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SAMENVATTING
Deze samenvatting bevat de bevindingen van het onderzoek over de impact van corona op de
Nederlandse windsector en de middelen die ingezet kunnen worden om deze impact te minimaliseren.
In hoofdstuk 1 geven we aan dat het, ondanks de aanhoudende coronacrisis met onvoorspelbaar
verloop, belangrijk is om inzicht te verkrijgen in de positie en marktverwachtingen van de sector in juni
2020. Dit is een indicatieve basis om heel gericht een herziene exportagenda op te stellen voor
handelsbevorderende activiteiten post-corona. Wij verwachten dat de beperkende maatregelen om de
coronapandemie onder controle te houden nog zeker enkele maanden tot misschien wel (langer dan) een
jaar zullen aanhouden. Daarna voorzien we dat er een nieuwe hybride manier van werken zal ontstaan:
“the best of both worlds”, deels gebaseerd op oude werkwijzen, aangevuld met nieuwe (virtuele)
manieren die minstens zo effectief blijken te zijn en soms zelfs voordelen opleveren ten opzichte van de
oude situatie, zoals besparing van kosten en tijd.
In hoofdstuk 2 en 3 geven we inzicht in de organisatie van de exporterende Nederlandse windsector. Het
geeft inzicht in de missie, focus en doellanden van de samenwerkende brancheverenigingen en de
aangesloten bedrijven die interesse hebben voor handelsbevorderende activiteiten. In ons Exportplan
2020 is hiervoor een uitgebalanceerd plan ontwikkeld dat door corona ernstig is verstoord.
Om te kunnen beoordelen op welke wijze wij deze verstoring het hoofd kunnen bieden, onderzoeken we
in hoofdstuk 4 welke impact corona heeft op de markt en de sector. In eerste instantie zijn de
voorspellingen voor de markt niet rooskleurig. Echter, niettegenstaande de (financiële) druk die de
onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de situatie met zich meebrengt voor veel bedrijven, lijkt de
voorlopige directe impact van corona op de windsector minder zwaar dan voor veel andere sectoren, of
tenminste op korte termijn hanteerbaar. Tegelijkertijd is er ook optimisme dat de sector weer snel zou
kunnen herstellen door ondersteunend overheidsbeleid, waarbij de windsector de aanjager kan zijn voor
duurzaam economisch herstel.
Door een enquête onder 43 bedrijven en 24 buitenlandse posten wordt duidelijk dat restricties op
buitenlandreizen, en daardoor de beperkingen op het in contact komen met (potentiële) klanten, de
grootste hindernis vormen evenals verschillende vormen van vertraging bij de gunningen van nieuwe
projecten en investeringsbeslissingen. Beperkende maatregelen bij projecten in aanbouw hebben ook
impact. Veel van deze bevindingen van de bedrijven worden bevestigd door de posten.
Uit de inschatting voor marktpotentieel en omzetverwachtingen blijkt dat de effecten voor individuele
bedrijven wel degelijk groot kunnen zijn, maar sectorbreed worden die gecompenseerd door bedrijven
die juist groei verwachten in de globale windsector. Over de gehele linie zegt circa een kwart van de
bedrijven de situatie nog niet goed in te kunnen schatten. Afhankelijk van beleid en de ernst en duur van
de economische recessie kan het sentiment zich alsnog ten goede of ten kwade keren.
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Op landenniveau wordt vooralsnog geen grote ommezwaai verwacht qua prioritering, ook niet in de
strategische focus van de bedrijven. Uitzonderingen hierop vormen de Baltische Staten en Ierland (met
verwachte groei) en Zuid-Korea, Mexico en gedeeltelijk India (met verwachte krimp).
Zichtbaarheid van Nederlandse windbedrijven blijft tijdens de coronacrisis, en ook daarna, het
belangrijkste aandachtspunt voor de collectieve windsector. In hoofdstuk 5 onderzoeken we of en hoe
we alternatieven kunnen ontwikkelen om onze zichtbaarheid veilig te stellen. Een groot deel van de
bedrijven geeft aan hier ook in de komende 1-2 jaar, ondanks mogelijke restrictieve coronamaatregelen,
middelen voor in te willen zetten, net als de buitenlandse posten. Bedrijven geven aan gedurende
coronarestricties wel interesse te hebben om deel te nemen aan digitale manieren van
handelsbevordering. Online masterclasses en digitale matchmaking scoren het hoogst over de hele linie.
De bedrijfsomvang bepaalt vaak waar de interesse naar uitgaat: kleinere bedrijven hebben meer
interesse voor intensievere 1-op-1 contacten en collectieve PR, terwijl grotere bedrijven meer neigen
naar online events.
Op basis van het onderzoek is op doellandenniveau voor het komende half jaar een passende
alternatieve agenda ontwikkeld voor de belangrijkste 9 landen. Iedere fase van marktvolwassenheid
bepaalt de optimale inzet van middelen. Tijdens dit onderzoek, tussen maart en juni 2020, zijn al
verschillende initiatieven en ideeën ontwikkeld rondom alternatieve handelsbevorderende activiteiten
voor de windsector die als blauwdruk te gebruiken zijn voor toekomstige activiteiten en andere landen.
Tenslotte wordt aandacht gegeven aan de gewijzigde accenten in de focus van de post-corona
handelsbevorderingsagenda: dit betreft met name het ontwikkelen van digitale middelen, het
intensiveren van samenwerkingen en de verruiming van financiële ondersteuningsmiddelen.
In hoofdstuk 6 besluiten we het onderzoek met een SWOT analyse. Uit het onderzoek is duidelijk
geworden dat er binnen de exporterende windsector nog steeds, of wellicht in sommige gebieden zelfs
meer, interesse is voor exportmogelijkheden. Wij zijn als Nederlandse windsector overtuigd van onze
toegevoegde waarde voor een nieuw wereldwijd duurzaam energiesysteem en onze waardevolle
bijdrage aan de Nederlandse economie. Als we slagvaardig te werk gaan biedt dat perspectief voor het
exportpotentieel en genereert dat inkomsten voor Nederland. De samenwerking tussen private en
publieke sector, maar ook de onderlinge samenwerking binnen de publieke diensten (posten, RVO,
departementen en gelieerde gremia) zijn belangrijk om daadkrachtig te kunnen opereren.
Voor de sector, met de exportcommissie en de samenwerkende brancheverenigingen in de voorhoede, is
dit onderzoek de leidraad om binnen afzienbare tijd nieuwe initiatieven te implementeren waarmee we
post-corona in ieder geval de focus behouden op de juiste activiteiten en landen. De bevindingen uit dit
onderzoek zijn daarvoor de basis en zullen, samen met de exportcommissie, verwerkt worden in een
herziene exportagenda 2020/2021 die optimaal aansluit bij de wensen van de sector.
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1.

INTRODUCTIE EN ONDERZOEKSSCOPE

1.1.

Doel en onderzoeksscope

NLinBusiness geeft brancheverenigingen via de Topsectoren de mogelijkheid om een onderzoek uit te
voeren ten behoeve van de herstart van de agenda’s voor de handelsbevordering post-corona.
Gezien het stilvallen van alle exportactiviteiten in de windsector sinds maart 2020 en de onvoorspelbare
voortgang van geplande events later dit jaar, is een dergelijk onderzoek zeer nuttig om te kunnen
anticiperen op een andere manier van werken. Daarbij is het zaak om nader te onderzoeken of én welke
impact COVID-19 (in dit document verder genoemd: corona) heeft op de specifieke markten als ook om
alternatieve marktbenaderingstrategieën en -tools te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in “het
nieuwe normaal”. Bovendien is het nuttig te onderzoeken in hoeverre corona impact heeft op de
strategische keuzes gerelateerd aan internationale ambities van bedrijven en de mate van bereidheid om
middelen in te zetten voor deelname aan exportactiviteiten in de nabije toekomst.
1.2.

Context

Er zijn verschillende scenario’s en speculaties over de impact van de coronacrisis op het zakenleven in de
komende jaren. Hoe deze toekomst eruit gaat zien weet niemand, maar de kans dat we volledig
terugkeren naar de manier van werken uit het pre-corona tijdperk lijkt klein en is sowieso niet haalbaar
totdat er een medicijn en/of vaccin beschikbaar is. In de Internationale Actieagenda COVID-191, die in april
2020 is opgesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland zijn belangrijke actiepunten geformuleerd om de
concurrentiepositie en het internationaal verdienvermogen voor de Nederlandse bedrijven veilig te
stellen in het post-corona tijdperk. Het onderliggende document sluit daarop aan. Het beschrijft de
huidige positie van de exporterende Nederlandse windsector en doet aanbevelingen over de middelen
die ingezet kunnen worden om de impact van corona op de sector te minimaliseren.
In dit onderzoek gaan we ervanuit dat de beperkende maatregelen om de coronapandemie onder
controle te houden nog zeker enkele maanden tot misschien wel (langer dan) een jaar zullen aanhouden.
In dit “nieuwe normaal” houdt dat in eerste instantie in dat de mogelijkheden om internationaal te reizen
beperkt zijn en dat er rekening gehouden dient te worden met een zekere mate van “social distancing”
en de “1.5m maatschappij”. Dit heeft een grote invloed op de wijze waarop business development en
marketinginspanningen bij bedrijven en brancheverenigingen worden ingericht, ook met het oog op de
veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Voor de collectieve exportinspanningen die voorzien
waren voor 2020 is deze impact ook aanzienlijk, omdat veel activiteiten juist focussen op het leggen van
persoonlijke contacten middels fysieke bijeenkomsten.

1

VNO-NCW en MKB-Nederland (2020) Internationale Actieagenda COVID-19
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Naast het restrictieve element heeft corona tegelijkertijd ook een zeker positief bewustzijn teweeg
gebracht dat zaken ook op een andere manier aangepakt kunnen worden. Digitalisering speelt daarin een
belangrijke rol en kan dat post-corona blijven doen, zeker ook met het oog op kostenbesparingen.
1.3.

Deelnemende onderzoekspartijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de Nederlandse Windenergie Associatie
(NWEA) en Holland Home of Wind Energy (HHWE), met medewerking van IRO.
De bedrijfsprofielen van deze brancheverenigingen zijn te vinden op:
• NWEA
www.nwea.nl
• HHWE
www.hhwe.eu
• IRO
www.iro.nl
1.4.

Aanpak

Voor dit onderzoek hebben we gekozen om een brede enquête uit te zetten onder de bedrijven die lid
zijn van onze brancheverenigingen en een grote focus op export hebben. Deze basis wordt aangevuld met
een inventarisatie onder de buitenlandse posten over hun observaties in relatie tot de huidige
coronasituatie en de mogelijkheden om (nauwer) samen te werken ten behoeve van handelsbevordering
voor de Nederlandse windsector.
De reden om het onderzoek in hoofdzaak te baseren op de resultaten uit de bedrijfsenquêtes is om de
toekomstige operationele agenda zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van het
bedrijfsleven, zodat de noodzaak en haalbaarheid van de activiteiten in ieder geval een breed draagvlak
hebben.
Het aantal respondenten onder de bedrijven bedraagt 43, onder de posten 24. De samenstelling wordt
nader uiteengezet in de volgende paragraaf. Het onderzoek is aangevuld met desk research uit openbare
bronnen, waarvan een overzicht beschikbaar is in bijlage 7.4.
Het onderzoek is deels in het Nederlands en deels in het Engels gevoerd. In dit rapport zijn enkele bijlagen
in het Engels; sommige komen uit het oorspronkelijke Engelstalige Exportplan 2020 en sommige zullen in
een later stadium als Addendum aan het herziene Exportplan toegevoegd worden.
1.5.

Stakeholderconsultatie

Om goed te kunnen beoordelen hoe bedrijven het beste geholpen kunnen worden, is het belangrijk te
weten hoe ze geraakt zijn door de coronacrisis en welke keuzes zij maken over aanpassingen van hun
strategie en focus op activiteiten.
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Voor het onderzoek zijn 43 vertegenwoordigers uit de windsector geraadpleegd. Dit is een brede
vertegenwoordiging uit de sector, van multinational tot MKB, die actief is op een zeer breed en gevarieerd
speelveld binnen de windketen: van installatie en funderingen tot consultancy & engineering,
maakindustrie en toeleveranciers van producten & services.
De bedrijven zijn ongeveer 10 weken na de eerste restrictieve coronamaatregelen in Nederland (vanaf 13
maart 2020) geraadpleegd over hun voorlopige bevindingen.
Vanuit de buitenlandse posten is er input gekomen van 24 locaties: Ambassade (14), Consulaat-Generaal
(5), NBSO (3), Overig (NTIO, innovatie office/regionaal team) (2) uit de volgende landen: België, Brazilië,
China, Denemarken, Dubai, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Indonesië, Japan, Letland, Litouwen,
Mexico, Noorwegen, Polen, Taiwan, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Verenigde Staten (VS),
Vietnam en Zuid-Korea.
1.6.

Beoogd resultaat

In dit document doorlopen we verschillende stappen om te onderzoeken hoe we als sector daadkrachtig
uit deze coronacrisis kunnen komen. We voorzien dat er een nieuwe hybride manier van werken zal
ontstaan: “the best of both worlds”, deels gebaseerd op oude werkwijzen, aangevuld met nieuwe
(virtuele) manieren die minstens zo effectief blijken te zijn en soms zelfs voordelen opleveren ten opzichte
van de oude situatie, zoals besparing van kosten en tijd. Ook is het belangrijk om nog tijdens deze crisis te
voorkomen dat belangrijke handelsbevorderende activiteiten (onnodig lang) uitgesteld worden als corona
in de komende periode nog van invloed blijft.
Met als basis de gezamenlijke pre-corona exportstrategie voor de windsector, nemen we de huidige
situatie met restrictieve maatregelen in ogenschouw en bepalen we samen met de ondervraagde
bedrijven en buitenlandse posten op welke wijze we de post-corona situatie vorm kunnen geven.
Uiteindelijk resulteert dit in een aangepaste strategische en operationele exportagenda die als leidraad
kan dienen voor toekomstige handelsbevorderende activiteiten voor de windsector met, waar mogelijk,
optimale aansluiting bij het overkoepelende Nederlandse exportbeleid.
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2.

DE NEDERLANDSE WINDSECTOR EN INTERNATIONALISERING

2.1.

Draagvlak en achterban voor handelsbevordering in de windsector

Handelsbevorderende activiteiten voor de Nederlandse windsector worden uitgevoerd door een
consortium van brancheverenigingen (NWEA, HHWE, IRO en Netherlands Maritime Technology/NMT)
met een achterban van 700+ leden en een stevige verankering in de windsector.
Voor een optimale aansluiting bij de behoeften van de achterban is in januari 2019 een exportcommissie
opgericht met 40 aangesloten bedrijven, waarvan circa 70% MKB. Bovendien is er een vaste zetel in de
commissie voor vertegenwoordigers vanuit RVO-International Clean Energy Partnership (ICEP) en
Buitenlandse Zaken/Directie Internationaal Ondernemen (DIO), zodat de strategie en activiteiten in
uiterste precisie op elkaar afgestemd worden. De exportcommissie is ingebed in de organisatiestructuur
van NWEA en wordt voorgezeten door HHWE.
Als brancheverenigingen met een aanzienlijke en brede achterban zijn wij een serieuze gesprekspartner
voor de (internationale) sector en overheden in publiek-private initiatieven rondom de
internationaliseringsagenda voor windenergie. De aansluiting bij de doelen zoals vastgesteld in de
Beleidsnotitie Buitenlandse zaken/BHOS “Investeren in Perspectief”2, de innovatie- en
internationaliseringsagenda van de Topsector Energie3 en agendazetting vanuit de exportcommissie zijn
leidend in onze activiteiten.
NWEA en HHWE, en daarmee de respectievelijke achterban, richten zich volledig op de windenergiesector
en hebben daardoor gezamenlijke belangen. Met het oog hierop is in 2019 een fusietraject in gang gezet.
Het doel is om per 1 januari 2021 de fusie tussen de verenigingen te formaliseren. Met deze fusie ontstaat
een one-stop shop voor binnenlandse samenwerkingspartners, de Nederlandse industrie en
overheidsinstanties, alsmede voor buitenlandse stakeholders, overheidsinstanties en het diplomatieke
netwerk. Op deze manier kan een nog doelgerichtere en gebundelde strategie worden uitgezet met
betrekking tot handelsbevorderende activiteiten.
2.2.

Missie en visie

Het consortium van brancheverenigingen, in nauwe samenwerking met de exportcommissie, de
Nederlandse overheid en de diplomatieke posten, biedt ondersteuning aan de Nederlandse windenergie
supply chain door het agenderen van sectorbrede export-gerelateerde thema’s en het faciliteren van
activiteiten op het gebied van handelsbevordering (zoals paviljoens op internationale beurzen,
inkomende en uitgaande handelsmissies, seminars en workshops). Hiermee ondersteunen wij bedrijven

2
3

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018). Investeren in perspectief: goed voor de wereld, goed voor Nederland (pp. 8-12)
TKI Wind op Zee (2019). TKI Wind op Zee Programma 2019-2020 (pp. 6-8)
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bij het verwerven van een positie op buitenlandse markten, waarbij we ons in eerste instantie focussen
op de meest kansrijke landen met het meest evidente marktpotentieel.
Om onze missie te ondersteunen richten wij ons op drie aandachtsgebieden:
• Internationale exposure/branding;
• Overheidsbetrekkingen/economische diplomatie (bijvoorbeeld inzake “level playing field”); en
• Versterking en verbinding (kennisdeling/netwerk) van stakeholders binnen de globale windsector.
2.3.

