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Colofon
Deze brochure is samengesteld door de Nederlandse vertegenwoordigingen in Duitsland.
Den Haag, derde uitgave april 2019.
Redactie: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Economische Afdeling Consulaat-Generaal München en NBSO
Frankfurt. NBSO Stuttgart?
Lay-out en grafische vormgeving: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
© Foto’s: Pixelio.de, Prognos, ING Economisch Bureau, NL Agency, BMW Bildergalerie, eConnect E-Tour Allgäu.
Het openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen van de in deze uitgave voorkomende informatie is uitsluitend
geoorloofd indien deze brochure uitdrukkelijk als bron wordt vermeld. Hoewel bij het gereedmaken van deze uitgave
de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de
juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.
Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave informatie. De Nederlandse
vertegenwoordigingen in Duitsland zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere
gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens.
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Over dit rapport
Wilt u met uw bedrijf de Zuid-Duitse markt op? Of wilt u meer weten over de kansen die Zuid-Duitsland u biedt? Dan
is dit rapport voor u bedoeld. Bij het ondernemen in Duitsland staat u er namelijk niet alleen voor. Het Nederlandse
buitenlandwerk van ambassades, consulaten-generaal en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) is er om u
te ondersteunen bij het zakendoen in het buitenland. Ook in Duitsland dus!
Dit rapport maakt een deel uit van die ondersteuning. Want ondanks dat menig Nederlands ondernemer zijn weg
naar Duitsland al gevonden heeft, liggen er – vooral in het zuiden van het land – nog veel mogelijkheden. De
deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Hessen kunnen ook voor uw bedrijf een belangrijke rol gaan spelen.
Maar waar moet u beginnen? En waar liggen de kansen dan precies? En hoe gaat u eigenlijk om met ‘de Zuid-Duitser’?
U vindt de antwoorden op deze en nog veel meer vragen in de hierna volgende hoofdstukken.
We hebben de meest kansrijke sectoren voor u op een rijtje gezet. Daarin besteden we extra aandacht aan de
specialisaties per deelstaat. Maar met alleen zakelijke kansen bent u er nog niet. Want ondanks de overeenkomsten,
doet men in Duitsland toch anders zaken dan bij ons. Daarom lichten we ook de ‘soft-skills’ toe die van pas komen
bij het zakendoen in het zuiden van Duitsland. Tot slot wijzen we u graag op wat wij voor u kunnen betekenen. Want
of u nu een ervaren internationale ondernemer bent of in Duitsland uw eerste stap over de grens zet, een beetje
extra hulp is altijd welkom.
De informatie in dit rapport is samengesteld door het Consulaat-Generaal in München in samenwerking met de
NBSO’s Frankfurt en Stuttgart en de Ambassade Berlijn. Heeft u vragen over de inhoud of wilt u weten wat het
buitenlandnetwerk in Duitsland voor u als ondernemer kan betekenen? Neem dan gerust contact op. U vindt de
contactgegevens van alle betrokken partijen aan het einde van dit rapport.
Bent u zich nog aan het oriënteren op de Duitse markt? Of wilt u meer informatie over het zakendoen in Duitsland in
meer algemene zin? Kijk dan eens op de Duitsland-pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
RVO.nl/Duitsland. Hier vindt u onder meer handelscijfers, hulp bij het vinden van zakenpartners en andere relevante
zaken zoals producteisen.
Voor nu wensen we u alvast veel leesplezier,
Mit freundlichen Grüßen,
Consulaat-Generaal München II NBSO Frankfurt II NBSO Stuttgart
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Waarom Zuid-Duitsland?
Voor Nederland is Duitsland onze belangrijkste partner, zowel politiek als economisch. Of het nu gaat over
samenwerking in Europa, over innovatie of over handelsbetrekkingen, we werken met niemand zo nauw samen als
met onze oosterburen.
Dat zien we ook terug in de handelscijfers. Duitsland is voor Nederland met afstand de belangrijkste
handelspartner. En met een handelsvolume van circa € 190 miljard behoort de Nederlands-Duitse economische
vervlechting tot de grootste ter wereld. Nederland kocht in 2018 Duitse goederen ter waarde van € 78 miljard en
heeft zijnerzijds goederen ter waarde van € 113 miljard aan Duitsland geleverd. Dat is meer dan wat Nederland
aan, het Verenigd Konikrijk (€ 39,5 miljard), Frankrijk (€ 39 miljard) en de Verenigde Staten (€ 23 miljard) samen
heeft geëxporteerd.
Iets meer dan een kwart van de Nederlandse export naar Duitsland gaat naar de Zuid-Duitse deelstaten Beieren,
Baden-Württemberg en Hessen. Dat maakt van Zuid-Duitsland een voor Nederland zeer economische belangrijke
regio met kansen voor ondernemers aan beide kanten van de grens. Dus ook voor u!
Zuid-Duitsland: Motor van de Duitse economie
Ook binnen Duitsland zelf spelen de zuidelijke deelstaten een belangrijke rol. Zuid-Duitsland draagt meer dan 40%
bij aan het totaal Bruto Binnenlands Product (BBP) van Duitsland. Deze regio doet het bovengemiddeld goed met
de hoogste economische groei en de laagste werkloosheid van de hele Bondsrepubliek. De investeringsquote ligt
hoger dan gemiddeld in Zuid-Duitsland. In de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg worden per inwoner twee
keer zoveel patenten aangevraagd als gemiddeld in Duitsland. Nederland kan het innovatieve en groeiende
karakter van deze regio goed benutten.
Ook wat betreft de internationale handel zijn Beieren, Baden-Württemberg en Hessen koplopers onder de Duitse
deelstaten. De Zuid-Duitse regio is dan ook de grootste exporteur naar Nederland. Tegelijkertijd liggen er voor
bedrijven uit Nederland ook nog veel kansen. Het Nederlandse marktaandeel in Zuid-Duitsland bedraagt
momenteel slechts 7% (bron Statistisches Bundesamt, 2017). Daar is dus nog een wereld te winnen. Het is dan ook
belangrijk dat Nederland meer bekendheid krijgt in Zuid-Duitsland. Het buitenlandnetwerk zet zich daarvoor in.
Samen met onze partners in Nederland en Duitsland zetten we Nederlandse ondernemers op de kaart!
Onder Zuid-Duitsland worden de deelstaten Baden-Württemberg, Beieren en Hessen
verstaan.
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Cultuurverschillen en stereotypes: Wie is dé Zuid-Duitser?
Het is lastig om een beeld te schetsen van ‘dé Zuid-Duitser’. Culturen verschillen niet alleen per deelstaat, maar ook
per streek. Zelfs per bedrijf kunnen de gewoontes verschillen. Toch zijn er wel een aantal algemeen geldende ‘regels’.
En die verschillen van de Nederlandse (bedrijfs)cultuur.
Eerst Beier, dan Duitser
Duitsers hebben vaak een sterke band met het eigen Bundesland. Men voelt zich in eerste instantie Beier of
Mecklenburger en pas in tweede instantie Duitser. In Nederland hebben we over het algemeen een veel minder
sterke verbinding met de provincie. Er zijn ook grote regionale verschillen tussen de verschillende delen van
Duitsland. In het zuiden is men over het algemeen conservatiever en hecht men sterk aan tradities.
Zekerheid
Duitsers gaan voor zekerheid. Vasthouden wat je hebt is hier vaak het devies. Veranderingen vergen daarom veel tijd
en geduld, ook voor het bedrijfsleven. Maar als je dan eenmaal binnen bent, zit je goed - men werkt hier vaak 10
jaar met dezelfde toeleverancier.
Ook in Zuid-Duitsland hecht men veel waarde aan de betrouwbaarheid van een toeleverancier. Men werkt het liefst
langere tijd met oude bekenden. Kijk daarom niet alleen naar ‘the usual suspects’ zoals Siemens en BMW als u zaken
wilt gaan doen in Duitsland. Het is zeker het overwegen waard om met een Duitse partner of
handelsvertegenwoordiger de markt op te gaan of eens een Duits mkb-bedrijf te benaderen.
Gründlichkeit
Gründlichkeit is een woord wat vaak in verband wordt gebracht met de Duitse cultuur. Duitsers houden van
structuur: zaken worden volledig en uitputtend doorgenomen en vastgelegd. Ook in Zuid-Duitsland. Wees daarom
goed voorbereid op afspraken en zorg dat u de feiten, data en overige informatie keurig op orde heeft. Arbeidsmoraal
en plichtsbewustzijn staan hoog in het vaandel in Zuid-Duitsland. Afspraken worden nagekomen en op tijd
uitgevoerd.
Titels en aanspreekvormen
Bij het zakendoen in Duitsland worden bijna altijd de u-vorm en een eventuele titel en gebruikt. Vergeet daarom niet
uw gesprekspartner aan te spreken met zijn of haar dokterstitel. En mocht u er zelf één hebben: vermeld het op uw
visitekaartje.
Zuid-Duitsers zijn vriendelijk en beleefd. Dat laatste vertaalt zich vaak in formele begroetingen en formeel contact. U
zult dus uw zakenpartners lange tijd - ook als er al zakelijke successen zijn geboekt - met ‘Herr Doktor’ aanspreken.
Verwar deze beleefdheid niet met afstandelijkheid of onvriendelijkheid! Zuid-Duitsers kunnen op hun beurt moeite
hebben met de wat lossere Nederlandse omgangsvormen en informaliteit op de werkvloer.
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Sprechen Sie Deutsch?
Als u serieuze plannen heeft om voor langere tijd op de Duitse markt actief te zijn, is ook een taalcursus Duits sterk
aan te bevelen. Duitsers – en dit geldt zeker ook voor de Zuid-Duitser - vindt het geweldig wanneer hij of zij in zijn
eigen taal aangesproken wordt. Hiermee maakt u een goede eerste indruk.
Daarnaast is Duitsland een echt beurzenland. Duitsers verkiezen het directe persoonlijke contact boven het contact
via de telefoon of via e-mail. Bezoek dus verschillende beurzen om uw netwerk te ontwikkelen, er zijn er genoeg
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Topsectoren en Spitzenclusters: De kansen in Zuid-Duitsland
De Nederlandse overheid voert sinds 2011 het zogenaamde topsectorbeleid. Dit zijn strategische belangrijke
sectoren waar Nederland internationaal gezien in uitblinkt. Hier wordt zowel vanuit de overheid als vanuit het
bedrijfsleven extra op ingezet qua profilering en ontwikkeling.
Ook in Duitsland zijn bepaalde sectoren waaraan men extra aandacht besteedt. Zo zijn er de ‘Spitzenclusters’. Dit zijn
regionaal georganiseerde topclusters, die extra subsidie ontvangen van de Bondsregering. Het geld dat de
Spitzenclusters ontvangen wordt onder meer besteed aan gezamenlijke projecten in de R&D, het stimuleren en
ontwikkelen van aankomend talent en aan het aantrekken van kenniswerkers, managers en clustermanagement. Dat
alles binnen het door het cluster gekozen onderwerp. Dit onderwerp kan variëren van farma tot
luchtvaarttechnologie. Een uitgebreide uitleg over de Duitse Spitzenclusters vindt u op www.hightech-strategie.de.
Bepaalde Nederlandse topsectoren spelen ook in Zuid-Duitsland een belangrijke rol. Dit zijn: High Tech Systemen en
Materialen (HTSM), Life Sciences & Health en Energie. HTSM is een breed begrip waaronder de zogenaamde
‘maakindustrie’ valt: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief
staal. Ook ICT en elektronica horen bij deze topsector. Onder Life Sciences & Health worden de farmaceutische
industrie, biotech en materialen voordiagnostiek, medische technologie en e-health verstaan. Nederland is
internationaal sterk vertegenwoordigd in deze sectoren, maar ook Duitsland is een hele sterke speler. Zo geldt ZuidDuitsland als het kloppend hart van HTSM en de Life Sciences & Health-sector.
Op de volgende pagina’s lichten we de sectoren

