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3 E X P L O R I N G  T H E  F U T U R E .  B E  P A R T  O F  I T .  

Japan biedt een bijzondere mix van moderne technologie, traditie en nieuwe subculturen. Het is 
het land van sake, sushi en sumoworstelaars, maar ook het land van de keizer, manga strips, 
moderne technologie en robots. Grote metropoolregio’s worden afgewisseld met 
indrukwekkende natuur en een bijzondere cultuur. Ook zo benieuwd naar één van de meest 
fascinerende landen in de wereld? Dan is deelname aan de “Smart Food Innovations” 
innovatiemissie naar Japan een unieke manier om samen met gelijkgestemde ondernemers 
inspiratie, energie, inzichten en contacten op te doen in deze bijzondere wereld. 

 
 
Waarom Japan? 
We gaan een volle week kennismaken met innovatie en ondernemerschap in het 
moderne Japan, als ook met de eeuwenoude cultuur en de hypermoderne (en in onze 
Westerse ogen vaak bizarre) subculturen. Het programma is met name gericht op de 
Food-sector – om echter zaken te kunnen doen in Japan is een breder begrip van dit 
bijzondere land nodig.  
 
De hoofdstad en grootste stad van Japan is Tokio. De omringende agglomeratie Groot-
Tokio is met bijna 40 miljoen inwoners de op één na grootste metropool ter wereld. Het 
gehele land telt 126,5 miljoen (2017) inwoners. Het land is een constitutionele 
parlementaire monarchie. Japan is 's werelds op twee na grootste economie en de 
Japanse bevolking geniet de hoogste levensverwachting van alle landen in de wereld en 
de op twee na laagste kindersterfte. 
 
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de Japanse economie een spectaculaire groei 
doorgemaakt. Tot ca. 1953 ontwikkelde de grondstoffenindustrie zich, gevolgd door de 
consumptiegoederenindustrie tot ca. 1965. Na 1965 kende de verwerkende industrie 
een in de wereldgeschiedenis ongekende groei. De basis voor deze groei werd gelegd 
door de Amerikanen, die door een aantal maatregelen te treffen Japan vlak na de 
Tweede Wereldoorlog weer op weg hielpen. De Amerikanen hadden zelf ook belang bij 
een economisch sterk Japan, bang als ze waren dat het communisme Japan in zijn greep 
zou krijgen. Zo werd o.a. de landbouw hervormd, veel technologie geïmporteerd, 
vakbonden opgericht en het opleidingsniveau van de werknemers naar een zeer hoog 
peil gebracht. Ook de nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, de lange 
werktijden, importbeperkingen en lage rentestanden zorgden voor een groei op veel 
industriële terreinen. In de periode van 1965 tot 1990 groeide het bruto nationaal 
product spectaculair met gemiddeld 4,7% per jaar, het hoogste percentage ter wereld. 
 
Sinds 2000 is de economische groei bescheiden geweest. Vanaf 2008 is Japan drie keer 
in recessie geweest. Ook de Tsunami van 2011 zorgde voor krimp in de economie. Er 
speelt een heftige discussie in Japan over het al dan niet sluiten van kerncentrales na de 
ramp in Fukushima.   
 
Innovatie speelt een centrale rol in de groeistrategie van de Japanse overheid. De 
beleidsterreinen gezondheid, groen, landbouw en midden- en kleinbedrijf zijn daarbij 
belangrijk. Voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn er vooral innovatieve (niche-) 
mogelijkheden in verschillende sectoren:  
• Life Innovation: gewasteelt, functionele voeding, biotechnologie, (preventieve) 

gezondheid en vergrijzing  
• High Tech Systems: vergrijzing, wederopbouw, landbouw, nanotechnologie, 

automotive 



 

 

4 

• Productie: Lean en Kaizen  
• Chemie: smart polymeric materials, procestechnologie, bio-based economy, nieuwe 

chemische innovaties  
• Energie en steden van de toekomst: denk aan offshore-energieopwekking, smart 

grids, smart cities  
• Creatieve industrie: trendy producten, mode en design, serious gaming  
• Ook de Olympische Spelen in 2020 bieden kansen aan Nederlandse ondernemers.  