Martktpotentieel

Het groeiende internationale marktpotentieel voor (met name offshore) wind laat zien dat de
verdienkansen voor de Nederlandse windsector enorm zijn.
•

“For offshore wind power, the global cumulative installed capacity would increase almost ten-fold by 2030 (to
228 GW) and substantially towards 2050, with total offshore installation nearing 1 000 GW by 2050.”

•

“Even higher growth would be required in annual offshore wind capacity additions – around a ten-fold
increase, to 45 GW per year by 2050 from 4.5 GW added in 2018.”

•

“For offshore wind, global average annual investments would need to increase three-fold from now until 2030
(USD 61 billion/year) and more than five-fold over the remaining period to 2050 (USD 100 billion/year)
compared to 2018 investments (USD 19 billion/year).”4

Bij de aanname van een marktaandeel van 10% voor de Nederlandse windsector kan het
verdienpotentieel voor offshore wind daarmee oplopen van circa EUR 5 miljard per jaar (2030) tot circa
EUR 9 miljard per jaar (2050).
Voor onshore wind zijn de prognoses voor geïnstalleerd vermogen en jaarlijkse investeringen zelfs nog
hoger, echter blijft de interesse van Nederlandse supply chain bedrijven om deze internationale markt
collectief te benaderen vooralsnog uit. Vermoedelijk heeft dit te maken met de grotere focus om de
Nederlandse markt, een beperkter aanbod van onderscheidende diensten/producten en daarmee een
minder competitieve propositie.
Om onze kansen voor offshore wind optimaal te kunnen benutten willen wij sterk inzetten op het
vermarkten van de “Dutch Approach”:
• De huidige systematiek voor uitrol van Wind op Zee binnen Nederland;
• Nederlandse expertise op het gebied van offshore installatie & transport, havens & logistiek, fundaties
en onderzoek;
• De sterke Nederlandse supply chain met een rijke maritieme/offshore historie; en
4

IRENA (2019). Future of Wind: deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects (p. 10). Abu
Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten: International Renewable Energy Agency
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•

De rol van windenergie binnen de energietransitie (“Embracing the Energy Transition”).

Samenwerking tussen alle belanghebbenden: G2G, B2B en K2K alsmede de interactie tussen deze drie
segmenten is naar onze mening de sleutel tot succes. Voor het segment B2B verwachten wij in de
komende jaren verder te kunnen groeien door de toenemende interesse voor buitenlandse afzetmarkten
binnen de sector. Wind biedt enorme kansen voor veel Nederlandse bedrijven die van oudsher
fossiel/maritiem georiënteerd zijn. Zij kunnen de energietransitie aangrijpen om een positie te kunnen
verwerven binnen de windsector.
2.4.

Introductievideo Nederlandse windsector

De Nederlandse offshore wind sector heeft een krachtig verhaal te vertellen: een verhaal van water en
wind, over historie en toekomst, samenwerken en erop uit trekken. Bedrijven, brancheorganisaties en
overheid gaan samen op weg om aan de wereld te laten zien dat wind en water werkt. Hiertoe is op het
Wind Europe Event in Amsterdam in 2017 een nieuwe gezamenlijke campagne “wind & water works”
gelanceerd met een video die inzicht geeft in de kracht van de Nederlandse windsector (klik voor de video
op deze link)

(Klik op afbeelding om de video in een ander venster af te spelen)
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3.

EXPORTSTRATEGIE 2020-2022

3.1.

Pre-corona exportplan

Begin 2020 heeft de exportcommissie een Exportplan samengesteld waarin relevante strategische
thema’s en een groeipad voor de komende 3 jaar zijn uitgezet. Dit is het raamwerk om specifieke
activiteiten in te plannen in de jaarlijkse exportagenda. Ongeacht de impact van corona zijn de landen,
thema’s en activiteiten die benoemd zijn in het exportplan een belangrijke pijler voor de verdere
implementatie van een solide toekomstbestendige exportstrategie.
Wel bestaat er een mogelijkheid dat we door de geldende restricties meer tijd nodig hebben om zaken in
gang te zetten en in sommige gevallen moeten kiezen om bepaalde thema’s tijdelijk “on hold” te zetten.
Dit geldt met name voor de activiteiten waarvoor reizen noodzakelijk is, omdat we er rekening mee
houden dat de mogelijkheden en bereidheid hiertoe (zowel inbound als outbound) de komende tijd sterk
verminderd zal zijn.
3.2.

Ambities

Al is de precieze impact van corona nog niet duidelijk (hetzij in negatieve of wellicht zelfs in positieve zin),
voor de komende jaren is de globale windmarkt nog volop in beweging. Het traject van marktbenadering
vraagt een uiterste inspanning om op vele borden tegelijk te blijven schaken en met flexibiliteit in te
springen op de kansen per land. Ook is er nog veel werk te verrichten aan de basis; het betrekken van
stakeholders (zowel binnen de sector als ook binnen de Nederlandse overheid), het uitrollen van het
online platform ‘wind & water works’ en verdere professionalisering van de organisatie. Dit brengt de
nodige uitdagingen met zich mee vanwege een beperkte beschikbare capaciteit van personeel dat
gecommitteerd is aan de export, maar ook vanwege gelimiteerde financiële speelruimte binnen de (nonprofit) brancheverenigingen.
3.3.

Thema’s en activiteiten

Vooralsnog ligt de lat in het exportplan hoog door het benoemen van een aantal thema’s en activiteiten
voor de jaren 2020-2022 in samenspraak met de exportcommissie.
THEMA'S
Versterken en verbreden van (diplomatiek)
netwerk (overheid en lokale/globale
windassociaties)
Belangenbehartiging/lobby bij NL overheid
en overige stakeholders t.b.v.
exportpromotie (InvestNL, NLinBusiness,
VNO-NCW, TKI, Topsector Energie)

BEOOGD RESULTAAT
Wereldwijd sterk netwerk onder posten en lokale
stakeholders t.b.v. informatievoorziening /
economische diplomatie
1-op-1 aansluiting bij strategische reisagenda met
optimale aansluiting van alle stakeholders
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Aantrekken van leden met interesse in
export

Bredere ledenbasis met interesse in exportactiviteiten
(i.e. bredere basis om naar buiten te treden als sector)

Uitrol wind & water works portal &
ontwikkeling marketingmiddelen
Onderzoek naar optimalisatie van inzet
overheidsinstrumentarium t.b.v. export

Sterke merkidentiteit en commitment van achterban
voor wind & water works portal
Maximale inzet van overheidsinstrumentarium op Tier
1 en 2 landen en overige nieuwe markten ter
ondersteuning van activiteiten
Geoptimaliseerde exportagenda met aanwezigheid op
de meest relevante events, in de meest relevante
landen/gebieden
Optimalisatie van K-to-K component binnen
exportactiviteiten.

Uitbreiding beurzenprogramma & missies

Stroomlijnen van contacten met
kennisinstellingen en hun onderzoek
agenda’s t.b.v. exportstrategie/agenda
Nauwere aansluiting bij relevante
exportthema’s binnen NL windsector, b.v.
innovatie, arbeidsmarkt, IMVO, ecologie,
waterstof/Gas meets Wind, etc.
Intensivering activiteiten t.b.v. market
research + tender/projectinformatie

Bredere inzet & aansluiting van windsector binnen NL
op internationaal relevante thema’s t.b.v.
internationale branding
Reguliere voorziening markt- & tenderinformatie aan
onze leden

ACTIVITEITEN
HEDEN-JAAR 1
2-4 uitgaande missies

INZET IN JAAR 1 TOT 3
4-6 uitgaande missies

BEOOGD RESULTAAT
Tenminste 1 jaarlijkse missie op alle Tier
1 en 2 landen (in combinatie met beurs
of strategische reisagenda, of anderszins)

4-6 inkomende missies

6-10 inkomende missies

1-2 PIB programma’s

2-4 PIB of (pre-)PPS op Tier
1 en 2 landen

3-4 kennis/landensessies

6-8 kennis/landensessies

6-8 beurzen

8-12 beurzen

HHWE/NWEA (i.s.m. partners) als host
voor alle inkomende windmissies
Local liaison officer op alle Tier 1 en 2
landen (via PIB/pre-PPS, PPS of
anderszins)
kennis/landensessies op alle Tier 1 en 2
landen en relevante kennisonderwerpen
Tenminste 1 beurs op alle Tier 1 en 2
landen en deelname aan overige
relevante globale events (waar mogelijk
in combinatie met een
beurs/conferentie).
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3.4.

Doellanden en speerpunten

Om de juiste focus te behouden en optimaal aan te sluiten bij de behoeftes van de bedrijven zijn in het
Exportplan een aantal doellanden benoemd die aangemerkt worden als meest kansrijk, met het meest
evidente marktpotentieel.
Let wel dat dit de landen betreft waar we op in zetten om als collectief op te treden, veelal landen met
een opkomende of ontwikkelende (offshore) windenergiemarkt. Bestaande markten in een verder
gevorderd stadium van ontwikkeling, vooral binnen Europa, zijn voor veel bedrijven zeer goed te bedienen
op individuele basis; de rol van de brancheverenigingen als facilitator en verbinder is hier minder evident,
net als de versterkende functie van het collectief om de zichtbaarheid te vergroten.
De categorisering van landen is gemaakt in de vorm van Tier 1, 2 of 3 categorie, op basis van de kwaliteit
van de beschikbare business intelligence en marktinformatie, het lokale netwerk, de kansen voor en
interesse vanuit de Nederlandse windenergie bedrijven en de huidige marktvoorspellingen in de
Nationale Klimaat- en Energieplannen van de doellanden:
• TIER 1 (proactieve marktbenadering op korte termijn): Baltische staten, China, Frankrijk, India, Japan,
Polen, Taiwan, Verenigde Staten, Vietnam en Zuid-Korea.
• TIER 2 (proactieve/reactieve marktbenadering op korte en middellange termijn): België, Denemarken,
Duitsland, Ierland, Indonesië, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk.
• TIER 3 (reactieve marktbenadering op middellange en lange termijn): Brazilië, Canada, GCC-landen,
Mexico, Turkije, Zuid-Afrika.
In bijlage 7.2 is een overzicht toegevoegd van de doellanden met marktinformatie en speerpunten die
opgenomen zijn in het oorspronkelijke Exportplan voor 2020.
De lijst met doellanden wordt periodiek met de exportcommissie doorgenomen om de landenprioritering
te toetsen aan het actuele markt- en exportpotentieel voor Nederlandse bedrijven. Dit dient als basis voor
het Exportplan voor het volgende kalenderjaar.
3.5.

Matrix activiteiten, stakeholders en instrumentarium

De exportmatrix die is toegevoegd als bijlage 7.1 bevat een overzicht waarin alle bovenstaande thema’s,
activiteiten en stakeholders zijn gecombineerd. Hierin is aangegeven wat tot nu toe is gerealiseerd (x) en
welke speerpunten voor 2020 (pre-corona) zijn benoemd om het groeipad in te zetten.
In de volgende hoofdstukken van dit onderzoek beoordelen we of deze matrix voor de
handelsbevordering post-corona nog aansluit bij de wensen van de bedrijven (bijvoorbeeld inzake de
landenfocus) en of het tijdpad voor uitvoering van activiteiten nog haalbaar is. Indien nodig kunnen we
onze operationele agenda aanpassen om de beoogde resultaten zo goed als mogelijk te realiseren,
ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door corona.
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4.

CORONA IMPACT

4.1.

Globale markt outlook post-corona

Corona kwam als een donderslag bij heldere hemel. Al waren de indicaties uit Azië in het begin van 2020
verontrustend, de uitbraak in Europa (en later in de rest van de wereld) en de lockdown maatregelen die
daarop volgden, had niemand voor mogelijk gehouden.
In de beginfase, in maart 2020, was er veel onzekerheid, namen speculaties over het verloop de overhand
en ging het bedrijfsleven in de overlevingsstand. Wereldwijd kwamen kwetsbaarheden van het systeem
aan het licht, maar ontstond er ook een nieuw elan over de noodzaak om zaken anders aan te pakken en
deze situatie aan te grijpen om naar meer efficiënte en duurzame oplossingen te zoeken.
Niettegenstaande de (financiële) druk die de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de situatie met zich
meebrengt voor veel bedrijven, lijkt de voorlopige directe impact van corona op de windsector minder
zwaar dan voor veel andere sectoren, of tenminste op korte termijn hanteerbaar. Dit heeft in veel gevallen
te maken met de coöperatieve handelswijze van overheden. De windsector wordt in veel landen
aangemerkt als vitale sector en kan daarom in veel gevallen doorwerken met inachtneming van de
benodigde veiligheidsmaatregelen. Flexibilisering van regelgeving (bijvoorbeeld voor werken offshore &
aflossing) leidt ertoe dat projecten niet stil komen te liggen.
Voor de globale windsector verwacht het International Energy Agency (IEA)5 een terugval van 13% in
nieuwe installaties voor hernieuwbare energie. Marktonderzoeker Wood Mackenzie6 ziet voor de
(on/offshore) windsector wereldwijd een terugval van 6.5% (equivalent aan 4,9 GW). Voor 2020 betekent
dit een totaal aan nieuwe installaties van 73 GW (ten opzichte van 62 GW in 2019). Europa is hard
getroffen, vanwege de zeer stringente lockdownmaatregelen in Europese landen zoals Frankrijk, Italië en
Spanje, maar ook door intelligente lockdowns in andere Europese landen. WindEurope7 verwacht binnen
Europa een terugval van 30% in nieuwe installaties ten opzichte van eerdere voorspellingen (zonder
verdere specificatie over de verdeling tussen onshore en offshore of specifieke geografische
zwaartepunten), afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen. De grootste factoren die tot deze
terugval leiden zijn verminderde productiecapaciteit, gesloten grenzen en de dreiging van gecancelde of
uitgestelde aanbestedingen.
Deze effecten op de markt in 2020 zijn blijvend en naar verwachting niet zondermeer in te halen. Dit heeft
in veel gevallen te maken met de grote klimaatambities van landen en de strakke uitrolplanning die weinig
ruimte overlaat voor een inhaalslag. Tegelijkertijd is er ook optimisme dat de sector weer snel zou kunnen
herstellen als een gedeelte van de vertraagde projecten en de geplande projecten voor 2021 opgestart
5

International Energy Agency (2020). World Energy Investment 2020: the energy industry that emerges from the covid-19 crisis
will significantly different from the one that came before.
6 Wood Mackenzie (2020). Global Wind Power Market Outlook and Coronavirus Update: Q1 2020.
7 WindEurope, COVID-19 Wind Information Hub, 2020. www.windeurope.org
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worden. Ondersteunend overheidsbeleid speelt daarin een cruciale rol. Met het perspectief van afname
in de wereldwijde handel (-11% volgens het International Monetary Fund (IMF)8 en economische krimp
van de globale economie (-3%) en de Europese economie (-7,5%, waarbij er enorme verschillen zijn tussen
de verschillende Europese landen), kan een versnelling in de ontwikkeling van windenergie een
belangrijke rol spelen in de weg naar duurzaam economisch herstel. De onderkenning van de importantie
van de sector wordt met name in Europa bevestigd door een EU herstelplan, waarin hernieuwbare energie
gezien wordt als drijver van economisch herstel en een nieuwe duurzame economie.
Op langere termijn, afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, zal blijken of landen hun ambities met
betrekking tot hun meerjarige uitrolplanning hebben weten te behalen. Projecten die zich nu in een
vroege fase bevinden en momenteel vertraging oplopen door investerings- of financieringsissues, lopen
daarmee ook het risico van vertraging in de tender- en constructiefase. Het precieze effect hiervan zal zich
op de langere termijn manifesteren. Wanneer er daardoor wereldwijd minder nieuwe windparken
gebouwd worden dan voorzien in de Nationale klimaat- en energieplannen, betekent dit op termijn dat
landen mogelijk niet in staat zijn hun klimaatambities te verwezenlijken, waarmee de afspraken uit het
CoP 2015 Parijsakkoord in gevaar kunnen komen.
4.1.1

Bedreigingen en zwaktes

Voor windenergie kunnen de volgende factoren een negatieve impact hebben op de markt en de sector:
•

Disrupties in de supply chain leiden niet alleen tot vertragingen in projecten, maar zorgen ook voor
een sterkere focus op autonomie. Alhoewel een zekere mate van zelfvoorzienendheid niet per
definitie negatief hoeft te zijn, kan dit uiteindelijk wel leiden tot protectionisme en zware local
content eisen waardoor de exportkansen voor de Nederlandse windbedrijven verminderen.

•

Dalende stroomprijzen door afname van de vraag kunnen leiden tot verslechtering van
projectmarges voor de windsector.

•

De onvoorspelbare toekomst en verwachte economische recessie leiden tot hogere kosten voor
projectfinanciering. Dit resulteert in grotere terughoudendheid bij financiers en uitstel van
investeringsbeslissingen.

•

De financiële druk bij bedrijven leidt tot beperking in beschikbare middelen, tot voorzichtigheid en
soms ook tot ontslagen. Dit heeft naast een beperking op export- en innovatiebereidheid, ook een
impact op het toch al beperkte aanbod van gekwalificeerd personeel, dat door corona ook nog eens
minder beschikbaar is om internationaal ingezet te worden. Hierdoor kunnen projecten vertraging
oplopen.

8

International Monetary Fund (2020). World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown.
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•

Kostprijsverhogingen door hogere CAPEX (Capital expenditure of investeringsuitgaven) bij
aanhoudende restrictieve maatregelen kunnen leiden tot verslechtering van het maatschappelijk en
politiek draagvlak en ook op de economische positie van wind binnen de energiemix. Uiteindelijk
ontstaat daardoor zelfs het gevaar voor een terugval naar fossiele energiebronnen zoals steenkool,
waardoor duurzaamheidsdoelen in gevaar komen.

