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PRIVAAT-PUBLIEKE SAMENWERKING 
in NL- handelsbevordering/export 

 
 

     
     

  
 
 

Handelsmissies 

‘Economische diplomatie’ 

Topsectoren 

Duurzaamheid 

Postennetwerk 

Flankerend programmatisch beleid 

EU Bilateraal 

Innovatie 

G2G B2B 

Clustering 

Prioriteitslanden 

Export garanties 

‘Holland Branding’ 

Reciprociteit 



Marktontwikkelingen 

- Verschuivingen geopolitieke en economische krachten 

- ‘Opkomende landen’ energie sector – Sterke directe 
betrokkenheid  overheden (NOC’s) 

- ‘Reciprociteit’:  investeren in elkaars markten.  
Overheden bepalen wettelijke kaders / voorwaartse en 
achterwaartse integratie IOC’s en NOC’s.  

- Sterkte NL in energie, maritiem, milieu, ingenieurs etc. 

- Stagnerende economische groei in NL en EU 

- Globalisering van marktgroei, kansen toenemend buiten EU 

- Afnemende gasvoorraden in NL – Voorzieningszekerheid! 
Ontwikkeling ‘Gasrotonde’ 

 



Privaat-Publiek samenwerking  
Ontwikkelingen NL 

 
• Binnenlands  -  een vertrouwd recept, o.a. Gasgebouw, 

Maasvlakte, Gasrotondebeleid, Infra (..HST) 
 
Buitenlands  - een nieuw/vernieuwd recept 
 

• De MinEL&I/MinBZ tandem  
‘Concordaat EZ‐BZ’ (voor het laatst gewijzigd in 2002) 
 

• Sinds 2010 verhoogde prioriteit (kabinet Rutte / Verhagen) 
- Economische diplomatie   
- Modernisering diplomatie 
- Bedrijfslevenbeleid / Topsectoren / Innovatie 
- Bedrijfsleven en Ontwikkelings Samenwerking 
- Intensivering publiek- private samenwerking: hoe vorm te geven? 

 

 
 



 
 

PROJECT DELTA GROUP 
Het (privaat-publieke) Concept 

- Doel:   Ondersteuning (export)markt positionering deelnemers 
- Waar:  Markten met sterke privaat/publieke koppeling (o.a. RF) 
- Sectoren:  Energie en verbonden sectoren (transport, maritiem) 
 
- Clustering:    Combineren/centreren van complementaire 

   know-how en markt/project capaciteiten. 
   

- Holland/Dutch   Bandbreedte (kwaliteit en kwantiteit) 
Branding:   Technologie, Innovatie, Logistiek, Milieu   
    

- Handelsbevordering:     ‘Co-piloting’: privaat/publiek B2B/G2G 
 

- Stichtingsvorm:    Rechtspersoon, ‘non-profit/commercieel’ 
 

     
     

  
 
 



Deelnemers PDG 

http://users.ncrvnet.nl/hstol/gasunie1993.html
http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/26305.html
http://www.ing.nl/samenvoeging
http://www.energydelta.nl/index.cfm
http://www.fugro.com/
http://www.tudelft.nl/
http://www.wagenborg.com/index.cfm
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 Strategic and Project Partnering 
Russian Federation – Gazprom example 

OOO VNIPIGAZ DOBYCHA 
Saratov  

OOO Gazprom VNIIGAZ 
Moscow 

OAO MEZHREGION 
TRYBOPRAVODSTROY 

OAO GAZPROM 
Moscow 

Gouvernor 
Region/Oblast 

Government - Federal 
Moscow 

Purchase/Service 
Contracts 

‘Co-investors’ 
‘EPC Contractors’ 

‘Royal & Dutch’ 

‘Sub  
Contractors’ 

‘G2G’ 

‘B2B’ 

Joint Ventures 
EPC-Contracts 



Agreement on Strategic Cooperation  
 Technologies & Developments 

Projects and Concepts identification 
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• Concept en initiatief  wordt breed verwelkomd en gesteund;  
door bedrijfsleven en door overheid,  in Nederland en in Rusland. 
 
• Appelleert aan behoefte tot intensivering van bilaterale 
technologische en economische samenwerking. 
 
• Collectief opereren versterkt profilering van deelnemers en 
verhoogt toegang tot Russische key stakeholders; Gazprom corp.,  
federale en regionale overheden). 
 
• Biedt opening voor samenwerking in pre-commerciële fase. 
Voorsorteren en lobbyen voor commerciële/project tender fase  
 
 
 
 

PRIVAAT-PUBLIEKE SAMENWERKING 
De PDG/NL ervaringen tot op heden  (I) 



 
 

•  Semi-continue betrokkenheid van NL-bedrijfsleven en NL-overheid 
m.b.t. PDG en (prioriteitsland) Rusland is een uitdaging 
 
•  ‘Dual-drive’ samenspel: PDG en NL-overheid.  Vergt maatwerk, en 
paswerk m.b.t. de doelstellingen en verantwoordelijkheden.  
 

PDG deelnemers; 
•   Combineren en balanceren van individuele (bedrijf) en collectieve 
(PDG/NL) insteken m.b.t. Rusland/business partners.  
 
•   Balans kosten/baten; Russische (commerciële) kansen op midden-
lange termijn.  Lange adem en korte adem deelnemers. 
 

 
 
 
 
 

PRIVAAT-PUBLIEKE SAMENWERKING 
De PDG/NL ervaringen tot op heden  (II) 



 
 

•  RF en Gazprom: Complexe strategische partners 
 
•  Technologische samenwerking en project-gerichte samenwerking. 
Nauwe directe binding is (commercieel) essentieel maar lastig te 
effectueren. 
 
 

 
 
 
 
 

PRIVAAT-PUBLIEKE SAMENWERKING 
De PDG/NL ervaringen tot op heden  (III) 



• Kansen voor mondiale NL-export in de sectoren energie en martieme infra 
zouden aanzienlijk kunnen worden vergroot d.m.v. gerichte systematische 
privaat-publieke samenwerking en ‘Holland branding’. 
 

• Voor prioriteitslanden (een beperkt aantal!)  dient privaat-publieke NL-export 
promotie bij voorkeur (semi) continu te zijn i.p.v. incidenteel (handelsmissies). 

 

• Economische diplomatie gericht op prioriteitslanden dient ook te voorzien in  
(pro-)actieve  publieke voorlichting  over de economische en sociale 
doelstellingen en waarden van het land en van de strategische samenwerking. 

 

• Het PDG concept voor privaat-publieke samenwerking en handelsbevordering 
leent zich mogelijk ook voor andere bedrijfssectoren en mogelijk ook voor 
andere (prioriteits)landen. 

 

 

 

 

Conclusies en Aanbevelingen 


