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Verslag bezoek provincie Utrecht aan Japan,  
7-10 december 2011 
 

Inleiding 
 
De provincie Utrecht onderhoudt al vele jaren intensieve banden met Japan. De provincie 
herbergt inmiddels ruim  30 Japanse bedrijven, vaak Europese hoofdkantoren, die voor 
veel en hoogwaardige werkgelegenheid zorgen.  
 
Mede op advies van en in samenwerking met o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken 
wordt er door de provincie Utrecht op bestuurlijk niveau circa twee keer per collegeperiode 
een bestuurlijke reis naar Japan georganiseerd. Dit om contacten vitaal te houden en 
nieuwe contacten te leggen. Dit structurele en open contact wordt door het management 
van de hoofdkantoren van de Japanse bedrijven met een vestiging in Utrecht zeer op prijs 
gesteld en zij worden bevestigd in de overtuiging, dat Utrecht een goede vestigingsplaats 
is en blijft voor hun Europese activiteiten. Ook kunnen en worden daarbij eventuele 
problemen en mogelijke nieuwe kansen reeds in een vroegtijdig stadium bespreekbaar 
gemaakt tussen de provincie en het management van de Japanse vestigingen in Utrecht.  
 
De bestendigheid van deze relaties en de persoonlijke contacten zijn essentieel. Zo heeft 
de commissaris, mede namens de gedeputeerde economische zaken, aan alle 
hoofdkantoren van onze Japanse vestigingen zijn medeleven betuigd met de rampzalige 
gevolgen van de tsunami van 11 maart jl. In onze gesprekken met de Japanse bedrijven is 
gebleken dat dit zeer is gewaardeerd door de directies van de bedrijven. De Nederlandse 
ambassadeur in Japan kent onze jarenlange relaties met en succesvolle acquisities vanuit 
Japan en adviseert de provincie, waar zoveel werkgelegenheid door Japanse bedrijven 
wordt gecreëerd, om regelmatig op bestuurlijk niveau ons gezicht te laten zien bij de 
hoofdkantoren en andere relaties in Japan. De vorige reis van de provincie dateert van 
september 2009. 
 
De Nederlandse Bachvereniging (NBV), een van de internationaal toonaangevende 
klassieke ensembles van Nederland, gevestigd in Utrecht, hield in december 2011 een 
tournee door Japan en heeft op 9 december 2011 een concert gegeven in de Tokyo 
Opera City Concert Hall. De NBV is al langer bekend met de bijzondere band die de 
provincie Utrecht heeft met Japan en heeft de provincie gevraagd ten aanzien van dit 
tournee met ons samen te mogen werken. Wij hebben hier positief op gereageerd.  
 
De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de NBV, het ministerie van ELI 
(Netherlands Foreign Investment Agency Japan), het ministerie van Buitenlandse zaken 
(Ambassade Japan) en de Rabobank Japan  bestaande en nieuwe relaties in Japan voor 
dit concert uitgenodigd. Tokyo is centraal gelegen en het merendeel van onze relaties en 
hoofdkantoren van onze Japanse vestigingen in Utrecht komt uit Tokyo en directe 
omgeving. Zoals bekend zijn klassieke concerten door Europese toporkesten uitermate 
geliefd in Japan en is cultuur een belangrijke drager voor internationale contacten. Door 
de Nederlandse ambassadeur wordt dit Nederlandse concert in Japan ook gezien als een 
hart onder de riem voor de door de tsunami en de gevolgen daarvan zo getroffen Japanse 
samenleving.  
 



 

 

De Japanse samenleving is nog steeds erg onder de indruk van immense ramp. Behalve 
het grote aantal doden, de enorme verwoestingen, het stralingsgevaar en de onzekerheid 
daarvan, worden nog steeds veel mensen vermist. De uitnodiging door de provincie 
Utrecht voor dit concert is door onze relaties in Japan zeer gewaardeerd en benadrukt 
hoezeer Utrecht zich betrokken voelt bij de Japanse relaties, en de Japanse bedrijven in 
haar regio waardeert. 
 
Ons beleid richting Japan is eerder, tijdens de presentatie over het internationale beleid 
aan de commissie BEM op 20 juni jl., nader toegelicht. Daarbij is ook reeds melding 
gemaakt van de samenwerking van de provincie Utrecht, de Rabobank en de NBV met 
betrekking tot dit concert. 
  

Verslag 
 
De ambassade van Nederland in Japan organiseerde op woensdag 7 december 2011 een 
netwerkbijeenkomst in de residentie in verband met de concert tournee van de 
Nederlandse Bachvereniging (NBV) in Japan. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst 
heeft de cvdK Utrecht een presentatie gegeven over de reeds jarenlange relatie van de 
Provincie Utrecht met Japan en de tientallen in Utrecht gevestigde bedrijven, die voor veel 
en hoogwaardige arbeidsplaatsen in de provincie zorgen. Tijdens deze bijeenkomst 
werden talloze nieuwe contacten gelegd en reeds bestaande vernieuwd en kon worden 
ingegaan op de speerpunten van het Utrechtse (economische) beleid.  
 
