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OP ZOEK NAAR ONBENUT POTENTIEEL
Na een periode van pionieren brak voor NLinBusiness in 2019 een nieuwe fase aan. Als initiatief van,
voor en door ondernemers zijn we onze operatie verder gaan optimaliseren. De contouren van onze
ambities tekenen zich steeds duidelijker af. Om méér ondernemers te inspireren hun vleugels uit te
slaan naar méér buitenland, willen we tot in de haarvaten van het midden- en kleinbedrijf doordringen. Zo krijgen we onbenut potentieel duidelijker op het netvlies en kunnen we daadwerkelijk
waarde toevoegen aan het bestaande netwerk.
NLinBusiness verruilt de pioniersfase voor een fase van verdere

netwerk van NL Business Hubs die toegang bieden tot een grote

professionalisering. De pilot-jaren 2017 en 2018 draaiden om het

gemeenschap van Nederlandse ondernemers en relevante

structureren en transparant maken van een omvangrijk maar

dienstverleners in de gedefinieerde Cities of Opportunity. In 2019

versnipperd aanbod op het vlak van internationaal onder-

zijn er 8 van die NL Business Hubs opgestart dan wel gereali-

nemen, zoals geconcludeerd in het rapport Team Nederland:

seerd, en dat worden er snel meer. Ons kantoor in de Haagse

Samen sterker in de wereld. Kennis en kunde was (en is) er te

Malietoren geldt als 9e hub: ook hier kunnen ondernemers face

over binnen onze brede achterban van branches, topsectoren,

to face met elkaar in contact komen.

grootbanken, accountantskantoren, bilaterale handelskamers,
ondernemingen en publieke partners, maar daarmee ontstond

Het ligt echter voor de hand dat we volop mogelijkheden zien

wel de behoefte aan meer regie.

om digitaal een versnelling te realiseren van onze ambitie.
Het NLinBusiness-platform groeit in rap tempo uit tot een plek

NLinBusiness heeft in de pioniersfase die inventarisatie- en

waar ondernemers 24/7 kunnen grasduinen in het aanbod voor

regierol op zich genomen en gaat nu een nieuwe fase in: we

internationaal ondernemen. Dat aanbod wordt steeds diverser;

realiseren met de input van al onze gewaardeerde partners een

zo worden er continu nieuwe evenementen, publicaties en

platform dat onmisbaar is bij de customer journey van de onder-

dienstverleners opgenomen op het platform. Ook werken we op

nemer met internationale ambities – een reis die uiteindelijk moet

dit moment met onze partners evofenedex en de RVO aan een

resulteren in een soft landing over de landsgrenzen. Hierbij staat

academy met relevante cursussen, trainingen en e-learnings.

ons platform open voor alle kwalitatieve partijen met relevante
kennis en kunde op het gebied van internationaal zakendoen.

Het is prachtig dat ondernemers ons fysiek en digitaal weten te
vinden, maar NLinBusiness wil nadrukkelijk ook de verbinding

Het NLinBusiness-platform is een middel om een helder

leggen met ondernemers die ons nog níet weten te bereiken. Als

doel te bereiken: méér ondernemers naar méér buitenland.

frequent flyer kom ik in het vliegtuig vaak groepjes onderne-

NLinBusiness is ervan overtuigd dat internationale ondernemers

mers tegen die in het klein doen wat NLinBusiness ambieert. Die

die al succesvol zijn als geen ander ondernemers met plannen

ondernemers zijn dan samen op weg naar Dubai, Bangkok of

voor buitenlandse expansie op weg kunnen helpen. Ervaren

Guangzhou, om daar hun kansen te verkennen. Daarnaast zijn

ondernemers weten hoe het zit met de lokale etiquette, waar je

er ondernemers die in de sportkantine informatie ophalen. Ook

je eerste werknemers kunt vinden en welke accountant geschikt

deze ondernemers willen we betrekken bij het bestaande palet

is. NLinBusiness wil die business to business-relaties ontsluiten.

aan diensten op het vlak van internationalisering, zodat ze van

Verbinden is ons belangrijkste bestaansrecht en dus koppelen

de ‘buurtwinkel’ in de ‘supermarkt’ terechtkomen.

we via ons platform een fabriek uit Deventer aan een producent
in Ho Chi Minh-stad, en brengen we de tuinder uit Naaldwijk in

Onbenut potentieel vinden we ook onder ondernemers die

contact met een groothandel in Mexico-stad.

zich er nog niet voldoende van bewust zijn dat er voor hen in
het buitenland grote kansen liggen met hun dienst of product.

Dat verbinden doen we fysiek, middels krachtenbundeling in

NLinBusiness begint inmiddels via haar partners tot in de haar-

Nederland en tegelijkertijd het opbouwen van een wereldwijd

vaten van het midden- en kleinbedrijf door te dringen.
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Onze partnerrelaties – met ketenpartners, de Hubs in het buiten-

toren, grootbanken en publieke partners, het ministerie van

land maar ook met regionale werkgeversorganisaties zoals

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het

MKB Deventer en VNO-NCW Noord en West – bouwen we zó

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst

uit dat het mogelijk wordt nog meer vraaggestuurd te inter-

voor Ondernemend Nederland, Trade & Innovate en NL Works.

nationaliseren. Als we weten waar men in Warschau of Kuala

Zij staan sinds de oprichting van NLinBusiness voortdurend aan

Lumpur behoefte aan heeft, kunnen we dankzij onze partners in

onze zijde en zijn voor ons onmisbaar.

Nederland gericht ondernemers benaderen.
Begin 2020 zijn we net als iedereen overvallen door de gevolgen
Het tot bloei komen van de Cities of Opportunity is vanuit

van het coronavirus. We hebben na de snelle uitbreiding van

meerdere opzichten én voor alle betrokken partijen gunstig.

het coronavirus in Europa en de rest van de wereld besloten om

Nederland is voor haar welvaart in belangrijke mate afhan-

een deel van de activiteiten stop te zetten, waaronder missies,

kelijk van internationale handel, maar óók in de landen waar

reizen, bijeenkomsten en congressen. Inmiddels wordt dit beleid,

Nederlandse ondernemingen actief en succesvol zijn stijgt

mede door besluitvorming van de regering, steeds verder

de welvaart door de additionele handel. Tenslotte geeft de

aangescherpt.

aanwezigheid van Nederlandse ondernemers met hoogwaardige kennis een impuls aan de sustainable development