4.1.2

Kansen en sterktes

Voor windenergie kunnen de volgende factoren een positieve impact hebben op de markt en de sector:
•

De huidige coronacrisis laat zien dat de windsector een zeer adaptieve sector is, die gewend om te
gaan met prijsdruk en lage marges. Veel organisaties zijn daarop ingericht en weten zich (op korte
termijn) te handhaven binnen een veranderend speelveld.

•

De ondersteuning van overheden ten aanzien van flexibilisering van regelgeving ten behoeve van de
windindustrie als vitale sector is van grote waarde. Ook coulance met betrekking tot
projectvertragingen en vergunningverlening heeft voorkomen dat grote verstoringen binnen de
sector (vooralsnog) tot een minimum zijn beperkt.

•

Het inzicht dat een versnelling in de ontwikkeling van windenergie een belangrijke rol kan spelen in
de weg naar duurzaam (CO2 vrij) economisch herstel biedt toekomstperspectief voor de sector. De
Green New Deal en de algemene tendens en focus ten behoeve van hernieuwbare energie en
CO2reductie kan de sector de wind in de rug geven in het post-corona tijdperk.

4.2.

Voorlopige effecten van corona op bedrijven

De inventarisatie van de grootste struikelblokken die de bedrijven na circa 10 weken coronarestricties
ervaren, helpen om de focus te bepalen voor activiteiten in het post-corona tijdperk.
Voor handelsbevordering richt zich dat in eerste instantie op het gebied van business development en
acquisitie. Ook effecten op lopende projecten en de algehele bedrijfsvoering worden onderzocht, omdat
dit een impact heeft op het track record en de financiële weerbaarheid van bedrijven en daarmee ook op
hun bereidheid om zich op internationale windmarkten te begeven.

STAKEHOLDERCONSULTATIE : De bevindingen uit de enquêtes worden op de volgende pagina’s gepresenteerd in de
grijze inzetten met hyperlinks naar de grafieken in de bijlagen.
Voor het onderzoek zijn 43 vertegenwoordigers uit de private windsector geraadpleegd voor een uitvraag over de
impact van corona. Dit is een brede vertegenwoordiging uit de sector, van multinational tot MKB, die actief is op een
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zeer breed en gevarieerd speelveld binnen de keten: van installatie en funderingen tot consultancy & engineering,
maakindustrie en toeleveranciers van producten & services.
Voor dit onderzoek zijn 24 buitenlandse posten ondervraagd: Ambassade (14), Consulaat-Generaal (5), NBSO (3),
Overig (NTIO, innovatie office/regionaal team) (2) uit de volgende landen: België, Brazilië, China, Denemarken, Dubai,
Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Indonesië, Japan, Letland, Litouwen, Mexico, Noorwegen, Polen, Taiwan, Turkije,
Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Verenigde Staten (VS), Vietnam en Zuid-Korea.

Omzetgegevens / bedrijfsomvang in Euro:

Exportervaring respondenten in jaren:
tussen 0-3 jaar

19%

tussen 0 - 5 miljoen Euro

67%

tussen 5 - 15 miljoen Euro

9%

tussen 3-5 jaar

16%

5%

> 5 jaar

65%

tussen 15 - 50 miljoen Euro
>50 miljoen
dat wil ik niet zeggen

12%

Tabel B02 - GrafiekB02

7%

Tabel B01 - GrafiekB01

Jaren ervaring per bedrijfsomvang

TOTAAL (N=43)

tussen 0-3 jaar

tussen 3-5 jaar

> 5 jaar

tussen 0 - 5 miljoen Euro

67%

28%

14%

59%

tussen 5 - 15 miljoen Euro

9%

0%

50%

50%

tussen 15 - 50 miljoen Euro
>50 miljoen
dat wil ik niet zeggen

5%

0%

0%

100%

12%

0%

0%

100%

7%

0%

33%

67%

Tabel CAT02

Op de vraag op welke wijze bedrijven corona impact ondervinden komt naar voren:
Corona impact volgens bedrijven:

Door de overheidsrestricties op buitenlandreizen is het onmogelijk
om klanten te bezoeken en deel te nemen aan beurzen en missies
Ik ondervind op verschillende manieren vertraging door de corona
maatregelen (effecten uitgesplitst in separate tabel B04)
Ik kom moeilijker in contact met (buitenlandse) relaties door
slechtere bereikbaarheid en communicatiemogelijkheden

Onderverdeling respondenten
o.b.v. aantal jaren exportervaring
TOTAAL (N=43)
65%

0-3jr
18%

3-5jr
21%

>5jr
61%

47%

15%

15%

70%

42%

33%

17%

50%
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Ik ben bezorgd over de gezondheid van mijn personeel en/of
beperkt door HSE maatregelen vanuit mijn bedrijf (b.v.
bedrijfsbeleid t.a.v. reizen)
Ik ben bezorgd over de financiële toekomst van mijn bedrijf en/of
verwacht beperking van financiële middelen om exportactiviteiten
uit te voeren

23%

0%

20%

80%

19%

50%

25%

25%

Ik heb het te druk met de algemene bedrijfsvoering in Nederland
en heb minder tijd om me op het buitenland te richten
Ik ondervind geen impact of hinder door corona

12%

40%

0%

60%

12%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Anders

Opmerkingen:
o Projecten gaan door, maar met extra druk op prijs. Daarom soms onmogelijk om orders te scoren, die normaliter op basis
van kwaliteit en service gegund zouden worden.
o BD is lastiger door minder fysieke afspraken
o Verschuiving/vertraging van projecten door COVID
o De vraag in de Wind sector neemt niet af en eerder toe
Tabel B03- GrafiekB03

Uitsplitsing impact corona per bedrijfscategorie (o.b.v. jaren exportervaring)
Corona impact binnen bedrijfscategorieën:

0-3jr (N=8)
63%

3-5jr (N=7)
86%

>5jr (N=28)
61%

38%

43%

50%

75%

43%

32%

0%

29%

29%

Ik ben bezorgd over de financiële toekomst van mijn bedrijf en/of verwacht
beperking van financiële middelen om exportactiviteiten uit te voeren

50%

29%

7%

Ik heb het te druk met de algemene bedrijfsvoering in Nederland en heb minder
tijd om me op het buitenland te richten
Ik ondervind geen impact of hinder door corona

25%

0%

11%

0%

0%

18%

0%

0%

0%

Door de overheidsrestricties op buitenlandreizen is het onmogelijk om klanten te
bezoeken en deel te nemen aan beurzen en missies
Ik ondervind op verschillende manieren vertraging door de corona maatregelen
(zie volgende vraag hieronder)
Ik kom moeilijker in contact met (buitenlandse) relaties door slechtere
bereikbaarheid en communicatiemogelijkheden
Ik ben bezorgd over de gezondheid van mijn personeel en/of beperkt door HSE
maatregelen vanuit mijn bedrijf (b.v. bedrijfsbeleid t.a.v. reizen)

Anders
Tabel CAT02

Uit het onderzoek komt naar voren dat reisbeperkingen de grootste belemmering vormen onder de
respondenten. Met name startups (0-3 jaar) komen nu veel moeilijker in contact met (buitenlandse)
partijen. In tegenstelling tot bedrijven die al langer opereren hebben zij nog geen solide netwerk
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opgebouwd. Begrijpelijkerwijs maken zij zich ook meer zorgen om hun financiële positie. Als
brancheverenigingen kunnen wij hierop inspringen door het aanbieden van alternatieve methodes om te
bewerkstelligen dat ook deze partijen gefaciliteerd worden om de juiste contacten op te doen.
Bedrijven die zich al langer op de exportmarkt begeven, bemerken met name vertragingen in lopende
werkzaamheden en het feit dat zij hun klanten niet kunnen bezoeken. Hoewel dit deels met digitale
middelen is op te lossen, is dit lastiger als het aankomt op bezoek van de projectlocaties en ondersteuning
op locatie. Dit is nu alleen mogelijk als bedrijven over een kantoor of agent in het buitenland beschikken.

Op de vraag op welke wijze bedrijven vertraging vanwege corona ondervinden komt naar voren:
Vertragingen door corona volgens bedrijven:

Onderverdeling respondenten
o.b.v. aantal jaren exportervaring
TOTAAL (N=43) 0-3jr
3-5jr
>5jr

Uitstel van investeringsbeslissingen
Inzet van en/of tekort aan (buitenlands) personeel

51%
40%

18%
6%

18%
24%

64%
71%

Beperkende maatregelen op projecten door quarantaine
voorschriften (b.v. voor het aflossen van personeel)

35%

7%

27%

67%

In contact komen met de juiste mensen t.b.v. Sales/Business
Development

35%

47%

7%

47%

Uitstel van gunningen van nieuwe projecten
Beperkende maatregelen op projecten door
veiligheidsvoorschriften (b.v. werken op afstand in kleine
ruimtes)
Bemoeilijkte contractonderhandelingen

35%
30%

13%
15%

40%
23%

47%
62%

30%

23%

23%

54%

Doorlooptijden van leveranties
Beperkende maatregelen op kantoor (b.v. door de 1.5m
afstandmaatregelen, thuiswerken)
Specifieke wet- en regelgeving (ook invoer/douaneformaliteiten)
voor buitenlandse bedrijven

28%
28%

0%
8%

33%
33%

67%
58%

12%

20%

20%

60%

5%
5%

0%
0%

50%
0%

50%
100%

Anders
0%
0%
0%
Opmerkingen:
o Contact via ambassade on hold omdat zij bezig zijn met corona beheersing
o Verschuiven van projecten veroorzaakt clashes op equipment planning
o Verlengde doorlooptijden bij onderhandelingspartners als gevolg van niet optimale werkomstandigheden

0%

Verlengde termijnen voor vergunningverlening
Ik ondervind geen vertraging

Tabel B04- GrafiekB04
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Uitsplitsing redenen voor vertraging per bedrijfscategorie (o.b.v. jaren exportervaring)
Vertragingen door corona binnen bedrijfscategorieën:

0-3jr (N=8)

3-5jr (N=7)

>5jr (N=28)

Uitstel van investeringsbeslissingen

50%

57%

50%

Inzet van en/of tekort aan (buitenlands) personeel

13%

57%

43%

Beperkende maatregelen op projecten door quarantaine voorschriften (b.v. voor
het aflossen van personeel)
In contact komen met de juiste mensen t.b.v. Sales/Business Development

13%

57%

36%

88%

14%

25%

Uitstel van gunningen van nieuwe projecten

25%

86%

25%

Beperkende maatregelen op projecten door veiligheidsvoorschriften (b.v. werken
op afstand in kleine ruimtes)

25%

43%

29%

Bemoeilijkte contractonderhandelingen

38%

43%

25%

Doorlooptijden van leveranties
Beperkende maatregelen op kantoor (b.v. door de 1.5m afstandmaatregelen,
thuiswerken)
Specifieke wet- en regelgeving (ook invoer/douaneformaliteiten) voor
buitenlandse bedrijven
Verlengde termijnen voor vergunningverlening
Ik ondervind geen vertraging
Anders

0%

57%

29%

13%

57%

25%

13%

14%

11%

0%

14%

4%

0%
0%

0%
0%

7%
0%

Tabel CAT03

Zoals al vastgesteld, beschouwen vooral startende bedrijven (0-3 jaar) het gebrek aan contact met de
juiste mensen ten behoeve van sales / business development als grootste hindernis. Bij bedrijven met een
langere staat van dienst valt juist op dat zij hinder ondervinden van uitstel van gunningen van nieuwe
projecten en uitstel van investeringsbeslissingen. Zij ondervinden ook het meeste vertraging door
beperkende maatregelen bij projecten in aanbouw, waarbij quarantaine voorschriften en
veiligheidsvoorschriften een grote impact hebben.

Het is interessant om te zien of de bevindingen van de posten overeenkomen met die van de bedrijven:
Impact corona volgens de posten:
Mondiale en binnenlandse vertragingen in de toeleveringsketen (vertragingen levering equipment)

46%

Investeringsbeslissingen toekomstige windenergie projecten

42%

Ik zie (nog) geen impact op de wind sector

33%

Mobiliteit arbeidskrachten als gevolg van logistieke maatregelen overheid (crew/wisseling, inzet, tekort, etc.)

38%

Licenties voor windenergie projecten

38%

Financiering van windenergie projecten (belastingen en ander stimuleringsbeleid)

25%

Vermindering van de arbeidskrachten

21%
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Beperkende maatregelen voor buitenlandse bedrijven

25%

Contract onderhandelingen

13%

Kosten windenergie

8%

Vertragingen bij aanbestedingen

4%

Tabel P01 - GrafiekP01

Het onderzoek geeft aan dat de buitenlandse posten het lastiger vinden om de impact van corona op de
windsector te duiden: bijna 35% van de respondenten geeft aan (nog) geen impact op de wind sector te
bemerken. Wel wordt duidelijk dat uitstel van investeringsbeslissingen bij zowel de bedrijven als de
posten beschouwd wordt als de meest vertragende factor als gevolg van corona.
4.3.

Inventarisatie impact op markt en doellanden

4.3.1

Globale windsector

Zoals al eerder vastgesteld in de algemene beschouwing over de markt, lijken de effecten op de
windsector op de korte termijn vooralsnog, na circa 10 weken van restrictieve maatregelen, gematigd te
zijn.

Hoe verwachten bedrijven dat het marktpotentieel zich

Hoe verwachten bedrijven dat hun omzet zich post-

post-corona ontwikkelt:
gelijk blijft

47%

corona ontwikkelt:
gelijk blijft

28%

ik weet het (nog) niet

28%

ik weet het (nog) niet

29%

groeit

16%

groeit

21%

daalt

9%

daalt

22%

Tabel B05 - GrafiekB05

Tabel B06 - GrafiekB06

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa één derde van de bedrijven verwacht dat zowel
marktpotentieel als omzet op een zelfde niveau zullen blijven.
Circa 10% verwacht dat het marktpotentieel daalt, maar meer dan 20% verwacht dat de omzet zal
afnemen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat bedrijven verwachten dat de uitvoering van projecten
duurder zal zijn post-corona (wellicht door de angst voor mogelijke claims die volgen op vertragingen in
de projectexecutie) of dat de kosten voor Business Development, Marketing en Communicatie in de
komende tijd toenemen om eventuele tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden goed te
maken.
De buitenlandse posten lijken in eerste instantie positiever te zijn gestemd over fluctuaties in het
marktpotentieel dan de bedrijven (67% versus 47%), maar zijn iets terughoudender over mogelijke groei.
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Hoe

verwachten

buitenlandse

posten

dat

het

Hoe verwachten buitenlandse posten dat de activiteiten

marktpotentieel zich post-corona ontwikkelt:
gelijk blijft

67%

van Nederlandse bedrijven zich post-corona ontwikkelt:
gelijk blijft
37%

ik weet het (nog) niet

17%

ik weet het (nog) niet

33%

groeit

8%

groeit

13%

daalt

8%

daalt

17%

Tabel P02 – GrafiekP02

Tabel P03 - GrafiekP03

Over de activiteiten van Nederlandse bedrijven in het land van hun post zien we een gevarieerd beeld:
veel zal afhangen van het toekomstige klimaat- en industriebeleid. In Europa zien we met de Green New
Deal meer nadruk komen op duurzame energie. In de meeste landen buiten Europa (zowel Azië als de VS)
komt meer nadruk op local content, onderbouwd en gedreven door het innovatieve karakter van de
windsector en de mogelijkheid om werkgelegenheid te scheppen.
Al is er nog een groot aantal bedrijven dat aangeeft geen voorspelling te kunnen maken, in de
inventarisatie van de toekomstverwachting onder de bedrijven kan het twee kanten op gaan. Voor
individuele bedrijven kunnen er wel degelijk grote effecten zijn, maar sectorbreed worden die
gecompenseerd door bedrijven die juist groei verwachten in de globale windsector. Afhankelijk van beleid
en de ernst en duur van de economische recessie kan het sentiment zich alsnog ten goede of ten kwade
keren. In dit stadium lijkt de stemming vooralsnog gematigd positief, zeker in vergelijking met veel andere
sectoren die al in een vroeg stadium een enorme daling in omzet- en winstverwachting voorzagen. De
antwoorden vanuit de posten bevestigen dit beeld.
4.3.2

Doellanden

Naast de algemene uitvraag rondom globaal marktpotentieel en omzetverwachtingen, is het voor de
inrichting van de handelsbevorderingsagenda post-corona essentieel om de in het exportplan benoemde
doellanden nog eens te herijken aan de actuele strategische landenfocus van de bedrijven.
In bijlage 7.2 (kolom 3) is het landenoverzicht uit het Exportplan 2020 aangevuld met een korte
inventarisatie van de corona impact op basis van desk research en input van de buitenlandse posten.
Op de vraag op welke landen bedrijven zich in de komende 1-2 jaar zullen richten, zowel door uitvoering
van projecten als met business development en sales inspanningen, komt naar voren dat deze focus niet
veel zal afwijken van de reeds bestaande doellandenlijst pre-corona.
De grafiek met de uitkomsten van de landeninventarisatie is opgenomen in de bijlage als GrafiekB07.
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De uitkomsten hiervan zijn ook verwerkt in onderstaande tabel, met daaraan gekoppeld de voorlopige
inschatting van de posten over de impact en het activiteitenniveau van Nederlandse bedrijven in de
betreffende landen.
Doellandenoverzicht met verwachte ontwikkeling marktpotentieel & activiteiten Nederlandse
windsector:
Doellanden uit

Tier

Status van (offshore)

NL windsector actief

Verwachting impact

Verwachting

Exportplan 2020

status

windmarkt (voor NL

in dit land in

op marktpotentieel

impact op

windsector)

(BD/Sales of

activiteiten NL

projectuitvoerig)

bedrijven

(met hyperlinks naar
landeninformatie)

Baltische staten

1

opkomend

47%





België

2

gevestigd

86%

➔

➔

Brazilië

3

oriënterend

30%

➔



Canada

3

oriënterend

35%

-

-

China

1

gevestigd

49%

➔

?

