
NINTES LABS STUDIEREIS CHINA 9 – 16 JUNI 2018

Technologische en economische ontwikkelingen in China: lessons learned voor 
onze maatschappij en jouw organisatie

Waarom een NINTES studiereis? 

Waarom China? 

China biedt een uiterst interessante mix van snelle technologische ontwikkeling, hoge productie en razendsnelle 

urbanisering gedurende de afgelopen 20 jaar sinds de openstelling van China’s economie. Het is het land van 

eeuwenoude tradities die blijven bestaan naast de versnelde ontwikkeling van China tot de huidige 2e grootste 

economie ter wereld. Inmiddels heeft China een nieuwe missie ingezet; de ontwikkeling naar kwaliteitsproductie 

en de ambitie om nummer 1 te worden in de ontwikkeling naar groene grondstof voorzieningen. Gigantische 

metropool regio’s worden afgewisseld met uitgestrekte natuur van vlaktes en berglandschappen waarbij de 

bijzondere oude Chinese cultuur samengaat en tegelijkertijd onder druk staat van deze snelle economische 

ontwikkelingen. 

Ook zo benieuwd naar één van de snelst ontwikkelende landen in de wereld? Dan is deelname aan de NINTES 

studiereis naar China een unieke manier om samen met gelijkgestemde NINTES deelnemers en relaties 

inspiratie, energie, inzichten en contacten op te doen in deze bijzondere wereld. 

In jouw rol is het essentieel om gedachten te vormen over toekomstige ontwikkelingen die grote invloed hebben 

op het speelveld waarin jij en jouw organisatie opereren. Met deze studiereis nemen we kennis van het steeds 

invloedrijkere epicentrum van nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn in China. 

Samen kennis, inspiratie en contacten opdoen over ontwikkelingen die voor jouw organisatie relevant zijn. 

Daarnaast is deze studiereis een bijzondere gelegenheid om als groep kennis en ervaringen te delen en samen 

inspiratie op te doen. 

We gaan een volle week kennismaken met technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 

het moderne China, als ook met de eeuwenoude cultuur. China is nog steeds bekend als productieland en is hard 

aan het ontwikkelen van laagwaardige technologie naar hoogwaardige technologie-productie, en van hardware 

naar software. 

Hoe zijn ondernemers en bedrijven in China bezig met het aanpassen van hun bedrijven naar een hogere 

kwaliteits-standaard in de export aan Europa en over de rest van de wereld? Naast productie staat China ook 

steeds meer bekend om de innovaties die er plaatsvinden: welke technologische ontwikkelingen vinden plaats in 

China? Over welke business-modellen denken zij na en hoe ziet de Chinese consument eruit?  

Hoe verandert hierdoor China’s rol in de wereldeconomie? En hoe gaan jullie bedrijven en organisaties China ook in

Nederland tegenkomen als concurrent, leverancier, samenwerkingspartner of misschien wel als investeerder? 

De snelheid waarmee China de technologische ontwikkelingen heeft ingehaald en de economie in een 

onnavolgbare storm heeft opgebouwd, wordt door de rest van de wereld met bewondering en tegelijkertijd angst 

en afgunst bekeken. Nu stort het land zich op de volgende fase: innovatie, kwaliteit in haar productietechnologieën

en de focus op “groenere” technische ontwikkelingen. Van “Made in China” naar “Invented in China”. 



Het programma 

Interesse? 

We organiseren het programma in China in samenwerking met VoyEdge, een specialist in zakelijke inspiratiereizen 

en studiereizen. We bereiden de reis goed voor, we nemen jullie verwachtingen en wensen mee in het totaal- 

programma. Bovenstaande thema’s zullen dan ook verder geselecteerd en aangescherpt worden op basis van de 

specifieke wensen van deelnemers. We ontmoeten elkaar een week voor vertrek voor een voorbereidende kick-off. 

Het programma kent een combinatie van theorie, praktische voorbeelden, persoonlijke ervaringen van andere 

leiders, onderlinge discussie en fun. 

De opbouw van het programma is van breed naar specifiek en je maakt kennis met de verschillende partijen in het 

Chinese bedrijfsleven; startups, corporates, financiers, kennisinstellingen en intermediaire organisaties, rondom de 

thema’s die voor jou relevant zijn. Elke dag kent een hoog tempo maar biedt voldoende ruimte om onderling 

ervaringen uit te wisselen, inzichten te verdiepen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een maand na de reis 

vindt een follow-up bijeenkomst plaats.  
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Neem dan contact met ons op via info@nintes.nl of 088 730 5556.  

Wat levert deze studiereis jou en jouw bedrijf op? 

Economisch ecosysteem: hoe werken overheid, bedrijfsleven, start-ups, investeerders en kennisinstellingen met 

elkaar samen? En hoe hebben ze het kapitalisme planmatig geïntroduceerd? 

Business management: hoe worden Chinese bedrijven aangestuurd, hoe organiseert men innovatie en 

creativiteit en hoe werkt men aan leiderschap? 

High tech en technologie ontwikkeling: wat gebeurt er in de toepassing van blockchain, AI, social media, 

betalingsplatforms, drones, etc.? 

Logistiek: wat zijn ontwikkelingen in logistieke dienstverlening? 

Chinese consument/klant: hoe gaan consumenten om met technologie, hoe met mobiel? En wat houdt het 

sociale credit systeem in dat China momenteel ontwikkelt? Wat gebeurt er op privacy gebied? Wat drijft de 

Chinese millennial? 

Stedelijke ontwikkeling, energie transitie en duurzaamheid: de link tussen Nederland en China. 

Inspiratie, kennis en inzichten over ontwikkelingen in China ten aanzien van: 

Wat levert deelname jou op? 


