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Hoewel we allemaal een beeld hebben van China, is dat niet altijd volledig 
of te eenzijdig vanuit Westerse optiek bekeken. China is inmiddels de 
tweede economie ter wereld. Hoewel dat een nieuwe situatie lijkt, is China 
in feite z’n oude positie aan het heroveren. Zowel Paul als Ed wijzen op de 
voormalige plaats op het wereldtoneel. Paul geeft aan: “Vergeet niet dat 
de Chinese beschaving ouder is dan welke ook. Van de afgelopen veertig 
eeuwen was China achtendertig eeuwen de grootste economie ter wereld.” 
Ed bevestigt dit: “China is altijd een wereldmacht geweest tot het, mede 
door invloed van koloniale machten, die positie heeft verloren in de 19e 
eeuw. Tijdens de Eeuw van Vernedering verloor het zijn machtspositie 
onder invloed van imperialisten, de Opiumoorlogen en bezetting door 
Japan. Ook het bewind van Mao Zedong heeft het land economisch niet 
veel goed gedaan. Sinds het openstellen van de economie in de jaren ’80 
en ’90 is het land economisch enorm gegroeid en inmiddels is het weer de 
tweede economie van de wereld. China is nu zelf een belangrijk investeerder 
geworden in andere landen. De geopolitieke invloed van China blijft groeien.”

Razendsnelle ontwikkelingen
Beide heren zijn gefascineerd door de Aziatische reus. Paul zegt hierover: 
“China is in zoveel opzichten heel anders dan hoe wij hier denken en doen. 
Waar Europa en de Verenigde Staten zeer vergelijkbaar zijn, is China echt 
anders. Het land fascineert en raakt qua natuur, cultuur en steden. En het is 
indrukwekkend te zien hoe ver ze voor lopen op vele fronten”. Ed is geboeid 
door het vermogen van China om na enkele eeuwen van tegenslagen terug 
te krabbelen en weer een plek op te eisen. “Het meest fascinerende voor mij 
persoonlijk zijn echter de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van 
digitale technologie, Retail innovaties en toepassingen van kunstmatige 
intelligentie.”

Ambities 
Dat China een ambitieus land is, staat vast. Paul: “Opvallend om te zien 
dat telkens als er plannen worden gepresenteerd, op welk terrein dan 
ook (economie, milieu etc.) deze ook gewoon gehaald worden. Ze zijn 
zeer gewend om op lange termijn te denken, hard te werken en het vol 

te houden.” Ed benoemt de rol van de Chinese Droom: “Bij zijn aantreden 
heeft Xi Jinping vrijwel direct het nieuwe collectieve doel van de Chinese 
Droom gelanceerd. In tegenstelling tot de Amerikaanse Droom, die vooral 
gaat over de kansen van het individu, gaat de Chinese Droom over de 
heropstanding van de Chinese natie op het wereldtoneel. Er zijn daarnaast 
diverse overheidsplannen om China leider te laten worden in technologische 
sectoren als kunstmatige intelligentie. In een van die plannen, genaamd 
China 2025, streeft China ernaar om tegen 2025 voor 75% zelfvoorzienend 
te zijn in diverse technologieën. Dat is nog wel een uitdaging, zeker 
op het gebied van chips en halfgeleiders. We zien tegelijkertijd hoe de 
Verenigde Staten met maatregelen tegen Chinese bedrijven als Huawei met 
argumenten die al dan niet standhouden die sprint probeert af te remmen”.

Argwaan 
Het is duidelijk dat het Westen China met argusogen in de gaten houdt. 
Ed: ”Ik denk dat we zeker voorzichtig moeten zijn in de omgang met China, 
Chinese bedrijven en investeerders. China heeft, net als de Verenigde Staten, 
zijn eigen agenda en heeft zich niet altijd even netjes gedragen op het 
economische wereldtoneel, denk aan spionage en inbreuk op intellectueel 
eigendom. Maar het huidige beleid van de Verenigde Staten lijkt er vooral 
op gericht de opkomst van China af te remmen en de plaats als wereldleider 
niet te willen delen met een ander. Veel van de beschuldigingen aan het 
adres van Huawei lijken bijvoorbeeld vooral op bangmakerij. Er ontbreekt 
een ‘smoking gun’, een overduidelijk bewijs voor de beweringen van de 
Amerikanen.” Paul ziet de groei van China als een onomkeerbaar feit: 
“Huawei wordt beschuldigd van spionage. Ik ben benieuwd wat daar uit 
gaat komen, want waarom zou de nummer één spioneren bij partijen die 
minder innovatief zijn? In verkochte aantallen zijn ze met hun smartphones 
Apple al voorbij, terwijl het geen eerste prioriteit is! Ik denk dat we moeten 
accepteren dat ze nummer één worden zoals de Verenigde Staten dat lang 
was. Als we strategisch slim zijn valt er voordeel mee te doen.“ 

