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Samenvatting 

Om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal meer kansen te bieden, is circa twee jaar geleden meer structuur 
gegeven aan publiek-private samenwerking op dat vlak, door het inrichten van een samenhangend PPS-netwerk. Aan 
de Tweede Kamer is daarbij toegezegd om jaarlijks te rapporten over de voortgang en resultaten. TwynstraGudde is 
gevraagd om, in de vorm van een mid-term review, de voortgang en resultaten van het PPS-netwerk in de eerste twee 
jaar van zijn bestaan in beeld te brengen.  
 
Door middel van deskresearch en interviews met diverse deelnemers aan het ecosysteem zijn de voortgang en 
resultaten van het PPS-netwerk in beeld gebracht. Hierbij zijn twee invalshoeken centraal gezet: ‘Waarom en hoe is de 
samenwerking georganiseerd?’ en ‘Welke activiteiten zijn er ondernomen en welke concrete resultaten levert dat op?’. 
De onderzochte periode betreft 2017 tot heden.1 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken vertaalde in 2018 de aanbevelingen van de Dutch Trade and Investment Board 
(DTIB) uit 2017 in de beleidsnota Investeren in Perspectief: Goed voor de wereld, goed voor Nederland met een 
bijbehorende Handelsagenda. In deze beleidsnota vinden we onder andere een actielijn ‘herinrichten van het publieke 
en private handels-, innovatie- en investeringsbevorderende netwerk’. Daarbij is de gedachte dat, door bestaande 
initiatieven te bundelen en te complementeren, de diensten en activiteiten daarvan inzichtelijker, beter bereikbaar en 
effectiever worden. Zo moet dit netwerk leiden tot minder versnippering, een betere ondersteuning van de 
ondernemer en hiermee uiteindelijk tot ‘een aantoonbaar vergroot Nederlands aandeel in buitenlandse markten door 
verbeterde en versterkte samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen’. Voor de inrichting en 
ontwikkeling van het netwerk werd een jaarlijks budget van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de periode 
2017-2021.  
 
Het netwerk dat zich op deze taken en doelstellingen richt, bestaat uit het ISO NL als inhoudelijke coördinator van 
publiek-private inspanningen op strategisch niveau, de ISO-commissie als gremium voor bestuurlijk afstemming, Trade 
and Innovate NL (TINL), het netwerk van regionale uitvoeringsorganisaties en RVO, NLinBusiness (NLiB) waarin de 
private partijen hun krachten bundelen en NLWorks, dat de uitvoering van grote internationale uitvoerings-
programma’s tussen publieke en private partijen coördineert en stimuleert. 
 
Het doet geen recht aan de voortgang en resultaten van de individuele organisaties om die hier in enkele zinnen 
samen te vatten. Voor deze informatie kunt u terecht in hoofdstuk 3. In algemene zin kunnen we concluderen dat er 
sinds de start van het netwerk twee jaar geleden de diverse onderdelen daarvan succesvol zijn opgericht en steeds 
optimaler worden ingericht, dat deze onderdelen voor zichzelf scherper hebben gekregen wat de eigen rol en bijdrage 
aan het ecosysteem is en dat de eerste resultaten daarvan steeds breder zichtbaar worden. Wat bij deze stand van 
zaken wat aandacht behoeft, is de onderlinge samenwerking tussen de verschillende onderdelen te versterken, zodat 
het ecosysteem ook als geheel in samenhang opereert. 
  

 
1 In ons onderzoek is uitgegaan van de formele rapportages, die de periode tot eind 2019 bestrijken, en van gesprekken die ook over de resultaten en 

ontwikkelingen in 2020 gingen. 

Marieke Blekemolen, Stijn van Diemen, Fleurianne Straathof 25 september 2020  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding voor de mid-term review 

In het beleidsdocument Investeren in Perspectief en de daaraan gekoppelde Handelsagenda van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken wordt veel aandacht besteed aan de inrichting en activatie van een samenhangend en effectief 
‘ecosysteem’ op het vlak van publiek-private samenwerking. Door her en der verspreide initiatieven en inspanningen te 
bundelen, te thematiseren en te coördineren moet de samenwerking tussen het publieke en het private domein voor 
ondernemers en bestuurders inzichtelijker, beter bereikbaar en effectiever worden, en met gezamenlijke initiatieven en 
programma’s meer kansen bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven voor internationaal ondernemen; met daarbij met 
name aandacht voor het MKB. 
 
Het PPS-netwerk bestaat uit: Trade and Innovate NL (hierna: TINL); waarin de publieke initiatieven samenwerken,  
NLinBusiness (hierna NLiB); het netwerk van de private partners, NLWorks; waarin internationale programma’s worden 
ontwikkeld, het Internationaal Strategisch Overleg (hierna: ISO); waarin de activiteiten op het vlak van internationaal 
ondernemen op inhoudelijk-strategisch niveau worden gecoördineerd, en de ISO-commissie; waarin bestuurlijke 
afstemming is belegd2. Daarnaast zijn ook de financieringsactiviteiten gecoördineerd in Invest NL, maar dat onderdeel 
valt buiten de scope van deze evaluatie. Dit ‘ecosysteem’, publiek gedoteerd met een jaarlijks budget van € 10 mln. 
voor vijf jaar, is nu zo’n twee jaar actief. 
 
Een van de toezeggingen van de minister bij het opzetten en financieren van deze structuur was dat de Tweede Kamer 
twee jaar na oprichting zou worden geïnformeerd over de voortgang van het netwerk in het algemeen en de resultaten 
van de drie onderdelen NLiB, TINL en NLWorks in het bijzonder. TwynstraGudde is gevraagd deze voortgang en 
resultaten in beeld te brengen, zodat het ministerie van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer kan informeren. In deze 
rapportage treft u de stand van zaken aan op organisatorisch niveau, alsmede de bereikte resultaten van de drie 
netwerkpartners in de afgelopen twee jaar. 

