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1.  
Management- 
samenvatting 
De invloed van buitenlandse investeerders op de Nederlandse economie staat momenteel sterk in de belangstelling. 
Voor het Ministerie van Economische Zaken is het van belang om de directe en indirecte economische effecten en 
de meerwaarde van buitenlandse investeerders op de Nederlandse economie in kaart te brengen. 

Berenschot heeft in opdracht van dit ministerie in de periode september – december 2006 een grootschalig onder-
zoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de directe en indirecte economische effecten van investeringen 
in Nederland door buitenlandse bedrijven en de verschillen van deze effecten ten opzichte van investeringen door 
vergelijkbare Nederlandse bedrijven.

De conclusie van het onderzoek is dat buitenlandse investeerders groeiversnellers zijn voor de Nederlandse econo-
mie. Buitenlandse bedrijven:

Hebben meer kenmerken van succesvolle bedrijven dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf;•	
Zijn actief in sectoren die veel indirecte werkgelegenheid creëren;•	
Realiseren binnen die sectoren meer indirecte werkgelegenheid dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf in die •	
sector;
Besteden meer ondersteunende diensten uit dan Nederlandse bedrijven;•	
Zijn actiever in internationale en nationale netwerken dan Nederlandse bedrijven;•	
Hebben meer hoogopgeleiden in dienst dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf.•	

Nog meer groeiversnellers zijn door EZ aan te trekken door:
Pro-actief netwerken te ontwikkelen in Nederland en te bewerken in het buitenland, waarin Nederlandse en bui-•	
tenlandse bedrijven samenkomen;
Het vestigingsklimaat continu te verbeteren, waarbij Economische Zaken moet durven kiezen voor specifieke •	
kansrijke subsectoren en bereid is waar nodig ook de exploitatie van innovaties te ondersteunen;
Bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven hun gehele bedrijfsproces te beschouwen en samen met de in-•	
vesteerder te analyseren welke voordelen Nederland biedt;
Er voor zorg te dragen dat EZ betrokken blijft bij de grootste investeerders: om hen blijvend te ondersteunen, •	
om van hen te leren en om vooraan te staan wanneer vervolginvesteringen worden overwogen.

BtMinEZ.indd   5 25-09-2007   16:50:45



6

2.  
Vraagstelling en  
onderzoeksopzet
Globalisering, het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland en de concurrentiepositie van Nederland staan 
sterk in de belangstelling. Uit eerdere onderzoeksrapporten die zijn vervaardigd in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken (EZ), zoals ‘Visie op verplaatsing’ (2005) en ‘Aard, omvang en effecten van verplaatsen van 
bedrijfsactiviteiten’ (2004), blijkt dat steeds meer organisaties bezig zijn met het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten 
en dan vooral binnen Europa. Gelukkig verdwijnt niet alleen werk uit Nederland, maar worden ook nieuwe banen 
gecreëerd doordat buitenlandse bedrijven zich in Nederland vestigen en doordat in Nederland gevestigde bedrijven 
groeien.

EZ stimuleert buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen en uit te breiden. De Directie voor Buiten-
landse Investeringen in Nederland (DBIN) is een onderdeel van EZ dat zich specifiek richt op de zogenaamde foot-
loose investeringsprojecten. Daarnaast richt DBIN zich onder andere op matchmaking, waarbij verschillende typen 
samenwerking tot stand worden gebracht. 

EZ wil goed kunnen onderbouwen wat de toegevoegde waarde is en wat de effecten zijn van het aantrekken van bui-
tenlandse bedrijven naar Nederland. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de directe en indirecte effecten 
van buitenlandse investeringsprojecten (‘footloose’- projecten) in Nederland, op het gebied van: 

Werkgelegenheid;•	
Marktwerking en dynamiek;•	
Innovatie;•	
Bestedingen en belastingafdrachten. •	

Inzicht in zowel de directe als de indirecte effecten kan EZ helpen bij:
Het nog preciezer definiëren en invullen van beleidsdoelstellingen gericht op het verbeteren van het vestigings-•	
klimaat;
Het verder optimaliseren van de acquisitie van buitenlandse bedrijven;•	
De verantwoording en effectievere inzet van middelen en capaciteiten. •	