Van copycat naar creator
Als we vragen naar het succes van China geeft Paul aan: “China heeft een 
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Het mysterieuze China is aan het transformeren tot een van de grootste wereldeconomieën 
die op diverse vlakken de westerse wereld voorbijstreeft. Waren voorheen de ogen gericht op 
de andere kant van de Atlantische Oceaan, tegenwoordig moet je voor nieuwe ontwikkelingen 
in China zijn. ExperienceTravel vroeg twee Nederlandse autoriteiten op het gebied van China 

afzonderlijk van elkaar naar hun (toekomst)visie.

China, 
bron van inspiratie 

Ed Sander 
Van 2011 tot 2013 heeft Ed Sander in China gewerkt als internationaal vrijwilliger bij een aantal Chinese 
NGO’s in de stad Xi’an. In die tijd is hij niet alleen gefascineerd geraakt door de diverse aspecten van het land 
en de cultuur, maar heeft hij tevens zijn Chinese vrouw leren kennen. Samen runnen ze ChinaTalk dat zich 
specialiseert in kennisoverdracht met betrekking tot China. Ed Sander verblijft jaarlijks enkele maanden in 
China voor reizen, familiebezoek en het begeleiden van studiereizen.  
Foto: MIX, Marjolein Ansink

Paul van Hek
Als oprichter en mede-eigenaar van RedFoxBlue helpt Paul van Hek bedrijven met hun internationale 
ambities. Als mede-eigenaar van EasySwim doet hij direct zaken met China. Hij stelt het als voorwaarde om 
een partner in China te hebben die er woont, werkt en opereert. Van Hek werkt hiervoor samen met We R Asia 
(voor bedrijven die in China willen produceren) en 1421 Consulting (voor bedrijven die naar China willen 
exporteren of daar willen starten).
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paar pittige uitdagingen en kan op sommige terreinen zeker nog leren van 
het westen. Denk aan de meer creatieve aspecten in de economie, maar 
ze blinken uit in focus. Ze weten wat ze willen en gaan dat ook halen. Dat 
de rol van de overheid veel heftiger is, is bekend. Ook staat in China het 
algemene belang veel meer centraal. Iedereen kent wel de verhalen van 
de Drieklovendam die gebouwd werd waardoor dorpen en de inwoners 
weg moesten. Een kleine groep mag in China nooit het algemeen belang 
tegenhouden. President Xi Jinping heeft wel eens gezegd dat China als 
winnaar uit de handelsoorlog komt om drie redenen: ten eerste weten 
Chinezen wat lijden is en doen dat als het moet, ten tweede is de Chinese, 
interne markt met 1,4 miljard inwoners groot genoeg en ten derde heeft 
China geen volgende verkiezingen die het land terugwerpt.” Ed wijst op 
de rol van vernieuwer: “China is lange tijd vooral de fabriek van de wereld 
geweest en heeft niet zo’n goede reputatie als ‘copycat’. De laatste jaren 
zien we dat dit kopieergedrag van westerse producten en ideeën steeds 
meer is gaan verschuiven naar ‘kopiëren en verbeteren’ en uiteindelijk 
steeds meer echte binnenlandse innovatie. Waar het land vervolgens met 
name in uitblinkt is de snelheid van die (semi)-innovatie. Binnenlandse 
concurrentie, vooral tussen Chinese private internetbedrijven, een duidelijke 
sturing in prioriteiten en subsidiëring door de overheid en het nastreven van 
collectieve doelen zorgen ervoor dat China vele malen sneller schakelt dan 
het westen. Inmiddels zie ik ook steeds vaker functionaliteit in westerse apps 
verschijnen die in China al 5 jaar of langer bestaat.” Beide experts vinden 
het dan ook een van de grootste misvattingen dat China nog vaak als een 
productieland wordt gezien dat alles uit het westen kopieert. Voor Paul is 
het tijd voor een wake-up call: “Alleen al in de Greater Bay area (Shenzhen, 
Guangzhou en Hong Kong) worden meer patenten geregistreerd dan in het 
gehele Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen. Om nog maar te zwijgen over 
de leidende positie van Shenzhen als het Silicon Valley van de wereld.”