1.2. Aanpak 

In onze aanpak hebben wij gekozen voor twee invalshoeken. 
 
1 
Enerzijds is van belang dat een goed beeld ontstaat van hoe het ecosysteem als geheel georganiseerd is, uit welke 
onderdelen het bestaat en hoe die hun bijdragen leveren aan de doelstellingen, en hoe de verschillende partijen die 
doelstellingen en bijdragen eigenlijk zien. In andere, goed onderzoekbare termen: waarom en hoe is de samenwerking 
georganiseerd?   

 
2 Kamerbrief Handelsagenda: één jaar onderweg. 
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2 
Een tweede aspect gaat over dat wat de samenwerking oplevert, in termen van output. Welke activiteiten zijn er 
ondernomen en welke concrete resultaten zijn er na deze eerste twee jaar? In het kader van deze evaluatie is het niet 
goed mogelijk om ook in termen van outcome te meten; het ecosysteem bevindt zich in een context die breder en 
complexer is, waarin vele andere spelers ook werken aan het succes van Nederland op internationale markten en 
waarin het dus lastig aanwijsbaar is om de groei die het Nederlandse bedrijfsleven zichtbaar doormaakt op de 
internationale markt, te relateren aan de inspanningen van dit ecosysteem. 
 
Stappen, periode en bereik 
Het onderzoek heeft bestaan uit deskresearch op de relevante documenten van de betrokken organisaties 
(jaarverslagen, beleidsdocumenten enzovoort) en een serie interviews met stakeholders: leidinggevenden, 
opdrachtgevers en inhoudelijke medewerkers. De selectie van de te interviewen organisaties en personen heeft het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in overleg met de betrokken organisaties gemaakt3. 
De onderzochte periode betreft de jaren 2018 en 2019, dat wil zeggen vanaf de inrichting van het ecosysteem tot aan 
het laatste moment waarover door de partijen in het netwerk formeel gerapporteerd is4. 

1.3. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst kort de aanleiding en het doel van het ecosysteem en de vormgeving ervan. Vervolgens 
presenteert hoofdstuk 3 de belangrijkste activiteiten die de verschillende organisaties binnen het ecosysteem hebben 
ontplooid en welke resultaten dit tot op heden heeft opgeleverd. In hoofdstuk 4 geven we kort onze conclusies weer 
omtrent de verhouding tussen doelstelling en resultaten. In hoofdstuk 5 treft u de opgave van de gebruikte bronnen 
en de bevraagde respondenten aan. 
 
   

 
3 In hoofdstuk 5 vindt u een opgave van de gebruikte bronnen en van de respondenten. 
4 Daar waar relevant, zijn daarbij ook documenten uit 2020 betrokken. 
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2. Doel en vormgeving ecosysteem 

2.1. Waarom een ecosysteem? 

In de Dutch Trade and Investment Board (DTIB), ingericht om de inspanningen op het vlak van internationaal 
ondernemen te ondersteunen, ontstonden vragen omtrent de effectiviteit van die inspanningen. Dat leidde tot een 
opdracht aan voormalig topambtenaar Chris Buijink om daar inzichten in te verschaffen, hetgeen resulteerde in het 
ondertussen welbekende adviesrapport Team Nederland: Samen sterker in de wereld uit 2017, ook wel bekend als het 
‘rapport Buijink’. Een belangrijke constatering uit dat advies luidt dat die inspanningen zouden winnen bij meer 
coördinatie tussen de relevante publieke en private partijen. Niet alleen om een meer samenhangend beeld van het 
Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen op buitenlandse markten, maar ook om met name het MKB te ondersteunen bij 
het betreden van die markten; immers voor kleinere bedrijven ligt de drempel naar internationaal ondernemen al snel 
te hoog. 
 
Het Adviesrapport constateert dat samenwerking tussen publieke en private stakeholders voor de gevraagde 
effectiviteit een rol kan spelen en pleit dus voor integratie en coördinatie van bestaande initiatieven en netwerken in 
een samenhangend publiek-privaat ‘ecosysteem’, gericht op internationaal ondernemen. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken beantwoordde dat advies met de beleidsnota Investeren in Perspectief: Goed voor de wereld, goed 
voor Nederland uit 2018, en een daaraan gekoppelde Handelsagenda. 
 
In de Beleidsnota en in de bijhorende Handelsagenda worden de conclusies van ‘Buijink’ onderschreven en vertaald in 
een opdracht aan de stakeholders:  

Ambitieuze, richtinggevende doelstellingen zijn van belang voor een gezamenlijke koers en voor 
een goede taakverdeling tussen publieke en private partijen. Kwantitatieve doelstellingen en 

ranglijsten zijn niet zaligmakend, maar helpen wel een ambitieus toekomstbeeld te presenteren. 
Daartoe worden met alle stakeholders doelen geformuleerd over 1) het Nederlandse marktaandeel 

op gevestigde en groeimarkten; 2) het aantal bedrijven en kennisinstellingen dat internationaal 
actief is; 3) het startupecosysteem, en 4) internationale innovatieprestaties, mede ten aanzien van 

de SDG�s.  