en de kansen per sector verder toe. De Nederlandse

vertegenwoordigingen in Duitsland hebben – conform het Topsectorenbeleid - allen een zogenoemde ‘sectorfocus’.
Dit betekent dat elke post zich gespecialiseerd heeft in bepaalde (top)sectoren. Bij het benoemen van verschillende
sectoren zal daarom ook de post vermeld staan die het thema als sectorfocus heeft.
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Topsector HTSM: Automotive
Nederlandse vertegenwoordiging: Consulaat-Generaal München
Duitsland is een toonaangevende speler op de internationale automarkt. Met name in Zuid-Duitsland is de branche
sterk vertegenwoordigd. Kansen doen zich vooral voor in de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen en lichte
materialen om het verbruik van brandstoffen en kosten te reduceren. Daarnaast is er een duidelijke verschuiving van
autobouwer pur sang naar mobiele dienstverlener met carsharing en ‘connected car’ diensten zichtbaar. Deze
ontwikkeling biedt kansen voor innovatieve bedrijven en startups.
Voor de Nederlandse automotive sector is Duitsland veruit de belangrijkste afzetmarkt. De toeleverende industrie
heeft een belangrijk deel van de export te danken aan klanten als BMW, Daimler en Audi. Zo bestelt BMW jaarlijks
voor miljoenen euro’s aan onderdelen van Nederlandse toeleveranciers, waaronder uitlaatsystemen (Bosal),
schroeven (Nedschroef), aluminium onderdelen (Brabant) en daksystemen (Inalfa). Daarnaast laat BMW ook Mini’s
en de BMW X1 bij VDL NedCar produceren.
Tegelijkertijd stijgt de druk op toeleveranciers die metaal, kunststoffen of lakken verwerken. De automobielindustrie
stelt hoge eisen en is - wanneer het om de prijs gaat - vooral geïnteresseerd in bedrijven die wereldwijd grote
aantallen tegen constante kwaliteit kunnen leveren. De Duitse automobielsector heeft zijn aandacht sterk op
opkomende economieën als China en India gevestigd. Voor Nederlandse bedrijven die kunnen bijdragen aan de
optimalisatie van de resultaten in deze landen, biedt dit kansen.
De rol van volledig elektrische auto’s zal de komende jaren steeds groter worden. Hoewel de Duitse auto-industrie
dit thema relatief laat oppakte, maakt zij intussen een inhaalslag. De ambitie is om in 2022 één miljoen elektrische
auto’s op de Duitse wegen te laten rijden. Nederland wordt daarbij als voorbeeld gezien, waar Nederlandse bedrijven
wederom van kunnen profiteren. Ook de toenemende vraag naar innovatieve producten en systemen op het gebied
van smart en green mobility biedt kansen voor kleine en middelgrote bedrijven. Een andere kans vormt het tekort
aan technisch personeel. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven (bijvoorbeeld ingenieursbureaus) die
werkzaamheden over kunnen nemen.
Meer over de kansen op het gebied van elektromobiliteit vindt u in het hoofdstuk over de sector energie.
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Clusters
M.A.I. Carbon, www.mai-carbon.eu
Automobil Cluster Baden-Württemberg, www.automotive-bw.de
Cluster Automotive Bayern Innovativ, www.bayern-innovativ.de/cluster-automotive
Automotive Cluster Rhein-Main-Neckar, www.automotive-cluster.org

