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NIEUWKOMERS

Aard van het beestje is uiteindelijk bepalend voor locatie
Arend Clahsen
Amsterdam
Waar kun je je het beste vestigen
als je als Europees bedrijf wilt uitbreiden en naar de Verenigde Staten gaat? Voor start-ups op zoek
naar investeerders of kapitaal
hoeft dat bijvoorbeeld zeker niet
alleen Silicon Valley te zijn. Ook
aan de oostkust van de VS is er
een toenemend aanbod van venture capital (durfinvesteerders).
Een bijkomend voordeel is verder
dat de afstand en het tijdsverschil
met de thuisbasis in Europa veel

kleiner zijn. Toch spelen ook andere factoren een rol bij het kiezen
van een vestigingsplaats.
Toch wordt de keuze voor de
nieuwe locatie vooral bepaald
door de aard van het bedrijf, stelt
Philip Hammerstein, Commercial Specialist bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Hij
was medeverantwoordelijk voor
de Nederlandse deelname aan de
SelectUSA Summit. Deze top werd
eind maart in Washington gehouden speciaal voor buitenlandse bedrijven die vestiging of uitbreiding
overwegen in de VS. Vanuit Neder-

land namen 32 ondernemingen
deel aan de top.
‘Of bedrijven voor de westkust
of de oostkust willen kiezen hangt
erg van de sector af’, aldus Hammerstein. ‘IT-bedrijven bijvoorbeeld kijken eerder naar de westkust, olie- en gasbedrijven juist
naar Texas en kledingbedrijven
trekken vooral naar grote steden.
Voor een eerste vestiging wordt
echter vaak naar de oostkust gekeken. Het geringere tijdsverschil
van zes uur maakt zakendoen makkelijker in die eerste fase omdat
dan nauw contact met de Europe-

32

bedraagt het aantal
Nederlandse partijen
dat deelnam aan de
SelectUSA Summit

se activiteiten kan worden gehouden. Voor IT-bedrijven geldt verder dat personeel aan de oostkust
goedkoper is dan aan de westkust,
waar de arbeidsmarkt krapper is.
Wel is personeel in Californië hoger opgeleid dan in bijvoorbeeld
Florida waar de IT ook aan het opkomen is.’
SelectUSA is een doorlopend
programma om bedrijven te helpen met de investeringen die ze in
de VS willen doen. Het is in 2011
door president Barack Obama
opgezet en in 2013 werd de eerste
Summit gehouden. Bij de top in

maart waren Obama zelf, minister van buitenlandse zaken John
Kerry en minister van handel Penny Pritzker aanwezig. Ook waren er
toespraken van Eric Schmidt van
Google en superbelegger Warren
Buffett via de video.
‘Wij merken een grotere belangstelling van Nederlandse bedrijven
om zich te vestigen in de VS’, stelt
Hammerstein. ‘Dat geldt voor de
top, waar nu twee keer zo veel Nederlandse bedrijven aanwezig zijn
als in 2013, maar ook in de dagelijkse contacten met Nederlandse bedrijven.’

