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Geachte lezer, 

Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld 

zien we steeds meer een markt ontstaan. Sommigen zien dat als een bedreiging, 

ambitieuze ondernemers zien het als een kans. 

Dit plan is samengesteld met behulp van u als MKB ondernemer en is daarmee een plan 

van, voor en door ondernemers met maatregelen om het internationaal ondernemen te 

stimuleren. Voor het maken van dit plan hebben we ca. 100 ondernemers gesproken in 

verschillende hoedanigheden en is een enquête gehouden onder 650 ondernemers.  

De bedoeling van dit plan is om u als ondernemer te faciliteren in de aangegeven 

behoeftes. Ik wil daarbij wel benadrukken dat het faciliteren op zich geen enkele garantie 

is voor het daadwerkelijke succes van uw internationaal ondernemen. 

Internationaal Ondernemerschap is naast een resultante van lef en ambitie gecombineerd 

met veel enthousiasme ook een avontuur. De bereidheid om het avontuur aan te gaan en 

uw inzet van lef en ambitie is een vereiste voor het beoogde internationale succes. 

Ondernemerschap is tenslotte mensenwerk!  

De noodzaak om over de provinciegrenzen heen te kijken is nu groter dan ooit tevoren 

voor een gezonde concurrentiepositie, behoud van werkgelegenheid en verhogen van 

toegevoegde waarde voor Friese ondernemingen.  

Ik wens u veel succes bij uw internationale avontuur, waarbij de maatregelen in dit plan u 

zeker kunnen helpen. 

 

 

Jos Paques 

 

VOORWOORD Voorwoord 
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Aanleiding voor het aanvalsplan 

In de globaliserende economie moeten regio’s en ondernemingen internationaal concurreren. 

Onderzoek toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua 

werkgelegenheid dan regionaal opererende ondernemingen. De geboden arbeidsplaatsen 

hebben daarbij een hogere arbeidsproductiviteit, bieden een constantere werkgelegenheid 

en voegen per arbeidsplaats meer waarde toe. Ondanks de risico’s leveren ze daarmee een 

meer dan gemiddelde impact op de macro-economische groei, vooral in de jaren volgend op 

het betreden van de buitenlandse markten.  

In Fryslân heeft de export een bijdrage van 29% aan het Bruto Binnenlands Product. Dit ligt 

onder het landelijk gemiddelde van 30%. De export in Fryslân wordt gedomineerd door een 

beperkt aantal bedrijven in de agrofood en elektronische industrie. Het aandeel bedrijven dat 

exporteert ligt als gevolg hiervan met 7,1% aanzienlijk onder het nationale gemiddelde van 

thans 10,2%. Stimuleren van internationalisatie van de Friese economie is daarom voor de 

provincie Fryslân één van de doelstellingen in de komende jaren. Internationalisatie moet een 

belangrijke bijdrage leveren aan deze ambitie.  

Vanwege het belang van internationaal ondernemen voor (stuwende) groei van de 

bedrijvigheid wil de provincie Fryslân in samenwerking met publieke en private organisaties 

het internationaal ondernemen in Fryslân verder stimuleren en Friese bedrijven actiever 

ondersteunen. Daarnaast hebben de huidige economische situatie in Fryslân en de 

versnippering van ondersteunende activiteiten op het gebied van export en import geleid tot 

een grotere behoefte aan (boven)regionale afstemming van de activiteiten, gericht op de 

ondersteuning van internationaal ondernemen.  

  

Inleiding 
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Doelstelling van het aanvalsplan 

Voor een duurzame economische structuurversterking is een lange adem noodzakelijk. 

Daarnaast moet er focus worden aangebracht in het stimuleren van de economie. Om deze 

focus te creëren en de Friese economie een zo groot mogelijke en gedragen internationale 

impuls te geven met de beschikbaar gestelde middelen is dit ‘Aanvalsplan Internationaal 

Ondernemen’ ontwikkeld. De doelstelling van het aanvalsplan is: 

Het inzichtelijk maken van een doordachte effectieve en consistente aanpak voor het 

stimuleren en ondersteunen van internationaal ondernemen. Met deze aanpak moet 

worden bereikt dat kansen voor internationale marktontwikkeling worden ingevuld en het 

percentage ondernemingen in Fryslân dat internationaal onderneemt groeit van de huidige 

7,1% naar het nationale landelijke gemiddelde (thans 10,2%) in 2020.  

Het aanvalsplan voor de verdere internationalisering van de Friese economie is opgesteld in 

samenwerking met (succesvolle) Friese ondernemers en een groot aantal publieke en private 

partijen die actief zijn op het gebied van internationaal ondernemen. Het plan heeft een 

breed draagvlak onder zowel Friese ondernemers die reeds succesvol internationaal opereren 

en Friese ondernemers met de potentie om de stap naar de internationale markt te maken. 

Om dit draagvlak te creëren, komt de input van het aanvalsplan voor een belangrijk deel van 

deze ondernemers. 

Voor de uitvoering van de maatregelen in dit Aanvalsplan Internationaal Ondernemen is 10 

miljoen euro beschikbaar gesteld via de oorspronkelijk maatregelen welke op 6 november 

2013 in de Investeringsagenda zijn vastgesteld: 

• Maatregel 1: Marketing / exportbevordering Agrofood (€ 4 miljoen) 

Stimulering, ondersteuning en financiering van marketing- en exportactiviteiten van het 

MKB en de beschikbaarheid van faciliteiten en financiering om met een internationaal 

programma een aantal jaren actief en zichtbaar te zijn in strategisch gekozen landen en 

sectoren. 

• Maatregel 4: Internationale propositie / acquisitie Watertechnologie (€ 3 miljoen) 

Ondersteuning van de internationale zichtbaarheid en export om toegang te krijgen tot 

de watermarkt in geselecteerde landen, via missies, propositie-ontwikkeling, demo’s, 

proof of concepts, maar vooral het MKB te bedienen met concrete business cases. 

• Maatregel 16: MKB Internationaal Ondernemen (€ 3 miljoen) 

Activiteiten en instrumenten opstellen en uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van 

de internationale zichtbaarheid van het Friese bedrijfsleven en die leiden tot een groter 

aandeel exporterende Friese bedrijven en meer internationaal handelsverkeer. 

Deze maatregelen zijn geformuleerd op basis van een korte consultatie van de markt. Door 

het onderzoeksproces van dit aanvalsplan, zijn deze maatregelen op basis van de specifieke 

behoeften van de Friese ondernemers verder geconcretiseerd. We stellen in dit aanvalsplan 

voor om deze drie maatregelen te vervangen door drie nieuwe maatregelen, waarmee een 

meer concrete en gedragen invulling wordt gegeven aan de behoefte van MKB ondernemers 

om succesvol internationaal te kunnen ondernemen. Het totaalbudget van € 10 miljoen blijft 

gelijk, maar wordt verdeeld over drie nieuwe maatregelen. Ook de mate van revolverendheid 

blijft gelijk. De nieuwe maatregelen worden in hoofdstuk 6: ‘Maatregelen’ toegelicht. 
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Processtappen 

Dit aanvalsplan is opgesteld met behulp van een groot aantal stakeholders die betrokken 

zijn bij en actief zijn in de Friese economie. Naast documentenonderzoek voor het vergaren 

van algemene informatie zijn meerdere methoden gebruikt om ondernemers en betrokken 

organisaties aan te haken en informatie en ideeën te verzamelen. In bijlage I is een 

overzicht van de processtappen te vinden. 

Interviews 

Op verschillende momenten in het gevolgde proces zijn (diepte-)interviews gehouden met 

een aantal per sector succesvolle internationale ondernemers en andere stakeholders. Deze 

interviews waren enerzijds bedoeld ter oriëntatie op de behoefte van de sectoren en 

anderzijds om de kenmerken van succesvolle ondernemers vast te stellen.  

Seminar 

Op 27 november 2014 is in het WTC in Leeuwarden het seminar “Internationaal in 1 dag” 

georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de provincie Fryslân. Tijdens het event 

hebben inspirerende besloten sessies plaatsgevonden waarin vanuit de speerpuntsectoren 

agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme is gediscussieerd over de behoeften bij 

en gewenste maatregelen voor (het stimuleren van) internationaal ondernemen in hun 

specifieke sector. Daarnaast zijn openbare MKB-brede sessies gehouden met daarin 

dezelfde thema’s. Naast de opbouwende discussies die gevoerd zijn, zijn alle sessies in ieder 

geval ingegaan op: 

• de internationale kansen voor de Friese ondernemingen in de genoemde sectoren 

• op welke manier de benoemde kansen kunnen worden benut 

• welke belemmeringen er worden ervaren bij internationaal ondernemen 

• hoe geanticipeerd kan worden op belemmeringen of hoe deze kunnen worden 

weggenomen 

Het gevolgde proces 

2 
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Daarnaast is de vraag hoe bestaande instanties en dienstverleners (KvK, NOM, WTC, overheid, 

etc.) kunnen bijdragen aan de succeskansen van de internationalisering van de Friese 

economie als geheel en hoe ze de individuele kansrijke activiteiten van Friese ondernemingen 

specifiek kunnen ondersteunen aan bod gekomen. Tijdens het seminar zijn veel ideeën 

genoemd voor het aanwenden van het geld dat de provincie beschikbaar stelt voor de 

uitvoering van maatregelen waarmee internationaal ondernemen wordt gestimuleerd. 

Enquête 

Om de behoeften van ondernemers bij internationaal ondernemen en de eerste 

denkrichtingen voor de maatregelen te bevestigen, is gebruik gemaakt van een enquête. De 

enquête is opgesteld op basis van de tijdens het seminar “Internationaal in 1 dag” verkregen 

informatie. De op het seminar geïnventariseerde behoeften en de aangedragen mogelijke 

oplossingsrichtingen zijn in de enquête getoetst. Uiteindelijk hebben 132 van de 635 

ondernemers (21%) de enquête gedeeltelijk of volledig ingevuld. In een deel van de enquêtes 

zijn niet alle vragen beantwoord, zijn niet alle vragen relevant gebleken, of voldoet de 

beantwoording onvoldoende om opgenomen te worden in de resultaten. Hierdoor is de 

populatie (n) per vraag verschillend. 
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Fryslân hoort met een exportwaarde van 4,5 miljard euro tot de achterhoede in Nederland.  

Dat Fryslân toch een bijna gemiddeld exportratio heeft komt door de oververtegenwoordiging 

van een aantal grote exportgerichte ondernemingen. De middelgrote ondernemingen uit 

Fryslân zijn minder gericht op export van goederen en diensten dan ondernemingen in de 

meeste provincies. Hoewel de nadruk wordt gelegd op het stimuleren van export, is 

internationalisatie breder. Naast export kunnen ook import, grensoverschrijdende 

samenwerking en het vestigen van Friese ondernemingen in het buitenland (of andersom) 

gerekend worden tot internationalisatie van de Friese economie. 

Speerpuntsectoren 

Een regio kan niet overal goed in zijn. De provincie Fryslân kiest er daarom voor om te 

focussen op een beperkt aantal sterke en/of kansrijke economische clusters ofwel 

speerpuntsectoren. Nederland kent negen van dergelijke sectoren; in Fryslân zijn drie van 

deze sectoren sterk vertegenwoordigd. Vanuit deze focus is gericht gekozen om het 

aanvalsplan hoofdzakelijk te richten op en te verdiepen in de internationale kansen voor de 

marktsectoren agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme. Deze sectoren zijn 

geselecteerd omdat ze zijn ingebed in de historie van de Friese economie, omdat de Friese 

kennis in deze sectoren hoog is, omdat er substantiële nieuwe marktkansen liggen voor 

internationalisering en omdat de sectoren perspectief bieden op groei van werkgelegenheid. 

Sterker maken wat al sterk is of sterk(er) kan worden is hierbij het motto. Naast deze sectoren 

wordt verder ingegaan op het MKB in generieke zin, omdat blijkt dat een aantal van de 

geconstateerde knelpunten en behoeften een generiek karakter hebben en daarmee niet 

specifiek zijn gebonden aan een sector. 

 Internationale zichtbaarheid en internationaliseringsactiviteiten zijn voor de Friese 

speerpuntsectoren agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme belangrijke 

economische dragers in de strategische ontwikkeling. Op basis van een eerste oriëntatie 

liggen er voor deze sectoren aanwijsbare kansen. Vooral voor agrofood en watertechnologie 

is de uitgangssituatie goed door sterke clusters van bedrijvigheid en kennis.  

Feiten en ontwikkelingen 

3 
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De belangrijkste watermarkten 
gemeten in vraagomvang.   

Bron: GWI, 2010 
 

De ontwikkeling van deze clusters en het opbouwen van duurzame concurrentiekracht vergt 

langjarige investeringen in samenhangende programma’s die een goede basis vormen om 

verder te ontwikkelen. 

De ‘ingrediënten’ voor verdere ontwikkeling zijn niet voor al deze speerpunten hetzelfde. De 

strategie om deze doelstellingen te bewerkstelligen hangt af van de invulling van de keten, de 

volwassenheid en ontwikkelingsfase van de bedrijfssector. Bij watertechnologie is de 

afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van een excellente 

kennispositie (Wetsus), beschikt de sector met de Wateralliantie over een effectieve lobby- 

en business development organisatie en ligt de komende tijd de nadruk op het omzetten van 

deze kennis in meer business en export. Bij toerisme is niet zozeer kennisontwikkeling van 

belang, maar gaat het vooral om meer samenwerking in aanbod en marketing om meer 

toeristen aan te trekken en deze langer te binden. Naast promotie speelt ook het vernieuwen 

van verouderde verdienmodellen een rol. 

Watertechnologie 

De watersector wereldwijd 

De markt voor drink- en afvalwater en industrieel water had in 2010 

een omvang van circa 315 miljard euro. Internationaal neemt de vraag 

naar water sterk toe door waterschaarste als gevolg van groei van de 

bevolking en groei van de waterbehoefte per hoofd van de bevolking. 

Daarnaast heeft verstedelijking invloed op afvalwater(problematiek). 

De belangrijkste markten zijn West-Europa (26%) en de Verenigde-

Staten (25%). Grote markten zijn ook Japan (14%), China (11%), 

Australië (4%) en Brazilië (4%). De wereldmarkt verschuift daarbij 

langzaam naar andere minder ontwikkelde regio’s. 

