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Samen sterker in de wereld
2020 was voor NLinBusiness niet alleen het jaar van de pandemie, maar ook een jaar van hechte
samenwerking met onze partners. Met vereende publieke en private krachten hebben we getracht
actief ondernemers in het buitenland te ondersteunen in een moeilijke tijd. Meer dan ooit heeft
NLinBusiness de platformgedachte omarmd. Dit platform is powered by NLinBusiness, maar wordt
vormgegeven door het gehele ecosysteem dat zich bezighoudt met internationaal ondernemen – en
daarmee is het in essentie een platform van en voor de BV Nederland.
15 maart 2020: die datum staat vele Nederlanders in

Verbinden is immers ons belangrijkste bestaansrecht, en

het geheugen gegrift, en voor mij is dat niet anders. Die

dankzij de mensen op locatie bleven wij met vereende

zondag maakte premier Rutte bekend dat Nederland

publieke en private krachten in staat ondernemers andere

voor het eerst in een gedeeltelijke lockdown zou gaan:

ondernemers te laten helpen. Waar mogelijk hebben wij

de horeca sloot per direct, thuiswerken werd de norm en

met hulp van onze partners, branches, federaties, ambas-

de volgende dag zouden scholen en kinderdagverblijven

sades en professionele dienstverleners, ondernemers

niet meer opengaan. Het moment van de persconfe-

integrale support aangeboden, de klantreis van exporteurs

rentie was ook het moment dat ik mijn koffer stond uit

ondersteund, ondernemers voorzien van informatie-uitwis-

te pakken – de dag ervoor was ik thuisgekomen van een

seling, hen op de hoogte gehouden van zowel de situatie in

handelsmissie in Jakarta, Indonesië. Die handelsmissie

Nederland als het betreffende land en hen in staat gesteld

onder leiding van minister Kaag van Buitenlandse Handel

ervaringen en best practices uit te wisselen. Hier komt de

en Ontwikkelingssamenwerking en zakelijk missieleider

kracht van onze rol als platform-organisatie duidelijk naar

wijlen Hans de Boer liep parallel aan het staatsbezoek van

voren.

de koning en koningin aan Indonesië.
Ik voel dan ook veel waardering voor alle partners
Hoewel Jakarta vanwege het krachtig om zich heen grij-

waarmee NLinBusiness samenwerkt. Het coronavirus

pende coronavirus steeds verder op slot ging, werd het een

liet ons allen voelen dat we onderdeel zij van een groter

succesvolle missie die tevens gold als de afronding van het

systeem, en dat niemand in staat is de grote problemen

opbouwen van het eerste deel van ons fysieke wereldwijde

van nu alleen het hoofd te bieden. Dat zorgde voor

netwerk van NL Business Hubs. Dat netwerk biedt direct

verbondenheid in ons ecosysteem, plus een nog nauwere

toegang tot een grote gemeenschap van Nederlandse

samenwerking. Binnen het Netwerk Internationaal

ondernemers en relevante dienstverleners in de geïdentifi-

Ondernemen vergaderen we normaal vier tot zes keer

ceerde Cities of Opportunity. Het aansluiten van de hub in

per jaar, in de hoogtijdagen van de crisis was dat elke

Jakarta was een gedenkwaardig moment: daarmee regen

week. Met professionele dienstverleners hadden we elke

we een mooie parel aan onze ketting en was NLinBusiness

drie weken een afstemmings-webinar. Frequente digi-

vertegenwoordigd in maar liefst 20 relevante en groeiende

tale hubconferenties waren nuttig om gaandeweg uit te

metropolen met diverse marktkansen en grote kans van

vinden hoe het netwerk verder geactiveerd en geprofes-

slagen voor Nederlandse (mkb)ondernemers.

sionaliseerd kon worden en hoe we versneld regionale
structuren op konden tuigen – alles in het kader van betere

Dat we begin 2020 zo’n eind op weg waren met de

ondernemerssupport. Dat Nederland over een supersterk

opbouw van ons fysieke netwerk heeft ons de rest van

publiek-privaat mondiaal netwerk beschikt, werd het

het jaar enorm geholpen. De menskracht waar we tijdens

afgelopen jaar weer eens bewezen.

de lockdown in de Cities of Opportunity op terug konden
vallen, bleek van onschatbare waarde. Voor NLinBusiness
waren deze boots on the ground van groot belang.
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2020 was voor NLinBusiness ook het jaar van versnelde