Beurzen
Automechanika, www.automechanika.de
NUFAM, www.nufam.de
IAA, www.iaa.de

Vakbladen
Automobil Produktion, www.automobil-produktion.de
Automobil Industrie, www.automobil-industrie.vogel.de
ATZ Automobiltechnische Zeitschrift, www.atzonline.de
Automobilwoche, www.automobilwoche.de

Brancheverenigingen
dé brancheorganisatie voor de automobielindustrie in Duitsland, www.vda.de
Zentralverband Karosserie– und Fahrzeugtechnik (ZKF), www.zkf.com
Automobil-Service Ausrüstungen Verband (ASA), www.asa-verband.de
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Circular Economy
Nederlandse vertegenwoordiging: Consulaat-Generaal München
Binnen

de

Circular

Economy

(CE)

focust

Duitsland

voornamelijk

op

“Ressourceneffizienz

und

Ressourcenverfügbarkeit”, oftewel de efficiëntie en de beschikbaarheid van grondstoffen. Dit is vooral belangrijk
voor de maakindustrie, die sterk vertegenwoordigd is in Zuid-Duitsland.
In Nederland staat de circulaire economie al hoog op de agenda. Bedrijven komen in alle schakels van de productieen materiaalketens met circulaire innovaties op de markt. Nieuwe, circulaire businessmodellen worden steeds
normaler. Vooral in de bouw en infrastructuur, waar veelal producten met een lange levensduur worden opgeleverd,
wordt steeds meer modulair ontworpen met duurzame bouwmaterialen. Al bij de aanbesteding wordt rekening
gehouden met een tweede levensfase van de (deel)producten. Nederland loopt voorop met uitfasering van
ongewenste stoffen in producten, zoals teerhoudend asfalt en allerlei vulstoffen in cement, waardoor de kwaliteit
van gerecyclede materialen toeneemt. Dit verhoogt de waarde en de vraag naar deze materialen.
Kansen in Zuid-Duitsland
Circulaire innovaties bieden kansen en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemingen in Duitsland als het gaat om
het verwerken en hergebruiken van afvalstoffen in de bouw en infrastructuur. En de timing hiervoor lijkt gunstig. Er
is in Zuid-Duitsland belangstelling voor het Nederlandse circulaire aanbod.
Tijdens evenementen worden Nederlandse voorbeelden voor het voetlicht gebracht. Clusters zoals Leichtbau BW,
Bayern Innovativ en het Umweltcluster Bayern zijn geïnteresseerd in kennisuitwisseling en samenwerking. De
deelstaten Hessen en Baden- Württemberg organiseren gratis Ressourceneffizienz Congressen en staan open voor
Nederlandse bezoekers. Omgekeerd zien de regio’s Amsterdam/Utrecht en Noord-Brabant potentieel in Smart Cities
en circulair bouwen en hebben dit met het Consulaat-Generaal München de komende jaren op de zogenaamde ZuidDuitsland agenda staan.
Ook vanuit het Nederlands bedrijfsleven komen er steeds meer vragen over de circulaire economie en de kansen in
Zuid-Duitsland. De federale regering gaat namelijk de komende jaren flink investeren in de infrastructuur: Tussen
2019 en 2022 stijgen de investeringen in federale wegen door tot 8,7 miljard euro. De meeste omzet in de bouw van
openbare werken en wegen in Duitsland werd in 2018 in Beieren behaald met 5,8miljard euro. Hierna volgden BadenWürttemberg en NRW met elk 4,2 miljard euro. De totale omzet in Duitsland wordt geschat op ongeveer 35miljard
euro.
De financiën tussen de centrale overheid en de deelstaten worden vanaf 2020 anders verdeeld. Gemeenten en
deelstaten krijgen meer geld ter beschikking waardoor ze zelf in de infrastructuur, sociale woningbouw of het
onderwijs kunnen investeren. Dit is nog een reden om op de financieel sterke deelstaten in Zuid-Duitsland de focus
te leggen.
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Om de kansen voor toetreding van Nederlandse bedrijven in de duurzame bouw en infrastructuur op de Zuid-Duitse
markt goed inzichtelijk te maken, voert het Consulaat-Generaal München i.s.m. Rijkswaterstaat en RVO een
marktstudie uit.
Clusters / Websites:
www.leichtbau-bw.de
www.umweltcluster.net
www.plattform-ressourceneffizienz.de
www.ressourceneffizienzkongress.de
www.technologieland-hessen.de
www.morgenstadt.de
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Topsector HTSM: Smart Industry
Nederlandse vertegenwoordiging: Consulaat-Generaal München
De digitalisering, oftewel het toekomstprogramma van de Duitse industrie, wordt ‘Industrie 4.0’ genoemd. Dit is te
vergelijken met wat we in Nederland het Smart Industry-platform noemen. Duitsland wil op het gebied van
digitalisering een pioniersrol innemen en investeert enorm in Industrie 4.0.
Zo heeft men in Duitsland het Plattform Industrie 4.0 opgericht, een gemeenschappelijk project van de
werkgeversverenigingen voor de machinebouw, elektrotechnische industrie en IT, VDMA, ZVEI en Bitkom. Het
Nederlandse platform Smart Industry heeft inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met het Duitse platform
ondertekend. Grote bedrijven zoals Siemens en Bosch zijn de initiatiefnemers en voorlopers op dit gebied. Het mkb
daarentegen loopt vaak nog achter. De Duitse regering heeft daarom het project ‘Mittelstand Digital’ opgezet om
het mkb te ondersteunen met Kompetenzzentren (vergelijkbaar met fieldlabs in Nederland). In deze centra worden
nieuwe technologieën op het gebied van Industrie 4.0 getest. Ook in de twee sterkste industriële deelstaten van
Duitsland, zijn initiatieven gestart genaamd op het gebied van digitalisering namelijk “Bayern Digital” (Beieren) en
“Allianz Industrie 4.0” (Baden-Württemberg).
Trends en uitdagingen in Zuid-Duitsland
De Zuid-Duitse maakindustrie kent momenteel een aantal trends en uitdagingen. De meest actuele ontwikkelingen
spelen op het gebied van 3D-printing, artificial intelligence en cybersecurity en op deze vlakken bestaat dan ook
intensieve samenwerking tussen Nederland en Zuid-Duitsland.
In Duitsland is men zich erg bewust van de risico’s van de toenemende digitalisering. Vooral de mogelijke privacy
schending van het datagebruik (Datenschutz) is een belangrijk onderwerp. Daarnaast vormt het tekort aan technisch
personeel en de om- en bijscholing van (voornamelijk ouder) personeel een grote uitdaging. Verder stijgt het aantal
jonge en snelgroeiende bedrijven in Duitsland extreem. Innovatie en ondernemerschap worden ook steeds
belangrijker voor het toekomstige verdienvermogen in de Duitse industrie.
Clusters
Mikrosystemtechnik Baden-Württemberg, www.microtec-suedwest.de
Mechatronik und Automation Bayern, www.cluster-ma.de