Denemarken

2

gevestigd

79%

➔

➔

Duitsland

2

gevestigd

91%

?

?

Frankrijk

1

in ontwikkeling

70%

➔

?

GCC-landen

3

oriënterend

26%

➔

➔

Ierland

2

opkomend

53%





India

1

opkomend

28%

➔



Indonesië

2

oriënterend

23%

➔

➔

Japan

1

in ontwikkeling

60%

➔

?

Korea

1

opkomend

53%





Mexico

3

oriënterend

21%





Noorwegen

2

opkomend

49%

?

?

Polen

1

opkomend

58%

➔

➔

Taiwan

1

in ontwikkeling

72%

➔

➔

Turkije

3

oriënterend

23%

➔

?

Verenigd Koninkrijk

2

gevestigd

86%

-

-

Verenigde Staten

1

in ontwikkeling

70%

?

?

Vietnam

1

opkomend

49%

➔

➔

Zuid-Afrika

3

oriënterend

12%

-

-

Symbolen:  groeit, ➔ ongewijzigd,  daalt, ? (nog) niet bekend), - geen input ontvangen

Andere landen die op incidentele basis worden genoemd, maar vooralsnog niet in aanmerking komen
voor een collectieve marktbenadering zijn: EU in het algemeen, Australië, Filipijnen, Griekenland,
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Roemenië, West Afrika, Caraïbisch gebied en Zuid Amerika (Argentinië & Chili met potentieel voor floating
wind).
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er over het algemeen op dit moment nog geen goed beeld gevormd
kan worden over marktpotentieel en activiteiten van Nederlandse bedrijven of dat vooralsnog verwacht
wordt dat hierin geen grote veranderingen zullen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop vormen de
Baltische Staten en Ierland (met verwachte groei) en Zuid-Korea, Mexico en gedeeltelijk India (met
verwachte krimp).
4.3.3

Stadia van marktvolwassenheid

Uit de voorgaande resultaten is op hooflijnen vast te stellen dat de effecten van corona in de verschillende
fases van marktvolwassenheid voor de Nederlandse windsector als volgt samen te vatten is:
•

In opkomende markten die de eerste stappen tot ontwikkelen van windenergie hebben gezet,
betekent de coronacrisis een stap terug in de profilering van de Nederland sector. De onmogelijkheid
om beurzen en missies bij te wonen in deze landen, betekent dat er post-corona extra inspanning
geleverd moet worden om een positie te verwerven en om op het vizier van deze landen te blijven
staan.

•

De analyse van de impact en effecten van corona op de markt en vooruitzichten laat zien dat er een
gematigd positief sentiment is rondom markten in ontwikkeling, waar nog geen eigen lokale supply
chain op poten staat. Vooralsnog blijven deze markten voor Nederlandse bedrijven interessant en
misschien zelfs nog kansrijker post-corona. Het is onverminderd belangrijk om hier te werken aan
onze zichtbaarheid en ons netwerk.

•

De impact voor Nederlandse bedrijven in gevestigde windmarkten heeft vooral te maken heeft met
logistieke hindernissen rondom aflossing van personeel en beperkende veiligheidsmaatregelen.
Hierin spelen collectieve outbound handelsbevorderende activiteiten nauwelijks een rol. Bedrijven in
gevestigde windmarkten zijn over het algemeen zeer goed staat hun weg te vinden voor het oplossen
deze hindernissen.

4.4.

Impactanalyse op speerpunten exportstrategie windsector

Als we kijken naar de drie aandachtsgebieden die onder de basis van onze exportstrategie liggen, is het
evident dat de grootste impact plaatsvindt op het gebied van internationale zichtbaarheid en het
onderhouden van het netwerk als het gevolg van reisbeperkingen (hetzij opgelegd van overheidswege,
hetzij vanwege bedrijfsbeleid).
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Daarnaast blijft het in de komende tijd onzeker hoe de evenementensector de coronasituatie zal
oppakken, waardoor er veel onzekerheid bestaat over de gezondheidsrisico’s van deelname,
bezoekersaantallen en (financiële) risico’s die ontstaan als er beursruimte geboekt wordt. De doelstelling
om in de komende 1-3 jaar op te schalen naar een (nog) actievere deelname in buitenlandse evenementen
lijkt vooralsnog onhaalbaar.
Hiermee wordt duidelijk dat we als collectieve windsector zo snel als mogelijk verder moeten
onderzoeken hoe we alternatieven kunnen ontwikkelen om onze zichtbaarheid veilig te stellen.
In het kader van overheidsrelaties is gebleken dat circa een kwart van de buitenlandse posten te maken
heeft gehad met een hulpvraag vanuit Nederlandse bedrijven, voornamelijk vanwege aangepaste wet- en
regelgeving bij projectuitvoering (b.v. vanwege importbeperkingen) en reisrestricties. Hieruit blijkt nog
meer het belang van een goede connectie met de overheid, zeker in deze coronatijd.
De zorgen rondom het uitstel van investeringsbeslissingen en gunningen liggen in principe buiten de
invloedssfeer van de brancheverenigingen, maar kunnen bij aanhoudend uitstel wel onder de aandacht
gebracht worden van de economische posten en lokale windverenigingen. Als het exportpotentieel van
de Nederlandse bedrijven hier aantoonbaar in gevaar komt, is economische diplomatie op zijn plaats.
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5.

VOORSTEL OPERATIONELE ACTIEAGENDA

5.1.

Pre-corona exportagenda

De exportcommissie heeft voor 2020 een stevig en ambitieus exportplan met bijbehorende agenda
opgesteld. Door bevindingen op de beurzen Wind Expo Tokyo in Japan (februari 2020) en Wind Energy
Asia (maart 2020) in Taiwan, werd al vroeg in het jaar duidelijk dat deze agenda onder druk zou komen te
staan vanwege de corona situatie.
Sindsdien is van de circa 20 geplande internationale events - waarbij in totaal deelname van circa 100-120
verschillende Nederlandse bedrijven voorzien werd - het merendeel geannuleerd of uitgesteld naar een
latere datum. Deze verstoring van de exportagenda heeft grote gevolgen voor de voorgenomen koers,
waarbij stevig ingezet werd op internationale reizen en ontmoetingen met internationale stakeholders,
hetzij in het betreffende land of door het ontvangen van handelsmissies in Nederland.
De oorspronkelijke exportagenda voor 2020 is aangepast, waarbij het voor enkele events nog onzeker is
of ze alsnog in Q4 2020 doorgang zullen vinden:
Date

Event name

Location

Status June 2020

Link

Wind Expo Tokyo

Tokyo, Japan

Completed

LINK

3-5 March

Wind Energy Asia (Asia-Pacific Wind)

Kaohsiung, Taiwan

Completed

LINK

18-19 March

Belgian Offshore Days

Ostend, Belgium

Postponed Nov. 2020

LINK

19-20 March

Factfinding mission Ireland

Dublin, Ireland

Postponed t.b.d.

LINK

20-24 April

Trade Mission Poland/Lithuania

Warsaw PL/Vilnius LT

Postponed t.b.d.

LINK

21-23 April

IPF (International Partnering Forum)

Rhode Island, USA

Cancelled NL booth

LINK

22-24 April

Floating Offshore Wind FOWT 2020

Marseille, France

Postponed Sept. 2020

LINK

4-7 May

OTC Houston

Houston, USA

Cancelled

LINK

11 May

Incoming visit Clean Energy States Alliance

Rotterdam, NL

Postponed t.b.d.

8-14 June 2020

China Offshore Wind mission

Jujian, Jiangsu & Guandong

Postponed t.b.d.

LINK

10-12 June

Seanergy

Nantes, France

Cancelled

LINK

16-17 June

Global Offshore Wind

Manchester, UK

Postponed Oct. 2020

LINK

WindEnergy Hamburg

Hamburg. Germany

Postponed Dec. 2020

LINK

February 2020
26-28 February
March 2020

April 2020

May 2020

June

September
22-25 September
October 2020
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13-14 October

AWEA Offshore Windpower + State Tour

New York, USA

As planned (for now)

14-16 October

Taiwan Energy Forum

Taipei, Taiwan

As planned (for now)

14-16 October

China Wind Power

Bejing, China

As planned (for now)

26-28 October

Offshore Energy Exhibition & Conference

Amsterdam, NL

As planned (for now)

LINK

Energy Week DubaiEXPO

Dubai/Abu Dhabi, U.A.E.

Postponed to 2021

LINK

November 2020
5-12 November

Other events in 2020 (dates t.b.c.)
t.b.c.

Vietnam wind mission

t.b.d.

t.b.c.

Bilateral OW meeting Belgium-NL

September 2020?

t.b.c.

Korea wind mission

t.b.d.

5.2.

Beschikbaarheid van middelen herstarten agenda post-corona

Voor de herstart van de exportagenda post-corona en het ontwikkelen van alternatieve middelen om de
exportstrategie te ondersteunen is het noodzakelijk te weten of de sector verwacht dergelijke initiatieven
te kunnen ondersteunen.

Hoe verwachten bedrijven in de komende 1-2 jaar middelen in te kunnen blijven zetten ten behoeve van handelsbevordering.
Zij verwachten dat de inzet van beschikbare middelen in budget/mankracht:
gelijk blijft

40%

ik weet het (nog) niet

25%

groeit

19%

daalt

16%

Tabel B08 - GrafiekB08

Uit het onderzoek blijkt dat over de gehele linie de bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan
handelsbevorderende activiteiten per saldo gelijk blijft, met een variabele bij een kwart van de bedrijven
dat aangeeft hier nog geen inzicht in te hebben. Hieruit blijkt in ieder geval voldoende animo vanuit de
sector om ook post-corona aan te sluiten bij handelsbevorderende activiteiten, al moet rekening
gehouden worden met verminderde deelnemersaantallen.
Een teken aan de wand is dat 16% van de bedrijven minder middelen ter beschikking heeft voor
exportpromotie. Dit kan er op duiden dat extra ondersteuning vanuit de brancheverenigingen of de
overheid noodzakelijk is, bijvoorbeeld door verruiming of versoepeling van acceptatiecriteria voor
instrumenten zoals MKB/missievouchers.
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Voor veel activiteiten wordt in meer of mindere mate ondersteuning verleend door de buitenlandse
posten. Voor samenwerking met de sector geeft 80% van de posten aan middelen beschikbaar te hebben
om zich te richten op de windsector.

Dedicated personeel bij posten beschikbaar voor

Beschikbare uren op maandbasis bij posten

ondersteuning bij exportactiviteiten

> 48 uur per maand

17%
13%

ja

54%

16-48 per maand

nee

33%

0-16 uur per maand

ja, als onderdeel van

13%

Staf wordt beschikbaar gesteld op verzoek

66%

Tabel P04 - GrafiekP04

algemeen energieteam

Bereidheid en mogelijkheid tot inzet van extra mankracht
bij posten post-corona

Inzet middelen vanuit posten post-corona
blijft hetzelfde

4%

83%

afneemt

4%

toeneemt

4%

weet (nog) niet

9%

Nee

50%

Ja

38%

Misschien

12%

Tabel P06 - GrafiekP06

Tabel P05 - GrafiekP05

Meer dan de helft van de posten heeft dedicated personeel op het gebied van windenergie beschikbaar.
Nog eens 13% beschikt over een (hernieuwbaar) energie team. Dit weerspiegelt de relevantie die aan de
sector toegekend wordt, door de posten en door de Nederlandse overheid.
Ongeacht het aantal uur dat er staf vrijgemaakt kan worden, leert de ervaring dat de posten over het
algemeen zeer welwillend zijn om middelen beschikbaar te stellen als er ondersteuningsvragen vanuit de
sector komen (b.v. voor de organisatie van een exportactiviteit of het opzetten van een marktonderzoek
om kansen voor de Nederlandse sector in kaart te brengen).
Daar waar posten geen mogelijkheden zien voor extra inzet wanneer dat nodig, kan het
overheidsinstrumentarium (zoals een pre-PPS of PIB programma) mogelijk een deel van de oplossing
bieden. Met deze instrumenten kunnen (vaak parttime) lokale liaison officers aangesteld worden om
ondersteuning te bieden aan het Nederlandse cluster.
Een groot deel van de posten geeft aan in ieder geval ondersteuning te kunnen bieden op hetzelfde niveau
als pre-corona, een deel is zelfs bereid hier extra budget en/of mankracht voor vrij te maken. Dit biedt
over de gehele linie het vertrouwen dat sector en postennetwerk op hetzelfde niveau (of zelfs intensiever)
kunnen samenwerken om handelsbevorderende activiteiten voor de windsector op te zetten. Uiteraard
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is dit landspecifiek en zullen dergelijke initiatieven met de betreffende post besproken worden alvorens
hierover te beslissen.
5.3.

Inventarisatie activiteiten en stakeholders

5.3.1

Globale windsector: activiteiten

Zoals eerder vastgesteld in de voorgaande beschouwingen is het evident dat de grootste impact voor de
windsector in eerste instantie plaatsvindt op het gebied van internationale exposure en het onderhouden
van het netwerk. Hiervoor zijn in het Exportplan 2020 verschillende middelen ingezet die opnieuw tegen
het licht gehouden moeten worden om de impact van corona zo goed als mogelijk te minimaliseren.

Op de vraag welke handelsbevorderende activiteiten bedrijven in de komende 1-2 jaar, wellicht met
inachtneming van restrictieve coronamaatregelen, interessant blijven vinden, komt naar voren:
Interesse bedrijven voor handelsbevorderende activiteiten:

Onderverdeling respondenten
o.b.v. aantal jaren exportervaring
TOTAAL (N=43)
77%

0-3 jaar
21%

3-5 jaar
18%

>5 jaar
61%

Conferenties en presentaties namens de NL windsector
Beurzen (aanwezigheid van NL paviljoen of lounge)

74%
72%

22%
19%

19%
19%

59%
61%

Internationale programma’s t.b.v. handelsbevordering (zoals
PIB/Partners in International

63%

19%

15%

67%

Matchmaking (faciliteren van kennismaking tussen NL en
buitenlandse stakeholders)
Missies inkomend (buitenlandse delegaties naar NL)

60%

27%

15%

58%

60%

19%

19%

62%

Distributie van actuele marktinformatie naar NL bedrijven in
windsector

60%

23%

19%

58%

Opstarten van nieuw marktonderzoek op nieuwe/opkomende
markten

60%

23%

19%

58%

Kennissessies (sessies voor NL bedrijven over specifieke landen
en/of onderwerpen)
PR campagnes vanuit de NL sector (social media, mailings)

56%

25%

17%

58%

51%

18%

18%

64%

Verdieping van bestaand marktonderzoek op gevestigde
markten

47%

25%

25%

50%

0%

0%

0%

0%

Missies uitgaand (NL delegaties naar het buitenland)

Anders
Tabel B09- GrafiekB09
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Uitsplitsing interesse voor activiteiten per bedrijfscategorie (o.b.v. jaren exportervaring)
Interesse voor handelsbevorderende activiteiten binnen bedrijfscategorieën:

0-3jr (N=8)

3-5jr (N=7)

>5jr (N=28)

Missies uitgaand (NL delegaties naar het buitenland)

88%

86%

71%

Conferenties en presentaties namens de NL windsector

88%

86%

68%

Beurzen (aanwezigheid van NL paviljoen of lounge)
Internationale programma’s t.b.v. handelsbevordering (zoals PIB/Partners in
International
Matchmaking (faciliteren van kennismaking tussen NL en buitenlandse
stakeholders)
Missies inkomend (buitenlandse delegaties naar NL)

75%
63%

86%
57%

68%
64%

88%

57%

54%

63%

71%

57%

Distributie van actuele marktinformatie naar NL bedrijven in windsector

75%

71%

54%

Opstarten van nieuw marktonderzoek op nieuwe/opkomende markten
Kennissessies (sessies voor NL bedrijven over specifieke landen en/of
onderwerpen)

75%
75%

71%
57%

54%
50%

PR campagnes vanuit de NL sector (social media, mailings)
Verdieping van bestaand marktonderzoek op gevestigde markten

50%
63%

57%
71%

50%
36%

0%

0%

0%

Anders
Tabel CAT04

In de lijn der verwachting blijkt uit het onderzoek dat de fysieke aanwezigheid (c.q. de mogelijkheid tot
persoonlijke contacten) tijdens handelsbevorderende activiteiten (zoals inkomende en uitgaande missies,
deelname aan beurzen en conferenties en presentaties namens de NL windsector) als hoogste prioriteit
gezien wordt in het totale aanbod van handelsbevorderende activiteiten.
Er is relatief weinig verschil in de achtergrond van de respondenten ten aanzien van de meest interessante
activiteiten. Startende bedrijven (0-3 jaar) hebben wel duidelijk meer behoefte aan matchmaking dan
gevestigde bedrijven. De ervaring leert dat de grote spelers uit de Nederlandse offshore windsector vaak
niet deelnemen aan exportactiviteiten of programma’s zoals PIB. Vaak is dat omdat zij al over de relevante
contacten in het buitenland beschikken. Voor de sector is dat jammer. Immers, deze bedrijven zijn juist
ook de paradepaardjes van de Nederlandse sector zijn die veel aandacht trekken in binnen- en buitenland.
Zij kunnen startups en MKB meenemen in hun kielzog.
Vanwege de onvoorspelbare vooruitzichten vanwege corona en het feit dat er in de toekomst steeds meer
gekozen zal worden voor hybride vormen voor evenementen (deels op locatie, deels digitaal), zijn de
bedrijven ondervraagd over hun interesse in alternatieve vormen van handelsbevorderende activiteiten.
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Op de vraag welke alternatieve activiteiten wellicht interessant kunnen zijn voor bedrijven gedurende de
komende 1-2 jaar bij aanhoudende restrictieve coronamaatregelen, komt naar voren:
Interesse alternatieve activiteiten:

Ik zou ZEKER
meedoen

Ik zou MISSCHIEN
meedoen

Ik zou NIET
meedoen

Webinars over specifieke landen

40%

37%

23%

Online masterclasses over specifieke onderwerpen

53%

40%

7%

Deelname aan uitgestelde beurzen

28%

60%

12%

Online beurzen/ VR meeting place

40%

37%

23%

Online PR Campagne

30%

49%

21%

Kleinschalige handelsmissies

26%

53%

21%

Digitale matchmaking

47%

40%

14%

1-op-1 contacten met ambassades

23%

63%

14%

Intensievere contacten met lokale windverenigingen

30%

56%

14%

Inzet van ambassades voor factfinding

35%

49%

16%

Vorming van landenclusters

30%

53%

16%

Tabel B11 - GrafiekB11

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven initieel enigszins aarzelend lijken te zijn over digitale manieren van
handelsbevordering ten opzichte van fysieke handelsbevorderende activiteiten. Desalniettemin hebben
zij gedurende coronarestricties wel interesse om hier zeker of misschien aan deel te nemen. Deels is de
aarzeling te verklaren uit het feit dat de gewenning aan een nieuwe manier van werken enige tijd kost,
deels omdat er nog geen precedenten zijn voor succesvolle digitale activiteiten.

