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Samenvatting 
 

Van 3 tot en met 13 oktober 2008 heeft de provincie Utrecht een acquisitiereis naar Japan 
ondernomen. Enerzijds om gaming bedrijven te interesseren voor vestiging in Utrecht en 
anderzijds om de relatie met Japanse bedrijven die reeds gevestigd zijn in Utrecht te 
versterken. 
De reis begon met een bezoek aan Fukuoka, de grootste stad op het eiland Kyushu. Dit 
onderdeel is later toegevoegd aan het programma vanwege de kansen die een goede relatie 
met deze regio biedt. Tevens waren wij uitgenodigd door Kyushu University. Naast deze zeer 
gerenommeerde universiteit bevinden er zich ook een aantal toonaangevende bedrijven op 
het gebied van gaming in Fukuoka. 
Het programma startte met een bezoek aan de Kyushu University waarmee de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (HKU) reeds een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. 
Hierna is er op bestuurlijk niveau kennis gemaakt met de Vice Gouverneur van de prefectuur 
Fukuoka en de burgemeester van Fukuoka. Hiermee is een goede basis gelegd om verder 
samen te werken met het verbond van gaming bedrijven in de regio waarin de overheid 
participeert. 
Bij terugkeer in Tokio splitste de delegatie zich om een programma gericht op hoofdkantoren 
en een programma gericht op gaming gelijktijdig uit te voeren. Binnen het hoofdkantoren 
programma zijn er bezoeken gebracht aan bedrijven welke een vestiging in de provincie 
Utrecht hebben. Dit waren; Komori Corporation, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi 
Electric Corporation en Mitutoyo. Veel bedrijven gaven aan ongerust te zijn en hinder te 
ondervinden van de huidige financiële crisis. Alle bedrijven waren echter nog steeds zeer 
tevreden met hun vestiging in de provincie Utrecht en stelden het bezoek door de provincie 
zeer op prijs. Het is voor Japanse bedrijven dan ook erg belangrijk om een relatie op te 
bouwen en in het bijzonder met overheden. 
Voor het gaming programma werden er enkele bezoeken aan gaming bedrijven in Tokio 
gebracht en was er een deelname aan de Tokyo Game Show georganiseerd. Samen met 
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Japan hebben wij met 10 gaming 
bedrijven gesprekken gevoerd. De bedrijven waren zeer onder de indruk van de 
ontwikkelingen op het gebied van gaming in Nederland en zeer geïnteresseerd in de 
mogelijkheden die de Europese markt te bieden heeft. Voor enkele bedrijven wordt nu 
gewerkt aan de beantwoording van specifieke vragen of het opstellen van een propositie. 
Het betreft hier zeer uiteenlopende zaken, van vestiging tot samenwerking. Het is dan ook 
van belang om in contact te blijven met deze bedrijven om een goede relatie op te bouwen. 
Deze contacten worden zowel door de provincie Utrecht als door NFIA Japan in 
samenwerking bijgehouden.  
In het geheel zijn tijdens deze acquisitiereis de verwachte resultaten overtroffen. Het 
hoofdkantoren programma heeft bestaande relaties versterkt en nieuwe relaties opgeleverd. 
Niet alleen het aantal gaming bedrijven dat bereikt is was groter dan verwacht maar ook de 
interesse van deze bedrijven in de Europese markt. Er is zelfs 1 bedrijf dat zich op korte 
termijn in de regio wil vestigen. Deze reis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
profilering van Nederland en de provincie Utrecht als interessante vestigingsplaats en 
gaming regio binnen Europa.  
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Deelnemers 
 
 
Programma hoofdkantoren 
 

Jan Ekkers, Gedeputeerde Economische Zaken en Mobiliteit, provincie Utrecht 

Yolanda Ledoux, Teamleider Economie en Vrije Tijd, provincie Utrecht 

Paul Rupert, Hoofd Internationale Zaken en Utrecht Promotie, provincie Utrecht 

 

 
Programma gaming 
 
Vicky Sassen, Senior Projectmanager Acquisitie, provincie Utrecht 

Derk van Wingerden, Projectmanager Acquisitie, provincie Utrecht 

Alma Schaafstal, Directeur, Taskforce Innovatie Utrecht 

Kees Jan Groen, Projectmanager, Creative Cities Amsterdam Area 

Viktor Wijnen, Zakelijk Directeur, Dutch Game Garden 
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Fukuoka en Kyushu University 
 
 
Vrijdag 3 oktober 
 
Vertrek richting Tokio, Japan vanaf luchthaven Schiphol. 
 
Zaterdag 4 oktober 
 
Aankomst Tokio, binnenlandse vlucht naar Fukuoka. Bij aankomst in Fukuoka werden wij 
opgehaald door Mao Ide, coördinator International Center (UNIC) Kyushu University, waarna 
wij gezamenlijk hebben gedineerd om het programma door te nemen.  
 