Beurzen
Hannover Messe, www.hannovermesse.de
IT-SA, www.it-sa.de
Productronica/Semicon, www.productronica.com
Electronica/Semicon, www.electronica.de
SPS IPC Drives, www.mesago.de/en/SPS/
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Websites
www.vdma.org, de grootste brancheorganisatie voor machinebouw
www.plattform-i40.de, Industrie 4.0 platform Duitsland
www.maschinenmarkt.vogel.de
www.i40-bw.de, Allianz Industrie 4.0
www.i40-bw.de/de/100-orte-fuer-industrie-4-0-in-baden-wuerttemberg/, digital champions BW
www.stmwi.bayern.de/digitalisierung/bayern-digital-ii/zentrum-digitalisierung.bayern, Bayern Digital
www.stmwi.bayern.de/digitalisierung/bayernkarte-der-digitalen-champions/, digital champions Bayern
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Topsector HTSM: ICT
Nederlandse vertegenwoordiging: Netherlands Business Support Office (NBSO) Frankfurt
De ICT-sector is een snelgroeiende markt in Duitsland. Het gaat hierbij om de IT-hardware en software, maar ook
aanverwante sectoren als dienstverlening en telecommunicatie diensten. De ICT-sector is na de machinebouw de
grootste werkgever in Duitsland.
Het Software Cluster in het zuidwesten van Duitsland is ‘Europa’s Silicon Valley’. Dit cluster omvat o.a. de steden
Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Kaiserslautern en Saarbrücken. Grote bedrijven zoals SAP en Software AG zijn hier
gevestigd, evenals prestigieuze onderzoeksinstituten (Max-Planck-Instituten, Fraunhofer Instituten) en talrijke
innovatieve MKB-ers. Volgens een studie van de Europese Commissie, het ‘EU-cluster Panorama’, ligt de regio
Darmstadt op de eerste plaats wat betreft de ‘Emerging Industries’. Dat zijn de technologieën van de toekomst,
waarin de EU bijzonder veel belang voor de groei in Europa ziet.
Van de top-10 softwarebedrijven in Duitsland, waaronder ook Software AG en SAP, zijn er acht hoofdkantoren in het
zuiden van Duitsland gevestigd. Ook op het gebied van IT-consulting en systeemintegratie is het zuiden met bedrijven
als T-Systems in Frankfurt marktleider in Duitsland.
In Frankfurt heeft de snelgroeiende internet-hub DE-CIX (Duitse Commercial Internet Exchange) zich tot het grootste
data- uitwisselingspunt van de wereld ontwikkeld. Op piekmomenten stromen 6.4 terabytes per seconde via de
lijnen. Meer dan 800 netwerken uit 52 landen zijn via 20+ datacenters gekoppeld aan de data hub in Frankfurt.
Clusters
Software-Cluster (Rhein-Main-Neckar), www.software-cluster.com
BICCnet - Bavarian Information and Communication Technology Cluster, www.bicc-net.de
Baden-Württemberg: Connected e.V. - bwcon, www.bwcon.de
CyberForum e.V., www.cyberforum.de

Brancheorganisaties
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) e.V., www.bitkom.org
Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) e.V., www.biuonline.de
Bundesverband der mittelständigen Wirtschaft (BVMW), www.bvmw.de

Evenementen
Interessante specialistische beurzen zijn o.a.:
LEARNTEC, Karlsruhe
DMEXCO, Keulen
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IT-Trans, Karlsruhe
conhiT, Berlijn
CloudZone IT, Karlsruhe

Nederlandse bedrijven zoals Leaseweb, Getronics, Software Improvement Group
(SIG) en Interxion hebben zich met succes in de regio Rhein-Main gevestigd.
Interxion heeft sinds 1999 dertien data centers in Frankfurt geopend.

IT & Business, Stuttgart

Vakbladen
IT Business News, www.it-business.de
Computer Reseller News, www.crn.de
Channel Partner, www.channelpartner.de

Ook de clusters bieden talrijke evenementen rond verschillende IT-thema´s aan. Actuele evenementen zijn via verschillende
websites te vinden en bieden een goede mogelijkheid om in contact te treden met bedrijven uit de regio.
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Topsector HTSM: Elektronica
Nederlandse vertegenwoordiging: Netherlands Business Support Office (NBSO) Frankfurt
De elektro-industrie is één van de grootste industriesectoren in Duitsland. Ongeveer 11% van de totale Duitse
industriële productie worden toegeschreven aan de elektro-industrie. De belangrijkste trends in de Duitse elektroindustrie zijn: Industrie 4.0, energie-efficiëntie en Cyber Security.
Zowel de digitalisering van de Industrie (Industrie 4.0) als het toenemende belang van energie-efficiëntie, leveren op
korte en middellange termijn goeie kansen in de Duitse elektro-industrie. Naast elektromobiliteit bieden ook de trend
om data uit te besteden (cloud computing), complexe datasets te verwerken (big data) en de nodige breedband
expansie een hoog omzet potentieel binnen de Duitse elektro-industrie.
Beieren, Baden-Württemberg en Hessen, zijn naast Noordrijn-Westfalen de drie belangrijkste deelstaten voor de
Duitse elektrotechnische industrie. De grootste bedrijven in deze industrie zijn in het zuiden van Duitsland gevestigd:
Siemens, Bosch en Schäffler. De belangrijkste Nederlandse bedrijven in de elektronicabranche in Zuid-Duitsland zijn
Philips, Océ en NXP.
Voor Baden-Württemberg is de elektro-industrie na machinebouw en de auto-industrie de meest belangrijke
industriële sector. Er werken zo’n 210.000 werknemers in de sector die een jaarlijkse omzet van ongeveer 43 miljard
euro gegenereerd. In Beieren zijn veel bedrijven op het gebied van vermogenselektronica actief. De waardeketen
van de vermogenselektronica omvat fabrikanten van onderdelen, van complexe componenten tot aan apparaten en
faciliteiten die in elektronische systemen worden gebruikt. In Beieren werken ongeveer 550 bedrijven en 110.000
medewerkers op het gebied van vermogenselektronica. De activiteiten bevinden zich vooral in de steden Neurenberg
en München.
In Hessen ligt het zwaartepunt op optische instrumenten en fotografische apparatuur. De grootste omzet bereikt
de branche met precisie-instrumenten op het gebied van meet-, controle- en regeltechniek, optica en de fabricage
van klokken, en met producten uit de medische technologie.
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Brancheorganisaties
VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., www.vde.com
ZVEU - Zentralverband Elektrotechnik– und Elektronikindustrie e.V., www.zvei.org

Clusters
Cluster Leistungselektronik, www.clusterle.de
HESSENMETALL Mechatronik-Cluster, www.cluster-initiative.de/die-initiative

Evenementen
De grootste beurzen op het gebied van elektronica zijn: Elektronica in München
Light + Building in Frankfurt
IFA - Consumer Electronics Unlimited in Berlijn CeBIT in Hannover
Specialistische beurzen zijn o.a.: InnoTrans in Berlijn
Security Essen in Essen
PCIM - Power Conversion Intelligent Motion in Neurenberg
dubbelop
Vakbladen
Markt & Technik, www.elektroniknet.de
Elektronik-Praxis, www.elektronikpraxis.vogel.de
Elektronik, www.elektronik.de
Elektronik Journal, www.elektronikjournal.de
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Topsector Life Sciences & Health:
Nederlandse vertegenwoordiging: Netherlands Business Support Office (NBSO) Stuttgart
De Duitse gezondheidseconomie (Gesundheitswirtschaft)
De gezondheidsindustrie is een van de grootste branches van de Duitse economie. Het is een motor voor groei en
werkgelegenheid door zijn innovatieve kracht en hoge intensiteit qua werkgelegenheid. In het jaar 2017 genereerde
de Duitse gezondheidseconomie ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product1. Sterke sectoren zijn
automatisering, E-health, M-health, digitalisering, zorgtransformatie, medische technologie (robotica, imaging,
homecare & self management), preventie, molecularisering (biotechnologie, cel–en weefseltechniek) en
miniaturisering (micro-systeemtechniek, nanotechnologie en optische technologie). Hieronder 2 sectoren die in ZuidDuitsland het sterkst vertegenwoordigd zijn.
Medische technologie
Duitsland is - naast de VS en Japan - één van de meest toonaangevende producenten van medische technologie. De
medtech-sector wordt gekenmerkt door mkb(mittelständische)-bedrijven. In medtech-sectore heeft 93% van de
bedrijven minder dan 250 werknemers in dienst. De totale omzet van de industriële medische technologiebedrijven
(met meer dan 20 werknemers) steeg in Duitsland in 2017 met 2,4 procent. De totale omzet voor het jaar 2017 kwam
uit op bijna 30 miljard euro.
Het hart van de medtech-sector bevindt zich in Zuid-Duitsland, met Baden-Württemberg op de eerste plaats. Deze
deelstaat genereert ongeveer 22% van de totale omzet van de sector. Hessen volgt met ongeveer 15% van de omzet,
terwijl Beieren zo’n 13%2 voor zijn rekening neemt. Heel Duitsland, maar dus met name het zuiden, biedt interessante
kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve (high-tech) oplossingen voor de medische technologie sector.
eHealth
Duitsland is sinds de intreding van de eHealthwet (eHealth-Gesetz) eind 2015 druk bezig met de digitalisering van de
zorg. Vanwege zorgen om privacy heeft Duitsland deze ontwikkeling lang uitgesteld. Nu is het land bezig met een
inhaalslag op andere Noord-Europese landen.
Duitsland investeert nu vooral in:
• het koppelen van zorginstellingen en -afdelingen om informatie
op een veilige manier te delen
• innovaties, om de processen (en gebruik van middelen) in
ziekenhuizen efficiënter te maken
• patiënten meer eigenaar te maken van hun gezondheid
• het verlagen van de werkdruk van artsen en verplegers

