Sectorschets Advanced Manufacturing:
Composites in het Verenigd Koninkrijk
Executive Summary
De Britse High Tech Systemen en Materialen sector,
in het Verenigd Koninkrijk beter bekend als de
Advanced Manufacturing industrie, is een
integraal onderdeel van de Britse economie en
draagt meer dan £162 miljard bij aan het jaarlijkse
BNP. De verwachting is dat de waarde van alleen al
de composites markt van 2015 tot 2030 zal
verdriedubbelen.
Grote spelers & Waardeketen
De sectorschets biedt een overzicht van welke grote
fabrikanten en leveranciers er in het VK actief zijn
en in welke regionale clusters deze zich bevinden.
Ook komt er een overzicht aan bod van de grootste
composites productenten in de waardeketen.
Kansen & Ontwikkelingen
Het overheidsrapport “UK Composite Strategy” biedt
een overzicht van de sterkten en zwaktes binnen de
composite industry in het VK. De sectorschets
omschrijft in welke sectoren er kansen liggen voor
Nederlandse bedrijven met de juiste expertise en
ervaring.
Wet & regelgeving
Wet & regelgeving zijn binnen deze sector
belangrijk. Het rapport geeft verdere uitleg over de
soorten voorschriften die in verschillende subsectoren van kracht zijn toepassen, en de

ontwikkelingen op dit gebied om het gebruik van
composites in nieuwe sectoren te promoten.
Beurzen & Evenementen
Er vinden binnen de sector verschillende beurzen &
congressen plaats. Het bezoeken van deze
activiteiten is binnen het VK nog steeds een zeer
geschikte manier om in contact te komen met
relevante partijen die kunnen helpen bij het
betreden van de Britse markt.
Belangrijke organisaties
Een overzicht van vakbonden, kennisinstellingen en
overheidsinitiatieven.

Vraag het rapport aan
Bent u van plan uw zakelijke grenzen te
verleggen en wilt u meer weten over het
Verenigd Koninkrijk? Neem dan contact op met
het NBSO in Manchester.
Voor een kopie van het volledige rapport kunt u
ons bereiken via;
Tel. +44 (0)161 834 6033
Email: info@nbso-manchester.co.uk
Bezoek ook onze website:
www.hollanduktrade.nl
www.rvo.nl

