
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Diensten voor internationaal zakendoen 
Hoe kunnen we u helpen?

Een internationaal netwerk staat voor u klaar. In Nederland en in het buitenland.
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Buitenlandse contacten op bezoek in Nederland? Kijk wat onze visumafdelingen op ambassades en consulaten kunnen betekenen.

Thijs Boekhoff
Zorginnovatie voor de VS 

Vind nieuwe contacten, partners en 
afnemers via ons internationale netwerk 

Wat uw internationale plannen ook zijn, om ze te reali-

seren heeft u de juiste contacten nodig. De Nederlandse 

overheid heeft een uitgebreid netwerk van kantoren in 

het buitenland. We zijn ter plekke aanwezig, kennen de 

lokale spelers, netwerken en markt en weten om te gaan 

met taal- en cultuurbarrières. We kunnen u adviseren, 

contacten leggen en deuren voor u openen.

Op zoek naar specifieke contacten? Ze-

ker vanuit Nederland is het niet altijd 

eenvoudig om betrouwbare agenten, 

afnemers of partners te vinden. Ons 

internationale netwerk kan u hierbij 

ondersteunen. Op basis van uw wensen 

brengen we de relevante partijen voor u 

in kaart. Wilt u samenwerkingspartners 

vinden om te ondernemen en innoveren 

in Europa? Kijk dan ook eens naar het 

Enterprise Europe Network of Horizon 
2020.

Vragen of advies?
Neem contact op met een adviseur 
van RVO.nl: 088 042 42 42.

Weten welke partijen passen bij uw 

ambities is één. Met ze in contact komen 

is een tweede. Onze medewerkers heb-

ben vaak gemakkelijker toegang tot de 

juiste personen. Zij kunnen uw bedrijf of 

organisatie onder de aandacht brengen 

en u introduceren bij interessante par-

tijen. Ook organiseren we seminars en 

evenementen om u in contact te brengen 

met (potentiële) partners, regelmatig in 

publiek-privaat verband. In bepaalde 

gevallen kunt u bovendien ook zelf 

gebruik maken van onze netwerkfacili-

teiten in het buitenland om activiteiten 

te organiseren. 

Vragen of advies?
Neem contact op met een adviseur 
van RVO.nl: 088 042 42 42.

Missies, beurzen en 
partnerschappen

Een effectieve manier om te bouwen 

aan uw buitenlandse én Nederlandse 

netwerk is deelname aan een missie 

of gezamenlijke beursinzending. U lift 

dan mee op de collectieve aandacht en 

de promotiekracht van Nederland. De 

Nederlandse overheid kan bovendien 

optreden als partner bij het betreden van 

moeilijke markten of het introduceren 

van nieuwe innovatieve producten. 

Nederland is sterk in het gezamenlijk 

optrekken van bedrijven, kennisinstel-

lingen én overheid. Zeker in landen waar 

de lokale overheid een sterk sturende rol 

heeft, kan dat effectief zijn. 

Vragen of advies? 
Neem contact op met een adviseur 
van RVO.nl: 088 042 42 42 of bekijk 
de actuele reisagenda.

Harry de Jonge 
BioBoxx | handelsmissie India

Contacten en netwerken 
in kaart brengen

BelangenbehartigingKennis & Informatie FinancieringNetwerken 
& Contacten

“De handelsmissie bracht ons 

een grandioze matchmaking 

en onderling contact met de 

meereizende bedrijven.”

www.bioboxx.com

Introducties verzorgen en 
organiseren van netwerken

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/economische-diplomatie-en-diplomatieke-posten
http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/totrpublic/index
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/missies-en-handelsreizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/missies-en-handelsreizen/agenda
http://www.bioboxx.com/


Internationaal innoveren? Het Innovatie Attaché Netwerk ondersteunt u bij uw internationale R&D- en innovatie-ambities.

Thijs Boekhoff
Zorginnovatie voor de VS 

“De app NL Exporteert? 

Ik gebruik ‘m vaak! Met deze 

app heb je altijd de meest actuele 

info en contacten in het buiten-

land bij de hand. Overal en 

altijd toegankelijk.”

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

Bij het betreden van een nieuwe markt komt heel wat 

kijken. Belangrijk is dat u de juiste informatie heeft. De 

Nederlandse overheid helpt u graag bij het beantwoorden 

van uw vragen over zakendoen en samenwerken in het 

buitenland. Kansen benutten en internationale ambities 

realiseren; daar is de ondersteuning van ons wereldwijde 

netwerk op gericht.

