
 

Internationale acquisitieresultaten 2012 

Inleiding  

Op 30 januari 2012 hebben PS het uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 vastgesteld. 
Het doel is om buitenlandse bedrijven voor de provincie aan te trekken, buitenlandse bedrijven die al 
zijn gevestigd te behouden en randvoorwaarden voor een aantrekkelijk internationaal 
vestigingsklimaat te realiseren. Afgesproken is PS jaarlijks te informeren over de behaalde resultaten. 

Voor de periode tussen 2012 en 2015 willen we 40 investeringsprojecten realiseren, waarvan 12 
(30%) uit de kernsectoren creatieve industrie (gaming), life sciences en duurzaamheidseconomie. We 
richten ons vooral op bedrijven die willen investeren op het gebied van research & development, 
(Europese) hoofdkantoren en marketing & saleskantoren. Hierbij werken we intensief samen met het 
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA, onderdeel van ministerie EZ), de Utrechtse 
gemeenten, relevante partners in de regio (kennisinstellingen, Dutch Game Garden, Utrecht Science 
Park etc.) en de andere regionale acquisitieorganisaties in Nederland. 

Resultaten 2012 

In 2012 hebben we 29 investeringsprojecten begeleid en zijn we erin geslaagd om 10 buitenlandse 
bedrijven naar de provincie te halen, waarvan 1 uit de creatieve industrie en 1 op gebied van life 
sciences. Dit betekent dat we, zoals gepland, 25% van de doelstelling van 40 projecten in 4 jaar 
hebben gerealiseerd. Deze projecten hebben € 5,42 miljoen opgeleverd aan investeringen en ze 
voorzien in 107 arbeidsplaatsen. Net als in voorgaande jaren komt ongeveer de helft van de nieuwe 
bedrijven uit Azië en de andere helft uit Noord-Amerika en Europa. Marketing & sales kantoren van 
ICT-bedrijven zijn oververtegenwoordigd. Het Engelse bedrijf MSC Headhunters hebben we voor de 
regio kunnen behouden door het bedrijf te ondersteunen bij hun zoektocht naar een meer geschikte 
locatie. Een overzicht van deze resultaten is in de bijlage opgenomen. 
Een mijlpaal in de verbetering van het internationale vestigingsklimaat in de provincie Utrecht was de 
opening van de Internationale School Utrecht (ISU). Het aantal ingeschreven leerlingen in het eerste 
jaar ligt met 80 ver boven de verwachting van 30 leerlingen. Dit onderstreept de behoefte die de 
internationale school vervult.  

Activiteiten 2012  
Voor het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven hebben we gebruik gemaakt van 
verschillende instrumenten, zoals deelname en bezoek aan vakbeurzen, strategisch 
accountmanagement, het bouwen en versterken van netwerken, het organiseren van evenementen, 
internationale promotie en gebruik van sociale media en de Invest Utrecht website 
(www.investutrecht.com). 

 

Vakbeurzen en acquisitiereizen 

Vakbeurzen en acquisitiereizen zijn een belangrijke bron voor nieuwe investeringsprojecten. Van de 
10 investeringsprojecten die we in 2012 gerealiseerd hebben, zijn er 7 voortgekomen uit vakbeurzen, 
acquisitiereizen en het buitenlandse (NFIA) netwerk. In 2012 hebben we relevante vakbeurzen in 
Azië, Noord Amerika en Europa bezocht op gebied van gaming (o.a. G-Star in Korea) en life sciences 
(o.a. Bio 2012 in Amerika). Via deze beurzen versterken we ons netwerk en leggen we direct contact 
met bedrijven die geïnteresseerd zijn om naar Europa / provincie Utrecht te komen. Voor de 
kernsector duurzaamheid hebben we in 2012 gewerkt aan een heldere wervingspropositie. In 2013 zal 
deze opgesteld zijn en zal er gericht worden gezocht naar passende beurzen.  
 

In november 2012 is er een bestuurlijke missie naar India geweest onder leiding van Gedeputeerde 
Remco van Lunteren met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en de Utrechtse 
kennisinstellingen. Belangrijk onderdeel van deze missie was een bezoek aan het Serum Institute of 
India (SII). Voor de toekomstige acquisitie van buitenlandse bedrijven in de life sciences is de 
overname van het voormalig Nederlands Vaccin Instituut door het SII een goede ontwikkeling. De 
overname heeft als resultaat het behoud van 210 arbeidsplaatsen en een investering van € 32 
miljoen. In de toekomst zal het SII nog tenminste € 30 miljoen investeren, wat zal leiden tot een 
verdere uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. SII is een grote internationale naam die een 
aantrekkende werking zal hebben op andere (buitenlandse) bedrijven op het terrein van life sciences. 
Daarnaast kan dit bedrijf een belangrijke rol spelen bij het verder opbouwen van contacten met India. 