De verwachtingen per deelsector zijn: 

• Drinkwatervoorziening: toename van 70 naar 100 miljard euro van kapitaaluitgaven aan 

(drink)waterinfrastructuur van 2010 tot 2016 wereldwijd (6,4% jaarlijkse groei). Het gaat 

om uitgaven op het gebied van waterbronnen, waterdistributienetwerken en drinkwater-

behandelingsinstallaties.  

• Afvalwatervoorziening: toename van 63 naar 87 miljard euro van kapitaaluitgaven aan 

afvalwaterinfrastructuur (5,6% jaarlijkse groei). De behandeling van afvalwater is één van 

de snelst groeiende sectoren van de waterindustrie. Dit is ingegeven door wetgeving, de 

noodzaak voor waterhergebruik en de toenemende kosten als gevolg van vervuiling van 

waterlichamen.  

• Industriewater: toename van 11 naar 17 miljard euro in omzet in proces- en afvalwater 

voor de industrie (7,5% jaarlijkse groei). In de deelmarkt industrieel water zijn de 

voedingsmiddelen industrie, energiesector (+7,4%) en farmaceutische industrie (+5,9%) 

in omvang de belangrijkste sectoren. Ook wordt er een hoge jaarlijkse groei verwacht van 

de markten olie-en gaswinning (+25%), chemie (+10%), metaalindustrie (+15%) en auto-

industrie (+18%).  
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De watertechnologiesector in Nederland 

Watertechnologie valt onder de Nederlandse Topsector Water die bestaat uit de clusters: 

Water-, Delta- en Maritieme technologie. De sector watertechnologie streeft naar het leveren 

van schoon water van de beste kwaliteit met een zo laag mogelijke druk op de leefomgeving. 

De Topsector Water heeft voor het cluster watertechnologie vier innovatiethema’s 

geformuleerd: 

• Water for All: de productie en zuivering van drink- en industriewater tegen minimale 

kosten 

• More Crop per Drop: hoogwaardige zoetwatervoorziening voor de productie van voedsel  

• Water & Energie: verduurzaming van processen voor de energie producerende industrie 

en nieuwe vormen van schone energie op basis van watertechnologie 

• Water & ICT: het vergroten van de efficiëntie van watertechnologie door sensing & 

monitoring van de kwaliteit en het optimaal kunnen regelen van de waterketen (process 

control)  

De Topsector Water stelt dat de internationale markt voor watertechnologie groot en 

aantrekkelijk is en dat er groeimogelijkheden in de concurrentiepositie van Nederlandse 

ondernemingen zit. De internationale markt biedt vooral kansen voor lokale en integrale 

oplossingen voor watervoorziening en voor technologie voor (her)gebruik van zoetwater. 

Binnen Europa liggen voornamelijk kansen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen 

en Spanje.  

Onderstaande landenlijst is opgesteld op basis van marktkansen gecombineerd met de 

behoefte aan inzet van economische diplomatie (buiten EU):  

Prioritaire landen 
Watertechnologie 

Huidige 
marktomvang 

omzet/jaar 

Geschatte markt-
omvang in 2020 

omzet/jaar 

Huidige 
marktaandeel 

Nederland 

Potentieel  
marktaandeel 

Prioritaire landen (groeimarkten) 

Brazilië 11.500 23.000 200% 15 0,1% 115 0,5% 

Rusland 32.500 50.000 153,8% 30 0,1% 500 1,0% 

India 46.000 100.000 217,4% 40 0,1% 100 0,1% 

Singapore 840 1.200 142,9% 8 1,0% 12 1,0% 

Vietnam 500 2.500 500% 5 1,0% 50 2,0% 

China 1.825 4.000 219,2% 40 2,2% 100 2,5% 

Zuid-Afrika 4.500 9.000 200,0% nb nb nb nb 

Prioritaire ontwikkelingslanden  

Bangladesh 1.820 4.000 219,8% 20 1,1% 120 3,0% 

Indonesië 2.000 4.000 200,0% 100 5,0% 200 5,0% 

 Bron: Marktbewerkingsstrategie Topsector Water (november 2012) 
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De sector watertechnologie bestaat uit een groot aantal kleine(re) bedrijven. 60% van de 

export komt van MKB bedrijven waarbij het ontbreekt aan capaciteit om bij complexere of 

onzekere internationale projecten financiering te krijgen en periodes te overbruggen zonder 

inkomsten. Vaak is er niet veel animo om op verre markten te opereren, omdat 

sleutelpersoneel dan voor langere tijd niet voor de ‘eigen markt’ beschikbaar is. In bijlage II 

(punt A) is een SWOT analyse opgenomen van de watertechnologiesector.  

De sector watertechnologie heeft behoefte aan initiatieven en maatregelen die de bedrijven 

kunnen helpen buitenlandse marktkansen te identificeren en te verzilveren. Dit betekent dat 

in de komende jaren moet worden ingezet op profilering gecombineerd met internationale 

acquisitieprogramma’s. Het is een uitdaging de MKB-bedrijven op een doeltreffende manier 

bij exportpromotie te betrekken. Voor het MKB is het lastig aan te haken bij de juiste 

handelsmissies en ambassades.  

Omdat de sector relatief weinig aansprekende referentieprojecten heeft, wordt er op 

aangedrongen dat handelsmissies van bewindspersonen vaker aansluiten op bijvoorbeeld de 

opening van een innovatieve waterzuiveringsinstallatie op een Aziatische markt. Zo wordt een 

succesvol project internationaal in de etalage gezet en geeft de Nederlandse overheid richting 

de lokale overheid haar zegen. Het stimuleren van handelsmissies is mede om deze reden 

opgenomen in een separate maatregel.  

Watertechnologie in Fryslân  

In Noord-Nederland zijn ongeveer 125 vestigingen actief in watertechnologie. Het totaal 

aantal arbeidsplaatsen bedraagt 3.200-3.500 en de omzet is ca. 700miljoen euro. Met 75 

vestigingen, goed voor 1.500 banen, is de grootste concentratie te vinden in Fryslân. In 

termen van werkgelegenheid is het een relatief jonge en daarom kleine sector. Wel is het 

voor de toekomst een economisch kansrijke sector met een duidelijke groeiverwachting. De 

helft van de bedrijven heeft momenteel vacatures en twee derde verwacht de komende vijf 

jaar groei. De belangrijkste behoeften om marktkansen te benutten, zijn financiële middelen, 

samenwerking en kennis van markten en gebruikers. De gekozen maatregelen hebben 

daarom betrekking op deze behoeften. 

 Met de oprichting van het onderzoeksinstituut Wetsus, de Watercampus en Wateralliantie is 

de basis gelegd voor een volwaardig watertechnologiecluster en is er sprake van een 

kennisinfrastructuur voor onderwijs, onderzoek en innovatie. De ambitie is om Nederland te 

ontwikkelen tot de Europese Watertechnologie Hub, met de Watercampus in Leeuwarden als 

kristallisatiepunt. De provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben een langjarig 

commitment uitgesproken om het cluster verder te ontwikkelen. Dit blijkt uit de financiering 

van Wetsus tot 2020 (onder voorwaarden), de uitbouw van de Watercampus, de 

samenwerkingsagenda provincie-gemeente en de reservering van REP-regiogelden voor het 

valorisatieprogramma watertechnologie tot 2020. 

Het is de bedoeling het bestaande netwerk uit te bouwen tot meer dan 150 bedrijven en 30 

universiteiten/ instellingen uit binnen- en buitenland om structureel te werken aan 

ontwikkeling en vermarkting van nieuwe watertechnologieën en uit te groeien tot 

wereldleider op het terrein van innovatieve watertechnologie.  
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Dit betekent een groei van het aantal kenniswerkers op en rond de Watercampus 

Leeuwarden van de huidige 300 tot 2000 in 2020 en een forse toename van werkgelegenheid 

bij toeleverende industrie en dienstverlening.  

Om een groter marktaandeel te verkrijgen en de opgebouwde kennis om te zetten in 

business, is inzet op internationale promotie en export nodig. Potentiële klanten verwachten 

praktijkvoorbeelden van nieuwe technieken en concepten. Financiering van de 

commercialisatie (in de vorm van risicodragend vermogen) via het Doefonds, NOM en 

nationale fondsen. Ter ondersteuning van marktontwikkeling zijn de afgelopen jaren tal van 

demo’s en pilots ontwikkeld, zoals Waterschoon Sneek, Pilot Blue Energy bij de Afsluitdijk en 

verduurzaming van de waterketen gericht op zelfvoorziening op de Waddeneilanden. De 

Water Alliance draagt zorg voor het benodigde organiserend vermogen door partijen te 

verbinden en de aanwezige kracht en faciliteiten te promoten. 

De uitdagingen waar de sector voor staat, zijn: 

• De verbetering van de concurrentiepositie. Aandachtspunten zijn de beperkte omvang 

van de thuismarkt, voldoende bedrijven met kritische massa, de verkorting van de time-

to-market en versterking van focus, samenwerking en branding 

• Knelpunten op de arbeidsmarkt. Aansluiten van kennis en vaardigheden van 

afgestudeerden op de behoefte (bèta- en gammakennis), en onvoldoende samenwerking 

op brancheniveau 

• Inperken van financiële risico’s. Aandachtspunten zijn exportfinanciering,  

kennisvalorisatie en tegengaan van versnippering van de sector 

• Stimuleren van cross overs met andere speerpuntsectoren, bijv. het ontwikkelen van 

agrofood ketens in het buitenland kan alleen indien er gezuiverd water voor handen is. 

Met daarbij de onderstaande doelstellingen: 

• Vergroting van de internationale zichtbaarheid/export, onder andere door verbetering 

van de toegankelijkheid tot voornamelijk de industrie/landbouw/publieke markten in 

onder meer Oost-Europa en de toerisme/landbouw/publieke markten in Zuid-Europa 

(substantiële EU-middelen waarvan 10% kan worden besteed aan Centers of Excellence 

in overige lidstaten) en ontwikkeling van grootschalige voorbeeld-/icoonprojecten voor 

deze markten. 

• Het onverminderd verder uitbouwen van het watertechnologie cluster is een belangrijke 

succesfactor voor het realiseren van het doel om meer kenniswerkers aan te trekken in 

zowel onderzoek, maar zeker ook in de zich vestigende en groeiende bedrijven in de 

regio. 

Bovenstaande uitdagingen en doelstellingen zijn grotendeels in te vullen door een aantal van 

de geformuleerde maatregelen. 

Agrofood 

De wereldwijde agrofoodsector wordt beïnvloed door een breed scala aan consumptie 

gerelateerde, productie gerelateerde en handel gerelateerde trends, ontwikkelingen, 

uitdagingen en kansen. 
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De agrofoodsector wereldwijd 

Stijgende inkomens, een groeiende en verstedelijkende wereldbevolking, en het toenemende 

non-food gebruik van landbouwproducten, vereisen een substantiële stijging van de 

productie in het komende decennium. De wereldwijde voedselconsumptie is in 2050 met 70% 

gegroeid en de wereldwijde landbouw moet in de komende 30 jaar verdubbelen om de 

consumptie te kunnen bijbenen. Omdat er weinig nieuwe landbouwgrond is, moet de 

efficiëntie op de bestaande grond daarvoor worden opgevoerd. De snelheid van de groei van 

de productie wordt echter beperkt door de verhoging van de productiekosten, de beperkte 

uitbreiding van landbouwgrond, de zorg voor het milieu en de veranderingen in de 

beleidsomgeving. Innovatie wordt hierbij steeds belangrijker. Dit onderwerp is in plaats van 

een morele kwestie uitgegroeid tot een bedrijfsmatig probleem. In bijlage II (punt B) is een 

overzicht van de groeimarkten en volwassen markten opgenomen 

De consumptie blijft grotendeels geconcentreerd in Noord-Amerika en West-Europa. De snel 

groeiende Aziatische economieën zijn naar verwachting echter goed voor het grootste deel 

van de extra consumptie. Belangrijke trends in de consumptie van voedselproducten zijn: 

• De bezorgdheid over voedselveiligheid en voedselkwaliteit neemt toe. 

• Consumenten vragen producten die worden geteeld en verwerkt op een duurzame 

manier. 

• Gemak en gezondheid staan centraal met meer vooraf bereide producten als resultaat. 

• De consumptie van zuivelproducten, die voornamelijk bestaat uit versproducten, zal in de 

komende tien jaar in een snel tempo blijven groeien. 

Belangrijke trends in de productie van voedselproducten zijn: 

• De politieke omgeving blijft de consumptie van landbouwproducten en grondstoffen voor 

voedsel en biobrandstof vormen. Aanpassingen in dit beleid kunnen vooruitzichten 

volledig veranderen. 

• Een toenemende diversiteit in (het gebruik van) landbouwproducten. 

• Technologie wordt steeds belangrijker in de productie, o.a. door robotisering en de 

ontwikkelingen op het gebied van moleculaire biologie, synthetische chemie en sensor 

technologie. 

• De vooruitzichten op middellange termijn voor melk- en zuivelproducten lijken door de 

groei van de wereldvraag en de toenemende voorkeur voor zuivelproducten gunstig. De 

melkproductie zal naar verwachting 159.300.000 ton bereiken in 2022, goed voor een 

stijging van 5% sinds 2011. 

Agrofood mondiale handel 

De dislocatie tussen voedselproducerende regio’s en de regio’s met de hoogste vraag 

verhoogt de afhankelijkheid van de wereldwijde handel in landbouwproducten. De groei van 

het mondiale BBP zorgt ervoor dat de exportvraag naar landbouwproducten toeneemt, wat 

de inkomsten uit de totale agrofood industrie stimuleert. Belangrijke exportregio’s behouden 

hun posities en slechts enkele zullen toetreden tot de wereldhandel. De zuivelmarkten 

worden sterk beïnvloed door macro-economische onzekerheid. Belangrijke bronnen van 

onzekerheid zijn de economische ontwikkelingen in importerende landen als China en 

Rusland.  
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Binnen de zuivelmarkt ligt vooral de prijs van melkpoeder in verhouding tot het vorige 

decennium een stuk hoger. De prijs stabiliseert zich naar verwachting op het huidige niveau. 

