
Hoe kies je uit het wereldwijde aanbod van beurzen de meest kansrijke 
expo’s en bijeenkomsten? Dat is één van de uitdagingen waar de 
foreign direct investment managers bij de NOM voor staan. ‘Slim en 
bewust kiezen is noodzakelijk’, benadrukt Joep de Vries. ‘Aanwezigheid 
op beurzen kost tijd en geld, dus we willen zoveel mogelijk op het juis-
te moment op de juiste plekken zijn. Dat vraagt een strategische aan-
pak, waarbij een goed netwerk en voorwerk essentieel zijn. Zo bezocht 
ik begin oktober samen met Gina Tromp van de gemeente Leeuwarden 
de World Dairy Expo in Amerika om te bekijken of het zinvol is daar 
volgend jaar met een Holland Dairy Valley paviljoen te staan.’

Krachten bundelen
De focus lag afgelopen jaar vooral op dairy, smart farming en food-
gerelateerde thema’s, omdat Noord-Nederland vooral in die sectoren 
meerwaarde heeft te bieden. De NOM trok daarbij doelbewust op met 
andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen onder het label Invest 
in Holland. ‘Op de wereldmarkt is het slim om ons land als één merk
te profileren. Zodra een multinational
of kansrijke startup een nieuwe
vestigingslocatie zoekt, is het zaak
dat wij als Nederland serieus in
beeld in zijn. Bovendien is het

praktisch om de handen nationaal ineen te slaan: kosten delen en 
samen proactieve strategieën bedenken. Zo bereiken we meer.’

Hongaarse startup
Hebben partijen eenmaal hun oog op Nederland laten vallen, dan tonen
De Vries en zijn collega’s bij de NOM de meerwaarde van de noordelijke 
provincies. ‘Daar stellen we alles voor in het werk. Zo zijn we op dit 
moment samen met Flinc (lees meer over Flinc op blz. 33) bezig met
een veelbelovende Hongaarse startup die zich graag in Nederland wil 

vestigen. We hebben deze mensen in mei ontmoet op de eerste Euro-
pese editie van de internationale agribeurs Global Forum for Innovation 
in Agriculture (GFIA). Ze hebben een innovatief meetinstrument voor 
de dairysector ontwikkeld en willen daarmee wereldwijd de markt op. 

Met een vestiging in Nederland – van naam en faam in de dairysector – 
maken ze meer kans dan vanuit Hongarije.’

Zichtbaar worden
‘Als de Hongaren zich hier vestigen, draagt dat positief bij aan de 
Noord-Nederlandse economie’, stelt De Vries. ‘Het is een voorbeeld 
van hoe balletjes via beurzen gaan rollen en dat maakt het waard om 
te investeren in geld en vooral tijd. Het gaat om zichtbaar worden, 
relaties opbouwen, informatie verzamelen en zorgen voor reuring in de 

media door marketingcampagnes. Het vraagt ook geduld en alertheid: 
inspelen op aanknopingspunten en op het juiste moment in beeld
zijn om helder te maken wat we in (Noord-)Nederland te bieden
hebben. Met het label Invest in Holland hebben we méér power
en werken we – onder andere met de genoemde beurzen –
aan een doorlopende lijn om ons vestigingsklimaat goed op
de kaart te zetten.’

NIEUWKOMERS NAAR NOORD-NEDERLAND HALEN:

OP BEURZEN GAAN DE   BALLETJES ROLLEN …
Top Dutch is één van de meest opvallende campagnes om Noord-Nederland interna-

tionaal op de kaart te zetten, maar er zijn natuurlijk meer initiatieven om buitenlandse 

bedrijven kennis te laten maken met ons vestigingsklimaat. Bij de NOM houdt het team 

Foreign Direct Investment zich structureel bezig met het leggen van verbindingen en

het verzilveren van leads. Internationale beurzen blijken daarbij belangrijke hotspots.
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