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Economie & Bedrijven

De aanval is de beste verdediging. Deze 
aanpak uit de voetbalwereld zou ook voor 
de Nederlandse economie goed zijn, 
want Nederland moet aanvallender den-
ken, zo blijkt uit het rapport Strategisch 
Aanvalsplan Agrofood van de Netherlands 
Foreign Investment Agency (NFIA), 
onderdeel van AgentschapNL en het 
ministerie van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie. Het plan opteert voor 
het pro-actief benaderen, binnenhalen, 
maar ook het behouden en verankeren 
van ‘significante buitenlandse investerin-
gen in de agrofoodsector’. 
Nico Overbeeke en Peter Folstar stelden 
het strategische aanvalsplan namens de 
NFIA op. Beide mannen, gepokt en 
gemazeld in de voedingsindustrie, zien 
grote mogelijkheden. Nederland biedt 
met de sterke agrofoodketen het perfecte 

plaatje voor potentiële investeerders. In 
de hele keten zijn spelers van wereld-
niveau te vinden. Deze feiten moeten 
meer voor het voetlicht worden gebracht, 
concluderen Overbeeke en Folstar. 

Strategische acquisitie
Het versterken van de Nederlandse posi-
tie als aantrekkelijk vestigingsland voor 
buitenlandse investeringen, staat expli-
ciet vermeld in de hoofdlijnen van minis-
ter Maxime Verhagens bedrijvenbeleid. 

Nederland kan zijn positie verstevigen via 
‘een beperkt aantal sectoren met een 
proactief programma van acquisitie’. Om 
die reden richtte de Netherlands Foreign 
Investment Agency (NFIA) van Agent-
schapNL een nieuwe unit in, het Cluster 
Strategische Acquisitie (CSA), dat van 
start ging met twee pilots in agrofood en 
chemie. CSA zal in nauwe samenwerking 
met onder andere het bedrijfsleven, ken-
nisinstellingen, brancheorganisaties en 
de internationale netwerken van NFIA en 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
de regie voeren.
“Prominent CDA’er Herman Wijffels zei 
jaren geleden al dat agrofood en chemie 
de toekomst zijn voor Nederland”, zegt 
Folstar, voormalig lid van de raad van 
bestuur van TNO en grondlegger van het 
Netherlands Genomics Initiative NGI. 
“Bij het innovatieplatform in 2003 stelde 

het toenmalige kabinet Balkenende II zes 
prioriteiten, nu zijn dat er negen. Als je 
iedere vier jaar iets nieuws begint, bereik 
je niets”, aldus Overbeeke, voormalig 
R&D-directeur bij Unilever. Samen met 
Folstar pleit hij voor keuzes maken en 

In februari presenteerde het kabinet Rutte de hoofdlijnen van het Nederlandse bedrijvenbeleid 

met als titel ‘Naar de top’. Eén van de doelen is meer buitenlandse investeringen aantrekken. De 

regering identificeerde negen zogenoemde topsectoren die het verschil kunnen maken. Om de 

mogelijkheden hiervoor te onderzoeken, loopt nu een pilot in twee topgebieden, namelijk chemie 

en agrofood. 

Pro-actief promoten Neder-
landse agrofoodketen

‘Met deze ambitieuze plannen 
moet je wel voldoende mensen 
hebben’

In Nederland zijn grote cacaoverwerkers als ADM en Cargill (zie foto) gevestigd. Dit kan voor 
andere buitenlandse bedrijven een magneetwerking hebben. 

– Buitenlandse investeringen zijn goed voor 
16% van alle banen in Nederland, 31% van 
de omzet en 22% van de investeringen.

– Buitenlandse bedrijven zorgen voor 30% van 
alle bestedingen in onderzoek en ontwikke-
ling in Nederland.

– In 2010 waren er 155 investeringsprojecten 
waar de NFIA bij betrokken was ter waarde 
van €956 miljoen, die zorgden voor 3.021 
nieuwe banen.

Buitenlandse investeringen
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langer volhouden. Ze komen met het 
voorbeeld van Vlaanderen, dat al twintig 
jaar de nadruk legt op biotechnologie en 
materialentechnologie. “Vlaanderen is 
nu een wereldspeler op het gebied van 
biotechnologie.” Het is niet gezegd, 
aldus Folstar en Overbeeke, dat de 
beschikbare €1,5 miljard aan overheids-
gelden evenredig over al de negen 
benoemde topsectoren wordt verdeeld. 
“We zitten hier voor agrofood en daar 
moet de prioriteit komen te liggen”, 
meent Overbeeke.

Zorgen om innovatie
Hoewel Nederland alles in zich heeft om 
aantrekkelijk te zijn voor de buitenlandse 
voedingsmiddelenindustrie, maken Fol-
star en Overbeeke zich wel zorgen over 
het innovatieniveau en dan vooral over 
de dreigende onttakeling van de Food & 
Nutrition Delta (FND). “We zijn best goed 
op wetenschappelijk gebied, maar kun-
nen dit niet efficiënt omzetten in winst-
gevende producten”, stelt Overbeeke. 
FND helpt het midden- en kleinbedrijf 
hier juist mee.
Het vorige kabinet beloofde het innova-
tienetwerk een subsidie van €60 miljoen, 
maar het is nog onduidelijk of dit hele 
bedrag beschikbaar komt. Voorlopig 
heeft FND €1 miljoen gekregen om te 
overleven. “FND maakt wetenschappelij-
ke kennis goed te gelde door de juiste 