De tournee van de NBV was een groot succes. De NBV trok veel publiek, dat zeer 
enthousiast reageerde. Door de combinatie met zakelijke activiteiten heeft het Nederland 
een positieve exposure gegeven in deze derde economie ter wereld. Nederlandse 
culturele instellingen van het kaliber van de NBV zijn van grote waarde voor het gezicht 
van Nederland in het buitenland. Doordat de NBV zijn hoofdzetel in Utrecht heeft, geeft dit 
nog extra kansen voor de provincie, de stad en het bedrijfsleven in Utrecht bij haar 
internationale activiteiten. De NBV zal mogelijk in april 2014 opnieuw een tournee door 
Japan organiseren. Ook is gesproken over het voornemen van de NBV voor een tournee 
in China en met name in de provincie Guangdong, waarmee de provincie Utrecht al sinds 
1995 een officieel Vriendschapsverdrag heeft. Afgesproken is dat de provincie, de 
Nederlandse ambassade en de NBV opnieuw zullen bezien om hierbij samen te werken 
en tot gezamenlijke activiteiten te komen. 
 
Gesproken is met o.a. de concertmeester van de NBV en het Utrechts Symfonieorkest. 
Daarbij is de mogelijkheid besproken van een bijeenkomst in Paushuize voor het 
Utrechtse bedrijfsleven met het Utrechts Symfonieorkest. 
 
Door de provincie Utrecht is in samenwerking met het Netherlands Foreign Investment 
Agency (NFIA) Japan, een onderdeel van ons ministerie ELI, een bezoek gebracht aan 
Mitsubishi Electric Corporation. Mitsubishi is een van de grootste bedrijven van Japan en 
bestaat uit een conglomeraat van vele zelfstandig functionerende onderdelen. Een van die 
onderdelen is Mitsubishi Electric Corporation (circa 115.000 werknemers) dat twee 
vestigingen heeft in de provincie Utrecht: Mitsubishi Electric Europe BV, Automotive 
Equipment Group in De Ronde Venen en Mitsubishi Elevator Europe BV in Veenendaal. 
Hier werken meer dan 200 mensen. Mitsubishi heeft veel schade en problemen 
ondervonden a.g.v. de tsunami en de indirecte gevolgen daarvan. De directie memoreerde 
de brief van de cvdK van maart jl., die zeer gewaardeerd is. Mitsubishi ondervindt nu ook 
grote problemen met haar vestiging in Thailand a.g.v de enorme overstromingen daar.  



 

 

De relatief hoge Yen t.o.v. de Euro maakt de export voor Japanse bedrijven naar Europa 
moeilijker. Ook de instabiliteit van de Euro baart het bedrijf zorgen. Productie in Europa 
vermindert het probleem van de hoge Yen enigszins. De directie meldt ons dat Mitsubishi 
plannen ontwikkelt om een actievere rol te gaan spelen op de Duitse markt en een aantal 
landen in oost Europa. Wellicht in een joint venture verband. Dit is van belang omdat het 
onderhoud (“maintenance”) een belangrijk onderdeel vormt van de activiteiten en dat met 
lokale technici moet gebeuren. Wij hebben de hoofddirectie geattendeerd op de vestiging 
in Veenendaal, die zeer dicht bij Duitsland ligt, en daar wellicht een rol in kan spelen. Dat 
blijkt een interessante gedachte. Afgesproken wordt dat het NFIA Japan, hierover in 
contact zal blijven met Mitsubishi Japan. De directie meldt nogmaals dat zij het bezoek 
van de governor van Utrecht ( het vorige bezoek dateert van 2009) zeer waarderen en dat 
zij zeer tevreden zijn met de activiteiten in de provincie Utrecht. 
 
Het hoofdkantoor van San O Corporation (SOC) in Tokyo, alsmede een testcentrum in 
Yokohama is bezocht. Bij het vorige bezoek in 2009 is de grootse productie unit, de 
Tochigi factory bezocht. Ook hier zijn a.g.v. de tsunami grote problemen geweest. Het 
personeel kwam direct na de tsunami naar de fabriek toe om de dagen, avonden en 
weekenden met man en macht te werken aan het herstel van de productielijnen. SOC is 
geen groot bedrijf qua aantallen werknemers, veel is geautomatiseerd, maar het is op zijn 
gebied (zeer hoogwaardige zekeringen voor o.a. mobiele telefoons) een van de grootste, 
zo niet de grootste ter wereld. 
 
