
verbinden. Samen met onze private en publieke partners zetten we onze  
grote internationale netwerken in om nieuwe internationale kansen te creëren 
en samenwerkingen op te zetten.” Bram de Vos, Managing Director Environmental 

Sciences Group, Wageningen University & Research (namens de kennisinstellingen)

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/nova-delta-de-stand-februari-2019/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/04/nederlandse-internationale-waterambitie-niwa
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Strategische beurzen

OTC: Offshore  
Technology Conference

6 – 9 mei  
Texas

‘Where world’s energy 
professionals meet to  
exchange knowledge 
and share ideas and 
opinions to advance 
scientific and technical 
knowledge for Offshore 
resources.’

• 59,200 bezoekers
• 2300 exposanten uit 

40+ landen
• 45 deelnemers aan 

het Holland Paviljoen

Marintec

3 – 6 december  
Shanghai
  
‘Shanghai is het zenuw
centrum van de Chinese 
scheepsbouw.’

• 71736 bezoekers
• 2200 exposanten uit 

16 landen
• 25 deelnemers aan 

het Holland Paviljoen

WEFTEC

21 – 25 september 
Chicago

‘Water Environment 
Federation Technical 
Exhibition & Conference 
is the largest conference  
of its kind in North 
America.’

• Meer dan 22.000 
bezoekers

• 1111 exposanten uit 
16 landen

• 15 deelnemers aan 
het Holland Paviljoen

MYS: Monaco  
Yacht Show

25 – 28 september 
Monaco

‘De superjacht industrie 
binnen de maritieme 
industrie één van de 
kansrijke niche markten 
voor Nederland.’

• 5000 bezoekers
• 229 exposanten 
• 13 deelnemers aan 

het Holland Paviljoen

Strategische beurzen

Foto: zie Link

https://twitter.com/NLintheUSA/status/1177223796664754182
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Resultaten: Door een krachtige Nederlandse  
presentatie op de beursvloer hebben de individuele 
partijen extra exposure gekregen. Tijdens de  
georganiseerde netwerkmomenten hebben de  
deelnemende partijen de mogelijkheid gekregen het 
reeds bestaande netwerk in de Verenigde Staten uit  
te breiden en het brede internationale netwerk te 
versterken. De netwerkreceptie was zeer goed  
bezocht, de Consul, Bianca Oudshoff was hierbij ook 
aanwezig. De relatie met het US Water Cluster en de 
Milwaukee Water Council zijn versterkt en nieuwe 
contacten zijn gelegd.

Follow-up: Deelnemende partijen in het paviljoen  
hebben allen aangegeven de WEFTEC Chicago als 
zeer waardevol evenement te hebben ervaren, met 
goede leads en mogelijkheden voor opvolging.  
Een meerderheid van de deelnemers geeft aan zeker 
interesse te hebben in deelname aan de WEFTEC 
New Orleans in 2020.

WEFTEC
Waarom: WEFTEC is het snelst groeiende jaarlijkse 
evenement op het gebied van waterkwaliteit in de 
wereld. De beursvloer biedt met meer dan 1000 
exposanten ongeëvenaarde toegang tot de meest 
innovatieve technologieën op het vakgebied, dient 
als forum voor nationale en internationale zakelijke 
kansen en biedt uitgebreide netwerkmogelijkheden 
voor de meer dan 20.0000 bezoekers en ruim 1100 
exposanten.

Rol: Gedurende de beurs hebben de bedrijven in het 
paviljoen hun bestaande zakenrelaties ontvangen en 
nieuwe contacten gelegd. Ook is er matchmaking  
georganiseerd en vonden afspraken plaats in het 
Netherlands Pavilion. Naast de normale beurs
activiteiten zijn er, onder andere vanuit de activiteiten 
van NWP en de Water Alliance op de USA,  
verschillende activiteiten georganiseerd om de  
deelnemers goede exposure te geven.