De Beleidsnota en Handelsagenda benoemen daarvoor een actielijn: Herinrichten van het publieke en private handels-, 
innovatie- en investeringsbevorderende netwerk, vanuit de gedachte dat, door bestaande initiatieven te bundelen en te 
complementeren, de diensten en activiteiten daarvan inzichtelijker, beter bereikbaar en effectiever worden. Zo moet dit 
netwerk leiden tot minder versnippering, een betere ondersteuning van de ondernemer en hiermee uiteindelijk tot een 
aantoonbaar vergroot Nederlands aandeel in buitenlandse markten door verbeterde en versterkte samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
 
De Handelsagenda omschrijft ten slotte nog: �De acties liggen bij zowel publieke als private partijen. In 2016 is 
10 miljoen Euro extra beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het publiek-private handelsbevorderende netwerk; dit 
geld is verdeeld tussen private en publieke partijen.�  
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2.2. Vormgeving ecosysteem op hoofdlijnen 

Het publiek-private samenwerkingsnetwerk dat zich op deze taken en doelstellingen richt, bestaat deels uit de 
integratie van reeds bestaande structuren, deels uit de groei daarvan door nieuwe deelnemers aan die structuren, en 
deels uit nieuwe onderdelen. Het netwerk ziet er als volgt uit: 
 
ISO NL, het Internationaal Strategisch Overleg, richt zich op de inhoudelijke coördinatie van de publiek-private 
inspanningen op strategisch niveau: welke thema’s, welke focuslanden enzovoort. In ISO NL werken acht 
portefeuillehouders aan evenzovele strategische thema’s: Kennis en Talent, Financiering, Branding en Promotie, MKB, 
Topsectoren, Vestigingsklimaat, Regionale Internationalisering en Start-ups en scale-ups. 
 
ISO-commissie is een bestuurlijk afstemmingsoverleg tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, EZK en VNO-
NCW. De ISO-commissie is de opdrachtgever van NLWorks. 
 
Netherlands in Business (NLiB), een initiatief van VNO-NCW, MKB NL, FME, Evofenedex en Metaalunie, bundelt de 
private krachten op het gebied van handels- en investeringsbevordering; brancheverenigingen, councils, topsectoren 
en banken. 
  
Trade and Innovate NL (TINL) is het netwerk van de regionale uitvoeringspartners en RVO: 
Amsterdam Trade&Innovate, RVO, Innovation Quarter, Rotterdam Partners, ROM Regio Utrecht, Oostnl, Brainport 
Development, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-
Nederland, LIOF en de N.V. Economische Impuls Zeeland. 
 
NLWorks (voorheen De Werkplaats) ten slotte, coördineert en stimuleert met de ISO-commissie als opdrachtgever de 
opstart en uitvoering van grote internationale publiek-private samenwerkingsprogramma’s en heeft als rol om ‘als 
neutrale partij in het midden van het ecosysteem’ de synergie tussen de actoren in het ecosysteem te stimuleren. 
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3. Bevindingen, voortgang en bereikte resultaten 

Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht, bestaat het ecosysteem uit vier (eigenlijk vijf) onderdelen; TINL, NLiB, NLWorks,  
ISONL en de ISO-commissie. De evaluatie-eis betreft alleen de eerste drie onderdelen. Dit hoofdstuk beschrijft waar 
ieder van deze onderdelen de afgelopen jaren op heeft ingezet en wat dit aan resultaten heeft opgeleverd.  

3.1. TINL 

Rolopvatting en inzet TINL 
In januari 2018 ondertekenden acht publieke partijen (waarvan een aantal reeds eerder samenwerkten) een convenant 
om binnen dit netwerk hun krachten te bundelen. Het algemene doel van deze krachtenbundeling is:  ‘bij te dragen aan 
de economische groei en ontwikkeling van Nederland door samen te werken in internationale handelsbevordering5. 
Subdoelen daarin zijn, zo blijkt uit de documenten en de interviews:  
• Vergroten van het netwerk en de kennis door samen te werken. 
• Internationaal sterker staan, zodat kansrijke markten bestreken kunnen worden en innovaties in internationaal 

perspectief aangejaagd. 
• De juiste partijen met elkaar verbinden en een herkenbaar aanspreekpunt voor het bedrijfsleven bieden. 

 
RVO is de facilitator en coördinator van het TINL netwerk en heeft daarin een doorslaggevend belang voor handels- en 
innovatiebevordering. 
 
TINL werkt langs vijf zogenaamde ‘pijlers’, zo blijkt uit haar oprichtingsconvenant en jaarverslag uit 2018: 
 
1. Basis-inrichting van TINL als netwerk (inrichting met heldere rollen en taakverdeling, kennis delen, intelligence en 

klantcontact, professionalisering en opleiding). 
2. Meerjarige strategische programmering en uitvoering (meerjarige programmering gericht op focuslanden en 

thema’s, signaleren van nieuwe kansen voor bedrijven, samenwerking op uitvoering van beurzen, missies en andere 
activiteiten, verbeteren en vernieuwen van de methode van gezamenlijke programmering en uitvoering). 

3. Resultaat- en effectmeting (aanpak voor effectmeting, periodieke meting en nulmeting, lessen voor optimaliseren 
resultaten en effect van samenwerking). 

4. Communicatie (communicatieaanpak via kanalen van partners optimaliseren). 
5. Uitbreiding en verweving (ontwikkelen criteria voor toetreden nieuwe partners, ontwikkelen set van afspraken voor 

uittreden van partners, verweving samenwerkingsafspraken met politiek-bestuurlijke laag tot één TINL, relatie tot 
NLWorks ontwikkelen). 

 
In de interviews geven de TINL-partners aan dat ze een sterke drive hebben om de ondernemer ten dienste te staan. 
Een betere samenwerking tussen publieke uitvoeringsorganisaties is hiertoe voor hen een middel.  De regionale 
partners zetten zich zodoende in voor gezamenlijk benaderen van en productontwikkeling voor de focusmarkten en 
focusthema’s, de wederzijdse uitwisseling van markt- en handelskennis en gezamenlijke inspanning op activiteiten op 
het gebied van internationaal ondernemen.   

 
5 Jaarverslag Trade and Innovate NL 2018 en 2019 
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In het interview met RVO kwam naar voren dat de organisatie een coördinerende rol heeft van waaruit zij de 
samenwerking aanjaagt. TINL vervult daarnaast een rol in het verbinden van de beide ministeries aan de regionale 
partners.  
 