De MKB-Ondernemers, onze doelgroep, zullen de komende

goals: in diverse markten leveren Nederlandse ondernemingen

maanden vooral focussen op maatregelen in hun bestaande

een bijdrage aan het opruimen van de plastic soep en wordt

markten ten behoeve van het verzekeren van hun eigen

de kledingindustrie vergroend. Groene energieleveranciers

continuïteit. Onze focus op de verdere ontwikkeling van het

verwerven hun plekje en in het verlengde daarvan worden

digitale platform zal in 2020 worden doorgezet, omdat juist

e-mobilty-oplossingen geïntroduceerd op plekken waar steden

in de huidige situatie het platform in de behoefte voorziet

aan het dichtslibben zijn.

van ondernemers aan contact en informatie-uitwisseling "op
afstand". Ook zullen we ons actief inzetten voor het in stand

In 2019 hebben we in totaal circa 5.500 ondernemers fysiek

houden van het bestaande eco-systeem op het gebied van inter-

bereikt. Dit via beurzen, informatiebijeenkomsten, voorbereiding

nationale handelsondersteuning. Het bestaande eco-systeem

en opvolging van missies, et cetera. Iedere keer weer waren we

is een krachtig netwerk met veel ervaring en deskundigheid,

onder de indruk van de kennis, kunde, maar met name van de

wat zich de afgelopen jaren veelvuldig heeft bewezen. Maar

drive van deze ondernemers om nieuwe markten te openen. We

het is tegelijkertijd, m.n. aan de private kant, ook een kwestbaar

hebben telkens getracht hen zo goed mogelijk met raad en daad

eco-systeem, aangezien het bestaat uit een groot aantal relatief

bij te staan en hen door te verwijzen naar de juiste specialisten.

kleine bureaus, organisaties en zelfstandigen. Als krachtenbun-

We zijn er namelijk van overtuigd dat – willen we mkb-onder-

delaar zal NLinBusiness ook in deze complexe tijd zich volledig

nemers echt verder helpen met hun internationale ambitie – we

inzetten om het bestaande eco-systeem in stand te houden.

de krachten moeten bundelen van alle relevante publieke en
private partners op het gebied van internationaal zakendoen.

Hiertoe zal budget, gereserveerd voor beurzen, missies, reizen

Gezamenlijk kunnen we ‘onze’ mkb-ondernemers inspireren,

en evenementen omgezet worden richting het herstarten

activeren en ondersteunen bij het inspelen op regionale en

van de internationale handelsactiviteiten na de coronacrisis.

mondiale kansen en daarmee het realiseren van hun internatio-

NLinBusiness zal actief inzetten, in nauwe samenwerking

nale potentie.

met haar partners, op de ontwikkeling van een praktische en
operationele “re-start” activiteiten agenda, zodat we met een

Ik ben dan ook trots op iedereen die bijdraagt aan het succes

vliegende start uit de crisis kunnen komen.

van NLinBusiness en daarmee aan het succes van onze wereldwijd actieve Nederlandse ondernemers. Dit zijn vanzelfsprekend

	Edo Offerhaus,

de NLinBusiness-teamleden en onze Raad van Toezicht, maar

Algemeen directeur NLinBusiness

zeker ook al onze partners: VNO-NCW, MKB-Nederland, FME,

Maart 2020

evofenedex, Metaalunie, bilaterale handelskamers, topsec-
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NL.IN.BUSINESS – MÉÉR ONDERNEMERS
SUCCESVOL NAAR MÉÉR BUITENLAND
NLinBusiness stelt zich tot doel Nederlandse handel in en met het buitenland te stimuleren.
Internationaal zakendoen in nieuwe markten is leuk en uitdagend, maar ook ingewikkeld. Om
succesvol te zijn in het buitenland hebben ondernemers behoefte aan advies en een ijzersterk
netwerk. NLinBusiness gelooft in een peer to peer-aanpak: succesvolle internationale ondernemers kunnen als geen ander ondernemers met plannen voor buitenlandse expansie op weg helpen.
NLinBusiness wil die business to business-relaties ontsluiten via een platform voor internationaal
zakendoen, zodat ondernemers hun kansen kunnen pakken in groeimarkten over de grens.
Nederland is voor haar welvaart in belangrijke mate

Om onze positie als handelsland te bestendigen en te

afhankelijk van internationale handel. Internationaliseren

versterken, is het bundelen van krachten van publieke en

betekent risico’s spreiden en voorbereid zijn op volatiliteit.

private partijen en een verbeterde dienstverlening aan

Dat is verstandig, want de sterke positie van Nederland

ondernemers met internationale ambities noodzakelijk.

als exportland is in een snel veranderende wereld geen

NLinBusiness houdt bij het formuleren van haar ontwik-

vanzelfsprekendheid, stelt het rapport Team Nederland:

kelrichting altijd rekening met externe factoren, zoals

Samen sterker in de wereld – Een actieplan voor banen

macro-economische ontwikkelingen, nieuwe vrijhan-

en groei (het rapport Buijink). NLinBusiness is opgericht

delsverdragen en andere game changers. Een voorbeeld

vanuit de gedachte dat er voor Nederland als handelsland

hiervan is volatiele regelgeving; in China bijvoorbeeld

onbenutte kansen liggen in de meer ‘volwassen’ markten

kunnen de voorwaarden waaraan exporteurs moeten

in Europa en de Verenigde Staten, maar ook verder van

voldoen dagelijks veranderen. In juni 2019 organiseerden

huis in groeimarkten als Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

wij daarom in samenwerking met evofenedex een work-

Dat een derde van het bruto binnenlands product (bbp)

shop rondom douaneprocedures, wetten en regelgeving.

van Nederland uit export komt – als 20e economie ter
wereld is Nederland ’s werelds 5e exporteur van goederen

NLinBusiness wil steun en toeverlaat én een onmisbare

en ’s werelds 7e exporteur van diensten – maakt direct

bron van informatie en inspiratie zijn voor ondernemers

duidelijk waarom het van belang is deze onbenutte kansen

met internationale ambities. We willen de internatio-

te verzilveren.

naliseringsreis van ervaren én beginnende exporteurs
makkelijker maken, met als uiteindelijk doel een soft

NLinBusiness concentreert zich op de bloei van

landing bij daadwerkelijke marktbetreding.

Nederlandse ondernemers, maar het succes van ‘onze’
ondernemers komt nadrukkelijk niet alleen ten goede

Bij die ambities hoort uiteraard ook een duidelijke

aan het thuisland. Oók in de landen waar Nederlandse

mindset, die zich in vier kernwoorden laat omschrijven.

ondernemingen actief en succesvol zijn, stijgt de welvaart.

