
  

 

 

Handelsmissie Offshore Windenergie Verenigd Koninkrijk  
(met mogelijkheid tot beursdeelname!) 

20-22 (24) juni 2022 

Manchester, Verenigd Koninkrijk 
 

 

 

Sinds 2008 is het Verenigd Koninkrijk de wereldleider op het gebied van offshore windenergie.  

Met 11 GW geïnstalleerd vermogen (zo’n 30% van de totale wereldwijde offshore windcapaciteit!) en 

de verwachting dat dit tot 2030 tot ten minste 40 GW zal toenemen is het VK de juiste plek voor 

bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij offshore windenergie om samen te komen. 

Offshore windenergie zal in het VK in de komende jaren één van de sterkst groeiende sectoren zijn 
die, ondanks de onzekerheden die Brexit met zich meebrengt, gepaard gaat met toenemende kansen 
voor Nederlandse leveranciers van producten en diensten op het gebied van offshore wind. De 
toenemende local content-eisen in het VK maken het noodzakelijk dat Nederlandse bedrijven zich 
goed voorbereiden op activiteiten in het VK. 

Om Nederlandse bedrijven verder te ondersteunen bij hun activiteiten op de Britse markt  

organiseert de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) in samenwerking met OCRE 

Offshore Services BV en Wind & Water Works een handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk voor 

Nederlandse toeleveranciers aan de offshore windsector. De reis is een vervolg op eerdere 

succesvolle jaarlijkse handelsmissies / beursbezoeken naar het Verenigd Koninkrijk die de NBCC 

vanaf 2011 heeft aangeboden en zal van 20 t/m 22 juni plaatsvinden rondom Global Offshore Wind 

2022, het toonaangevende evenement in het VK op het gebied van offshore wind dat dit jaar in 

Manchester wordt gehouden. 

Doel van de reis is om Nederlandse bedrijven via individuele en collectieve matchmaking in contact 
te brengen met de in het VK actieve energiebedrijven, projectontwikkelaars en aannemers die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en realisatie van Britse offshore windparken. 

In de afgelopen jaren werden rondom de offshore windmissie naar het VK gesprekken gearrangeerd 

met partijen als Ørsted, Siemens, SSE Renewables, Equinor, Mainstream Renewables, Vattenfall, 

RWE, KBR Power, Babcock, Eneco en EDF. Op deze bedrijven zal de focus ook liggen bij het maken 

van het bezoekprogramma. 

  

http://www.nbcc.co.uk/
https://ocre-offshore.com/
https://ocre-offshore.com/
https://windandwaterworks.nl/
https://events.renewableuk.com/gow22
https://events.renewableuk.com/gow22


  
 

 

Format reis/matchmaking 

Op basis van goede ervaringen in de afgelopen jaren is gekozen voor het volgende format voor de 

“matchmaking”: 

- Plenaire presentaties van Britse bedrijven waarin zij zichzelf presenteren aan de Nederlandse 

missiedeelnemers; 

- “Elevator pitches” van Nederlandse bedrijven;  

- Q&A en agenderen individuele afspraken voor eventuele vervolggesprekken. 

Dankzij logo-vermelding en de mogelijkheid om het Nederlandse beurspaviljoen als uitvalsbasis te 

gebruiken gedurende de beursdagen is uw bedrijf ook zichtbaar op de beurs. 

Locatie 

De reis vindt plaats op en rondom de toonaangevende windenergie-conferentie/vakbeurs Global 

Offshore Wind 2022 van RenewableUK, het grootste evenement in het VK op het gebied van offshore 

windenergie dat op 21 en 22 juni 2022 in Manchester plaatsvindt. Global Offshore Wind trekt dit jaar 

170 exposanten en een verwacht aantal bezoekers van zo’n 4.000 uit meer dan 40 verschillende 

landen. Het thema dit jaar ligt op het gebied van de globale next generation offshore wind projecten 

en technologie. 

 

Waarom u aan deze reis moet deelnemen 
 

• U krijgt een complete update over de meest actuele ontwikkelingen in de Britse offshore 

windindustrie; 

• U krijgt inzicht in wie de belangrijke spelers op de markt de komende jaren zijn en u maakt 

kennis met verschillende van deze partijen; 

• U brengt twee dagen intensief door met Nederlandse branchegenoten en u krijgt dus een 

goede gelegenheid om niet alleen Britse partijen te leren kennen maar ook uw Nederlandse 

netwerk in de sector uit te breiden; 

• Uw bedrijf/expertise wordt in de aanloop naar de missie geïntroduceerd bij een groot aantal 

Britse spelers in de offshore wind sector; 

• Uw bedrijf is door middel van logo-vermelding in het Nederlandse beurspaviljoen zichtbaar 

aanwezig op de beurs en u kunt dit paviljoen ook gebruiken als uitvalsbasis voor uw meetings 

op de beurs; 

• Alle door de NBCC voor deze reis gelegde contacten worden met u gedeeld zodat u hier zelf 

ook follow-up aan kunt geven. 