1
2

Gesundheitswirtschaft Fakten & Zahlen, Ausgabe 2017, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Medical Technology Clusters in Germany, GTAI German Trade & Invest
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Ook de overheid draagt haar steentje bij. Zo wil de Duitse regering het elektronische patiëntendossiers invoeren, een
verduidelijking van vergoeding voor digitale gezondheid en de wetgeving die digitalisering belemmert herzien. De
politieke agenda en de publieke opinie ondersteunen een meer concurrerende en vrije gezondheidszorgmarkt.3
Nederland geldt als een van de voorlopers op het gebied van ICT in de zorg. Dit biedt kansen in Duitsland voor
Nederlandse ondernemers en organisaties die actief zijn in deze sector.
Clusters en brancheorganisaties
Bundesverband Medizintechnologie e.V. www.bwvmed.de
Bio Pro Baden-Württemberg GmbH www.bio-pro.de
Bioregio STERN www.bioregio-stern.de
Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. www.bvitg.de/
Forum MedTech Pharma www.medtech-pharma.de
Medical Mountains www.medicalmountains.de
Medical Valley EMN e.V. www.medical-valley-emn.de

Beurzen & congressen
Altenpflege in Nürnberg
DMEA - Digital Medical Expertise & Applications (voorheen ConhIT) in Berlijn
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlijn
Medica & Compamed in Düsseldorf
MedtecLIVE in Nürnberg
T4M (Technik für Medizin) in Stuttgart

Vakbladen
Ärzte Zeitung www.aerztezeitung.de
DeviceMed www.devicemed.de
E-Health-Com www.e-health-com.eu
Management und Krankenhaus www.management-krankenhaus.de
medizin&technik www.medizin-und-technik.de
mt-medizintechnik www.mt-medizintechnik.de

Het NBSO Stuttgart heeft al jaren expertise in het begeleiden van
talrijke LS&H bedrijven in Zuid-Duitsland. Het NBSO biedt
dienstverlening op maat, beantwoordt handelsaanvragen en kan u
in contact brengen met partners uit ons brede netwerk van
bedrijven, intermediaire (cluster)organisaties, kennisinstellingen en
overheden.

3

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens – Handlungsempfelungen für Politik und Akteure
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Topsector Energie
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Berlijn
Het thema energie staat hoog op de Duitse politieke agenda. In 2010 besloot de regering dat de Duitse CO2 uitstoot
in 2050 80-95% lager moet liggen dan in 1990. Bovendien moeten in 2022 alle kerncentrales uitgeschakeld zijn.
Duitsland zet daarmee in op duurzame energie, in combinatie met energiebesparing. Dit vereist een grondige
ombouw van het energieverzorgingssysteem. Dit heeft in het Duits de naam “Energiewende” gekregen. Intussen is
het aandeel duurzame energie in de stroomvoorziening opgelopen tot circa 38% (2018). In de transportsector wordt
vooral ingezet op de introductie van elektromobiliteit.
De Energiewende heeft ook gevolgen voor de geïndustrialiseerde Zuid-Duitse deelstaten. In deze regio voorziet
kernenergie nog in een groot deel van de stroombehoefte. Baden-Württemberg en Beieren hebben inmiddels wel
ambitieuze plannen ontwikkeld. Deze deelstaten plannen grote investeringen in de uitbouw van duurzame energie,
de verbeteringen van het stroomnet (smart grids en opslag), het efficiënter opwekken van stroom (warmtekracht
koppeling), energie efficiëntie in gebouwen en industriële processen, uitbreiding van het gasnet en elektromobiliteit.
Dit biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Het opent mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van
onderzoek.
Clusters
Form Organic Electronics (Spitzencluster), www.innovationlab.de
EnergieRegion Nürnberg, www.energieregion.de
Clean Tech, www.zukunftsenergien.region-stuttgart.de
Bayern innovativ—Cluster Energietechnik, www.cluster-energietechnik.de

Beurzen
CEP Clean Energy & Building, Karlsruhe, www.messeninfo.de/CEB-M2187/Rheinstetten.html
EnergieEffizienz-Messe, Frankfurt, www.energieeffizienz-messe.de
ELTEC, Nürnberg, www.eltec.info
GeoTHERM, Offenburg, www.geotherm-offenburg.de
Intersolar Europe, München, www.intersolar.de
RENEXPO®, Augsburg, www.messeninfo.de/Renexpo-M939/Augsburg.html