 
 

Kansen voor Nederland: Food en equipment  
De goede reputatie van de Nederlandse Food-sector én de toenemende vraag naar 
innovatieve producten bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. Zo is Japan de 
grootste importeur van Nederlandse kaas buiten de EU. Het Europese handelsverdrag 
met Japan (EPA) verlaagt drempels voor Nederlandse exporteurs van voedingsmiddelen, 
verse groenten, bloemen, fruit en vlees. In Japan, de derde grootste economie van de 
wereld, wonen 126 miljoen welvarende mensen die hoge eisen stellen aan hun voedsel. 

Nederlandse kennis en equipment kunnen een rol spelen in de modernisering van de 
Japanse agrifoodsector. Daarnaast is er behoefte aan landbouwtechnologie en -
machines: met name op het terrein van robotica, ICT automatisering en 
ketenmanagementsystemen. Maar ook voor meer traditionele voedselproducten liggen 
kansen in Japan, zo exporteert Nederland vooral veel verwerkt vlees/vis, bakkerij en- 
zoetwaren en verwerkt fruit/groente naar Japan. 

 
Kansen in de landbouwsector 
De vergrijsde en gefragmenteerde landbouwsector staat in Japan voor grote uitdagingen. 
Tekort aan arbeid, veel schakels in de keten, hoge kosten van input, geografische 
omstandigheden, wat zich uit in hoge voedselprijzen. Vanuit de overheid is er daarom 
druk richting de sector om de voedselzelfvoorzieningsgraad op te schroeven. Grote (non-
agro) bedrijven als Panasonic, NEC en Toyota stappen inmiddels in de 
landbouwproductie. Hoogwaardige technologische oplossingen, zoals agro-robotics, 
automatisering, ICT, precisie-farming, zijn daarbij het uitgangspunt. Nederlandse 
bedrijven die op deze terreinen actief zijn, kunnen op veel interesse van Japanse 
bedrijven rekenen. 

 
 
Voor wie 
Bent u een R&D-manager, CEO, CTO of business development manager van een bedrijf of 
kennisinstelling actief in de Food-sector? Heeft u interesse in de Japanse markt of het 
aangaan van samenwerkingen met Japanse bedrijven of investeerders in de 
voedselindustrie? Dan is deze missie voor u een mogelijkheid om die ambities te 
verwezenlijken. 
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Wat levert deelname u op?  
• Kennis en inzichten in technologische, economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen in Japan met een speciale focus op de Food-sector; 
• Inzicht in het Japanse (economische) ecosysteem en de business cultuur die daar bij 

hoort: 
o Hoe organiseren Japanse bedrijven innovatie? 
o Welke rol spelen bedrijfsleven (corporate en MKB), kennisinstellingen en overheid 

in dit ecosysteem? 
o Welke rol speelt de Japanse startup-cultuur en wat gebeurt er met startups in de 

food-sector? 
o Hoe gaat de zo traditionele Japanse business cultuur om met de snelle 

ontwikkelingen in de wereld, en kan Japan zichzelf wel snel genoeg aanpassen? 
• Wat drijft Japanse ondernemers? Welke uitdagingen hebben zij? 
• Inzichten over hoe de ontwikkelingen in Japan invloed (kunnen) hebben op 

bedrijven en de economie in Nederland/Europa 
• Wat komt erbij kijken als je zaken wilt gaan doen in Japan? U zult tijdens het 

programma concrete contacten opdoen die u daarbij verder kunnen helpen 
• Een bijzonder sterk netwerk met ambitieuze Nederlandse ondernemers en andere 

belanghebbenden in de food sector 
• Relaties met Japanse leiders in het bedrijfsleven en andere vertegenwoordigers 

 
 

Voordelen van deelname aan een innovatiemissie op een rij 

§ Ontmoetingen met potentiële zakenpartners 
§ Groei van uw internationale netwerk 
§ Beter zicht op marktkansen in Japan 
§ Uitwisseling van kennis vergroten van uw naamsbekendheid 

De aanpak 
Dit programma is maatwerk en wordt afgestemd met u als deelnemer op uw wensen 
en verwachtingen. Het blijft een collectief programma waarin we de steden Tokio en 
Osaka bezoeken. De opbouw van het programma is van breed naar specifiek en u 
maakt kennis met de verschillende partijen in Japan in de foodsector en afgestemd op 
de deelnemers van de reis. Elke dag kent een hoog tempo en wordt afgesloten met een 
reflectiesessie waarbij deelnemers hun onderlinge ervaringen uitwisselen, inzichten 
verdiepen en vertalen naar de dagelijkse praktijk.  
 
