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Enkele logistieke dienst-

verleners waren meege-

reisd met de handelsmis-

sie naar Indonesië onder 

leiding van minister-pre-

sident Mark Rutte. Onder 

hen was Cindy Visser die 

zeer enthousiast met een 

“grote stapel visitekaart-

jes” terugkwam. 

Handelsmissie naar Indonesië 

Door ANITA HESTENS

FINANcIëN & MArkT

Inspirerende ervaring voor Cindy Visser

Het doel van de economische missie, die 
plaatsvond van 21 tot en met 24 novem-
ber, was om de politieke en economische 
banden tussen Nederland en Indonesië te 
versterken. Indonesië heeft kennis en in-
vesteringen nodig voor onder meer havens, 
scheepsbouw, logistiek, infrastructuur, 
afvalmanagement, tuinbouw en voedsel-
productie. Nederland is voor Indonesië de 
Gateway to Europe. Nederland staat in de 
Indonesische top 3 van Europese handels- 
partners. Behalve de minister-president 
waren ook de ministers Ploumen van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking en Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu erbij. Ook reisde 
een handelsdelegatie van meer dan 110 
bedrijven en kennisinstellingen mee, waar-
onder ook enkele vervoerders. Eén van hen 
is Cindy Visser, 4de generatie opvolger in 
het familietransportbedrijf Visser Duiven, 
die was uitgenodigd door de provincie 
Gelderland en Logistics Valley, een samen-
werkingsverband van de drie logistieke 
hotspots in Zuid-Gelderland (hotspot 
Rivierenland, LEC Regio Nijmegen en 
LEC Liemers). De rol van de provincie is 
het transport en logistiek uit Indonesië naar 
Nederland te stimuleren. 

Business 
Visser vindt de handelsmissie na thuis-
komst een enorm inspirerende ervaring. 
“Ik heb veel zakelijke contacten gelegd en 

Cindy Visser en Mark Rutte zijn enthousiast over de handelsmissie naar Indonesië.

ervaringen uitgewisseld met bedrijven in 
Indonesië en ondernemers die met de mis-
sie zijn meegereisd. Ik kwam thuis met een 
grote stapel visitekaartjes! Wij als Visser 
Duiven zijn gespecialiseerd in het pak-
ket- en palletvervoer binnen Nederland en 
hopen hier business uit te halen. Ook was 
het een mooie kans om ons bedrijf onder 
de aandacht te brengen. Tijdens de kick-
off-bijeenkomst voor alle deelnemers vroeg 
Mark Rutte wie er iets wilde vertellen over 
de reden van deelname. Toen heb ik mijn 
vinger opgestoken en kreeg ik de kans om 
te vertellen waarom ik het belangrijk vind 
om hieraan mee te doen. Ik kreeg enthou-
siaste reacties, ook van Mark Rutte. Om de 
bekendheid van de missie te vergroten, heb 
ik een vlog bijgehouden met korte filmpjes 
waarin ik verslag doe van de missie.”

Samenwerking
Behalve het leggen van contacten zijn er 
ook bedrijven bezocht. “Zo hebben we een 
inland terminal – ‘Cikarang dry port’ – en 
de haven van Jakarta bezocht.” Hier gaat 
Logistics Valley een samenwerking mee 
aan om de logistieke activiteiten in de regio 
te stimuleren. Het bevestigen van deze 
samenwerking door middel van het onder-

tekenen van twee ‘Letter of Intents’ in het 
bijzijn van minister Schultz stond centraal 
tijdens deze missie. “We hebben ook de 
stad Jakarta bezocht, waar het verkeer 
chaotisch is en luchtvervuiling een groot 
probleem is. Het programma was intensief 
en bijzonder inspirerend”, licht Visser toe.

100 miljoen euro
Het voorlopige resultaat van de handels-
missie is dat er tussen Nederlandse bedrij-
ven en hun Indonesische partners 38 con-
tracten en samenwerkingsovereenkomsten 
zijn getekend met een gezamenlijke waarde 
van meer dan 100 miljoen euro. Het gaat 
daarbij om bedrijven uit de sectoren water 
en maritiem, gezondheidszorg, klimaat en 
tuinbouw. De verwachting is dat de missie 
tot nog meer opdrachten zal leiden voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Ook Visser kijkt tevreden terug op de han-
delsmissie. “Door de samenwerking kan 
Nederland iets betekenen voor Indonesië 
en andersom. We hebben Logistics Valley 
onder de aandacht weten te brengen en de 
naamsbekendheid van Visser Duiven is 
vergroot. Ook kan de missie concrete han-
del opleveren.” Voor Visser geldt dan ook: 
missie geslaagd!