Het onderzoek heeft tot doel:
Een typologie en overzicht te geven van directe en indirecte economische effecten van investeringen door bui-•	
tenlandse bedrijven;
Een vergelijking te maken tussen de bijdrage van buitenlandse investeringsprojecten en die van investeringen •	
van vergelijkbare Nederlandse bedrijven;
Een overzicht samen te stellen van sectoren/ technologieën en activiteiten die de grootste meerwaarde opleve-•	
ren;
Een schets te geven van te verwachte toekomstige trends en ontwikkelingen ten aanzien van de bijdrage van •	
buitenlandse investeringen aan de Nederlandse economie. 
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Het onderzoek richtte zich op de meest kansrijke investeringsgebieden. Daarbij is gebruik gemaakt van drie inde-
lingen voor de investeringsgebieden:

Naar aard van de investering: Hoofdkantoor, Distributiecentrum, Productievestiging, Call Center, etc.•	
Naar sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd: Chemie, IT, Dienstverlening, etc.•	
Naar geografie / land van herkomst: VS, Europa, Azië. •	

In het onderzoek is de meerwaarde bepaald op basis van verschillen in ketenposities van buitenlandse en Neder-
landse investeerders. Er is een ketenanalyse uitgevoerd met onderscheid naar primaire processen, logistieke proces-
sen en overige ondersteunende processen.

Om de vraag van EZ tastbaar en meetbaar te maken en harde conclusies te kunnen trekken zijn hypothesen met 
betrekking tot de positieve impact van buitenlandse investeerders op de Nederlandse economie opgesteld. Deze 
hypothesen zijn in het vooronderzoek via expertinterviews op relevantie en waarschijnlijkheid getoetst. In het on-
derzoek zijn deze hypothesen onderbouwd dan wel weerlegd. 

Onderzoekshypothesen

Buitenlandse investeerders: Vast te stellen op basis van:

1. Maken meer gebruik van externe dienstverleners Het inkoopaandeel in percentage van de omzet
Het multipliereffect (creëren van werkgelegenheid bij 
andere bedrijven in de keten)

2. Plegen meer innovatie en R&D fte in R&D; % R&D van de omzet

3. Werken meer samen met Universiteiten en  
 onderzoeksinstellingen 

Samenwerkingsverbanden

4. Hebben meer hoogopgeleiden in dienst Opleidingsniveau 

5. Exporteren meer, vertonen hogere groei en zijn  
 winstgevender

% export in omzet, % groei van de laatste 3 jaar, % 
winst t.o.v. omzet

 
Het onderzoek bestond uit een combinatie van diepte-interviews, enquêtes, deskresearch en groepsgesprekken. 
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Er zijn 14 diepte interviews afgelegd. Deze 
interviews zijn uitgevoerd met experts zoals 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen, on-
derzoekinstituten, locatieadviseurs en bui-
tenlandse en Nederlandse bedrijven in de vier 
focus gebieden.

Het doel van de interviews was om inzicht te 
krijgen in de ketenpositie en de eigen en uit-
bestede ketenactiviteiten in kaart te brengen 
(kwalitatief en kwantitatief). Daarnaast zijn 
in de interviews de uitkomsten en conclusies 
uit het kwantitatieve onderzoek verklaard en 
gevalideerd.

Enquêtes zijn gestuurd naar 1200 bedrijven 
waarvan 139 hebben gerespondeerd. Via de 
enquête zijn de karakteristieken van buiten-
landse investeerders en de verschillen in de 
ketenposities tussen Nederlandse en bui-
tenlandse bedrijven onderbouwd. Daarnaast 
diende de enquête voor het toetsen van de 
hypothesen.

De deskresearch is uitgevoerd op basis van een analyse van 24 bestaande onderzoeken. Doel van de deskresearch 
was het vergaren van vergelijkende informatie waartegen de karakteristieken van de buitenlandse investeerders 
konden worden afgezet.

Met 15 betrokkenen uit het veld is een groepsgesprek gevoerd. Via dit groepsgesprek konden de gevonden inzichten 
kwalitatief worden onderbouwd en konden de voorlopige conclusies bij ondernemers en experts worden gevali-
deerd.

