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In het kort… 
 

• Intro 

 

• Waarom internationaliseren? 

 

• Wat komt er bij kijken? 

 

• Hoe kan de overheid daar bij helpen? 

 

 

 







Waarom internationaliseren? 
 

• Export 

 

• Import 

 

• Samenwerken 

 

• Directe investeringen (in buitenland / in Nederland) 

 

…………producten, diensten en kennis! 

 



Waarom internationaliseren? 
 

• EZ en BZ beleid: stimuleren van export / int. samenwerking 

 

• Omzet en winst zeker stellen / vergroten 

 

• Vergaren van kennis, ideeën en technologieën 

 

• Inzicht in buitenlandse markt 

 

• Toegang tot internationale netwerken 

 

 



Wat komt er bij kijken? 
 

• Bedrijfsanalyse 

 

• Internationale oriëntatie 

 

• Wat heb ik nodig? 

 

 

Stappenplan 

 

 



“Een goeden voorlichtingsdienst hebben wij broodnodig” 

• EVD geïnstalleerd op 8 september 1936 

 
– Wereldwijde economische crisis en voorspel tot WO II 

– NL in diepe armoe, neerwaartse spiraal van prijzen en lonen 

– Werkloosheid 24% 

– Ontbreken van economische kennis 

– Roep om staatsingrijpen steeds luider 

 



Hoe kan de overheid helpen? 
 

• Advies & Begeleiding 

• Matchmaking & Partnersearch 

• Missies 

• Marktscans / marktvergelijking 

• Seminars 

• Convenanten 
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Partners for International Business (PIB) 

Doel: Toegang creëren / het langdurig positioneren van groepen 

Nederlandse bedrijven op kansrijke markten met behulp van de 
unieke rol van de overheid.  
 

Vorm: meerjaren programma voor 

 clusters van bedrijven (min. 3)  
 

Activiteiten: 

• Economische diplomatie  

• Promotionele activiteiten:  

  missies, seminars,  

  liaison, Holland Branding  

• Government2Government 

• Knowledge2Knowledge 

 
 

Voorbeeld: 

Windenergie Japan & Korea 



Missies 
Inkomend: 

• missie in opdracht BZ 

• Dutch Visitors Programma 

 

Uitgaand: 

• Economische missie / handelsmissie 

• International Technology Matchmaking 

• Programma Strategische Beurzen voor Topsectoren (Singapore) 

• Enterprise Europe Network 









Buitenlandnetwerk 

ondersteunt bij internationale handel, investeringen, onderzoek en 
samenwerking 

 

• Ambassades en Consulaten-Generaal (Economisch Attachés en 
Landbouwraden) 

 

• Netherlands Business Support Offices 

 

• Innovatie Attaché Netwerk 

 

• Enterprise Europe Network 
 

 



>>  Focus on sustainability, 
       innovation and international 
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Diensten en activiteiten IA Netwerk 

 Vraagbeantwoording (vaak 1:1) 
 

 R&D matchmaking op alle niveaus (CTO-boardroom level 
tot onderzoekers), meer en meer strategische trajecten 
 

 Ondersteuning van en met innovatie-gerelateerde 
missies/delegaties 
 

 Technologie Scouting: de topsectoren van morgen 
 

 Policy Scouting: innovatie/topsectorbeleid van morgen 
 



Title of the presentation | Date |‹#› 

Enterprise Europe Network 

Voor vinden van partners voor handel, technologie 
uitwisseling en onderzoek. 

 Matchmaking tijdens beurzen (Offshore Europe 
Aberdeen, Offshore Energy 2013 Amsterdam, EWEA 
Wenen) 

 Bedrijvenmissies (German-Dutch seminar Wind Energy, 
Papenburg Germany) 

 Profielen databank www.enterpriseeuropenetwork.nl  
(German Development company for offshore windparks 
is looking for joint ventures) 

http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/


Vragen?! 

Anita Wemmenhove 

Agentschap NL - Energie Innovatie Internationaal 

 

Tel: 088 6022410 

E-mail: anita.wemmenhove@agentschapnl.nl 

Website: www.agentschapnl.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen 