Zondag 5 oktober 
 
De dag begon met een bezoek aan Dazaifu en het Kyushu National Museum onder 
begeleiding van Mao Ide en Makoto Maeda (Deputy Director UNIC, Kyushu University). 
Dazaifu is een oude stad met verschillende tempels en heiligdommen. In het nabijgelegen 
museum is veel te zien van de geschiedenis van het eiland Kyushu. 
In de avond was er door Kyushu University een receptie georganiseerd in het Okura Hotel 
om kennis te maken. Hierbij waren vanuit Kyushu University de volgende mensen aanwezig: 

 
Tijdens de receptie is er door de Vice President van Kyushu University en gedeputeerde 
Ekkers een speech gegeven en geschenken uitgewisseld. Tevens was er de gelegenheid 
om meer te weten te komen over de opbouw van de universiteit en de specifieke 
vakgebieden. Er is reeds een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht en Kyushu University op het gebied van gaming en 
onderwijsmethoden, iets dat voor andere Utrechtse opleidingen op verschillende vlakken ook 
interessant kan zijn. Tevens kan de relatie in de toekomst onder andere door de Taskforce 
Innovatie verder uitgebouwd worden. 
 
 
 
 
 

Vice President 
Director Prof. Hiroto Yasuura (D. Eng.) 

Deputy Director; IMAQ 
Director; International Center (UNIC) Prof. Toru Tanigawa 

Deputy Leader; International Center (UNIC) 
Leader; Project Support Group Asso. Prof. Makoto Maeda 

Coordinator; International Center (UNIC) Ms. Mao Ide 

Dean 
Dept. of Human Living System Design Prof. Akira Yasukouchi (D. Science) 

Dept. of Human Living System Design Prof. Yutaka Tochihara (D. Medical Science) 
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Maandag 6 oktober 
 
Kyushu University 
In de ochtend hebben we met de voltallige delegatie een bezoek gebracht aan Kyushu 
University. De dag werd geopend door Prof. Toru Tanigawa. De eerste presentatie werd 
gehouden door Prof. Yutaka Tochihara. Hij heeft vanuit de universiteit uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de invloed van externe factoren op mensen. En hoe deze kennis te gebruiken 
bij het ontwerpen van kunstmatige omgevingen. Voor de simulatie van deze externe factoren 
worden naast de klassieke methoden ook simulaties gebruikt. In Utrecht wordt hier onder 
andere door het Center for Advanced Gaming and Simulation (AGS) onderzoek naar 
gedaan. 
In de tweede presentatie door Prof. Etsuo Genda kregen wij enkele voorbeelden, vaak 
afstudeerprojecten, van Computer Generated Images te zien. Dit zijn afbeeldingen welke 
zelfstandig door de computer gecreëerd worden op basis van specifieke algoritmen. 
Hiernaast wordt er door de faculteit aandacht besteed aan het verschil tussen het mentale 
beeld en de werkelijke afbeelding. Er zit vaak veel verschil tussen een beeld gecreëerd door 
een computer of door een tekenaar. Er worden nu algoritmen ontworpen om door de 
computer gegenereerde lichamen en gezichten er realistischer uit te laten zien. Dit wordt 
gecombineerd met ‘motion capture’ het digitaal vastleggen van bewegingen van mensen en 
voorwerpen. Dit alles draagt bij aan het realisme dat de speler ervaart in een spel. 

 
Tijdens de rondleiding door het laboratorium kregen wij de gelegenheid om verschillende 
dingen uit de presentaties met eigen ogen te zien. Om te beginnen de ruimtes waarin 
externe factoren worden gesimuleerd zoals hoogte, warmte, kou, isolatie, licht maar ook 
situaties in of onder water. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan de ‘motion capture’ 
studio van de universiteit. Hier doen zij tevens ‘3D Imaging’ het scannen van personen en 
voorwerpen in drie dimensies. Dit maakt het mogelijk om echte voorwerpen of mensen in 
spellen of simulaties te verwerken 
 
Prefectuur Fukuoka 
Na een gezamenlijke lunch hebben wij een bezoek gebracht aan het bestuur van de 
prefectuur Fukuoka. Hier werden wij ontvangen door de Vice Gouverneur Mr. Takayuki 
Nakashima. Het bezoek begon met een presentatie over de regio Fukuoka. Hieruit kwam 
duidelijk naar voren dat er hard aan de weg wordt getimmerd door de regio om zich op 
verschillende vlakken, waaronder gaming, beter op de kaart te zetten. Hierin zijn 
verschillende parallellen te vinden met de provincie Utrecht, zo richten zij zich actief op het 
stimuleren van breedband en wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Na de 
presentatie heeft gedeputeerde Ekkers kort wat over Utrecht verteld en geschenken 
uitgewisseld met de vice gouverneur. 
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Gemeente Fukuoka 
Het volgende bezoek werd gebracht aan de gemeente 
Fukuoka waar wij werden ontvangen door de burgemeester 
Mr. Hirotaro Yamasaki. Er werd begonnen met een 
presentatie over de Game Factory’s Friendship (GFF). Een 
organisatie waarin de gemeente participeert met de grootste 
gaming bedrijven uit de regio. Zij werken actief om Fukuoka 
te profileren als de stad voor gaming en gaming gerelateerde 
bedrijven. Hierin zit een sterke link met Utrecht en de 
activiteiten die wij op dit gebied ontplooien. Een 
vertegenwoordiging van de GFF was vorig jaar ook aanwezig 
op het NLGD Festival of Games in Utrecht. Tevens zijn de 
aangesloten bedrijven zeer interessant omdat zij allen grote spelers in Japan en Azië zijn 
maar nog geen positie in Europa hebben. Na de presentatie heeft gedeputeerde Ekkers kort 
wat over Utrecht verteld. Tevens is er een interview met de krant geweest als navolging van 
een artikel wat eerder over de komst van de Utrechtse delegatie was verschenen. 
 