Gecontroleerde vrijheid
Een ander onderwerp dat vaak ter sprake komt, is de controlerende rol 
van de Chinese overheid. Het is niet zelden aanleiding voor een interview 
waarop Ed antwoordt: “Op het gebied van persoonlijke vrijheden is 
China de afgelopen 40 jaar sterk ontwikkeld. De Chinese burgers hebben 
tegenwoordig ruime economische vrijheden: ze kunnen kopen wat ze 
willen, ze kunnen een bedrijf beginnen of zelf hun beroep kiezen en ze 
kunnen reizen buiten de landsgrenzen. De overheid heeft zich grotendeels 
teruggetrokken uit het privébestaan van de burgers. Op het gebied van 
vrijheid van meningsuiting worden de touwtjes onder Xi echter steeds 
strakker aangetrokken. Internetcensuur wordt steeds geavanceerder en de 
straffen voor dissidenten en activisten steeds harder. Er wordt daarom wel 
gesproken van een ongeschreven overeenkomst die de Communistische 
Partij na het bloedig neerslaan van de studentenprotesten op het Plein 
van de Hemelse Vrede in 1989 met het volk heeft gesloten. ‘Zolang jullie 
onze alleenheerschappij niet ter discussie stellen, zorgen wij dat jullie 
welvaart blijft groeien’. Maar het is een belangrijke misvatting dat de 
bevolking onderdrukt en ontevreden is. Hoewel er veel is aan te merken op 
China’s censuur, gebrek aan vrijheid van meningsuiting en schending van 
mensenrechten zijn de meeste Chinezen erg tevreden over hun regering en 

de ontwikkelingen in het land. De Communistische Partij is erin geslaagd 
om de welvaart al decennialang te verbeteren en de meeste Chinezen 
zien hun levensstandaard nog steeds stijgen. Natuurlijk zijn er nog steeds 
grote uitdagingen en is er vooral veel kritiek geweest op de manier waarop 
vaak corrupte, lokale overheden het centraal beleid uitrollen. Maar in het 
algemeen zijn Chinezen veel tevredener over hun overheid dan wij in het 
westen. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de regering 
natuurlijk alleenrecht heeft op de verslaggeving over haar presteren en 
daarmee de publieke opinie sterk kan sturen.” Ook Paul deelt zijn gedachte 
over de mate waarin de Chinese overheid de bewegingsvrijheid controleert: 
“Ook daarin lopen ze voor. Of dat goed is, is aan eenieder om te beoordelen. 
Het heeft twee kanten (veiligheid en privacy). Ik zie hier wel een tendens. 
London heeft inmiddels volgens mij ook al 10.000 camera’s laten ophangen. 
Ik probeer ernaar te kijken zoals de Chinezen dat doen en de meerderheid 
doet daar niet moeilijk over. Wellicht ook omdat ze in vierduizend jaar nooit 
een democratie hebben gekend. Niet alles wat wij ooit bedacht hebben is 
het beste voor alle anderen. Zo kunnen Chinezen niet begrijpen waarom wij 
andere landen hebben gekoloniseerd.“ 

Confucianisme vs individualisering 
Juist omdat onze cultuur erg afwijkt van de Chinese, geeft deze ons nieuwe 
inzichten. Gevraagd naar wat we van het land kunnen leren zegt Ed:” 
Pragmatisme en snelheid van handelen. Onze democratie heeft hele mooie 
voordelen, maar ten opzichte van China hebben we wel een zwalkend beleid 
door steeds wisselende politieke coalities. We verzanden ook steeds vaker 
in de bureaucratie van regelgeving en worden vervolgens aan alle kanten 
door China ingehaald. We zouden meer moeten kijken naar het behalen 
van onze gezamenlijke doelen, zeker binnen Europees verband.” Ook Paul 
ziet de voordelen van collectief optreden: “China heeft meer focus op het 
algemene belang versus de verregaande individualisering in het westen. Ze 
maken meer tempo met zaken die het verdienen zoals milieu, innovatie in de 
digitale wereld e.d. Ook belangrijk, besef dat als je geen machtspositie hebt, 
je het tegenover China lastig krijgt. Kortom, vorm één Europa.” 