De belangrijkste mondiale groeisectoren en de prijstrend voor melkproducten tot 2023 

worden als volgt ingeschat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrofood in Fryslân 

Fryslân heeft een eeuwenlange traditie vooral in de zuivelsector opgebouwd. Naast de 

zuivelsector is er de kleinere, maar tevens sterke akkerbouwsector, met de pootaardappel als 

belangrijkste gewas en de aanwezigheid van de hele keten van toelevering en afzet. Ook de 

glastuinbouw is van belang vanwege de werkgelegenheid in Noordwest Fryslân en de forse 

uitbreidingsplannen. De provincie telt in totaal ca. 6.500 agrarische bedrijven en 270 

vestigingen in de voedingsmiddelenindustrie. Ruim 9% van de werkenden in Fryslân is in 2012 

werkzaam in de landbouw, voedingsmiddelenindustrie of toelevering (agrofood), wat vertaald 

kan worden naar 26.000 arbeidsplaatsen. Hoewel er in de landbouw en de 

voedselverwerkende industrie de afgelopen 10 jaar sprake is van een dalende 

werkgelegenheid, wordt de komende jaren weer groei verwacht door de aantrekkende markt. 

De agrofoodsector is in Fryslân een belangrijke motor van de Friese export. Een kwart van de 

uitvoer wordt door de agrofood sector gerealiseerd. Er liggen groeikansen voor het 

internationaal vermarkten van producten en kennis binnen de agrofood. Hoewel het 

bedrijfsleven hierin leidend is, zet het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân in op een 

hernieuwde versterking van de bedrijfssector, wat moet leiden tot een versterkt 

internationaal imago. Fryslân heeft de potentie om uit te groeien tot een internationaal 

brandpunt in de agrofoodsector. 

Van de Friese agrofood export blijft een groot deel binnen de Europese Unie, vooral in 

Duitsland en andere direct omringende landen (1e ring). De rest van de export komt terecht 

in Oost-Europese landen en landen buiten Europa, waarbij Azië de belangrijkste markt is. 

Hoewel er verwacht wordt dat de groei van de van voedselmarkten in de 1e ring de komende 

jaren verder gaat stagneren, vertonen de 2e ring (opkomende markten) en de 3e ring 

(ontwikkelingslanden) juist grote groei in de voedselmarkt en in de import door de 

bevolkings- en welvaartsgroei die er plaatsvindt.  
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Aangezien het merendeel van de geproduceerde agrofood producten worden geëxporteerd 

naar 1e ringslanden is het zekerstellen van de exportpositie in deze landen van groot belang. 

Hier heeft de sector behoefte aan ondersteuning die behoud van de afzet garandeert en het 

MKB ondersteunt bij het versterken van de exportpositie en bij het doen van lokale 

investeringen. Daarnaast biedt export, vooral naar de groeiende 2e en 3e ring, de kans om de 

groei te realiseren die de sector ambieert. Hier is goede ondersteuning voor nodig op het vlak 

van internationale betrekkingen. De agrofoodsector heeft belang bij een zo open mogelijke 

handel. Voor opkomende economieën en ontwikkelingslanden is het signaleren en benutten 

van (commerciële) kansen van belang. 

Verdere uitbouw van het imago als zuivelprovincie is een logische eerste stap. Daartoe 

moeten internationale programma’s worden ontwikkeld voor een aantal strategisch gekozen 

landen gericht op internationale profilering van Fryslân en acquisitieprogramma’s. De 

komende jaren wordt een bedrag tussen de 0,5 miljard euro en 1 miljard euro geïnvesteerd in 

de zuivel verwerkende industrie. Het “merk” Fryslân en Frisian Farming and Dairy moet 

internationaal geassocieerd worden met kennis en kwaliteit en met gezond en veilig voedsel. 

In Fryslân en (Noord) Nederland moeten de komende jaren belangrijke initiatieven worden 

genomen en de netwerkstructuur worden versterkt:  

• Fryslân en Noord Nederland: Initiatieven en samenwerkingsverbanden 

binnen de voedingsmiddelenindustrie zoals Innexus, de Dairy Campus, 

Food Circle, clusterorganisatie agrofood / biobased economy NNL, Agro 

Agenda NNL, Food Future, het Carbohydrate Competence Centre (CCC), 

Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost-Nederland (KANON), Dutch Drying 

Institute, Dutch Biorefinary Cluster, Healthy Ageing Noord Nederland 

(HANN) en projecten vanuit andere gerelateerde sectoren (life sciences, 

energie, gezondheid, chemie, water)  

• Nederland: De Nederlandse Topsector Agrofood wil via een aantal sporen 

werken aan de internationale uitvoeringslijn. De meest relevante 

doelstellingen voor de Friese ondernemingen zijn het exporteren van 

internationaal leiderschap en het faciliteren van het ontwikkelen en 

aanbieden van geïntegreerde systeemoplossingen in opkomende en 

ontwikkelingslanden 

 Er ligt door de genoemde initiatieven een goede basis voor de verdere ontwikkeling en uitrol 

van innovaties, met als doel het vergroten van de concurrentiekracht, wat een stabilisering en 

bij voorkeur toename van de werkgelegenheid en export tot gevolg moet hebben. Van belang 

is dat de basis daadwerkelijk wordt benut en dat bij op te pakken acties het MKB extra 

aandacht krijgt. Gebleken is dat het voor kleine bedrijven niet gemakkelijk is om de weg te 

vinden naar voor hen interessante kennis en (subsidie)maatregelen die goede ideeën 

ondersteunen in de verdere ontwikkeling ervan. Ook de bewustwording van de eigen 

mogelijkheden van een bedrijf m.b.t. vernieuwingen en exportmogelijkheden vraagt extra 

aandacht. 

Belangrijke uitdagingen en bedreigingen voor de Friese agrofood export zijn: 

• Groeimarkten buiten Europa lijken op termijn kansrijker voor groei  

• Rendement blijft onder druk, o.a. door het verdwijnen van de melkquota en de hoge 

voerkosten  
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• Consumenten stellen steeds hogere eisen aan voedselveiligheid, duurzame productie en 

afstemming met de omgeving. Exportkansen vergroten door meer toegevoegde waarde 

aan producten toe te voegen. Meer onderscheiden op innovatie, kwaliteit en 

duurzaamheid 

• Tekort aan financieringsmogelijkheden voor toegepast onderzoek en valorisatie. Om de 

toename en kwaliteit van de innovaties te verhogen, zal het organiserend vermogen van 

de sector moeten worden vergroot 

• Leeuwarden heeft de kans om zich te ontwikkelen tot het internationale kennis- en 

expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie in het domein van agrofood 

business. 

• Het melkveehouders bestand vergrijst. Opvolgers en hun familie stellen zich zakelijker op 

en banken gaan korter financieren, zodat bedrijfsovernames steeds moeilijker 

realiseerbaar zijn. Uitdaging is de dynamiek in de sector te behouden. Ook het 

bedrijfskapitaal om doorgroei te realiseren wordt steeds schaarser 

• Vergroting van de internationale zichtbaarheid/export 

• Uitbreiding van het innovatieve vermogen van ondernemingen, onderzoek en onderwijs 

door een toename van valorisatieprojecten 

Een aantal van bovenstaande uitdagingen kunnen worden vormgegeven door de maatregelen 

van dit aanvalsplan. Zo wordt voorzien in ondersteuning op organisatorisch vlak en worden 

revolverende financieringsbronnen gevormd. 

Recreatie & Toerisme 

Internationaal toerisme in Nederland 

Er is een sterk verband tussen economische groei, welvaart en persoonlijk inkomen enerzijds 

en het internationale reisgedrag anderzijds. Een stijgende welvaart maakt reizen bereikbaar 

voor grote groepen van de wereldbevolking. In de toekomst komen er in het internationale 

toerisme grote getale inwoners uit de opkomende of groeimarkten zoals Brazilië, Rusland, 

India en China bij. Zij zullen in toenemende mate ook Europa en Nederland aandoen. De mix 

van internationale reizigers zal daarmee behoorlijk veranderen. Wat een grote uitdaging 

vormt voor aanbieders om op de juiste wijze op in te spelen. Toeristen uit opkomende 

markten wijken op verschillende punten af van bezoekers uit de ontwikkelde reismarkten. 

Voor aanbieders is het van belang op deze verschillende interesses en verwachtingen in te 

spelen (zie bijlage II, punt C voor verschillen in internationaal toerisme). 

In 2012 bezocht een record aantal van bijna 11,7 miljoen buitenlandse verblijfsgasten 

Nederland. Deze buitenlandse verblijfsgasten zijn samen goed voor 28 miljoen 

overnachtingen en een totale besteding van 4,8 miljard euro. Bijna 80% van de buitenlandse 

gasten die in 2012 in Nederland verbleven, was afkomstig uit Europa met buurland Duitsland 

veruit op nummer 1. De ontwikkeling voor Nederland is weliswaar positief, maar blijft achter 

bij vergelijkbare landen in Noordwest-Europa. De gemiddelde verblijfsduur in Nederland is 2,4 

dagen. De meeste buitenlandse gasten overnachten in de vier grote steden, slapen in hotels 

(80%) en komen in het voorjaar en de zomer. Het perspectief van het inkomend toerisme ziet 

er positief uit voor de komende jaren. De ramingen laten een gemiddelde jaarlijkse groei zien 

van 2%. Het perspectief resulteert in verschuivingen in de top 10 belangrijkste 

herkomstlanden voor inkomend toerisme van Nederland. Hierbij valt vooral op dat de 

intercontinentale markten China en Rusland stijgen in de lijst. 
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Aantal verblijfsgasten naar regio. Bron: CBS, 2012 

  

Aandeel inkomende verblijfsgasten 
in Nederland in 2012 naar seizoen  
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       Bron: publicatie Friese Meren 

Toerisme in Fryslân 

Het toerisme is een belangrijke sector in Fryslân. Toeristen besteedden in 2012 ruim een miljard euro 

(dagrecreanten 485 miljoen euro en verblijfsrecreanten 544 miljoen euro). Fryslân staat qua 

economische betekenis daarmee vijfde op de lijst van provincies. In Fryslân zijn 1.600 bedrijven en 

20.000 arbeidsplaatsen gericht op toerisme, wat neer komt op 7% van de totale werkgelegenheid 

(25.000 / 8,7% procent met toelevering). Toerisme heeft daarnaast ook een maatschappelijke impact, 

doordat het bijdraagt aan de vitaliteit van Friese regio’s en in stand houden van voorzieningen.  

De toerist die Fryslân bezoekt kiest het vaakst voor een verblijf op de Waddeneilanden. Daarnaast is 

Fryslân een belangrijke watersportprovincie. Rond de 1,2 mln. overnachtingen worden doorgebracht 

in de 225 Friese jachthavens. Het aantal toeristische overnachtingen van buitenlandse gasten is in de 

periode 2000-2012 – met een kleine 1 miljoen – ongeveer gelijk gebleven. Het totaal aantal 

overnachtingen daalde in 2012 met 1,1% licht. Er waren duidelijke verschillen per categorie.  
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De situatie in de verblijf recreatieve markt in Fryslân is matig. Er is voornamelijk sprake van een 

krimpende en verschuivende vraag. Het huidige Friese aanbod is over het algemeen te eenzijdig en 

biedt voor de verschillende leefstijlen te weinig diversiteit. Een substantieel deel van het aantal 

overnachtingen vindt plaats op kampeerplaatsen en in groepsaccommodaties waar de bestedingen 

per overnachting relatief laag zijn en waar ook geen toenemende vraag wordt verwacht. Er liggen 

kansen in de hotelmarkt en mogelijk op termijn ook in de recreatiewoningenmarkt. Wil Fryslân geen 

marktaandeel verliezen, dan is het van belang om nieuw of vervangend aanbod te realiseren. Het gaat 

hierbij dus niet om capaciteitsgroei, maar om het meebewegen met de vraagverandering. Een 

(voorzichtige) toename en/of verbetering van het hotel- en recreatiewoningenaanbod resulteert op 

termijn ook in seizoensverlenging en hogere bestedingen per overnachting.  

Voor de sector recreatie & toerisme is internationaal ondernemerschap en profilering van belang 

vanwege het grote aantal buitenlandse toeristen dat Fryslân bezoekt. Branding en promotie van 

Fryslân, gericht op de juiste internationale doelgroepen is op dit moment de uitdaging. Binnen de 

genoemde maatregelen van dit plan wordt hierin voorzien. 

Naast de gewone toerist bestaat de zakelijke toerist; individuen die al dan niet georganiseerd een 

bezoek aan Nederlandse bedrijven en/of congressen brengen. In Fryslân organiseert het WTC 

Leeuwarden congressen waar veel internationale zakenlieden op af komen. Hoewel deze doelgroep 

thans nog klein in aantal is, is deze groep wel groeiend.  

Internationaal ondernemen heeft, vanwege de relatie met het landschap en het belang van een 

gezamenlijk aanbod van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding een afwijkend karakter in vergelijking 

met andere bedrijfssectoren. Twee belangrijke onzekerheden (driving forces) waarop de provincie 

maar een geringe invloed kan uitoefenen en dus op moet anticiperen zijn de ontwikkeling van de 

koopkracht en de aard van de vraagontwikkeling vanuit de klant. Met dit gegeven heeft de provincie 

Fryslân vier toekomstscenario’s ontwikkeld, gebaseerd op de variabelen koopkracht en type toerist.  

Wanneer op deze matrix het vergroten van het internationale toerisme wordt gelegd, liggen de kansen 

voornamelijk aan de kant van hoge koopkracht: Pretlandschap en Nouveau riche. 

Omdat massatoerisme niet past bij het karakter van Fryslân en de 

provincie zich onderscheidt door unieke karakteristieken, zoals een 

unieke bestemming met een rijke historie en cultuur, een prachtig 

landschap, veel stedenschoon en een kwalitatief hoog en gevarieerd 

aanbod van toeristische voorzieningen (o.a. voor watersport) en 

accommodaties lijkt het scenario Nouveau Riche het beste aan te 

sluiten bij de ambities van de provincie. Kansen kunnen hierbij worden 

benut door de randvoorwaarden en marketing op orde te brengen. 