Na dit turbulente jaar durf ik te zeggen dat NLinBusiness

digitalisering. Tot en met 2019 was er op ons platform

en alle gewaardeerde partners binnen het ecosysteem er

vooral sprake van informatieoverdracht: marktstudies,

klaar voor zijn om op eigentijdse wijze ondernemers fysiek

inventarisatie van events en beurzen, et cetera. In 2020

én digitaal te blijven ondersteunen en de netwerken van

hebben we een mooie start gemaakt met het toevoegen

ondernemers optimaal te blijven faciliteren. De pandemie

van partners die ondernemers ondersteunen in het

heeft het belang van internationalisering en sterke regi-

primaire proces. Een voorbeeld daarvan is de International

onale economische blokken die wet- en regelgeving op

Business Academy, die we samen met RVO en evofenedex

elkaar afstemmen glashelder gemaakt. Dat zorgt voor een

ontwikkelden. Ondernemers kunnen nu direct op ons plat-

zichzelf versterkend concept: ondernemers doen er goed

form een cursus afnemen: van een stoomcursus Chinese

aan nog internationaler te denken, nu de praktijk uitwijst

cultuur tot een Business Boost USA.

dat diegenen die in meerdere markten actief zijn, beter in
staat zijn dit soort ingrijpende crises te overleven. In de

Ook met de Virtual Gateway NL zijn grote stappen

toekomst zal er daarom nog meer behoefte zijn aan onder-

gezet. De Gateway maakt het mogelijk geïntegreerde

steuning en support van publieke en private partijen om

Nederlandse oplossingen – denk aan de Afsluitdijk, de

ook ons mkb mee te nemen in deze ontwikkeling.

Oosterscheldekering, onze kassentechnologie of brainport Eindhoven – op een innovatieve en impactvolle 3-D

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bereikte ons het

wijze te tonen aan geïnteresseerden partijen, waar ook ter

haast niet te bevatten bericht dat oud-VNO-NCW-voor-

wereld. Meer dan ooit heeft NLinBusiness de platformge-

zitter Hans de Boer, initiator en aanjager van ons initiatief,

dachte omarmd. Dat platform is powered by NLinBusiness,

op 66-jarige leeftijd overleden is. Meer ondernemers naar

maar wordt vormgegeven door het gehele ecosysteem dat

meer buitenland, dat droeg hij met al zijn overtuigings-

zich bezighoudt met internationaal ondernemen.

kracht en enthousiasme uit. Tijdens handelsmissies werden
onder zijn leiding deuren geopend en kreeg iedereen een

Met het oog op de toekomst blijven we inzetten op

podium om Nederlandse kennis en kunde over het voet-

verdere uitbouw van ons digitale platform. Inmiddels

licht te brengen. Hans was betrokken bij het uitwerken en

zijn er publiek-private pilots geweest rond digitaal beurs-

de implementatie van de strategie van NLinBusiness. Voor

bezoek, digitale matchmaking en digitale missies. Wij

NLinBusiness was hij van onschatbare waarde. We zullen

sorteren daarmee heel bewust voor op nieuwe producten

zijn intelligentie, betrokkenheid en gevoel voor humor

en nieuwe diensten die wij vanaf 2021 zullen lanceren.

missen.

Dat het ‘oude normaal’ niet meer terugkomt, daarover is
iedereen het wel eens. Een hybride economie tekent zich

Graag wil ik afsluiten met een compliment naar mijn

af: wat digitaal kan, wordt digitaal uitgevoerd, daar waar

eigen team, dat van de een op andere dag vanuit huis

persoonlijk contact onmisbaar is wordt er nog steeds

moest werken, en dat zich zonder ooit te klagen heeft

gereisd.

ingespannen voor optimale dienstverlening. Ons managementteam en de raad van toezicht hebben mij al die
maanden bijgestaan met energie, inspiratie en denkkracht.
Daar ben ik hen allen veel dank voor verschuldigd.

