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GEMEENTE

vVEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 5 juli 2016
Onderwerp: Verslag handelsmissie China 2016

Geachte raadsleden,

Van 11 t/m 17 april vond de handelsmissie naar China / Yuhang plaats. De missie was
samengesteld uit een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de provincie Limburg en de
gemeente Weert. Vanuit het bedrijfsleven namen 14 bedrijven uit Weert c.q. de Keyport
regio hieraan deel. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 32.
Doelstelling van de reis was om bij te dragen aan het zakelijke succes in China van
bedrijven in Weert of de eerste stap daartoe te vormen. Daarnaast moest de missie
bijdragen aan het versterken van contacten tussen de Weerter bedrijven onderling en met
de overheid.
De resultaten van de handelsmissie zijn vervat in bijgevoegd verslag, waar kortheidshalve
naar wordt verwezen. Dit verslag bevat tevens de door u gevraagde kosten en ambtelijke
uren die zijn besteed aan de reis.

Algemene conclusie is dat de missie zowel voor bedrijven als voor de gemeente en
provincie succesvol is geweest. De deelnemers zijn (zeer) enthousiast over de missie, er
zijn diverse concrete leads opgedaan en onderlinge banden zijn verstevigd. Onze partner
is uitgenodigd om in 20L7 met een handelsdelegatie naar Weert te komen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weeft.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Verslag Handelsmissie naar China
11 t/m 17 april 2016

Inleiding
Tussen de gemeente Weert en het district Yuhang van
de stad Hangzhou (China) is op 18 maart 2013 een
verzusteringsovereenkomst gesloten. Hierbij zijn afspraken
gemaakt over de samenwerking op een tiental terreinen,
waaronder economie en cultuur. Deze overeenkomst loopt
tot 18 maart 2018.
Uit de notitie “Yuhang District-Gemeente Weert; een
terugblik én vooruitblik op een succesvolle culturele en
economische verzustering tussen twee sterke steden” van
december 2014 is naar voren gekomen dat er voldoende
mogelijkheden/kansen worden gezien om te komen tot
een sterke economische band tussen beide steden. Maar
ook dat de culturele band het middel is om dit doel te
bereiken (“economie volgt cultuur”).
In oktober 2014 zijn in Yuhang afspraken gemaakt over
een volwaardige handelsmissie aan Yuhang. Tijdens het
bezoek in november 2014 van partij-secretaris mr. Xu
Wenguang aan Weert, zijn deze afspraken herbevestigd.
De handelsmissie heeft plaatsgevonden van 11 tot en met
17 april 2016.
Hangzhou is de hoofdstad van de oostelijke provincie
Zhejiang, Volksrepubliek China. Het aantal geregistreerde
inwoners bedraagt tegen de 10 miljoen. Hangzhou is een van
de bekendste en welvarendste steden van China en staat
vooral bekend om de natuurlijke en groene omgeving, met
het West Lake meer als toeristisch trekpleister. Hangzhou
bestaat uit 5 districten, te weten Yuhang, Xiaoshan,
Binjiang, Xihu en Gongshu. Het district Yuhang bestaat
inmiddels uit circa 1 miljoen inwoners.

Doel Handelsmissie
De handelsmissie dient bij te dragen aan het zakelijke
succes in China van bedrijven in Weert en/of vormt de
eerste stap daartoe. De gewenste directe effecten zijn
er in de vorm van omzet en werkgelegenheid en indirect
in de vorm van de ontwikkeling van kennis, inzicht en
ervaring. Een positief neveneffect (geen doel op zich) is
het versterken van contacten tussen de Weertse bedrijven
onderling en met de overheid.

Voorbereidingen
Anticiperend op de handelsmissie zijn de volgende
stappen ondernomen:
-

De selectie en benadering van bedrijven in
Weert.
Met het doel om minimaal 10 bedrijven te
interesseren voor de reis zijn er in totaal circa
80 bedrijven telefonisch of via gesprekken
benaderd. In het najaar 2015 heeft er een
werkreis/voorverkenning plaatsgevonden door
de burgemeester en kabinetschef.
Tijdens dit bezoek is er een Memorandum
of
Understanding
(MoU)
ondertekend
(bijlage). Ook is hier de basis gelegd voor
de contacten met Alibaba. Voorts zijn o.a.
studenten-uitwisselingen en verdere culturele
uitwisselingen besproken.