De duurzame energiesector groeit hard. Er zijn (volgens gegevens van
Statista tot en met 2015) 330.000 mensen werkzaam in de sector en de
vraag naar goed geschoold personeel is enorm hoog. Studenten die
elektrotechniek of een gespecialiseerde duurzame-energie- opleiding
volgen, worden vaak al voor het einde van hun studie ingelijfd door
bedrijven.
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Topsector Energie: Elektromobiliteit
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Berlijn en Consulaat-Generaal München
Topsector Energie: Elektromobiliteit
Duitsland toont sinds enkele jaren veel ambitie op het gebied van elektromobiliteit. Het land wil zowel als producent
en als afzetmarkt toonaangevend worden. Ook wat betreft opleidingen en gekwalificeerd personeel wil men voorop
lopen. Duitsers zien elektromobiliteit als de sleutel voor de duurzame vernieuwing van mobiliteit. Men houdt daarom
vast aan het ambitieuze doel om in 2020 één miljoen elektrische voertuigen op de wegen te hebben (stand 2018:
een totaal van 98.280 auto’s met puur elektrische en hybride aandrijving). De Duitse doelstelling is om
elektromobiliteit een vanzelfsprekend deel uit te laten maken van het verkeer. Het moet als een moderne en
milieubewuste keus worden waargenomen. Door gebruiksvriendelijke producten en innovatieve bedrijfsmodellen
moet aan de individuele mobiliteitsbehoeften voldaan worden.
Om dit doel van de Bondsregering te bereiken, is het Nationale Platform Elektromobilität (NPE) in het leven geroepen.
Hier komen vertegenwoordigers van bedrijfsleven (auto-industrie, energieleveranciers), onderzoeksinstellingen,
vakbonden en de verschillende ministeries samen. De regelmatig bijeenkomende werkgroepen koppelen hun
bevindingen terug aan de politiek en industrie. In 2018 is de opvolging van het NPE bekendgemaakt: Het “Nationale
Plattform Zukunft der Mobilität" (NPM). Deze richt zich op mobiliteit in het algemeen en werkt met thematafels op
verschillende gebieden.
Trends en uitdagingen
Na de dieselaffaire in 2017 dringt het verkeersministerie aan op een snellere reactie van de Duitse auto-industrie wat
betreft duurzame mobiliteit. Ook veel Duitse steden zijn bezig met het realiseren van schonere stadslogistiek en
personenvervoer. Trends die in Nederland al langer spelen, zoals V2G en batterijopslag, worden sinds kort ook door
BMW opgepakt. Elektrische stadsdistributie zal volgens MAN tot 2025 in toenemende mate een rol spelen. Experts
zien het grootste innovatiepotentieel niet in de elektromobiliteit op zich (aandrijfsystemen etc.), maar in de ICT en
de diensten en applicaties daaromheen. Ook de ontwikkeling van de laadinfrastructuur in regio’s en steden biedt
interessante aanknopingspunten voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de e-mobilityindustrie uitwerkingen op de machinebouw. Vooral kleine bedrijven wordt aangeraden, in te springen op actuele
trends.
Samenwerken brengt slagkracht
Het samenwerken van Nederlandse bedrijven in consortia zorgt voor
een grotere slagkracht in het contact met Duitse bedrijven en
organisaties . De combinatie van Nederlandse expertise, de juiste
netwerken en tijd heeft in het voorbeeld van de Partners for
International Business (PIB) Elektromobiliteit tot waardevolle
contacten en projecten in steden en regio’s geleidt. Dit biedt ook voor
de toekomstige plannen een uitstekende basis.
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De Ambassade Berlijn en het Consulaat-Generaal München onderzoeken samen met RVO en Team Elektrisch Rijden
de kansen in Duitsland. Gezamenlijk promoten we actief de campagne: “We are the Netherlands, your partner in EMobility”. Doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Duitse tegenhangers uit
bedrijfsleven, wetenschap en overheid. De PIB met focus op elektromobiliteit richting Duitsland is in 2015 tijdens de
Hannover Messe in aanwezigheid van minister Kamp gestart. Het ene PIB-initiatief verbindt Amsterdam met Berlijn,
het andere richt zich op Zuid- en West-Duitsland. Activiteiten zijn bezoeken, deelname aan beurzen en zelfgeïnitieerde projecten met partnerregio’s. De PIB’s eindigen eind april 2019. De verwachting is dat een aantal
bedrijven uit de consortia gezamenlijk verder gaan. Ondersteuning bij het leggen van contacten met overheden en
kennisuitwisseling lijkt nog steeds van cruciaal belang bij de verdere marktontwikkeling van elektromobiliteit.
Clusters
Bayern Innovativ, www.bayern-innovativ.de
E-Mobil BW, www.e-mobilbw.de
Elektromobilität Süd-West, www.emobil-sw.de
Strom Bewegt (Hessen), www.strom-bewegt.de
E-Mobilitätscluster Regensburg, www.elektromobilitaet-regensburg.de

Beurzen
Power2Drive, www.powertodrive.de
eMove360, www.emove360.com
Elect!, www.messe-stuttgart.de/elect

Vaktijdschriften
eMove360 Magazine, www.emove360.de
Emobilitytec, www.emobilitytec.de

Online magazines
Electrive, www.electrive.net
Ecomento, https://ecomento.de
Next Mobility News, www.next-mobility.news
ADAC Blog, https://adac-blog.de/

Websites
Nationale

Plattform

Elektromobilität,

http://nationale-plattform-

elektromobilitaet.de
Nationale Plattform Mobilität, www.plattform-zukunft-mobilitaet.de
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Bundesverband eMobilität (vertegenwoordigingen in verschillende Bundesländer), www.bem-ev.de

Partners for International Business E-Mobility Zuid- en West-Duitsland www.emobilitypartners.com
Van Amsterdam naar Berlijn http://vanamsterdamnaarberlijn.blogspot.com
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Topsectoren: Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Berlijn met landbouwsteunpunt op het Consulaat-Generaal
München
Op agrigebied is en blijft Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. Meer dan een kwart (ruim 23
miljard euro in 2017) van de totale Nederlandse agri-export gaat hier naartoe. De grensregio is vanouds het grootste
afzetgebied. Zuid-Duitsland daarentegen, is een grote deelmarkt met groeimogelijkheden. Net als in de rest van het
land moeten ook in de zuidelijke regio’s veel agrarische producten geïmporteerd worden. Nederland is daarbij al een
belangrijke handelspartner en na Oostenrijk, Italië en Frankrijk de grootste exporteur naar Zuid-Duitsland. Maar er is
nog ruimte voor meer handel.
Samen vormen de 27 miljoen inwoners van Hessen, Beieren en Baden-Württemberg zo’n 33% van alle Duitse
consumenten. Dit zijn consumenten die enerzijds een behoefte aan kwalitatief hoogwaardige producten en
anderzijds een relatief grote koopkracht hebben. In de Zuid-Duitse levensmiddelenhandel worden duurzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker. Vooral biologische en regionale producten zijn gevraagd.
Naast de grote Duitse supermarktketens zijn er belangrijke regionale ketens actief, zoals Tegut en Feneberg. Ook het
marktaandeel van biologische supermarkten zoals Alnatura, Denn’s en Basic AG groeit steeds verder. Andere
opmerkelijke trends zijn de stijgende vraag naar kant- en klaar-maaltijden en horeca-/out-of-home-producten Deze
ontwikkelingen bieden kansen voor de Nederlandse agri-business. Innovatieve oplossingen op het gebied van
logistiek, techniek en verpakkingen die bijdragen aan duurzame regionale productie hebben in Duitsland een goede
kans op slagen.
In vergelijking met de rest van Duitsland zijn de landbouw en de voedselverwerkende industrie in Zuid-Duitsland
kleinschalig en traditioneel. Familiebedrijven hebben vaak meerdere inkomstenbronnen en hebben moeite hun
concurrentiepositie te behouden. Ze kunnen maar lastig de noodzakelijke modernisering van het bedrijf financieren.
Tegelijkertijd hebben ze te maken hebben met opvolgingsproblematiek. Door de lokale overheid wordt meer ruimte
gecreëerd om de landbouw te moderniseren. Dit gebeurt onder meer door versoepelde regelgeving en een verbeterd
investeringsklimaat. Het Nederlandse agri-bedrijfsleven kan hierop inspelen door samenwerking te zoeken met ZuidDuitse bedrijven en daarmee hun afzetmarkt te vergroten.
Net als in Nederland spelen thema’s zoals digitalisering, precisielandbouw, biodiversiteit, verduurzaming van
voedselsystemen, dierenwelzijn en gewasbescherming in een belangrijke rol in Zuid-Duitsland.
Vooral digitalisering is een focusthema van de Zuid-Duitse deelstaatregeringen. Hier zijn op het
moment veel ontwikkelingen gaande. Nederlandse bedrijven en startups kunnen door hun
praktijkgerichte benadering bij deze thema’s een belangrijke speler in de regio worden.
Bijvoorbeeld door een coöperatie aan te gaan met een Zuid-Duitse partij. Zij zijn vaak op zoek
naar innovatieve oplossingen.
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Zakendoen in Zuid-Duitsland vergt door de specifieke zakencultuur en het traditionele, kleinschalige karakter van de
agrisector meer inspanning dan elders in Duitsland. De Nederlandse duurzame productiemethoden in de agrisector
zijn vaak onbekend. Het kost tijd om een netwerk op te bouwen en het vertrouwen van de zakenpartner te winnen.
Het landbouwsteunpunt op het Consulaat-Generaal in München kan u ter zake adviseren en ondersteunen bij
individuele vragen of sectorinformatie, met handelsmissies en beursdeelnames.