	Edo Offerhaus,
Algemeen directeur NLinBusiness
Februari 2021
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Een on- en offline platform van de BV
Nederland, powered by NLinBusiness
Meer ondernemers succesvol naar meer buitenland, door het bundelen van private én publieke
krachten op één platform: de bestaansreden van NLinBusiness bleef in het pandemiejaar 2020
onveranderd, maar verder was alles anders. Dit jaar van ongekende crisis werd door NLinBusiness
aangewend om versneld te digitaliseren. Daar waar het integrale platform voor ondernemers met
internationale ambities in 2019 nog in de kinderschoenen stond, hebben we in 2020 grote vooruitgang geboekt.

en bestaande dienstverlening van haar partners. Een

Significante groei van het NL Business Hub
Netwerk:aansluiting van de 20e NL Business Hub

platform van en voor de BV Nederland dus, powered

Het meest in het oog springende voorbeeld van fysieke

by NLinBusiness. Het op één plek bij elkaar brengen en

ondersteuning van ondernemers op het platform is de

inzichtelijk maken van het grote aanbod op het vlak van

dienstverlening in de door NLinBusiness geselecteerde

internationaal ondernemen dient een duidelijk doel: hier-

Cities of Opportunity: snelgroeiende metropolen met

door ontstaat een one-stop-shop die ondernemers helpt

aantrekkelijke marktkansen voor Nederlandse onderne-

hun internationale ambities te realiseren in groeimarkten

mers. In deze steden bouwen we aan een netwerk van

binnen én buiten Europa. We stellen ons ten doel de klan-

NL Business Hubs: sterke netwerken van Nederlandse

treis van ondernemers te optimaliseren: van inspiratie en

ondernemers en lokale dienstverleners, die verschillende

oriëntatie tot succesvolle soft landing in het buitenland.

typen lokale dienstverlening aan Nederlandse onder-

Het integrale NLinBusiness-platform bundelt informatie

nemers bieden en die als not for profit-organisaties de

Lancering van NL Business Hub in München
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versterking van de bilaterale handelsrelatie als primair

Onze strategische pijlers

doel hebben. NLinBusiness heeft 40 Cities of Opportunity

De strategie van NLinBusiness is gestoeld op vier pijlers,

geselecteerd, en in 2020 hebben we met het aansluiten

die we hieronder toelichten. Onze eerste strategie is de

van de NL Business Hub in Jakarta onze 20e hub gereali-

ontwikkeling van ons platform voor internationaal onder-

seerd. Daarmee is het NL Business Hub netwerk significant

nemen. Als tweede strategische pijler werkt NLinBusiness

gegroeid: in 2019 was er nog sprake van samenwerking

aan bereik en bekendheid van het platform: we streven

met acht NL Business Hubs. Tijdens de pandemie bleken

ernaar dat het platform in toenemende mate gebruikt

de hubs van nog meer toegevoegde waarde: in een periode

wordt door ondernemers. Onze derde strategische pijler is

waarin reizen moeilijk of onmogelijk werd, ontsloten

het versterken van de publiek-private samenwerking, om

de hubs het lokale ecosysteem in deze steden. Hiermee

zo de private en publieke informatie en dienstverlening te

leverden ze kwalitatieve en betrouwbare ‘boots on the

ontsluiten op het platform. De vierde strategische pijler

ground’ voor mkb-ondernemers die zelf hun markten

vormen de cultuurwaarden van NLinBusiness. We doen ons

niet konden bezoeken. NLinBusiness organiseerde in 2020

werk met een enthousiast en gemotiveerd team op onder-

maandelijks webinars met de hubs om te borgen dat

nemende, slagvaardige, positieve en nieuwsgierige wijze.

iedereen goed geïnformeerd was over de operationele situatie, zowel in Nederland als in de Cities of Opportunity.

Cities of Opportunity
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STRATEGIE 1: DE ONTWIKKELING VAN ONS PLATFORM VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

27 brancheverenigingen
aangesloten op platform

75 dienstverleners
aangesloten op platform

Een netwerk van 20 NL
Business Hubs wereldwijd

5 digitale functionaliteiten
ontwikkeld

STRATEGIE 2: NLINBUSINESS WIL DE EERSTE KEUZES VOOR ONDERNEMERS ZIJN

1778 ondernemers
in het CRM

Ondernemers zijn positief
over NLinBusiness
(een NPS score van
ondernemers van >10)

1.498 abonnees op
maandelijkse nieuwsbrief

Partners zijn positief over
NLinBusiness
(een NPS score van
partners van >10)