-

Opstellen bedrijfsprofielen
Van de geïnteresseerde bedrijven zijn profielen
opgesteld met concrete handelsvragen.

-

Partnersearch door Yuhang
In totaal zijn er o.b.v. de profielen 32 mogelijke
matches ontvangen.

-

Invulling programma handelsreis
En verdere voorbereidingen zoals deelnemersbijeenkomsten.

Specifiek doel gemeente Weert:
Alibaba: logistieke ontwikkeling Kampershoek 2.0
Alitrip: realiseren toeristische brug Weert – China
Acquisitie Chinese bedrijven (logistiek)
Verstevigen vriendschapsband

Deelnemers
Gemeente Weert
•
De heer J. Heijmans
•
De heer F. van Eersel
•
De heer R. Bladder
•
De heer P. Heuts		
•
De heer T. Lemmen
•
Mevrouw K. Woe		

burgemeester
wethouder economie
hoofd ruimtelijk beleid
beleidsadviseur economie
kabinetschef
sinoloog

Provincie Limburg
•
De heer T. Beurskens
•
De heer R. Ogg		
•
De heer R. Lambriks

gedeputeerde economie
acquisitie
sinoloog

		
Crossmoor
•
Dhr. N. El Founti
China Center Zaandam
•
Dhr. R. Ho Ten Soeng
•
Mevr. Z. Hu
Rabobank 		
•
Dhr. H. de Kinderen
LOFT 76			
•
Dhr. R. Mostart

Joss Poell
•
Dhr. E. Kraaijeveld
•
Dhr. J-P. Lenaerts

FLYNT Accountants
•
Dhr. H. Geuns
•
Dhr. J. Verhagen

Trespa international
•
Dhr. D. Bates
•
Mevr. S. Wu
•
Dhr. J. Wang

Aben en Slag advocaten
•
Dhr. T. Hendriks
•
Mevr. M. Hendriks-Guelen

HENKO A&T
		
•
Dhr. W. Hendriks
FOCUS Real Estate
•
Dhr. A. van de Berg
•
Dhr. F. Boeijen
•
Mevr. I. Lee Howell
Maruti Fashion		
•
Dhr. R. Bos

Art Issues Gallery		
•
Mevr. L. Creemers-Schaeken
•
Mej. S. Creemers
Jobs in Mechatronics (JIM)
•
Dhr. L. Stultiëns
Global Car Trading			
•
Dhr. M. Brouns

Programma 11-17 april 2016
Maandag 		
Vertrek
Dinsdag 		
Aankomst, programmabespreking,
			
briefing en groot welkomstdiner
Woensdag 		
Conferentie/matchmaking
			
en bedrijfsbezoeken o.a. Alibaba met
			provincie en Focus
Donderdag
Bedrijfsbezoeken o.a. Alitrip
Vrijdag 		
Bedrijfsbezoeken en bezoek consulaat
			
in Shanghai door de gemeente Weert
Zaterdag 		
Cultureel programma en afscheidsdiner
Zondag 		 Terugreis

eerste gesprekken voerden met de Chinese bedrijven/
matches.

