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ACHTERGROND 
Fryslân heeft banden met de provincies Sichuan en Heilongjiang. De komende jaren zal inzet van 

handelsbevordering richting China vanuit de provincie Fryslân zich vooral richten op de sectoren Agri 

& Food (zuivel en pootaardappelen), Water(technologie), Onderwijs en Toerisme. Tijdens deze 

handelsmissie zal speciale aandacht worden besteed aan de vriendschapsband tussen Sichuan en 

Fryslân, die 15 jaar geleden is getekend. 

 

HANDELSMISSIE  
De handelsmissie naar China heeft enerzijds tot doel de banden tussen de Provincie Sichuan en  

Heilongjiang verder te versterken en hiermee de handel tussen beide Chinese Provincies en Fryslân 

te bevorderen, en anderzijds om ondernemers kennis te laten maken met de mogelijkheden die 

China, en deze twee provincies in het bijzonder, biedt. Het programma stelt u in staat:  

• in contact te komen met Chinese overheden en counterparts (matchmaking)  

• meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markten in Sichuan en Heilongjiang  

• de specifieke situatie in de bezochte regio’s beter te leren kennen  

• bedrijfsbezoeken bij te wonen (naar Westerse of Chinese bedrijven)  

• uw netwerk uit te breiden 

• een training bij te wonen over de Chinese (zaken)cultuur 

 

Speciaal matchmaking programma  
Er wordt met elke deelnemer een afspraak gemaakt om te inventariseren welke wensen er zijn 

betreffende matchmaking. Op basis van deze gesprekken wordt in China gezocht naar de juiste 

partners voor een gesprek. Dit kunnen gesprekken zijn met bedrijven, kennisinstellingen, lokale 

overheden of lokale Kamers van Koophandel. Door de uitstekende contacten in Heilongjiang en 

Sichuan kan er een op maat gemaakt matchmaking programma voor u worden samengesteld.  

 

TRAINING   
Deelnemers aan de handelsreis krijgen een dagdeel (middag) training "China voor de Zakenman" 

aangeboden die zal plaats vinden in Leeuwarden. Deze training zal ingaan op praktische 

(zakencultuur) aspecten van het zakendoen in China zoals: inzicht Chinese mindset, Chinese 

onderhandelingstechnieken, Chinese gedragspatronen, casestudie etc. 

  

  

              
  

  



   

Introductie Sichuan  
De provincie Fryslân heeft al sinds 1998 banden met de Chinese provincie Sichuan, en sinds 2001 

een officiële vriendschapsrelatie.  

  

De provincie Sichuan is één van de grootste provincies in China, gesitueerd in het zuidwesten en de 

economische motor van West-China. Vanaf 2013 is Chengdu elk jaar bezocht met een handelsmissie, 

in samenwerking met de provincie Fryslân georganiseerd voor de ondernemers, kennisinstellingen 

en gemeentes. Deze zijn allen succesvol verlopen. Mede door deze activiteiten zijn de contacten in 

China in de laatste jaren verder aangehaald en versterkt en is het netwerk uitgebouwd.  

  

De contacten die ondernemers en de hogescholen inmiddels hebben gelegd en de contracten die 

zijn getekend kunnen worden benut om tot verdere economische spin-off te komen. Diverse  

ondernemers hebben te kennen gegeven zich als ambassadeurs in te willen zetten om meer 

ondernemers te betrekken bij de relatie met China.  

  

        
  

Introductie Heilongjiang  
In september 2015 heeft een delegatie Chinese bedrijven, onder begeleiding van partijsecretaris 

Wang Xiankui, Fryslân bezocht. Tijdens dit bezoek is een Letter of Intent (LOI) getekend gericht op 

het bevorderen van de economische samenwerking tussen de provincies Heilongjiang en Fryslân.  

  

Heilongjiang is het belangrijkste graanproducerende gebied van China. Totaal wordt momenteel 

9.905.000 hectare grond bewerkt. De belangrijkste landbouwgewassen zijn sojabonen, tarwe, maïs, 

aardappelen, rijst en suikerbieten.  

  

Heilongjiang heeft 6,5 miljoen hectare grasland. De goede kwaliteit en hoge voedingswaarde van het 

gras is ideaal voor de ontwikkeling van de veehouderij. De ‘Songnen Plain’ behoort tot de drie 

grootste schapenweiden in de wereld. Het productievolume van zuivelproducten behoort tot de 

hoogste van het land. In het afgelopen jaar hebben ook diverse Chinese delegaties uit dit gebied een 

bezoek gebracht aan de Provincie Fryslân.  

 

       
   



   

PROGRAMMA (voorlopig)  
  

dag nov. datum morgen middag stad 

      

2 ma 21  Aankomst Chengdu Chengdu 

3 di 22 Programma Hogescholen Leeuwarden Bijeenkomst 15 jaar vriendschapsband Chengdu 

4 wo 23 Bedrijfsbezoek/matchmaking Bedrijfsbezoek/matchmaking Chengdu 

5 do 24 Vlucht Harbin Bedrijfsbezoek Harbin 

6 vr 25 Matchmaking bijeenkomst Matchmakingbijeenkomst Harbin 

7 za 26 Opening NL winkel Harbin Programma Harbin 

8 Zo 27 Vlucht Amsterdam   

  
Het programma wordt aangeboden inclusief:  
- Internationaal vliegticket                                                           - Ticket binnenlandse vlucht  
- 6 overnachtingen incl. ontbijt in 4* of  5* hotels                  - Transfers van en naar vliegvelden en hotels  
- Diverse maaltijden                                                                      - Mogelijke excursies  
- Engelstalige lokale gids            - Nederlandstalige begeleiding  
- Dag-tot-dag programma                                                             - Algemene bestemmingsinformatie  
- Fooien                                                                                            - (Zaken)cultuur training 

  

Richtprijs voor deze reis is € 3.500 euro excl. BTW, inclusief het matchmaking programma  
(Indien u speciale wensen heeft kan de reis geheel op maat voor u samengesteld worden)  

  

MISSIEVOUCHER RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)  
Bedrijven kunnen voor deze reis een missievoucher bij de RVO aanvragen waarmee kosten tot 
maximaal € 1.500,00 kunnen worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen, of kijken op de Website van de RVO, www.rvo.nl    
  

SUBSIDIEREGELING Provincie Fryslân  
De provincie Fryslân heeft voor Friese ondernemers een eigen subsidieregeling onder de naam IBF 
Handelsmissies en Beurzen - Subsidieregeling. Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.fryslan.frl/17403/ibf-handelsmissies-en-beurzen-subsidieregeling  

  

AANMELDING  
 Heeft u interesse in een uitbreiding en verdieping van uw kennis en netwerk in Heilongjiang en            
 Sichuan of China in het algemeen? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze  
 handelsmissie naar China. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Gert Bakker   

First Class Business Travels  

Groningerweg 39   

9738AB Groningen  

 info@firstclassbusinesstravels.nl    

www.firstclassbusinesstravels.nl   

www.chinainbeeld.nl   

T: 06-54213290  

  

De inschrijfdatum sluit op vrijdag 21 oktober 2016.  
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