TINL is er, zo is in de interviews aangegeven, niet op uit zichzelf uitdrukkelijk te profileren. Het gevoel is dat er geen 
behoefte is aan een extra laag in de communicatie met ondernemers, maar dat het om de samenwerking als zodanig 
moet gaan. Anders gezegd: zonder TINL zal de publieke samenwerking zwakker zijn, maar dat is geen reden om regie 
te gaan voeren of een extra ‘besturende’ laag aan te brengen in het PPS-netwerk op dit niveau.  
 
Belangrijkste resultaten tot nu toe 
Hieronder sommen wij de belangrijkste resultaten van TINL op: 
• TINL heeft, zo is aangegeven in de interviews, in de twee jaar diverse fasen doorlopen. De eerste fase in 2018 stond 

in het teken van in kaart brengen wat TINL exact doet. Dat leidde automatisch tot keuzes, bijvoorbeeld over de 
inzet in bepaalde landen. In de tweede fase stond de meerjarige programmering van TINL centraal. Inmiddels 
bevindt TINL zich in de derde fase waarin de focus ligt op het benutten van de ‘de kernkracht’: het dagelijkse 
contact met ondernemers. 

• China, de VS en Duitsland zijn als focuslanden benoemd, en hiervoor zijn strategieën ontwikkeld. Ditzelfde geldt 
voor het thema Smart Cities. Per land/thema is een werkgroep met betrokken partners actief.  

• Sinds de oprichting van het netwerk zijn er drie nieuwe uitvoeringsorganisaties als partner van TINL toegetreden. 
Daarmee zijn er formeel elf netwerkpartners. Aan het eind 2020 wordt verwacht dat er nog een partij toetreedt. De 
partners vormen daarmee een vrijwel landelijk dekkend netwerk. Het uitbreiden van het netwerk met andere 
publieke partijen is vanaf 2021 geen strategisch doel meer, zo blijkt uit het voortgangsrapport uit 2020.  

• Er is een gezamenlijk CRM en business intelligence systeem met de naam ‘Achilles’. Het systeem dient om ‘business 
intelligence beter te verzamelen, te bundelen, te ontsluiten en te delen ten behoeve van een optimale 
dienstverlening aan ondernemers’. De publieke partners hebben toegang tot Achilles. Hierin delen ze onder andere 
informatie over bedrijfsbezoeken. Achilles helpt de publieke organisaties inzicht te geven in het huidige 
dienstenaanbod voor ondernemers, waar hierin kansen liggen en welke belemmeringen er zijn, zo blijkt uit de 
interviews en het voortgangsrapport uit 2020.  

• Het organiseren van gezamenlijk georganiseerde activiteiten van TINL, met name inkomende en uitgaande missies. 
De diverse rapportages6 tonen een groei van zeventien bijeenkomsten met 900 deelnemers in 2018 tot 83 
bijeenkomsten met 2847 deelnemers in 2019. De teller van activiteiten (inclusief geplande activiteiten) voor 2020 
staat op 152. 

• De regionale partners in het Trade and Innovate NL netwerk zijn in 2018 en 2019 betrokken geweest bij ruim 700 
unieke services aan bedrijven (met registratie in Achilles). 

• Tot nu toe zijn er zes ‘Business Weeks’ georganiseerd voor de focuslanden. Inmiddels is er een standaard 
ontwikkeld voor dit event die ruimte biedt voor regionale focus. Uit het interview met RVO blijkt tevens dat men 
inzet op het aantrekken van meer onbekende organisaties bij activiteiten. Uit de documentatie blijkt een groei over 
2018 en 2019 met 30% nieuwe organisaties die deelnamen aan evenementen. 

• Veel energie is gaan zitten in de ontwikkeling van een Trade Relations Programma waarmee invulling wordt 
gegeven aan de behoefte aan meer ‘accountmanagement’, zoals aangegeven in het amendement van Kamerleden 
Amhaouch en Weverling7. In dit programma wordt ruimte gemaakt om ondernemers rechtstreeks te benaderen ter 
ondersteuning van hun internationale ambities. 

 
6 Jaarverslagen 2018 en 2019; Opgaves uit Achilles 
7 Amendement 35 300 XVII Nr. 19 
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• Daarnaast is in de evaluatieperiode ingezet op het met de andere partners inrichten van resultaat- en effectmeting 
(via Achilles en in samenwerking met het CBS) en op het versterken van de digitale samenwerking tussen en via de 
partners in het PPS-netwerk. Onlangs is een publiek-private werkgroep Business intelligence ingericht en zijn 
heldere communicatieafspraken gemaakt in het kader van Netherlands Branding8. 

• Met name RVO (vanuit de genoemde coördinerende rol) leverde belangrijke bijdragen aan de meerjarige 
programmering van handelsbevordering binnen het PPS-netwerk. 

• In 2020 is gewerkt aan het Corona International Rebuild Programma. Uit de voortgangsrapportage van september 
2020 blijkt dat zeventien ondernemers sinds de start begin juli hieraan te hebben deelgenomen. Het programma 
helpt ondernemers die door de coronapandemie hun inkomsten en omzet zagen teruglopen een hernieuwde focus 
in de bedrijfsvoering aan te brengen.  

• Uit de diverse rapportages blijkt ten slotte voortgang op het structureren van de samenhang, samenwerking en de 
eigen inspanningen, in aspecten als een vaste frequentie in kennisevents, het opstellen van agenda’s en een 
rendementsverbeteringprogramma voor inkomende missies, de ontwikkeling van een set indicatoren voor 
resultaat- en effectmeting en een uniformering van de eigen communicatie en die onder Netherlands Branding9. 