 

Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke acquisitiereizen zijn afgestemd met andere provincies, grote 
steden en het ministerie van BuZa (Strategische Reisagenda). Ook voor ambtelijke acquisitiereizen is 
het nodig om zaken gemeenschappelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. Op gebied van life 
sciences werken we met verschillende regio’s (o.a. FoodValley, Delft, Leiden) aan een gezamenlijke 
aanpak van de acquisitie. Dit om Nederland internationaal beter op de kaart te zetten.  

 
Strategisch accountmanagement 

Strategisch accountmanagement wordt ingezet voor behoud van en uitbreiding bij buitenlandse 
bedrijven die al in de provincie Utrecht gevestigd zijn.  
In 2012 is een selectie van 40 bedrijven bezocht. Dit zijn bedrijven waar we op verzoek van het NFIA, 
vaak gezamenlijk, naar toe gaan, bedrijven in onze kernsectoren en bedrijven waarvan we wisten of 
vermoedden dat er bepaalde dingen speelden. De bezochte bedrijven zijn onder meer geïnformeerd 
over bestaande netwerken, nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe belastingmaatregelen voor 
innovatieve bedrijven en de oprichting van de internationale school. De provincie Utrecht heeft van de 
bedrijven informatie ontvangen over zaken zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid van geschikt 
personeel en mogelijke kansen en bedreigingen. Uit deze bedrijfsbezoeken zijn, behalve het behoud 
van MSC Headhunters, nog 3 projecten tot behoud van grote bedrijven in de regio voortgekomen.  
 

Vanuit het strategisch accountmanagement zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Een bijeenkomst 
voor de gemeentelijke accountmanagers bij EZ om het belang van accountmanagement te 
benadrukken. De organisatie hiervan is gedaan in samenwerking met het NFIA en enkele collega 
regiokantoren (AmsterdaminBusiness, West-Holland Foreign Investment Agency en Rotterdam 
Investment Agency). Er is een kick off bijeenkomst geweest voor de Internationale School. Verder 
konden een aantal internationale relaties van de provincie een Bachconcert bijwonen. Bij het Dujat 
(Dutch&Japanese Trade Federation) kerstdiner waren wij gastvrouw voor een aantal Japanse 
bedrijven. Invest Utrecht heeft daarnaast de bijeenkomst van de Netherlands India Chamber of 
Commerce and Trade (NICCT) verzorgd. Hier konden leden van NICCT netwerken met regionale 
Indiase bedrijven en netwerkpartners. Tot slot waren we gastvrouw voor een bijeenkomst van de Duits 
Nederlandse Handelskamer (DNHK). 
 
Daarnaast hebben wede contacten met de verschillende netwerkpartijen zoals de DNHK, Dujat, de 
Franse Handelskamer (Chambre Francaise de Commerce et d’Industrie aux Pays-Bas), NICCT, 
Amcham (Amerikaanse Kamer van Koophandel) en JCC (Japanese Chamber of Commerce and 
Industry) geïntensiveerd. Door een grotere betrokkenheid en door meer samen te werken, zullen we 
vaker rechtstreeks via deze partijen buitenlandse investeringsprojecten naar ons toe kunnen halen. 
 
Vestigingsklimaat 

Om het internationale vestigingsklimaat verder te versterken zijn we in 2012 gestart met de 
voorbereidingen voor de oprichting van een regionaal expatcenter. In samenwerking met  Utrechtse 
gemeenten, de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND), Expatdesk, en Access zal een nader plan 
voor het opzetten van een expatcenter worden uitgewerkt. De intentie is om dit expatcenter in 2013 
operationeel te krijgen.  
Het expatcenter is bedoeld om buitenlandse werknemers te ondersteunen bij vestiging in Nederland. 
Het voordeel is dat iemand slechts bij één instantie langs hoeft om zaken te regelen. Procedures 
verlopen zo veel sneller. Dit maakt de aanwezigheid van een expatcenter voor buitenlandse bedrijven 
die expats in dienst hebben erg aantrekkelijk en kan een reden zijn om het bedrijf juist hier te vestigen. 
 

