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Verslag werkbezoek aan Japan

Geachte leden van de raad,
I n de periode van 30 september tot en met zaterdag 5 oktober heb ik, samen met de
teamleider economie van de gemeente Emmen, een werkbezoek gebracht aan Japan. U w raad
is hierover b i j brief van 23 maart j . l geïnformeerd.
Het bezoek is georganiseerd door en heeft plaatsgevonden in samenwerking met
vertegenwoordigers van de N.V. N O M en het Netherlands Foreign Investment Agency i n
Tokyo.
Het betrof een zogenaamd "courtesy-visit" aan de hoofddirecties van Japanse bedrijven met
een vestiging i n Emmen, bedoeld om de verbondenheid vanuit de gemeente met de bedrijven
te benadrukken.
Tijdens m i j n verblijf i n Japan heb i k de bedrijven Teijin, Jellice Pioneer, Daikin ("moeder" van
het bedrijf AAF- International) en Menicon bezocht.
Emmen is i n Noord-Nederland de gemeente met de meeste Japanse bedrijven en behoort, met
betrekking tot het aantal arbeidsplaatsen b i j Japanse bedrijven, tot de top van Nederland.
De genoemde bedrijven leveren met hun vestigingen i n Emmen dan ook een belangrijke
bijdrage aan de werkgelegenheid i n onze gemeente. Hiermee zijn ongeveer 1.200 directe
arbeidsplaatsen gemoeid. Deze bedrijven investeren voor vele miljoenen i n hoogwaardige,
innovatieve productietechnieken en toepassingen.
Tevens investeren de bedrijven fors i n het opleiden van i n dienst zijnde medewerkers.
Ze dragen ook b i j aan een substantieel aantal indirecte arbeidsplaatsen. Teijin A r a m i d
bijvoorbeeld genereert met 700 arbeidsplaatsen een factor 5 aan indirecte arbeidsplaatsen.
Het bezoek aan Japan was niet bedoeld o m nieuwe investeringen te ontlokken maar vooral o m
de relatie met de bestaande bedrijven op het hoogste niveau aan te halen en te verstevigen.
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De Japanse cultuur brengt namelijk met zich mee dat een goede relatie tussen overheid en
bedrijfsleven uitermate wordt gewaardeerd en een voorwaarde is voor bedrijfsvestiging en
continuering.
Het feit dat we op het hoogste niveau door de concerns zijn ontvangen geeft wel aan hoezeer
men i n Japan hecht aan een dergelijk bezoek.
Vanuit de Nederlandse ambassade zijn we, op het hoogste niveau, volop en enthousiast
ondersteund.
Tijdens het bezoek zijn de banden aangehaald met de Nederlandse ambassadeur, de heer Van
Vollenhoven, de Nederlandse Consul-generaal, de heer Wols, alsmede met het
Nederlands/Japans economisch cluster van de ambassade i n Tokyo, onder leiding van de heer
Kuijpers, directeur van het N F I A i n Japan.
Informatie van het N F I A leerde dat andere steden i n Nederland waar Japanse bedrijven
gevestigd zijn met enige regelmaat een bezoek aan de hoofdvestigingen i n Japan brengen. De
gemeente Almere was bijvoorbeeld de week voor ons bezoek i n Japan en steden als
Amstelveen en Utrecht brengen tenminste jaarlijks een bezoek aan een Japans moederbedrijf.
De ambassade en het NFIA adviseerden ons, gelet op de positie van Emmen i n relatie tot het
aantal vestigingen van Japanse bedrijven i n onze gemeente, eens i n de twee á driejaar een
bezoek aan Japan af te leggen.
Door de directies van de genoemde bedrijven is grote waardering uitgesproken voor ons
bezoek aan Japan.
Ook de reacties vanuit de directies van de Emmense bedrijven zijn zonder meer positief.
I k ben er dan ook ten stelligste van overtuigd dat de bezoeken hebben bijgedragen aan het
verstevigen van onze relatie met de directies van de eerder genoemde bedrijven.
Overigens zal m i j n bezoek nog met de directies van de Emmense bedrijven worden
besproken.
I k meen er goed aan te doen u op deze wijze over m i j n bezoek aan Japan te informeren.
Met vriéŗjdfiliike groet,
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