 
Beeld andere betrokkenen uit het ecosysteem bij rol en resultaten TINL 
Uit de interviews met andere betrokkenen uit het ecosysteem, komt het volgende naar voren: 
• In een publieke organisatie gaan de dingen wellicht wat langzamer dan in een private, maar daardoor ontstaat wel 

de noodzakelijke zorgvuldigheid en een inbedding in de bestuurlijke en ambtelijke omgeving. 
• De inspanningen van TINL op het vlak van delen van kennis en middelen (met name het CRM/BI-systeem Achilles) 

worden als zeer positief ervaren. 
• De informatie omtrent landen en markten die via TINL beschikbaar wordt gesteld is betrouwbaar en objectief. 
• Het opschalen van inspanningen en programma’s is een aandachtspunt. 
• TINL richt zich doelbewust op een beperkt aantal taken, markten en thema’s. Daarnaast werkt RVO ook breder aan 

het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven op buitenlandse markten. Dat is iets dat nog wel eens uitleg 
behoeft. 
  

 
8 Interviews dd. 9 en 14 september 2020 
9 Uit de diverse jaar- en voortgangsrapportages van TINL 
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3.2. NLiB 

Rolopvatting en inzet NLiB 
NLiB bundelt de private krachten op het gebied van handels- en investeringsbevordering waaronder diverse 
brancheverenigingen en topsectoren, Rabobank, ING en business councils. Private krachtenbundeling was nodig, zo is 
in de interviews met direct betrokkenen aangegeven, omdat veel brancheverenigingen als gevolg van de economische 
crisis in 2008-2009 minder internationaal gericht zijn, en er dus een gat was gevallen. Daar komt bij dat publieke 
partijen die ondernemers ondersteunen, zoals de consulaten, vaak in de politieke hoofdsteden zitten, wat niet altijd de 
belangrijkste steden zijn voor ondernemers. Ook hier was dus soms sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.  
 
NLiB omschrijft haar doelstelling als volgt: 

�méér ondernemers succesvol naar méér buitenland door middel van krachtenbundeling en door 
het ontwikkelen van een platform voor internationaal ondernemen dat dienstverlening en 

informatie voor (mkb-)ondernemers makkelijker en transparanter beschikbaar stelt� 

Om deze doelstelling te bereiken, werkt NLinBusiness langs vier strategische pijlers: 
1. Ontwikkeling (online en offline) platform voor internationaal ondernemen. 
2. De eerste keuze voor ondernemers (door bereik, bekendheid en relevantie bij partners en ondernemers te 

vergroten). 
3. PPS werkt voor de ondernemer. 
4. Nieuwsgierig, slagvaardig en ondernemend acteren. 
 
NLiB benadrukt zelf geen dienstverlener te zijn. De rol van NLiB is om ‘de breinaald’ door het bestaande aanbod heen 
te steken en dit beter toegankelijk te maken voor ondernemers met internationale ambities. Ook ziet NLiB het als haar 
rol om, wanneer bepaalde onderdelen van een klantreis (de stappen die een ondernemer doorloopt die internationaal 
wil gaan ondernemen) nog blijken te ontbreken, dit te signaleren en te adresseren bij partners die hier aanbod op 
kunnen ontwikkelen (‘aanjaagrol’). Het gaat dus om het bundelen, ontsluiten en optimaliseren van bestaande 
informatie en dienstverlening aan ondernemers die in het buitenland willen ondernemen. Hiernaast ziet NLiB het als 
haar rol om verdere internationalisering van het MKB te realiseren door in samenwerking met de publieke sector kennis 
van buitenlandse markten te ontwikkelen en NLWorks te ondersteunen. 
 
Na de aanstelling van een algemeen directeur op 1 oktober 2017 hebben de eerste maanden, zo geeft NLiB in haar 
eigen mid-term review uit 2019 aan, in het teken gestaan van strategieontwikkeling en het opbouwen van de 
organisatie. De strategie is op 12 juli 2018 formeel door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) goedgekeurd, 
waarna NLiB naar eigen zeggen volwaardig van start is gegaan. In haar mid-term review concludeert NLiB dat het tijd 
kostte om een positie te verwerven en de precieze rol te definiëren – mede gelet op het feit dat geopereerd moet 
worden in een complex en veranderend publiek-privaat speelveld – maar dat zij inmiddels haar plaats in het 
ecosysteem heeft gevonden. Deze scherpere focus vertaalt zich momenteel in een uitwerking van meer uitgewerkte en 
meetbare doelen voor de komende jaren, en een dashboard om de voortgang hierop te monitoren. 
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Belangrijkste resultaten tot nu toe 
Hieronder sommen wij de belangrijkste resultaten van NLiB op: 
• Er is voor gekozen om te starten met zes ‘pilotsteden’ (München, Warschau, Guangzhou, Mexico-stad, 

Ho Chi Minh-stad, Bogotá, Kuala Lumpur en Dubai), en die als testcasus te gebruiken om zo te leren hoe 
Nederlandse ondernemers maximaal te ondersteunen bij hun klantreis. In deze steden is contact gelegd met het 
Nederlandse ecosysteem voor handelsbevordering ter plaatse en is gefaciliteerd bij de organisatie van de 
activiteiten. Denk aan: 
- ‘Townhalls & Roadshows’, om ondernemers te informeren over zakendoen in de geselecteerde steden. 
- ‘PreMeets en ReMeets’ rondom private missies of publieke economische missies, om ondernemers goed voor te 

bereiden en na afloop van een missie te stimuleren om opvolging te geven aan gesignaleerde kansen. 
- ‘Business Mixers’ om deelnemers aan economische missies te introduceren bij het Nederlandse ecosysteem ter 

plaatse (de zogenaamde soft landing).  
• Op basis van deze ervaringen is de ondersteuning bij de klantreis inmiddels uitgebreid naar twintig economische 

groeimarkten. Het streven is om dit de komende jaren uit te breiden naar 40. 
• Onderdeel van de klantreis vormt het ondersteunen van de ondernemer ter plaatste. NLiB streeft ernaar, zo geeft zij 

in haar mid-term review aan, om hiertoe een mondiaal netwerk van NL Business Hubs op te zetten volgens een 
franchisemodel. Bij deze Hubs, die op zichzelf staan (en dus organistisch geen onderdeel uitmaken van NLiB) 
kunnen ondernemers terecht met vragen en voor hulp bij het vinden van de juiste contacten en ingangen. Er is 
opgeschaald van zes hubs in 2018 (pilotfase) naar twaalf in 2019 naar twintig in 2020. Vijf hubs zijn door NLiB 
geaccrediteerd. Dit houdt in dat een ‘hub’ volgens NLiB voldoet aan bepaalde voorwaarden (zoals de aanwezigheid 
van afspraken met het consulaat, een raad van toezicht et cetera). 