SOC is sinds kort ook actief op de markt voor elektrische auto's. SOC verwacht hier een 
enorme groei, waarvoor hoogwaardige zekeringen nodig zijn om de dure apparatuur te 
beveiligen. SOC werkt daarbij o.a. samen met Volkswagen, Nissan en Mitsubishi. 
Afgesproken is dat de provincie het Utrechtse bedrijf Green Car in contact zal brengen met 
de directeur van het Europese hoofdkantoor van SOC in Amersfoort. 
De directie van San O Corporation in Tokyo is zeer tevreden over de activiteiten van het 
sales office in Amersfoort en voelt zich gesteund door de provinciale overheid. SOC  en de 
provincie Utrecht hebben al jarenlang een uitstekende relatie met elkaar en SOC is er van 
overtuigd, dat zij bij moeilijkheden of mogelijkheden voor hun bedrijf, bij de provinciale 
overheid Utrecht een open oor zullen vinden.  
Volgend jaar april komt de general manager Overseas naar Utrecht en deze zal door de 
provincie Utrecht ontvangen worden.  
 
Er is een bezoek gebracht aan Fujitsu, een van de grootste bedrijven op het gebied van 
informatietechnologie ter wereld. Fujitsu is actief in meer dan 70 landen en heeft circa 
175.000 werknemers in dienst. In Maarssen heeft het bedrijf meer dan 500 mensen 
werken: Fujitsu Technology Solutions BV, FTS Holding BV en Fujitsu Services BV. Fujitsu 
ondervindt de gevolgen van de problemen in Europa en ziet recent ook dat de overheid 
minder opdrachten in de markt zet. Fujitsu (“Turning dreams into reality”) heeft naast het 
winstoogmerk ook nadrukkelijk een maatschappelijke en duurzame missie. Er is een 
strikte gedragscode, o.a. ook op het gebied van mensenrechten.  
Fujitsu heeft 10 vestigingen in het Tohoku gebied dat getroffen is door de tsunami en zijn 
gevolgen. Alle bedrijven zijn weer operationeel. 
Het bedrijf wil ook een echte global company zijn en niet zozeer een Japans bedrijf. Het 
kiest nadrukkelijk ook voor lokaal management en buitenlanders in de topdirectie. De 
voertaal is Engels. Focus ligt op business totaaloplossingen en cloudcomputing. 
Belangrijke klanten voor Fujitsu zijn o.a.  de in Utrecht gevestigde Belastingdienst, het 
RIVM en Equens en de in Amersfoort gevestigde hoofdvestiging van FrieslandCampina.  



 

 

Fujitsu is zeer tevreden met het bedrijf in Maarssen en stelt het bezoek van de governor 
Utrecht bijzonder op prijs. Het vorige bezoek was in 2009. NFIA zal Fujitsu informatie 
sturen over de nieuwe R&D belastingfaciliteit in Nederland. 
 
Het Hohe Messe concert (J.S. Bach, Mass in B minor BWV 232, chef-dirigent Jos van 
Veldhoven) van de Nederlandse Bachvereniging (NBV) in de Tokyo Opera City Concert 
Hall op vrijdag 9 december 2011 was een groot succes. In een vol bezette concertzaal 
werd een prachtig concert gegeven. De door ons uitgenodigde gasten waren bijzonder 
vereerd met de uitnodiging van de provincie Utrecht. Na afloop is samen met de 
Rabobank en de NBV een receptie gegeven aan de circa 100 genodigden. De cvdK 
Utrecht, de directeur van de Rabobank Japan en de dirigent van de NBV hebben elk een 
korte presentatie gegeven. Ook hebben wij o.a. de directeur NFIA uitgenodigd, die de 
vooruitgeschoven post van Nederland is bij het binnenhalen van Japanse acquisities. Met 
het NFIA Japan is op een uitstekende wijze samengewerkt bij dit bezoek. Ook waren 
enkele oude Japanse relaties van de provincie uitgenodigd, zoals een oud ambassadeur 
van Japan in Nederland en een oud president van Yokogawa, die nu voorzitter is van de 
Japan - Netherlands Society. Zij kunnen door hun grote netwerk in Japan en hun goede 
kennis van en goede relatie met Utrecht nog steeds als ambassadeur voor onze provincie 
in Japan optreden en zij gaven aan dit graag en met overtuiging te doen. Door de goede 
samenwerking met de Rabobank bij de organisatie en samenwerking bij de 
receptie/netwerkbijeenkomst zijn ook win-win mogelijkheden aan de orde m.b.t. de 
Japanse bedrijven die voor de provincie en/ of de Rabobank van belang zijn. 
 
Provincie Utrecht, 6 maart 2012 
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