 

EXTRA OPTIE 1: Beursdeelname 
 

De Nederlandse offshore wind branche-vertegenwoordigers Wind & Water Works hebben een 

reservering voor een Nederlands beurspaviljoen op Global Offshore Wind. Hier treft u informatie aan 

over de verschillende mogelijkheden om als volwaardig exposant prominent zichtbaar aanwezig te 

zijn op de beurs. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken om uw 

beursdeelname en participatie in de handelsmissie eventueel te combineren!  

  

https://events.renewableuk.com/gow22
https://events.renewableuk.com/gow22
https://windandwaterworks.nl/
https://iro.nl/calendar/global-offshore-wind-gow/


  
 

 

 

 

EXTRA OPTIE 2: SITE VISITS naar NW, NO en Oost Engeland (22-24 juni 2022) 
 

In samenwerking met onze partners van het Britse Department of International Trade (DIT) worden 

rondom de Global Offshore Wind Conference een aantal additionele programma-onderdelen / site 

visits georganiseerd waar de Nederlandse missiedeelnemers eveneens in kunnen participeren. 

In de bijlage treft u de voorlopige programmering voor deze site visits aan. 

 

Datum 

De handelsmissie zal plaatsvinden van 20 t/m 22 juni 2022. De beurs/conferentiedagen zijn 21 en 22 
juni. De site visits vinden plaats op 22, 23 en 24 juni. 

Programma 

Het voorlopige programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit: 

20 juni Middag: vliegreis van Amsterdam naar Manchester, inchecken hotel 

 Kennismakingsdiner met delegatie/gastspreker, overnachting in Manchester 

21 juni Bezoek Global Offshore Wind 2022 

 10.00 Deelname Openingssessie 

 11.00 Marktupdate Britse offshore windmarkt 

 v.a. 11.30: b-to-b matchmakinggesprekken met Britse marktpartijen  

 Einde middag: deelname netwerkreceptie RenewableUK 

 Netwerkdiner en overnachting in Manchester 

22 juni Voortzetting bezoek Global Offshore Wind 2022 

 Voortzetting b-to-b matchmakinggesprekken met Britse marktpartijen 

 Einde dag: retourvlucht Manchester-Amsterdam, einde missie 

21-22 juni 

Extra optie:  
 
Beursdeelname in de stand van Wind & Water Works 
 
Voor informatie zie: https://iro.nl/calendar/global-offshore-wind-gow/ 

 
 
Overige opties (site visits, zie bijlage voor beoogde programma): 
 

22 juni OPTIE 1: bezoek NW Engeland / site visits 

23 juni OPTIE 2: bezoek NO Engeland / site visits 

24 juni OPTIE 3: bezoek Yorkshire & Humberside / site visits 

  

  

https://iro.nl/calendar/global-offshore-wind-gow/


  
 

 

Kosten 

Voor deelname aan de bovenstaande handelsmissie geldt een deelnamebedrag van € 2.400, - excl. 

BTW (prijs voor leden van de NBCC, IRO, NWEA en HHWE, niet-leden betalen € 2.880, - excl. BTW ). 

Voor eventuele 2e en volgende deelnemers van hetzelfde bedrijf geldt een deelnamesom van             

€ 1.650, - excl. BTW.  

Voor de beursdeelname gelden de door IRO/Wind & Water Works gepubliceerde prijzen. Voor de 

site visits op 22, 23 en 24 worden geen kosten in rekening gebracht.  

Inbegrepen in de deelnamesom 

✓ Intake en organisatie van het handelsmissie-programma 

✓ hotelovernachtingen 20 en 21 juni in Manchester (incl. ontbijt) 
✓ 2 dagen toegang tot Global Offshore Wind 2022 (beursbezoek inbegrepen, conferentie-

programma niet inbegrepen) 
✓ Lokaal transport (inclusief transfers van en naar Manchester luchthaven) 
✓ 2 x diner en 2 x lunch 
✓ Vermelding van uw bedrijfsprofiel in het deelnemersboekje dat vooraf en tijdens de 

missie wordt toegezonden aan alle Britse contacten in de offshore windindustrie 
✓ Logovermelding van uw bedrijf in de Nederlandse beursstand en de mogelijkheid deze 

stand als uitvalsbasis voor uw meetings op de beurs te gebruiken 
✓ Begeleiding tijdens de missie door medewerkers van de NBCC  

Vliegtickets naar Manchester zijn niet inbegrepen. Zie onder voor meer informatie. 