Foto: zie Link

https://twitter.com/NLintheUSA/status/1177223796664754182
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Resultaten: De conferentie heeft onder andere geleid 
tot de bestendiging van IRO’s lange termijn relatie 
met de OTCgemeenschap, evenals de exposure van 
Nederland als vernieuwend land op het vlak van 
energietransitie. Daarnaast zijn er ook waardevolle 
nieuwe contacten gemaakt binnen de sector, en zijn 
nieuwe contracten afgesloten.

Follow-up: Vanuit het Strategische Beurzen Program
ma (SBP) is vastgelegd dat IRO zal continueren met 
deelname aan de OTC. Daarnaast heeft de IRO voor 
2020 ook toezegging voor een landensessie in het 
officiële programma van OTC, thema: “Embracing the 
energy transition: The Dutch approach”.

OTC
Waarom: De Offshore technology beurs is al 50 jaar 
een van de toonaangevende beurzen op offshore 
energy gebied. Houston is het hart van waaruit alle 
energieactiviteiten in de Golf van Mexico worden 
aangestuurd, en waar de wereldwijde offshore 
energieindustrie bij elkaar komt. Blijvend richt de 
Vereniging Industriële Raad voor de Olie en Gas 
(IRO), uitvoerder van het Netherlands Pavilion, zich 
op Mexico en de VS.

Rol: IRO verzorgde onder andere een groot Nether
lands Pavilion – 1.000 m2  waarin 45 Nederlandse 
bedrijven zich lieten zien aan de offshore energie
wereld. Tevens organiseerden ze themabijeenkomsten 
met bv. landen als Mexico, Brazilië en de VS, veelal 
in nauwe samenwerking met Nederlandse  
ambassades/NBSO’s in die landen. Middels de 
uitgave van een speciaal thema magazine “Offshore 
Holland” zijn de deelnemers nog extra vermarkt.  
De netwerkreceptie trok meer dan 340 gasten.

Foto: zie Link

https://maritimetechnology.nl/cities-of-opportunities-presenteren-zich-op-het-nmt-holland-paviljoen-tijdens-offshore-energy-2019/
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Resultaten: Er zijn diverse B2B en B2C activiteiten 
opgezet ter bevordering van handelscontacten en het 
versterken van de concurrentiepositie van het Neder
landse superjachtbouwcluster. Dertien HISWA Holland 
Yachting Group leden exposeerden collectief in het 
circa 200 m2 grote Netherlands Pavilion inclusief  
buitenterras met displays. Daarnaast nam een vijftien
tal leden deel aan de show met individuele stands 
(circa 400 m2) en jacht presentaties op het water.

Follow-up: Alle leads zijn en worden opgevolgd op 
basis van de wensen en behoefte van de gasten die 
het paviljoen hebben bezocht. Tevens is het lobby
traject van belang om te zorgen dat ook de overheid  
aangesloten blijft bij de doelstelling die wordt  
gehanteerd (exportbevordering van het Nederlandse 
superjachtbouwcluster door het versterken van de 
positie in bestaande markten en het ontsluiten van 
nieuwe markten).

MYS
Waarom: De Monaco Yacht Show is jaarlijks hét 
evenement in de Super Yacht Industry. Eén keer per 
jaar komt de hele industrie in Monaco samen en barst 
Monaco uit zijn voegen. In dit tumult presenteert de 
Nederlandse superjacht industrie de nieuwste jachten 
en technieken.

Rol: De HISWA Holland Yachting Group vertegen
woordigt de Nederlandse bedrijven in de Super Yacht 
Industry en organiseerde een eigen paviljoen op de 
show. Dit Netherlands Pavilion was het trefpunt voor 
de leden van de Holland Yachting Group en de plek 
om met internationale bezoekers in contact te komen. 
Naast de gemeenschappelijke faciliteiten in het  
paviljoen werd er voor een aantal leden een  
individuele presentatie gerealiseerd. Een enthousiast 
team van matchmakers sprak mensen op de kade aan 
en bracht deze in contact met de standbemanning 
van de leden in het paviljoen. Zo kwamen deze leden 
in direct contact met hun doelgroep en konden zij een 
succesvol event realiseren. 

