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Geachte heer, mevrouw. 

Op dinsdag 21 januari heeft u het persbericht ontvangen van amsterdam inbusiness met de 
jaarcijfers over 2013. Dit waren de totale cijfers voor de Metropoolregio. In deze brief geven 
wij u meer achtergrondinformatie en informeren wij u over de cijfers voor Haarlemmermeer. 

Samenwerking 
Amsterdam inbusiness (aib) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen en Almere, Sinds 2008 werken wij samen om bij 
buitenlandse bedrijven, maar ook grote nationale bedrijven, onze regio te promoten als 
aantrekkelijke vestigingslocatie. Amsterdam inbusiness werkt in haar uitvoering direct samen 
met het Netherlands Foreign Investment Agency (onderdeel van het ministerie van 
Economische Zaken) en partners in de regio zoals Amsterdam Marketing, Amsterdam 
Airport Area, SADC, Amsterdam Topstad, en het Expatcenter. 

Sterke regio 
Het jaarlijks aantal nieuwe buitenlandse investeringen in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) is relatief stabiel. Ondanks het feit dat de economie de laatste jaren is gekrompen is 
kiezen bedrijven toch voor een vestiging in de regio. De MRA beschikt in het algemeen over 
een sterk vestigingsklimaat binnen Europa. De internationale connectiviteit (Schiphol, 
havens en op ICT gebied) is uitstekend, de dienstensector is sterk internationaal 
georiënteerd, de prijs-kwaliteit is in balans, het leefklimaat is prettig en uitdagend en er is 
veel talent in de regio aanwezig, zowel Nederlands als internationaal. Belangrijke trends als 
internationalisering, duurzaamheid en de inzet van internet bieden zowel het bedrijfsleven in 
de Metropoolregio Amsterdam als nieuwe buitenlandse bedrijven kansen. Wat tevens blijkt is 
dat in 2013 wederom een aantal nieuwe bedrijven is aangetrokken die hun investeringen 
vanuit andere Europese steden consolideert in de MRA. 
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Acquisitieresultaten 
Als we kijken naar de acquisitieresultaten buitenlandse bedrijven voor 2013, dan hebben wij 
het volgende overzicht: 
• 115 nieuw gevestigde bedrijven met 1727 directe arbeidsplaatsen. 
• Deze bedrijven hebben aangegeven dat zij verwachten gedurende de komende drie jaar 

minimaal 2719 directe arbeidsplekken te bieden. 
• 92 bedrijven zijn nieuw voor Nederland. 12 verplaatsten zich van elders in Nederland 

naar de Metropoolregio Amsterdam (oa Beiersdorf, Diesel, Pernod Ricard). 11 bedrijven 
hadden ook al een andere vestiging in Nederland (oa AES Corportation in Hoek 
(Zeeland), Alba Group in Groningen, Cheil Worldwide in Delft, Envirotainer AB in 
Helvoirt). 

• amsterdam inbusiness was direct betrokken bij de vestiging van 79 van deze 115 
bedrijven. 

• Van de 115 bedrijven zijn 23 hoofdkantoren (871 arbeidsplaatsen). 
• 53 bedrijven hebben een Marketing & Sales kantoor opgezet (521 arbeidsplaatsen). 

Nieuwe bedrijven Gemeente Haarlemmermeer 
De nieuwe buitenlandse bedrijven die in 2013 voor Haarlemmermeer kozen zijn: 
AbbVie B.V. Danone (scarlet) 
YEF Netherlands B.V. / ASAV Etihad Airways 
Chuango Europe B.V. Euroports Netherlands 
Viziware B.V. Intrinsic Therapeutics Netherlands B.V. 
CSafe Global Coöperatief U.A. Live Nation Entertainment 
Miller Weldmaster EU B.V. Advait 
Leo Engineering B.V. Volga-Dnepr Group Coöperatief U.A. 
Qualapharm/ Symbio Farma B.V. Technos 
SingleHop B.V. 

Sterke merken, die gekozen hebben voor een sterke regio en Haarlemmermeer waarderen 
om haar Unique Selling Points. Dit heeft te maken met de centrale ligging, goede 
bereikbaarheid en aantrekkelijke werklocaties. 

Per continent: 
Noord Amerika 44 bedrijven, 860 werknemers 
Eu/ME/Af 40 bedrijven, 696 werknemers 
Azië 29 bedrijven, 167 werknemers 
Oceanië geen bedrijven 
Zuid Amerika 2 bedrijven, 4 werknemers (Brazilië) 

Per gemeente: 
Almere 6 bedrijven, 182 arbeidsplaatsen 
Amstelveen 8 bedrijven, 20 arbeidsplaatsen 
Haarlemmermeer 17 bedrijven, 299 arbeidsplaatsen 
Amsterdam 82 bedrijven, 1222 arbeidsplaatsen 
Overig 2 bedrijven met 4 arbeidsplaatsen (Velsen en Alkmaar) 
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Begin dit jaar werd bij ons bekend dat de Alcatel-Lucent in 2013 een engineeringsbedrijf uit 
Amersfoort heeft overgenomen. Het aantal arbeidsplaatsen nam hierdoor met 200 toe. Deze 
informatie is niet meer verwerkt in het totaaloverzicht van amsterdam inbusiness voor 2013. 
De rapportage over de cijfers van amsterdam inbusiness heeft uitsluitend betrekking op 
bedrijven, waarbij amsterdam inbusiness direct of indirect betrokken was bij de vestiging. 
Het is heel goed mogelijk dat er buitenlandse bedrijven zijn die zich zonder begeleiding van 
amsterdam inbusiness vestigen of uitbreiden in onze regio. Bedrijven zijn hier vrij in. 

Trend voor regio 
De trend voor het aantal arbeidsplaatsen die 
nieuwe buitenlandse bedrijven genereren is 
positief voorde regio. Waar in 2012 
ongeveer de helft van de nieuwe banen 
werden gegenereerd middels verplaatsingen 
binnen Nederland is in 2013 het aantal 
nieuwe banen door verplaatsingen binnen 
Nederland teruggelopen tot 32%. Het gaat 
om 12 bedrijven: Beiersdorf, Demandware, 
Diesel, Shekoy, Mood Media, Elco Burners, 
Pernod Ricard, Rion, Vivotek, Worldpay, 
Yahoo en een Life Sciences bedrijf dat niet 
nader genoemd wil worden. 68% van de 
banen is dus 100% nieuw voor Nederland. 

Nieuwe buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam 

Aantal nieuwe 
vestigingen 

Aantal 
arbeidsplaatsen 

2006 36 392 
2007 94 2200 
2008 1C5 75C 
2009 105 1250 
2010 122 1008 
2011 "3 1231 
2012 126 1344 
2013 115 1727 
Bron wmterdam inbusiness 2013 

We kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Ondanks de economische onzekere 
periode zijn de cijfers goed. Voor 2014 hebben wij goede hoop weer mooie bedrijven binnen 
te halen in onze gemeente en de regio. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen. 

A^rtzakat 
i/ethotJder Economie, Sport en Cultuur 