Locatiebezoeken
Op basis van deze gesprekken zijn er afspraken op locatie
van de Chinese bedrijven gemaakt die 13, 14 en 15 april
hebben plaatsgevonden. Elke matchmakingsafspraak
betekent op maat gesneden vervoer en de aanwezigheid
van een tolk. Yuhang heeft zowel voor het vervoer als
voor de tolken gezorgd. Sommige delegatieleden hadden
meerdere afspraken per dag, soms op behoorlijke
afstanden van elkaar. Zo bezocht burgemeester Heijmans
Onderstaand wordt aangegeven welke (missie-)activiteiten samen met de heer Hendriks van Henko A&T het bedrijf
Beijing China Sports TOP Construction Engineering Co. Ltd
zijn ontplooid.
(CSTCE) in Beijing.
Voor de deelnemers die op een dagdeel geen afspraken
Conferentie
Op 13 april vond er een “Promotion and Introduction hadden bood Yuhang bezoeken aan bedrijven en
Conference” plaats met circa 100 deelnemers, voor het bedrijfslocaties aan, zoals Hangzhou Future Sci-Tech City,
overgrote deel vertegenwoordigers van bedrijven. Tijdens Dream Town, CF MOTO en Changjiang Automobile.
deze conferentie hielden wethouder mr. Li Hongliang van
Yuhang, burgemeester Heijmans van Weert en de Consul- Alibaba
Generaal van Nederland in Shanghai mevr. A. Adema ieder Een kleine bestuurlijke delegatie van de provincie Limburg
een inleiding. Tevens werden promotiefilms van Yuhang, en de gemeente Weert, onder leiding van gedeputeerde
Twan Beurskens, had op 13 april ‘s middags een afspraak
Weert en Limburg getoond.
Vervolgens presenteerden de Weerter bedrijven Jos Poell met de vice president van de Alibaba Group en de directeur
en Trespa zich plenair. De vertegenwoordigers van de van Cainiao Network die de logistiek voor Alibaba regelt.
provincie konden niet deelnemen. Zij tekenden die ochtend Namens de gemeente Weert zijn burgemeester Heijmans
en wethouder van Eersel hierbij aanwezig, namens het
een MoU met één van de universiteiten van Hangzhou.
districtsbestuur van Yuhang burgemeester mr. Zhu Hua.
Uit handen van directeur Ad van den Berg van Focus Real
Matchmaking
Na afloop van de conferentie op 13 april vonden er de Estate werd de propositie voor een distributiecentrum in
ronde tafel gesprekken plaats, waarbij de deelnemers de Weert aangeboden.

Op donderdag 14 april had een delegatie onder leiding
van wethouder van Eersel een afspraak met Alitrip om te
praten over het slaan van een toeristische brug tussen
China en de regio Weert.
Themabijeenkomst
Op woensdagavond 13 april is er in het hotel een thema
diner verzorgd door de Rabobank over zaken doen in China
en ontwikkelingen in de Chinese economie. Deze werd
verzorgd door dhr. E. Fransen van de Rabobank. Namens
Yuhang Government sloten mr. Li Hongliang en de staf van
FAO hierbij aan.
Bestuurlijke bijeenkomst
Een delegatie van de gemeente Weert onder leiding van
wethouder van Eersel heeft in Shanghai op 15 april een
informeel bezoek aan het Consulaat-Generaal gebracht.
Met Consul-Generaal mevrouw Adema worden de eerste
resultaten van de handelsmissie gedeeld en worden er
afspraken gemaakt over het samen optrekken in het
vervolgtraject. De Consul-Generaal was positief verrast
door de concrete resultaten van de handelsmissie en heeft
ondersteuning aangeboden voor toekomstige missies.
Cultuur
Op zaterdag 16 april heeft Yuhang een dagvullend
cultureel programma’s verzorgd. ’s-Morgens werd er een
bezoek gebracht aan Rong Modern Art Design Center
(Pingwuliuxing), Liangzhu Cultural Village en Fanfan
Animation. Die middag zijn Xixi Wetland Park en Linying
Temple bezocht.

Resultaten
Provincie Limburg
Propositie Alibaba
Ondertekening MOU met UM en Universitiet 		
Hangzhou
Gemeente Weert
Propositie Alibaba
Contact Alitrip
2 leads voor distributieve ruimte
Jos Poell
		
Levering 2 containers proefproducten aan 2 		
potentiële klanten (belangrijke distributeur 		
in China en keten van 33 supermarkten)
Trespa international
In contact gebracht met bedrijven en overheid als
invloedrijke partner in de bouwsector
HENKO A&T		
Afspraak over levering lijm aan bouwer 			
voetbalstadions (300.000 m2)
Aanleg proefsportveld met zicht op grote aantallen
proefvelden
FOCUS Real Estate
Propositie Alibaba
Maruti Fashion
		
Contacten met Tmall (Alibaba)

Crossmoor 		
Contact met Alitrip
China Center Zaandam
Contact met Alitrip
Rabobank
Presentatie Internationale Desk – Rabo China/		
Shanghai, relatiebeheer
LOFT 76
		