De verdeling per bedrijfsgrootte (o.b.v. omzet in Euro) voor alternatieve activiteiten is als volgt:

0-5 MILJOEN (N=29)

NIET

5-15 MILJOEN (N=4)

Webinars
Online Masterclasses

ZEKER MISSCHIEN
48%
52%

41%
38%

10%
10%

Webinars
Online Masterclasses

Uitgestelde beurzen
Online beurzen/ VR

28%
28%

59%
59%

14%
14%

Uitgestelde beurzen
Online beurzen/ VR

Online PR Campagne
Kleinsch.handelsmissies

45%
34%

34%
48%

21%
17%

Digitale matchmaking
1-op-1 met ambassades

28%
45%

55%
34%

Contact windver.
Inzet vmb. factfinding

24%
28%

Landen clusters

48%

ZEKER

MISSCHIEN

NIET

50%
100%

0%
0%

50%
0%

0%
0%

50%
100%

50%
0%

Online PR Campagne
Kleinsch.handelsmissies

50%
0%

50%
100%

0%
0%

17%
21%

Digitale matchmaking
1-op-1 met ambassades

100%
0%

0%
100%

0%
0%

55%
55%

21%
55%

Contact windver.
Inzet vmb. factfinding

50%
50%

0%
50%

50%
0%

48%

10%

Landen clusters

50%

50%

0%
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15-50 MILJOEN (N=2)

ZEKER

MISSCHIEN

NIET

>50 MILJOEN (N=5)

ZEKER

MISSCHIEN

NIET

Webinars
Online Masterclasses

50%
75%

50%
25%

0%
0%

Webinars
Online Masterclasses

0%
40%

20%
60%

80%
0%

Uitgestelde beurzen
Online beurzen/ VR

50%
100%

50%
0%

0%
0%

Uitgestelde beurzen
Online beurzen/ VR

20%
0%

80%
40%

0%
60%

Online PR Campagne
Kleinsch.handelsmissies

50%
50%

50%
50%

0%
0%

Online PR Campagne
Kleinsch.handelsmissies

0%
20%

60%
20%

40%
60%

Digitale matchmaking
1-op-1 met ambassades

25%
25%

75%
75%

0%
0%

Digitale matchmaking
1-op-1 met ambassades

60%
20%

40%
80%

0%
0%

Contact windver.
Inzet vmb. factfinding

25%
25%

75%
75%

0%
0%

Contact windver.
Inzet vmb. factfinding

40%
40%

60%
40%

0%
20%

Landen clusters

25%

50%

25%

Landen clusters

40%

40%

20%

Tabel CAT04

Met de overvloed van aanbod aan webinars in de afgelopen maanden, zien we bij bedrijven nu al een
zekere “webinar moeheid” ontstaan. Wel wordt aangegeven dat er behoefte kan zijn aan online
masterclasses over specifieke kennisonderwerpen (53% interesse) en digitale machmaking (47%
interesse). Het ontwikkelen van dergelijke sessies vragen veel organisatorische voorbereiding en zijn
derhalve niet goedkoop. Belangrijk is dat er bij het organiseren van deze evenementen een duidelijk
commitment is van de deelnemende bedrijven. Dit hoeft niet in de vorm van een financiële vergoeding te
zijn, maar kan ook bestaan uit het zorgvuldig invullen van een intakeformulier en actieve deelname aan
de activiteiten.
De wijze waarop digitale handelsbevorderende activiteiten in de komende maanden opgezet en
georganiseerd worden zullen bepalend zijn voor het succes en de verankering in de toekomstige
exportagenda.

De posten geven aan toegevoegde waarde te zien en eventueel bereid te zijn bij ondersteuning in:
Beschrijving activiteit:

We zien
toegevoegde
waarde
83%

We hebben (wellicht)
middelen om te
ondersteunen
46%

Online beurzen/meeting place (bijvoorbeeld in VR)

67%

42%

21%

Online PR campagne (bv. Dutch wind journaal of
berichten van bedrijven)

71%

17%

25%

Digitale matchmaking

67%

50%

17%

Webinars/masterclasses over specifieke onderwerpen

We hebben geen
interesse
8%
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1-op-1 contacten met gespecialiseerd personeel
postennetwerk
Inzet van ambassade personeel voor het bezoeken van
lokale stakeholders

75%

29%

21%

67%

38%

21%

Intensiever contact met lokale windenergie associaties
voor netwerkdoeleinden

71%

38%

17%

Opzetten van kleine clusters/werkgroepen om een
gerichte strategie per land op te zetten en intensief
informatie uit te wisselen

79%

38%

8%

Deelname aan uitgestelde internationale beurzen met
corona beperkingen

63%

21%

25%

Kleinschalige handelsmissies met max. 5-10
deelnemers

63%

50%

8%

Tabel P07 - GrafiekP07

Het merendeel van de posten geeft aan ondersteuning te willen geven en wellicht ook (financiële) support
beschikbaar te kunnen stellen voor alternatieve activiteiten. Ook als zij geen gespecialiseerd personeel of
slechts een beperkt aantal uren beschikbaar hebben op maandbasis. Onder alle activiteiten waarvoor de
posten kunnen ondersteunen scoren de webinars/masterclasses en digitale matchmaking hoog. Voor
specifieke online campagnes zijn er weinig middelen voor ondersteuning. Hier zouden de
brancheverenigingen het voortouw kunnen nemen via PR en branding campagnes.
5.3.2

Globale windsector: stakeholders

Met betrekking tot relevante internationale stakeholders, komt uit het onderzoek naar voren dat er in
sommige gevallen een discrepantie is tussen de interesses van de bedrijven en het bestaande netwerk
van de posten. Waar mogelijk, zou dit beter op elkaar moeten aansluiten. Voor het organiseren van
digitale activiteiten, en met name als daarin een matchmaking component is opgenomen, is het koppelen
van netwerken een prioriteit. Wellicht kunnen lokale windverenigingen, waarmee de contacten binnen
de posten zeer goed zijn, hierin een rol spelen. Voor bedrijven zijn ontwikkelaars en contractors
uiteindelijk de belangrijkste stakeholders, omdat zichtbaarheid en het opbouwen van een netwerk binnen
deze potentiële klantengroepen voor hen de hoogste prioriteit heeft.

De resultaten op de vraag met welke stakeholders binnen de globale windsector bedrijven in de komende
1-2 jaar in contact willen komen, zijn in onderstaande tabel weergegeven in kolom 1. In kolom 2 wordt
weergegeven welke van deze groepen deel uitmaken van het netwerk van de posten.
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interesse bedrijven

netwerk posten

1.
2.

Stakeholders globale windsector
Contractors
Ontwikkelaars

81%
70%

33%
46%

3.
4.

NL Ambassade/posten
OEM's/Fabrikanten

49%
47%

n/a
29%

5.
6.

NL overheidsdiensten (Buitenlandse Zaken, NLinBusiness, RVO)
Lokale windverenigingen

47%
37%

n/a
75%

7.
8.

Universiteiten/kennisinstituten
(potentiële) Leveranciers

37%
33%

71%
38%

9.
10.

Lokale federale overheid
Lokale TSO/netbeheerders

33%
33%

58%
38%

11.
12.

(potentiële) Agenten/distributeurs
Lokale regionale overheden

30%
23%

46%
79%

13.
14.

(potentiële) JV partners
Havenautoriteiten

23%
16%

42%
63%

Tabel B10/P08 - GrafiekB10 en GrafiekP08

5.3.3

Doellanden

Naast de algemene uitvraag rondom de interesses van bedrijven en posten voor activiteiten en
stakeholders, is het voor de inrichting van de handelsbevorderingsagenda post-corona essentieel om de
in het Exportplan benoemde activiteiten nog eens te herijken aan de speerpunten die de exportcommissie
heeft vastgesteld voor de afzonderlijke doellanden.
In bijlage 7.2 is het landenoverzicht uit het Exportplan 2020 aangevuld met aanpassingen die voortkomen
uit de impact van corona en de focus van bedrijven. Specifieke acties rondom handelsbevorderende
activiteiten worden hier benoemd.
De uitkomsten hiervan zijn ook verwerkt in onderstaande tabel, waarin per land wordt aangegeven op
welke termijn de geplande activiteiten 2020/2021 opgepakt moeten worden, in wellicht een andere vorm
dan (pre-corona) was voorzien.
De urgentie hiervoor per land is weergegeven in de laatste kolom met hantering van de volgende
definities: z.s.m.= heden-3 maanden, korte termijn = 3-6 maanden, middellange (ML) termijn = 6-12
maanden, n.t.b. = binnen 12 maanden, geen onmiddellijke noodzaak om de agenda en/of speerpunten
voor dit land aan te passen.
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Doellandenoverzicht met aanpassingen c.q. alternatieven voor inpassing in de herziene exportagenda:
Doellanden uit

Tier

Status van

NL windsector

Impact door

Exportplan 2020

status

(offshore)

actief in dit land

corona op

(met hyperlinks

windmarkt (voor

in (BD/Sales of

export strategie

landeninformatie)

NL windsector)

projectuitvoerig)

of agenda

z.s.m.

Korte

ML

n.t.b.

termijn

termijn

Baltische staten

1

opkomend

47%

Ja

België

2

gevestigd

86%

Nee

X

Brazilië

3

oriënterend

30%

Nee

X

Canada

3

oriënterend

35%

Nee

China

1

gevestigd

49%

Ja

Denemarken

2

gevestigd

79%

Nee

X

Duitsland

2

gevestigd

91%

Nee

X

Frankrijk

1

in ontwikkeling

70%

Ja

GCC-landen

3

oriënterend

26%

Nee

Ierland

2

opkomend

53%

Ja

India

1

opkomend

28%

Nee

Indonesië

2

oriënterend

23%

Nee

Japan

1

in ontwikkeling

60%

Ja

Korea

1

opkomend

53%

Ja

Mexico

3

oriënterend

21%

Nee

Noorwegen

2

opkomend

49%

Nee

Polen

1

opkomend

58%

Ja

Taiwan

1

in ontwikkeling

72%

Ja

Turkije

3

oriënterend

23%

Nee

Verenigd Koninkrijk

2

gevestigd

86%

Nee

Verenigde Staten

1

in ontwikkeling

70%

Ja

Vietnam

1

opkomend

49%

Ja

Zuid-Afrika

3

oriënterend

12%

Nee

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er over het algemeen met name op enkele Tier 1 landen zo snel
mogelijk gekeken dient te worden naar alternatieven voor wegvallende activiteiten om het momentum
niet te verliezen. Dit is gedeeltelijk al in werking gezet, maar moet op deze focusgebieden nog verder
uitgewerkt worden.
Na deze eerste ronde van prioriteitslanden kan vervolgens een aanvang gemaakt worden met het
toepassen van succesvol gebleken nieuwe initiatieven op de rest van de landenlijst. Op deze wijze is in
ieder geval binnen een half jaar voor de belangrijkste 9 landen een passende alternatieve agenda
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ontwikkeld. Ongeacht het verloop van de coronacrisis, kan daarna beoordeeld worden of succesvol
gebleken initiatieven ook op de andere doellanden toegepast kunnen worden om zo tot een herziene
(hybride) exportagenda 2021 te komen.
5.3.4

Stadia van marktvolwassenheid

Uit de voorgaande resultaten is op hooflijnen vast te stellen dat de behoefte aan handelsbevorderende
activiteiten post-corona van Nederlandse bedrijven in de verschillende fases van marktvolwassenheid
als volgt samen te vatten is:
•

Specifiek voor opkomende markten betekent de onmogelijkheid om beurzen en missies bij te wonen
dat er actief gezocht moet worden naar alternatieve manieren om de zichtbaarheid en het netwerk
te bevorderen. Webinars, online masterclasses en digitale matchmaking lijken daarvoor goede
instrumenten. Lokale posten en/of windverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen om de juiste
lokale stakeholders te betrekken bij dergelijke online evenementen. Voor zover nog niet beschikbaar,
stelt marktonderzoek op nieuwe/opkomende markten (inclusief onderzoek naar specifieke behoeftes
rondom de supply chain) de bedrijven beter in staat te beoordelen of deze markten interessant voor
hen zijn.

•

Voor markten in ontwikkeling lijkt het inzetten van Internationale programma’s voor
handelsbevordering (zoals PIB/Partners for International Business) een zeer geschikte manier om
bedrijven te clusteren en gezamenlijk lokale partijen te benaderen. Door de clustervorming is er een
reguliere en efficiënte manier om informatie te delen en zijn de posten betrokken. Waar opportuun
kan gekozen worden voor kleinschalige missies en lokale factfinding in samenwerking met de posten.
Ook hier kan het inzetten van digitale middelen effectief zijn om relaties te intensiveren zolang reizen
niet mogelijk is of om de periodes tussen lokale bezoeken te overbruggen.

•

Voor gevestigde windmarkten is er post-corona vooralsnog niet direct een urgente reden om de
handelsbevorderende activiteiten te intensiveren of anders in te richten. Op deze markten spelen
collectieve outbound handelsbevorderende activiteiten nauwelijks een rol, tenzij er diplomatieke
belangen in het spel zijn of in combinatie met nieuwe cross-sectorale initiatieven, zoals bijvoorbeeld
de combinatie wind en waterstof. In sommige gevallen worden in deze landen NL paviljoens
georganiseerd op beurzen (vaak gericht op een globale of Europese bezoekersdoelgroep) , waarover
in voorkomende gevallen goed contact is met de posten. Wel is het belangrijk de vinger aan de pols
te houden over de toegankelijkheid van de markt en eventuele marktverstorende ontwikkelingen. In
dat geval kan economische diplomatie ingezet worden om de positie van de Nederlandse
windbedrijven te ondersteunen.
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5.4.

Plan van aanpak voor aangepaste exportagenda windsector

Zoals eerder vastgesteld is het aannemelijk dat we, ook post-corona, niet volledig terugkeren naar de
manier van werken uit het pre-corona tijdperk. Sowieso zijn de mogelijkheden daartoe zeer beperkt totdat
er een medicijn en/of vaccin beschikbaar is. We voorzien dat er een nieuwe hybride manier van werken
zal ontstaan; “the best of both worlds”, deels gebaseerd op oude werkwijzen, aangevuld met nieuwe
(virtuele) manieren die minstens zo effectief blijken te zijn en soms zelfs voordelen opleveren ten opzichte
van de oude situatie, zoals besparing van kosten en tijd.
Op basis van dit onderzoek zijn we in staat een aangepaste strategische en operationele exportagenda op
te stellen die als leidraad kan dienen voor toekomstige handelsbevorderende activiteiten voor de
windsector.
De grootste uitdaging in de huidige coronacrisis, maar ook daarna, is om daadkrachtige samenwerkingen
op te zetten binnen de netwerken van landen en publiek-private partijen. Alleen zo zijn we in staat om
manieren te ontwikkelen om stakeholders op afstand te boeien. Tijdens dit onderzoek, tussen maart en
juni 2020, zijn al verschillende initiatieven en ideeën ontwikkeld rondom alternatieve
handelsbevorderende activiteiten voor de windsector. De organisatie hiervan is extreem tijdrovend,
omdat er geen precedenten zijn. Het doel is om dergelijke initiatieven als blauwdruk te gebruiken voor
toekomstige activiteiten. Bij gebleken succes kunnen de formats toegepast worden op andere landen.
Enkele voorbeelden:
•

Outbound handelsmissie - Digitale missie offshore wind Frankrijk inclusief online matchmaking (juli
2020): Dit event is tot stand gekomen door grote inspanning van de NL Ambassade in Parijs en NBSO
Nantes, in samenwerking met het business development team en missieteam van RVO, en RVO-ICEP.
Inhoudelijk is de sector geraadpleegd over de gewenste aansluiting van partijen. Het programma
behelst een digitale handelsmissie met Meet-the-Buyer en individuele B2B sessies. Voorafgaand aan
deze sessies vindt een webinar plaats waarin actuele informatie over de offshore wind sector in
Frankrijk wordt gedeeld. Tevens is er een digitaal platform ontwikkeld ter ondersteuning van dit
initiatief.
Status in juni 2020: Op dit moment vindt (in samenwerking met de brancheorganisaties) de werving
van Nederlandse bedrijven plaats. Ambassade en NBSO zetten het lokale netwerk in om relevante
stakeholders uit Franse windsector te werven. Bij gebleken geschiktheid en succes kan deze pilot qua
inzet van systemen, format en programmering dienen als blauwdruk voor uitrol van soortgelijke
digitale missies voor andere landen. Andere posten hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn en
ondersteuning te willen bieden bij de organisatie.

