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Wie zijn wij?
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HOOFDMENU

Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ambassades, consulaten-generaal en 
Netherlands Business Support Offices

…



> Bevorderen van internationaal innoveren en ondernemen

> Beeld NL in DE positief beïnvloeden

> Economische diplomatie, kennis en marktinformatie, netwerk en 
contacten, belangenbehartiging en financiering  

> Politieke en beleidsmatige beïnvloeding

> Samen met publiek-private partners (RVO, Trade en Innovate NL-TINL), 
NLinBusiness, brancheorganisaties, kennisinstellingen, topsectoren en 
NL-se ondernemers

Rol postennetwerk Duitsland 



Economisch netwerk 
NL overheid in Duitsland 
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Ambassade Berlijn: Energie, start-ups & 
scale-ups 

CG Düsseldorf: grensoverschrijdende 
samenwerking, chemie, circulaire economie 

CG München: Duurzame mobiliteit, smart 
industrie, circulaire economie

NBSO Stuttgart: Health & fietsen 

NBSO Frankfurt: Smart Logistics, FinTech, 
circulaire Chemie

NBSO Hamburg: maritieme sector, 
duurzame scheep- en luchtvaart en 
digitalisering



Hoe  kunnen we u helpen bij internationaal 
zakendoen?

Kennis & Informatie 

Benut onze kennis 
van de lokale situatie 
en markt, trends en kansen.

› Starters Internationaal 
Business - SIB 
(missie)vouchers, kick-start 
vouchers, beurzen etc.;

› Informatie op maat (IoM)

› Internationaal Innoveren: 
Horizon 2020 / Eureka

Netwerk & Contacten

Vind nieuwe contacten, 
partners en afnemers 
via ons 

› Zakenpartnerscan

› Innovatie missies

› Inkomende-, uitgaande 
(economische/handels) 
missies,

› Sectorstudies

Financiering

Vind financiering die 
past bij uw ambities.

› Dutch Trade and 
Investment Fund (DTIF)

Belangen behartiging

Werk ter plekke 
samen aan kansen 
en oplossingen.

› Partners in Internationaal 
Business (PIB)

› Demonstratie, Haalbaarheids-
, en Investeringsstudies 
(DHI)



Kennis en Informatie 

Informatie op Maat
Landeninformatie op Maat (gratis dienstverlening) 

Starters in International Business
Kick-startvouchers, vouchers systeem voor individuele
coaching en collectieve activiteiten en missies

> Website, nieuwsbrief, socialmedia, 
trends bij lokale partijen en overheden.

› Informatie over landen, sectoren en 
thema’s via de app (NL Exporteert)

> Advies over marktsectoren, wet- en 
regelgeving



Netwerk & Contacten
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› Uzelf introduceren bij de juiste contacten
› Deelnemen aan missies, beurzen en 

partnerschappen
› Introductie bij relevante zakepartners, 
› Missies (in- en uitgaand), beurzen,

Samen met onze economische netwerk in het 
buitenland. 

Handelsmissies 
Voor MKB (starter & gevorderd) deuren open maken! 

-Zakenpartnerscan
Introductie bij een zakenpartner

Inkomende missies & Bezoeken 
Decission makers 

Sector studies / missies
Diverse sectoren  



Belangenbehartiging 

› Deuren openen bij relevante partijen, 
organisaties en overheden,  

› Wegnemen van handelsbarrières
Demonstratie, Haalbaarheids-, en Investeringsstudies (DHI) 

Partners in International Business (PIB)
Meerjarig partnerschap, langetermijn positionering, cluster van NL-se bedrijven



Financiering 
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> Verkennen van en starten op (nieuwe) 
buitenlandse markten,

> Verzekering, garanties en financiering 
bij export,

> Investeren in het buitenland. DTIF Dutch Trade and Investment Fund



Dank voor uw aandacht!
www.rvo.nl/internationaalondernemen   
www.ondernemersplein.nl 
www.internationaalondernemen.nl 
NL Exporteert App
Klantcontact: 088 042 42 42

Philippe Evers
Business Development Coach
Philippe.evers@rvo.nl
0031 6 55 48 40 76

mailto:Philippe.evers@rvo.nl
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