Het gaat daarbij om de betaalbaarheid, beschikbaarheid, 

bereikbaarheid, beleving, bekendheid en beeldvorming voor de juiste 

doelgroep. 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de toeristische basisinfrastructuur. In het programma 

Fryslân Toeristische Topattractie zijn de kaders voor vermarkting van de Friese ‘unique selling points’ 

uitgewerkt, namelijk de Elfsteden, Grenzeloos Varen (Friese Merenproject), Wadden en Friese 

Wouden. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 wordt samen met de gemeente Leeuwarden aan 

een programma gewerkt dat brede internationale doelgroepen aanspreekt. Onderdeel van dit 

programma is om eveneens te voorzien in een duurzame stroom van toeristen na 2018.  
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Leeuwarden streeft ernaar om jaarlijks 5% meer bezoekers naar Fryslân te trekken. Om de bestaande 

versnippering tegen te gaan en het innovatievermogen te verhogen, is een extra impuls voor 

samenwerking tussen toeristische bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen wenselijk. 

Aanzienlijke (inter)nationale kansen liggen in de status van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018 

en uitbouw van de haven van Harlingen met faciliteiten voor cruiseschepen. 

Financieel gezien is er sprake van laag rendement in vergelijking met andere sectoren. De 

financierbaarheid wordt in Fryslân nog verder bemoeilijkt door de teruglopende bezettingsgraad, de 

relatieve kleinschaligheid (en dus nog beperktere financiële slagkracht) en een relatief kort 

seizoensgebonden product. Als gevolg hiervan is het voor ondernemers moeilijk om vreemd vermogen 

aan te trekken, omdat in de ogen van reguliere financieringsinstellingen de terugverdientijd lang en 

dus risicovol is. Uitgaande van het gegeven dat de rendementen in Fryslân gemiddeld lager zijn dan 

elders in Nederland, zullen financiers nog kritischer zijn voor Friese ondernemers. De provincie kan 

een rol spelen in het bij elkaar brengen van de sector en (nieuwe) financieringsvormen. 

De onvoorspelbaarheid van de toekomst blijft in deze sector groot. Om met deze onzekerheid om te 

gaan, is een flexibele en faciliterende opstelling van de provincie gewenst om te komen van een 

toetsend naar uitnodigend beleid ten opzichte van initiatieven door marktpartijen, lokale overheden 

en burgers. De overheid kan dergelijke initiatieven ondersteunen en faciliteren door een integrale 

aanpak te faciliteren en door inbreng van (externe) expertise te faciliteren. Daarnaast kan de provincie 

een bijdrage leveren door (mee) te investeren in randvoorwaarden, bijv. op het gebied van 

procedures, vergunningen, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. De doelstellingen van de 

provincie op het gebied van recreatie & toerisme zijn: 

• het realiseren van een impuls tot kwaliteitsverbetering en verduurzaming van toeristische 

verblijfsaccommodaties 

• Versterking van de samenwerking binnen de toeristische sector, gericht op kwaliteitsverbetering, 

een meer samenhangend aanbod, uitbouw van kennis en innovatie, en gerichte marketing voor 

specifieke doelgroepen 

• Maximale economische spinoff behalen uit culturele hoofdstad 2018 

• Unieke structuurversterkende projecten in de sector recreatie & toerisme faciliteren 

MKB Generiek 

Naast de speerpuntsectoren agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme zijn de overige 

sectoren in Fryslân ondergebracht in deze paragraaf. Omdat hier minder sprake kan zijn van specifieke 

branche kenmerken, is hieronder een algemeen beeld opgenomen van wat leeft in MKB organisaties 

rondom het thema Internationalisatie. Er bestaat daarmee veel overlap met de constateringen uit de 

vorige paragrafen, hetgeen ook blijkt uit de knelpunten en behoeftes uit de besloten sessies en uit de 

enquête. Als gevolg daarvan sluiten ook de generieke maatregelen aan bij de behoeftes van 

ondernemingen uit andere sectoren dan de speerpuntsectoren agrofood, watertechnologie en 

recreatie & toerisme.  
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Onderstaande grafiek geeft voor de verschillende sectoren per sector het aantal gevestigde 

ondernemingen weer vestigingen in Fryslân weer.  

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat naast de genoemde speerpuntsectoren agrofood, watertechnologie 

en recreatie & toerisme de bouwsector eveneens prominent aanwezig is binnen Fryslân. Handel is in 

dit verband niet aan te duiden als een separate sector, omdat binnen de genoemde 

speerpuntsectoren zich ook handelsbedrijven bevinden.  

In 2014 is de Nederlandse export fors gestuwd door de maakindustrie. Het exportvolume van de 

kapitaalgoederenindustrie steeg tot nog toe met 6% en van metaal-, rubber- en kunststofindustrie 

zelfs met 8%. De exportgroei van de maakindustrie, vooral waar het gaat om de productie van 

eindproducten, leunt sterk op de successen van enkele grote partijen. Zo is de export van 

kapitaalgoederen naar Brazilië dit jaar meer dan verdubbeld en is de export van machines naar de VS 

en China fors gestegen (bron: ING Economisch Bureau, CBS). 

Ondernemers die export overwegen als strategische optie, hebben vaak beperkte informatie over de 

marktomstandigheden, de gewoontes en de behoeftes in het buitenland. Om deze hindernissen te 

overwinnen, doen kleine ondernemingen vaak een beroep op de internationale ervaring van hun 

netwerk, hun klanten en hun leveranciers. Een regionale economie kan alleen floreren als ook de basis 

op orde is. De economische clusters moeten ingebed zijn in een breder systeem van bedrijven en 

instellingen. Via algemene initiatieven voor verbetering van het vestigingsklimaat (o.a. arbeidsmarkt, 

breedband en voldoende ruimte), ondersteuning van clusterorganisaties, ontwikkeling van open 

innovatiefaciliteiten, stimuleringsprogramma’s en regiopromotie en lobby wordt gewerkt aan 

verhoging van de economische dynamiek en versterking van de economische structuur.  

Door de kleinschaligheid heeft het MKB vaak minder mogelijkheden voor zelfstandige R&D, voor 

markt- en productinnovaties en voor export. De kennisinstellingen spelen een belangrijke rol, door in 

te spelen op een betere valorisatie van de beschikbare kennis. Een betere afstemming van de 

marktvraag op het kennisaanbod kan voor de kennisinstellingen zelfs extra bedrijfsmatige spin off 

opleveren. Door de sterke gerichtheid op de economische speerpuntsectoren agrofood, 

watertechnologie en recreatie & toerisme wil de provincie de innovatie in het stuwende MKB 

stimuleren. 

Om voor bedrijven en publieke instellingen van binnen en buiten Fryslân aantrekkelijker te worden, is 

een meer gestructureerde en proactieve aanpak van betrokken organisaties wenselijk om het 

vestigingsklimaat te versterken.  
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Deze investeringsbevordering vergt vooral coördinatie tussen partijen die hierbij een rol spelen. Het in 

samenwerking met andere partijen verhogen van de concurrentiekracht door het bevorderen van het 

innovatievermogen, het internationaal ondernemen en het vestigingsklimaat van het Friese MKB 

kunnen achterstanden ten opzichte van landelijke gemiddelden worden ingelopen. 

Vanwege het belang van export voor (stuwende) groei van de bedrijvigheid en het effect op innovatie 

en structuurversterking, wil de provincie het internationaal ondernemen verder stimuleren en 

ondersteunen. Dit geldt ook voor het versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande 

bedrijven. De provincie is voornemens om op dit vlak een actievere rol te gaan spelen in de activiteiten 

voor het behoud en uitbreiding van bedrijfsinvesteringen. Het aanvalsplan vestigingsklimaat en de 

groei- en innovatiefaciliteit die in 2015 worden opgesteld, dragen hier bijvoorbeeld aan bij. 

De doelstellingen van de provincie zijn, net als bij de eerder genoemde speerpuntsectoren: 

• Verhogen van het aantal exporterende bedrijven. 

• Proactieve en meer gestroomlijnde aanpak om de aantrekkelijkheid van Fryslân als 

vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven te versterken 

Bestaande organisaties en dienstverlening voor internationalisatie 

Als onderdeel van de opzet van het aanvalsplan internationaal ondernemen zijn de organisaties, 

diensten en producten die reeds beschikbaar zijn voor ondernemers die zich bezig (gaan) houden met 

internationaal ondernemen, in kaart gebracht. Deze analyse, die in zijn geheel is opgenomen in bijlage 

III, geeft inzicht in de organisaties en reeds beschikbare diensten en producten waar ondernemers in 

Fryslân terecht kunnen met vragen over exporteren. Per organisatie is in beeld gebracht welke 

producten en diensten zij aanbieden en wie hun doelgroep is. De verschillende onderdelen waarbij 

verschillende organisaties de ondernemers in Fryslân kunnen ondersteunen zijn: 

Op basis van bovengenoemde indeling en bestaande dienstverlening van de genoemde organisaties is 

onderstaande samenvatting gemaakt (voor meer informatie over de organisaties, zie bijlage I): 
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           Deskundigheidsbevordering 

Organisaties die de ondernemers kunnen helpen in de ontwikkeling, met het professionaliseren en het 

opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van internationalisering / export.  

            Planvorming 

Organisaties die de ondernemers kunnen helpen in het ontwikkelen van een exportplan, businessplan. 

           Organisatie/product innoveren 

Organisaties die de ondernemers kunnen helpen op het terrein van de ontwikkeling / innovatie van de 

te exporteren producten. 

          Financiering 

Organisaties die de ondernemers kunnen helpen door beschikbaarstelling van financiering bij groei 

onder meer voor exportambities. 

           Netwerk  

Organisaties die de ondernemers kunnen helpen met het opbouwen van een netwerk in het 

buitenland door matchmaking etc.  

           Exporteren  

Organisaties die de ondernemers ondersteunen bij de daadwerkelijke export operatie, door 

beschikbaarstelling van verkoopkanalen of het zorgdragen voor investeerders 

Onderwijs 

Het onderwijs wordt gezien als een belangrijke speler bij het stimuleren van internationalisatie. 

Enerzijds omdat zij de medewerkers en collega’s van de toekomst opleiden, waarbij het belangrijk is 

dat de opleiding goed aansluit bij de behoefte van de ondernemer, anderzijds omdat 

onderwijsinstellingen zeer uitgebreide internationale netwerken hebben waar gebruik van gemaakt 

van worden bij internationaal ondernemen. Hieronder zijn per speerpuntsector de 

onderwijsinitiatieven opgenomen.  

Watertechnologie 

De beschikbaarheid van voldoende en geschoold personeel is een essentiële voorwaarde voor de 

structuurversterking en groei van de watertechnologiesector vanwege het hoge kennisgehalte. 

Leeuwarden is inmiddels uitgegroeid tot het nationale onderwijscentrum op het gebied van 

watertechnologie. Hier wordt een doorlopende leerlijn aangeboden van basisonderwijs–voortgezet 

onderwijs–MBO–HBO–WO–PhD. Hiermee onderscheiden Leeuwarden en Fryslân zich nationaal en 

internationaal.  

De Watercampus is het internationale technologiecentrum dat gevestigd is in Leeuwarden en speelt 

een belangrijke rol in het opleiden van toekomstige watertechnologen en andere professionals in de 

watertechnologie. Er zijn meerdere opleidingsinstituten gevestigd op de Watercampus: MBO Life 

Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Wetsus 

Academy (Master Watertechnology).Onderdeel van de Watercampus is Wetsus, waar research, 

knowhow, ondernemerschap, durfkapitaal, talent en onderwijs fysiek geconcentreerd zijn.  
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Wetsus geeft hiermee reeds invulling aan een belangrijke uitdaging, namelijk het tekort aan 

hoogwaardige kennis, waarmee een separate maatregel niet nodig is. 

Een ander onderdeel van de Watercampus is het Centre of Expertise Watertechnology (CEW). Dit is 

het centrum voor kennis en innovatie voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het 

gebied van watertechnologie. Studenten, docenten en lectoren van VHL en NHL voeren bij het CEW 

onderzoeken uit, waarin expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen 

samenkomen met als doel de kenniseconomie op het gebied van watertechnologie te versterken. 

Bij VHL is een Water Applicatie Centrum (WAC) gevestigd dat faciliteiten biedt aan bedrijfsleven en 

onderwijs- en kennisinstellingen. Voor startups en jonge bedrijven is nabij VHL een Business en Science 

Centre ontwikkeld, waarin inmiddels 15 bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast is onder meer door het 

Fryslân College een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water opgericht, dat de ontwikkeling 

van MBO’ers voor de Nederlandse en internationale watersector ondersteunt.  

Agrofood  

Door de komst van de grote zuivel verwerkende fabrieken in 

Heerenveen (A-Ware, Fonterra en Ausnutria Hyproca) en de 

forse uitbreiding van Friesland Campina in Leeuwarden is er een 

grote aanzuigende werking op goedgeschoold personeel (o.a. 

procesoperators). De structurele beschikbaarheid van goed 

geschoold personeel in Fryslân voor de agrofoodsector en 

aanpalende sectoren is dan ook van groot belang.  

Voor wat betreft het streven naar goed gekwalificeerd personeel met daaraan gekoppeld een sterke 

kennisinfrastructuur is in maart 2013 een plan van aanpak hiertoe opgesteld onder de naam Dairy 

Chain Fryslân. Aan de wieg van dit initiatief stonden Friesland Campina en Innexus, de 

kennisinstellingen (life sciences VHL/NHL, MBO life sciences, WUR/Dairy Campus, UCF), de gemeente 

Leeuwarden en de provincie.  

De te realiseren doelen binnen het Plan van Aanpak Dairy Chain Fryslân zijn gericht op sterke, 

herkenbare opleidingen op het gebied van agrofood binnen de bestaande kennisinstellingen in 

Leeuwarden. Met de Dairy Campus en de mogelijke komst van een Voedingsapplicatiecentrum bij Van 

Hall Larenstein hebben de opleidingen een herkenbare praktijkcomponent. Ook de door het MBO life 

sciences aangevraagde Centrum voor Innovatief Vakmanschap Food moet een bijdrage aan de 

kwaliteit en herkenbaarheid van de opleidingen leveren. Onder de vlag van Dairy Chain Fryslân (is in 

2013 van start gegaan) moet het geheel aan opleidingen, waarbij het onderwijs nauw samenwerkt met 

het bedrijfsleven, ook internationaal een herkenbaar ‘gezicht’ krijgen. 