Aanbevelingen

Expertinterviews
Delphi-methode

Enquête
Buitenlandse
inversteerders

Enquête
NL Controlegroep

Deskresearch
Statistiek

Diepteinterviews
Experts

Groepdiscussie
Experts

Deskresearch
Literatuurstudie

Uitkomsten

Conclusies

Onderzoeksopzet
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3.  
Uitkomsten
 
 

 
3.1 Buitenlandse investeerders zijn groeiversnellers

De vijf geformuleerde werkhypothesen worden grotendeels door het onderzoek bevestigd. In vergelijking met de 
Nederlandse gemiddelden hebben buitenlandse investeerders:

Een hogere multiplier•	  1 en besteden zij meer uit;
Meer samenwerkingsverbanden met universiteiten en met andere bedrijven;•	
Een hogere groei qua fte’s en meer hoogopgeleiden in dienst;•	
Financieel een hogere groei, een hogere winst en meer export. •	

Sectorinvloeden spelen een grote rol. Dit is de belangrijkste reden dat met betrekking tot de hypothesen ‘hoger 
inkoop- en inhuuraandeel’ en ‘hogere R&D-uitgaven’ en ‘samenwerking met Nederlandse Universiteiten’ geen sig-
nificante verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven te zien zijn. Wel zien wij significante verschillen 
tussen sectoren. Zo besteden Nederlandse én buitenlandse bedrijven in de Chemie en Pharma meer aan R&D, dan 
Nederlandse én buitenlandse bedrijven in de logistieke sector. 

Buitenlandse investeerders werken aanmerkelijk meer samen met buitenlandse universiteiten en met ketenpart-
ners. Dit wordt deels veroorzaakt doordat buitenlandse investeerders in meerdere landen actief zijn. Uit de expert- 
en diepte-interviews bleek echter dat de buitenlandse investeerders actiever op zoek zijn naar samenwerkingsver-
banden dan Nederlandse bedrijven. 

Het continu op de hoogte willen blijven van innovaties en het continu benchmarken van het eigen bedrijf met an-
dere (concurrerende) bedrijven, zijn kenmerken van succesvolle ondernemingen. De buitenlandse investeerders 
bezitten deze kenmerken in hogere mate dan de Nederlandse bedrijven.

Ten aanzien van het opleidingsniveau is het verschil tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven groot. Bui-
tenlandse bedrijven hebben een relatief hoger opleidingsniveau. Zo’n 25% van de werknemers van buitenlandse 
bedrijven zijn HBO of universitair geschoold. Bij Nederlandse bedrijven is dit ongeveer 20%. Ook het aantal MBO 
geschoolden is met 50% hoger dan de gemiddeld 40% bij Nederlandse bedrijven. 

De beschikbaarheid van voldoende hoogopgeleid personeel is een aandachtspunt. In de interviews werd de aanslui-
ting van de opleiding op het werk vaak als knelpunt genoemd. Vooral in de technische vakken is er een mismatch 
tussen vraag en aanbod. De verwachting is dat de komende jaren het gewenste opleidingsniveau blijft stijgen. Hier-
op dient te worden ingespeeld door EZ (zie aanbevelingen).

1 Multiplier = creëren van indirecte werkgelegenheid bij andere bedrijven in de keten
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Daarnaast is het opmerkelijk dat buitenlandse investeerders een veel hoger opleidingsbudget per fte hebben dan 
in Nederland gebruikelijk is, en dat dit budget bij hen sneller stijgt. De norm in Nederland is € 800,- per fte 2. De 
onderzochte buitenlandse bedrijven besteedden in 2004 gemiddeld € 1.016,- en in 2006 gemiddeld € 1.161,- per fte 
aan opleiding.

Vanuit het belang van opleiding, de mismatch op de arbeidsmarkt en de hoogte van de opleidingsbudgetten is het 
aantrekken en ontwikkelen van (interne) opleidingscentra wellicht een interessant speerpunt voor EZ in de ko-
mende jaren. 

Tenslotte bleek ook dat de werkhypothese met betrekking tot groei en winst ook wordt onderbouwd. Buitenlandse 
investeerders zijn winstgevender, groeien sterker dan de markt en groeien sterker dan Nederlandse bedrijven. De 
door ons onderzochte buitenlandse investeerders kenden de afgelopen drie jaar een gemiddelde jaarlijkse omzet-
groei van 10% t.o.v. 1% van het Nederlandse gemiddelde. Ook behalen zij een hoger rendement dan Nederlandse 
bedrijven in de desbetreffende sector. De gemiddelde winst ten opzichte van de omzet is 9% t.o.v. 6% bij Neder-
landse bedrijven. Daarnaast zijn de buitenlandse investeerders actief in sterker groeiende markten. De buitenlandse 
investeerders geven aan dat de markten waarin zij actief zijn de afgelopen drie jaar met gemiddeld 5% per jaar zijn 
gegroeid, terwijl de gemiddelde algemene marktgroei in Nederland ongeveer 1% is.