Foto: zie Link

https://www.vbhi.com/our-story/news-events/news/high-technology-with-vbh-at-monaco-yacht-show
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Resultaten: De resultaten verschillen per bedrijf.  
Over het algemeen zijn de deelnemers in het Nether
lands Pavilion tevreden met de bezoekersaantallen  
en de geboden mogelijkheid om de belangrijkste 
spelers in China te ontmoeten tijdens de tijdens beurs 
georganiseerde netwerkevents. Met name de  
mogelijkheid om in contact te komen met de belang
rijke scheepswerven wordt zeer op prijs gesteld.  
Het merendeel van de deelnemers in het Netherlands 
Pavilion geeft aan tussen de 05 leads te hebben en 
heeft een Nederlands bedrijf tijdens de beurs een 
order binnengehaald. 

Follow-up: Deze beurs wordt elke twee jaar gehouden.  
Om contacten te onderhouden en kansen voor 
Nederlandse bedrijven op de Aziatische markt te 
blijven aanbieden wil NMT in de nabije toekomst aan 
deze beurs blijven deelnemen met een Netherlands 
Pavilion. 

 

Marintec Shanghai
Waarom: Met China als grootmacht en gelijktijdig 
opkomende markt in de maritieme industrie en  
Shanghai als kloppend hart daarvan, is Marintec een 
sterke ‘connector’ voor de wereldwijde maritieme 
sector en de grootste maritieme vakbeurs in Azië.  
Een vertegenwoordiging vanuit Nederland kan  
daarbij zeker niet achterblijven. Voor Topsector Water 
en Maritiem is dit een uitgelezen kans om het aanbod 
te presenteren in een belangrijke markt. Shanghai is 
het zenuwcentrum van de Chinese scheepsbouw. 

Rol: Als organisator van het Netherlands Pavilion  
was Netherlands Maritime Technology (NMT) verant
woordelijk voor de Netherlands Lounge incl. catering  
faciliteiten voor de deelnemers. Daarnaast werd 
aandacht besteed aan het vermarkten van diensten/
producten voor de Chinese maritieme markt.  
Dit vergroot het referentiekader en over een langere 
periode het draagvlak van het Nederlandse aanbod. 
Het kernteam Export en Promotie van Topsector Water 
en Maritiem kan in het promoten hiervan een belang
rijk rol spelen vanuit haar bestaande en potentiële 
netwerk, bijvoorbeeld door een matchmaking en 
netwerk event.

Foto: zie Link

https://www.marintecchina.com/en-us/Visitors/Floor-Plan
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Dubai: Voorbereidingen Promotie 
EXPO2020
Waarom: Met 190 deelnemende landen biedt de 
wereldtentoonstelling EXPO2020 Dubai een podium  
voor Nederlandse bedrijven om zich voor een inter
nationaal publiek te positioneren, presenteren,  
zakelijke kansen te verzilveren en om de SDGs 
centraal te stellen in hun activiteiten. Nederland neemt 
deel aan de EXPO2020 Dubai onder het thema 
Uniting Water, Energy and Food, om meerjarig in te 
zetten op het identificeren en verzilveren van kansen 
op dit thema wereldwijd en in de bredere Golfregio. 
In aanloop naar, en tijdens de Expo worden diverse 
activiteiten georganiseerd om de Nederlandse  
expertise op het gebied van Water, Energy & Food 
voor het voetlicht te brengen.

Rol: Het Netherlands Water Partnership (NWP) is 
een netwerkorganisatie met zowel publiek als private 
deelnemers en zal middels haar uitgebreide netwerk 
en kennis van de watersector de programmering in 
aanloop en tijdens de EXPO2020 Dubai met de  
sectorpartijen invullen. Dit project zal daar een 
bijdrage aan leveren door een activiteit/evenement in 

In 2019 heeft de achterban van het kernteam Internationaal wederom gebruik gemaakt van de Excellente  
Promotieregeling, gefinancierd vanuit het Partners voor Water programma. Dit ten behoeve van de promotie van 
de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water – met als resultaat sterkere internationalisering en meer 
export. Hieronder een toelichting op de vier activiteiten die zijn gefinancierd.