Op het gebied van innovatie en valorisatie is de Dairy Campus in Leeuwarden het nationale en 

internationale centrum voor onderzoek, innovatie, educatie en training in de agrofoodsector in 

Fryslân. De Dairy Campus speelt een belangrijke rol bij het opleiden van toekomstige melkveehouders 

en professionals in de zuivelketen. Het educatieprogramma, bestaat uit drie lectoraten en er worden 

twee nieuwe opleidingen ontwikkeld: VHL ontwikkelt een “Professional Master Innovative Dairy 

Management” en een “Associate Degree Ondernemerschap Melkveehouderij”. De lectoraten zullen 

zich richten op:  

• Grootschalige melkveehouderij en ondernemerschap  

• Duurzame melkveehouderij 
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• Smart Farming en ketenefficiency 

Studenten van het Nordwin College en VHL maken gebruik van de Dairy Campus voor het 

competentiegericht praktijkleren. Daarnaast kunnen studenten terecht op de Dairy Campus voor 

meeloopdagen, stages of een afstudeerproject. Momenteel wordt de Dairy Campus uitgebreid door 

middel van de aanbouw van nieuwe stallen die gecombineerd worden met onderwijs-, onderzoek- en 

ontvangstfuncties. Naar verwachting zullen deze eind 2015 in gebruik worden genomen. In het 

ontvangstgebouw komen onder andere flexwerkplekken voor studenten en docenten van Wageningen 

Universiteit, Hogeschool VHL, Nordwin College en het Dutch Training Centre. 

Recreatie & Toerisme 

De kennisinfrastructuur omtrent recreatie & toerisme omvat onder meer gespecialiseerde opleidingen 

bij Stenden Hogeschool. Voorbeelden zijn studierichtingen als Leisure Management en Tourism 

Management en het daaraan verbonden expertisecentrum European Tourism Futures Institute (ETFI). 

Het academisch klimaat is fors toegenomen door verbreding en verbetering van de 

kennisinfrastructuur en de strategische samenwerking in het Centre of Expertise in Leisure, Tourism & 

Hospitality (CELTH). Dit biedt kansen om verder uit te groeien tot een internationaal 

onderzoeksinstituut op het gebied van Tourism, Leisure & Hospitality. Het CELTH betreft een initiatief 

van de hogescholen NHTV, Hogeschool Zeeland en Stenden Hogeschool en er wordt in geïnvesteerd 

door de Ministeries van Onderwijs en Economische zaken.  

Internationale netwerken  

Onderwijsinstellingen hebben zeer uitgebreide internationale netwerken door het groot aantal 

convenanten dat zij hebben met onderwijsinstellingen in het buitenland en de diverse internationale 

samenwerkingsverbanden waarin zij participeren. De onderwijsinstellingen hebben veelal tientallen, al 

dan niet honderden, contracten met partnerinstituten binnen en buiten Europa.  

Vooral bij de HBO en WO onderwijsinstellingen in Noord-Nederland is internationalisering een 

belangrijk onderdeel van de strategische ambities. Zo heeft VHL zich ten doel gesteld dat in 2015 15% 

van het totaal aantal studenten buitenlandse studenten zijn, heeft de NHL als ambitie dat elke student 

“gedurende zijn of haar opleiding in elk geval in aanraking komt met een vorm van 

internationalisering” en heeft Stenden internationalisering benoemd als strategische pijler (bronnen: 

jaarverslagen 2013). De onderwijsinstellingen bieden een groot aantal opleidingen geheel of 

gedeeltelijk in het Engels aan om de randvoorwaarden voor een internationale school te scheppen. 

Stenden beschikt naast haar locaties in Nederland ook over vestigingen in Qatar, Zuid Afrika, Thailand 

en Indonesië, waardoor studenten de mogelijkheid hebben om hun opleiding door middel van een 

grandtour te volgen op de verschillende buitenlandse vestigingen. Hanzehogeschool Groningen en de 

RUG beschikken over vergelijkbare buitenlandse vestigingen. 

Buitenlandse studenten die hun studie geheel of gedeeltelijk in Noord-Nederland komen volgen, 

kunnen mogelijk kansen bieden voor het bedrijfsleven. Zij kennen hun eigen cultuur, normen, waarden 

en taal en kunnen dit inzetten bij vragen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen buitenlandse 

studenten mogelijk waardevolle internationale contacten hebben en zijn ze mogelijke ambassadeurs 

voor Nederland wanneer zij teruggaan naar hun herkomstland. Daarom is het interessant om te kijken 

naar de populatie buitenlandse studenten en naar hun land van herkomst. 
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1: Op basis van het aantal studenten dat een volledige opleiding in Nederland volgt  
2: Op basis van het aantal studenten dat één of twee semesters in Nederland volgt 

Het aantal buitenlandse studenten dat studeert aan HBO en WO onderwijsinstellingen in Fryslân en 

Groningen is hieronder in beeld gebracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in studenten die een 

volledige opleiding volgen of één of twee semesters volgen aan de betreffende onderwijsinstelling. De 

aantallen in onderstaande tabel zijn momentopnames en de cijfers zijn afgerond, maar het geeft wel 

een beeld van het aantal buitenlandse studenten dat studeert in Noord-Nederland.  

 

 

 

 Bron: jaarverslagen en interviews 

Buitenlandse studenten die in Noord-Nederland, geheel of gedeeltelijk, hun studie komen volgen, 

komen uit een groot aantal landen. In onderstaande tabel is de top vijf landen of continenten 

weergegeven van de vijf HBO en WO onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.  

 

 

 

 

Bron: jaarverslagen en interviews 

Momenteel vertrekt het merendeel van de studenten na het afronden van hun opleiding terug naar 

land van herkomst. In het landelijk actieplan “Make it in the Netherlands! – Programma 2013-2016” 

staat beschreven dat 70% van de internationale studenten in Nederland wil blijven nadat zij zijn 

afgestudeerd, maar dat ‘slechts’ 27% daadwerkelijk blijft. Het actieplan is er daarom op gericht om 

zorg te dragen dat zoveel mogelijk internationale studenten kiezen om in Nederland te blijven werken 

nadat zij zijn afgestudeerd. Daarnaast heeft het actieplan als doelstelling om de contacten warm te 

houden met de internationale studenten die wel besluiten om Nederland te verlaten.  

Het IND komt buitenlandse studenten die op basis van een verblijfsvergunning, met het doel studie in 

Nederland, hebben gestudeerd (HBO of WO) tegemoet aangezien buitenlandse studenten in 

aanmerking komen voor een ‘zoekjaar’. In dit jaar hebben afgestudeerde buitenlandse studenten een 

jaar de tijd om een baan als kennismigrant te vinden. Ook het International Welcome Center North 

kan een bijdrage leveren aan het ‘behouden’ van buitenlandse studenten. 

Bovengenoemde ontwikkelingen bieden kansen voor MKB ondernemers om kennis te verkrijgen over 

cultuur, normen en waarden en gebruiken van inwoners van landen waar hun exportinteresse ligt.  

De kansen dat een buitenlandse student een MKB ondernemer kan voorzien van een uitgebreid 

internationaal netwerk lijkt op basis van de interviews minder waarschijnlijk, hoewel uitzonderingen 

hierop bekend zijn; buitenlandse studenten die een afstudeeropdracht verrichten voor een 

Nederlandse onderneming in het land van herkomst. Het netwerk van aangesloten partnerinstellingen 

van onderwijsinstellingen in Noord Nederland voorziet daarin echter beter. Daarom is in de 

maatregelen voorzien voor het verder ontwikkelen van internationale netwerken. 
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 Inleiding  

Uitgangspunt van dit aanvalsplan is dat de economische activiteiten en instrumentontwikkeling in 

afstemming en in samenhang met het Friese bedrijfsleven zijn bepaald om de drempel voor het Friese 

midden- en kleinbedrijf (MKB) voor internationale handel zo laag mogelijk te houden. Het zijn de 

ondernemers die de beoogde internationale groei moeten realiseren en daarom is het essentieel dat 

de maatregelen goed aansluiten bij de behoeften van de ondernemers. 

De behoeften van de ondernemers zijn op drie manieren geïnventariseerd; d.m.v. interviews, een 

seminar met daarin besloten sessies en een enquête (bronnentriangulatie). Naast het inventariseren 

van de behoeften van de ondernemers was het creëren van een breed draagvlak onder de 

ondernemers een tweede belangrijke doelstelling van de inventarisatie. De vastgestelde behoeften 

van de ondernemers worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. 

Resultaten  

Uit de interviews blijkt dat - om succesvol internationaal te kunnen 

ondernemen - een ondernemer tenminste zou moeten beschikken over zes 

karakteristieken waarop uiteindelijk de vastgestelde behoeften zijn terug te 

voeren (zie figuur). Hierbij is sprake van een zekere fasering in het 

exportstadia van de ondernemer. Een ondernemer die internationaal actief 

wil zijn, heeft in eerste instantie een gezonde combinatie van lef en ambitie 

nodig (fase 1, nog meer dan drie jaar nodig tot succesvol internationaal 

ondernemen). Zonder deze elementen is internationaal ondernemen niet 

kansrijk. Vervolgens moeten de product /markt combinaties voor het 

buitenland ontwikkeld worden (fase 2, nog meer dan twee jaar nodig voor succesvol internationaal 

ondernemen). Hierbij is te denken aan het aanpassen van de bestaande succesvolle “binnenlandse 

producten” zodat deze aansluiten op de buitenlandse markt. Belangrijk bij een toename in omzet is 

dat de organisatie gereed is voor een toestroom van buitenlandse orders of een aanvullende 

mechanisatie / automatisering om onder andere de kostprijs voldoende laag te houden. Kortom, de 

organisatie (operating model) moet klaar zijn voor internationaal ondernemen (fase 3, meer dan een 

jaar nodig voor succesvol internationaal ondernemen).  

Knelpunten en behoeften 

4 
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Als aan de voorgenoemde stappen is voldaan, volgt ontwikkeling van het buitenlandse netwerk (fase 

4, minder dan een jaar nodig voor succesvol internationaal ondernemen). In onderstaande figuur zijn 

de stappen visueel gemaakt: 

 

Voor het merendeel van de respondenten zijn op dit moment meerdere vormen van 

internationalisering van toepassing. Indien een ondernemer actief is in één vorm van 

internationalisering, dan is dat veelal in de export. Als er gekeken wordt naar de exportfase waarin 

een organisatie zit, dan exporteert een groot aantal ondernemers al, dan wel al geruime tijd (en een 

wil om de export te intensiveren), dan wel op kleine schaal in een beperkt aantal landen.  

 

De deelnemende ondernemers exporteren en importeren het meeste naar/uit Polen (41%), gevolgd 

door Zweden (38%), Denemarken (33%) en Italië (32%). De toplanden waarnaar de ondernemers hun 

export en import naar/uit willen intensiveren, dan wel waar kansen gezien worden om import-

/exportactiviteiten te ontwikkelen, zijn Denemarken (43%), Zweden (34%) en Spanje (34%). 

(zie bijlage V voor een totaal overzicht). 

Buiten Europa wordt er het meest geëxporteerd/geïmporteerd naar de Verenigde Staten en Canada 

(20%) en de BRIC-landen (20%). Daaropvolgend komen China (13%), Australië en Nieuw-Zeeland (12%) 

en Zuid-Afrika (11%). Ten slotte exporteert/importeert 24% van de deelnemende ondernemers naar 

overige landen.  

Knelpunten  

De ondernemers die internationaal ondernemen of van plan zijn dit te gaan doen geven in de enquête 

aan tegen een aantal knelpunten aan te lopen. Deze knelpunten hangen sterk af van de manier 

waarop ondernemingen internationaal ondernemen en worden door de verschillende ondernemingen 

anders beleefd en belangrijk gevonden.  
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Opvallend is dat zowel het aantal respondenten (76) als het aantal knelpunten (171) bij exporteren 

veruit het hoogst is. In de exportcategorie worden ‘de hoge kosten voor handelsreizen, beurzen e.d.’ 

en ‘het gebrek aan kapitaal en financiële middelen’ als de twee grootste knelpunten benoemd. 

Grensoverschrijdende samenwerking (39 respondenten) en import (37 respondenten) ontlopen elkaar 

weinig qua aantal respondenten. Daarentegen brengt samenwerking wel meer knelpunten mee (61 

knelpunten) dan import (53 knelpunten).  

Het eerste dat opvalt bij ondernemers die importeren en grensoverschrijdend samenwerken, is dat de 

antwoordcategorie ‘geen knelpunten’ bij beide in de top twee antwoorden staan, terwijl deze 

antwoordoptie bij export niet of nauwelijks voorkomt. De knelpunten van grensoverschrijdende 

samenwerking zijn divers en gelijkmatig verdeeld over vier knelpunten: ‘de wet- en regelgeving die 

belemmerend werkt’, ‘de cultuur- en taalverschillen’, ‘het niet willen delen van gevoelige informatie’ 

en ‘een gebrek aan informatie over geschikte partner’. Bij import wordt in het bijzonder het gebrek 

aan ondersteuning en advies benoemd.  

De buitenlandse investeringen werd het minst vaak door ondernemers ingevuld (24 respondenten). 

De meest benoemde knelpunten in deze categorie zijn ‘de cultuur en taalverschillen’ en ‘het gebrek 

aan financiële middelen’ om de buitenlandse investering te kunnen doen. Bij deze vorm van 

internationalisatie is ook het meest kapitaal nodig. Naast de gecategoriseerde antwoordopties hadden 

ondernemers de mogelijkheid om in de enquête zelf knelpunten te aan te dragen. Zie voor een 

overzicht hiervan bijlage VI (punt C).  

In het seminar is tijdens de besloten sessie watertechnologie aangegeven dat onder andere de 

acquisitie- en reiskosten, de hoge kosten om onderzoek in het buitenland te doen, de wet- en 

regelgeving en de cultuurverschillen belemmerend werken. Ook de ondernemers in de sector 

agrofood ervaren cultuur en taal, de valuta en wet- en regelgeving als belemmering. Tevens geven zij 

aan dat het erg lastig is om geschikte handelspartners te vinden en dat bestaande handelsmissies vaak 

te breed zijn opgezet. Zowel in de sector watertechnologie als in de sector agrofood worden de 

administratieve lasten en de doorlooptijd van subsidieverstrekking als onprettig ervaren.  

