TEKSTEN REGIOBRANDING NEDERLANDS
Proeftuin voor de wereld
Deze regio, gelegen in een deltagebied in het westen van Nederland, is thuis in de wereld.
De regio fungeert als een proeftuin voor wereldwijde uitdagingen. Partijen hier gevestigd
zetten zich in om waardevolle bijdragen te leveren aan het oplossen van problemen van deze
planeet. Wij zijn gericht op het delen van pragmatische oplossingen, via internationale
samenwerking. Deze delta werkt. Voor de wereld.
De uitdagingen van de delta hebben gezorgd voor onze oplossingsgerichte mentaliteit
Gedurende vele eeuwen heeft deze regio de dreiging van de zee getrotseerd, en de vele
mensen op een relatief klein oppervlak hebben geleerd om te gaan met de gevaren van de
delta. Dit gegeven heeft bijgedragen aan het lokale karakter, de manier waarop wij denken
en handelen is hierdoor gevormd. Deze specifieke eigenschappen zijn kenmerkend voor de
regio: altijd op zoek naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door antwoorden dwars door
sectoren en clusters te zoeken. Neem bijvoorbeeld technologische oplossingen voor
dijkenbouw en baggeren. Cross-overs zijn voor deze regio als een tweede natuur. En onze
ervaring als een real-life proeftuin heeft expertise opgeleverd die wij delen met andere
metropolitane gebieden in de wereld die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen. We
zijn de Gateway to Europe, met onze blok naar de wereld.
Het leveren van impactvolle bijdragen
Vele eeuwen aan ervaringen in onze eigen delta, hebben unieke kennis opgeleverd die we
kunnen, en ook graag willen delen. Op gebied van water, logistiek, logistiek, voeding en
andere belangrijke onderwerpen. Wij zijn gericht op het realiseren van impactvolle bijdragen,
om de wereld veiliger en weerbaarder, leefbaarder te maken. Deze delta werkt. Voor de
wereld.
{Verbind de naam van je stad met de kracht van de regio}
Door [___ naam stad ___) te kiezen als locatie voor je onderneming, krijg je alle voordelen
erbij van een unieke deltaregio in het westen van Nederland. Rond steden als Rotterdam en
Den Haag, strategisch gelegen in de toegangsweg naar Europa, en op een steenworp afstand
van Brussel, het bestuurlijke hart van Europa.
Een real-life proeftuin
Deze regio, gelegen rond de steden Rotterdam en Den Haag, is een 24/7 real-life proeftuin.
De ligging en unieke positie brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Veel van onze
innovaties dragen bij aan het realiseren van duurzame, wereldwijde doelen. Wij delen
expertise en maken verbindingen met andere steden, regio’s en landen, met als doel bij te
dragen aan een plezierige, veilige en bloeiende planeet Aarde.
Ondernemersgeest
De Rotterdam Den Haag metropoolregio – een compact gebied in een verstedelijkte delta
met niet minder dan 60 gemeenten, 3 universiteiten, en een sterke business community met
een zeer ondernemende ambiance, biedt een aantrekkelijke locatie voor innovatie en
investeringen.
Unieke mix aan expertise
Rotterdam en Den Haag mogen dan wel de meest bekende steden uit de regio zijn, er zijn
nog vele andere steden in dit gebied. De Rotterdam The Hague metropolitan region herbergt
een mix aan unieke steden: Dordrecht staat bekend om haar maritieme cluster, Delft voor
een belangrijk deel om TU Delft, Boskoop om de boomkwekerijen, Westland om de zeer

innovatieve kassensystemen en Leiden voor life sciences. En dat is nog lang niet alles.
Crossovers binnen de regio zorgen vaak nog eens voor unieke innovaties, die met trots
worden gedeeld in de wereld.
Oplossingsgerichte aanpak, onderdeel van ons DNA
Het is geen toeval dat de inwoners van dit gebied veel ervaring hebben in het vinden van
slimme oplossingen. Die houding was ook niet bepaald een keuze – het was simpelweg
noodzakelijk, om goed om te gaan met de constante gevaren van het water. Het is dan ook
niet verbazingwekkend dat deze oplossingsgerichte aanpak onderdeel is geworden van ons
DNA. De pragmatische aanpak is in alle economische sectoren te zien. Of het nu gaat om
Vrede & Recht (denk aan het Vredespaleis in Den Haag), delta management (Delft University
of Technology), maritieme cluster (Dordrecht), logistiek (Rotterdam), life sciences (Leiden), of
welke van de vele cross-overs in het gebied, wij zien het als een verantwoordelijkheid om de
kennis, door eigen ervaring opgedaan, met de wereld te delen. Onze delta regio biedt
vruchtbare grond voor investeringen.
Verbindingen binnen de regio. Verbindingen in de wereld
De regio is compact, en veel is op korte afstand te vinden: met zo veel kwaliteit op een klein
gebied is alles binnen handbereik. De indrukwekkende kennis en ervaring in onze regio
heeft ons in staat gesteld om te komen tot doorbraken in oplossingen voor grote problemen.
De vele verbindingen en cross-overs binnen de regio leveren innovaties op die we met de
wereld delen: duurzame kassen, nieuwe manieren om overstromingen te voorkomen, zeer
vernieuwende 3D printing toepassingen, en veel meer. Verbindingen binnen onze regio
leiden tot verbindingen in de wereld. Deze internationale, ondernemend ambiance biedt
unieke kansen voor zaken doen.
Bijdragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen
Partners in de Rotterdam Den Haag metropoolregio zijn altijd op zoek naar oplossingen voor
belangrijke vraagstukken, waar dan ook in de wereld. Gebaseerd op onze ervaringen in de
eigen delta regio. Wij zijn vastberaden om bij te dragen aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Via oplossingen voor belangrijke thema’s. In de regio zijn ook veel
creatieve bedrijven gevestigd, zoals architecten en ontwerpers, die verspreid over de wereld
projecten realiseren.
Unieke mix van sterke partijen
De mix van creativiteit en hard werken, van economen en wetenschappers, van jong talent
en ervaren ondernemers, dat leidt tot waardevolle oplossingen. De sterke partijen in de regio
zijn de grootste kracht.
{Hoe de verbinding maken met de locatie/de regio. Enkele opties:}
[____naam stad/organisatie_____] ligt in de Rotterdam The Hague metropolitan region. Deze
regio is gelegen in een unieke delta, in het westen van Nederland. Een delta die werkt. Voor
de wereld.
[_____naam stad/organisatie____] ligt in de provincie Zuid-Holland, in een unieke deltaregio
in het westen van Nederland.
[_____naam stad/organisatie_____] ligt in een unieke deltaregio in het westen van Nederland.

