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Holland Home of Wind Energy  
HHWE 

• Onafhankelijke exportvereniging 

voor windenergie 

 

• Doel: zichtbaarheid van 

Nederlandse windenergiesector in 

het buitenland vergroten. 

 

• Samenwerking is sleutelwoord!
  

 

Groepen van bedrijven die een totaalpakket 

kunnen aanbieden hebben een veel sterkere 

propositie dan individuele aanbieders! 

 

 



Mission HHWE 

… Initiate and support marketing and promotional 

activities that will positively influence the image of the 

Dutch wind energy sector on emerging markets …  



Activiteiten HHWE 

 

• Deelname aan internationale 

windenergiebeurzen shows 

 

• Organisatie missies, seminars, 

workshops, expert meetings etc.   

 

• Marktonderzoek 

 

• Publiek Private Samenwerking 

 

Met goede Holland branding en het gecoördineerd 

uitdragen van de Nederlandse kennis en kunde 

op het gebied van windenergie valt in het 

buitenland veel winst te behalen! 

 

 

 

 



Waarom China? 

• Grootste markt ter wereld onshore wind power 

• Transitiefase van lage kosten naar kwaliteit 

• Willen offshore ontwikkelen 5 GW 2015, maar dat 

gaan ze niet halen 

• Ervaring ontbreekt 

• Sinovel, Goldwind, Ming Yang, Shanghai Electric, 

mikken op export 



Waarom Korea? 

• Streven: ratio duurzame energie in 2030 naar 11% 

• Steun vanuit Koreaanse overheid voor R&D (Green 

Growth) 

• Windenergie, m.n. offshore wind veel potentie 

• Ervaring ontbreekt 

• Hyundai, Samsung, GS, Daelim, Dongbu, SK etc. 

willen diversifiëren naar offshore wind 

• Korea mikt op export!  



Waarom Japan? 

• Energiecrisis, ramp Fukushima 11 maart 2011 

• Streven: ratio duurzame energie in 2020 naar 20% 

• Steun Japanse overheid voor R&D  

• Windenergie, offshore wind potentie (floating) 

• Ervaring ontbreekt 

• Mitsubishi Heavy Industry, Toshiba, Hitachi Power 

Solutions, Subaru en Tepco  willen windsector Japan 

ontwikkelen 

• Ook Japan mikt op export!       



Partners for International Business 

Publiek Private Samenwerking 

•Doel: Toegang creëren / het langdurig positioneren van 

groepen Nederlandse bedrijven in kansrijke markten met 

behulp van de unieke rol van de overheid 

 

•Vorm: meerjarenprogramma voor clusters van bedrijven 

(minimaal 3 bedrijven)  

 

•Geen subsidie: PIB is publiek private  samenwerking. 

Overheid en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige partners 



Algemene Activiteiten PIB  

• Economische diplomatie  

• Promotionele activiteiten: 

missies, seminars, 

bezoeken, Holland 

lounge 

• G2G & K2K 

• Liaison ter plaatse 

• Holland Branding (PR-

materiaal e.d.) 

 



PIB Korea & Japan 

• Doel: langdurig positioneren van Nederlandse 

windenergie offshore en onshore op Koreaanse en 

Japanse windenergiemarkt: 

 Export van technologie en kennis 

 Bevorderen van (technologische) samenwerking 

 Aanjagen Koreaanse en Japanse investeringen op 

windenergie gebied naar Nederland 

 
Nederlanders compenseren het  bureaucratische top-down denken van 

Koreanen en Japanners, omdat ze in staat zijn creatief en horizontaal – 

dus over de grenzen heen te denken. 



Kansen Nederlands bedrijfsleven 

• Expertise en ervaring in de hele supply chain van 

windenergie biedt prima uitgangspositie 

• Nederland geen bedreiging (geen echte 

windturbinebouwers) 

• Kansen niet alleen in Korea en Japan, maar wereldwijd 

 

  
Wil Nederland profiteren van de kansen op de Koreaanse en Japanse 

windsector en marktaandeel vergroten, dan moeten bedrijven en 

kennisinstellingen  zich gedegen manifesteren en eensgezind optrekken. 