Let op: Subsidiemogelijkheid! 

Op de kosten voor de missie-deelname is een subsidie verkrijgbaar van maximaal zo’n EUR 700,- via 

de missievouchers van RVO. U kunt hier meer informatie vinden over deelnamevoorwaarden en een 

missievoucher aanvragen. 

Vliegreis 

U dient uw eigen vliegticket te boeken voor deze reis. De NBCC zal de deelnemers wel informeren 

over het verwachte reisschema en een vlucht aanbevelen waarmee u aansluiting heeft op het door u 

gekozen programma. 

Aanmelden 

U kunt zich voor deze reis aanmelden door het aanmeldingsformulier (dit vind u onderaan dit 
document) ingevuld te retourneren aan de NBCC. Wij nemen na ontvangst hiervan contact met u op 
voor de intake 

 

Informatie 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Contactpersoon bij de NBCC:  Michiel van Deursen, mvandeursen@nbcc.co.uk 

Tel: +31-(0)6-513 42 536 

 

https://iro.nl/calendar/global-offshore-wind-gow/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib
mailto:mvandeursen@nbcc.co.uk


  
 

 

BIJLAGE: 

Site visits naar NW-, NO Engeland en Yorkshire/Humberside  

op 22, 23 en 24 juni 2022 

Het programma van de site visits op 22, 34 en 24 juni (georganiseerd i.s.m. DIT) zal in de komende 

weken ingevuld worden. Onderstaand treft u een overzicht van de bedrijven/organisaties welke 

hiervoor benaderd zullen worden. 

 
22 June North West 

• Hynet – University of Chester, The Energy Centre of Thornton Science Park 
- https://www1.chester.ac.uk/crest/research/hynet, https://www1.chester.ac.uk/business-
engagement/our-facilities-and-space/thornton-science-park/energy-centre-thornton  

• Manchester Fuel Cell Innovation Centre - https://www.mmu.ac.uk/fuel-cell/ 

• Blackpool and the Fylde College have a state-of-the-art energy and engineering training 
centre at Lancashire Energy HQ - Welcome to LEHQ (blackpool.ac.uk) – (nuclear reactor 
simulator) 

• Nuclear AMRC – https://www.namrc.co.uk/ Rotherham 
 

23 June North East 

• ORE Catapult, Blyth https://ore.catapult.org.uk/ 

• Port of Tyne, South Shields https://www.portoftyne.co.uk 

• JDR Cable Systems Ltd., Hartlepool https://www.jdrcables.com 

• Wilton Engineering Services Ltd., Middlesbrough https://www.wiltonengineering.co.uk 

• Tekmar Energy Ltd., Newton Aycliffe https://www.tekmar.co.uk 
  
24 June Yorkshire & Humberside  

• Aura/ERGO and site tour https://aura-innovation.co.uk 

• Team Humber Marine Alliance/Grimsby Renewable Partnership – sector associations 
https://www.thma.co.uk 

• Humber Offshore Wind Cluster Group www.humberoffshorewindcluster.co.uk 

• Marketing the Humber – Industry Group www.marketinghumber.com 

• Humber LEP www.humberlep.org 

• Humber Freeport (Associated British Ports) www.abports.co.uk 

• ORE Catapult https://ore.catapult.org.uk/ 

• Orsted www.orsted.com 

• Siemens www.siemensgamesa.com 

• Meeting with major local players and success stories, SMC, Boston Group, MRT, Cwind etc. 

• In Sheffield Hydrogen: ITM Power, Clean Power Hydrogen (CPH2), Chesterfield Special 
Cylinders  