verbinding te leggen tussen kennis en 
het midden- en kleinbedrijf”, vertelt 
Overbeeke. De stekker uit het initiatief 
trekken, betekent het weggooien van 
veel kennis, voegt Folstar toe. “Boven-
dien kan het innovatienetwerk een aan-
trekkelijke bron van kennis zijn voor bui-
tenlandse investeerders in de agrofood-
sector.”
In hun Strategisch Aanvalsplan Agrofood 
hebben Folstar en Overbeeke de gehele 
agrofoodketen naar voren gebracht. 
“Bedrijven uit de agrofoodsector redene-
ren vooral vanuit hun eigen specifieke 
segment. Niemand vertelt dat we als 
totale keten goed zijn”, zegt Overbeeke.
De opstellers van het aanvalsplan hebben 
de keten ingedeeld in clusters om de 
sterkte hiervan inzichtelijk te maken voor 
buitenlandse bedrijven en ook aan-
dachtsgebieden benoemd (zie kader). 
Volgens Folstar is het makkelijker om als 
land de aanwezige sterktes verder uit te 
bouwen dan nieuwe te ontwikkelen. In 
Nederland zijn bijvoorbeeld grote 
cacaoverwerkers als ADM en Cargill 
gevestigd. Dit kan voor andere buiten-
landse bedrijven een magneetwerking 
hebben. Belangrijk is om Nederlandse 
voordelen mee te nemen in vergelijking 
met andere Europese landen. Want tij-
dens de eerste netwerksessies van Folstar 
in de Verenigde Staten bleek dat sommi-
ge bedrijven interesse hebben om naar 
Europa te komen, niet specifiek naar 
Nederland. 

Sociale dimensie
Iets dat niet vergeten dient te worden bij 
het aantrekken van buitenlandse bedrij-
ven is de sociale dimensie. ‘Toponder-
wijs, goede medische zorg en expatge-
meenschappen zorgen voor een optimale 
landing van buitenlandse bedrijven’, zo 
staat in het rapport. Ondanks dat Neder-
land een goed opgeleide beroepsbevol-
king heeft, baart de toekomst Folstar en 

Overbeeke zorgen. Het kabinet gaat 
bezuinigen op onderwijs en er dreigt een 
groot tekort aan personeel voor de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. 
Overbeeke: “Met deze ambitieuze plan-
nen moet je wel voldoende mensen heb-
ben. Het risico bestaat dat Nederland 
zich uit de markt prijst als andere Euro-
pese landen wel in onderwijs blijven 
investeren.”
Volgens Folstar en Overbeeke is het spre-
ken met één mond om investeringen bin-
nen te slepen van doorslaggevende bete-
kenis. Uit alle partijen uit de agrofood-
sector en op alle niveaus binnen 
organisaties hoort één consistente bood-
schap te komen. De heren pleiten voor 
het ontwikkelen van een merknaam, in 
afstemming met de topsector Agrofood.   

Netwerken
De volgende fase van het pilotproject is 
het netwerken met buitenlandse bedrij-
ven en hen duidelijk maken dat Neder-
land dé plek in Europa is om te investe-
ren. Een eerste stap voor geïnteresseer-
den kan dan bijvoorbeeld zijn hier een 
sales- en marketingorganisatie, fabriek 
of R&D-faciliteit op te zetten. In eerste 
instantie zullen de netwerkactiviteiten 
worden gericht op Noord-Amerika, 
Japan, China en Brazilië. De ingewikkelde 
Europese regelgeving zou nog wel een 
belemmering kunnen vormen. Over-
beeke: “Japan denkt dat Europa één 
markt is. Je moet bedrijven van buiten de 
EU service verlenen op het gebied van 
Europese regelgeving.”
Of met het nieuwe bedrijvenplan van Ver-
hagen Nederland in de top 5 van mondi-
ale kenniseconomieën belandt, valt nog 
te bezien. “De ambitie moet er in ieder 
geval zijn, meent Overbeeke, “daarvoor 
is continu investeren in alle gebieden van 
agrofood nodig. En eerlijk gezegd, zijn er 
niet veel landen die beter zijn dan Neder-
land.”

Pro-actief promoten Neder-
landse agrofoodketen

Maurice de Jong

Nico Overbeeke Peter Folstar

– Clusters: Primaire productie (focus duurzaamheid), Levensmiddelen- en  
toeleverende industrie (focus: innovatieve levensmiddelenproductie, ingrediën-
tenproductie en machinebouw) en Consument en communicatie (focus voe-
ding, gezondheid en consumentengedrag).

– Ook aantrekkelijk voor pro-actieve acquisitie: import van grondstoffen, logis-
tiek en veevoer. 

– Aandachtsgebieden: voeding & gezondheid, veiligheid & kwaliteit, voedsel-
zekerheid, duurzaamheid, logistiek, consumentenperceptie en nieuwe techno-
logische benaderingen.

Sterktes Nederlandse agrofoodketen

Doelen van het Cluster Strategische Acquisitie 
Agrofood tot eind 2014:
–  40 investeringsleads gedurende 1 jaar.
–  Ten minste 7 nieuwe vestigingen in 2 tot 3 

jaar.
-– Ten minste 1 significante investeringsbeslis-

sing gedurende 1 jaar.

Doelstellingen 
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