CyberConnect2 
Als afsluiting van de dag brachten we een bezoek aan CyberConnect2, dit is een van de 
gaming bedrijven die participeren in de GFF. Hier kregen wij een rondleiding en een 
presentatie door Mr. Hiroshi Matsuyama de CEO van CyberConnect2. Er werken meer dan 
100 mensen bij het bedrijf maar zij hebben nog nagenoeg nooit iets buiten Japan gedaan. Dit 
geeft maar weer eens aan hoe groot de Japanse thuismarkt op het gebied van gaming is. 
Veel bedrijven zijn echter onzeker of deze thuismarkt nog lang blijft bestaan vanwege de 
vergrijzingsproblematiek waarmee Japan te kampen heeft. Om te blijven groeien moeten zij 
de mogelijkheden op de Europese markt verkennen. Zeker omdat dit nu de grootste markt in 
de wereld is en degene die het snelst groeit. 
Al met al een zeer drukke maar vooral leerzame dag. ’s Avonds arriveerden wij na een 
binnenlandse vlucht weer in Tokio waar wij werden opgehaald door Tom Kompier van het 
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) die ons naar het hotel bracht. 
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Tokyo 
 
 
Dinsdag 7 oktober – Hoofdkantoren 
 
Meetings Ambassade 
Op dinsdagochtend hebben we een bezoek gebracht aan de NL ambassade en 
achtereenvolgens gesproken met de ambassadeur, de Technisch Wetenschappelijk Attaché 
(TWA), het hoofd van de Economicshe Afdeling en de directeur Japan van het Netherlands 
Foreign Investment Agency (NFIA). 
Ambassadeur Philip de Heer is op 1 augustus 2008 gestart op deze post. Hij geeft aan dat 
Japanners een positieve associatie met NL hebben vanwege 400 jaar handelsrelaties. Het is 
belangrijk dat de provincie serieus aandacht schenkt aan Japanse bedrijven en hun zorgen, 
zowel op het hoofdkantoor in Japan als op de vestiging in Utrecht. Als je doorvraagt blijkt er 
altijd wel iets te zijn waar men zich zorgen over maakt. Verder is het van belang dat de juiste 
faciliteiten aanwezig zijn zoals een Japanse school, Japanse artsen, restaurants, golfbanen 
en één vast aanspreekpunt bij de overheid. Japanse investeringen zijn belangrijk voor 
Nederland omdat zij de technologie brengen die wij morgen nodig hebben. Bij de profilering 
van Utrecht in Japan moeten we (meer) gebruik maken van instituten zoals de Universiteit 
Utrecht en het RIVM.  
Het volgende gesprek is met Thomas Bleeker. Als TWA brengt hij contacten tot stand tussen 
NL en Japanse bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Vooralsnog is er relatief 
weinig interesse vanuit Nederland voor technologische samenwerking met Japanse 
bedrijven en kennisinstellingen. Het gesprek ging vooral over de mogelijkheden op het 
gebied van gaming. In dat verband wijst hij ook op de mogelijkheden in Korea. Daar is men 
ook goed in het ontwikkelen van virtuele werelden wat wellicht goed aansluit bij de Utrechtse 
expertise op het gebied van serious gaming.  
Tom Kompier is directeur Japan van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het 
NFIA is onderdeel van het ministerie EZ en onze belangrijkste partner bij de acquisitie van 
buitenlandse bedrijven. Vanuit Japan probeert de NFIA hoogwaardige technologiebedrijven 
naar Nederland te halen. Het aantal arbeidsplaatsen dat dit oplevert is minder relevant. Het 
innovatieve aspect is belangrijker. NFIA verdiept zich daarnaast in specifieke sectoren 
waaronder gaming. Op korte termijn zal dit vooral samenwerkingsprojecten opleveren tussen 
Japanse en NL bedrijven, op langere termijn ook directe investeringen. Regio’s spelen een 
belangrijke rol in de profilering van Nederland, zoals Utrecht op het gebied van gaming.  
Ten slotte spraken we met Gerard Michels, hoofd van de Economische Afdeling van de 
ambassade. De economische afdeling behartigt de belangen van de regering, het NL 
bedrijfsleven (handelsbevordering) en agrarische belangen. We hebben vooral gesproken 
over de economie van Japan. De groei van de economie werd de laatste jaren gevoed door 
de export. Als gevolg van de kredietcrisis heeft Japan nu last van het wegzakken van de 
export naar de VS, Europa en Azië. De financiële sector in Japan heeft relatief weinig last 
van de kredietcrisis. Japanse banken hebben veel cash en kopen onderdelen van banken in 
de VS op. De komende jaren zal de groei in Japan moeten komen door internationalisering. 
De ochtend werd afgesloten met een lunch aangeboden door de ambassade. 
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Mitutoyo 
In het gesprek veel aandacht voor de 
huidige financiële situatie in de wereld. 
Bij de directie van Mitutoyo leefde ook 
veel vragen over de economische 
situatie in Nederland en de 
verwachtingen voor de komende tijd. Ze 
waren goed op de hoogte van de situatie 
rondom Fortis. Wij hebben van onze kant 
aangegeven dat ondanks deze lastige 
economische situatie wij blijvend 
investeren in het versterken van onze 
kenniseconomie. We hebben toegelicht 
waarom we naar Tokio zijn gekomen 
(acquisitie gaming bedrijven op de Tokio GameShow én bezoek aan voor ons belangrijke 
Japanse hoofdkantoren met een vestiging in onze regio). Verder hebben we nog even kort 
gesproken over de sanctie die het bedrijf een aantal jaren geleden opgelegd heeft gekregen 
in verband met leveringen van instrumenten aan Libië. Deze is nog steeds van kracht maar 
loopt af in juli 2010.  
Wij hebben hen gevraagd hoe het met het bedrijf in het algemeen gaat en in het bijzonder 
met hun vestiging in Veenendaal. Mitutoyo heeft hierbij aangegeven dat de zaken in Amerika 
ronduit slecht lopen maar dat hun omzet in Europa en met name Duitsland nog steeds 
stijgende is. Zij hebben aangegeven momenteel geen dringende problemen te ervaren 
behalve dan dat het moeilijk is om aan technisch verkooppersoneel te komen. Wij hebben 
aangeboden hen evt. te kunnen ondersteunen via onze contacten met uitzendbureaus. Aan 
het einde van het gesprek zijn we uitgenodigd voor een zeer interessante rondleiding in het 
eigen museum dat Mitutoyo heeft waar alle producten die dit familiebedrijf door de jaren 
heen heeft ontwikkeld zijn te bekijken.  
 