Onderwerpen Hypothesen ten aanzien van 
buitenlandse bedrijven  

 
Indicaties kwantitatief onderzoek via control 
groep en kwalitatieve diepte-interviews

1. Uitbesteding Meer gebruik outsourcing  
(% inkoopaandeel, % inhuur,  
% uitbesteding)

-
-

Geen hoger inkoopaandeel (sector bepaald)
Niet meer inhuur

+
+

Wel meer uitbesteding indirecte functies
Wel hogere multiplier (werkgelegenheid bij andere 
organisaties)

2. Innovatie/ 
 R&D

% fte R&D 
R&D % van de omzet

-
-

Niet hoger % fte R&D
Geen hoger R&D % van de omzet

3. Samenwerking  
 universiteiten

Meer samenwerking met uni-
versiteiten, afnemers, collega 
bedrijven

+

+

Meer samenwerken met buitenlandse universiteiten
Meer samenwerken met collega bedrijven

4. Fte en  
 Opleiding

Meer werkgelegenheid
Meer hoogopgeleiden

+
+

Ja, grotere organisaties
Ja, 25% HBO+

5. Groei en  
 rendement

Hogere groei
Winstgevender 

Exporteren meer

+
+
+
+

Ja, grotere groei dan markt
Ja, hogere Return on sales dan de sector
Ja, hoger toegevoegde waarde per fte
Ja, veel export en buitenlandse afnemers

2 Gebaseerd op Berenschot-benchmark gegevens. Stabiel in de periode 2004 - 2006.
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3.2 Buitenlandse bedrijven besteden meer uit 

De door ons onderzochte buitenlandse bedrijven besteden meer uit dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Dit 
werd bevestigd door de diepte-interviews. Het gaat vooral om de indirecte functies:

Schoonmaak (60% t.o.v. 52% bij de onderzochte NL bedrijven);•	
Beveiliging (64% t.o.v. 52 % bij de onderzochte NL bedrijven);•	
Juridische zaken (52% t.o.v. 33 % bij de onderzochte NL bedrijven);•	
Catering (36% t.o.v. 29% bij de onderzochte NL bedrijven). •	

Primaire processen als Marketing- en Sales operaties, Call Centers en Aftersales/service worden iets vaker door bui-
tenlandse bedrijven uitbesteed. Bij ICT, inbound logistics en extern transport wordt in gelijke mate uitbesteed. 

Buitenlandse bedrijven voeren verscheidene activiteiten in het buitenland uit, die door Nederlandse bedrijven in 
Nederland worden uitgevoerd, zoals:

Onderzoek & ontwikkeling (30% t.o.v. 5% in het buitenland door NL bedrijven);•	
Strategisch Management (40% t.o.v. 19%, in het buitenland door NL bedrijven);•	
Corporate communicatie (29% t.o.v. 5% in het buitenland door NL bedrijven);•	
Marketing (27% t.o.v. 14% in het buitenland door NL bedrijven). •	

Manufacturing, Assembly en R&D wordt echter minder uitbesteed door de in Nederland actieve buitenlandse be-
drijven dan door Nederlandse bedrijven. 

Al met al zien wij dat buitenlandse investeerders een andere rol in de keten spelen dan Nederlandse bedrijven. De 
buitenlandse bedrijven richten zich over het algemeen meer op hun kernactiviteiten en besteden ondersteunende 
activiteiten relatief meer uit. Daarnaast zijn zij sterk gericht op het continu verbeteren van hun bedrijfsprocessen. 
Zo stellen zij hun winstgroei veilig en blijven zij ook voortrekkers in de keten als het gaat om het toepassen van de 
meest efficiënte bedrijfsprocessen. 

3.3 Buitenlandse investeerders creëren meer werkgelegenheid bij andere bedrijven 

Het onderzoek toont aan dat buitenlandse investeerders aanmerkelijk meer indirecte banen bij hun toeleveranciers 
creëren dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf.