•

Inbound handelsmissie – Offshore Energy Exhibition & Conference (oktober 2020): In Amsterdam
vindt de Offshore Energy Exhibition & Conference plaats, waar vanwege coronamaatregelen gekozen
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zal worden voor extra inzet van digitale middelen. In 2019 is op dit evenement in een gezamenlijke
inspanning tussen beursorganisatie (Navingo), overheid (met name RVO-ICEP) en
brancheverenigingen groots ingezet op het aantrekken van buitenlandse delegaties, onder meer door
het aanbieden van Masterclasses en bedrijfsbezoeken.
Status in juni 2020: Momenteel wordt onderzocht hoe we door inzet van digitale middelen eenzelfde
succes kunnen realiseren, zelfs al zou inreizen door de internationale delegaties niet mogelijk zijn.
Initiële besprekingen vinden plaats om OEEC 2020 te positioneren als het moment om op digitale
handelsmissie naar Nederland te komen. Daarvoor is nodig dat er in een interessant veelzijdig
programma wordt ontwikkeld (conferentiesessies, masterclasses, matchmaking, virtual company
tours), dat Nederlandse bedrijven bereid zijn mee te werken en dat er breed geworven wordt onder
potentiële buitenlandse bezoekers (die wellicht deels fysiek en deels virtueel aanwezig zullen zijn).
•

Beursdeelname met NL paviljoen in restrictieve setting – WindEnergy Hamburg (december 2020):
Tijdens de WindEnergy beurs in Hamburg wordt voor de eerste maal een NL paviljoen gerealiseerd
met inachtneming van corona veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsprotocollen hiervoor worden op
dit moment voorbereid en midden augustus 2020 bekend gemaakt door de beursorganisatie
Hamburg Messe.
Status in juni: 2020: De interesse voor Nederlandse bedrijven om in dergelijke omstandigheden mee
te doen aan een NL paviljoen is alleszins bemoedigend. Het huidige geboekte paviljoenoppervlakte
beslaat 200m2 en biedt standruimte aan circa 16 Nederlandse bedrijven. De bereidheid van bedrijven
om mee te doen is deels te verklaren door de verruimde voorwaarden om deelname te annuleren.
Als dit niet zo was, is het aannemelijk dat het animo minder groot was geweest. Op dit moment is het
nog volstrekt onduidelijk welke impact de restrictieve setting zal hebben op het succes van de
beursdeelname (qua bezoekersaantallen, netwerkmogelijkheden en zichtbaarheid). Dat is pas
meetbaar in december.

•

Marketing/PR campagne – Lancering wind & water works portal (juli/augustus 2020): RVO en de
brancheverenigingen hebben samengewerkt om een website te ontwikkelen die de Nederlandse
windsector zichtbaarheid biedt. Juist nu is een dergelijk platform dat de collectieve kracht van de
sector weerspiegelt extra belangrijk tegenover internationale stakeholders. De website zal onder
andere bedrijfsprofielen van de Nederlandse windbedrijven, promotiemateriaal en relevante
nieuwsberichten bevatten. Met het in gebruik nemen van de website wordt getracht een one-stopshop te creëren voor en namens de Nederlandse sector, voor zowel binnenlandse als buitenlandse
partijen.
Daarnaast leven er verschillende ideeën om de Nederlandse windsector nog beter zichtbaar te maken
via digitale platforms. Voorbeelden daarvan zijn om een professionele (webcast) Studio NL in te
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richten die door sectoren gebruikt kan worden voor online events (webinars of online talkshows),
maar bijvoorbeeld ook voor een regulier NL windjournaal dat sectoren de mogelijkheid geeft om
highlights binnen de sector voor het voetlicht te brengen, met virtual tours op bedrijvenlocaties en
interviews met bedrijven over nieuwswaardige verhalen uit de sector. Een ander idee is de
ontwikkeling van een online (Virtual Reality) platform dat ingezet kan worden voor virtuele beurzen.
Status in juni 2020: Het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van het bovenstaande vergt een
investering die moeilijk door een individuele sector gedragen kan worden. Dergelijke initiatieven
worden idealiter centraal opgepakt en aangestuurd vanuit een sectoroverkoepelende
overheidsdienst of organisatie. Dergelijke PR middelen kunnen, ook post-corona, voor meerdere
Nederlandse sectoren worden ingezet, wellicht onder de vlag van NL Branding.
5.5.

Gewijzigde accenten in de post-corona handelsbevorderingsagenda

Als we kijken naar de drie aandachtsgebieden die onder de basis van onze exportstrategie liggen, is voor
het in stand houden van de internationale zichtbaarheid en het netwerk de meest urgente behoefte ten
aanzien van de handelsbevorderende agenda post-corona:
•

de ontwikkeling van digitale middelen (en vakinhoudelijke/financiële ondersteuning daarbij) om op
professionele wijze te kunnen communiceren met stakeholders door middel van webinars,
masterclasses, online events, live streaming en online matchmaking, wellicht onder de vlag van NL
branding. In de huidige situatie wordt vaak gekozen voor online events via MS Teams of soortgelijke
platforms die in onze optiek niet de gewenste professionele uitstraling bieden (bijvoorbeeld door het
ontbreken van de mogelijkheid tot branding). Het gebruik van een gepersonaliseerd online meeting
platform dat door meerdere sectoren ingezet kan worden zou geschikter zijn voor de benadering van
internationale stakeholders.

•

het intensiveren van de publiek-private samenwerking, enerzijds om de wederzijdse netwerken
beter te ontsluiten en focus aan te brengen in de post-corona marktbenadering , anderzijds om in
gezamenlijkheid ervaring en routine op te doen in het gebruik van nieuwe (digitale) middelen ten
behoeve van handelsbevordering. Wij pleiten voor het aanstellen van één aanspreekpunt binnen de
verschillende (semi-)overheidsdiensten en sectoren voor het ontwikkelen van middelen en de inzet
daarvan, waardoor er daadkrachtiger en professioneler geacteerd kan worden.

•

Waar opportuun kunnen vaker cross-sectorale samenwerkingen (b.v. met olie & gas, maritiem en
waterstof) ingezet worden om rondom het bredere thema van energietransitie voor extra
internationale zichtbaarheid te zorgen (zowel op fysieke als ook op digitale evenementen). Wij pleiten
ervoor dat er nauwere afstemming komt binnen de Topsectoren om mogelijke synergiën te
identificeren en uit te nutten ten behoeve van handelsbevordering. Met de pessimistische outlook
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voor de fossiele markt, kan de transsectorale overstap van fossiel naar hernieuwbaar voor veel
bedrijven levensbehoud betekenen.
•

Via de posten en terugkoppeling uit de sector is het essentieel om een scherp oog te houden op lokale
ontwikkelingen op het gebied van marktverstorende maatregelen (local content) en daar tijdig en
adequaat op te acteren. Hierin kan ook de strategische reisagenda een rol spelen (waar mogelijk met
een klein gezelschap van belanghebbende partijen) door inzet van relevante bewindspersonen.

•

Wij pleiten ten zeerste voor verruiming van financiële ondersteuningsmiddelen voor collectieve
handelsbevorderende activiteiten om onvoorspelbare risico’s te mitigeren (bijvoorbeeld voor
aankoop van beursruimte met potentiele risico’s op annuleringskosten/boetes voor onverkochte
ruimte of verplaatsing van het event), maar ook door het toegankelijker maken van
overheidsinstrumentarium zoals pre-PPS of PIB (bijvoorbeeld ook door het invoeren van regionale
PIB’s, waar wij al langer voor pleiten). Het opstarttraject van een PIB kost doorgaans enkele maanden
tot soms wel een jaar, waardoor clustervorming in de doellanden, en daarmee een effectieve
collectieve marktverkenning c.q. -betreding in opkomende landen, minder snel tot stand komt.

•

Verruiming van financiële ondersteuningsmiddelen voor individuele bedrijven (b.v. MKB vouchers,
MKB lounge) voor deelname aan handelsbevorderende activiteiten, met name voor het MKB, is
essentieel om als sector niet in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dit is enerzijds van belang
om bedrijven te ondersteunen bij hun internationale activiteiten, die zeker in de acquisitiefase een
groot beslag op hun beperkte middelen leggen, en anderzijds om een adequate participatiegraad aan
collectieve activiteiten in stand te kunnen houden (bijvoorbeeld beursdeelname).

•

De brancheverenigingen zien het als hun taak om binnen de sector onderling de vaart erin houden
om handelsbevorderende activiteiten te ontwikkelen, promoten en stimuleren met nauwe
onderlinge afstemming waar de kansen liggen, welke behoeftes er zijn en hoe het netwerk elkaar
daarin kan ondersteunen. Juist nu en in het post corona tijdperk kan deze spilfunctie nog beter benut
worden voor het verbinden van stakeholders.
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6.

CONCLUSIE

Samenvattend hebben we uit de voorgaande beschouwingen de volgende SWOT samengesteld voor de
corona impact en mogelijkheden voor herstart van handelsbevorderende activiteiten voor de windsector:
Sterkte
•
(Vooralsnog) gematigd positief over marktpotentieel
(met name op markten zonder gevestigde local supply
chain)
•
Initiële bereidwilligheid van bedrijven om te blijven
investeren en mee te doen aan exportactiviteiten
•
Flexibiliteit van de sector om snel om te schakelen naar
nieuwe situatie en middelen, na bewezen resultaat

Zwakte
•
Afhankelijkheid bij bedrijven die deels actief zijn op de
fossiele markt betekent grote kwetsbaarheid bij een deel
van de supply chain
•
Weinig middelen (mankracht en budget) binnen de
brancheverenigingen om nieuwe initiatieven op te zetten
binnen de sector
•
Nog weinig professionele ervaring met inzet van digitale
middelen

Kansen
•
Wind als driver van duurzaam economisch herstel
•
Een gewijzigde publieke mind-set met meer focus op
duurzaamheid (klimaat, gezondheid)
•
Digitaal als nieuwe vorm van werken: online vergroot
het bereik, spaart kosten en tijd

Bedreigingen
•
Meer focus op local content in exportlanden
•
Post-corona economische crisis
•
Onvoorspelbaarheid van situatie (hoe lang voordat er een
vaccin of medicijn is)
•
Moeilijker zaken doen zonder persoonlijk contact
•
Vertraging of uitstel projecten door issues rondom
financierbaarheid

Dit onderzoek is waardevol voor de sector. Na de eerste schok bij de uitbraak van corona begin 2020, is
uit het onderzoek duidelijk geworden dat er binnen de exporterende windsector nog steeds, of wellicht
in sommige gebieden zelfs meer, interesse is voor exportmogelijkheden. Wij zijn als Nederlandse
windsector overtuigd van onze toegevoegde waarde voor een nieuw wereldwijd duurzaam
energiesysteem en onze waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie.
In hoeverre we erin slagen onze verdienkansen optimaal te benutten is in hoge mate afhankelijk van de
wijze waarop we ons organiseren en bereid zijn mee te bewegen met een nieuwe hybride manier van
werken. Als we slagvaardig te werk gaan biedt dat perspectief voor het exportpotentieel en genereert dat
inkomsten voor de Nederlandse economie. De samenwerking tussen private en publieke sector, maar ook
de onderlinge samenwerking binnen de publieke diensten (posten, RVO, departementen en gelieerde
gremia) zijn belangrijk om daadkrachtig te kunnen opereren.
Maar het is ook nog steeds onvoorspelbaar hoe de situatie rondom corona zich ontwikkelt. Economisch
zijn de voorspelingen niet rooskleurig; een tweede golf van corona met bijbehorende restrictieve
maatregelen kan alsnog ernstige schade toebrengen aan de sector. Het huidige onderzoek is een
momentopname die weliswaar een positief gematigde stemming binnen de sector als geheel aantoont,
maar er is nog steeds een onzekere variabele factor die zich ten goede of kwade kan keren en er zijn
individuele bedrijven die harde klappen moeten ondergaan en de situatie wellicht niet te boven komen.
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Voor de sector, met de exportcommissie als voorhoede, is dit onderzoek de leidraad om binnen afzienbare
tijd heel gericht nieuwe initiatieven op te zetten waarmee we als sector post-corona in ieder geval de
focus behouden op de juiste activiteiten en landen. De bevindingen uit dit onderzoek zijn daarvoor de
basis en zullen verwerkt worden in een herziene uitvoeringsagenda 2020/2021.
Namens de sector bedanken de brancheverenigingen Nederlandse Windenergie Associatie, Holland Home
of Wind Energy en IRO, NLinBusiness voor de geboden kans om dit onderzoek uit te voeren en de resultaten
daarvan om te zetten in concrete acties ten behoeve van toekomstige handelsbevorderende activiteiten
voor de Nederlandse windsector.
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7.1.

Export matrix uit Exportplan 2020
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7.2.

Markt en speerpunten per land landen met aanpassingen post-corona9

TIER 1 COUNTRIES
BALTIC COUNTRIES (ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA)

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

The Baltic States consider wind energy as the best option to achieve the

•

•

•

national goals for energy sustainability. The total potential of this region is
being estimated as at least 8 GW. Estonia has no offshore wind turbines
active to date, but there are a number of projects in varying stages of

•

•

neighbouring country Latvia. The Dutch contractor Van Oord recently signed

No impact on the wind sector in Lithuania and Latvia so far according

In case it won’t be possible to organize a trade mission to the Baltic

and B2B: National energy company Ignitis and through national wind

to the missions. Note: in multiple European countries, among others

energy association Lvea)

the Baltic States, wind is considered the cheapest form of new poster

(Desktop) study market potential and local supplier gap analysis >

generation capacity.

•

Continue study on market potential and local supplier gap analysis.

In May 2020 the Ministry of Energy in Lithuania has asked stakeholders

•

Maintain contact with diplomatic network in the Baltic States.

Active exchange of expertise through dedicated trade mission

to identify the most efficient locations for wind turbine installation for

•

Invite stakeholders in the Baltic States to join the OEEC 2020 (either in

(outgoing/incoming)

the 700MW offshore wind farm in the Baltic Sea. Auction is to be

identify and define tangible opportunities for NL supply chain

development. Such as the Liivi Bay (Riga Bay) project that is being developed
jointly by the State Energy Company Eesti Energia and a partner in the

Reinforce relationship with local stakeholders (G2G Ministry of Energy,

•

a cooperation agreement with Saare Wind Energy to jointly tackle the

announced in 2023. In the light of this wind energy seems to be the

Saaremaa Offshore Wind park in Estonia.

way out of the crisis for Lithuania, rather than it being negatively

A recent study reveals that Lithuania has a wind potential of or more than 3

affected by it. Expectation is that the market potential for offshore

States later this year, it would be wise to organize an online get
together after the example of France.

person or by joining the virtual programme)

wind in Lithuania will increase in the upcoming years.

GW. The country aims to develop at least 700 MW in offshore wind capacity
•

by 2030, in order to reach its climate objectives. It is expected that the first

COVID-19 has not impacted Latvia as dramatically as other countries,

offshore wind projects can be tendered in two years. Additionally it is seen

therefore it is expected the country will rebound after the crisis, with a

as essential, apart from strengthening the domestic grid, to expand the

comprehensive economic recovery support plan in place.

interconnection of the offshore grid with the West European markets.

CHINA

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

From 2018 to 2028 China has staked on increasing the offshore capacity by 1

•

•

•

Team-up with Denmark, Norway and UK in framework of GWEC Global

The IEA forecast expects Chinese developers will make up for any

Although China was the first country where corona seemed to be

Offshore wind summit (to share experiences).

delays. The crisis may impact offshore wind development beyond 2021,

under control, the fear of a second wave is becoming increasingly real

Acquire further market intelligence on Chinese supply chain OWF

as some pre-development work such as permitting and environmental

today. As one of the few countries, China thought that export activities

largest offshore wind market of the world. Despite the fact that china itself

projects in Guangdong and Fujian province in order to learn which 2nd

approval is being delayed.

could continue as planned (among others the China Wind Power), but

has a strong supply chain, expertise from abroad is still necessary,

and 3rd tier Chinese companies are involved in the OWF projects.

Traffic bans and quarantine measures impact the supply chain, as well

given all the restrictions and fear of a second wave and the fact that

Support and advise Dutch companies (preferably as part of regional

as the fact most manufacturers had to shut down their facilities in

China is designated as the original corona epicentre of the world, it is

O&M. Currently China has a shortage of installation vessels and there is a

Asian PIB) companies) on:

January and February 2020 as part of the lockdown.

expected trade activities will not take place in the coming months in

demand for expertise in the areas of port design and port management.

o

Partner search

Production capacity in regards to components and turbines has

China.

There lay the largest opportunities for the Dutch industry.

o

Finance support to demonstrate their product (for example DHI

dropped drastically, shipments of wind turbines will decline by roughly

instrument)

30% throughout the year. Wind project construction is slower than

Legal advice on cooperation with Chinese partner and IP-issues.

scheduled and there’s a shortage of (foreign) key components At least

GW per annum. The greater part of this capacity increase will be realized in
the provinces Jiangsu and Guangdong (totalling 85%). This makes China the

specifically in the areas of innovative installation methods, foundations and

•

•

o

•

•

•

Digital trade mission and matchmaking should be considered instead of
physical get togethers in China.

•

Research possible regional Asian PIB.

six months of delay is expected for onshore wind and even longer for
offshore wind.

