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Mondiale uitdagingen, Nederlandse oplossingen



MONDIALE UITDAGINGEN
Verstedelijking, economische groei en verduurzaming brengen uitdagingen met 

zich mee op bijvoorbeeld het gebied van voedselvoorziening, water(management), 

energie, gezondheidszorg en veiligheid. Dit speelt in Europa, maar geldt zeker ook 

voor groeimarkten in de rest van de wereld. Nederland is bij uitstek een land dat 

beschikt over kennis en kunde om deze mondiale uitdagingen te lijf te gaan.

Een gerichte investering is noodzakelijk om deze gunstige uitgangspositie richting 

groeimarkten daadwerkelijk te  benutten. Het Nederlands bedrijfsleven, met het 

midden- en kleinbedrijf voorop, weet deze nieuwe markten nog onvoldoende te 

vinden. Oorzaken: gebrek aan informatie om marktkansen te identificeren en  

moeite om de juiste lokale zakelijke partners te vinden. Door deze nieuwe markten 

naar ons toe te halen wordt een groot potentieel aangesproken.



NEDERLANDSE OPLOSSINGEN

In top 3 van meest innoverende 

economieën ter wereld (plek 2 in Global 

Innovation Index 2018).

Tweede landbouwexporteur ter wereld 

na Verenigde Staten (CBS).

Op logistiek gebied in wereldtop  

(plek 6, Wereldbank Logistics 

Performance Index 2018).

Top 10 van meest concurrerende 

economieën ter wereld (plek 6 in Global 

Competitiveness Report 2018/2019).

Benchmark voor verstedelijking met zeer hoge bevolkingsdichtheid,  

in combinatie met één van de beste landen om te wonen.  

(VN Human Development Index, top 10; plek 6 in World Happiness Index 2018).



NL.IN.BUSINESS VERGROOT 
MARKTKANSEN

NLinBusiness helpt het Nederlandse bedrijfsleven, met 

name het midden- en kleinbedrijf, bij het ontwikkelen 

van de internationale markt. Zij doet dit samen 

met haar publieke en private partners in handels-, 

innovatie- en investeringsbevordering (topsectoren, 

branches, regionale verenigingen, business councils). 

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse 

werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-

Nederland in nauwe samenwerking met publieke 

partners (de ministeries van Buitenlandse Zaken en 

Economische Zaken en Klimaat) en private partners, de 

brancheverenigingen FME, evofenedex en Metaalunie. 

NLinBusiness is opgericht om de Nederlandse 

handelsbevordering verder te professionaliseren en 

Nederlandse bedrijven beter te ondersteunen in het 

verzilveren van kansen in groeimarkten.



MEERWAARDE
NL.IN.BUSINESS

Continuïteit in het bewerken van 
geselecteerde buitenlandse markten

Zakelijke en 
toegankelijke 
ondersteuning 
voor ondernemers 
door ondernemers

Schakel voor mkb-ondernemers 
naar handelsbevordering

Maatwerk voor 
ondernemers op 
basis van kennis 
van de lokale 
markten.



NL.IN.BUSINESS  
SCHAKEL NAAR GROEIMARKTEN

Ondernemers en hun ambitie staan centraal. NLinBusiness is de schakel naar 

groeimetropolen. We helpen ondernemers met het identificeren van marktkansen, 

vinden samen de juiste partner en zorgen ervoor dat de business vervolgens 

uitgerold kan worden. Zo kunnen Nederlandse ondernemers kapitaliseren op de 

mondiale kansen in groeimetropolen.  

NLinBusiness biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) met 

internationale ambities ondersteuning middels:

NL Business Link
Digitaal platform waar 

vraag en aanbod elkaar 

treffen en ondernemers 

de passende handels-

ondersteuning vinden.

NL Business Network  
Een netwerk van 

vertrouwde steunpunten 

in groeimetropolen.

NL Business 
Project Promotor 

Intensieve onder-

steuning bij realiseren 

van complexere 

internationale projecten.   



NL.IN.BUSINESS

NL Business Link  

Vormt een digitale etalage voor Nederlandse producten en diensten
Presenteert actuele marktkansen en leads

Opent netwerk van Nederlandse bedrijven die lokaal actief zijn
Ontsluit lokale zakelijke partners en dienstverleners