Contact gelegd voor levering (woninginterieur)		
producten
FLYNT Accountants
Contacten in internationaal BKR netwerk onderhouden
Nieuwe contacten gelegd met ondernemers
Aben en Slag advocaten
Relatiebeheer deelnemers handelsmissie
Art Issues Gallery
Meerdere leads, moeten allen nog uitgewerkt worden
Jobs In Mechatronics		
Afspraken met Provincie en UM over personeelsdiensten
Global Car Trading		
Afspraak over levering Landrovers
Zicht op afspraken over levering auto’s andere klant

Publiciteit
Over het missievoornemen is breed gecommuniceerd,
mede als doel om animo voor deelname te genereren.
Dit heeft geleid tot diverse publicaties (Zakenblad, DDL,
website Weert, Keyport. Telegraaf, L1 etc.), zie bijlage 3 (krantenartikelen DDL en Chinese krant). Neveneffect
van met name de publiciteit rond Alibaba was extra
belangstelling voor Weert (in het bijzonder Kampershoek
2.0).

Follow-up

Verbeterpunten:
-

Naar aanleiding van de handelsreis worden de diverse
leads uitgewerkt. Ook is er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers eind mei georganiseerd. Onze partner is
uitgenodigd om in 2017 met een handelsdelegatie naar Weert te komen.
-

Samenvatting uitkomst evaluatie bedrijven
Door 16 deelnemers is er een evaluatieformulier ingevuld
(bijlage 2).
11 deelnemers hadden reeds ervaring met zaken
doen in China
13 deelnemers gaven aan dat er een of meerdere
concrete leads zijn voortgekomen uit de handelsmissie
13 deelnemers geven aan een stap verder gekomen
te zijn met de zakelijke activiteiten in China
14 deelnemers noemen de rol van de gemeente bij
het leggen van contacten met Chinese bedrijven
aanzienlijk positief, 2 licht positief
9 deelnemers noemen de rol van de gemeente bij

het bezoek aan en overleg met bedrijven en 		
organisaties tijdens de missie aanzienlijk positief, 4
deelnemers licht positief, 3 deelnemers geen mening
Gemiddelde cijfers op schaal 1-5:
Organisatie: 		4,5
Programma (inhoud): 4,2
Totaal: 			4,3

-

Met professionele matchmakers haal je er nog meer
uit
Door aanmelding bij de RVO kun je per deelnemer
subsidie ontvangen
Gerichter op missie gaan, met meer bedrijven uit 1
sector genereer je meer aantrekkingskracht
Neem een reisleider mee, misschien de omvang van
het reisgezelschap limiteren (kleiner)
Meer uitnutten (kennis, inzichten en netwerken) van
Nederlandse ondernemingen die al actief zijn in
China

Quotes
“Nu de missie achter de rug is weet ik dat ik deze
niet had willen missen. Heb zeer goede contacten
opgedaan, niet alleen met Chinese partijen maar zeker
ook met gemeente en overige Weertse ondernemers”
			
- Eef Kraaijveld, Jos Poell

“Zéér professioneel opgezet. Zéér goede begeleiding
vanuit de gemeente Weert”
- Wijnand Hendriks, Henko A&T

“Inspirerend, effectief en nu vooral ‘water blijven
geven’. Vóór onze tweede handelsmissie naar China
dacht ik aan Marco Polo en zijn beschrijving van
Hangzhou als ‘De hemel op aarde’. Terug in ‘Het Land
van Antje’ is niet alleen de vriendschapsboom die enkele
jaren geleden nabij het stadsdistrict Yuhang – West
Lake werd geplant daar geweldig gedijt. Ook zijn er
nieuwe ambities en grote kansen op nieuwe business”.
- Hans de Kinderen, Rabobank

“Een groot succes door de inzet van de gemeente en
een hele leuke groep mensen”.
- Michiel Brouns, Global Car Trading
		
“Fantastische organisatie; geweldige steun van de
overheid”.
		