 
Dinsdag 7 oktober – Gaming 
 
In de ochtend is op de ambassade eerst het programma voor de week doorgesproken met 
Eiichi Matsumoto, de project manager van NFIA welke ons zal bijstaan voor het gaming 
programma. Tevens gaf ons dit de tijd om alvast wat materiaal voor te bereiden voor de 
afspraken van die dag en de matchmaking de volgende dag. Hierna vertrokken wij naar OLM 
Digital. Zowel bij de bezoeken van deze dag als bij de gesprekken op de beurs werden wij 
bijgestaan door Alma Schaafstal en Viktor Wijnen. 
 
OLM Digital 
OLM is een bedrijf dat zich voornamelijk bezig houdt met digitale animaties. Zij zijn vooral 
bekend vanwege het werk dat zij doen voor de Pokemon series, films en spellen. In Japan is 
net de tiende Pokemon film uitgekomen en na tien jaar is de serie nog steeds mateloos 
populair. Het overgrote deel van de animaties wordt volledig op de computer gemaakt. 
Tijdens een rondleiding door het bedrijf hebben wij met eigen ogen kunnen zien hoe dit in 
zijn werk gaat. Tevens heeft het bedrijf enkele programma’s ontwikkeld om 
computeranimaties aan te passen. Technisch directeur van OLM Ken Anjyo heeft tijdens zijn 
presentatie een aantal van deze technieken met ons doorgenomen. Vooral het aanpassen 
van schaduwen en posities van figuren in animaties maken een groot verschil in hoe een 
animatie over komt op het publiek. Door juist iets onrealistischer weer te geven kan het er 
veel beter uit zien dan de waarheidsgetrouwe animatie. 
Namens de Utrechtse delegatie heeft Alma Schaafstal, directeur van de Taskforce Innovatie, 
een presentatie gegeven over gaming en simulatie in Nederland en Utrecht. OLM was hier 
zeer in geïnteresseerd en er ontstond dan ook een levendige discussie. OLM is op 5 en 6 
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november dit jaar ook aanwezig op het Holland Animation Film Festival dat in Utrecht wordt 
gehouden.  
 
Taito 
Na het bezoek aan OLM gingen wij door naar Taito 
een van de oudste en meest gerenommeerde 
gaming bedrijven van Japan. Zij hebben onder 
andere Space Invaders gemaakt een van de 
bekendste arcade spellen in de wereld. De Chief 
Technical Officer Yukiharu Sambe die aanwezig was 
bij het gesprek heeft 32 jaar geleden nog gewerkt 
aan de ontwikkeling van dit spel. Tijdens het 
gesprek werd duidelijk dat de arcade markt nog 
steeds heel belangrijk is voor Taito. De arcade 
hallen zoals deze nog in grote aantallen in Japan te 
vinden zijn, zijn in Europa bijna geheel verdwenen. 
Op dit gebied is Europa dus niet zo interessant voor 
een bedrijf als Taito. Taito houdt zich echter ook 
bezig met andere onderdelen binnen de gaming 
industrie zoals het ontwikkelen van games voor 
mobiele telefoons. Één van de games die Taito heeft 
ontwikkeld is het gebruiken van de mobiele telefoon 
als muziekinstrument. Dergelijke toepassingen 
hebben in de toekomst zeker ook potentie om in 
Europa een succes te worden. Door de presentatie 
van Alma Schaafstal hebben zij nu ook een beter 
beeld van wat er zoal in Nederland gebeurt op het 
gebied van gaming. Tevens is er reeds contact met 
twee Nederlandse bedrijven waarvan Taito mogelijk 
een mobiele game uit gaat geven in Japan. Wij zullen Taito daarom nauwlettend in de gaten 
houden en hopelijk komen zij net als vorig jaar ook weer naar het NLGD Festival of games in 
Utrecht.  
 