NLinBusiness is ondernemend: daaronder verstaan we dat

Nederlandse ondernemingen hebben een scherp oog voor

we proactief handelen, doortastend en volhardend zijn,

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De

omdat ondernemen nu eenmaal vraagt om een flexibele

hoogwaardige kennis en kunde van deze groep draagt bij

geest, creativiteit en doorzettingsvermogen. We zijn daar-

aan het adresseren van mondiale uitdagingen en geeft een

naast slagvaardig, wat inhoudt dat we doelen stellen en

impuls aan de sustainable development goals.

die ook realiseren. Daarbij streven we altijd naar resultaat met impact. Ook nieuwsgierigheid is een belangrijke
kernwaarde: we zijn een lerende organisatie. We zoeken,
experimenteren, trekken onze lessen uit die ervaringen,
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Speech door MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof tijdens GES 2019 kickoff bijeenkomst

verbinden en doen. Ons streven is vernieuwingen tot bloei

grote hoeveelheden bestaande informatie en dienstverle-

te brengen, in samenwerkingen, dienstverlening en techno-

ning. Informatie verspreidt NLinBusiness middels fysieke

logie. Ook positivisme zit in ons DNA: wanneer initiatieven

bijeenkomsten en vooral ook digitaal via haar platform,

worden opgepakt en tot bloei gebracht, vervult ons dat

waar relevante contacten en kennis te vinden zijn. Daarbij

met trots. NLinBusiness voelt zich thuis in de rol van

verwijst NLinBusiness ondernemers door naar samen-

initiator en aanjager van vernieuwing in de Nederlandse

werkingspartners die hen met concrete diensten kunnen

handelsbevordering.

ondersteunen.

NLinBusiness is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met
publieke partners (het ministerie van Buitenlandse Zaken,
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), en
brancheverenigingen evofenedex, FME en Koninklijke
Metaalunie. We werken intensief samen met topsectoren,
kennisinstituten, grootbanken, bilaterale handelskamers en het Nederlandse bedrijfsleven. NLinBusiness

‘NLinBusiness werkt er mede namens
VNO-NCW hard aan om ondernemen in
het buitenland bijna net zo makkelijk te
maken als thuis’
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, bij de bekendmaking van
de toetreding van de Netherlands-Thai Chamber of Commerce
(NTCC) tot het netwerk van NL Business Hubs, NLinBusiness.com

ziet zichzelf binnen deze groep als ketenregisseur: onze
rol is het ontsluiten, bundelen en optimaliseren van de
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DOELGROEP: VOOR WIE MAAKT
NL.IN.BUSINESS ZICH HARD?

Mkb-ondernemers die nog niet internationaal actief zijn,

NLinBusiness richt zich met name op Nederlandse mkb-be-

op het netvlies hebben welke kansen er in het buitenland

drijven (10-250 medewerkers) die in Nederland een stevige

liggen. Zij worden bediend met informatie en inspiratie via

basis hebben om een volgende stap in het buitenland te

het NLinBusiness-platform en evenementen via branches,

zetten. We onderscheiden drie doelgroepen

regio’s, de Kamer van Koophandel, de RVO, et cetera. De

maar dit wel ambiëren, of die nog niet duidelijk genoeg

potentie van deze ondernemers heeft vaak een grotere
Mkb-ondernemingen met 10 tot 250 werknemers, die

reikwijdte dan zij zich realiseren. Onze partnerrelaties zijn

al in enige mate actief zijn in minimaal één land buiten

cruciaal om dit onbenutte potentieel te kunnen bereiken.

Nederland. Het gaat om ondernemers met grote toege-

Onze samenwerking met ketenpartners maar ook met regi-

voegde waarde voor de Nederlandse economie. Deze groep

onale werkgeversorganisaties (MKB Deventer, VNO-NCW

heeft complexe, gespecialiseerde en vaak operationele

Noord, VNO-NCW West) is van cruciaal belang bij meer

vragen met betrekking tot hun internationale expansie,

vraaggestuurd internationaliseren. Deze doelgroep bestaat

waarbij NLinBusiness en haar netwerk, zowel in Nederland

uit ca. 80.000-100.000 bedrijven.

als in de Cities of Opportunity, hen met praktische
ondersteuning van dienst kan zijn. Dit betreft ca. 25.000

NLinBusiness wil hierbij acteren als aanjager en

bedrijven ;

“incubator” van internationale handel. Dit wil zeggen
dat NLinBusiness nog niet exporterende ondernemers

Nederlandse ondernemers die structureel in meer dan

wil verleiden een eerste stap te zetten in het buitenland,

vijf landen actief zijn. Dit zijn de reeds meer ervaren inter-

vervolgens willen we deze ondernemers ondersteunen in

nationale ondernemers. Deze ondersteunen we middels

het uitbouwen van hun internationale operatie, middels

publiek-private economische missies, beurzen, coalitie-

praktische ondersteuning en het trainen en begeleiden van

vorming, NL Works projecten, NL Business Hubs maar

deze ondernemers in het buitenland. Uiteindelijk willen we

zeker ook op het digitale vlak, zoals bijvoorbeeld middels

deze groep (dan inmiddels ervaren) ondernemers inzetten

de te ontwikkelen Digitale Etalage. Daarnaast is dit de

om de volgende generatie nieuwe internationaal actieve

groep ervaren internationale ondernemers die we actief

ondernemers te ondersteunen. Zo is dan de cirkel weer

betrekken bij onze “peer to peer” benadering. Deze groep

rond en creëren we een “zelf lerend organisme”.

beschikt over een grote hoeveelheid operationele kennis
en kunde die we gezamenlijk met hen willen ontsluiten
ten behoeve van de groep “nieuwe” internationaal actieve
ondernemers. Deze doelgroep bestaat uit ca. 2.000
bedrijven;
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‘We zijn in Colombia terechtgekomen via
een handelsmissie met als focus de sector
fietsmobiliteit. We krijgen uitstekende
hulp van de Ambassade en in het speciaal
Holland House Colombia en als alles goed
blijft gaan, verwachten we in 2020 te
kunnen beginnen met het leveren van de
eerste 4Wielers.’
Robert van Hees, 4Wieler.nl

In deze steden willen we ondernemers op weg helpen
via een platform voor internationaal ondernemen, zowel
online als offline. Naast digitale dienstverlening op deze
steden bouwen we middels fysieke NL Business Hubs, die
toegang bieden tot een groot netwerk van Nederlandse
ondernemers en relevante lokale dienstverleners, aan een
extra sterk netwerk.
NLinBusiness heeft inmiddels de volgende 4 Hubs geaccrediteerd: Bogotá, Kuala Lumpur, Warschau en Bangkok.
Dit betekent dat deze Hubs werken volgens onze serviceprincipes en voldoen aan onze eisen op het vlak van good