Biedt inzicht in handel bevorderende regelingen en activiteiten

NL Business Network  

Levert 
diepgaande 

kennis 
van lokale 

marktkansen

Biedt lokale 
aanlandplek 

voor de 
opstartfase

Biedt toegang tot 
een betrouwbaar 

netwerk

Ontsluit 
passende lokale 
en internationale 

ondersteuning 
en financiering

NL Business Project Promotor  

Ondersteunt bij het vormen van consortia en partnerschappen
Vindt passende Nederlandse en internationale  

ondersteuning en financiering
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Identificeren
Ziet 

marktkansen 
met export-
 potentieel

Matchen 
Verbindt kansen 
aan Nederlandse 
kennis, goederen 

en diensten

Verzilveren
Vergroot 

slagingskans 
van nieuwe 
toetreders

Kapitaliseren 
Ondersteunt 

bij start-up en 
opschaling



Ambitie NL Business Link  
NLinBusiness ontwikkelt een digitaal platform met als doel: 

• Het digitaal ontsluiten van het lokale private en publieke netwerk voor 

Nederlandse ondernemers in groeimetropolen (Cities of Opportunity) om de 

kansen op een succesvolle start in een nieuwe exportmarkt te vergroten. 

• Een digitale etalage voor Nederlandse producten en diensten om buitenlandse 

ondernemers te inspireren.

Ambitie NL Business Network  
Ondernemers leren bij voorkeur van ervaringsdeskundigen: andere ondernemers of 

professionals met bewezen expertise. Daarom is de ambitie:

• Bilaterale handelsrelaties laten groeien door meerjarige, laagdrempelige 

programma’s voor mkb-ondernemers te ontwikkelen richting de Cities of 

Opportunity in samenwerking met branches, topsectoren en publieke partners.

• Doorverwijzen naar lokale ‘zakelijke dienstverleners’, door ervaringsdeskundigen 

uit de lokale markt. 

• Kwaliteitsborging (‘accreditatie’) van Nederlandse bilaterale handelskamers en 

professionele dienstverleners. 



Ambitie NL Business Project Promotor  
Nederlandse mkb-ondernemers profiteren onvoldoende van marktkansen in het 

buitenland. Dit komt mede doordat voor het van de grond krijgen van grotere 

projecten een publiek-private samenwerking en/of consortia is vereist. In een groot 

aantal landen is bijvoorbeeld nauw contact met de overheid cruciaal. Tegelijkertijd 

zijn veel projecten te complex of te risicovol voor een individuele ondernemer. 

Daarom is de ambitie:

• In Cities of Opportunity pro-actief kansrijke sectoren en leads identificeren en deze 

vertalen naar proposities voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name het mkb. 

• Door publiek-private samenwerking (“De Werkplaats”) complexe projecten helpen 

realiseren.

Ambitie in de samenwerking met publieke en private partners
Informatie over export en exportondersteuning voor de mkb-ondernemers is 

versnipperd. Binnen Nederland is een breed scala van organisaties actief bij het 

ondersteunen van het mkb naar exportmarkten. NLinBusiness streeft ernaar:

• Structuur en logica in het aanbod van (publiek en private) 

ondersteuningsactiviteiten aan te brengen en tegelijkertijd de verschillende 

publieke en private partners in hun kracht te zetten. 

• Samen met NL Works (“De Werkplaats”) en Trade & Innovate NL het publiek-

private ecosysteem optimaal te laten werken voor ondernemers.

• Kwaliteit van de diensten die aangeboden worden aan Nederlandse ondernemers 

te verhogen.



STEDENAANPAK



NLinBusiness kiest voor een stedenaanpak. Een 

stedenaanpak staat garant voor een effectieve 

marktontwikkeling; 80% van de wereldwijde economie 

concentreert zich in steden. De aanpak richt zich op 

‘Cities of Opportunity’, veertig groeiende metropolen 

die samen goed zijn voor een significant deel van het 

mondiale BBP. De steden zijn geselecteerd op basis van 

marktkansen en slagingskansen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven. De economische ontwikkeling is gunstig, 

Nederlandse bedrijven hebben bewezen toegevoegde 

waarde en er is een relevant lokaal netwerk van 

(Nederlandse) publieke en private partijen. 

Voor de opstartfase is gekozen om NL Business 

Networks in acht steden op te richten met business 

potentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven. De 

steden zijn divers in karakter en geografie, zodat snel en 

breed ervaring kan worden opgedaan met de gekozen 

vormen van lokale ondersteuning van ons bedrijfsleven. 

Het gaat om Warschau, München, Guangzhou,  

Ho Chi Minh City, Dubai, Mexico-City, Bogota en  

Kuala Lumpur. Vanaf 2020 zal NLinBusiness 

doorgroeien naar 40 steden.



Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

+31 70 34 902 20

nlinbusiness.com

offuce@ nlinbusiness.com    

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-

Nederland. Waarbij intensief wordt samengewerkt met de ministeries van Buitenlandse Zaken 

en Economische Zaken en Klimaat, de branche- verenigingen FME, evofenedex en Koninklijke 

Metaalunie. Plus belangenorganisaties, topsectoren, kennisinstituten en het Nederlandse 

bedrijfsleven.