Excellente Promotie

Nederland te ondersteunen waar Nederlandse water
sector partijen worden geinformeerd over de kansen 
die de EXPO2020 Dubai zou kunnen bieden door 
deel te nemen aan de geplande activiteiten tussen 
oktober 2020 en april 2021. Tijdens dit evenement 
wordt uiteraard aandacht besteed aan de inhoud van 
deze geplande activiteiten tijdens de EXPO2020. 

Resultaat: De excellente promotie is gebruikt om voor 
de promotie van kansen voor de Nederlandse water
sector door ons te verdiepen in de waterprogrammering 
voor de EXPO202O Dubai. Er is veel aandacht 
besteed aan de concrete vorming van consortia en 
gezamenlijke initiatieven richting EXPO2020 Dubai 
en het versterken van de samenwerking tussen de 
deelnemende Nederlandse organisaties. 

Follow-up: De uitwerking van de resultaten moet 
tot recht komen in het Netherlands Pavilion tijdens 
EXPO2020 Dubai, waar de Nederlandse delegatie 
de mogelijkheid heeft hun contacten in de MENA 
regio te verbreden. Echter, op het moment van  
schrijven is bekend geworden dat de EXPO2020 een 
jaar is uitgesteld.

2. Stratelligence B.V.

Investering in onder
zoek naar de duurzame 
energietransitie voor 
de maritieme sector en 
marktkansen die hier 
bestaan

4. Water Alliance

Routekaart voor  
waterinnovaties door  
het landschap van  
kennisinstituten,  
financieringsinstrumenten, 
incubators, fieldlabs en 
netwerkorganisaties

1. NWP

Promotie EXPO2020 
Dubai water  
programmering WEF 
nexus

3. NWP

IWA Water and  
Development Congress & 
Exhibition

Excellente Promotie
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Follow-up: Actieve followup bepaalt hoe de kennis 
en het uiteindelijke product heeft bijgedragen aan 
een duurzame energietransitie en of de partijen die 
het product ontvangen hebben deze actief hebben 
toegepast. Zo wordt duidelijk wat er in toekomstige 
vergelijkbare producten verbeterd kan worden.  
Op het moment van schrijven wordt een webinar 
ontwikkeld waarin de resultaten met de sector worden 
besproken.

Kansen energietransitie
Waarom: Dit onderzoek dient als tool voor organisaties  
om kansen te verkennen m.b.t. het investeren in duur
zame energietransitie. Ook dient het als inspiratie en 
onderbouwing voor een duurzame energietransitie  
binnen de maritieme sector voor een toekomst
bestendige marktpositie.

Rol: Het kernteam Internationaal is opdrachtgever  
van het onderzoek, en is aanspreekpunt voor de 
gepresenteerde ideeën en het uiteindelijke product. 
Het kernteam Internationaal is verder verantwoordelijk 
voor de promotie van het opgeleverde product door 
deze te delen met de betrokken en geïnteresseerde 
partijen.

Resultaat:
• De energietransitie voor de sector is vertaald in 

kansen op basis van de huidige marktpositie en 
sterkten, rekening houdend met de internationale 
strategieën

• Daarmee is een mogelijk transitiepad geschetst 
naar een duurzame toekomstbestendige markt
positie

• Zie: Link

Foto: Artist impression van het Netherlands Pavilion

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/kansenenergietransitietswm/
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Resultaat: Dit project heeft geresulteerd in een succes
vol Netherlands Pavilion waar de Nederlandse sector 
(MKB, kennisinstellingen en consultants) goed in de 
schijnwerpers stond. Het pavilion werd goed bezocht 
en er was een aantrekkelijk gezamenlijk programma. 
Feedback van de deelnemers was over het algemeen 
zeer positief. De zichtbaarheid en netwerkmogelijk
heden hebben concrete kansen gecreëerd voor  
bedrijven in de Nederlandse watersector in de regio 
Azië. 

Follow-Up: Bedrijven in de Nederlandse watersector 
hebben hun relatienetwerk kunnen uitbouwen en 
de kansen op concretere projectkansen in de regio 
Azië vergroot. Deelname aan dit congres zal in de 
toekomst weer overwogen worden. 