Ten eerste zijn de buitenlandse investeerders in het algemeen in sectoren actief die in ieder geval al een relatief 
hoge ‘multiplier’ hebben. Met een multiplier wordt bedoeld het aantal banen (fte) dat een bedrijf creëert bij anderen 
als gevolg van haar eigen activiteiten. De gemiddelde multiplier voor alle Nederlandse bedrijven samen is 1,52. Dit 
houdt in dat een extra fte bij een gemiddeld Nederlands bedrijf 0.52 fte creëert bij toeleveranciers en dienstverleners. 
Buitenlandse bedrijven zijn actief in sectoren die een multiplier van 1.72 met zich meebrengen. Een extra fte in die 
sectoren creëert gemiddeld 0.72 fte bij toeleveranciers en dienstverleners.

Daarnaast blijkt dat de gemiddelde multiplier van de buitenlandse bedrijven in ons onderzoek 2.49 was. Dit houdt 
in dat elke extra fte bij deze buitenlandse investeerders gemiddeld 1.49 fte extra creëert bij toeleveranciers en dienst-
verleners. Buitenlandse investeerders creëren zodoende bijna drie keer zoveel indirecte werkgelegenheid als het 
gemiddelde Nederlandse bedrijf.
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3.4 Een investering komt bijna nooit alleen

Tweederde van de buitenlandse investeerders start onmiddellijk met twee of meer activiteiten. Na vijf jaar heeft 85% 
van de buitenlandse bedrijven meer dan één activiteit. Er zijn grofweg vier groepen van startactiviteiten te onder-
scheiden: 

1. Marketing en Sales-kantoren
Bij 57% van de onderzochte buitenlandse investeerders maakt een Marketing en Sales kantoor onderdeel uit •	
van de eerste operatie. Deze kantoren worden vaak gecombineerd met after sales en commerciële service 
operaties. 
Na vijf jaar heeft 21% van de al gevestigde ondernemingen een nieuwe Marketing Sales operatie gestart en •	
heeft bij 26% van de investeerders uitbreiding van deze activiteiten plaatsgevonden.
Wij kunnen concluderen dat Europese Marketing en Sales operaties goed kunnen worden uitgevoerd vanuit  >

Nederland. 
 

2. Productievestigingen
33% van de onderzochte buitenlandse investeerders startte met een productievestiging in Nederland. •	
Na vijf jaar heeft 16% van de onderzochte investeerders een nieuwe productievestiging toegevoegd en heeft •	
10% een bestaande vestiging uitgebreid.
Buitenlandse ondernemingen starten vaker een nieuwe productievestiging in Nederland wanneer er reeds •	
andere operaties in Nederland gevestigd zijn, dan Nederlandse ondernemingen.
R&D is vaak gekoppeld aan productie. Ruim 75% van de ondernemingen met R&D heeft een productiefacili-•	
teit. 
Opmerkelijk is dat geen van de onderzochte bedrijven startte met alleen een R&D operatie. •	
Overigens is het zo dat R&D en Marketing en Sales ook vaak samen gaan. In 81% van de gevallen dat men •	
een R&D operatie in Nederlands heeft, heeft men ook een Marketing en Sales kantoor in Nederland.
Buitenlandse ondernemingen sluiten productievestigingen minder vaak dan NL bedrijven.•	
Er is nog steeds groei in buitenlandse productievestigingen. Productievestigingen trekken assembly, repair  >

en R&D als vervolgoperatie aan. 

3. Hoofdkantoren
26% van de ondernemingen start onder andere met een hoofdkantoor operatie. Vaak is dit in combinatie met •	
een Marketing & Sales kantoor of een productievestiging.
Na vijf jaar heeft ca. 35% van de ondernemingen het Europese hoofdkantoor in Nederland. Er is dus enig na-•	
ijleffect waar te nemen van het vestigen van een hoofdkantoor als vervolgactiviteit.
Europese hoofdkantoren kennen relatief weinig uitbreidingen. Ze genereren op zich zelf weinig vervolgacti-•	
viteiten. 
Hoofdkantoren zijn relatief klein in termen van fte, maar behalen hoog rendement en grote omzet- en winst-•	
groei. En ze worden weinig gesloten of verplaatst naar andere landen.
Europese hoofdkantoren lijken aard- en nagelvast en zorgen voor het leiden van financiële stromen via Ne- >

derland. Daarom verdienen ze aandacht. 
 