24.222
website bezoekers

2.528 deelnemers aan webinars
gehost door NLinBusiness

STRATEGIE 3: PUBLIEK-PRIVAAT PARTNERSHIP

2 potentiële projecten
voor NL Works

15

15 markt-thema combinaties geselecteerd
om meerjarig op te programmeren

STRATEGIE 4: NLINBUSINESS IS ONDERNEMEND, SLAGVAARDIG, POSITIEF EN NIEUWSGIERIG

Tevreden medewerkers (NPS score van >10)
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STRATEGIE 1: DE ONTWIKKELING VAN
ONS PLATFORM VOOR INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN
Digitale versnelling
In 2020 kwamen de digitale proposities van NLinBusiness
in een stroomversnelling. Ondernemers hebben nu 24/7
toegang tot informatie, producten en diensten van onze

opgeleverd voor drie nieuwe functionaliteiten van ons

partners.

platform: de International Business Academy, de Virtual
Business Gateway NL (voorheen de digitale etalage) en de

Concrete activiteiten in 2020:

Communities;

We bouwden de platformfunctionaliteiten verder uit.
De content- en eventhub waren de eerste functiona-

We verbonden meer partners aan NLinBusiness en

liteiten van het NLinBusiness-platform. Van ‘oudsher’

voegden meer content toe. NLinBusiness heeft als krach-

publiceren onze partners (bijvoorbeeld uit het Netwerk

tenbundelaar verschillende partners op het platform

Internationaal Ondernemen ofwel NIO) evenementen

verenigd. Sommige partners vergroten vooral het bereik,

en voor onze doelgroep relevante content. Ondernemers

anderen leveren waardevolle content voor bijvoorbeeld

kunnen de informatie nu filteren naar land, sector, type

de contenthub of de International Business Academy of

en bron. Ook kunnen ondernemers op toegankelijke wijze

bieden dienstverlening aan in de Cities of Opportunity.

alle door onze partners georganiseerde evenementen

Internationaliserende ondernemers kunnen hierdoor

doorzoeken op startdatum, land, sector, bron en taal.

eenvoudig de diensten vinden die zij nodig hebben om hun

Naast de verdere professionalisering van onze content- en

klantreis te vervolgen. De groei van het aantal partners

eventhub, hebben we MVP’s (minimal viable products)

versterkt de positie van het platform als one-stop-shop;

NLinBusiness ondersteunt ondernemer
in integrale klantreis

Evenementen

Publicaties
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We maakten digitalisering van hubs mogelijk met whitelabel software. Tien hubs maken op dit moment gebruik
van onze software. Hierdoor zijn ze in hun eigen lookand-feel aangesloten op het NLinBusiness-platform. Zo
genereren we meer traffic voor ons platform en vergroten
we het bereik en relevantie voor onze partners.

‘België is soms wat moeilijk te doorgronden voor de assertieve Nederlander.
Dat is waar ik in het spel kom: ondernemers wegwijs maken in het prachtige,
bourgondische Belgische zakenlandschap’
Erik Schroeven, directeur NL Business Hub België

Virtual Business Gateway NL

in het buitenland te enthousiasmeren voor hoogwaardige Nederlandse oplossingen binnen thema’s
als energy transition & sustainability, agriculture
& food, water, high tech en automotive. De Virtual
Business Gateway kan worden ingezet op beurzen,
evenementen en handelsmissies, maar ook door

Drie nieuwe functionaliteiten

geïnteresseerden zelf worden gedownload. De

Op de International Business Academy worden

NLinBusiness Communities bieden een besloten

bestaande trainingen en cursussen van partners in

forum waar ondernemers in verschillende fases van

een helder overzicht ontsloten: met één muisklik

hun klantreis elkaar kunnen ontmoeten en informatie

ligt de betaalde of gratis cursus in de winkelmand.

en ervaringen kunnen uitwisselen. Ondernemers

Ondernemers kunnen met het uitgebreide cursus-

gebruiken de Communities bijvoorbeeld om het

aanbod hun kennis over internationaal zakendoen

Nederlandse ecosysteem in een City of Opportunity

naar een hoger niveau tillen, zodat ze sneller en

te leren kennen, (zoek)opdrachten te plaatsen, gekop-

efficiënter succesvol worden in het buitenland. De

peld te worden aan marktkansen en dienstverleners

cursussen die onze partners aanbieden, focussen

en advies te vragen. In 2020 zijn twee pilot-commu-

onder meer op het overbruggen van culturele

nities van start gegaan (München en San Francisco).

verschillen, het spotten van internationale kansen

Hoewel Communities in een behoefte lijken te voor-

en praktische zaken, zoals het voorkomen van

zien, is de uitdaging een duurzaam businessmodel te

douane-issues bij import. Voorbeelden zijn selec-

creëren op basis van deze digitale propositie.