Ambities ontstaan vaak op basis van 

kansen in een markt. Ons internationale 

netwerk volgt nauwgezet de economi-

sche, innovatieve en maatschappelijke 

ontwikkelingen. We signaleren kansen, 

trends en behoeften bij lokale partijen 

en overheden. Dat kan gaan over kansen 

voor producten of technieken. Ook kansen 

en ontwikkelingen op het gebied van 

innoveren, internationaal maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen en 

aanbestedingen houden we goed in de 

gaten.

Meer weten?
Een overzicht van kansen vindt u op 
de portal Internationaal Ondernemen. 

Ziet u internationale kansen voor uw 

product of dienst? Wilt u een grotere 

klantenkring? Neemt u dan de tijd om 

uzelf goed te informeren. Een goede 

voorbereiding is cruciaal. Veel informatie 

vindt u op Ondernemersplein.nl en via de 

app ‘NL Exporteert’. U downloadt de app 

via de App store en Google Play. Op het 

Ondernemersplein kunt u ook terecht 

voor exportdocumenten en formulieren.

Liever persoonlijk contact? 
Neem dan contact op met de 
Kamer van Koophandel:
088 585 22 22. 

Als uw plannen concreter worden, 

helpen we u ook graag met informatie 

toegespitst op uw situatie of project. 

Afhankelijk van uw vragen geven we u 

op maat informatie over bijvoorbeeld 

marktsectoren, wet- en regelgeving en 

het ondernemersklimaat. Wilt u starten 

met zakendoen in het buitenland? Dan 

kunt u deelnemen aan een coachings-

traject. In drie stappen komt u tot een 

internationale aanpak en krijgt u inzicht 

in úw kansen in het buitenland.

Vragen of advies?
Neem contact op met een adviseur 
van RVO.nl: 088 042 42 42.

Maurits Teunissen
StyleShoots  

Winnaar Oranje Handels-
missiefonds 2013

BelangenbehartigingFinancieringNetwerken  & Contacten Kennis & 
Informatie

www.styleshoots.com

www.oranjehandelsmissiefonds.nl

Overzicht van kansen 
en trends

Direct basisinformatie over 
landen, sectoren en thema’s

Uw vragen op maat 
beantwoord 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/ia-netwerk
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/kansen-internationale-organisaties
http://www.internationaalondernemen.nl/nl/kansen
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/internationaal-ondernemen/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/nl-exporteert-wijzer-export
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vouchers-individuele-coachingstrajecten-sib
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vouchers-individuele-coachingstrajecten-sib
http://www.styleshoots.com
www.oranjehandelsmissiefonds.nl


Op zoek naar financiële ondersteuning om internationaal te innoveren of samen te werken? Bekijk hier de mogelijkheden.

Vind financiering die past bij uw ambities

Internationaal ondernemen kent vele voordelen. Het 

draagt bij aan uw succes. Aan economische groei en 

banen in Nederland. En vaak aan lokale ontwikkeling in 

met name ontwikkelingslanden en opkomende mark-

ten. De Nederlandse overheid ondersteunt u daarom 

bij uw internationale ambities. Ook financieel, als u uw 

plannen via de bank niet rond krijgt.

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u (ook) 

over de grens uw vleugels uit kunt slaan? We helpen u 

graag uw financiering rond te krijgen. 

Ook interessant: de Financieringsdesk voor al uw 

vragen over financiering.

U wilt de stap naar het buitenland 

zetten. Maar hoe pakt u dat aan? Star-

tende exporteurs bieden we,  samen 

met commerciële dienstverleners, 

specifieke ondersteuningsmogelijkheden. 
Om inzicht te krijgen in úw kansen in 

het buitenland. Om ter plekke mark-

ten te verkennen. En voor begeleiding 

bij een goede positionering. Ambities 

in opkomende markten of ontwikke-

lingslanden? En wilt u (meer) inzicht in 

de haalbaarheid van uw project of in-

vestering? Ook dan bieden we mogelijk 

financiële ondersteuning. Kijk hier voor 

de voorwaarden.

Vragen of advies? 
Neem contact op met een
adviseur van RVO.nl: 088 042 42 42.