Woensdag 8 oktober – Hoofdkantoren 
 
Komori 
Ook bij Komori was de economische 
situatie een bespreekpunt. De directie van 
Komori gaf ook aan voor dit jaar in Europa 
een daling van de verkopen te voorzien. De 
apparaten die Komori produceert zijn zeer 
kostbaar en potentiële afnemers kunnen 
steeds moeilijker krediet krijgen van 
banken. Overigens ziet Komori ook de 
serviceopdrachten afnemen. De Europese 
markt is voor hen heel erg belangrijk. Ze 
hebben onlangs een klein sales & service 
office geopend in Tsjechië om ook de Oost-
Europese markt beter te kunnen bedienen. 
Met name in Rusland groeit de vraag naar producten van Komori. Hierbij gaat het vooral om 
kleinere drukmachines. Komori ondervond los van de algemene slechte economische 
situatie in Europa geen bijzondere problemen met hun vestiging in Utrecht. De directie geeft 
aan het bijzonder op prijs te stellen dat de provincie bij hen op bezoek komt.  
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Yokogawa 
De provincie onderhoudt al jaren goede 
contacten met dit hoogwaardige 
technische bedrijf. Ook hier was de 
economische situatie van het moment een 
belangrijk gespreksonderwerp. Yokogawa 
gaf aan nog geen last te hebben van de 
huidige crisis maar dat op de middellange 
termijn wel te verwachten. Zij hebben 
vooral klanten in de oliebranche waar ook 
voor de lange termijn uiteindelijk altijd 
groei in zit. Hun klanten investeren ook 
voor de lange termijn. Wel merken ze dat 
er op de consumenten markt minder wordt 
verkocht van hun producten. Door de slechtere situatie van ook Japanse bedrijven op de 
beurzen is er wel angst voor vijandige overnames. Veel Japanse bedrijven dekken zich 
hiertegen in door onderling afspraken te maken over aandelen uitruil. Het bedrijf is 
momenteel bezig met een nieuwe ontwikkeling op het gebied van medische apparatuur. De 
onlangs ontwikkelde “convocal scanner” is echter alleen nog op de Japanse markt te 
verkrijgen. Zij zouden dit product ook graag binnen Europa gaan afzetten maar vinden het 
lastig om een goed servicecentrum hierbij op te zetten. De markt voor dit soort apparaten is 
beperkt en alleen geschikt voor gespecialiseerde academische ziekenhuizen. Wij hebben 
aangeboden dat we goede contacten hebben met het UMC en dat deze mogelijk 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Vooralsnog wordt eerste de totale strategie voor Europa 
bekeken. Verder wordt gevraagd hoe het staat met onze ontslagprocedures en of ze nog 
steeds zo taai zijn. We hebben van onze kant aangegeven dat er in Nederland over 
nagedacht wordt om de ontslagprocedures te vereenvoudigen. Verder is gesproken over de 
viering van het 400-jarige bestaan van de relatie tussen Japan en Nederland. Yokogawa gaf 
aan dat de Japanse KvK hiervoor een groot aantal Japanse “Sumo worstelaars” naar 
Nederland gaat uitnodigen voor een groot evenement. Tevens viert Amersfoort haar 750 
jarig bestaan. Yokogawa is één van de hoofdsponsoren van de festiviteiten die hieromheen 
worden georganiseerd. Eén van de directieleden die ook regelmatig in Amersfoort komt gaf 
aan het jammer te vinden dat er zo weinig informatie is over wat je allemaal in Amersfoort 
kunt doen en beleven. Wij hebben aangegeven dat we alle gesprekspartners én de directie 
in Nederland een Capitoolgids zullen toesturen. Tenslotte bedanken ze de provincie Utrecht 
nadrukkelijk voor haar steun met betrekking tot het zoeken naar een goede locatie voor het 
nieuwe bedrijfsgebouw dat begin volgend jaar in Amersfoort geopend zal worden. Wij 
hebben van onze kant de directe hartelijk bedankt voor de uitnodiging voor de opening en 
aangegeven, ook namens de CvdK graag bij de opening aanwezig te zijn.  
 
Woensdag 8 oktober – Gaming 
 
In de ochtend hebben wij eerst de spullen voor de beurs opgehaald bij de ambassade 
waarna wij naar Makahuri Messe zijn gegaan. Dit is de hal waar de Tokyo Game Show 
gehouden wordt, deze is 25 km buiten Tokio gelegen. Hier hebben wij de stand ingericht en 
klaargemaakt om woensdag direct mensen te kunnen ontvangen.  
 
Kyoto University 
Alma Schaafstal en Vicky Sassen hebben een gesprek op de ambassade met Daan Archer 
(TWA) en dhr. Shizuo van Kyoto University. Dhr. Shizuo werkt voor het Innovation 
Management Science department dat o.a. verantwoordelijk is voor het stimuleren van 
starters, ondernemerschap in het onderwijs en samenwerking met de industrie. Hij is op zoek 
naar buitenlandse partners die geld voor onderzoeksprojecten meebrengen vanuit nationale 
of EU subsidieprogramma’s. Kyoto University is één van de 6 nationale hotspots op het 
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gebied van stamcelonderzoek. Er bestaan al samenwerkingsverbanden met de UU (Julius 
centrum), TU Delft en de Universiteit Leiden. Dhr. Shizuo is ook zeer geïnteresseerd in de 
manier waarop in Nederland wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
In Japan is hier nauwelijks sprake van. Bedrijven doen vaak hun eigen research. In Japan is 
80% van de R&D bestedingen afkomstig uit de private sector.  
 