9

Weergegeven informatie omtrent ontwikkelingen per land en effecten corona zijn opgesteld op basis van eigen kennis, beschikbare onderzoeken uit eigen archief, input vanuit het diplomatieke netwerk en de bronnenlijst als in bijlage 7.4.
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FRANCE

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

After a period of stagnation, France has high ambitions again. By 2030 some

•

•

•

40% of the required energy consumption has to be generated by sustainable
energy sources. Since 2012 6 projects have been approved with a total
installed capacity of 3 GW. Moreover, 4 floating wind pilot projects are

•

•

Out of all European countries, France had one of the most aggressive

Policy/RVO with French Ministère de la Transition écologique et

lockdowns, with the result production facilities closed their doors.

solidaire on (offshore) renewable energy cooperation..

Since France has many projects in early stage, project management of

Draft of PIB strategy (with Innosea) and formalization of PIB project

these projects continues as usual.

with focus on both bottom –fixed and floating.

under development (90 MW). In 2019 the French Government announced
the intention to install at least 1 GW per year. It is the long term objective to

MoU between Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate

•

FOWT & Seanergy in France and OEEC in NL will be leading events.

realize in total some 18 GW of offshore wind power by 2030.

Seanergy 2020 is postponed to next year. FOWT is still on the agenda
for September, but there is no information available yet about how this
event will proceed.

•

Instead of participation in the Seanergy, a series of online get togethers

Just like most of the other countries around the world, France mainly

is organized by NBSO Nantes and the Embassy in Paris, together with

experienced impact on the global and domestic supply chain and

HHWE and NWEA, consisting of multiple thematic webinars for both

limitation mobility workforce due to logistical measures government.

Dutch and French companies, meet-the-buyer meetings and digital 1on-1 matchmaking.

France has little experience with installing offshore wind parks. That offers
•

chances for the Dutch business community. Companies that are ready to

French consultant Innosea is currently working on a market study,

cooperate closely with a local partner can look forward to good project

deepening the earlier report about opportunities for Dutch companies

opportunities in France.

in France, which will be delivered and published before the first
webinar on July 2, 2020.
•

Invite French stakeholders to join the OEEC 2020 (either in person or by
joining the virtual programme)

INDIA

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

It is very unlikely that India will reach the national target for 5 GW of

•

Closely monitoring of OWF tenders

•

•

offshore wind by 2022; likewise its ambition for 30 GW by 2030.

•

Alignment with EU (like Fowind) and GWEC activities on India

sector – at least 25% of the scheduled projects and construction will be

contact with G2G relations where necessary, but India is expected not

The first 1 GW tender in the state of Gujarat, originally expected by 2019,

•

Maintain G2G relations through OWF Masterclasses at OEEC.

delayed into 2021 -, the expectation is that the 1 GW tender in Gujarat

to be interesting enough to organize trade activities in the upcoming

will likely only take place in 2020, and even that timing is uncertain.

will be delayed into 2021 as well, especially when taken into account

period.

There is a lot of international interest for India; for the EOI procedure that

Gujarat is one of the worst by corona affected states in India.

Based on the massive impact of corona in the onshore wind and solar

We will continue to study and monitor this market and maintain digital

was held in 2018 for the above project, almost all international players
submitted their expression of interest to participate. In the longer term the
offshore wind can play a large role in the growing demand for energy for
India. According to estimates of the BNEF (Bloomberg) India will consume
more electricity by 2038 than the whole of Europe, and in 2045 even more
than the USA.

JAPAN

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

By 2028 Japan hopes to have installed 5 GW of offshore wind. The major

•

•

2020 was expected to be an important year for the offshore wind

•

Export plan will take place as planned.

•

Activities as online matchmaking can be considered to organize

G2G-activities could be reinforced by MoU on offshore energy

part of the offshore wind project will be realized in the proximity of the ports

cooperation between between Dutch Ministry of Economic Affairs and

sector in Japan with the awarding of contracts for the first wave of

where the sea is relatively shallow. This concerns mainly the provinces of

Climate Policy/RVO and Ministry of Economy, Trade and

commercial projects, and the announcement of the framework for

together with the Dutch Embassy in Tokyo, as well as a digital trade

Akita, Aomori and Hokkaido. It is expected that from 2024-2025 also floating

Infrastructure (METI) and implementation of K2K project related to

further competitive bidding rounds. However, due to travel

mission.

wind will play a part. The large Japanese contractors are currently building

HRD.

restrictions, WTG’s trial operations may be suspended, as

Focus on supporting 2nd tier Dutch OWF engineering and equipment

consequence wind turbines project construction may be at risk.

their own installation vessels. Despite the fact that Japan possesses a lot of
expertise in the field of offshore wind technology, they gladly seem to

•

companies on installation and foundation technology.
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associate with companies from abroad. The best chances for the Dutch

•

Investigate support to set up PIB (potentially as part of regional Asian

•

PIB).

industry can be found in the business of installation of equipment.

Japanese constructors began negotiations with their customers to halt
construction work. Potential delays in construction work may cause
significant impact on project commission execution.

•

Delay is expected with regard to movement of O&M workforce and
the flow of components and spare parts to local windfarms, as well as
EIA’s and offshore wind farm site nomination, as it becomes difficult
to hold meetings with local residents and communities under the
nationwide physical meetings restriction.

•

A one-year delay is expected when the situation will continue for more
than six months.

SOUTH KOREA

The South Korean Government expressed in 2016 its intention to increase

Focus/activities Export plan 2020

•

the share of renewable energy from 7% then to 40% in 2030, according to its

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

•

•

Before corona, offshore wind in Korea was not particularly promising,

We will closely monitor the market and maintain our contact with the

Focus on government institutions (policy makers) to promote Dutch

despite high government ambitions. In practice, projects do not take

Dutch Embassy in Seoul to determine whether a factfinding mission in

expertise in offshore wind

off and interest of Korean business is limited. Korean government and

2021 would be appropriate, especially now that the wind market

implementation plan “Renewable Energy 2030”. An important challenge for

•

Outgoing mission end 2020/2021 G-K-B

industry see offshore wind as an opportunity to create a new (export)

seems to be affected by corona and may result in a decrease in market

the development of offshore wind projects in Korea is the absence of a track

•

Involve Korean stakeholders in OEEC 2020 and Dubai EXPO

industry, not as a way to green the country. Priority goes to local

potential.
•

record of large scale commercial offshore wind projects, especially those

industry and expectation is that corona will increase this focus on local

with international participation. Despite the challenges, the Korean offshore

content. Since local industry for offshore wind is behind compared to

means it will focus on physical get together and offering online

wind market can develop into an attractive market in view of the favourable

other countries, this hampers the development in Korea.

content. We will forward the invitation to join the OEEC to South-

The Korean government announced a Green New Deal this April, with

Korea, which will hopefully result in multiple Korean companies

•

topography and wind conditions, the well-developed infrastructure and the

The OEEC 2020 in Amsterdam will take place in a ‘hybrid’ form, which

support of the Korean Government. It is estimated that in the period 2018-

ambitious goals regarding renewable energy. However,

2030 12 GW of offshore wind facilities will be developed, whereby also

implementation of this policy will take a lot of time, and South-Korea

floating wind is seen as an attractive option.

now focussing on recovery from the corona virus first, expectation is

work for South-Korea, due to the language barrier and culture

that it will take a few years for South-Korea to implement this Green

difference. This needs to be discussed, potentially a G2G online

New Deal.

Masterclass to start up diplomatic efforts for market entrance may be

Just as many other countries worldwide, South Korea sees an impact of

appropriate.

•

participating in the online series.
•

Online activities such as webinars and matchmaking will probably not

corona in funding wind energy projects (tax credits and other incentive
policies), investment decisions future wind energy projects and
restrictive measures for foreign companies.
The above results in the expectation the market potential of SouthKorea will decrease in the upcoming years, as well as the activities of
Dutch companies in South-Korea.
POLAND

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Poland is still very dependent on coal, but, like the other EU member states,

•

•

•

needs to increase its production of renewable energy. One of the best ways
to do this is to develop offshore wind in the Baltic Sea. Based on the new

•

the prominent European developers. The first Polish wind parks will be

•

Maintain close contacts with Polish wind energy associations, Dutch

by 11% in European countries, but Poland is expected to be far below

diplomatic network and other important stakeholders, in order to be

Reinforce interaction with PL authorities through national wind energy

this with only a drop of 4,25%.

well prepared for the physical trade mission end of this year/start of

Since Poland is in an early stage of developing offshore wind projects,

next year (combined with trade mission Baltic States?).

Embassy

increasing to 28 GW in 2030. Poland has allocated more than 10 wind park

The International Monetary Fund (IMF) forecasts the global trade drop

supply chain gaps and opportunity analysis

association PWEA/PSEW, in close consultation/cooperation Warsaw

Offshore Wind Act the country will realize at least 8 GW of wind power,

projects offshore. Part thereof will be tendered the coming years, partly with

Follow-up on market assessment report with further investigation on

Dedicated offshore wind mission (in/out) in 2020/2021

•

the impact of corona is probably negligible.

•

Discuss with Polish parties as mentioned above the possibility to
organize an online trade mission as precursor of the physical trade
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handed over around 2025. This offers also opportunities for the Dutch

mission, to not miss momentum, and/or other online activities such as

supply chain.

webinars and matchmaking.
•

Invite Polish companies and stakeholders to join the OEEC 2020 (either
in person or by joining the virtual programme).

TAIWAN

Focus/activities Export plan 2020

It is expected that by 2020 Taiwan will be the largest offshore wind market in

•

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona
•

the APEC. From 2018 to 2028 Taiwan committed itself to increase the

Support PIB members and other

2nd

tier Dutch OWF engineering and

•

Since Taiwan controls the COVID-19 with less than 50 local infections

Outbreak of the corona virus and the related enactment of new

and 370 imported cases, expectation is that fairs can take place as

equipment companies to be involved in Round 3 OWF Taiwan.

regulations and laws have caused major disruptions to the related

scheduled. However, since Taiwan is highly dependent on foreign

offshore wind capacity by 1.2 to 2 GW per annum. The largest increase is

•

Draft strategy report on localization issues.

import and immigration process and is seriously affecting contractors

knowledge and therefore visits of foreign companies, the fair might be

expected in the region Changhua (9.5 GW). The Strait of Taiwan has very

•

Implementation of K2K project of TNO and NTU. Opportunity for guest

both operationally and financially.

postponed after travel restrictions are loosened. Status is unknown at

lectures Dutch OWF companies active in Taiwan.

favourable conditions for offshore wind, but also brings a number of

•

The Phase III offshore wind bidding process is postponed by the
Bureau of Energy.

challenges. Taiwan commits to developing its own supply chain, but at this
•

moment still has a serious shortage of knowledge, so that for the time being,

the moment.
•

Huge impact related to crew transfers. A new regulation stipulates

still a lot of foreign expertise is required.

that foreign crew members aboard foreign flagged vessels are not

The opportunities for the Dutch offshore wind industry can therefore be

allowed to disembark from their vessel and arrive onshore in Taiwan.

found in the whole of the supply chain.

This makes it impossible to rotate crews which normally takes place

Liaison officer is used for company visits and bringing Taiwanese and
Dutch companies together digitally.

•

PR campaign of the Netherlands is needed to promote the Dutch
cluster and the wind sector in Taiwan.

every month.

UNITED STATES

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Despite the fact that the USA is the second largest onshore market of the

•

•

•

point in time there is only one offshore wind park: Block Island (30 MW).

•

Vineyard Wind, the second offshore wind park, has been postponed
continuously and is now in the planning for end 2020. Despite the fact that

Implementation of PIB with short term focus on recruiting of liaison
officer and action plan between RVO and BOEM in framework of MoU.

world, it lags behind enormously in the realm of the offshore wind. At this

•

Since offshore wind is still in its infancy in the US, expectations are

In April the PIB covenant between RVO and 11 Dutch companies has

there will be no huge impact of corona.

been signed. At this moment interviews are being conducted with

In case of a lengthy economic shutdown, offshore projects can be

candidates for the position of the liaison officer. The liaison officer is

leading events.

hampered by global and domestic supply chain delays and the tricke-

expected to start his work for the cluster in August. Together with the

Alignments with CESA, MassCEC. BNOW and NYSERDA.

down effects on the industry when construction on major projects

liaison officer, we will investigate further the impact of corona on the

begin.

US market and the plan of approach of the cluster in the upcoming

There are some cases of delay in current projects due to corona on

period, which will likely include setting up the supply chain analysis of

communications. Permitting and deal making is more difficult, because

the US market and a alternative program (digital matchmaking,

IPF, AWEA Offshore Wind Conference & Exhibition and OEEC in NL are

•

the offshore wind market gathers steam very slowly, the USA has very large
•

ambitions: a total installed capacity of 17 GW by 2028. The USA hardly has
any experience with offshore wind, which offers many opportunities for

it takes longer to review and negotiate the applications and contracts.

Dutch companies. American marine contractors hitherto have adopted a
•

wait-and-see attitude and do not yet invest in installation vessels. It may be

Some analysts say corona will also create opportunities for offshore

conducting market research, webinars) for the upcoming period.
•

The IPF, which was originally scheduled to take place in April but is

possible that international developers with local offices in the USA can

wind in the US. Regulatory delays may be an advantage as they may

postponed to August 2020, will entirely take place online this year. In

develop their own “Jones Act” compliant vessels.

provide the cushion necessary, without suffering the economic impact

case there will be still a lot of restrictions by the US government in the

a more mature operating industry might experience. If the coming

upcoming months, expectation is the AWEA Exhibition & Conference

period is used effectively by the offshore wind stakeholders, it will be

in October might follow this example of the IPF.

possible to start laying the necessary infrastructure to scale up the
industry once the regulatory logjam is broken and construction begins

•

Invite US stakeholders to the OEEC 2020 (either in person or by joining
the virtual programme).

in earnest.

VIETNAM

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona
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As one of the fastest growing Asian economies, Vietnam has established

•

important objectives for renewable energy, with the intention to increase
the share of renewable energy from 0.3% in 2016, to 21% in 2030. Many

•

developments are taking place on onshore or nearshore locations. The
development of wind energy at sea is still in its infancy in Vietnam, despite

•

the offshore conditions being exceptional with a technical potential of over

Organise expert mission as part of the pre-PPS programme (focus:

•

Vietnam sees the following impact of corona: delayed investment

•

With the help of the pre-PPS program we will closely monitor the

mitigation environmental effects / de-risking)

decisions with regards to future offshore wind projects, delayed

developments on the Vietnamese market and maintain contacts with

Investigate support to set up PIB (potentially as part of regional Asian

licensing wind projects, delays in global and domestic supply chain (e.g.

the Dutch diplomatic network in Vietnam. This includes setting up and

PIB)

delivery of equipment), reductions in workforce, limited mobility of

finalising a desk study on energy port development within the pre-PPS

Active exchange of expertise through involvement VN stakeholders in

workforce due to logistical measures government (e.g. crew changes),

•

Investigate willingness of companies in joining a PIB

OEEC 2020 and Dubai EXPO

complicated contract negotiations and restrictive measures for foreign

•

Exchange of information is important in this stage of the Vietnamese

300 GW, scattered along a coast line of 3,000 kms in an area covering
•

150,000 km2. Our activities are now geared towards assisting the
authorities with formulating a structured offshore wind strategy. The

companies.

offshore market, therefore organizing webinars and matchmaking

Since offshore wind is still in its infancy in Vietnam, the long term

would be wise on the short term. A digital expert mission should be

impact of corona is likely to be negligible.

considered, as well as a mission (physical and/or virtual) – with locally
present Dutch companies around GWEC conference November

absence of a local supply chain offers chances for international companies.
•

Invite Vietnamese stakeholders to the OEEC 2020.

TIER 2 COUNTRIES
BELGIUM

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Belgium has huge wind ambitions, despite having limited offshore space,

•

Investigate non-tariff barriers that prevent enhanced cross-border co-

•

No impact on the wind sector so far, according to the mission.

•

operation OW between NL and BE

•

which are 4 GW resp. 6 GW installed offshore wind power in 2030-2050.
Onshore network improvements and expansion, clustering of offshore wind

•

parks, the execution of hybrid offshore projects, and cooperation with
neighbouring countries around the North Sea are essential elements of these

•

B2B platform with Blauwe Cluster can be set up online. When

Even with the global pandemic, Belgium remains on track to increase

restrictions on traveling and physical interaction are (partially) lifted,

Continue coordinated effort by CG Antwerp to set-up bilateral B2B

its total offshore wind capacity to 2.3 GW this year via the

the platform can meet in person.

platform (with Blauwe Cluster)

commissioning of the 219MW Northwester 2 and the 487MW

Include OW on NL/BE Summit in November 2020

Seamade projects, and construction work is proceeding ahead as

ambitions. In the intended cooperation with the Netherlands a serious point

•

Invite Belgium stakeholders to the OEEC 2020 (either in person or by
joining the virtual programme).

planned for both projects, as of May 2020.

of discussion is the mitigation of hurdles in legislation and regulations for
cross-border cooperation in the offshore wind business.

DENMARK

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Denmark aims to achieve an installed offshore wind capacity of 35 GW by

•

•

•

On invitation of Dutch embassy in Copenhagen HHWE will take part in

According to the mission, impact of corona is mainly noticeable

The Danish are seen as one of the best examples in the world on

2050. It is essential for this objective to strengthen the offshore grid to

a seminar on cross boarder innovation and cooperation in the off

regarding investments decisions for future wind projects and

entering emerging markets. They also have a very strong supply chain

export about 25 GW abroad via interconnections. In addition the Danish

shore wind energy sector.

reductions in workforce.

in wind turbine engineering and manufacturing. Idea from both

parliament has voted in 2018 to build three new offshore wind projects

•

Continue cooperation with local stakeholders (DWEA) and Embassy

Already existing issues tend to intensify. F.e., companies who already

Denmark and Netherlands is to intensify cooperation between the two

before 2030 with a total capacity of minimum 2.4 GW. The Thor offshore

•

Continue cooperation & promote Dutch expertise with Danish

experienced delays in their projects see an increase in this problem

countries and work together on entering foreign markets. In the

companies active in the Dutch wind sector

due the corona crisis.

framework of this cooperation more discussions with Danish

wind park is the first one of the three. This park, with a capacity between
800 and 1000 MW, is expected to be completed and handed over between
2024 and 2027. The tendering process will be continued in 2020. Denmark,
as European frontrunner in development of OW, is not so much a market
that should be monitored due to its own potential, but even more so

•

associations/stakeholders need to take place in the upcoming period.
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because of its international ambitions with global players such as Ørsted,
MHI Vestas and others; all potential Clients for the Dutch supply chain.