Als exporteur kunt u zich – via een bank 

of verzekeraar – beschermen tegen het 

risico dat een buitenlandse afnemer niet 

betaalt. Soms bieden deze partijen geen 

dekking. Bijv. bij grote transacties, lange 

betalingstermijnen of vanwege de situ-

atie in een land. De Nederlandse overheid 

vindt export belangrijk en steunt on-

dernemers daarom via Atradius Dutch 

State Business om exportrisico’s te be-

perken. Ook banken kunnen gebruik 

maken van de verzekeringen en garanties 

van Atradius. Daardoor is de bank vaak 

eerder bereid uw export en werkkapitaal 

te financieren en kunt u uw afnemer een 

aantrekkelijke financiering bieden.

Vragen of advies? 
Neem contact op met een adviseur 
van Atradius: 020 553 26 93.

Investeren in opkomende markten of 

ontwikkelingslanden? Of uw buitenlandse 

vestiging uitbreiden? De bank finan-

ciert uw activiteiten in deze landen niet 

altijd. Daardoor worden kansen gemist. 

Daarom biedt de Nederlandse overheid 

financiële ondersteuning. Zo kunt u zich 

verzekeren tegen politieke risico’s of het 

risico van contractbreuk door de over-

heid van het land van investering. Of via 

de Nederlandse overheid (makkelijker) 

financiering aantrekken. Is uw invester-

ing gericht op lokale ontwikkeling? Ook 

dan bieden we ondersteuning en samen-

werking.

Vragen of advies? 
Neem contact op met een
adviseur van RVO.nl: 088 042 42 42.

BelangenbehartigingNetwerken  & Contacten
Financiering

Kennis & Informatie

Verkennen en starten op 
(nieuwe) buitenlandse markten

Verzekering en financiering 
bij export

Investeren in het 
buitenland

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7Bcampaign%7D&ns_linkname=%7Badgroup%7D&gclid=CMDivMSGx8gCFQsTGwoddTQJgQ&f%5b0%5d=doel%3A21045
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/ondernemingsfinanciering/overnemen-en
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/ondernemingsfinanciering/overnemen-en
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/hoe-komt-u-aan-geld/info-en-advies/kvk-financieringsdesk/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-voor-demonstratieprojecten-haalbaarheidsstudies-en
http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl/overheidsregelingen/index.html
http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl/overheidsregelingen/index.html
http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl/overheidsregelingen/regeling_investeringsverzekering/index.html


Internationaal actief in de agrosector? In 74 landen staat het landbouwradennetwerk voor u klaar.  

Thijs Boekhoff

Werk ter plekke samen aan kansen 
en oplossingen

De overheid zet zich actief in voor de belangen van 

bedrijven en organisaties in het buitenland. Door het 

positioneren van bedrijven, kennisinstellingen en sectoren 

of het verminderen van handelsbarrières. Ook voor hulp 

bij zakelijke problemen of lokale procedures kunt u bij ons 

terecht. We kunnen niet altijd een oplossing garanderen, 

maar we kunnen ons wel hard maken voor uw belangen 

en via de juiste contacten het gesprek aangaan.

Zeker in landen waar de (lokale) over-

heid een sterke rol speelt, is het vaak 

nuttig om samen op te trekken. We 

denken graag met u mee over een 

effectieve aanpak. Denk hierbij aan 

presentatiemogelijkheden, missies en 

bijeenkomsten die voor u relevant zijn. 

Het gaat voor een belangrijk deel om 

deuren openen. Met onze lokale kennis 

en contacten kennen we de kansen en 

mogelijkheden. Maak daar gebruik van! 

Vragen of advies? 
Neem contact op met onze 
vertegenwoordigers ter plekke.

Het kan ook voorkomen dat u tegen situ-

aties aanloopt waarin de (plaatselijke) 

overheid niet mee lijkt te willen werken. 

Of misschien werpen officiële procedures 

drempels op? Via ons netwerk kunnen 

we u dan mogelijk helpen. Vaak hebben 

we sneller toegang tot de mensen die 

obstakels weg kunnen nemen.  Ook kun-

nen wij u helpen als een lokale partner 

problemen veroorzaakt. Door met u mee 

te denken, tips te geven en u in contact 

te brengen met bijvoorbeeld juristen en 

fiscalisten. 

Vragen of advies? 
Neem contact op met onze 
vertegenwoordigers ter plekke.