EEN STEDENAANPAK

governance. Hubs waarmee naar accreditatie in 2020

Steden zijn een motor voor economische ontwikkeling: 80

wordt toegewerkt, zijn onder meer te vinden in Mexico-

procent van de wereldwijde economie concentreert zich

stad, Dubai, Ho Chi Minh-stad en Guangzhou.

in steden. NLinBusiness wil de schakel naar deze groeimetropolen zijn: we helpen ondernemers bij het identificeren

De Hubs bieden verschillende typen lokale dienstverlening

van marktkansen en bij het vinden de juiste partners, en

aan Nederlandse ondernemers. Als not for profit-or-

we zorgen ervoor dat de business uitgerold kan worden. In

ganisaties hebben zij de versterking van de bilaterale

steden zijn vaak al publieke en private partners gevestigd,

handelsrelatie als primair doel. Hun dienstverlening is

waarmee er sprake is van een goede infrastructuur. Steden

complementair aan de ondersteuning die de handels-

gelden bovendien als toegangspoort voor het achterland,

attachés van Nederlandse ambassades en consulaten

en daarmee als geschikte uitvalsbasis.

in buitenlandse steden kunnen bieden. Bovendien zijn
zij additioneel aan de dienstverlening van commerciële

NLinBusiness heeft daarom de strategische keuze voor een

partijen, omdat Hubs acteren in de pre-competitieve fase.

stedenaanpak gemaakt. Concreet betekent dat dat we

Met de ervaringen opgedaan in de hiervoor genoemde

40 Cities of Opportunity hebben geselecteerd: groeiende

steden, zullen we in 2020 onze activiteiten opschalen naar

metropolen waar de economische ontwikkeling gunstig

andere steden.

is, waar diverse marktkansen zijn en waar Nederlandse
ondernemers kunnen slagen. Elke stad leggen we langs
een meetlat. Hierbij kijken we onder meer naar de ‘ease
of doing business’, het economische klimaat, veiligheid,
risico’s, cultuur en de aanwezigheid van een Nederlands
ecoysteem. We hebben ervoor gekozen ons in 2019 allereerst intensief te focussen op 8 pilotsteden: München,
Warschau, Guangzhou, Ho Chi Minh-stad, Kuala Lumpur,
Bogotá, Mexico-stad en Dubai.
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CITIES OF OPPORTUNITY

N/Z AMERIKA

AFRIKA

EUROPA

AZIË

New York

Tanger

München

Guangzhou

Chicago

Caïro

Antwerpen

Shanghai

Houston

Lagos

Berlijn

Hong Kong

San Francisco

Nairobi

Hamburg

Tokyo

Sao Paulo

Düsseldorf

Ho Chi Minh-stad

Mexico stad

Parijs

Bangkok

Buenos Aires

Lyon

Singapore

Bogotá

Londen

Kuala Lumpur

Panama

Manchester-Liverpool

Jakarta

Santiago de Chile

Warschau

Dubai

Milaan

Mumbai

Kiev

Seoul

Boekarest

Manilla

Istanbul

Dhaka

Moskou
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TRIGGER

Primaire target
25.000 ondernemers

ORIËNTEREN

Townhal meetings
Roadshows

ONDERZOEKEN

BETREDEN

Bootcamp

Missies, beurzen en consortia

Capacity
development

Marktbezoek

UITBOUWEN

Professional services
Cities of Opportunity

Identificeren
Inspireren
Stimuleren

Soft Landing

NL.IN.BUSINESS OPEREERT ALS REGISSEUR
Identificeren
Inspireren
Stimuleren

Soft Landing

GUG, BIG, BIB
support

Marktbezoek
Acqusitie in Cities of Opportunity

Professional services
Missies, beurzen en consortia

UITBOUWEN

BETREDEN

ONDERZOEKEN

ORIËNTEREN

TRIGGER

Customer journey

‘Met verschillende professionele diensten
en lokale, betrouwbare partners aangeraden door Nederlandse ondernemers zijn
mkb’ers echt geholpen. Daar heb je wat
aan, zonder de hoofdprijs te betalen’
Laurens Poelhekke, South East Asia Representative / Civil
Engineer in Vietnam voor CDR International en bestuurslid van de
Dutch Business Association Vietnam (DBAV)

ONDERNEMERS BETER HELPEN IN HUN
‘CUSTOMER JOURNEY’
NLinBusiness heeft de doelstelling ondernemers te ondersteunen bij internationaal zakendoen door de ‘customer
journey’ (klantreis), van inspiratie en oriëntatie tot soft
landing, te optimaliseren.
Om invulling te geven aan onze doelstellingen zijn voor
2019 vier strategische pijlers geformuleerd, die nauw met
elkaar samenhangen. Door krachten te bundelen met
private en publieke partijen (pijler 1) heeft NLinBusiness
de doelstelling meer samenhang aan te brengen in het
bestaande aanbod van handelsbevorderende activiteiten.
Daarnaast beoogt NLinBusiness de bestaande dienstverlening aan ondernemers te optimaliseren door als offline
(pijler 2) en online (pijler 4) platform uitmuntende dienstverlening te bieden aan ondernemers met internationale
ambities. Via projecten (pijler 3) kunnen ondernemers
bovendien collectief verder worden geholpen.
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Pijler 1: Krachtenbundeling

Resultaat Krachtenbundeling 2019

NLinBusiness bundelt private krachten en verbetert

Met partners events organiseren

de ondersteuning van het mkb, met als doel meer

NLinBusiness organiseert in co-creatie bijeenkomsten om

ondernemerssuccessen te realiseren in het buitenland.

ondernemers te inspireren en informeren over zakendoen

Nederland kent vele partijen die het mkb en startups

in de geselecteerde steden. Op deze bijeenkomsten is er

actief ondersteunen bij internationalisering en innovatie.

ruimte voor brancheorganisaties en topsectoren om hun

De belangrijkste stap naar een optimale dienstverlening

sectorale verhaal en specifieke kansen en uitdagingen toe

aan het mkb en startups is het bevorderen van de samen-

te lichten. We houden hierbij nauwlettend in de gaten dat

werking tussen deze partijen en het tegengaan van de

de Townhalls en Roadshows niet te generiek zijn en beant-

versnippering in de dienstverlening. NLinBusiness ziet zich-

woorden aan de behoefte van ondernemers. NLinBusiness

zelf daarom als ketenregisseur binnen het ecosysteem van

is bijvoorbeeld partner bij het Trends in Export Event, dat

brancheverenigingen, topsectoren, publieke partners en

georganiseerd wordt door evofenedex en Atradius. Op

andere relevante partijen: haar rol ligt bij het ontsluiten,

termijn willen wij dergelijke evenementen via webinars

bundelen en optimaliseren van bestaande informatie en

ontsluiten op ons platform, zodat ondernemers ze ook op

dienstverlening.