teren en managen zakenpartners in China van onze
partner evofenedex, een cursus Chinese business
etiquette van RVO, succesful expat in Germany van
Culture-Inc en Zakencultuur Verenigde Staten van
KIT Royal Tropical Institute. De Virtual Business
Gateway NL is een innovatieve propositie, waarmee
het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden zich via een virtual reality-experience en
de onderliggende database internationaal kunnen
profileren. Met de vr-applicatie wordt de gebruiker
een inspirerende 360-graden-ervaring geboden. In
een tijd waarin reizen steeds minder vanzelfsprekend
is, is dat bij uitstek een manier om geïnteresseerden
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‘Het is erg fijn om in NLinBusiness een
partner te hebben die mkb’ers in contact
brengt met potentiële buitenlandse zakenpartners. Dit gaat erg snel en laagdrempelig.
Diverse van onze 270 exporterende leden
hebben hierdoor een boost aan hun export
kunnen geven. Dit motiveert ons sterk om in
partnership nog meer mkb’ers succesvol te
laten zijn in het buitenland’
Marco Kok, directeur MKB Deventer
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Exchange Days 2020
Netwerkevent georganiseerd door NLinBusiness
om de NL Business Hubs meer met elkaar te
verbinden.
Met circa 20 Executive Directors van NL
Business Hubs wereldwijd volgden we drie
dagen lang diverse workshops en deelden we
ervaringen.

Digitale activiteiten 2020

• In samenwerking met RTLZ ontwikkelden we

Beurzen en missies werden geannuleerd, reizen werd

deze zomer een serie van drie podcasts over

onmogelijk en planningen vielen in het water. In

Nederlandse bedrijven die hun geluk beproeven in

2020 vonden activiteiten voornamelijk online plaats.

het buitenland;

Een greep uit alles dat we in samenwerking met partners organiseerden:

• Tijdens de Asean-missie verzorgden de NL
Business Hubs in de Asean-landen samen met
het postennetwerk een oriëntatiewebinar over de

• We organiseerden verschillende webinars, zoals

zakencultuur in de betreffende landen en kansrijke

Impact of COVID-19 on Global and European

sectoren, en werden door ondernemers tips en

Economy and Geopolitics (in samenwerking met

tricks gedeeld om succesvol de markt te betreden.

de NL Business Hubs, 188 deelnemers wereldwijd)
en Smart Mobility, innovative partnerships in
Belgium and The Netherlands;
• NLinBusiness organiseerde met verschillende
partners virtuele ronde tafels, bijvoorbeeld
The global and economic impacts of the US
Elections (in samenwerking met WTC Netherlands
Alliance, WTC Business Club Amsterdam,

‘Samenwerking valt of staat met het
hebben van korte lijnen tussen de partijen.
En met NLinBusiness is dat wat ons betreft
zeker het geval!’
Gerard Vaandrager, directeur WTC Netherlands Alliance

European American Chamber of Commerce
en de MalieAcademy). Een ander voorbeeld
zijn de drie online MKB Ronde Tafels, waarin
MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof met
Nederlandse ondernemers in gesprek ging over
exportknelpunten;
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STRATEGIE 2: NL.IN.BUSINESS WIL DE EERSTE
KEUZE VOOR ONDERNEMERS ZIJN
WERKEN AAN BEREIK & BEKENDHEID

Bereik en bekendheid

Werken aan bereik & bekendheid

te verhogen. NLinBusiness heeft de rol van krachten-

NLinBusiness wil de eerste keuze zijn voor mkb-onder-

bundelaar, brengt content en diensten van aangesloten

nemers met internationale ambities. Daarom willen

partijen bijeen en ontsluit deze. We zoeken voortdurend

we ons bereik, bekendheid en relevantie bij partners en

naar relevante partners en naar mogelijkheden om ons

ondernemers vergroten. We onderscheiden verschillende

platform via deze partners onder de aandacht te brengen.

doelgroepen:

Partnermarketing is een bewezen effectieve manier om

Vanzelfsprekend streeft NLinBusiness ernaar om het bereik,
de bekendheid en de relevantie van haar platform continu

nieuwe doelgroepen te bereiken en deze bekend te maken
Onze primaire doelgroep bestaat uit mkb-bedrijven die in

met de kansen die het NLinBusiness-platform voor

Nederland een stevige basis hebben en ambities om een

ondernemers kan bieden. Een voorbeeld hiervan is onze

volgende stap in het buitenland te zetten. Het gaat daarbij

samenwerking met nlgroeit: we maakten twee afleve-

om ‘jongvolwassen’ internationaliserende mkb-bedrijven

ringen van Groeimasters (online masterclasses die gericht

met 10-250 werknemers, die al in enige mate actief zijn in

zijn op het vergroten van het groeivermogen van onder-

een land buiten Nederland (in 1-5 landen). Van de ca 1,8

nemingen). De masterclasses Succesvol ondernemen in

miljoen mkb-bedrijven waren er in 2018 200.000 interna-

Polen en Succesvol ondernemen in Dubai zijn op YouTube

tionaal actief. Van deze ondernemingen passen er circa

samen meer dan 75.000 keer bekeken. De uitdaging is om

25.000 in onze doelgroep. Onderzoek wijst uit dat ons

dit bereik te converteren naar meer acties op ons platform.

platform relevant is voor gemiddeld vier personen in elke
van deze 25.000 bedrijven: van founders tot exportma-

Concrete activiteiten in 2020:

nagers en salesdirecteuren. Onze inschatting is dus dat

• Dit jaar is NLinBusiness begonnen met de ontwikkeling

NLinBusiness in totaal voor circa 100.000 personen binnen

van een aantal use cases, waarin verschillende stappen

deze Nederlandse mkb-bedrijven van meerwaarde is.

en fases van de vraag van de ondernemer worden
geïdentificeerd. Deze use cases zijn toegespitst op

Daarnaast onderscheiden we drie secundaire doelgroepen.

verschillende sectoren en fasen in de ondernemersreis

Het gaat om Nederlandse ondernemers en exporteurs

en helpen ons te begrijpen welke stappen ondernemers

die structureel in meer dan vijf landen actief zijn: dit zijn

zetten voordat ze daadwerkelijk hun vleugels uitslaan

de meer ervaren en zelfstandig opererende onderne-

naar het buitenland en welke bijdrage NLinBusiness

mers. Zij worden met name bediend door het netwerk

hieraan kan leveren;

van NL Business Hubs. Daarnaast richten we ons op

• Als onderdeel van de professionalisering van het

mkb-ondernemers met 10 tot 250 medewerkers die nog

klantcontact heeft NLinBusiness een standaard evalua-

niet internationaal actief zijn, maar dit wel ambiëren. Zij

tieproces voor partners en ondernemers opgezet;

worden met name bediend via onze partners, branches,

• Het gezamenlijk met partners opzetten van onderne-

federaties, KvK, etc. De derde secundaire doelgroep betreft

merscampagnes met betrekking tot internationaal

buitenlandse ondernemers die willen inkopen of verkopen

ondernemen;

in Nederland, of die Nederland willen gebruiken als
gateway om in de Europese Unie zaken te doen.

• Verdere verbetering van de inrichting en het gebruik van
ons CRM-systeem, waardoor we ondernemers steeds
gerichter kunnen benaderen.

Met deze secundaire doelgroepen meegerekend, bedraagt
de totale omvang van onze doelgroep circa 50.000 ondernemingen en 200.000 personen.
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‘Een aantal jaar geleden kreeg ik de
opdracht om de mogelijkheden van onze
producten in Zuid- en Noord-Amerika te
onderzoeken. Met weinig tot geen leads
zocht ik naar organisaties die mij konden
begeleiden en wegwijs maken binnen
de lokale cultuur, taal en gebruiken.
NLinBusiness en de verschillende Holland
Houses hebben mij hier ontzettend mee
geholpen’
Arjan Haasnoot, BVB Substrates

Tijdens de pandemie heeft NLinBusiness, als private krachtenbundelaar, samen met VNO-NCW en MKB-Nederland
de contacten met topsectoren, brancheverenigingen,
economische clusters en andere private partners geïntensiveerd, om zo met vereende publieke en private krachten
ondernemers ook in moeilijke tijden zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Concrete activiteiten in 2020:
• NLinBusiness heeft 14 plannen goedgekeurd voor het
ontwikkelen van herstartagenda’s voor post-corona
handelsbevordering. Bij het opstellen en het implementeren van deze plannen zijn acht topsectoren en veertien
brancheverenigingen betrokken;

In 2020 hebben we ons gericht op het vergroten van ons

• In 2020 hebben we onder aansturing van de ISO

bereik en onze bekendheid bij de doelgroepen. Op het

Commissie en partners uit het netwerk 15 markt-thema-

gebied van bezoekersaantallen, inschrijvingen in onze

combinaties gedefinieerd waarop we de komende jaren

klantdatabase en NPS-score (klanttevredenheid) van

extra energie willen zetten;

ondernemers en partners heeft NLinBusiness haar doelen
bereikt.