JOGA Matchmaking 
In de middag was er een matchmaking bijeenkomst georganiseerd door de Japanse content 
organisatie JOGA. Omdat wij samen met NFIA Japan al vroeg in contact waren met deze 
organisatie konden er ook zes Nederlandse bedrijven deelnemen. Namens Nederland gaf 
Alma Schaafstal een inleidende presentatie over de Nederlandse gaming industrie. Hierna 
was er de gelegenheid voor de Nederlandse bedrijven om één op één gesprekken te voeren 
met de aanwezige Japanse en Taiwanese bedrijven. Wij hebben hier samen met de project 
managers van het NFIA als tolk actief in bemiddeld wat tot veel goede gesprekken heeft 
geleid. Na het evenement was er een netwerkreceptie aangeboden door de Nederlandse 
Ambassade. Hier werd druk verder gesproken en tevens waren er ook verschillende andere 
deelnemers aan het Holland Paviljoen aanwezig. 
 
Mobicle TMS 
Tijdens de netwerkreceptie hebben wij ook nog een meeting gehad met Mobicle TMS een 
bedrijf uit Korea. Dit bedrijf is een reeds lopend project van NFIA Korea om samenwerking 
met een Nederlands bedrijf tot stand te brengen. Zeer verrassend was dat Mobicle, welke 
zich normaal richt op mobiele games, een grote online game heeft ontwikkeld. In de 
toekomst willen zij dit spel ook in Europa uitbrengen en wij zijn nu hard bezig om ze aan een 
Utrechts bedrijf te koppelen dat hen hierbij kan helpen. 
 
Donderdag 9 oktober – Gaming 
 
Tokyo Game Show - Cell 
In de ochtend zijn nog de laatste voorbereidingen 
getroffen voor de gesprekken met de verschillende 
bedrijven. Het eerste gesprek was met Cell een bedrijf 
waarmee ook tijdens de afgelopen editie van het NLGD 
Festival of Games contact is geweest. Dit bedrijf houdt 
zich voornamelijk bezig met mobiele games en 
toepassingen. Zij zijn ook reeds actief in de Verenigde 
Staten. Technisch zijn het soort spellen dat zij maken 
nog maar op een zeer beperkt aantal mobiele telefoons 
in Europa speelbaar. Dit gaat echter in de komende 
jaren veranderen wat een uitstekende kans biedt voor 
Cell om de Europese markt te betreden. Om deze 
mogelijkheid verder te verkennen hebben we hen 
tevens in gesprek gebracht met een Nederlands bedrijf op het paviljoen dat zich met mobiele 
games bezig houdt. Samen met NFIA Japan blijven wij in contact met Cell om de vragen die 
zij nog hebben te beantwoorden.  
 
Na dit gesprek was de rest van de delegatie ook gearriveerd op de beurs. Alma Schaafstal 
en Viktor Wijnen hebben de delegatie rondgeleid over de beurs. Op deze manier hebben ook 
de delegatieleden van het hoofdkantoren programma een indruk kunnen krijgen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van gaming. De rondleiding werd gevolgd door een 
kennismaking met de andere deelnemers aan het Holland Paviljoen. 
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Mobility Art 
In de middag hebben enkele delegatieleden van het programma gaming een gesprek gehad 
met de directeur van Mobility Art. Dit Indiase bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met 
‘motion capture’, het digitaal vastleggen van bewegingen van personen en voorwerpen. Dit 
bedrijf heeft reeds een goede positie in de Verenigde Staten en heeft zijn aandacht nu 
gericht op Europa. Speciale interesse gaat uit naar de regio Utrecht om een nieuwe studio 
op te zetten. Dit zou een studio moeten zijn van 1500m2. Op het moment zijn wij bezig om 
de vragen die het bedrijf heeft te beantwoorden en assisteren we hen bij het zoeken naar 
een geschikte locatie. Hiervoor is ook contact gezocht met het NFIA kantoor in India. 
In de middag was er nog wat tijd over om de beurs wat nader te bekijken en dan vooral ook 
de stands van bedrijven waarmee afspraken gepland waren voor de volgende dag.  
 
Vrijdag 10 oktober – Hoofdkantoren 
 
Mitsubishi 
Bij Mitsubishi zijn we gestart met een vrij 
uitgebreide presentatie over het bedrijf en 
haar positie binnen het conglomeraat 
Mitsubishi. Daarna hebben we uitgebreid 
van gedachten gewisseld over de 
economische situatie in het algemeen en 
die van Mitsubishi Electric in het bijzonder. 
Zij zien een stijging van de productiekosten 
en met name de materiaalkosten voor het 
maken van liften, hun belangrijkste 
afzetproduct in Europa. Verder maken zij 
zich zorgen over de Chinese markt die erg 
belangrijk voor hen is. Zij leveren 6x zo 
veel liften aan China in verhouding tot de Japanse markt. Ook in de vestiging in Veenendaal 
hebben ze last van stijgende kosten. Ze moeten soms ook veel moeite doen om goede 
mensen te vinden maar momenteel is er op de vestiging in Veenendaal geen concreet 
probleem. De directie van Mitsubishi Electric spreekt haar dank uit voor de steun die zij van 
Nederland en Utrecht in het bijzonder ondervinden en zij stellen het erg op prijs dat we de 
moeite hebben genomen om te komen.    
 