 

Sri Lanka: IWA Water and Development 
Congress & Exhibition
Waarom: Van 15 december 2019 vond de IWA  
Water and Development Congres & Exhibition plaats 
in Colombo, Sri Lanka. IWA organiseerde het  
evenement in samenwerking met het Ministry of City 
planning & Water Supply en de National Water 
Supply and Drainage Board. Overkoepelend thema 
van de IWA conferentie was ‘Sustainable solutions 
for emerging countries’. De Nederlandse integrale 
aanpak, gericht op partnerships en samenwerkings
verbanden paste uitstekend bij dit thema.

Rol: NWP organiseerde in samenwerking met Match
plus en de Nederlandse ambassade in Colombo een 
bescheiden Netherlands Pavilion met een deelnemers
veld van MKB, kennisinstellingen en consultants 
en een huiskamerfunctie voor de IWA Water and 
Development Congres & Exhibition. Het pavilion 
zette de Nederlandse organisaties en expertise in de 
schijnwerpers. In het pavilion konden de verschillende 
deelnemers zich presenteren door vloeroppervlak af 
te nemen. Centraal in het pavilion bevond zich de 
Holland Lounge waar deelnemers hun relaties konden 
ontvangen. 

Foto: zie Link

https://www.thesourcemagazine.org/iwa-water-and-development-congress-exhibition-2019/
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Resultaat: Een kaart van Nederland met een overzicht 
van het Nederlands innovatielandschap dat: 
• Inzicht geeft in de kernactiviteiten op het gebied 

van kennisvalorisatie van de onderzoeksinstituten 
(universiteiten en kennisinstituten)

• De pilotlocaties, demosites en proeftuinen toont
• De netwerkorganisaties/ innovatieprogramma’s 

weergeeft
• Sharedfacilities – open labs (niet commercieel 

gedreven) laat zien
• Campussen en incubators (met water als speer

punt) toont
• Mogelijke interessante instrumenten weergeeft

Follow-up: Een sterke followup is noodzakelijk om 
te garanderen dat het project bij het juiste publiek 
terechtkomt en dat ondernemers gebruikmaken van  
de mogelijkheden die aangeboden worden.  
Onderzoeksinstituten moeten actief betrokken worden 
om te garanderen dat de informatie up to date blijft 
en er een goede connectie blijft tussen bedrijven en 
kennisinstituten. Op het moment van schrijven wordt
de laatste hand gelegd aan het document, waarna 
het kernteam zorg draagt voor publicatie.
 

Van Onderzoek naar Praktijk
Water Alliance: Routekaart voor waterinnovaties  
door het landschap van kennisinstituten, financierings
instrumenten, incubators, fieldlabs en netwerk
organisaties

Waarom: De innovatiemakelaars van de TKI’s 
watertechnologie en deltatechnologie vervullen een 
spilfunctie voor de innovatieve (internationale)  
ondernemer. Om deze ondernemers te helpen door 
de bomen het bos te kunnen zien is er behoefte aan 
een handzaam instrument om hen inzicht te geven in 
het innovatielandschap én om dit landschap ook inter
nationaal voor het voetlicht te brengen. Daarom is het 
van belang om het innovatielandschap via een kaart 
van Nederland voor ondernemers in Nederland, en 
het tegelijkertijd ook als internationale marketingtool, 
in te zetten.

Rol: Het kernteam heeft Water Alliance gevraagd 
de lead te nemen. Het overzicht van en voor de 
water sector helpt innovatieve ondernemers bij het 
vinden van hun weg door het Nederlandse innovatie
landschap. Ook functioneert het als een overzicht 
voor beleidsmedewerkers, medewerkers van kennis
instituten of netwerkorganisaties én als marketingtool 
om de innovatiekracht van de Nederlandse Water
sector te laten zien. 

‘Snapshot’ van conceptposter, 

neem contact op met het 

secretariaat van het kernteam 

Internationaal voor de  

definitieve versie.
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Geopolitieke ontwikkelingen zoals handelsconflicten 
tussen de VS en enkele landen en de onderhandelingen  
rondom de Brexit brengen echter onzekerheden met 
zich mee voor de economische groei. Herontwikkeling 
van havens wordt bijvoorbeeld uitgesteld door  
afnemende vaarbewegingen als gevolg van de  
handelsoorlog tussen de VS en China.
 