Winnaar van morgen 
Hoeveel documentaires je ook over China bekijkt of hoeveel je er ook over 
leest, uiteindelijk is er maar één manier om het land echt te beleven en 
begrijpen. Ed: “Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind bij de reizen die ik 
organiseer is dat reizigers een idee krijgen van de veelzijdigheid en grootte 
van het land. Met een omvang van 230 keer de oppervlakte van Nederland is 
elke provincie bijna te vergelijken met een apart Europees land. Er bestaan 
binnen China grote verschillen tussen noord en zuid, oost en west, arm 
en rijk en steden en dorpen. Naast de Han Chinezen, die met ruim 90% de 
meerderheid vormen in het land, zijn er 55 erkende etnische minderheden. 
Er is een veelheid aan verschillende dialecten en talen die binnen de 
landsgrenzen gesproken wordt en er zijn diverse regionale keukens die sterk 
van elkaar verschillen. Blijf dus niet hangen in Beijing en Shanghai, maar 
verken zeker ook andere delen van dit fascinerende land.” Paul besluit: “Als je 
een ‘winnaar van morgen’ wilt worden, ga dan vandaag naar China, ongeacht 
of je er direct zaken wilt doen.”

Pag. 16-17 China is hard op weg weer de koppostitie in te nemen in de 
wereldeconomie, net als in de bloeitijd van de Verboden Stad. 1 Het 
straatbeeld van Hong Kong symboliseert de ontwikkeling van China 
in hoge snelheid.  2 We openen graag de poort naar nieuwe kansen 
tijdens onze businessreizen.  3 De Chinese vlag wappert bij het grootste 
machtssymbool van het land. 4 In China gaat het groepsbelang voor het 
individu.
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China op maat
We geven u graag meer informatie over deze bijzondere businessreizen naar China. Natuurlijk kunt u ook een 
eigen rondreis laten samenstellen, al dan niet in combinatie met een businessreis. Bel 073 548 20 60 of mail 
naar info@ExperienceTravel.nl voor persoonlijk advies

ExperienceTravel zet de ontdekkingsreis naar de 
toekomstontwikkelingen graag ter plaatse voort in gezelschap 
van onder meer de genoemde experts. Maak deel uit van een 
select gezelschap van entrepreneurs die (deels) gezamenlijk 
China gaan verkennen. Ga mee en laat u inspireren, of u nu wel 
of geen zaken wilt doen met China. U zult gegarandeerd veel 
nieuwe inzichten opdoen. Voor of na de reis kunt u op eigen 
gelegenheid China bereizen. 

China Business Experience 
Gedurende dit 8-daagse programma ervaart en beleeft u, 
onder begeleiding van Paul van Hek en in China woonachtige 
experts, op een unieke manier zakelijk China.  U bezoekt een 
breed scala aan bedrijven en raakt geïnspireerd door sprekers 
en ondernemers. Wij verzorgen desgewenst zelfs een passende 
bedrijfsmatching en u pakt een aantal culturele hoogtepunten 
mee. U bezoekt Hongkong (inclusief de PEAK), Shenzhen, 
Guangzhou en Beijing (inclusief de Chinese Muur).
Vertrek: 10 november 2019
2020 in ontwikkeling, neem bij interesse contact met ons op

Digitale & Retail Revolutie in China 
Ed Sander organiseert en begeleidt samen met Focusplaza 
8-daagse studiereisprogramma’s in Beijing, Hangzhou en 
Shanghai, waarbij ‘New Retail’ en de digitale revolutie centraal 
staan. Tijdens city safari’s bezoekt u diverse innovatieve 
winkelconcepten, van volledig onbemande winkels tot online-
to-offline stores, en volgt u lezingen over diverse digitale 
innovaties in China. Gedurende de week is ook aandacht voor 
de cultuur middels excursies en maaltijden in de diverse 
regionale keukens. 
Vertrek: 28 maart t/m 4 april 2020

Inspirerend China 

Shenzhen

Beijing

Hong Kong
Guangzhou

Shanghai
Hangzhou

Reissuggestie
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