afstand kunnen bijwonen.
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In 2019 waren we onder meer betrokken bij de organisatie

Pijler 2: Next Level Business

van vele evenementen in Nederland, waaronder:

Ondernemers leren bij voorkeur van ervaringsdeskundigen: andere ondernemers of professionals met bewezen

• Twee kennissessies over soft landing en zakendoen in

expertise. NLinBusiness verbindt daarom mkb-onderne-

Polen tijdens het Trends in export evenement, samen

mers in Nederland en elders en ondersteunt hen met een

met Atradius en evofenedex;

brede dienstverlening via partners, zodat de specifieke

• Een inspiratiebijeenkomst Vietnam met MKB NoordBrabant, Twiss International en WTC Eindhoven;

ondernemersbehoefte (customer journey) lokaal beter
ingevuld wordt.

• De 10e Duits-Nederlandse Handelsdag, met RVO, DNHK
en MKB-Nederland;

Vanuit het idee om in steden activiteiten te ontwik-

• Een inspiratiesessie Hannover Messe met FME,

kelen en die als testcasus te gebruiken om zo te leren

Metaalunie, Holland Hi-Tech, RVO, EZK, BZ,

hoe we Nederlandse ondernemers maximaal kunnen

AutomotiveNL & 4 TU;

ondersteunen bij hun internationale ambities, werden

• Het Welkom Talking Dinner in juni 2019 in de Malietoren

pilotsteden benoemd (München, Warschau, Guangzhou,

in Den Haag, thuisbasis van NLinBusiness. Dit evene-

Mexico-stad, Ho Chi Minh-stad, Bogotá, Kuala Lumpur

ment werd door ons georganiseerd in samenwerking

en Dubai) In deze steden is contact gelegd met het

met VNO-NCW, MKB-Nederland en CoSta, als kick-off

Nederlandse ecosysteem voor handelsbevordering ter

van de Global Entrepreneurship Summit 2019. Meer

plaatse, waaronder lokale business councils. Dit netwerk

dan 500 ondernemers van startups en scale-ups uit 89

beschikt over diepgaande kennis van lokale marktkansen

verschillende landen wisten hun weg te vinden naar de

en biedt toegang tot een betrouwbaar netwerk.

Malietoren.
Resultaat Next Level Business
Betere afstemming tussen private en publieke partijen

2019 stond in het teken van het uitbreiden en professio-

De oprichting van NLinBusiness viel samen met de

naliseren van dit netwerk. In 2019 hebben wij vier van de

lancering van het publiek-private initiatief NL Works, de

NL Business Hubs officieel geaccrediteerd. Bogotá was

publieke krachtenbundeling via Trade & Innovate NL en de

met het Holland House Colombia (HHC) de eerste offi-

initiatie van het Internationaal Strategisch Overleg (ISO).

cieel geaccrediteerde Hub, hierna volgde Maleisië met de

Al deze nieuwe spelers hebben hun plek moeten verwerven

Malaysian Dutch Business Council (MDBC), Warschau

in het veranderende ecosysteem van publiek-private

met de Netherlands Polish Chamber of Commerce (NPCC)

handelsbevordering. Afgelopen jaar is de samenwerking

en in november 2019 werd Bangkok geaccrediteerd. De

geconcretiseerd, wat uiteraard wel wat voeten in de aarde

Netherlands Thai Chamber of Commerce (NTCC) draagt

had met het oog op de complexiteit van het speelveld en

nu ook het NLinBusiness keurmerk. De NL Business Hubs

de veelheid en verscheidenheid van partners. In deze fase

zijn not for profit organisaties, voor en door ondernemers,

was ook het managen van verwachtingen van belang.

die als missie hebben de business-to-business kant van de
bilaterale handelsrelatie te verstevigen.

NLinBusiness probeert meer samenhang in de handelsbevordering aan te brengen door reguliere overleggen

De succesvolle start van Holland House Mexico laat

tussen stakeholders te organiseren. Voorbeelden hiervan

zien dat er behoefte is aan een organisatie die onderne-

zijn overleg met brancheverenigingen, overleg met de

mers samenbrengt in netwerkbijeenkomsten, en die ook

topsectoren, overleg met bilaterale handelskamer, overleg

startende ondernemers kan ondersteunen met de eerste

tussen professionele dienstverleners en de hierboven al

stappen in een onbekende, nieuwe markt.

genoemde publiek-private overleggen. Deze overleggen
hebben als doel betere afstemming en betere aansluiting
tussen activiteiten van verschillende partners die actief
zijn op het gebied van handelsbevordering.

JAARVERSLAG 2019 NL.IN.BUSINESS

11

Accreditatie NL Business Hub in Bangkok

Naast de accreditatie was ook de bijeenkomst van twaalf

de lokale NL Business Hub, waardoor ze betrouwbare

NL Business Hub directeuren een hoogtepunt. Hiermee

partners leren kennen die hen verder kunnen helpen bij

werd een begin gemaakt met een sterk wereldwijd

de betreding van de lokale markt ofwel soft landing. Na

netwerk, dat ondernemers ook naar elkaar kan verwijzen,

afloop van de missie brengen we ondernemers weer bij

regionaal kan samenwerken en gezamenlijk relevante

elkaar tijdens een ReMeet, om te zorgen dat het enthou-

netwerken van ondernemers kan ontsluiten voor de inter-

siasme over kansen in de nieuw ontdekte markt niet

nationaliserende mkb-ondernemer.

verslapt. In 2019 organiseerden we, samen met partners
zoals brancheorganisaties, de topsectoren en RVO, bijeen-

Het concept van NL Business Hubs slaat aan. In Panama

komsten voor de missies naar Colombia, Polen, Duitsland,

en Chili is in 2019 door de ambassade samen met het

Vietnam, Dubai en India. Ook wordt opvolging gegeven

lokale businessnetwerk een Holland House geïnitieerd.

aan kansen die gesignaleerd worden tijdens missies. Zo is

Vanuit NLinBusiness ondersteunen wij deze initiatieven

uit de missie naar Vietnam een project voor flood protec-

door het delen van kennis en best practices.

tion voortgekomen, en werken we op dit moment aan een
project in India op het gebied van water, agri, health en

Om ondernemers beter voorbereid mee te laten gaan

hightech.

op missies, organiseert NLinBusiness voorafgaand aan
missies een bijeenkomst (een PreMeet). Deze kunnen op