- Freek Boeijen, Focus Real Estate

Financiën

Conclusies

Inkomsten
Bijdrage ondernemers 			€ 33.092,32

Uit de resultaten blijkt dat de missie zowel voor de bedrijven
als voor de gemeente en provincie succesvol is geweest:

Uitgaven
Vliegtickets						€ 13.439,89
Visa							€ 2.755,10
Cadeau’s en presentjes				
€ 4.226,71
Vertalingen						€ 1.361,10
Inhuren Sinoloog/tolk				
€ 2.541,00
Verblijfskosten in China 			
€ 1.076,24
Busvervoer						
€
971,70
Bidbook						
€
695,00
Overige kosten* 				€ 1.429,29
							
Totaal
					€ 28.055,03

-

-

-

Resteert						€ 5.037.29

*o.a. visitekaartjes, ondernemersbijeenkomsten, transport
cadeau China-Weert
Door deelname van de gemeente zijn de verblijfskosten voor
de deelnemers aanzienlijk lager uitgevallen (hotelkosten
zijn vergoed door Yuhang)
-

Ambtelijke uren
In totaal is er ambtelijk (voorbereidingen en handelsmissie
zelf) circa 320 uur besteed.

Alle deelnemers zijn (zeer) enthousiast over de
missie. Er zijn een aantal kwalitatieve matches
tot stand gebracht waardoor bedrijven ter plekke
zaken hebben kunnen doen of perspectiefvolle
afspraken hebben kunnen maken;
De bedrijven zijn in staat om in de toekomst nog
meer voordeel te halen uit handelsrelaties met
China;
De gemeente heeft kunnen faciliteren door de
opgebouwde relatie met Yuhang in de afgelopen
jaren. Cultuur maakt hier een belangrijk onderdeel
van uit, ook in de toekomst;
De gemeente heeft zelf leads opgedaan o.a. Alibaba.
De vriendschapsband met Yuhang is verder 		
verstevigd.
In de toekomst maken we gebruik van de hulp die
de consul-generaal heeft aangeboden;
Ook de provincie heeft haar steentje bijgedragen
aan het succes van de missie. Het samen optrekken
met de provincie en een eerste verbreding in Keyportverband heeft resultaat gehad;
De doelstellingen van de handelsreis zijn hiermee
gehaald.

Bijlage 1 MoU
Bijlage 2 Evaluatieformulier
Bijlage 3 Krantenartikelen

Bijlage 1 MoU

Bijlage 2 Evaluatieformulier
Inleiding
Met de organisatie van de handelsmissie naar Yuhang in April
2016 heeft de gemeente Weert zo goed mogelijk proberen
aan te sluiten bij de behoefte van de ondernemers. Graag
zouden wij middels onderstaande vragen meer inzicht krijgen
of we hierin geslaagd zijn. Daarnaast kunnen wij met de
antwoorden in de toekomst nog beter rekening houden met
de wensen en behoeften van de ondernemers in de regio als
het gaat over internationaal samenwerken met China. Tot slot
kunnen de antwoorden tevens van invloed zijn op toekomstige
beleidsmatige keuzes.
Vragen
1. Naam deelnemer:
2. Reeds ervaring met het zakendoen in China:
- ja
- nee
3. Welke resultaten verwachtte u te halen door deel te nemen
aan de handelsmissie?
4. Wat is het aantal concrete leads voor u, die direct zijn
voortgekomen uit deze missie?
5. Bent u door deelname aan de missie een stap verder gekomen
met uw zakelijke activiteiten in China?
- ja
- nog geen idee
- nee
6. Wat vindt u van de rol van de gemeente bij het leggen van
de zakelijke contacten in China?
- Rol is negatief

- Geen rol
- Licht positieve rol
- Aanzienlijk positieve rol
- Geen mening
Toelichting:
7. Wat vindt u van de rol van de gemeente bij een bezoek aan
en overleg met bedrijven en organisaties tijdens de missie?
- Rol is negatief
- Geen rol
- Licht positieve rol
- Aanzienlijk positieve rol
- Geen mening
Toelichting:
8. Welke score op een schaal van 1 tot 5 geeft u deze
handelsmissie naar Yuhang? (1 = zeer slecht, 5 = uitstekend)
a. T.a.v. de organisatie:
b. T.a.v. het programma (inhoud):
c. T.a.v. overall:
9. Heeft u verbeterpunten?
- nee
- ja, nl
10. Overige aanvullingen/opmerkingen
11. Omschrijf in twee zinnen de handelsmissie naar Yuhang in
2016:

Bedankt voor het invullen van deze enquête!

Bijlage 3 Krantenartikelen
Krantenartikel Dagblad de Limburger

Krantenartikel China