4. Distributiecentra
34% van de ondernemingen start met een eigen distributiecentrum (DC).•	
Deze DC’s zijn bij start in 85% gecombineerd met een Marketing & Sales operatie of een productievestiging.•	
Na vijf jaar is het aantal buitenlandse bedrijven met eigen DC gegroeid tot 41% en besteedt 7% deze activitei-•	
ten uit.
Het is opmerkelijk dat 80% van de distributiecentra van buitenlandse bedrijven ook na 5 jaar nog in eigen •	
beheer is, terwijl bij Nederlandse bedrijven de trend naar uitbesteding van warehousing juist heel groot is.
Distributiecentra zijn aantrekkelijke investeringen. >
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4.  
Conclusies en  
aanbevelingen
4.1 Conclusies

De in Nederland actieve buitenlandse bedrijven hebben gemiddeld een hogere meerwaarde voor de Nederlandse 
economie dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven.

Op basis van de bovenstaande uitkomsten concluderen wij dat buitenlandse bedrijven, in vergelijking tot Neder-
landse bedrijven:

Meer kenmerken hebben van succesvolle bedrijven;•	
Actief zijn in sectoren met een hoge ‘multiplier’ en binnen die sectoren meer indirecte werkgelegenheid realise-•	
ren;
Actiever zijn in internationale en nationale netwerken;•	
Meer activiteiten uitbesteden;•	
Meer hoogopgeleiden in dienst hebben. •	

Nederland moet de buitenlandse bedrijven daarom koesteren en alles in het werk stellen om veel van hen te leren. 

4.2 Aanbevelingen

Trek nog meer groeiversnellers aan! Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat het loont om meer buitenlandse 
investeerders aan te trekken. Zij hebben een duidelijke meerwaarde voor de Nederlandse economie. Door vier activi-
teiten te ontwikkelen en te ondernemen kan EZ de aantrekkingskracht van Nederland verder versterken.

1. Ontwikkel proactief netwerken in Nederland en bewerk proactief netwerken in het buitenland, waarin Nederlandse 
en buitenlandse bedrijven samenkomen

Participeren in netwerken staat hoog op de agenda bij buitenlandse investeerders. De in Nederland aanwezige bui-
tenlandse bedrijven zijn in hun thuisland vaak lid van netwerken (sectoraal, regionaal, educatief). Ook in Nederland 
zijn zij vaker betrokken in netwerken dan Nederlandse bedrijven. De functionarissen die vanuit buitenlandse bedrij-
ven betrokken zijn in netwerken zijn over het algemeen van hoger niveau dan de Nederlandse deelnemers. Wanneer 
Nederlandse ondernemers deel uit maken van het netwerk van buitenlandse bedrijven, verhoogt dit de preferentie 
voor Nederland als vestigingslocatie.
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Proactief netwerken ontwikkelen, waarin managers van Nederlandse en buitenlandse bedrijven elkaar tegen komen, 
vergroot de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingslocatie en verhoogt de kans op een succesvolle acquisitie. 
Uitdagingen voor EZ zijn daarbij:

Breng bedrijven en kennisinstellingen samen in netwerken in Nederland •	
Maak hierbij gebruik van buitenlandse investeerders als motoren in deze netwerken om ideeën en ontwikkelin-
gen te delen. Stimuleer clustervorming en durf daarbij te kiezen voor die clusters die op de lange termijn een 
positieve bijdrage zullen genereren voor de Nederlandse economie. Bedenk dat het cluster zich niet houdt aan 
geografische grenzen.
Enthousiasmeer en ondersteun Nederlandse ondernemers bij het participeren in netwerken in het buitenland •	
Analyseer bij welke netwerken in het buitenland de belangrijkste investeerders betrokken zijn. Hierbij gaat het 
om zowel de bedrijven die wel als zij die niet voor Nederland hebben gekozen. Selecteer op basis van deze ana-
lyse een aantal belangrijke netwerken in het buitenland en benader en enthousiasmeer Nederlandse bedrijven 
om aan deze buitenlandse netwerken deel te nemen. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat onvermin-
derd op wanneer buitenlandse investeringsbeslissingen in het geding zijn. Want hoe aantrekkelijk marktkansen 
in het buitenland ook zijn, voor alles wordt een investeringsbeslissing genomen op basis van het uitsluiten van 
risico’s. 
Bevorder open innovatie •	
Het uitbreiden van netwerken in Europa en daarbuiten, tussen bedrijven en met onderzoeksinstellingen, vereist 
continue aandacht. De buitenlandse investeerders tonen een welhaast natuurlijke wil om ontwikkelingen te 
benutten en te delen. Succesvolle ondernemingen onderkennen het ‘first mover’ voordeel. Via ‘match making’ 
zowel in Nederland als daarbuiten, kan EZ bevorderen dat zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven de voordelen 
gaan inzien van open innovatie.  
 