NLinBusiness is een pilot gestart, waarbij partners en de

veel interesse rekenen, omdat hier ondernemers die al

business councils uit het netwerk zich gezamenlijk presen-

actief zijn in het buitenland komen vertellen over hun

teren op beurzen in Nederland. Zo organiseerden wij samen

ervaringen. Ook organiseren we Business Mixers, waarbij

met Holland House Mexico een ontbijtsessie voor onderne-

deelnemers aan economische missies geïntroduceerd

mers over de Mexicaanse energiesector.

worden bij het Nederlandse ecosysteem ter plaatse en
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Healthy villages project NL Works – Colombia

Daarnaast heeft NLinBusiness in samenwerking met de

Resultaat Projectorganisatie

HISWA een Holland Stand geïnitieerd tijdens de Dubai

Meerjarig programmeren

International Boat Show 2019, waarmee de mkb-ach-

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met drie pilots

terban van de HISWA een laagdrempelige en flexibele

om tot het opstellen en implementeren van publiek-pri-

mogelijkheid geboden werd deel te nemen aan deze beurs.

vate meerjarige actieagenda’s te komen, namelijk voor
een regio (Golf), een land (Duitsland) en een thema

We krijgen op deze bijeenkomsten en via ons platform vaak

(energietransitie). NLinBusiness vervult hierbij de rol van

vragen van ondernemers die meer willen weten over een

krachtenbundelaar voor de private inbreng.

specifiek land, of die tegen heel concrete barrières oplopen.
Door onze kennis van het netwerk kunnen we deze onder-

Voor de Golfregio is op een plan ontwikkeld met focus op

nemers doorverwijzen naar de partner die hen verder kan

water, energie en voedsel. Voor Duitsland zijn 4 thema’s

helpen. In 2019 deden we dit meer dan 200 keer.

geïdentificeerd met als overkoepelend thema transities:
smart industry, gezondheidstransitie, energietransitie en

Pijler 3: Projectorganisatie

mobiliteit. Voor het thema energietransitie zijn nu aan

Nederlandse mkb-ondernemers profiteren nog niet

publieke en private kant de markt-thema combinaties

voldoende van marktkansen in het buitenland. Dit komt

geïdentificeerd. Dit zal verder worden uitgewerkt in een plan.

onder meer doordat het van de grond krijgen van grote
projecten een publiek-private samenwerking en/of het

Projecten

opereren binnen consortia is vereist. In diverse landen is

Zoals hierboven beschreven, wordt door de projectenor-

nauw contact met de overheid cruciaal en tegelijkertijd

ganisatie opvolging gegeven aan kansen die gesignaleerd

zijn veel projecten te complex of risicovol voor individuele

worden tijdens missies. Zo is uit de missie naar Vietnam een

ondernemers. De projectorganisatie van NLinBusiness is

project voor flood protection voortgekomen en werken we

opgezet om onderdelen van het publiek-private ecosys-

op dit moment aan een uitwerking van een project in India

teem voor internationaal ondernemen te ontwikkelen en

op het gebied van water, agri, health en high-tech (WAH).

ondersteunen.
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NL Works

Pijler 4: Digitalisering

De Werkplaats (NL Works) vormt de publiek-private

NLinBusiness heeft een digitaal platform ontwikkeld,

samenwerkingsruimte voor internationaal ondernemen

waar ondernemers 24/7 toegang hebben tot informatie,

en richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van

producten en diensten van onze partners, om zo hun

consortia van Nederlandse bedrijven en kennisinstel-

customer journey te ondersteunen. Het platform verbindt

lingen rond grote en complexe economische projecten en

NLinBusiness op verschillende manieren met publieke en

programma’s op buitenlandse groeimarkten. Het motto

private partijen in het veld van handels-, innovatie- en

is: global challenges, Dutch solutions. NLinBusiness is

investeringsbevordering. Ondernemers kunnen doorver-

verantwoordelijk voor de private inbreng in NL Works.

wezen worden naar de juiste publieke of private instantie
voor hun hulpvraag, naar websites van de NL Business

Voorbeelden van projecten van De Werkplaats:

Hubs en ambassades. Ondernemers krijgen toegang tot de
NIO Contenthub, een database met informatie (rapporten,

• met een consortium van Philips, AMREF Flying Doctors

publicaties, evenementen). Deze informatie kan gefilterd

en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO wordt een

worden op land en sector. Ook hebben ondernemers op

bijdrage geleverd aan het verbeteren van eerstelijnsge-

basis van hun profiel toegang tot de event-agenda, met

zondheidszorg in Kenia;

een overzicht van beurzen, missies en presentaties.

• Aan de oevers van de rivier de Ganges in India, werken
Nederlandse en Indiase bedrijven en kennis- overheids-

Resultaat Digitalisering

instellingen samen aan het genereren van elektriciteit,

NLinBusiness voert in samenwerking met het Netwerk

gas, schoon water en lokale banen. Onder de naam

Internationaal ondernemen (NIO) op macroniveau de regie

Waste to Wealth wordt een belangrijke bijdrage gele-

over de kwaliteit van aangeleverde content, door partners

verd aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor

terugkoppeling te geven over het gebruik: welke content

lokale bewoners door inzet van Nederlandse kennis en

wordt wel of niet bekeken en waarom? We merken dat

expertise;

vooral real life-ervaringen van ondernemers (in de vorm

• Wereldwijde plattelandsontwikkeling en verbetering

van tekst of video) goed bekeken worden.

van de gezondheidszorg voor de plattelandsbevolking
(Healthy Villages);
• Het sustainable pig farming-programma zet zich in

We willen met behulp van behapbare, functionele blokken
naar een omvangrijker platform toewerken, waarbij we

voor betere leefomstandigheden voor mens en dier in

telkens kiezen voor proven technology. In juli 2019 is de

en rondom de varkensboerderij in China. Met de bouw

nieuwe website gelanceerd waarbij we ‘agile werkend’

van een demonstratie-, test-, en trainingsboerderij

elke maand nieuwe functionaliteit aan het platform

laat een consortium van 15 Nederlandse bedrijven

toevoegen.

en kennisinstellingen zien hoe varkenshouderijen in
China op een innovatieve, duurzame en diervriendelijke

• De Academy, gericht op capability development via

manier gerealiseerd kunnen worden. Met deze boerderij

cursussen, e-learnings, webinars en video’s die relevant

met bijbehorend kennis-, trainings- en voorlichtings-

zijn voor ondernemers met internationale ambitie.