Op deze manier wordt uw reis niet alleen een fantastische ervaring maar ook een 
middel om de ontwikkeling van uw activiteiten in Japan een verdere impuls te geven. 
Onderstaand vindt u het concept programma. Op basis van de intakegesprekken met u 
als deelnemer, wordt het programma verder vorm gegeven. 

 
 

    Het concept programma 
Het programma is erop gericht om u in een week tijd zoveel mogelijk inzicht te geven in 
innovatie, ondernemerschap en technologische ontwikkelingen in de food sector in 
Japan. In het programma zitten naast de diverse bedrijfsbezoeken en ontmoetingen 
met experts met een tweetal seminars en netwerk events bij de Nederlandse 
Ambassade in Tokio en bij het Nederlandse Consulaat in Osaka. We maken een 
combinatie aan bezoeken die u de verschillende perspectieven laten zien: die van de 
grote corporates, MKB bedrijven, startups, overheid, universiteit en ondernemers 
(Japanse, Nederlandse en overige nationaliteiten). We bouwen ruimte in voor het 
ervaren van de (business) cultuur, aangezien deze onlosmakelijk verbonden is met het 
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zaken doen in Japan. We zorgen altijd voor ontmoetingen met ondernemers en leiders 
op vergelijkbaar niveau of kundige insiders; kortom, geen toeristische rondleidingen of 
sales verhalen. Naast begeleiding vanuit Oost NL en VoyEdge, worden we in Japan 
begeleid door een ervaren lokale (business) tolk en gids, die niet alleen letterlijk vertaalt 
maar ons tevens gedurende het gehele programma de ins en outs van de Japanse 
versus de Westerse cultuur zal toelichten. 
 
Zaterdag 23-11 – Heenreis 
In de middag vertrekken we met de rechtstreekse KLM vlucht van Amsterdam naar 
Tokio. Tokio is de economisch belangrijkste stad. Tokio is de op één na grootste 
metropool regio in de wereld met 40 mln. Dit is een nachtvlucht, dus we arriveren op 
zondagochtend op onze bestemming. 
 
Zondag 23-11 - Acclimatiseren in Tokio  
We komen ‘s ochtends vroeg aan en gaan meteen naar ons hotel om ons op te frissen. 
In de middag duiken we in 2 subculturen in Tokio en horen we hoe de mensen achter 
deze subculturen en het zakenleven door elkaar lopen. Als eerste gaan we naar de 
Akihabara wijk, de geboorteplaats van Manga en Anime (de Japanse cartoons met 
bijbehorende animatie) en daaruit afgeleid de cultuur van de maid cafes. De wijk puilt 
uit van de electronica winkels. Vervolgens duiken we de underground scene van de 
street graffiti in. Die avond hebben we een traditioneel Japans diner. 
 
Maandag 24-11 – Tokio 
We starten deze dag met een gedegen introductie in de Japan (economie, business 
cultuur en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen). Vervolgens bezoeken we 
diverse bedrijven.   

 
Dinsdag 25-11 - Tokio 
We gaan vandaag heel vroeg uit de veren, namelijk tussen 04:00 en 05:00 uur, om de 
wereldberoemde Tsjukiji vismarkt te bezoeken. Als we vroeg genoeg zijn, kunnen we 
zelfs de indrukwekkende tonijn veiling meemaken. Ons ontbijt zal die dag bestaan uit 
heel verse sushi. We vervolgen met bedrijfsbezoeken of u heeft ruimte voor eigen 
afspraken op deze dag. In de middag en avond hebben we een seminar en netwerk 
event met de lokale community gerelateerd aan de food sector. 
 