• Naast het ontsluiten en faciliteren van deze fysieke ondersteuning, is een belangrijk resultaat het digitale platform 
dat NLiB heeft opgezet. Via dit digitale platform hebben ondernemers 24/7 toegang tot informatie, producten en 
diensten van de publieke en private partners van NLiB, om zo hun klantreis te ondersteunen10. Er zijn vier digitale 
functionaliteiten ontwikkeld: evenementen/contenthub (informatie over internationaal ondernemen centraal 
beschikbaar), international business academy (cursussen/trainingen met betrekking tot internationaal ondernemen 
samengebracht), digitale etalage (virtual gateway to NL; Nederlandse kennis en kunde op inspirerende wijze in 
etalage gezet), communities ten behoeve van interactie tussen ondernemers met betrekking tot internationaal 
ondernemen. Intussen zijn 36 partijen digitaal aangesloten op het platform. Dit betekent dat er een link is tussen de 
digitale omgeving van de partner en het platform (functionaliteiten van NLinBusiness). Verder is het aanbod van 
meer dan 50 commerciële dienstverleners actief op het gebied van internationaal ondernemen ontsloten via het 
platform. Het platform wordt gevonden en gebruikt: in 2019 bezochten ruim 22.000 mensen de NLinBusiness-site 
en ruim 1.000 bezoekers hebben zich ingeschreven voor de nieuwsbrief. Meer dan 200 keer heeft NLiB in 2019 
ondernemers gericht doorverwezen naar publieke of private partners voor verdere ondersteuning, zo blijkt uit haar 
eigen mid-term review. 

• Tot slot heeft NLiB via financiële ondersteuning, inbreng van kennis en menskracht bijgedragen aan het ecosysteem 
als geheel. Onder meer door bij te dragen aan de programma’s van NLWorks en de private inbreng te leveren bij 
het opstellen de meerjarige actieagenda’s.  

   

 
10 Ondernemers kunnen doorverwezen worden naar de juiste publieke of private instantie voor hun hulpvraag, naar websites van de NL Business Hubs en 

ambassades. Ondernemers krijgen toegang tot de publiek-private NIO-contenthub, een database met informatie (rapporten, publicaties, evenementen). 

Deze informatie kan gefilterd worden op land en sector. Ook hebben ondernemers op basis van hun profiel toegang tot de event-agenda, met een overzicht 

van beurzen, missies en presentaties. Hierdoor ontstaat er een betere match tussen vraag en aanbod. 
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Uit het interview met de founding fathers van NLiB (VNO-NCW en MKB-Nederland, FME, Evofenedex en Metaalunie) 
blijkt dat zij duidelijk meerwaarde zien van NLiB als krachtenbundelaar. Bij de private partijen afzonderlijk ontbreekt de 
ruimte om zelf mensen en middelen vrij te maken om de samenwerking aan te jagen en het aanbod te bundelen en te 
ontsluiten, zo is gebleken. De platformgedachte wordt gezien als de juiste insteek. Met name het digitale platform 
wordt als heel belangrijk en waardevol resultaat beschouwd. Ook kwamen er positieve geluiden vanuit de eigen 
achterban over de hubs.  
 
Het is de bedoeling dat NLiB op termijn zelfstandig middelen gaat genereren om zichzelf in stand te houden. NLiB 
heeft in haar laatste jaarplan vijf mogelijke inkomstenbronnen beschreven, en heeft de verwachting dat zij via deze 
bronnen in 2023 circa € 1,5 - € 2,0 mln. aan inkomsten kan genereren. 
 
Beeld andere betrokkenen uit het ecosysteem bij rol en resultaten NLiB 
In de interviews met andere betrokkenen bij het ecosysteem, blijkt het volgende: 
• NLiB zou zich in de ogen van partners moeten focussen op wat er elders in het ‘ecosysteem’ nog niet aangeboden 

wordt, met name de kennis vanuit ondernemerszijde in de buitenlandse markten: wet- en regelgeving, 
cultuuraspecten enzovoort. Dit strookt dus met de rolopvatting van NLiB zelf. De indruk bestaat dat NLiB 
aanvankelijk ook actief zelf activiteiten ging ontplooien (zoals het organiseren van events) die overlapten met het 
aanbod van partners. Dit leidde soms tot discussie. Dit wordt geweten aan het nog zoekende zijn naar de eigen 
positie en toegevoegde waarde, net als alle partijen in het ecosysteem. Maar ook aan het feit dat NLiB als enige 
partij in het ecosysteem de opgave heeft om op den duur financieel op eigen benen te staan. Dit werkt, zo is in 
interviews aangegeven, waarschijnlijk in de hand dat NLiB zich wilde positioneren en als entiteit wilde profileren. De 
indruk bestaat dat dit nu minder het geval is.  

• Geïnterviewden hebben geen eenduidig beeld of hetgeen dat NLiB momenteel doet inderdaad ook additioneel is 
en meerwaarde heeft voor ondernemers. Een deel ziet de meerwaarde nog niet zo goed, of zegt hier geen goed 
beeld bij te hebben. Een ander deel zegt de meerwaarde wel degelijk te zien. Zo worden de hubs als voorbeeld 
genoemd van een resultaat dat echt iets toevoegt en ondernemers verder helpt.  