2. Verbeter het vestigingsklimaat continu 

EZ moet zover durven gaan dat men kiest voor specifieke kansrijke subsectoren en bereid is in sommige gevallen 
ook de exploitatie van innovaties te ondersteunen.

Breng sterke elementen van Nederland nog meer onder de aandacht •	  
In het onderzoek wordt Nederland door buitenlandse bedrijven geroemd vanwege:

de internationale oriëntatie;•	
de sterke logistiek;•	
het lage belastingniveau;•	
de lage organisatiegraad en de moderne pro-business vakbonden;•	
het relatief lage salarisniveau;•	
de aantrekkelijke leeftijdsopbouw vergeleken met Italië, Duitsland en Frankrijk. •	

Benut vooral de sterke internationale pro-business mentaliteit nog meer in de acquisitie.

Focus op niches en durf te kiezen voor sectoren én binnen sectoren •	
Biotechnologie of ICT is te breed. Sluit expliciet aan bij die enkele onderzoeksgebieden waarop Nederlandse 
universiteiten en onderzoeksinstituten wereldwijd toonaangevend zijn. Benader samen met deze instituten, en 
met de ondernemingen die al op dit terrein in Nederland zijn gevestigd, buitenlandse ondernemingen en initia-
tieven. Ook hier geldt dat clustervorming noodzakelijk is om versnelde groei te kunnen realiseren.  

Ondersteun kennisintensieve activiteiten, ook met betrekking tot exploitatie •	
Zorg voor voldoende goed opgeleide mensen. De aansluiting op de vraag van de markt en het aantal beschik-
bare talenten in het technische veld (HBO en MBO) is onvoldoende. Ondersteun bedrijven bij het binnenhalen 
van deze mensen wanneer de Nederlandse universiteiten hen niet afleveren. 
Stimuleer daarnaast het exploiteren van in Nederland ontwikkelde of in Nederland aanwezige patenten en tech-
nologieën door: 

Deze kennis uit te dragen in de verschillende netwerken (ambassadeursfunctie);•	
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Het ontwikkelen van ‘patent-brokering’, waardoor niet benutte patenten en licenties door anderen kunnen •	
worden geëxploiteerd. 
 

3. Beschouw bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven hun gehele bedrijfsproces

Een investeringsactiviteit komt nooit alleen. Wij zagen dat tweederde van de buitenlandse investeerders onmiddel-
lijk start met twee of meer activiteiten. En dat na vijf jaar 85% van de buitenlandse bedrijven meer dan één activiteit 
in Nederland heeft. Twee aspecten spelen een rol om hierop goed in te kunnen spelen: brede scope en langdurige 
betrokkenheid.

Voor de brede scope is het van belang om al tijdens het eerste acquisitietraject te kijken naar het gehele bedrijfspro-
ces. Om dit in de praktijk te kunnen brengen zijn twee ontwikkelgebieden van belang.

Benader bedrijven als ‘new business consultant’ of als ‘business process engineer’  •	
De buitenlandse investeerder die zijn eerste operatie in Europa gaat starten zit in een groot dilemma. Enerzijds 
ziet hij veel kansen anderzijds onderkent hij veel risico’s. Om de investeerder in deze situatie goed te kunnen 
helpen moet er meer worden gedaan dan aangeven wat de salariskosten zijn in Nederland of wat het gemid-
delde bedrijfsterrein kost. Kijk met de ondernemer naar zijn businessplan voor Europa en denk met hem na 
over de mogelijkheden en belemmeringen voor het realiseren van de groei die hij wil bewerkstelligen. Vaak is 
fasering (van de groei, van het aantal – zelf uit te voeren - activiteiten) de beste manier om risico’s te beperken. 
Door te ondersteunen vanuit het business model van de investeerder kan het gevoel van ‘onbekend maakt onbe-
mind’ actief worden beslecht.
Richt je op de gehele keten •	
In alle gevallen is de Nederlandse vestiging onderdeel van een totale keten van activiteiten. Door gedurende de 
eerste acquisitie de totale keten als uitgangspunt te nemen zijn betere oplossingen te realiseren. Geef daarbij 
steeds aan dat het bedrijf zich in Nederland kan richten op zijn core business en ondersteunende activiteiten 
kan uitbesteden, zonder dat dit de effectiviteit in de gehele keten nadelig beïnvloedt. 