Woensdag 26-11 – Kamakura & Tokio 
We reizen naar Kamakura om hier de mooie natuur en cultuur te ontdekken. Lunchen 
aan het strand. Na de lunch reizen we terug naar Tokio waar je op eigen gelegenheid de 
stad kan verkennen of indien gewenst live Mario Karten door Tokyo. 
In de avond hebben we een informeel diner met een aantal lokale gasten: zowel 
lokale Nederlanders als ook Japanners. Deze laatste omdat Japanners in een informele 
setting veel meer zullen vertellen over hun land en bedrijf, dan in formele settings 
tijdens bedrijfsbezoeken. 
 
Donderdag 27-11 - Kyoto 
We gaan vroeg uit de veren om per Shinkansen bullet trein van Osaka naar Kyoto te 
reizen, onderweg genieten we van het Japanse landschap. In Kyoto zullen verschillende 
bedrijfsbezoeken plaats vinden. We sluiten de dag af met een groepsdiner in Kyoto en 
reizen dan door naar ons hotel in Osaka.  
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Vrijdag 28-11 – Osaka 
Deze dag duiken we de Osaka foodcultuur in met diverse bedrijfsbezoeken: de stad die 
bekend staat als de keuken van Japan. Of u heeft de gelegenheid voor eigen afspraken 
deze dag. In de middag en avond hebben we ook hier een seminar en netwerk event bij 
het Nederlandse consulaat. We dineren in de avond bij de Nederlandse Consul 
Generaal in Osaka.  
 
Zaterdag 29-11 – Kyoto 
We nemen de trein (‘s werelds meest punctuele railsysteem) naar Kyoto: de stad waar je 
je nog in het oude Japan waant. We gaan fietsen langs de highlights en bezoeken o.a. 
het Fushimi Inari-Taisha tempel complex op de Inari berg, en gaan heerlijk lunchen in 
Gion, een van de laatste echte Geisha wijken in Japan met haar traditionele houten 
huizen. Na de lunch heb je vrije tijd in Kyoto, en je kunt uiteraard terug reizen naar 
Osaka om hier de middag door te brengen. Die avond hebben we ons traditionele 
Japanse afscheidsdiner. 
 
Zondag 30-11 – Terugreis 
‘s Ochtends vliegen we vanuit Osaka terug naar Amsterdam, waar we in de middag 
aankomen.  

 
 

Uw investering 
De programmaprijs bedraagt EUR 5950,- ex. BTW. Dit bedrag is voor het gehele 
inhoudelijke programma inclusief de reis- en verblijfkosten bestaande uit: 

 
• Economy Class Vliegticket, 7 hotelovernachtingen*, ontbijt, lunches, diners in 

bijzondere restaurants, lokaal vervoer (privé bus en/of openbaar vervoer zoals de 
bullet trein van Tokio naar Osaka) en leisure activiteiten 

• Bedrijfsbezoeken en ontmoetingen maatwerk afgestemd op de deelnemers aan de 
reis, 2 seminars en netwerk events, sprekers, reflectiesessies onder 
begeleiding, een uitgebreid electronisch programmaboek (als iBook voor iPad of 
pdf voor andere tablets of prints) en toegang tot de besloten VoyEdge website met 
veel extra informatie 

• Kick-off bijeenkomst voor vertrek en een follow-up bijeenkomst na afloop in 
Nederland 

• Reis begeleiding door experts van Oost NL, van VoyEdge en een Japan Expert / tolk. 
 

* Indien u liever uw eigen vliegticket of hotel boekt, is dit uiteraard mogelijk en ontvangt 
u een korting op de bovengenoemde prijs. Wel is het in dat geval belangrijk dat u in de 
ochtend op het afgesproken tijdstip bij de briefing in het hotel van de groep aanwezig 
bent  – reis afstanden in de steden Tokio en Osaka kunnen behoorlijk zijn.  
Optioneel en indien beschikbaar kan een Comfort Class stoel worden bijgeboekt tegen 
het dan geldende tarief (indicatie meerprijs 120 Euro per enkele reis). 
 
 

 

Interesse en deelname 
Voor vragen en meer informatie gaat u naar de website van 

G4Export: https://go4export.nl/nl/evenement/smartfoodjapan 
Tevens vindt u hier het aanmeldformulier. 