De ondernemers in de sector recreatie & toerisme vinden de verouderde verdienmodellen en business 

modellen binnen de sector een knelpunt. Daarnaast wordt aangegeven dat er sprake is van 

versnippering van marketinggelden en dat de website van Fryslân onvoldoende uitgenut wordt. 
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Tenslotte is de bescheidenheid van de Friezen een belemmering die parten speelt. Fryslân heeft een 

geschiedenis waar men trots op mag zijn en dit mag uniform worden uitgestraald. 

Behoeften 

Vanuit de wens van veel ondernemers om zich meer te richten op de internationale markt en de 

knelpunten die daarbij worden ondervonden, ontstaan behoeften van ondernemers die het 

succespotentieel van internationalisatie verbeteren. Op basis van de eerder verkregen informatie uit 

de enquête zijn de behoeften gecategoriseerd in deskundigheidsbevordering, planvorming, 

productinnovaties, organisatieverandering, financiering en netwerk (zie figuur volgende pagina). 

Het gros van de ondernemers geeft aan voornamelijk hulp en ondersteuning in natura (70%) te 

waarderen. Uitleg van licenties, uitleg over specifieke landen en hulp bij planvormen scoren daarbij 

hoog in de verschillende categorieën. Daarnaast geeft een kwart van de ondernemers aan behoefte te 

hebben aan financiële ondersteuning. Deze ondersteuning is primair gedreven door de behoefte aan 

ondersteuning bij het zoeken en aanvragen van subsidiëring (25%) en de behoefte aan financiering en 

subsidiëring (32%). Eventueel verkregen ondersteuning wordt voornamelijk gebruikt voor de 

marktbewerking en netwerk opbouw in het buitenland (41%), op afstand gevolgd door 

organisatieverbetering (21%) en marktonderzoek (18%) en productontwikkeling (16%). Hierbij geeft de 

helft van de ondernemers aan hiervoor gebruik te willen maken van een revolving fund indien 

beschikbaar, 12 % wenst dit niet en 38% heeft geen mening. Ondersteuning bij handelsmissies (49%), 

beursbezoeken (77%) en marktonderzoek (66%) zijn drie vormen van ondersteuning die hoog 

gewaardeerd worden door de ondernemers. Een groot deel van de ondernemers (72%) geeft aan 

verder geholpen te worden door begeleiding en ondersteuning bij de opvolging van internationale 

contacten en contacten die internationalisatie mogelijk maken. 

  

Behoeften bij internationalisatie van de ondernemers per (sub)categorie 
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Tijdens het seminar zijn diverse behoeften naar voren gekomen. Een volledig overzicht hiervan is te 

vinden in bijlage IV. In de besloten sessie watertechnologie is naar voren gekomen dat ondernemers 

behoefte hebben aan één (kennis)loket waar ze terecht kunnen met een breed scala aan vragen over 

bijvoorbeeld marktinformatie/kennis van lokale markten en kennis over bescherming van intellectuele 

eigendommen. Een ander belangrijk aspect bij internationalisering zijn de risico’s die gemoeid zijn bij 

internationaal ondernemen. Ondernemers vinden het belangrijk dat de overheid (een gedeelte van) 

de risico’s op zich kan nemen waardoor de drempel om internationaal actief te worden lager is. Ook 

wordt het voor banken dan gemakkelijker om een lening te verstrekken. Aangegeven wordt dat de 

huidige financieringsvormen te versplinterd zijn. Subsidieverstrekking heeft niet de voorkeur omdat de 

procedures vaak als (te) lang en de voorwaarden als (te) strak worden ervaren. Verder is er behoefte 

aan goede export managers die tijd hebben om internationale activiteiten te ontplooien zonder dat er 

derving van de salesflow in Nederland optreedt en zijn er referenties in het buitenland nodig voor het 

binnenhalen van opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven.  

Ook binnen de agrofood hebben ondernemers behoefte aan één loket waar de ondernemer terecht 

kan met vragen en ondersteund kan worden (bij bijvoorbeeld marktonderzoek). Daarnaast is er 

behoefte aan ondersteuning bij het bezoeken van internationale beurzen, zowel in de vorm van 

financiële ondersteuning als mankracht. Ook wordt er geopteerd om beurzen te bezoeken als cluster 

van bedrijven waardoor bedrijven elkaar kunnen versterken, kosten en kennis gedeeld kunnen worden 

en bedrijven elkaar kunnen ondersteunen bij de opvolging van opgedane contacten. Tenslotte is er 

behoefte aan minder administratieve lasten bij subsidieverstrekking en een kortere doorlooptijd.  

In de sessies van recreatie & toerisme werd aangegeven dat er breder ingezet kan worden op de 

emotionele waarde van Fryslân en op de watersportmogelijkheden binnen Fryslân. Ondernemers 

vinden dat er meer marketing vanuit de overheid geïnitieerd dient te worden en dat marketinggelden 

gebundeld moeten worden waardoor ze effectiever ingezet kunnen worden. Ook de website van 

Fryslân kan beter benut worden. Meer samenwerking tussen ondernemers en overheden en het 

uitdragen van één visie is van belang. Het ontwikkelen van concepten en beleving wordt als uiterst 

belangrijk gezien. Daarnaast is aangegeven dat bij het verstrekken van subsidiegelden de voorwaarde 

gesteld moet worden dat een vastgesteld percentage aan marketing wordt besteed.  

Uit de open sessies MKB breed blijkt dat de ondernemers behoefte hebben aan financiering, zowel 

voor de aanloopkosten (risicodekking) als voor het demonstreren van het product in het buitenland. 

Daarnaast geeft men aan dat een goede match tussen Nederlandse bedrijven en buitenlandse 

bedrijven bij handels/ exportmissies niet vanzelfsprekend is en dat het belangrijk is dat hier een goede 

functionaris voor wordt aangesteld. Ook ondersteuning bij terugkomst van de missies, waardoor 

ideeën en kansen daadwerkelijk benut worden, is een behoefte.  
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Uit de enquête blijkt dat de ondernemingen zich bevinden in verschillende fasen van volwassenheid 

met betrekking tot internationalisatie. Voor het vaststellen van de exportvolwassenheid wil de 

ondernemer graag de saleskennis (38%) en de competitieve voordelen (27%) in kaart hebben. Deze 

verschillende fasen zorgen voor verschillende behoeften bij de ondernemers. In de export 

voorbereiding zijn in het bijzonder het in kaart brengen van de omgeving (32%), de 

handelsuitdagingen (28%) en de handelsbelemmeringen (26%) behoeften die naar voren komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de fase van export development bestaat een meer uiteenlopend beeld waarin de zoektocht 

naar markten, klanten en partners er uitspringt (23%). Strategievorming, ontwikkeling, promotie en 

distributie van producten en diensten en begeleiding van aanvragen van financiering en subsidies 

worden in ongeveer evenredige hoeveelheid genoemd. Tijdens de executie van het exportplan staan 

wederom de markt, klant en partners centraal (38%). 
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In de Kadernota 2014 is een afwegingskader vastgesteld op basis waarvan de investeringsagenda is 

vormgegeven. Deze criteria worden gebruikt bij de keuze van de maatregelen. Met behulp van het 

afwegingskader is beoordeeld of de maatregelen een bijdrage leveren aan de thema’s van de 

investeringsagenda, of ze van voldoende kwaliteit en waarde zijn en of ze onderling samenhangen. 

Het afwegingskader dat is opgenomen in de investeringsagenda ziet er als volgt uit:  

De geformuleerde maatregelen zijn getoetst aan bovenstaande afwegingskader en voorts aan 

aanvullende onderstaande punten die door de GS en PS zijn aangedragen: 

 

  

Coherentie 
• Aansluiting op provinciaal beleid 

• Additionaliteit (geen/onvoldoende regulier beleid) 

Legitimiteit 
• Rol overheid (markt- en/of systeemfalen) 

•  Subsidiariteit/rol provincie (bovenlokaal belang) 

•  Voldoen aan regelgeving (staatsteun, aanbesteding, etc.) 

Effectiviteit 
• Consistentie probleemanalyse-doelen-aanpak-

financiering (kwaliteit projectopzet) 

• Duidelijke bijdrage aan verdienvermogen, weerbaarheid, 
duurzaamheid en/of identiteit 

Efficiëntie 

• Effect (b.v. aantal arbeidsplaatsen) per 1 miljoen 
geïnvesteerde NUON gelden 

• Multiplier (2) 

• Revolverendheid (35%) 

• Draagvlak 

Samenhang 
• Ketenbenadering 

• Boven provinciale scope 

• Doorwerking in meerdere thema’s 

• Zichtbaarheid  

 

 

Multiproject 

Afwegingskader  
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Ondersteuning, coaching en ontwikkelingspotentieel 

Ondernemingen in verschillende fasen van internationale handel hebben verschillende behoeften om 

internationaal succesvol te kunnen zijn. Ondersteuning op maat van de bedrijfssector en de 

ontwikkelingsfase van een onderneming is dan ook belangrijker dan algemene activiteiten of 

instrumenten. Ook moet een onderscheid gemaakt worden tussen ondernemingen die klaar zijn om te 

exporteren en ondernemingen die dat nog niet zijn. De omvang van de internationale activiteiten 

hangt mede af van de ontwikkelingsfase van de onderneming, de middelen en de omgevingsfactoren 

in de thuismarkt en de buitenlandse markt. De timing en risico’s van deze benadering is verschillend 

en ondernemingen moeten afwegen of ze deze risico’s willen beperken en kiezen voor een 

conservatieve benadering, of daarentegen behoefte hebben om nieuw marktaandeel te verwerven. 

De strategie voor internationale handel moet dus passen in de algemene strategische doelstellingen 

van de onderneming en het tijdstip moet kloppen.  

Hoewel ondersteuning vanuit de provincie kan helpen, ligt de beslissing om al dan niet te 

internationaliseren in de eerste plaats bij de ondernemer. Ondernemingen moeten zich bewust zijn 

van de mogelijke voordelen en risico’s van internationalisatie en op basis hiervan invulling geven aan 

hun strategie. Hoewel de belemmeringen voor internationalisatie de afgelopen jaren verminderd zijn, 

is het voor kleine en middelgrote bedrijven nog steeds een uitdaging om de nog bestaande barrières 

te overwinnen. Internationaal ondernemen gaat gepaard met additionele risico’s en onzekerheid en 

niet alle ondernemers zijn bereid om deze risico’s te nemen.  

Op basis van de kenmerken van succesvolle Friese ondernemers en de vaststelling van de behoefte 

van de ondernemers zoals blijkt uit de besloten sessies op het seminar “Internationaal in 1 dag” en de 

enquête is onderstaande model ontwikkeld voor de coaching van ondernemers met een goed 

ontwikkelpotentieel. De basis achter het model is dat ondernemers in verschillende levensfasen van 

internationalisatie verschillende behoeften hebben en dat ondernemers in de volgende fase de meest 

recente ervaring hebben met de invulling van deze behoeftes. Friese ondernemingen met kansrijke 

proposities kunnen op basis van het huidige ondernemingsniveau richting internationalisatie worden 

ingedeeld in een ontwikkelingsfase. Het hanteren van een dergelijke fasering is van belang om 

kansrijke ondernemingen stapsgewijs verder te helpen richting een succesvolle internationalisering en 

de invulling van de behoefte per fase effectief in te zetten. 

Maatregelen 
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In een tijdspad van een aantal jaren kunnen ondernemingen ondersteund en gecoached worden door 

ondernemingen die een fase verder zijn. Hierdoor wordt kennis doorgegeven en ontstaat een netwerk 

van Friese ondernemingen met de potentie en ambitie om internationaal te ondernemen die voor 

additionele synergie zorgt en de kans van slagen aanzienlijk moet verhogen.  

 

Per fase bestaan verschillende behoeften in de begeleiding en coaching 

van de ondernemers. Om te bepalen in welke fase van internationalisatie 

een onderneming zit, wat de behoefte van de onderneming is, welk 

programma wordt uitgerold en hoe de monitoring kan worden 

vormgegeven is het 'volwassenheidsmodel internationalisering' 

ontwikkeld. Dit model biedt een kapstok om ondernemingen in te kunnen 

delen en te voorzien van de juiste stimulering en coaching. Het 

ondernemersniveau en daarmee het potentieel tot internationalisering 

wordt bepaald op basis van zes hoofdkenmerken: 

• Ambitie en lef (voorvereiste) 

• Kansrijke propositie 

• Een operating model (organisatie en markt) 

• Markt  

• Internationaal netwerk. 

• Financiering 
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Op basis van de ervaring en hoofdkenmerken kan de volgende stapsgewijze indeling gemaakt worden 

in het volwassenheidsmodel: 

 

 

Op basis van de analyse van de behoefte van de ondernemers zijn in dit hoofdstuk 3 maatregelen 

geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de behoefte van MKB ondernemers om succesvol 

internationaal te kunnen ondernemen. De consultatie van ondernemers heeft een omvangrijk en 

divers pallet aan behoeften opgeleverd. Bij de vertaling van de behoeften naar maatregelen is een 

selectie gemaakt van de behoeftes die veelvuldig zijn genoemd. Per maatregel is een budget 

opgenomen als financieel kader waarmee de maatregel effectief kan worden uitgevoerd. De uitkomst 

is een samenhangend pakket aan maatregelen die invulling geven aan de belangrijkste behoeften van 

de Friese ondernemers en daarmee een impuls kunnen geven aan de Friese export. De maatregelen 

zijn als volgt gecategoriseerd, waarbij de nummering van de ‘oude maatregelen’ uit het programma 

Wurkje foar Fryslân is aangehouden. 

Maatregel 1: Ondersteuning/ontwikkeling ondernemers (budget € 4 miljoen, 12,5% revolverend) 

A. Opzet bedrijfsontwikkelingsprogramma’s voor succesvol internationaal ondernemen. 

B. Het doelgerichter stimuleren en organiseren van handelsmissies/beursdeelnames aan het 

buitenland met gestructureerde voorbereiding, uitvoering en opvolging. 

C. Opzet van een proactieve regie-organisatie die t.a.v. internationaal ondernemen en 

internationale handel een loketfunctie en kennisportaal vormt.  