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.chester.ac.uk%2Fcrest%2Fresearch%2Fhynet&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523616453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o288%2FQMk85BvcMnQU9oAX6pnEcM76RAgq9TaedYi2Pc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.chester.ac.uk%2Fbusiness-engagement%2Four-facilities-and-space%2Fthornton-science-park%2Fenergy-centre-thornton&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523616453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D0K2Qplpv0b%2BSqzL6m7zbgomPQclymmGzjGn8vuix8E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.chester.ac.uk%2Fbusiness-engagement%2Four-facilities-and-space%2Fthornton-science-park%2Fenergy-centre-thornton&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523616453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D0K2Qplpv0b%2BSqzL6m7zbgomPQclymmGzjGn8vuix8E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mmu.ac.uk%2Ffuel-cell%2F&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523772660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p1m%2BfN%2BXXezJ1lX%2FPCA0sYQ2jeTGTwxoE1JDqGc%2Fsjo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flancashireenergyhq.blackpool.ac.uk%2F&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523772660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=71EixBdsymkpxrON8aX9ANh4rMybMAbx8ZHOBdK6WI4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.namrc.co.uk%2F&data=04%7C01%7Cduncan.slater%40mobile.trade.gov.uk%7C9867a352d97149bca28708da1160c281%7C30a433250df24fd49779721acafb960e%7C1%7C0%7C637841404523772660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbw%2FqRaoESoSVfKYq2RhTIH9y%2FkVkRUukK6%2B3l%2BJ7Zo%3D&reserved=0
https://ore.catapult.org.uk/
https://www.portoftyne.co.uk/
http://www.humberoffshorewindcluster.co.uk/
http://www.humberlep.org/
http://www.abports.co.uk/
https://ore.catapult.org.uk/
http://www.orsted.com/


  

 

 

Aanmeldingsformulier 

 Handelsmissie offshore wind 2022, Manchester, Verenigd Koninkrijk  

20-22 (24) juni 2022 

 

naam bedrijf/organisatie: _____________________________________________________________________________ 

(post)adres bedrijf:  _____________________________________________________________________________ 

postcode/plaats: _____________________________________________________________________________________  

website: _____________________________________________________________________________________________ 

Voor- en achternaam deelnemer 1: _____________________________________________________________________   

GSM-nummer: ________________________________  e-mail: ______________________________________________ 

functie: _____________________________________________________________________________________________   

Voor- en achternaam deelnemer 2  (indien van toepassing):       _________________________________________________ 

GSM-nummer: ________________________________  e-mail: ______________________________________________ 

functie: _____________________________________________________________________________________________   

korte opgave van uw kernactiviteiten: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Lid van: IRO / HHWE / NWEA / NBCC / Geen van genoemde organisaties (omcirkelen wat van toepassing is) 

Hieronder  aankruisen wat van toepassing is: 

O  Wij nemen deel aan de handelsmissie en gaan akkoord met de onderstaande deelnamesom 

O Wij zijn geïnteresseerd in beursdeelname in het paviljoen van Wind & Water Works, neem contact met ons op  

O Wij melden ons hierbij tevens aan voor de site visits, als volgt: 

  O 22 juni: NW Engeland 

  O 23 juni: NO Engeland 

  O 24 juni: Yorkshire & Humberside 

Deelnameprijs:  

Voor deelname aan de missie geldt een deelnamebedrag van € 2.400, - excl. BTW per persoon (voor niet-leden van de 

NBCC, IRO, NWEA en HHWE € 2.880, - excl. BTW ). Voor eventuele 2e en volgende deelnemers van hetzelfde bedrijf geldt 

een deelnamesom van € 1.650, - excl. BTW. 

Inbegrepen in de deelnameprijs:  

✓ Intake en organisatie van het handelsmissie-programma 

✓ hotelovernachtingen 20 en 21 juni in Manchester (incl. ontbijt) 

✓ 2 dagen toegang tot Global Offshore Wind 2022 (beursbezoek inbegrepen, conferentie-programma niet 

inbegrepen) 

✓ Lokaal transport (inclusief transfers van en naar Manchester luchthaven) 
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✓ 2 x diner en 2 x lunch 

✓ Vermelding van uw bedrijfsprofiel in het deelnemersboekje dat vooraf en tijdens de missie wordt 

toegezonden aan alle Britse contacten in de offshore windindustrie 

✓ Logovermelding van uw bedrijf in de Nederlandse beursstand en de mogelijkheid deze stand als uitvalsbasis 

voor uw meetings op de beurs te gebruiken 

✓ Begeleiding tijdens de missie door medewerkers van de NBCC  

Voorwaarden/overige informatie: 

• Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur. Alle betalingsverplichtingen dienen 
voor aanvang van de reis te zijn voldaan; 

• Annulering: kosteloze (schriftelijke) annulering is mogelijk tot 40 dagen voor aanvang van de missie. Bij annulering 
minder dan 40 dagen voor aanvang wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. U kunt zich bij 
verhindering eventueel zonder meerkosten laten vervangen door een collega.  
 

Gelieve het ingevulde aanmeldingsformulier te scannen en te retourneren via e-mail aan: mvandeursen@nbcc.co.uk 

Contactpersoon: Michiel van Deursen, tel: 06-513 42 536 

 
 

 

mailto:mvandeursen@nbcc.co.uk
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