Consortium-leden PIB Cluster 

• HHWE  

• Damen Shipyards 

• ECN 

• Gusto MSC 

• Mecal  

• Strukton 

• TNO 

• Trelleborg 

• VDL Klima 

 

 

We verwachten dat meer bedrijven zullen meedoen! 



Eigen bijdrage PIB 

• In kind door eigen inzet 

personeel (uren) 

• Commitment voor 2 jaar 

• Jaarlijkse contributie: 

– € 5.000 HHWE-leden 

– € 8.000 niet-leden 

 

Open communicatie binnen 

consortium, geen free 

riders 

 

 

 

 



De ondertekening van het  

PIB Convenant gisteren … 



Liaison Office 

Taken 

• Nieuws uit de markt / tender 

alert 

• Netwerken / faciliteren bij 

leggen van contacten 

• Lokaal contact organisatie 

van missies en voorbereiding 

seminars, beurzen, etc.  

• Export promotie 

Korea 

•Dr Kim-Man-sok en junior 

 

Japan 

•? 



PIB Stuurgroep 

Taken: 

•Strategiebepaling 

•Activiteiten PIB 

•Marketing & communicatie 

•Toetreding nieuwe leden 

 

 

 

 

 

 

 



PIB Coördinatieteam 

Taken 

• 1e aanspreekpunt consortium, 

ambassade en Agentschap NL 

• Communicatie via website, 

nieuwsbrieven, brochures, 

vertalingen 

• (Mede)organisatie van missies en 

voorbereiding seminars, beurzen, 

etc.  

• Evaluatie activiteiten 

 

• Arjen Schutten 

• Lanee An 

 

 



Planning 2014  

• Wind Energy Asia 2014 
      Jeju Korea 19 t/m 21 februari  

 

• Wind Expo 2014  

     Tokyo 26 t/m 28 februari 

 

• Inkomende missies  

     mei, juni   

 

• Uitgaande missies najaar 
 



Voordelen PIB 

• Economische diplomatie 

• Slagkracht 

• Flexibiliteit 

• Administratieve lasten laag 

 

 

 

In Oost-Azië hebben groepen van bedrijven die een totaal pakket 
kunnen aanbieden, een sterkere propositie dan individuele 
aanbieders. 

 



Missies HHWE 

i.s.m. China Wind Consortium 

•14 t/m 23 april 2014 Offshore wind missie China 
– Beijing, Shanghai, Guangzhou en Hong Kong 

– Strategische Partner IHC Hydrohammer 

– Diplomatiek netwerk China 

– Chinese Utility bedrijven, Ontwerpbureau’s,  Turbine manufacturers & Offshore contracters 

 

•April 2014 Smart Grid Missie China 
– Beijing, Hohhot, Shanghai, Guangzhou en Hong Kong 

– Strategische Partner DNV KEMA 

– Diplomatiek netwerk Beijing 

– Chinese Utility bedrijven en overheid 

 

 

 

 

 



Missies HHWE 

i.s.m. China Wind Consortium 

•22 t/m 24 oktober 2014 China Wind Power 2014 
– Verschillende workshops voorafgaand aan CWP 

– Afsluiting China Wind Programma 

 

i.s.m. NCH 

•23 t/m 28 juni 2014 Wind Power missie Taiwan 
– Netherlands Trade & Investment Office (NTIO) 

– Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) 

– Taiwanese Utility, Ontwerpbureau’s en on- en offshore contracters 

 

 

 

 

 



Contributie HHWE 

• Eenmanszaak 

• Kleinbedrijf 1-5 

• Middenbedrijf 6-10 

• Middenbedrijf 10-50    

• Grote bedrijven > 50 

 

• €    750 

• € 1.250 

• € 2.000 

• € 3.500 

• € 5.000 

 



Vragen? 

 

Arjen Schutten  

 

Directeur HHWE 

 

M. +31 (0)6 4636 3854 

 

arjen@hhwe.eu 

 

www.hhwe.eu 

 