programma wil dit consortium Chinese bedrijven,

We werken samen met RVO en evofenedex aan het

overheden en kennispartners interesseren voor samen-

bundelen en ontsluiten van bestaande programma’s. De

werking en opschaling van dit type varkensbedrijf;

academy zal Q2 2020 gelanceerd worden;

• Samenwerking van Nederlands-Duitse hightech-clus-

• Binnen communities – vergelijkbaar met een forum

ters op gebied van 3D-printing, door integratie van

of LinkedIn-groep – kunnen ondernemers elkaar leren

hightech-materialen en micro-elektronica.

kennen, opdrachten plaatsen, advies vragen en lokale
dienstverleners reviewen;
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• Via de matchmaking-functie kunnen ondernemers

In 2019 bezochten ruim 22.000 mensen de NLinBusiness-

vraag en aanbod koppelen. Ondernemers kunnen

site, die samen gezorgd hebben voor 65.889

gekoppeld worden aan andere ondernemers of

paginaweergaven.NLinBusiness ververst regelmatig

professionele dienstverleners in het buitenland. Het

haar content: in 2019 plaatsten we 24 interviews, 56

matchmakingportaal kan ook gezien worden als

inspiratieartikelen, 12 artikelen met tips & tricks en 488

opdrachtendatabase, waar uitvragen per regio of sector

nieuwsberichten, deels afkomstig van partners. Ook op

gebundeld worden. Zo brengen we ondernemers in

social media zijn we te vinden: op LinkedIn (waar we 1.508

contact met concrete business opportunities die zij op

volgers hebben) zijn 179 posts geplaatst, waarvoor we

eigen gelegenheid minder makkelijk zouden vinden.

2629 likes ontvingen. NLinBusiness plaatste daarnaast 19

Deze functionaliteit zal in 2020 gelanceerd worden;

video’s op YouTube. In 2019 verstuurden we maandelijks

• Met de digitale etalage wordt een uniforme presen-

onze nieuwsbrief. Vanaf 1 juli (de lancering van de nieuwe

tatie van het Nederlandse bedrijfsleven nagestreefd.

website) hebben zich 256 websitebezoekers ingeschreven

De etalage wordt zo doorontwikkeld dat deze fungeert

voor de nieuwsbrief. In totaal zijn er nu 1.010 subscribers.

als brochure van de BV Nederland. Met behulp van
VR-technologie kunnen geïnteresseerden plaats- en
tijdsonafhankelijk een bezoek brengen aan de innovaties van het Nederlandse bedrijfsleven;
• Naast het ontsluiten van bovengenoemde functionaliteit wordt deze ook aan de partners aangeboden in
een ‘white label’-variant. De partners kunnen op deze
manier in hun eigen website (of in een website die
verzorgd wordt door NLinBusiness) de functionaliteit in
hun eigen look and feel aanbieden aan hun achterban.
Op deze manier zal het bereik naar ondernemers
enorm vergroot worden. In 2020 zullen 50 partners op
de digitale infrastructuur van NLinBusiness worden
aangesloten.
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HOEVEEL BEDRIJVEN HEEFT NL.IN.BUSINESS BEREIKT?
Aantal events (95)

Aantal ondernemers (circa 5500)

PreMeet

6

239

Business mixer

4

245

ReMeet

5

Individueel

0

Beurs

3

105
203
110

Events in co-creatie
56

Geaccr. Bus. Councils

4.539

4

970

DIGITAAL BEREIK
NLinBusiness-site

22.000
bezoekers

65.889
paginaweergaven

24
interviews

linkedin
1.508 volgers

linkedin
179 posts

linkedin
2.914 bezoekers

twitter:
127 tweets of
retweets

twitter:
De beste tweet
bereikte 5.734
accounts

youtube:
19 video's

56
inspiratieartikelen

488
nieuwsberichten

Social media
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DOORKIJK NAAR 2020:
NLINBUSINESS PROFESSIONALISEERT

1.	Het integrale platform zowel fysiek als digitaal
uitbouwen;

De komende jaren schalen we op naar nieuwe Cities
of Opportunity (CoO’s), toetsen we onze formules met

2.	Het bereik, de bekendheid en de relevantie van het

een pilot in tech city San Francisco en OS-stad Nairobi,

platform vergroten voor Nederlandse ondernemers in

breiden we de functionaliteiten van het Digitale Platform

Nederland en buitenland;

uit en streven we naar de accreditatie van nieuwe NL
Business Hubs. Dit doen wij door krachtenbundeling,
online en offline, privaat en publiek-privaat, in Nederland

3.	Volop blijven inzetten op publiek-private samenwerking
die werkt voor de ondernemer;

én in CoO’s. Dit alles met het doel om méér ondernemers
succesvol naar méér buitenland te krijgen.

4.	De werkwijze en structuur van onze organisatie definiëren en afstemmen op een opschalende organisatie

De bestaansredenen van onze organisatie – méér

door agile en in projectteams te werken.

ondernemers succesvol naar méér buitenland door via
krachtenbundeling drempels te verlagen en kansen te

Begin 2020 zijn we net als iedereen overvallen door de

creëren – blijft daarmee onveranderd. Een opschalende

gevolgen van het coronavirus. We hebben na de snelle

organisatie brengt echter nieuwe strategische priori-

uitbreiding van het coronavirus in Europa en de rest van

teiten met zich mee: waar NLinBusiness in het kader van

de wereld besloten om een deel van de activiteiten stop

de pilotperiode kon experimenteren met verschillende

te zetten, waaronder missies, reizen, bijeenkomsten en

benaderingen in verschillende landen, wordt het nu

congressen. Inmiddels wordt dit beleid, mede door besluit-

noodzakelijk om onze structuur, cultuur en processen beter

vorming van de regering, steeds verder aangescherpt.

te definiëren en de schaalbaarheid van onze formules
te borgen. Tevens leerden we uit de pilotperiode dat de

De MKB-Ondernemers, onze doelgroep, zullen de komende

scheiding tussen de fysieke component van ons platform

maanden vooral focussen op maatregelen in hun

in Pijler 2 (Next Level Business) en digitale component in

bestaande markten ten behoeve van het verzekeren van

Pijler 4 (Digitalisering) in de praktijk leidde tot een meer

hun eigen continuïteit. Onze focus op de verdere ontwik-

diffuse benadering van het platform dan gewenst.

keling van het digitale platform zal in 2020 worden
doorgezet, omdat juist in de huidige situatie het platform