De WEXdeelnemers geven aan vooral samenwerking 
met andere bedrijven nodig te hebben. Bij de bedrijven 
die actief zijn op het gebied van watertechnologie 
wordt dit gevolgd door meer kennis van de markt en 
van gebruikers en financiële middelen. Bij de bedrijven 
die actief zijn op het gebied van deltatechnologie 
wordt samenwerking met andere kennisinstellingen, 
meer kennis van de markt en van gebruikers en 
financiële middelen, naast samenwerking met andere 
bedrijven, vaak genoemd. Ook het beter benutten van 
internationale relaties, waaronder ambassades, wordt 
benoemd als een belangrijk aspect voor bedrijven in 
beide sectoren.

 

Het kernteam Internationaal gebruikt onder andere de Watersector Export Index (WEX) als feitelijke onderbouwing 
van strategische keuzes in de internationaliseringsagenda en het internationale beleid voor water, door onszelf en 
door derden. In onderstaand kader wordt de WEX toegelicht. Let wel, de publicatie van het laatste WEX-rapport 
(december 2019) is voor de COVID-19 epidemie is geweest.

Uitgelicht: WEX 2019

De WEX zet al enkele jaren een duidelijk beeld neer 
van de marktontwikkelingen en het belang van de 
door de watersector voortgebrachte export. De WEX 
richt zich specifiek op water en deltatechnologie. 
NWP is opdrachtgever en begeleidt het onderzoek, in 
samenwerking met de Water Alliance en ENVAQUA. 
De WEX wordt gefinancierd door het programma 
Partners voor Water en uitgevoerd door Panteia.

De WEX geeft over het algemeen een continue en 
stijgende lijn weer in de ontwikkelingen van de export 
in de watersector over de periode 20002018.  
Mede door de handelsoorlog en Brexit kwam de 
wereldhandel onder druk te staan, waardoor de  
wereldeconomie minder snel groeide dan verwacht. 
Toch heeft de Nederlandse economie in 2018 een 
groei laten zien van 2,6%, welke vooral te danken 
is aan meer consumptie en investering. 70% van de 
ondervraagde bedrijven in de watersector zien de 
huidige situatie op de buitenlandse markt voor water
activiteiten als gunstig. 

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven 
hebben veel vertrouwen in de toekomst op gebied van 
wateractiviteiten (87%), waarbij vooral afvalwater 
en watervoorzieningen worden gezien als thema’s 
waar de meeste kansen liggen. Op het gebied van 
watertechnologie worden de meeste kansen gezien 
in omringende landen als Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. Verder worden de Verenigde Staten, India, 
China, Kenia en de Verenigde Arabische Emiraten als 
kansrijke landen genoemd. Op het gebied van delta
technologie noemen bedrijven in de sector landen 
als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk in de 
directe omgeving, en de Verenigde Staten (VS) en de 
Verenigde Arabische Emiraten, als kansrijke markten 
verder weg. 
 

300

totaal

* De WEX voor 2018 betreft een voorlopige realisatie.

Figuur 1  De Watersector Exportindex (WEX) voor de periode 1995-2019 (2000=10)

** De WEX voor 2019 betreft een prognose.

Bron: Panteia, 2019.
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Colofon
Topsector Water & Maritiem
www.topsectorwatermaritiem.nl (Link)

Kernteam Internationaal
Secretariaat mogelijk gemaakt door Partners voor 
Water

Bron: Dutchwatersector.com, HISWA Holland Yachting 
Group, Internationaliseringsstrategie kernteam
Internationaal, IWA, NIWA, IRO, maritiemland.nl,  
maritimetechnology.nl, MYS, Marintec, NML, NMT, 
NWP, OTC, Partners voor Water, SMM, Stratelligence 
B.V., The Netherlands Embassy in the United States 
VBH, WEFTEC, Water Alliance, WEX.

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/