D. Jaarlijks evenement gericht op “Internationaal ondernemen” gedurende 3-5 jaar. 

E. Het verbeteren van de ondersteuning van Friese ondernemers in geselecteerde exportlanden 

bij het vinden van zakenpartners 

Maatregel 4: Exportfinanciering (budget € 3 miljoen, 100% revolverend) 

A. Opzet revolverend fonds voor exportfinanciering. 
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Maatregel 16: Business ontwikkeling speerpuntsectoren (budget € 3 miljoen, 0% revolverend) 

A. Ontwikkelen van een Tourism Chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid participeren 

om toegepaste kennis, innovatie in de sector te verankeren; 

B. Voor de recreatie & toerisme moet een deel van de bestaande subsidies worden aangewend 

voor marketing in voldoende afstemming met Merk Fryslân; 

C. (Verder) ontwikkelen van een lobby- en business development organisatie voor de Agrofood 

chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid participeren om business development & 

branding in de sector te verankeren en waarin internationaal netwerken wordt gestimuleerd; 

D. Financiële ondersteuning van de Wateralliantie als netwerk en business development 

organisatie binnen de watertechnologie sector.  

De regie op de uitvoering van dit totale pakket aan maatregelen voor € 10 miljoen ligt bij de provincie 

Fryslân. Ook zullen wij een aantal onderdelen zelf uitvoeren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 

financieringsinstrumenten die ontwikkeld moeten worden. Een aantal andere onderdelen organiseren 

we zoveel mogelijk in de markt. Bijvoorbeeld door dit uit te besteden aan bestaande organisaties. 
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Maatregel 1. Ondersteuning/ontwikkeling ondernemers 

 

Het algemene doel van deze maatregel is om ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van 

de beschreven kenmerken en voorwaarden die nodig zijn voor succesvol internationaal 

ondernemerschap.  

 

A. Opzet bedrijfsontwikkelingsprogramma’s voor succesvol internationaal ondernemen 

De behoefte van ondernemers verschilt per ondernemersfase, vorm van internationalisering en per 

kenmerk voor succesvol internationaal ondernemen. Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is 

aan ondersteuning zoals plan- en strategievorming, opbouwen buitenlands netwerk en product- en 

organisatieontwikkeling. Van alle respondenten geeft 77% aan geïnteresseerd te zijn in een 

begeleidingsprogramma programma. Deze behoefte is vertaald in een maatregel om 

bedrijfsontwikkelingsprogramma(s) op te zetten, die ondernemingen doorlichten, voorbereiden en 

ontwikkelen op het internationale handelsproces. Door intensieve doelgerichte programma’s aan te 

bieden voor het professioneel en gericht begeleiden van ondernemers kunnen ondernemingen 

binnen bepaalde tijd beter worden voorbereid op succesvolle internationaal ondernemen.. In eerste 

instantie uitvoering door bestaande (externe) aanbieders, waarbij mogelijk bestaande publieke 

adviesorganen een rol kunnen spelen indien de (kwaliteit van) dienstverlening aansluit op het 

programma van eisen. Hierbij dienen de mogelijkheden van samenwerking met onderwijsinstanties 

in de uitvoering te worden onderzocht. Voor deze programma’s is een toelatingscommissie nodig 

met daarbij een periodieke evaluatie op bedrijfskundige voortgang. Het programma is alleen 

succesvol als de potentie voor alle kenmerken van internationaal ondernemen bij de ondernemer 

aanwezig is. Daarnaast wordt voor deelname een eigen bijdrage van de onderneming voorwaardelijk 

gesteld. De ontwikkelingsprogramma’s moeten een samenspel worden tussen reeds bewezen 

succesvol internationale ondernemers als coach en organisatiedeskundigen/trade-specialisten die de 

vertaalslag kunnen maken van kennis op het gebied van internationale handel naar daadwerkelijke 

implementatie. Monitoring op basis van de bedrijfskundige voortgang en het gehele proces moet 

worden ondersteund door professionele bedrijfsdoorlichtings- en ontwikkelingsmodellen.  

Acties 

• Ontwikkelen van een programma van eisen waaraan bedrijfsontwikkelingsprogramma’s 

voor de verschillende exportstadia aan moeten voldoen; 

• Professionele doelgerichte bedrijfsontwikkelingsprogramma’s voor succesvol internationaal 

ondernemen laten selecteren / ontwikkelen.  

• Het instellen van een subsidieregeling voor deelname aan bedrijfs-

ontwikkelingsprogramma’s.  
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B. Het doelgerichter stimuleren en organiseren van handelsmissies/beursdeelnames aan 

buitenland door gestructureerde voorbereiding, uitvoering en opvolging 

Economische handelsmissies en gezamenlijke beursdeelnames naar het buitenland, worden 

gewaardeerd als instrument om commerciële contacten te leggen mits deze goed worden 

voorbereid, uitgevoerd en opgevolgd. Ondernemers waarderen een verzorgde reisvoorbereiding, 

met juiste markt- en klantinformatie en een professioneel match-makingsproces, waardoor er focus 

kan zijn op het “dealproces”. Met name in de watertechnologie is internationale acquisitie van meet 

af aan noodzakelijk om te kunnen groeien. Deze ondernemers zijn vaak start-ups en hechtten zeer 

veel waarde aan gezamenlijke handelsreizen waar men kan profiteren van elkaars kennis en 

contacten. In deze “jonge” sector loont samenwerking zeker bij internationale handelsontwikkeling. 

Het middelgrote MKB heeft minder behoefte aan gezamenlijke handelsreizen en gaat bij voorkeur 

zelf. Bij deze categorie ligt de behoefte meer op het vlak van ondersteuning bij beursdeelname om in 

nieuwe (bijvoorbeeld Aziatische) markten toe te kunnen treden. Een dergelijke behoefte is ook 

uitgesproken door een bredere groep ondernemers, die de individuele toetreding en het hoge 

kostenniveau bij de “grotere” internationale beurzen als een probleem ervaren. Ook is de kwaliteit 

en het behoud van de belangrijke Noord Nederlandse landbouwbeurs in Leeuwarden voor de Friese 

speerpuntsector Agro/Dairy  van groot belang en dit aspect is expliciet tijdens de interviews expliciet 

genoemd.  

De ondersteunende instrumenten voor handelsmissies en beursdeelnames die in het kader van deze 

maatregel worden ontwikkeld, dienen goed afgestemd te worden op het bestaande aanbod. Het 

onderzoek heeft het vermoeden bevestigd dat publieke en private aangeboden uitgaande 

handelsmissies niet altijd bekend zijn bij de Friese ondernemer. De Dutch Trade Board (DTB), hét 

publiek-private samenwerkingsverband voor internationaal ondernemen in Nederland, is het orgaan 

wat in nauwe afstemming met het bedrijfsleven en de decentrale overheden een strategische 

reisagenda heeft ontwikkeld. Er moeten meer (kortere) missies worden ontwikkeld met een duidelijk 

thema en doelstelling. Ook een koppeling van handelsreizen aan grote beurzen in het buitenland is 

een suggestie. Overigens is er naast de meer zakelijke missies wel behoefte aan combinaties van 

ondernemers en bestuurlijke vertegenwoordigers in handelsmissies. Deze combinatie is vooral 

effectief in bijvoorbeeld landen als China of markten waarin overheidsorganisaties potentiele 

klanten of toetredingsnetwerken vormen.   

Acties 

• In samenspraak met de Friese exportclub, het Friese bedrijfsleven en andere relevante 

organisaties een Friese doelgerichte strategische economische reisagenda (laten) 

ontwikkelen voor inkomende en uitgaande handelsmissies in geselecteerde exportlanden, 

die zoveel mogelijk is afgestemd met andere private en publieke economische reisagenda’s.  

• Een professionele organisatie selecteren voor reisvoorbereiding en begeleiding, 

kwalitatieve markt- en klantinformatie en een professioneel match-makingsproces. 

• Een professionele organisatie selecteren voor compleet proces van beursverzorging, welke 

met en in het Friese bedrijfsleven inventariseert hoe groot de behoefte is aan gezamenlijke 

beursdeelname(s). 

• Een subsidieregeling ontwikkelen voor deelname van Friese bedrijven aan handelsmissies. 

• Een subsidieregeling ontwikkelen voor gezamenlijke beursdeelname van Friese bedrijven.  
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C. Opzet van een proactieve regie-organisatie die t.a.v. internationaal ondernemen en 

internationale handel een loketfunctie en kennisportal vormt 

Deze organisatie heeft als opdracht om als schakelpunt Friese bedrijven, toegepaste kennis 

(onderwijs en andere expertise), buitenlandse markten en netwerken bij elkaar te brengen. Hiermee 

wordt ingespeeld op de behoefte aan één loket voor ondersteuning. Een behoefte die vooral bij de 

sectoren agrofood en watertechnologie naar voren kwam en in wat mindere mate ook bij de MKB 

generieke sessies. De organisatie heeft twee functies. Er is sprake van een reactieve ‘loketfunctie’, 

maar daarnaast en bovenal vervult het een proactieve regiefunctie voor het bij elkaar brengen van 

buitenlandse marktkansen en binnenlands publieke en private aanbod van producten en diensten op 

het gebied van internationale handel. De proactieve houding is essentieel bij het actief begeleiden 

en ondersteunen van ondernemers bij het internationaal handel. Vraagstukken op 

import/exportgebied, de actieve analyse van beurzen en de identificering van internationale kansen 

en vervolgens Friese bedrijven te zoeken, die hierop aan kunnen sluiten en kansrijk kunnen zijn. Het 

ligt voor de hand om deze organisatie verantwoordelijk te maken voor het organiseren en 

stimuleren van internationale handelsmissies en beursdeelnames (maatregel 1B). De doelgroep voor 

deze organisatie is het kleinere MKB wat volop kansen ziet in Internationaal ondernemen maar 

onvoldoende capaciteit heeft om het zelf te analyseren en organiseren. (Best practise = 

Twenteboard). De organisatie dient sector overstijgend te kunnen werken en gaat actief 

verbindingen aan met de reeds bestaande en nog verder te ontwikkelen publieke en private 

organisaties binnen de sector.  Hiermee wordt tevens een situatie gecreëerd waardoor cross-

sectorale mogelijkheden worden uitgenut. In de interviews zijn voorbeelden gegeven van 

watertechnologie in combinatie met agro / dairy business kansen (land van melk en water) waarmee 

de gezamenlijke internationale positie van beide sectoren versterkt wordt. Het is niet de bedoeling 

om een nieuw “instituut” op te zetten maar een overkoepelend loket, kennisportaal en regiefunctie 

te ontwikkelen die proactief de verbindingen legt met de ondernemers en de bestaande organisaties 

in het domein van internationale handel. 

Acties 

• Proactieve organisatie/functie inrichten met juiste mensen en systemen; 

• Ontwikkelen van een kwalitatief goed aanbod en structuur van informatie en diensten op 

het gebied van handelsbevordering (portaal). Er is veel kennis en informatie versnipperd 

beschikbaar. 

• Laagdrempelig toegankelijk maken van beschikbare informatie; 

• Bij het opzetten van een dergelijke organisatie, wordt waar mogelijk rekening gehouden 

met andere ‘loketten’ die op dit moment worden ontwikkeld (Agrofood loket, IPF, 

Kanselarij, etc.) en maatregel 1B. 

D. Jaarlijks evenement gericht op “Internationaal ondernemen” gedurende 3-5 jaar 

Op het gebied van internationale handel en samenwerking worden landelijk evenementen 

georganiseerd door de Kamer van Koophandel, de EVD, het NCH en vele andere 

overheidsinstellingen. Ook in Fryslân zijn in het kader van “week van de ondernemer” de afgelopen 

twee jaar evenementen georganiseerd met “internationaal ondernemen” als thema. Uit de enquête 

blijkt dat circa 64% van de respondenten bekend zijn met de organisaties die kunnen adviseren en 

ondersteunen bij internationalisering. Dit beeld blijkt ook tijdens de seminars naar voren te komen, 

waarbij is opgemerkt dat men niet verwacht dat dergelijke instanties hun probleem daadwerkelijk 

op kunnen lossen, doordat deze niet over de juiste expertise te beschikken. Een signaal om in acht te 

nemen bij een vervolg op een dergelijk evenement. Om de exportdoelstelling van WFF te kunnen 

behalen, moet het thema Internationaal Ondernemen de komende 5 jaar levendig worden 

gehouden. Een jaarlijks terugkerend evenement gericht op het thema internationaal ondernemen en 
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handelsbevordering, is een goed middel om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van het 

Friese bedrijfsleven. Dit platform kan ook worden gebruikt om de uitvoering en voortgang van het 

aanvalsplan internationaal ondernemen aan het Friese bedrijfsleven terug te koppelen. Gezien de 

uitkomsten van de enquête is het zinvol om de formule van het evenement te herijken en te 

beoordelen of naast het bieden van algemene informatie een andere vorm en invulling effectiever 

kan zijn voor de doelstelling van WFF. Bijvoorbeeld een specifiek evenement gericht op een of 

meerdere internationale handelsregio’s waar kansen liggen. Mogelijk in combinatie met een 

grootschalige inkomende handelsmissie, en/of beurs voorafgegaan door een matchmaking-proces. 

Diepgang met cultuur- of marktgerichte workshops of specifieke onderwerpen van discussie. 

 Acties 

• Ontwikkel en realiseer een jaarlijks evenement gericht op internationaal ondernemen 

zoveel mogelijk ondersteunend aan de doelstelling van WFF en de behoefte van en kansen 

voor het Friese bedrijfsleven; 

• Hierbij wordt bekeken of er geschikte samenwerkingspartners gevonden kunnen worden. 

E. Het verbeteren van de ondersteuning van Friese ondernemers in geselecteerde 
       exportlanden bij het vinden van zakenpartners  

Het opzetten van steunpunten voor Friese ondernemers in geselecteerde landen door aan te sluiten 

bij kennisinstituten en/of andere bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden. Hiermee 

ontstaat een zakelijk en maatschappelijke netwerken, waar Friese ondernemers gebruik van kunnen 

maken bij de toetreding in nieuwe handelsmarkten en -regio’s.. Deze maatregel wordt uitgevoerd 

door de meest kansrijke exportlanden/regio’s te selecteren en verbindingen te leggen,, dan wel 

personen bij bestaande ondersteunende organisaties in te zetten om deze steunpunten te 

bemensen. Het aansluiten bij en gebruik maken van bestaande netwerken (bijvoorbeeld consulaten) 

in  exportlanden/regio’s is noodzakelijk om sneller verbindingen te kunnen leggen tussen Friese 

ondernemers en toetreding tot netwerken en potentiele klanten in deze landen/regio’s te 

versnellen. Vereiste voor de uitvoering van deze maatregel is een proactieve houding van de 

uitvoerder. 