• Het aantal publieke partners op het platform werd in
2020 opgeschaald naar 24;
• We continueerden de ondersteuning van de topsectoren,

STRATEGIE 3: PUBLIEK-PRIVAAT
PARTNERSHIP

als krachtenbundelaar door elke vier tot zes weken

Met vereende publieke en private krachten helpen
we internationaliserende ondernemers

aantal topsectoren projectmatig ondersteund, onder

NLinBusiness versterkt sinds haar oprichting publiek-pri-

exportbevorderingsorganisatie.

vate samenwerking door de krachten van partijen in het

een call te organiseren. Daarnaast hebben we een
andere de topsector logistiek om te komen tot een
• We waren betrokken bij verschillende publiek-private

ecosysteem te bundelen. Kennis en kunde is er te over

overleggen: PPS stuurgroep, NIO, ISO (commissie) NL,

binnen onze brede achterban van branches, topsectoren,

Werkgroep meerjarig programmeren, voortgangsge-

grootbanken, accountantskantoren, bilaterale handels-

sprekken met subsidieverstrekker.

kamers, ondernemingen en publieke partners, maar er is
behoefte aan regie om het optimale uit het ecosysteem
te halen en het aanbod op het vlak van internationaal
ondernemen inzichtelijk en toegankelijk te maken voor
ondernemers. We spelen daarom een actieve rol in zowel
de private afstemming onderling als publiek-private
samenwerking met betrekking tot internationaal ondernemen. NLinBusiness slaat een stevige publiek-private
brug tussen de overheid enerzijds en private partners
anderzijds, en we versterken de stem van de ondernemer
bij publieke afwegingen.
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STRATEGIE 4: DE CULTUURWAARDEN
VAN NL.IN.BUSINESS

Cultuur

NLinBusiness is ondernemend, slagvaardig,
positief en nieuwsgierig

medewerkers de missie van NLinBusiness onderschrijven

NLinBusiness werkt met een enthousiast en gemotiveerd

hebben gekozen voor de cultuurwaarden ondernemend,

team op ondernemende, slagvaardige, positieve en

slagvaardig, positief en nieuwsgierig.

Culture eats strategy for breakfast: het is essentieel dat
en zich gemotiveerd voelen hier samen aan te werken. Wij

nieuwsgierige wijze. Die kernwaarden vormen de vierde
strategische pijler van NLinBusiness. Nu we onze formules

Concrete acties 2020:

opschalen, is het voor al onze werknemers relevant om

Sinds dit jaar monitoren we de motivatie en het commit-

die werkwijze vast te leggen: zowel de harde kant (compe-

ment van onze medewerkers op een innovatieve manier

tenties, structuur, processen) als de zachte kant (motivatie

met 2daysmood: een app die wekelijks de betrokkenheid

en organisatiecultuur). NLinBusiness en de hubs dragen

en de stemming van medewerkers bijhoudt op basis van

de waarden van ondernemers uit. We zijn ons bewust van

hun input;

onze voorbeeldfunctie en leven deze na. We staan voor fair
play, zijn gecommitteerd aan de Sustainable Development

• In een aantal teamsessies hebben we onze way of

Goals van de Verenigde Naties, hechten belang aan good

working aangescherpt en onze cultuurwaarden

governance en communiceren graag helder en direct.

verdiept;
• Om het teamgevoel te behouden tijdens het thuiswerken organiseerden we iedere week twee
gemeenschappelijke aftrapmomenten en een informeel
‘koffiemoment’.
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ONS TEAM

Edo
Managing Director
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

Gerben
Digital Strategy & Business Development

Jeantine
Manager Communication & Marketing

Jeroen
International Business Manager

Vacature
Manager Partners & External Relations

Flexible digital team
Rob van den Broek – Digitaal Strateeg
Yessie Bijen – Content Manager
Naomi Burrekers – Content Manager
Jaap Bouwens – UX Strategist
Noa van Hunen – Digitaal Specialist
Stefi Gubbels – Content Creator

Lise
International Business Manager

Rianne
Senior Business Developer

SUPPORT

Sander
International Business Manager

Dirk
Manager External Relations

Tamara
Management & Team Assistant

Maik
International Business Manager

Flin
Business Developer

Esther
Manager Interne Zaken

Vacature
International Business Manager
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RAAD VAN TOEZICHT NLINBUSINESS

We zijn zeer tevreden met de bereikte resultaten in 2020.