Dit houdt wel in dat de ‘acquisiteurs van de BV Nederland’ in staat moeten zijn om deze rol te kunnen vervul-
len. Aan het niveau van de business partners zal het niet liggen. Het allerhoogste management is altijd be-
trokken bij de beslissing van een bedrijf voor de eerste vestiging in een nieuw land. EZ doet er goed aan om 
te borgen dat zijn medewerkers de rol van business partner voor dit hoogste management kan vervullen.  

4. Blijf betrokken bij de grootste investeerders

Het tweede aspect is zorgdragen voor langdurige betrokkenheid. De grootste investeerders zijn de beste ambassa-
deurs voor Nederland als vestigingsland. Zij zijn onderdeel van netwerken en spelen in die netwerken een belangrij-
ke rol als promotor of demotor van Nederland als vestigingsland. Het is verstanding deze bedrijven te blijven volgen 
en hen te ondersteunen bij het verwerven van een zo krachtig mogelijke positie in de meest relevante netwerken. 
Enkele manieren om dit te doen zijn:

Blijf betrokken bij de grootste investeerders, ook na afronding van het project •	
Van de onderzochte buitenlandse bedrijven heeft 52% in de 5 jaar na eerste vestiging nieuwe eigen operaties in 
Nederland gevestigd. Daarnaast heeft 37% van de bedrijven de gestarte operaties binnen 5 jaar uitgebreid. 
Een proactief en professioneel relatiebeheer programma is noodzakelijk. Het is gewenst om samen met overige 
stakeholders, zoals regionale en industriepartners, actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren die gericht zijn 
op het blijvend ondersteunen van de grootste investeerders, ook nadat zij de eerste periode van vestiging achter 
de rug hebben. 

Organiseer accountmanagement voor specifieke bedrijven •	
In veel industrieën zijn voortrekkersbedrijven te vinden die steeds voorop lopen bij het ontwikkelen en het 
invoeren van nieuwe technieken en processen. Ook in Nederland zijn verscheidene buitenlandse bedrijven te 
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vinden die deze rol vervullen. Gericht en veelvuldig communiceren met deze bedrijven heeft voor EZ twee voor-
delen:

EZ blijft op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de sector. Innovaties waarmee men bekend is geraakt •	
kan men inzetten in andere acquisitietrajecten. Doordat EZ als ‘business partner’ (zie hierboven: consultant 
rol) echt weet wat de voordelen zijn van deze innovaties kan men de waarde hiervan voor andere bedrijven 
beter inschatten en de innovaties beter over het voetlicht brengen. (zie hierboven: exploitatie);
EZ kan snel op nieuwe projecten bij deze bedrijven inspelen. Hierdoor wordt de kans dat een vervolginveste-•	
ring in het buitenland wordt gepleegd aanmerkelijk verkleind. 

Door het inrichten van accountmanagement kan de informatiestroom professioneel en met de juiste frequentie 
worden georganiseerd. Zo wordt indirect ook een shortlist positie voor toekomstige projecten bewerkstelligd.

Conclusie

Door het in gang zetten van de bovenstaande aanbevelingen trekt het Ministerie van Economische Zaken nog meer 
buitenlandse investeerders. En daarmee wordt de economische groei dan weer verder versneld. Zo maakt EZ opti-
maal gebruik van de wetenschap dat buitenlandse investeerders groeiversnellers zijn voor de Nederlandse econo-
mie.

Utrecht, oktober 2007
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De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn gebaseerd op:
6 expert interviews, 8 bedrijfsbezoeken;•	
139 enquêtes: 118 buitenlandse en 21 Nederlandse bedrijven, uit de sectoren;•	

 1.  Metaal, electro, transportmiddelen 62 (45%)
 2.  Logistiek  8 (6%)
 3.  Zakelijke diensten 26 (19%)
 4.  Chemie/Pharma en life sciences 21 (15%)
 5.  Voedings- en genotmiddelen, en (detail) handel 22 (16%)

Met vestigingsjaar in Nederland de volgende verdeling•	
 - <1995: 93  (67%)
 - 1995 - 2000: 30 (22%)
 - >2000: 16  (11%)

Met als land van herkomst:•	
 - USA 25 (22%)
 - Azië 33 (29%)
 - Europa 55 (48%)
 - ‘Ex Nederland’     4  (  4%) 3 

Analyses van 24 bestaande onderzoeken.•	
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