Korte vooruitblik op 2013  

Gezien de behaalde resultaten was 2012 een succesvol jaar. De beslissing om in onze activiteiten 
meer focus aan te brengen is een juiste gebleken. In 2013 zetten we deze aanpak voort en bezoeken 
we voor de kernsectoren life sciences en gaming een aantal goede vakbeurzen op de continenten 
Noord-Amerika, Azië en Europa. Op gebied van duurzaamheidseconomie gaan we in 2013 verder met 
de formulering van de propositie en de selectie van geschikte beurzen. Waar mogelijk zoeken we voor 
de presentatie op de vakbeurzen samenwerking met andere regio’s. 
 
Van onze ervaringen in India hebben we geleerd dat we de Indiase markt meer structureel moeten 
bewerken, zodat er stevige netwerken ontstaan. We zullen India daarom minimaal 2 keer per jaar 
(ambtelijk) gaan bezoeken. We zullen ons ook sterk maken voor meer afstemming voor wat betreft de 



 

bestuurlijke missies en acquisitiereizen met de Metropool Regio Amsterdam en de overige regio’s 
(o.a. FoodValley). 
 
Ondanks het resultaat van 2012 merken we dat de markt verandert. In vergelijking met voorgaande 
jaren heeft het proces van eerste contact tot het daadwerkelijk vestigen in de provincie een langere 
doorlooptijd. Een aantal investeringsprojecten die in 2012 zijn opgepakt, hebben daardoor dat jaar nog 
niet tot resultaat geleid. Daarnaast zien wij dat het aantal investeringsprojecten terugloopt. Dit signaal 
horen we ook van andere regionale acquisitieorganisaties en de NFIA. Deze ontwikkelingen zullen 
mogelijk van invloed zijn op het aantal succesvolle projecten dat in 2013 gerealiseerd kan worden.  

Om toch zoveel mogelijk nieuwe projecten aan te trekken, zullen we ons nog sterker dan in 2012 gaan 
richten op samenwerking. Zo is bij strategisch account management de samenwerking met 
gemeenten erg positief gebleken. Dit is van belang omdat ook bedrijfsbezoeken regelmatig een 
investeringsproject opleveren, bijvoorbeeld verhuizing naar een andere locatie of uitbreiding van het 
bedrijf. Het is daarom zinvol hier in 2013 mee door te gaan en het contact een meer structureel 
karakter te geven. Verder blijkt de samenwerking met bepaalde marktpartijen een goede manier om 
aan nieuwe investeringsprojecten te komen. Met een aantal grote Business Centers, zoals Regus en 
Offices4you, hebben we goede contacten. Met hen wisselen we informatie uit over buitenlandse 
bedrijven die zelfstandig hun weg naar de provincie hebben gevonden en zijn geland in een Business 
Center. Ook gaan we in 2013 samen enkele bijeenkomsten organiseren voor deze bedrijven. Op deze 
manier blijft de provincieUtrecht in beeld en kunnen we deze bedrijven  behouden voor de regio op het 
moment dat zij doorgroeien naar een eigen bedrijfspand. Daarnaast gaan we in 2013 ook meer 
samenwerken met andere intermediaire bedrijven, zoals bedrijfs/belastingadviseurs (bijvoorbeeld 
KPMG, CMS/DSB) en banken. Om onze zichtbaarheid te optimaliseren, gaan we in 2013 aan de slag 
om onze marketing en promotie te professionaliseren. 
Als extra stimulering voor innovatieve buitenlandse bedrijven om zich in de provincie Utrecht te 
vestigen, wordt op dit moment onderzocht of er een laagdrempelige vorm van cofinanciering van 
innovatieprojecten kan worden ontwikkeld.  

Op het moment van schrijven, zijn we betrokken bij 23 lopende investeringsprojecten. Bovendien is er 
zicht op zo’n 30 potentiële projecten (prospects). Hoeveel er zich daadwerkelijk gaan vestigen in 
Utrecht is niet te voorspellen, aangezien een deel van de projecten in concurrentie is met andere 
regio’s in Nederland en soms zelfs met andere landen. 

 
 
Bijlage:  

Overzicht nieuwe buitenlandse bedrijven in provincie Utrecht (vertrouwelijk, niet openbaar) 

 