Vrijdag 10 oktober – Gaming 
 
Tokyo Game Show – meetings met gaming bedrijven 
 Deze dag waren er zoveel afspraken dat we het team op moesten splitsen om overal op tijd 
aanwezig te kunnen zijn.  
 
Capcom 
Het eerste gesprek van de dag was met het 
bedrijf Capcom. Een zeer gerenommeerd 
bedrijf met enkele wereldberoemde titels op de 
naam. Azië is op dit moment nog hun grootste 
markt maar ook in de V.S. doen hun titels het 
erg goed. Tot op heden zijn zij nog niet erg 
actief met Europa bezig. Wel hebben zij reeds 
drie kleinere kantoren in Engeland, Frankrijk 
en Duitsland. Hiervan is het kantoor in Londen 
het belangrijkst omdat Groot-Brittannië op dit 
moment de grootste markt voor Capcom is in 
Europa. Deze positie is echter de afgelopen 
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jaren aan het veranderen en het vasteland van Europa begint snel aan belang te winnen. 
Capcom ziet echter op dit moment nog geen noodzaak om hierom de huidige aanwezigheid 
in Europa te vergroten of te wijzigen. Door de introductie op Nederland en de Nederlandse 
game industrie zijn zij echter wel geïnteresseerd geworden. Onder meer in wat Nederland te 
bieden heeft zowel als vestigingsland maar ook op creatief gebied. Doel is om op een later 
moment opnieuw in gesprek te gaan met dit bedrijf aan de hand van een specifieke en meer 
uitgewerkte propositie.  
 

Konami 
Konami is een bedrijf dat in de jaren ’60 
startte met de productie van 
amusementsspellen voor arcade hallen. In 
de afgelopen 40 jaar groeide dit bedrijf uit 
tot een gigant in de games en digitale 
casino-industrie. De verschillende takken 
binnen dit bedrijf produceren software voor 
casino’s alsmede een groot aantal bekende 
spellen. Konami is tevens eigenaar van een 
aantal andere bedrijven waaronder Hudson 
Entertainment. De Europese activiteiten van 
Konami zijn voornamelijk geconcentreerd in 
Frankfurt. Op wat kleine activiteiten in 
Engeland en Frankrijk na doet Konami 

nagenoeg geen ontwikkeling in Europa. De vestiging in Frankfurt is het Europese 
hoofdkantoor en marketing en sales kantoor. Er is echter wel interesse om meer ontwikkeling 
in Europa te gaan doen zodat er minder winst terugvloeit naar Japan. Ook de ontwikkelingen 
op het gebied van serious gaming en de aanwezige opleidingen in Nederland vond het 
bedrijf bijzonder interessant. Konami heeft reeds een holding in Nederland maar er zijn dus 
kansen om dit in de toekomst uit te breiden. Hierbij kan het van belang zijn om contact aan te 
gaan met het Europese kantoor in Frankfurt en de daar aanwezige CEO.   
 
Bandai Namco 
Bandai Namco is een grote producent van 
speelgoed en games. Het Europese 
hoofdkantoor is in Parijs gevestigd. Dit is tevens 
de enige vestiging in Europa. Er werken 
ongeveer 100 mensen waarvan 15 op het gebied 
van gaming. Deze 15 mensen houden zich bezig 
met het aanpassen (localiseren) van spellen 
voor de Europese markt. Er vindt geen 
ontwikkeling in Europa plaats. De Amerikaanse 
poot van Bandai Namco maakt wel eens gebruik 
van Europese game ontwikkelaars. Het is echter 
wel de bedoeling om op lange termijn wel in 
Europa te gaan ontwikkelen. Daarnaast sluit het 
bedrijf waarschijnlijk een overeenkomst met 
Infogrames voor de distributie en marketing & sales. In dat geval zullen meerdere kantoren in 
Europa geopend worden. Tijdens het gesprek met Bandai Namco hebben ook een aantal 
Nederlandse bedrijven hun producten gepresenteerd. 
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Hudson Entertainment 
Hudson Entertainment is een onderdeel van Konami 
waar we eerder op de dag mee gesproken hebben. Het 
bedrijf heeft onlangs zijn entree gemaakt op de 
Europese markt door 2 spellen uit te brengen. Eén van 
de 2 is een groot succes met ruim 0,5 mln. omzet in 
een paar maanden tijd. Hudson heeft geen eigen 
vestiging in Europa en maakt gebruik van het 
hoofdkantoor van Konami in Frankfurt. De huidige 
omzet rechtvaardigt nog geen eigen kantoor, maar de 
zaken gaan goed. Hudson is geïnteresseerd in de 
kenmerken van de NL gaming markt en heeft NL wel 
op de radar. We nodigen het bedrijf uit om een keer 
een bezoek te brengen aan Nederland en hopen ze in 
ieder geval weer te ontmoeten tijdens het NLGD 
Festival of Games in juni.  
 