• Hiernaast stelt NLWorks nog meer specifiek dat NLiB als eerste partij in het ecosysteem ondersteuning heeft 
toegezegd en geboden (financieel en via capaciteit) voor het opbouwen van consortia. Ook heeft NLiB, onder meer 
door het mobiliseren van de private achterban, volgens NLWorks een krachtige rol gespeeld in de totstandkoming 
van de meerjarige activiteitenagenda’s, wat zij beschouwt als een belangrijke mijlpaal in het licht van het ‘Buijink 
rapport’. NLWorks ziet NLiB als een belangrijke partner in het vergroten van synergie en de slagkracht van 
BV Nederland. 
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3.3. NLWorks 

Rolopvatting en inzet NLWorks  
NLWorks is in september 2017 van start gegaan. Er is het afgelopen jaar een nieuwe directeur aangetrokken met 
ervaring aan de private kant, waardoor zowel publieke als private kennis en ervaring binnen de organisatie geborgd 
is. De organisatie bestaat momenteel uit negen personen, met hiernaast een flexibele schil. 
 
Uit het interview met NLWorks blijkt dat zij het ontwikkelen en ondersteunen van publiek-private consortia rond grote, 
complexe, economische projecten en programma’s op buitenlandse groeimarkten als haar belangrijkste rol in het 
ecosysteem beschouwt. NLWorks helpt bij het opwerken van een business idea – ingebracht door een publieke en/of 
private initiatiefnemer – naar een meerjarig programma met concrete projecten rond solide feasible businesscases. Het 
ontsluit het publieke en private netwerk voor ondersteuning in kennis, capaciteit en middelen bij de ontwikkeling van 
consortia rond de groeimarkten van morgen. Een idee moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor 
ondersteuning in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de sociale en economische impact 
en de Dutch knowhow (‘the social challenge can be solved with proven Dutch solutions, technology and expertise’) en het 
moet gaan om een publiek-private samenwerking. 
 
Hiernaast ziet NLWorks het als haar rol om ‘de Haarlemmer smeerolie te zijn binnen het ecosysteem’, door de 
samenwerking binnen het ecosysteem aan te jagen. Bijvoorbeeld rondom de meerjarige activiteitenagenda’s. 
Deze rol is wat minder gemakkelijk af te bakenen dan ‘de programmarol’, zo is in het interview aangegeven. Mede 
omdat het gaat om een nieuwe organisatie die én haar positie in de bestaande structuren nog moet innemen, én dit 
samen moet doen met NLiB en TINL voor wie hetzelfde geldt. Daarom heeft NLWorks deze rol ingevuld op de 
gebieden waarvan zij denkt ook echt meerwaarde te kunnen bieden, bijvoorbeeld via programmamanagement in 
complexe internationale settings en resultaatsturing. NLWorks richt zich dus alleen op publiek private collectieve 
trajecten waar andere partners in het netwerk onvoldoende toe zijn geëquipeerd.   
 
Concreet heeft NLWorks in ieder geval een rol toebedeeld gekregen in het faciliteren en helpen realiseren van de 
gezamenlijke meerjarige activiteitenagenda’s. NLWorks is er in de praktijk echter tegenaan gelopen dat deze 
meerjarige activiteitenagenda’s eerst inhoudelijke uitwerking behoefden. Iets dat zij beschouwt als de rol van de 
andere partijen uit het ecosysteem. Nu de inhoudelijke focus van de meerjarige activiteitenagenda’s nader is 
uitgewerkt, ziet NLWorks een coördinerende en monitorende rol voor zichzelf in de uitvoering. Bijvoorbeeld door de 
initiatieven uit de meerjarige activiteitenagenda’s met elkaar te verbinden, zodat deze van elkaar leren.  
 
Belangrijkste resultaten tot nu toe 
Hieronder sommen wij de belangrijkste resultaten van NLWorks op: 
• Als het gaat om het ontwikkelen en ondersteunen van publiek-private consortia, blijkt uit de beschikbare 

gegevens11 dat zich de afgelopen jaren zo’n 55 initiatieven bij NLWorks hebben aangediend. Ongeveer de helft 
hiervan is niet kansrijk gebleken of voldeed niet aan de criteria, dus is afgevallen of doorverwezen. De andere helft 
wordt momenteel door NLWorks ondersteund. Negen initiatieven hebben inmiddels geleid tot een publiek-privaat 
internationaal programma, inclusief getekende overeenkomsten en contracten. Achtien andere initiatieven zitten 
nog in de fase hiervoor, en worden gezien als kansrijk (‘business lead fase’). NLWorks verwacht dat vijf van deze 
achtien initiatieven volgend jaar ook in de ‘programmafase’ zitten.   

 
11 Rapportages De Werkplaats/NLWorks 2018, 2019 en 2020; verslagen ISO-commissie 
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• Uit een interview met partijen die door NLWorks bij het opzetten van een van de programma’s ondersteund zijn, 
blijkt dat deze ondersteuning als waardevol is en wordt ervaren. De toegevoegde waarde is volgens deze 
betrokkenen gelegen in het organiserend vermogen van NLWorks, en ook in het feit dat NLWorks een neutrale rol 
in het proces kan vervullen. Dit laatste helpt bij het samenstellen van een consortium, want NLWorks kan vanuit 
haar neutrale rol echt focussen op wat er, gelet op de kans aan kennis en kunde van andere partijen, nodig is, deze 
partijen met elkaar verbinden en hier ook keuzes in helpen maken (welke partij wel en welke niet betrekken). Het 
vinden van de juiste partners en het maken van dit soort keuzes kan voor een initiatiefnemer zelf lastig zijn, zo is 
aangegeven. 

• Gevraagd naar de rol van NLiB en TINL in (het opzetten van de) programma’s, is aangegeven dat deze rol aan het 
verschuiven is van vooral financiële ondersteuning naar ondersteuning door het inbrengen van kennis en het 
aandragen van de juiste partijen uit de eigen achterban. Er ontstaat dus meer operationele samenwerking, wat als 
positief wordt ervaren. 

