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MISSIE

Samenwerking
Jaarlijks worden er 

10-15 deals of samen-
werkingsverbanden 

tussen, of met behulp 
van, AYOP-leden gesloten

Autoriteit
AYOP wordt gezien als de 
regionale autoriteit op het 

gebied van offshore wind, olie 
& gas en decommissioning in 

het NZKG binnen 3 jaar

Ledennetwerk
Het netwerk van leden 

geleidelijk en kwalitatief 
laten groeien met 8-10 

bedrijven per jaar, tot 125 
leden over 5 jaar. Daarnaast 
vestigen per jaar 3-5 nieuwe 

offshoregerelateerde 
bedrijven zich in de regio

Onderwijs
Technisch regionaal 

onderwijs en bedrijfsleven 
zijn op elkaar afgestemd 
qua inhoud opleidingen, 

aantal & type stage-
plekken, open dagen en 
evenementen binnen 

3 jaar

Erkenning
De internationale 

offshoresector en de 
Nederlandse overheid 
erkennen het NZKG als 
dé regio voor offshore 
wind, olie & gas en de-
commissioning voor de 
Noordzee binnen 5 jaar

Gouden driehoek
Creëren van een optimaal 

business klimaat door 
het verbinden van de 
spelers uit de gouden 
driehoek (bedrijfsleven, 

overheid en kennis/ 
onderwijsinstellingen)

Ledenpromotie
Collectieve ledenpromotie 

door onder andere 
bijeenkomsten, supply chain 
meetings, bedrijfsbezoeken, 

beurzen, seminars en 
missies. Maar ook brochures, 

publicaties, presentaties, 
social media en de website

Positionering regio
Sterke positionering van 
het NZKG met als doel 

bedrijven, medewerkers, 
studenten en investeerders 
naar de regio te trekken en 
het ecosysteem verder te 

versterken

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging & 
lobby richting regionale 

overheden, Provincie 
Noord-Holland en via 

brancheorganisaties ook 
de nationale overheid

Strategische samenwerking
Aangaan van strategische 
samenwerkingsverbanden 
met (regionale) overheden 
en nationale en regionale 

organisaties of organisaties 
grenzend aan de Noordzee

STRATEGIE

AYOP.COM

AYOP creëert duurzame economische groei en 
werkgelegenheid voor haar leden, door haar netwerk te laten 
functioneren als een ecosysteem, dat:

   Onderlinge samenwerking, synergie en handel stimuleert
   Kennis verzamelt, deelt en ontwikkelt
   Strategisch groeit om sterker te worden door het werven en 
aantrekken van leden naar de regio

   Afstemming faciliteert met partners en regionale 
opleidingen voor het klaarstomen van geschikt personeel

   Het NZKG als dé regio voor offshore energie in  
Nederland neerzet

VISIE
AYOP is hét offshore energieplatform door en voor het NZKG, en 
zet deze neer als dé regio voor offshore energie in Nederland. 
Het verbinden van de kennis, kunde en ervaring van de leden 
resulteert in slimme toekomstbestendige oplossingen voor de 
offshore energiesector, die bijdragen aan het versnellen van de 
energietransitie voor een duurzame toekomst van de regio.

Onze 
kernwaarden 
zijn:

  Samenwerken
  Ondernemend
  Duurzaam
  Persoonlijke aandacht
  Plezier

AYOP is een energieke vereniging van 
bedrijven, regionale overheden en 
kennis / onderwijsinstellingen in het 
Noordzeekanaalgebied (NZKG), actief in de 
offshore energie (gas, olie en wind).
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