Clusters:
Cluster Ernährung Bayern, www.cluster-bayern-ernaehrung.de
Food.netz – Lebensmittelnetzwerk Rhein-Neckar e.V., www.foodnetz.de

Beurzen:
BIOFACH, www.biofach.de
GaLaBau, www.galabau-messe.com
Intervitis Interfructa Hortitechnica, www.messe-stuttgart.de/ivifho
Markt des guten Geschmacks – Slow Food, www.messe-stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks/

Websites:
Meer informatie over landbouw in (Zuid-)Duitsland:
www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/duitsland
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Topsector Creatieve industrie
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Berlijn
Zuid-Duitsland is een belangrijke markt voor de Nederlandse creatieve industrie. Alleen al in de Kultur- und
Kreativwirtschaft van München wordt al 9,1 miljard euro aan omzet. De meerwaarde van de Nederlandse creatieve
industrie ligt in slimme cross-overs tussen technologische innovaties en creatieve concepten. De sterke innovatieve
en experimentele input uit Nederland biedt een goede aanvulling op de kracht van de productielocaties, met name
in Zuid-Duitsland. Nederland loopt voorop in interdisciplinair werken en interessante cross-overs met bijvoorbeeld
de HTSM-sector.
Creatieve bedrijven opereren vaak in een snel veranderende en soms risicovolle omgeving. Ook maatschappelijke
veranderingen vragen om voortdurende flexibiliteit en aanpassing van gedrag. De creatieve sector is daarom als geen
ander in staat om een impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van economie en samenleving in diverse
branches. We lichten er hieronder een aantal voor u uit.
Gezondheidseconomie
Vergrijzing, een duurzame manier van leven en werken en het gebruik van ICT in de gezondheidszorg behoren tot de
meest relevante thema’s in Duitsland. Juist bij dit soort veranderingsprocessen wordt vaak een beroep gedaan op de
expertise van de creatieve industrie. Deze sector kan helpen om nieuwe producten en services te ontwikkelen.
Het Nederlandse roadmap design richt zich op ontwerpvraagstukken zoals ergonomie en de ontwikkeling van
concepten die een gezonde leefstijl mogelijk maken. Design vervult ook een belangrijke rol bij het bedenken van
systemen voor e-health en telegeneeskunde. Deze systemen maken het voor patiënten mogelijk om hun gezondheid
zelf in de hand nemen.
Duurzame Energie– en Infrastructuurtechnologie
Mede dankzij het Energiewende-beleid heeft Duitsland een stijgende behoefte aan milieutechnologie. Er is vooral
vraag naar energiebesparing, efficiënt gebruik van energie en energiebesparende mobiliteits– en bouwconcepten.
De Nederlandse creatieve industrie kan op het gebied van duurzaam bouwen en energie-efficiënte stedelijke
infrastructuur een waardevolle bijdrage leveren.
Duitsland blijft ook in de komende jaren een focusland van de Nederlandse creatieve industrie. Zuid-Duitsland is
daarbinnen de belangrijkste markt. Bedrijven uit Beieren zijn innovatief en behoren tot de technologische wereldtop.
Vooral de regio München biedt zijn burgers een hoge welvaart en levenskwaliteit door een gezonde economie. De
Beierse deelstaatsregering heeft benadrukt dat creativiteit een beslissende factor is voor
de kracht van een economisch regio.
Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. De
regio’s Amsterdam en Utrecht werken al enige tijd aan gezamenlijke projecten met het
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‘Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft’ van de stad München. Ze delen onder meer kennis en ervaringen en
werken aan het uitbouwen van handelsrelaties.
De waarde van de Nederlandse creatieve industrie ligt in slimme cross-overs tussen technologische innovaties en
creatieve concepten. Maatschappelijke veranderingen vragen om voortdurende flexibiliteit en aanpassing van
gedrag. De creatieve industrie is als geen ander in staat de brug te slaan tussen mens en technologie door haar focus
op de gebruiker te leggen. Ontwerpers hebben het vermogen om technologie te voorzien van een verhaal en zo een
dialoog op gang te brengen. De sterke innovatieve en experimentele input uit Nederland biedt een goede aanvulling
op de kracht van de maakindustrie, met name in Zuid-Duitsland. De volgende thema’s vragen om een aanpak met
creatieve competenties en kennis:
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Innovatie, Wetenschap en Technologie
Innovatie Attaché Netwerk
De deelstaten Baden-Württemberg, Hessen en Beieren behoren al jaren tot de meest innovatie regio’s van Duitsland.
Dit komt deels door de hoge concentratie van bedrijven die met hun grote R&D afdelingen zeer actief zijn in de
hightech industrie. Aan de andere kant zijn er in Zuid Duitsland een groot aantal excellente universiteiten en
onderzoeksinstellingen zoals de TU München (TUM) en Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Alle drie de deelstaten investeren ook zelf in onderzoek en ontwikkeling. Baden-Württemberg doet dat zelfs met
meer dan 4% van haar BNP (gemiddeld in Duitsland onder de 3%). Er zijn meer dan 40 onderzoeksinstellingen,
universiteiten en hogescholen in de drie regio’s met ieder vaak een eigen niche waarin ze toonaangevend
onderzoek en ontwikkeling doen. Daarnaast staan de hoofdkantoren van de twee grootste onderzoeksorganisaties,
Max-Planck-Institut (fundamenteel) en Fraunhofer (toegepast) in München en zitten twee van de drie nationale
onderzoeksclusters voor cybersecurity in Karlsruhe (Kastel) en Darmstadt (EC-SPRIDE).
In Zuid-Duitsland zit een grote groep R&D-intensieve bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Carl Zeiss, Fürth
Materialien, Siemens Healthineers, Bosch en BMW. Deze bedrijven zijn vaak op zoek naar nieuwe kennis en
ontwikkelingen uit het buitenland. Zo startte BMW onlangs een samenwerking met Rotterdam voor een urban
mobility testveld. De Duitse bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen komen vaak samen in high tech clusters of
jaarlijkse events.
Het innovatie attache netwerk in Duitsland ondersteunt Nederlandse kennis- en onderzoeksinstellingen en R&D
intensieve bedrijven om hun weg in Zuid Duitsland te vinden. We ondersteunen bij het vinden van technologie
partners voor bijvoorbeeld Horizon Europe projecten, verschaffen informatie over wetenschappelijke en
technologische

ontwikkelingen

in

Zuid-Duitsland

en

organiseren

bezoeken

aan

Duitse

kennis

en

onderzoeksinstellingen. Hierbij concentreren we ons met name op de zogenaamde key enabling technologies
waaronder kunstmatige intelligentie, micro- en nano-elektronica, nanotechnologie, industriële biotechnologie,
biobased en advanced materials, photonics, en advanced manufacturing technologies.
Hieronder een kleine selectie van clusters:
www.clusterportal-bw.de
www.innbw.de/
www.technologieland-hessen.de/start
www.forschung-innovation-bayern.de/
www.bayfor.org/index_de.php?PHPSESSID=heibtbc8antkjm4ktrbti4p575
www.bayern-innovativ.de/
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Regionale blik: Oostenrijk
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Wenen
De economische tussen Oostenrijk en Duitsland zijn hecht, vooral in de grensregio’s. Aan Duitsland grenzen de
economisch sterke Oostenrijkse bondslanden Vorarlberg, Tirol, Salzburg en Oberösterreich (Opper-Oostenrijk).
Duitsland is Oostenrijks belangrijkste handelspartner.
Veel internationaal opererende Oostenrijkse bedrijven zijn dus ook op beurzen in Zuid-Duitsland aanwezig.
Oostenrijk heeft bovendien een sterke focus op andere landen in Midden- en Oost-Europa. Wenen is het zwaartepunt
van de Oostenrijkse economie. Vele bedrijven hebben hier hun hoofdkantoor of een filiaal of aanspreekpunt. Het
Oostenrijkse MKB heeft een goede concurrentiepositie en werkt, zeker in de grensregio’s, grensoverschrijdend.
Nederland wordt als handelspartner belangrijker voor Oostenrijk. In 2017 exporteerde Oostenrijk 11,7% meer naar
Nederland dan in 2016.
De Nederlandse ambassade in Wenen richt zich vooral op de sectoren Design, Logistiek en E-Mobility. In het kader
van

E-Mobility

loopt

er

op

dit

moment

een

Partners

in

International

Business-project

www.mobilitaetundenergieausholland.nl dat volop kansen banden biedt voor ondernemers.