 

 
Level 5 
De dag werd afgesloten met een bezoek aan 
Level 5. Dit bedrijf is gevestigd in Fukuoka en 
één van de belangrijkste leden van de Gaming 
Friendship Fukuoka (GFF). Helaas was een 
groot deel van het management niet 
beschikbaar. Belangrijk is dan ook dat wij in de 
toekomst contact houden met dit bedrijf. De 
relatie de we opgebouwd hebben met de 
universiteit en de gemeente van Fukuoka 
kunnen hier goed bij van pas komen. Tijdens 
het gesprek werd aangegeven dat Level 5 op 
dit moment geen vestigingen heeft naast die in 
Fukuoka. Tevens richten zij zich op dit moment 
strikt op de Aziatische markt. Ze realiseren 
zich echter wel dat als ze willen blijven groeien ze zich meer op andere markten moeten 
gaan richten. Op dit moment is de logische keuze de Europese markt omdat dit de grootste 
markt is met de meeste groeipotentie. Level 5 is dan ook van plan om in de komende jaren 
een strategie te bepalen om zich te richten op buitenlandse markten. Een goed 
aanknopingspunt is de recent ontwikkelde voetbalgame, dit natuurlijk vanwege de 
populariteit van voetbal in Europa.  
 
 
Zaterdag 11 oktober – Gaming 
 
Tokyo Game Show 
Zaterdag was de eerste van de twee publieksdagen van de Tokyo Game Show. Deze dagen 
zijn voor de zakelijke contacten waar wij voor kwamen minder geschikt. Daarom gingen de 
meeste delegatieleden vandaag naar huis. Alleen Derk van Wingerden en Viktor Wijnen zijn 
gebleven voor een laatste meeting, het bemannen van de stand en het opruimen van de 
stand.  
 
 
 
Now Production 
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De zaterdag startte met het laatste gesprek met een bedrijf genaamd Now Production. Een 
minder groot bedrijf maar met zeer goede connecties met veel van de grote uitgevers in 
Japan maar ook enkele in de V.S. Het bedrijf houdt zich naast het uitgeven van spellen ook 
bezig met het produceren van spellen, onder andere voor de nieuwste generatie 
spelcomputers. Als één van de weinige bedrijven realiseert Now Production zich al heel goed 
dat het voor verdere groei nodig is om andere markten te betreden en dan in het bijzonder 
de Europese. Zij hebben echter bijzonder veel moeite met het ontwikkelen van nieuwe 
spellen voor andere dan de Aziatische markt. Daarom zoeken ze naar samenwerking met 
Europese ontwikkelaars. We hebben ze direct kennis laten maken met één van de 
Nederlandse bedrijven op het paviljoen. In het komende jaar zullen we proberen om dit 
bedrijf naar Nederland te halen om kennis te maken met een aantal andere bedrijven en zo 
tot samenwerking te komen. Op de langere termijn kan dit leiden tot een fysieke 
aanwezigheid van Now Production in Nederland. 
Na het gesprek hebben we voor de laatste maal een ronde over de beurs gemaakt. 
Vanwege het grote aantal bezoekers was het echter onmogelijk om nuttige contacten te 
hebben. Hierna hebben we de stand opgeruimd en een aantal brochures bij NFIA Japan 
achtergelaten voor het opvolgen van de contacten. 
 
Zondag 11 oktober - Gaming 
 
In de ochtend hebben we alle gesprekken van de voorgaande dagen nabesproken om alvast 
een inschatting te maken van de opvolging.  
 
Maandag 13 oktober 
 
Terugreis richting Amsterdam vanaf luchthaven Tokyo Narita. 
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Resultaten  
 
Het bezoek aan Fukuoka heeft een goede basis gelegd voor toekomstige samenwerking. De 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft reeds een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met Kyushu University. De kennismaking met zowel de gemeente als de prefectuur 
vergroot deze mogelijkheden tot samenwerking ook op het gebied van bedrijven. Tijdens de 
Tokyo Game Show heeft er al een eerste gesprek plaatsgevonden met één van de bedrijven 
uit de Gaming Friendship Fukuoka (GFF) waarin ook de overheid participeert. 
Het hoofdkantoren programma heeft bestaande relaties versterkt en nieuwe relaties 
opgeleverd. Hoewel veel bedrijven aangaven ongerust te zijn over de financiële crisis of hier 
hinder van ondervinden waren zij zeer tevreden met hun vestiging in de provincie Utrecht. 
Relaties zijn zeer belangrijk voor Japanse bedrijven en dit geld in het bijzonder voor relaties 
met de overheid. Het is tevens van belang dat de bedrijven de provincie weten te vinden 
voor het geval zij problemen ondervinden. De provincie heeft zich als vestigingslocatie goed 
weten te profileren bij de bezochte Japanse bedrijven. 
Tijdens het verblijf in Japan hebben we met 10 gaming bedrijven gesproken. Dit aantal was 
aanzienlijk hoger dan verwacht. Onder deze bedrijven was er veel interesse in de 
Nederlandse gaming industrie en de Europese markt. Voor verschillende bedrijven wordt nu 
aanvullende informatie gezocht en worden proposities voorbereid. Hierbij gaat het zowel om 
investeringen als samenwerking met Nederlandse bedrijven. Er is 1 bedrijf dat zich op al op 
korte termijn in de regio wil vestigen. Het is belangrijk om deze relaties goed te onderhouden 
en er zal dan ook samen met NFIA Japan regelmatig contact gehouden worden.  
 