 Acties 

• Aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld bij ‘Fryslân Houses’ in 

Amsterdam, Riga en New York. Hiervoor wordt de effectiviteit van die bestaande 

initiatieven bekeken; 

• Ook Nederlandse ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices 

(NBSO's) kunnen een rol spelen bij de uitwerking van deze maatregel; 

• Analyseren welke rol Friezen om útens kunnen spelen in het aanboren van nieuwe markten 

als ‘verbindingsofficieren’, ‘honorair consuls’ of ‘international accountmanagers’. 

Totaal bedrag 

€ 4.000.000,-  

(12,5%: € 500.000 revolverend) 
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Maatregel 4. Exportfinanciering 

A.  Opzet revolverend fonds voor exportfinanciering 

Uit de analyse voor dit aanvalsplan blijkt dat Friese ondernemers vaak moeite hebben de 

financiering van hun exportorders rond te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van 

proefopstellingen om de export te bevorderen, entreekosten en het bevoorschotten van 

overbruggingsproblemen die door internationalisering ontstaan. Ruim de helft van de respondenten 

geeft aan het financieren van exportorders als knelpunt te ervaren en geeft aan gebruik te willen 

maken van revolverende mogelijkheden voor exportfinanciering. Er zijn verschillende 

financieringsinstrumenten genoemd door ondernemers:  

1. Letters of credit: worden vooral gebruikt voor de financiering van kortlopende 

exportorders. Hiervoor gelden verhoogde solvabiliteitseisen waar niet altijd aan 

voldaan kan worden. Hier kan vanuit dit fonds op ingespeeld worden. 

2. Bankgaranties: ook hiervoor gelden verhoogde solvabiliteitseisen. Bij bankgaranties 

gaat het vaak om bijvoorbeeld ‘advance payment garantees’, ‘bid bonds’ en 

‘performance bonds’ bij de financiering van exporttransacties. 

3. Een derde punt dat is ingebracht door ondernemers betreft de beschikbaarheid en 

‘pricing’ van middellange bankfinanciering voor grote projecten en de export van 

kapitaalgoederen.  

Dit fonds zetten we vraag-gestuurd op, met aandacht voor het risicoprofiel. We richten ons niet 

alleen op de ‘reguliere financieringsinstrumenten’ zoals leningen, maar ook op de andere 

instrumenten die zijn genoemd. Het fonds wordt zo ingericht dat de verschillende behoeften van 

individuele ondernemers kunnen worden bediend. Oftewel, we leveren maatwerk. Verder wordt 

rekening gehouden met de reeds bestaande instrumenten. Zo is het Dutch Good Growth Fund 

(DGGF) een belangrijk instrument dat is gericht op financiering in lage en middeninkomenslanden. 

Verder bestaat er de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) voor bedrijven die zich willen vestigen in 

een opkomende markt waarvoor het DGGF niet openstaat en/of die een joint venture willen 

aangaan. Daarnaast kan het MKB voor deze opkomende markten een beroep doen op Finance for 

International Business (FIB). Via FIB financiert de overheid mee met andere financiers. Ook zijn er de 

Exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) en de Exportkredietgarantie (EKG) waar ondernemers 

gebruik van kunnen maken om betalingsrisico’s van exporttransacties naar vooral landen in 

opkomende markten af te dekken. In landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken is een 

zogenoemde Herfinancieringsfaciliteit (HFF) beschikbaar. Deze faciliteit is bedoeld om de funding die 

banken voor exportfinanciering nodig hebben met een staatsgarantie aan te trekken. In Nederland 

(Fryslân) is een dergelijke faciliteit nog niet opgezet. In de uitwerking van dit fonds onderzoeken we 

of dit ook een optie is voor dit fonds. 

  



  Aanvalsplan Internationaal Ondernemen 

 

44 

 

Acties 

• Het protocol voor financieringsverstrekking moet nader worden ingevuld en de 

randvoorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het fonds moeten worden 

opgesteld. De potentie van internationalisering (de zes kenmerken voor succesvol 

internationaal ondernemen) en monitoring van de effecten van investeringen zijn 

noodzakelijke ingrediënten van het protocol.  

• Voor het effectiever inzetten van stimuleringsmaatregelen is een vereenvoudiging van de 

subsidieverstrekking van de provincie noodzakelijk. Deze vereenvoudiging moet leiden tot 

het sneller kunnen verstrekken van subsidiegelden en eenvoudiger controles waardoor de 

ondernemer minder barrières ondervindt bij het aanvragen van de subsidies. We 

onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal platform voor subsidieaanvragen en 

verstrekking. (Best practise = provincie Brabant). Meer controle op effectiviteit door meer 

focus op bedrijfskundige voortgang is een nader te onderzoeken richting voor 

subsidieverstrekking door de provincie. 

 Totaal bedrag 

€ 3.000.000  

(100%: € 3.000.000 revolverend) 
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Maatregel 16. Business ontwikkeling speerpuntsectoren 

A. Ontwikkelen van een Tourism chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid 

participeren om toegepaste kennis, innovatie in de sector te verankeren 

Een belangrijke eerste stap om te komen tot duurzame structuurversterking binnen de sector 

recreatie & toerisme is dat nieuwe kennis en expertise toegepast beschikbaar komt voor deze 

sector. Zoals reeds is opgezet en ontwikkeld binnen de watertechnologiesector is samenwerking 

tussen bedrijfsleven, regionale overheid en het onderwijs binnen de sector recreatie & toerisme een 

belangrijk fundament onder structuurversterking van deze sector. Als voorbeeld uit de 

watertechnologie kan hier de Wateralliantie worden genoemd.  

Toelichting 

Van belang is dat dit geen initiatief wordt dat ‘drijft op subsidie’. Dit vraagt een actieve deelname en 

een proactieve houding van de sector. Hier wordt bij de inzet van de middelen rekening mee 

gehouden. Bijvoorbeeld door cofinanciering van de sector te vragen, maar vooral ook door de sector 

zelf te laten komen met ideeën voor deze keten. Op die manier ontstaat meer draagvlak en 

commitment voor de resultaten. 

 Acties 

• De uitkomsten van het aanvalsplan Recreatie & Toerisme worden betrokken bij de nadere 

uitwerking van deze maatregel. 

• Deze maatregel moet verder worden besproken en uitgewerkt met vertegenwoordigers van 

de recreatie & toerisme sector. Het verder ontwikkelen van de bestaande initiatieven door 

bijvoorbeeld een organisatie te vormen en/of gelden beschikbaar te stellen voor het 

ontwikkelen van concepten van samenhang van activiteiten, de ontbrekende schakels in te 

vullen en te promoten.  

• De definitieve invulling moet worden verankerd in de subsidieverordeningen van de 

provincie Fryslân. 

B. Voor de recreatie & toerisme moet een deel van de bestaande subsidies worden 

aangewend voor marketing in voldoende afstemming met Merk Fryslân 

Op dit moment ontvangen in Fryslân veel organisaties subsidie om evenementen te organiseren. Een 

deel van dit geld kan in plaats daarvan worden ingezet voor promotie van de evenementen. 

Besteding aan promotie dient vervolgens te worden afgestemd met Merk Fryslân die de algemene 

branding en promotie van Fryslân verzorgt. Hiermee wordt tegengegaan dat de versnippering van 

gelden leidt tot inefficiënte en/of onvolledige promotie waardoor de promotiedoelstellingen niet of 

onvoldoende worden bereikt. 

Toelichting 

In de uitwerking van deze maatregel wordt met de sector gekeken naar mogelijkheden om 

initiatieven te integreren. 

 Acties 

• Merk Fryslân wordt benaderd om mede invulling te geven aan deze maatregel. 

• De definitieve invulling moet worden verankerd in de subsidieverordeningen van de 

provincie Fryslân. 
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C. (Verder) ontwikkelen van een lobby- en business development organisatie voor de 

Agrofood chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid participeren om business 

development & branding in de sector te verankeren en waardoor internationaal 

netwerken wordt gestimuleerd 

Als voorbeeld voor de sector agrofood kan de Wateralliantie uit de watertechnologie sector worden 

genoemd, die als succesvolle netwerk- en business development organisatie wordt gezien. Voor de 

agrofood sector is een vergelijkbare organisatie noodzakelijk. Er lopen reeds verschillende 

initiatieven, zoals het Dutch Dairy Centre, het Agrofood loket en Greenlincs in de vorm van informele 

netwerkorganisaties die mogelijk als basis kunnen dienen voor ontwikkeling tot netwerk- en 

business development organisatie. 

Toelichting 

Bij het opzetten van een dergelijke organisatie wordt waar mogelijk rekening gehouden met andere 

initiatieven die op dit moment worden ontwikkeld (Agrofood loket, IPF, Kanselarij, etc.) en maatregel 

1B en 1C. Bestaande organisaties worden beoordeeld of zij voldoende potentie hebben om als basis 

te dienen voor verdere uitbouw tot de bedoelde lobby- en business development organisatie. 

Belangrijk is dat deze organisatie sector breed kan worden ingezet. De organisaties dient de 

belangrijkste sub segmenten van agrofood te bedienen.  

 Acties 

• Er wordt een koppeling gelegd met het aanvalsplan Vestigingsklimaat Dairy in Fryslân dat 

vanuit Wurkje foar Fryslân wordt ontwikkeld.  

D. Financiële ondersteuning van de Wateralliantie als netwerk- en business development 

organisatie binnen de watertechnologiesector  

De Wateralliantie binnen de watertechnologie sector wordt als belangrijk instrument gezien voor het 

ontwikkelen van internationale business. Voor de sectoren agrofood en recreatie & toerisme wordt 

eveneens gepleit voor een vergelijkbare netwerk- en business development organisatie. Financiële 

ondersteuning van de Wateralliantie ligt daarom in lijn met de eerder genoemde maatregelen (16A 

en 16C) voor de andere sectoren. 

Toelichting 

De Wateralliantie heeft een verzoek tot financiering gedaan tot en met 2020. In afwachting van de 

uitkomsten van de Regionale Investeringsstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) heeft ons college 

van GS besloten de Wateralliantie in eerste instantie te financieren tot 1 januari 2017. 

 Acties 

• Is reeds in gang gezet. 

Totaal bedrag 

€ 3.000.000  

(0% revolverend) 
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Bijlage I   Processtappen 

 

Op te leveren Activiteiten 

Een inventarisatie van de huidige 

initiatieven rondom Internationaal 

Ondernemen in Fryslân 

Onderzoek naar de organisaties die aan de hand van hun 

bestaansrecht of dienstverlening ondersteuning kunnen bieden 

aan initiatieven voor internationaal ondernemen in Fryslân (zie 

bijlage 1). 

Een analyse van de internationale 

onderwijsparticipatie vanuit en binnen 

Fryslân (en Groningen) 

1. Onderzoek naar initiatieven, trends en cijfers met betrekking tot 

internationale onderwijsparticipatie vanuit en binnen Fryslân 

2. Interviews met HBO en WO instellingen in Fryslân en Groningen 

3. Analyse van de jaarverslagen van HBO en WO instellingen in 

Fryslân en Groningen 

Een inventarisatie van de binnen de 

speerpuntsectoren gewenste producten, 

diensten en ondersteunende activiteiten 

om internationaal ondernemen te 

stimuleren, gebaseerd op de belangrijkste 

aandachtgebieden binnen de 

afzonderlijke sectoren 

1. Interviews met vooraanstaande ondernemers Friese 

ondernemers binnen de speersectoren 

2. Besloten sessies voor de speerpuntsectoren tijdens het seminar 

Internationaal ondernemen dat georganiseerd is door de KvK  

3. Open sessie voor MKB breed tijdens het seminar Internationaal 

ondernemen dat georganiseerd is door de KvK en Provincie 

Fryslân.  

4. Een toetsende enquête over de behoefte onder Friese 

ondernemers bij internationalisatie 

Een actief en betrokken netwerk per 

speerpuntsector van Friese 

ondernemingen 

Per speerpuntsector zijn de reeds bestaande netwerken en 

initiatieven zoveel als mogelijk benaderd om een breed draagvlak 

te creëren voor het aanvalsplan en bijbehorende maatregelen.  

Een inspirerend seminar rondom het 

thema Internationaal Ondernemen in 

Fryslân medio november 2015 

Doelstelling van het seminar is om internationaal ondernemen 

onder de aandacht te brengen, waarbij relevante partijen hun 

producten en diensten hebben kunnen tonen. Tijdens dit event 

heeft de provincie in besloten sessies per speerpuntsector de 

behoefte van ondernemers opgehaald 

Het Aanvalsplan Internationaal 

Ondernemen Fryslân 

1. Onderzoek naar de marktontwikkelingen in voornamelijk de 

speerpuntsectoren op het gebied van marktontwikkelingen en 

internationalisatie 

2. Op basis van de overige documentatie en aangedragen 

informatie komen tot een pragmatisch aanvalsplan 

De vertaling van het aanvalsplan in 

provinciaal beleid 

Dit plan mondt uit in maatregelen die gezamenlijk moeten leiden 

tot het behalen van de doelstelling van dit plan. 
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Bijlage II        Feiten & ontwikkelingen  

 

A. SWOT-analyse watertechnologiesector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Groeimarkten en volwassenmarkten in agrofood  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Deloitte Research & Market Intelligence (Clients & Markets) 
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C. Verschillen in internationaal toerisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NBTC.nl, 2015 
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Bijlage III       Inventarisatie stakeholders 
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Bijlage IV       Resultaten seminar 

 

 

A. Watertechnologie  
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B. Agrofood  

 

C. Recreatie & Toerisme  
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Bijlage V       Enquête 
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Bijlage VI  Resultaten enquête 

 

A. Redenen waarom ondernemers internationaal actief zijn, opgesplitst naar de vorm van 

internationalisatie 
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B. Landen waarnaar geëxporteerd/geïmporteerd wordt binnen Europa en landen 

waarnaar de export/import geïntensiveerd kan worden dan wel daar waar kansen 

worden gezien. 

 

 

 

C. Open vraag: overige knelpunten die ervaren worden  
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