• Tot slot heeft NLWorks een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van regelingen van RVO, door haar 
praktijkervaringen met het opbouwen van publiek-private consortia te delen en mee te denken over wat mist of 
beter kan. Concreet heeft zij ondersteund bij de inrichting van de pre-pps, de PIB module ter bevordering van 
consortiaopbouw, de collectieve DHI, het bilaterale innovatie instrument en het Strategische Meerjarige 
Marktbewerkingsinstrument (SMM), zo geeft zij aan.   
   

Beeld andere betrokkenen uit het ecosysteem bij rol en resultaten NLWorks 
Uit de interviews met andere betrokkenen bij het ecosysteem blijkt dat NLWorks wordt gezien als dé plek binnen het 
ecosysteem waar publiek en privaat wordt samengewerkt aan grote opgaven, en waar initiatieven samenkomen. 
Desalniettemin kwam er ook het signaal dat nog niet iedereen een helder beeld heeft van wat NLWorks te bieden 
heeft. Ook is benoemd dat publiek-private samenwerking, ook buiten NLWorks om, vorm krijgt.   
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4. Doelstelling en resultaten 

De Beleidsnota Investeren in Perspectief en de Handelsagenda benoemden als doel van de actielijn: Herinrichten van 
het publieke en private handels-, innovatie- en investeringsbevorderende netwerk, dat, door bestaande initiatieven te 
bundelen en te complementeren, de diensten en activiteiten daarvan inzichtelijker, beter bereikbaar en effectiever 
worden en uiteindelijk leiden tot een aantoonbaar vergroot Nederlands aandeel in buitenlandse markten door verbeterde 
en versterkte samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
 
Alles overziend kunnen we constateren dat: 
• De verschillende onderdelen van het netwerk inmiddels zijn opgericht en steeds optimaler worden ingericht. 
• Deze onderdelen voor zichzelf scherper hebben gekregen wat de eigen rol en bijdrage aan het ecosysteem is en 

dat ook eerste resultaten daarvan zichtbaar worden. 
• Dat vanuit deze opbouwfase nog duidelijker moet worden welke diensten en producten men aan bedrijven biedt 

vanuit de verschillende onderdelen in het ecosysteem. 
• Dat er daarbij ook gezamenlijke ambities en doelstellingen zouden kunnen worden geformuleerd. 
• Alsmede een heldere definitie van wie dan wat bijdraagt aan die doelstellingen, in de zin van inspanningen en 

verantwoordelijkheden. 
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5. Bronnen 

De volgende documenten zijn in de deskresearch betrokken: 
 
Algemeen 
• Team Nederland: Samen sterker in de wereld - Een actieplan voor banen en groei; Adviesrapport DTIB Stuurgroep 

internationale handels-, innovatie- en investeringsbevordering, april 2017  
• Investeren in perspectief; Goed voor de wereld, goed voor Nederland; Beleidsnota ministerie van Buitenlandse Zaken, 

mei 2018 
• Handelsagenda bij de nota Investeren in perspectief, ministerie van Buitenlandse Zaken, 2018 
• Kamerbrief Publiek private samenwerking internationaal ondernemen: Trade and Innovate NL, NLinBusiness, De 

Werkplaats en Global Stars, 13 december 2018 
• Kamerbrief: Handelsagenda: één jaar onderweg, 30 oktober 2019 
• Websites van de ministeries van BZ en EZK 

 
ISO NL 
• Herzien profiel voorzitter ISO NL, augustus 2020 
• ISO NL 2-pager 1 jaar verder 
• ISO NL Rapportage NLiB - TINL - NLWorks 2019 
• ISO NL Jaarplannen 2020 (concept) 
• ISO NL PPS ecosysteem Objective Goals Strategy Monitoring 

 
NLiB 
• Subsidieaanvraag stichting NLIB 9 augustus 2017 
• MinBuZa Subsidie toekenning 2017 
• Berenschot Rapportage NLIB Strategie, maart 2018 
• Jaarplan NLinBusiness 28 juni 2018 
• NLIB Jaarverslag 2017-2018 
• NLIB Commercieel Jaarverslag 2019 
• Strategie 2020 NLiB 
• NLinBusiness Midterm Review_Jaarplan 2020-2021 
• Website www.nlinbusiness.com 

 
NLWorks 
• Kwartiermakersrapport en de bijlagen daarbij 
• Stavaza Programma's (2019) 
• Advies ophanging aansturing Werkplaats versie 21 juni 2019 
• Besluit Werkplaats april 2019 
• Jaarplan NL Works 2020 OGSM 
• Jaarplan NL Works 2020 toelichting 
• Burning to Buying India NLWorks 
• Overzicht en status ingediende NL Works projecten 2018-2020 
• Masterdeck NLWorks program methodology 1.0 
• NLWorks eerste maanden (juni 2020) 
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• Voorbeeld NLWorks programma AgroTech Kentucky 
• Website www.nl-works.nl  

TINL 
• Convenant TINL - Compilatieversie 3 juli 2020 
• Jaarverslagen 2018 en 2019 
• RVO 6M en 12M rapportages 2018, 2019 en 2020 
• Resultaten TINL 2018 - 2019 - 2020 
• TINL missies evenementen 2018, 2019 en 2020 - Achilles run 
• Opdracht en factsheet Trade Relations Programma (februari 2020) 
• Factsheet Corona International Rebuild Programma (2020) 
• Website www.tradeandinnovate.nl 
 
De volgende betrokkenen hebben deelgenomen aan de interviews of zijn anderszins betrokken: 
• Management van NLWorks 
• Management van TINL 
• Management van NLiB 
• Verantwoordelijken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat 
• Directie en inhoudelijk betrokkenen van VNO-NCW, FME, Priva bv, Evofenedex, Metaalunie, RVO, BOM, Oostnl en 

enkele posten 
• Voorzitter ISO NL 
  



 
   

  

 

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 
urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 
mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 
onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 
projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 
waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 
(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 
een grote impact op morgen. 

  