De Raad van Toezicht van NLinBusiness is in 2020 uitge-

Ondanks de impact van de Covid-19-pandemie heeft

breid naar 7 personen:

NLinBusiness belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen
van een platform voor internationaal ondernemen. In 2021

• Hans de Boer (voorzitter) – tot 1 oktober 2020

zullen de verschillende platformfunctionaliteiten worden

• Ingrid Thijssen (voorzitter) – toegetreden op 1 oktober

door ontwikkeld en verder worden geïntegreerd, met

2020

steeds meer aangesloten platform partners en een steeds

• Ineke Dezentjé Hamming

groter bereik via bereikpartners.

• Steven Lak
• Fried Kaanen

Op 18 januari 2021 kregen we het droevige bericht dat

• Mirjam van Dijk

Hans de Boer was overleden. Hans had in september

• Peter van Mierlo – toegetreden op 1 augustus 2020

net het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van

• Kitty Koelemeijer – toegetreden op 1 november 2020

NLinBusiness overgedragen. Voor NLinBusiness was hij
van onschatbare waarde. Vanaf het allereerste begin

Steven Lak is binnen de Raad van Toezicht inhoudelijk

was hij betrokken bij de samenstelling van het team, het

aanspreekpunt voor financiën.

uitwerken van de strategie en aanjager van de implementatie van de plannen. We zullen zijn intelligentie,

De Raad van Toezicht heeft 5 keer vergaderd in 2020. De

betrokkenheid en gevoel voor humor missen.

belangrijkste onderwerpen waren:
• De voortgang en de realisatie van het budget 2020;
• De strategie, het jaarplan, en de begroting voor 2021;
• De verdere ontwikkeling van de digitale propositie;
• ISO NL-samenwerking met het Rijk, Trade & Innovate
NL en NL Works;
• Ontwikkeling van een verdienvermogen.
Ingrid Thijssen, voorzitter van de Raad van Toezicht
Den Haag, 13 april 2021
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FINANCIËLE KERNGEGEVENS NL.IN.BUSINESS
Balans per 31/12/2020 (voor resultaatbestemming)
ACTIEF

31-12-2020

31-12-2019

47.734

59.504

47.734

59.504

69.842

79.784

1.371.979

1.879.140

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.441.821

1.958.924

TOTAAL ACTIEF

1.489.555

2.018.428

31-12-2020

31-12-2019

I Crediteuren

151.241

268.109

II Belastingen en premies

132.793

98.855

31.883

29.993

1.033.874

1.428.151

139.764

193.320

1.489.555

2.018.428

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

III Vakantierechten
IV Vooruitontvangen subsidie
V Overige overlopende passiva

TOTAAL PASSIEF
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Staat van baten en lasten 2020
BATEN

2020

2019

Realisatie

Begroting

Realisatie

5.394.277

6.000.805

4.450.538

16.208

15.250

25.723

F. Overige baten

-

-

429

SOM DER BATEN

5.410.485

6.016.055

4.476.690

2.910.720

2.456.163

2.653.957

34.244

25.000

21.863

1.933.979

2.834.892

1.800.870

531.542

700.000

-

5.410.485

6.016.055

4.476.690

-

-

-

D. Subsidie
E. Overige bijdragen

LASTEN
G. Personeelskosten en inhuurpersoneel
H. Afschrijvingen op vaste activa
I. Overige lasten
J. Programmakosten NL Works
SOM DER LASTEN

RESULTAAT
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WNT-verantwoording 2020 Stichting NL International Business
Voor de uitvoering van de Wet Normering Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector heeft de stichting zich gehouden
aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. Het
van toepassing zijnde individuele bezoldigingsmaximum bedraagt in 2020 € 201.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.

GEGEVENS 2020, bedragen x € 1

E.P. Offerhaus

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Directeur
2020

2019

1

1

ja

ja

€ 173.158

€ 164.168

€ 19.116

€ 16.176

€ 192.274

€ 180.344

N.v.t.

N.v.t.

TOTALE BEZOLDIGING

€ 192.274

€ 180.344

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 194.000

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

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2020 een bezoldiging boven het individueel van toepassing zijnde drempelbedrag hebben ontvangen.
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GLOBAL
CHALLENGES,
DUTCH
SOLUTIONS.
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