Deze ervaringen zijn meegenomen in het Jaarplan 2020,

in de behoefte voorziet van ondernemers aan contact en

waarin de vier pijlers geherformuleerd zijn in vier stra-

informatie-uitwisseling "op afstand". Ook zullen we ons

tegieën. De overgang van de strategische pijlers uit de

actief inzetten voor het in stand houden van het bestaande

pilotperiode naar de nieuwe strategieën verandert niets

eco-systeem op het gebied van internationale handelson-

aan de doelstellingen van NLinBusiness, maar vormt een

dersteuning. Het bestaande eco-systeem is een krachtig

afspiegeling van de vanzelfsprekend evoluerende priori-

netwerk met veel ervaring en deskundigheid, wat zich

teiten van een groeiende organisatie en de lessons learned

de afgelopen jaren veelvuldig heeft bewezen. Maar het is

uit de pilotperiode. De vier strategieën, met krachtenbun-

tegelijkertijd, m.n. aan de private kant, ook een kwestbaar

deling, zowel privaat als publiek-privaat, en zowel in

eco-systeem, aangezien het bestaat uit een groot aantal

Nederland als in de CoO’s als dwarsdoorsnijdend thema

relatief kleine bureaus, organisaties en zelfstandigen. Als

(randvoorwaarde), zijn:

krachtenbundelaar zal NLinBusiness ook in deze complexe
tijd zich volledig inzetten om het bestaande eco-systeem in
stand te houden
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SUPPORT

ONS TEAM

Edo
Managing Director

Tamara
Management & Team Assistant

INTERNATIONAL BUSINESS

BUSINESS DEVELOPMENT
& PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

PLATFORM

Marijke
Manager International Business
/ Operations

Daan
Manager Business Development

Machiel
Digital Platform Director

Annemarie
International Business Manager

Manja
Senior Business Developer

Jeantine
Manager Communication & Marketing

Jeroen
International Business Manager

Lysianne
Manager Partners & External Relations

Flexible digital team
Jorg – manager IT
Yessie – content manager
Naomi – content manager
Jaap – UX strategist

Lise
International Business Manager

Rianne
Senior Business Developer

Sander
International Business Manager

Dirk
Manager External Relations

Maik
International Business Manager

Flin
Business Developer

Annelot
International Business Manager
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VERSLAG 2019 RAAD VAN TOEZICHT
NLINBUSINESS

We zijn zeer tevreden met de bereikte resultaten in 2019.

De Raad van Toezicht van NLinBusiness bestond in 2019

pilots verschillende vormen van dienstverlening, activi-

uit 5 personen:

teiten en structuren te testen. Op basis van die ervaringen

Het jaar is door NLinBusiness benut om door middel van

is de strategie voor 2020 herijkt en worden succesvolle
• Hans de Boer (voorzitter)

formules opgeschaald. Daarbij wordt met name ingezet

• Ineke Dezentjé Hamming

op verdere samenwerking met relevante branche- en

• Steven Lak

ondernemingsorganisaties.

• Fried Kaanen
• Mirjam van Dijk

In 2020 ligt de focus op uitvoering van de strategie en
verdere opschaling van activiteiten. Daarnaast zal de

Steven Lak is binnen de Raad van Toezicht inhoudelijk

discussie gevoerd worden over het ontwikkelen van een

aanspreekpunt voor financiën.

verdienvermogen.

De Raad van Toezicht heeft 5 keer vergaderd in 2019. De
belangrijkste onderwerpen waren:
• De voortgang en de realisatie van het budget
2019;
• De strategie, het jaarplan, en de begroting voor 2020;
• De midterm review.
• De digitale propositie;

Hans de Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht

• ISO NL-samenwerking met het Rijk, Trade & Innovate

Den Haag, 7 april 2020

NL en NL Works.
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FINANCIËLE KERNGEGEVENS NLINBUSINESS
Balans per 31-12-2019 (voor resultaatbestemming)
ACTIEF

31-12-19

31-12-18

59.504

30.974

59.504

30.974

79.784

26.695

1.879.140

678.171

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.958.924

704.866

TOTAAL ACTIEF

2.018.428

735.840

31-12-19

31-12-18

268.109

162.843

II Belastingen en premies

98.855

65.519

III Vakantierechten

29.993

19.563

1.428.151

457.689

193.320

30.225

2.018.428

735.840

A. Vaste activa
Materiële en immateriële vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA

B. Vlottende activa
I Vorderingen
II Liquide middelen

PASSIEF
C. Kortlopende schulden en overlopende passiva
I Crediteuren

IV Vooruitontvangen subsidie
V Overige overlopende passiva

TOTAAL PASSIEF
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Staat van baten en lasten 2019
BATEN

2019

2017-2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

4.450.538

4.420.834

2.916.311

25.723

25.000

31.487

F. Overige baten

429

1.200

4.952

SOM DER BATEN

4.476.690

4.447.034

2.952.750

2.653.957

2.203.734

1.565.238

21.864

0

7.168

I. Overige lasten

1.800.869

2.243.300

1.380.345

SOM DER LASTEN

4.476.690

4.447.034

2.952.750

0

0

0

D. Subsidie
E. Overige bijdragen

LASTEN
G. Personeelskosten en inhuurpersoneel
H. Afschrijvingen op vaste activa

RESULTAAT
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WNT-verantwoording 2019 Stichting NL International Business
Voor de uitvoering van de Wet Normering Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector heeft de Stichting NL in Business
zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.

GEGEVENS 2019, bedragen x € 1

E.P. Offerhaus

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Directeur
2019

2018

1

1

ja

ja

€ 164.168

€ 159.783

€ 16.176

€ 15.757

€ 180.344

€ 175.540

N.v.t.

N.v.t.

TOTALE BEZOLDIGING

€ 180.344

€ 175.540

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 189.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Topfunctionarissen zonder bezoldiging.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Stichting NL International Business

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna: de samengevatte jaarrekening) van Stichting NL International Business te
Den Haag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting NL International Business. Naar ons oordeel
is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting NL International Business.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
• de samengevatte balans per 31 december 2019 (voor resultaatbestemming);
• het samengevatte overzicht van staat van baten en lasten over 2019;
• WNT: bezoldiging topfunctionarissen.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de richtlijnen voor de jaar
verslaggeving voor kleine rechtspersonen Hoofdstuk C1 “kleine organisaties zonder winststreven’. Het kennisnemen van
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen
van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting NL International Business en onze controleverklaring daarbij. De
samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 2 april 2020.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurende oordeel met een benadrukkingsparagraaf inzake de effecten van het Corona Virus
verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting NL International Business in onze controleverklaring
d.d. 2 april 2020.

Verantwoordelijkheden van de directie voor de samengevatte jaarrekening
De bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang
zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren
betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Den Haag, 17 april 2020
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. E.A.D. Buitelaar
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