
Nederland te halen. Ze doen dat onder de noemer Foreign Direct Investment (FDI). Een intensief 

samenspel tussen sales, marketing en netwerken, maar ook een nauwe samenwerking op

nationaal niveau met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Sander Oosterhof,

‘Het begint allemaal met het onder de aandacht brengen van Neder-
land als potentieel vestigingsland. Dat is in veel gevallen al een 
uitdaging, omdat internationals geen goed beeld hebben van wat 

intermediairs te voeden met relevante proposities op nationaal niveau 

shortlist te komen; dan kunnen we verder in gesprek.’

HOE NOM INTERNATIONALS VERLEIDT OM
NAAR NOORD-NEDERLAND TE KOMEN
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Na de eerste gesprekken wordt er door de NFIA en de nationale acqui-

over wat ze precies willen doen, wat ze daar voor nodig hebben, welke 

geschikt is’, aldus Sander. ‘Als Noord-Nederland hebben we erg waar-

precies in die acquisitieteams. We kunnen niet verkopen wat we niet 

de bühne.’

de schermen plaatsvinden, is TopDutch het, ietwat brutale, gezicht 
naar buiten. Gevoed door de kennis en ervaringen van onder andere 
de acquisitieteams, richt TopDutch campagnes in die de proposities 
vertalen naar aansprekende uitingen. Primair gericht op de intermediairs, 
maar zeker ook zichtbaar voor een groter publiek. Sander: ‘De kans 
dat een random ondernemer uit de V.S. in aanraking komt met de 
TopDutch campagne en spontaan besluit naar Nederland te trekken, 

‘In onze chemie propositie spelen 

daar zitten waar talent is, waar 

nadruk op talent en kennis. We hebben alleen al in Groningen meer 
-

en we hebben de ruimte. Dat we daarnaast ook een haven kunnen 

Het Chemport Europe team richt zich regionaal gezien niet alleen op de 

van start-ups. Dat helpt de innovatie verder en daarmee ook de propo-

in Noord-Nederland. De sector behelst duizenden banen en is daarmee 
uiterst relevant voor onze economische positie. Maar het hier naartoe 

vertellen waarom het hier goed toeven is. Want dat is het.’ 

CHEMIE: ERRIT BEKKERING
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Dat TopDutch zoveel aandacht genereert doet dat proces zeker goed.’

-

naar de exacte wensen en het vinden van oplossingen voor eventuele 
struikelblokken.’  

goed voor onze regio. Dat klinkt door in de economie, werkgelegen-

kanten. Gelukkig hebben we veel en steeds meer te bieden. Noord-
Nederland is een prachtige plek om te ondernemen’, besluit Sander.

in. Hier zit al een hoge concentratie van 

het zuivelproduct voor de consument. Boven-
dien zit er in Leeuwarden een dependance van 

de Universiteit van Wageningen; daarmee bieden
we ook kennis en talent. Dat trekt internationals aan en die brengen
op hun beurt ook weer kennis en andere zaken mee die de sector ten 
goede komen.’

De grote uitdaging van het acquisitieteam ligt in het traditionele karakter 

Holland Dairy Valley moet onze propositie nog verder versterken. Hier-

onder andere talentontwikkeling voor de dairy sector op. Ook zetten we 
sterk in op innovatie. Binnenkort staan we onder het label Holland Dairy 
Valley op een internationale beurs en het gaat ons zeker helpen om de 
dairy sector nog beter te positioneren.’

Naast de dairy industrie kent Noord-Nederland nog meer proposities 
rondom Plant Based en Healthy Ageing. Immers: plantaardige eiwitten 

de verschillende regio’s onder de aandacht te brengen. Daarom is de 

AGRIFOOD: JOEP DE VRIES
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-

op medisch onderzoek en gezondheid. 

gerelateerde opleidingen en acht Universitaire Medische Centra. Alles 
is binnen een paar uur te bereiken. De kennisintensiteit is dus erg 
hoog. Dat is interessant voor internationals.’

Health & Diagnostics, waar genetisch onderzoek, Big Data, onder-

komen. Op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en toediening 

we ook een vooraanstaande rol op het gebied van antibioticaresisten-
tie en nieuwe antibiotica. Daarnaast is het UMCG het enige ziekenhuis 
van Nederland dat alle soorten transplantaties mag uitvoeren. Die 

onderzoek en productontwikkeling. Het is dus echt zoeken naar de 
verbinding en maatwerk bieden.’

wel op precies de juiste plek zitten en dat is soms hier maar soms ook 
gewoon in een andere regio. Daar waar ze echt precies passen zien

worden overgenomen door grotere concerns. Het is in deze sector 
vaak pionieren en dat kan in Noord-Nederland gewoon uitstekend.’

‘De IT-sector is toch een beetje

tingen. Binnen ons nationale acquisitieteam 
hebben we verschillende werkgroepen ingericht die doorlopend onderzoek 

aan cybersecurity, big data, gaming, virtual reality, blockchain technologie 
en datacenters. Vanuit die groepen voeden we de buitenkantoren met onze 
proposities voor Nederland.’

-
groep en werken samen met de buitenkantoren van de NFIA aan het najagen 

kennis over datacenters. Dan staan we dus graag vooraan.’

-

dat talent hier te behouden. Daarom is het aantrekken van internationale 
spelers extra relevant.’ 

LIFESCIENCES
EN GEZONDHEID:
GERARD LENSTRA

IT: WUBBO EVERTS
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