Uiteraard liggen er ook veel kansen voor ondernemers in andere sectoren. Oostenrijk voert een actief clusterbeleid.
Veel van de Nederlandse topsectoren zijn ook in Oostenrijk belangrijke thema’s. Hier is beslist potentieel voor
samenwerking. Een overzicht van alle clusters in Oostenrijk is hier te vinden: www.wko.at/service/innovationtechnologie-digitalisierung/Clusterbroschuere_HP_6.11.2014.pdf.

31-36

De prioriteiten in Oostenrijk liggen bij de volgende thema’s:
• Automotive;
• Materiaalbewerking (vooral kunststof, metaal, textiel en verpakkingen);
• Hout, meubels, huizenbouw (inclusief architectuur);
• Life Sciences;
• Levensmiddelen;
• Mechatronica, IT, elektronica;
• Energie en milieu;
• Design en multimedia;
• Communicatie, informatie en logistiek.
Afstanden
München -> Salzburg 140 km
München -> Innsbruck 160 km
München -> Bregenz 180 km
München -> Linz 270 km
München -> Graz 380 km
München -> Wenen 430 km
Beurzen
In heel Oostenrijk staan congrescentra. De grootste beurzen vinden vooral plaats in Wenen, Linz, Wels en Salzburg. Een paar
voorbeelden zijn:
• SMART Automation Austria: Oostenrijks enige vakbeurs voor industriële automatisering. Wordt afwisselend jaarlijks in Linz en
Wenen georganiseerd www.smart-linz.at; www.smart-wien.at
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• EL MOTION: vakcongres voor E-Mobility, jaarlijks in Wenen www.elmotion.at
•

Blickfang:

internationale

designbeurs,

vindt

jaarlijks

in

Wenen

plaats

www.blickfang.com/internationale-

designmesse/wien.html

Handige contacten
• Austrian Business Agency: helpt buitenlandse bedrijven bij het betreden van de Oostenrijkse markt. Is onderdeel van het
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort https://investinaustria.at/en/
• Wirtschaftskammer: belangenorganisatie van werkgevers en ondernemers www.wko.at
• Clusterplattform Österreich: overkoepelend platform voor Oostenrijks clusterbeleid, onderdeel van het Bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
www.bmdw.gv.at/Innovation/ClusterplattformOesterreich/Seiten/default.aspx
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Regionale blik: Zwitserland
Nederlandse vertegenwoordiging: Ambassade Bern
Het Duitstalige deel van Zwitserland draagt ongeveer 70% bij aan de totale Zwitserse economie. Binnen dit deel
liggen economisch belangrijke steden als Bazel, Bern en Zurich. Duitsland is een belangrijke handelspartner van
Zwitserland. Veel Zwitserse bedrijven zijn dan ook op beurzen in Zuid-Duitsland aanwezig.
Zwitserland heeft interessante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, vooral op het gebied van Life Sciences &
Health, Hightech, Creative Industry en Logistiek. Digitalisering en verduurzaming van de economie en maatschappij
staan centraal in Zwitserland. De ambassade in Bern besteed veel aandacht aan de onderwerpen smart mobility,
circular economy en e-health. Het start up-ecosysteem in Zwitserland is goed, er zijn veel netwerken en platforms.
De economische afdeling van de Nederlandse ambassade helpt u graag bij het creëren van kansen. Ook kunt u
advies inwinnen over het uitzenden van personeel naar Zwitserland. Zwitserland is geen EU-lidstaat en op dit punt
gelden er waarschijnlijk strengere regels dan u gewend bent. Een serieuze voorbereiding is dan ook een absolute
voorwaarde voor succes.
Beurzen
De grootste beurzen en congressen vinden plaats in Bazel, Bern, Lausanne, Geneve en Zurich. Een paar
voorbeelden van beurzen in Zwitserland zijn:
Blickfang, internationale designbeurs, vindt jaarlijks in Bazel, Bern en Zurich plaats www.blickfang.ch
Swisstech, internationale vakbeurs voor systeembouw en componenten, vindt een keer per twee jaar plaats in
Bazel, https://www.swisstech-messe.ch/de/die-messe
The Spot, internationale innovatieve sportbeurs, in het Swiss Tech Convention Center in Lausanne
https://www.thinksport.org/en/pages/the-spot-home-page-6640
Healthtec, internationale Healthtech Summit met focus op Europese medtech en digital health bedrijven en
startups in Lausanne, https://www.techtour.com/events/2018/6/event-healthtech-summit-2018.html
Art Basel, internationale beurs voor moderne kunst vindt jaarlijks in Bazel plaats https://www.artbasel.com/basel
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Handige contacten/websites:
Het Zwitserse MKB-portaal, onderdeel van het Zwitserse Ministerie van Economische Zaken (Wirtschaft, Bildung
und Forschung) https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/adressen/wirtschaftsfoerderung.html
Zwitserse Staatssecretariaat Economie SECO, www.seco.admin.ch
Switzerland Global Enterprise, sector informatie en investeren in Zwi: https://www.s-ge.com/en/key-industries
Basel Area, Life Sciences netwerk, innovatie en investering, www.baselarea.swiss
Impact Hub, start-up netwerk in diverse Zwitserse steden, www.impacthub.ch
Dutch Business Round Table (DBRT), zakelijk netwerk Nederlanders in Zwitserland, www.dbrt.ch
OEBU, platform duurzaam ondernemen in Zwitserland, www.oebu.ch
Tijdelijk uitzenden van personeel, www.entsendung.ch
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Neem contact met ons op!
Kunnen wij u verder helpen, of heeft u na het lezen van deze brochure interesse in de dienstverlening die de
Nederlandse vertegenwoordigingen in uw sector aanbieden? Neemt u dan vooral contact met ons op!

Ambassade Berlijn
Economisch Cluster
W: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/over-ons/ambassade-berlijn---wie-zijn-wij
E: bln-ea@minbuza.nl
T +49 (0)30 209 56 213
Sectoren: creatieve industrie, duurzame energie, milieutechnologie, agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen

Consulaat-Generaal München
Economische Afdeling
W: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/over-ons/consulaat-generaal-munchen-wie-zijn-wij
E: mun-ea@minbuza.nl
T +49 (0)89 20 60 26 710
Sectoren: automotive, circular economy, e-mobility, smart industry

Netherlands Business Support Office Frankfurt am Main
W: www.nbso-frankfurt.de/nl
E: info@nbso-frankfurt.de
T +49 (0)69 244 333 133
Sectoren: ICT, serious gaming, elektronica, elektrotechniek

Netherlands Business Support Office Stuttgart
W: www.nbso-stuttgart.de/nl
E: info@nbso-stuttgart.de
T +49 (0)711 870 38 550
Sectoren: medische technologie, gezondheidssector, biotechnologie
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Ambassade Wenen
W: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/over-ons/ambassade-wenen-wie-zijn-wij/leiding-ambassade
E: wen@minbuza.nl
T +43 1 58939-223
Sectoren: Automotive; Materiaalbewerking, Life Sciences; Levensmiddelen; Mechatronica, IT, elektronica; Energie
en milieu; Design en multimedia.
Ambassade Bern
W https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/zwitserland/zakendoen
E ben-ea@minbuza.nl
T +41 31 350 8705
Sectoren: hoogwaardige technologie, duurzame energie, smart mobility, circular economy, Life Sciences, e-health