Heeft u te maken met oneerlijke con-

currentie op een buitenlandse markt? 

Zoals illegale staatssteun aan buiten-

landse bedrijven, protectionisme of 

discriminatie bij een aanbesteding? 

Dan kunt u dit melden bij het Meld-

punt Handelsbelemmeringen van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Kijk hier voor meer informatie 
en contactgegevens.  Huub Drabbe

Nederlandse ambassade 
Boekarest

Netwerken  & Contacten Kennis & Informatie Financiering Belangen-
behartiging

“Toen de nieuwe fabriek van 

Stentor Industries in Roemenië 

zonder elektriciteitsaansluiting 

dreigde opgeleverd te worden, 

is de ambassade ingeschakeld. 

Wij hebben met succes kunnen 

bemiddelen  en een miljoenenin-

vestering veiliggesteld.”  

Deuren openen bij relevante 
(overheids)partijen

Als lokale partijen 
obstakels opwerpen

Ondersteuning bij oneerlijke 
concurrentie in het buitenland

http://www.agroberichtenbuitenland.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/economische-diplomatie-en-diplomatieke-posten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/economische-diplomatie-en-diplomatieke-posten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-oneerlijke-concurrentie-in-het-buitenland-melden
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Netwerken  & Contacten Kennis & Informatie Financiering Belangenbehartiging

 Kamer van Koophandel (KvK)
Oriënteert u zich op internationaal ondernemen? De KvK helpt u graag 
op weg met (digitale) informatie over internationaal zakendoen. De KvK 
is bovendien uw loket voor vragen over exportdocumenten.

 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Heeft u concrete plannen om zaken te doen in het buitenland?  
RVO.nl ondersteunt startende en ervaren ondernemers met hun export-
plannen. Met informatie en advies over wat voor u interessante stappen, 
markten en ondersteuningsmogelijkheden zijn en hoe u deze benut. RVO.nl 
werkt nauw samen met onze kantoren in het buitenland. Via RVO.nl heeft u 
daarmee ook toegang tot ons wereldwijde netwerk.

 Ambassades, consulaten en handelskantoren
Het ambassadenetwerk bestaat uit ambassades in hoofdsteden,  
consulaten in economisch belangrijke steden en een reeks handelskanto-
ren,  de zogenaamde Netherlands Business Support Offices (NBSO’s), in ove-
rige regio’s die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven. Onze mede-
werkers ter plekke zijn onze ogen en oren over de hele wereld. Zij kennen 
de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien 
kunnen onze collega’s in het buitenland soms  deuren openen die anders 
gesloten blijven. Maak daar gebruik van.

 Landbouwraden
Bent u werkzaam in de agrarische sector en zoekt u ondersteuning bij 
zakendoen in het buitenland? In 74 landen staat het landbouwraden-
netwerk voor u klaar. De landbouwraden werken vanuit Nederlandse 
ambassades en consulaten.

 Innovatie Attaché Netwerk
Op zoek naar Research & Development contacten in het buitenland? 
Een netwerk van Innovatie Attachés signaleert kansen en helpt  de con-
currentiekracht in het buitenland te versterken. De Innovatie Attachés 
werken ook vanuit ambassades en consulaten.

Wereldwijd ondernemen samen met het buitenlandnetwerk
Ziet u kansen op buitenlandse markten? 
De Nederlandse overheid helpt u graag uw ambities waar te 
maken. Voor uw succes én voor het succes van Nederland. Of u nu 
een startende of ervaren ondernemer bent op de internationale 
markt. En of het nu gaat om handel, investeren of innovatie.  
Een internationaal netwerk staat voor u klaar, in Nederland en in 
het buitenland.

De economische dienstverlening van RVO.nl, KvK en het 
ambassadenetwerk wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken.

Bij wie kunt u terecht?

In Nederland kunt u terecht bij de Kamer 
van Koophandel en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

In het buitenland staat een 
uitgebreid netwerk van ruim 
150 kantoren voor u klaar.

http://www.rijksoverheid.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/
http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/exportdocument-aanvragen/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/economische-diplomatie-en-diplomatieke-posten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/economische-diplomatie-en-diplomatieke-posten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/buitenlandnetwerk/netherlands-business-support-offices
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
http://www.agroberichtenbuitenland.nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/buitenlandnetwerk/ambassades-en-consulaten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/ia-netwerk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken
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