GERMANY

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Offshore wind is the pillar of the German energy transition. In 2020 the

•

•

•

installed capacity is 7.5 GW. The Northern States of Germany and the

Enhance cooperation with WAB as follow-up trade mission March 2019

According to the mission, impact of corona is mainly noticeable

WindEnergy Hamburg, the largest wind energy exhibition in Europe,

(in cooperation with NNOW)

regarding investments decision for future wind projects and global and

originally scheduled in September 2020, is postponed to December

Stay involved in G2G efforts in related topics (storage, grid) as defined

domestic supply chain delays (delays of delivery of equipment).

2020. The NL industry has enough confidence that this fair will take

The country’s clean energy sector finds itself in a rather tenuous

place in December, provided that the necessary measures shall be

to 30-35 GW and in 2050 to over 50 GW. This implies that Germany will

position, not least due to a pronounced decline in interest in the

taken.

remain an important market for the Dutch supply chain that is relatively easy

German onshore wind sector, an increasing strain on the state to

to access for Dutch companies, hence a collective market approach is only

support solar power, in addition to a projected economic slump as a

necessary to a limited extent.

result of the COVID-19 outbreak.

Federal Government want to triple the capacity of the country in ten years

•

to 20 GW. Representatives of the industry say that this then has to increase

in the “Joint Declaration of Intent Energy Transition”

•

•

Corona will lead to delay in the construction of renewable energy
projects due to supply chain interruptions. Construction deadlines for
wind projects will be treated with flexibility, which means developers
can ask for an extension

•

Scheduled auctions are postponed and deadlines for tenders will start
to run after the COVID-19 situation is sufficiently under control.
Reason for this policy is that Germany feels that future projects can
better be postponed than cancelled at the end.

IRELAND

Focus/activities Export plan 2020

It is Ireland’s ambition by 3030 to generate 70% of its electricity from

•

renewable sources. 3.5 GW of that capacity has to be generated from
offshore wind. The total potential of offshore wind is estimated at 70 GW. At

Organise OWF fact-finding mission together with NL Embassy Dublin &
RVO to Ireland hopefully in

•

2nd

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

•

•

half of 2020.

Next steps could be: cooperation agreement with Irish Wind Energy

this moment only one wind park is active; it has capacity of 25 MW: Arklow

Association, OWF market assessment Ireland in line with previous

Bank Wind Park. In total four new wind parks have been planned now,

studies and organisation of business promotion events.

•

No impact on the wind sector so far according to the mission, on the

With the current travel restrictions and uncertainty when traveling will

contrary: the Irish government announced last week the wish to speed

be allowed again, it will be wise to set up a series of webinars and

up the develo9pment and construction of 7 offshore wind projects.

digital matchmaking (after the example of France) and not to wait till

With the change of government in Ireland – which is expected to be

traveling will be possible again.

announced mid-June – and the Green Party as one of the possible

•

When traveling is allowed again, a fact finding mission to Ireland will be

which should be operational by 2025. The coastlines of Cork and Galway are

ruling party, the ambition regarding offshore wind will even be higher

set up together with the Dutch Embassy in Dublin. How to organize

betting on getting floating wind between 2025 and 2030. The opportunities

than currently set.

such mission depends on measures taken regarding the COVID-19 at

Embassy in Ireland is approached by the Irish Wind Energy Association

that moment.

•

for the Netherlands’ supply chain are in construction, maintenance, supply, ,
civil infrastructure and engineering, port development, and the construction

and Irish harbours with the request to set up contacts with Dutch

and maintenance of the electricity network.

companies and stakeholders to cooperate to establish new offshore

•

In any case, Irish companies and stakeholders will be invited to join the
OEEC this year (either in person or by joining the virtual programme).

wind projects.
INDONESIA

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

The Indonesian authorities aim to produce 23% renewable energy by 2025,

•

•

According to the mission, impact of corona is mainly noticeable

•

Maintain close contact with local mission and NL company Pondera.

Indonesian market potential

regarding funding wind energy projects (tax credits and other

•

Depending on interest of NL companies a digital trade mission (and/or

Organise factfinding mission (in cooperation with Pondera) together

incentive policies), increasing cots and global and domestic supply

with Embassy

chain delays (delays of delivery of equipment).

and 31% by 2050. More than 45 GW has to be installed of which 2 GW is
expected to come from wind energy. The potential and the conditions for
wind energy in Indonesia are good. In theory a total installed onshore and

•

Co-organise WindDays South East Asia to gain additional insights in

exhibition) can be organised later this year or during 2021.
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offshore capacity of 13.5 GW should be possible. The chance that the Dutch

•

Reinforce ties with IWEA

•

Since the offshore wind in Indonesia is still in its infancy, it is expected

wind industry can profit from a large part of these investments is real, but it

that corona will at least delay all projects current in early stage

will take an effort to get close to these opportunities, especially in offshore

development, due to delayed funding of new projects.

wind.

NORWAY

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Like in Denmark, also for Norway the biggest challenge is to enlarge the grid

•

•

•

connectivity with the rest of Europe. Of the 50 GW generated by 2050, 50%

Maintain & reinforce relationship with Norwep (potentially in

A lot of auctions and/or projects are cancelled at the moment, due to

cooperation with Equinor)

the huge impact of corona on the wind market in Norway. Impact is

Consider participating in local event in due course (possibly in

noticeable on for example the funding of new projects, investment

combination with ONS)

decisions regarding future projects, but also limited mobility of

Activate O&G supply chain to promote offshore wind as part of their

workforce due to logistical measures of the government (e.g. crew

network expansion. The development of floating wind seems a serious

proposition (if applicable)/ embed “Embracing the Energy Transition”

changes, staff deployment and shortage of crew). Although the impact

option for Norway. In 2026 Equinor expects to develop a renewable energy

in incumbent bilateral activities.

is huge, the wind sector still is a high priority in Norway, which is

is destined to be exported to other countries. The selection of more

•

southerly locations for offshore wind parks is important because the
proximity to the international market, obviating the need for expensive

•

capacity of 4 to 6 GW, to be increased to 12 to 16 GW by 2035,depending on

reflected by, among other things, the various government financial

the availability of interesting project opportunities.

support measures and the fact foreign workers are still allowed to

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.

•

Participation in local event will be postponed or be replaced by a digital
event.

enter Norway to work on existing projects.

UNITED KINGDOM

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

The UK operates the world’s largest offshore wind capacity of almost 8 GW

•

•

•

in 2019, with ambitions to increase this to at least 30 to 40 GW by 2030. For

Stay closely connected to relevant stakeholders (Embassy, Crown

The UK government has come under pressure to deliver a plan for

Estate, EIC, NBBC, AYOP/UK alliance) and team up for relevant events

economic recovery from corona that prioritises the environment,

2050 they aim at 75 GW of offshore wind, with an additional potential of 5

•

(Enhanced) matchmaking during events such as OEEC

including renewable energy (among which wind energy). Since the

GW, so totalling 80 GW. In particular in the fields of offshore transport and

•

Monitor Brexit impact and provide support through economic

outbreak of corona the lower energy demand resulted in a coal-free

diplomacy if necessary

period for two months, and if it’s up to the UK government, they plan

installation and the Dutch companies have a good position in the UK. The
contribution of the Dutch supply chain to offshore wind in the UK is not

to be coal-free forever when there will be enough renewable energy

quantified, but seems stable, often through locally registered entities. The

sources.

new Offshore Wind Sector Deal , as also Brexit, can have an impact on the

•

Corona however delayed services and production of planned and

bilateral trade connections. The PQ phase of Leasing Round 4 was concluded

future wind projects, since many companies and factories were closed

in February 2020, qualifying bidders for the next phase of the tendering

during the lockdown, even though they were exempt from government

process, ITT phase 1, for projects with a joint capacity of 7 GW.

measures to close their business.
•

The UK extended early phases of its tender for rights to site capable of
supporting 7GW of offshore wind to give participants more time and
flexibility amid the pandemic.

•

With regards to the above, long term impact of corona is not expected.

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.

•

UK stakeholders will be invited to join the OEEC 2020 2020 (either in
person or by joining the virtual programme).
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TIER 3 COUNTRIES
BRAZIL

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

In the report “Roadmap Eolica Offshore Brazil” (January 2020), an analysis of

•

Roadshow in NL in partnership with CG Brazil to identify opportunities

•

•

the Energy Research Office (EPE) highlights that Brazil has the potential to

•

Reinforcement of relationship with local stakeholders

noticeable regarding investment decisions future wind projects,

install up to 700 GW offshore wind capacity in water depths to 50 meters.

•

Active involvement BR in OEEC and Dubai EXPO

licensing projects and reductions in workforce.
•

Currently six offshore wind projects have been identified with a total

According to the mission in Brazil, impact of corona is mostly

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.

•

Brazil has indefinitely postponed offshore wind auctions scheduled to

Involvement Brazilian stakeholders will remain for OEEC 2020, but for
Dubai Expo will be postponed to next year.

•

capacity of 9,715 MW. But at the same the time the report concludes that at

be held in 2020. Expectation is that the auctions will take place later in

Virtual roadshow by CG towards Dutch companies in combination with

present wind energy cannot compete with other energy sources, due to the

2020 of early 2021, but that decision depends on the resumption of

Technology Catalogue launch and potentially other forms of PR

new network connections necessary for these large projects. This indicates

economic activity, once the public health situation is normalised.

activities to enhance visibility of NL companies could be considered.

that in Brazil offshore wind energy will not be promising for the foreseeable
future. Nevertheless, the potential gives reason to keep on monitoring this
market. potential

CANADA

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

For years Canada has given higher priority to onshore wind energy than to

•

Monitor offshore wind developments in Canada

•

No long term impact of corona expected at the moment.

•

offshore wind. There have been some initiatives to develop offshore wind

•

Canadian offshore wind stakeholders often participate at US trade

•

Since the Canadian government is focussed on renewable energy and

project (e.g. in British Columbia), but there has been little progress. It is

shows. When possible HHWE will seize the opportunity to establish

reaching their climate goals, even during the pandemic it is important

possible that Canada waits how these developments in neighbouring USA

contacts with relevant organizations.

for them to know what the climate goals are within companies that are

will pan out. In March 2020 Northland Power, the Canadian renewables

applying for some sort of economic aid. With this kept in mind, some

developer, announced the acquisition of the long-gestating but still

experts even think renewable energy (among which wind energy) will

early-stage NaiKun offshore wind project off the west coast of Canada

grow even faster in the upcoming years, although there are no

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.

adjusted plans for the upcoming period.

GCC COUNTRIES

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

For their ambitious goals for the transition to renewable energy, the GCC

•

•

•

predominantly looks at solar energy. At this moment only one project is

(Desk) study with partners such as NBC, Foreign Affairs, CG and

According to the mission in UAE there is no impact so far on the wind

Embassy to identify opportunities

sector, but that is a result of the lack of wind projects and interest in
the UAE wind sector.

•

Involvement GCC stakeholders will be postponed to Dubai Expo 2021.

Mission in Dubai agrees with the above by mentioning there is not

•

Virtual roadshow in combination with Technology Catalogue launch

known, i.e. in Saudi Arabia for a floating wind project of 500 MW (by a

•

Active exchange of knowledge during Adipec, ADSW

consortium of Saipem, from Italy, and Plambeck, from Germany). Further

•

Involvement local stakeholders during Dubai Expo

research has to show if this region can provide opportunities for the Dutch

•

executed within the practical limitations imposed by corona.

really a wind sector in UAE due to the lack of consistent wind.

and potentially other forms of PR activities to enhance visibility of NL

supply chain in the future.

companies could be considered.

MEXICO

Focus/activities Export plan 2020

In Latin America Mexico is the leader in onshore wind development. No

•

offshore wind projects have been developed yet, though conditions seem

The actions that have been defined in the original export plan will be

Monitor market through existing contacts (Holland House Mexico,
Embassy)

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

•

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.
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favourable. Due to the absence of precedence in Mexico, the development

•

of strategy frameworks (legal, ecological etc.) will take a lot of time and

Include offshore wind in incumbent activities/ knowledge exchange

•

with regard to energy

effort, leading to the expectation that the market will not develop any time
•

soon.

According to the mission in Mexico, corona currently has the most

•

Virtual roadshow in combination with Technology Catalogue launch

impact on increasing costs involved in the wind energy, licensing wind

and potentially other forms of PR activities to enhance visibility of NL

projects and restrictive measures for foreign companies.

companies could be considered.

Foreign knowledge is necessary to take off with offshore wind farm
development and construction, and due to these measures a lack of
required knowledge gets in the way of continuing with planned and
new projects.

•

Mexico is also facing reductions and suspensions of production at a
number of its facilities.

TURKEY

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

The World Bank reports that Turkey has a sizable technical potential for the

•

Gain insight in offshore wind policy and ambitions (desk study/market

•

Corona has the most impact on the funding of new projects.

•

assessment)

•

Also reductions and suspensions of production at a number of its

development of 70 GW of offshore wind, with excellent physical conditions
North West of the Aegean Sea. For now a potential of 6 GW of fixed offshore

•

Involve stakeholders in OEEC, Dubai Expo

facilities are announced to have a huge impact on the development of

wind and 19 GW for floating wind has been identified, but Turkey limits its

wind projects. Most manufacturing facilities are operating at

plans to just 1.2 GW of offshore wind for the time being, for which however

approximately 50% of its capacity.

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.

•

Involvement Turkish stakeholders will remain for OEEC 2020, but for
Dubai Expo will be postponed to next year.

•

no concrete actions have been taken.

Virtual roadshow in combination with Technology Catalogue launch
and potentially other forms of PR activities to enhance visibility of NL
companies could be considered.

SOUTH AFRICA

Focus/activities Export plan 2020

Effects on market and activities due to Corona

Adapted Action Plan post-corona

Despite the large technical potential for offshore (floating) wind in South

•

Maintain contact with local diplomatic post

•

•

Africa, its current focus is on onshore wind and other forms of renewable

•

Facilitate incoming study trip from local stakeholders (by request

developers reporting their planned feasibility studies are on hold due

Embassy)

to travel restrictions.

energy. The World Bank however classifies the country as very promising for
offshore wind energy, especially because the it becomes more and more
competitive to onshore wind.

•

Consider participation in local event (Windaba) when market potential
becomes more obvious

Next round of auctions was originally planned for Q2 2020. Several

The actions that have been defined in the original export plan will be
executed within the practical limitations imposed by corona.
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•

GrafiekP01 - Impact corona

•

GrafiekB02 - Ervaringsjaren

•

GrafiekP02 - Verwachting marktpotentieel

•

GrafiekB03 - Corona impact

•

GrafiekP03 - Activiteiten NL bedrijven

•

GrafiekB04 - Vertragingen

•

GrafiekP04 - Beschikbare staf

•

GrafiekB05 - Verwachting marktpotentieel

•

GrafiekP05 - Inzet middelen

•

GrafiekB06 - Verwachting omzet

•

GrafiekP06 - Beschikbaarheid extra mankracht

•

GrafiekB07 - Landenfocus

•

GrafiekP07 - Interesse alternatieve activiteiten

•

GrafiekB08 - Inzet middelen

•

GrafiekP08 - Missie netwerk

•

GrafiekB09 - Interesse activiteiten

•

GrafiekB10 - Interesse stakeholders

•

GrafiekB11 - Interesse alternatieve activiteiten
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GrafiekB01 – Omzetverdeling

GrafiekB02 – Ervaringsjaren
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GrafiekB03 – Corona impact
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GrafiekB04 – Reden voor vertraging
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GrafiekB05 – verwachting marktpotentieel

GrafiekB06 – verwachting omzet
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GrafiekB07 – landenfocus
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GrafiekB08 – inzet bedrijfsmiddelen
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GrafiekB09 – interesse activiteiten

ACTIVITEITEN - INTERESSES
Other

0%

Verdieping van bestaand marktonderzoek op gevestigde markten

47%

PR campagnes vanuit de NL sector (social media, mailings)

51%

Kennissessies (sessies voor NL bedrijven over specifieke landen en/of onderwerpen)

56%

Opstarten van nieuw marktonderzoek op nieuwe/opkomende markten

60%
60%

Distributie van actuele marktinformatie naar NL bedrijven in windsector
Missies inkomend (buitenlandse delegaties naar NL)

60%
60%

Matchmaking (faciliteren van kennismaking tussen NL en buitenlandse stakeholders)
Internationale programma’s t.b.v. handelsbevordering (zoals PIB/Partners in International

63%

Beurzen (aanwezigheid van NL paviljoen of lounge)

72%
74%

Conferenties en presentaties namens de NL windsector
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77%
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GrafiekB10- interesse stakeholders
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GrafiekB11- interesse alternatieve activiteiten
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GrafiekP01 – impact corona
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GrafiekP02 – verwachting marktpotentieel

GrafiekP03 – activiteiten NL bedrijven
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GrafiekP04 – beschikbare staf

GrafiekP06 – beschikbaarheid extra mankracht

GrafiekP05 – inzet middelen
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GrafiekP07 – interesse alternatieve activiteiten
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GrafiekP08 – missie netwerk
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