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Managementsamenvatting 

 

Over het DHK/DHI Instrument 
Met het DHK/DHI-instrument financiert het Ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2013 projecten 
van Nederlandse MKB-ers in opkomende markten en fragiele staten. De uitvoering van het 
instrument is sinds de start regelmatig aangepast. Het aanvankelijke DHK-instrument richtte zich 
op demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, en kennisverwervingsstudies. De kennisverwervings-
projecten zijn sinds 2016 niet meer subsidiabel, waarmee ook de naam van het instrument werd 
aangepast. Investeringsvoorbereidingsstudies worden als apart type gecommuniceerd sinds 2016. Het 
aantal doellanden is in vier stappen aangepast: inmiddels vallen alle landen onder het bereik. Het 
‘first-come-first-serve’-principe (FCFS) is per 2016 vervangen door een tendersysteem.  

Gedurende de evaluatieperiode zijn er 1059 aanvragen geweest. De meeste aanvragers vroegen 
ondersteuning aan voor een demonstratieproject (38%) of een haalbaarheidsstudies (35%). De 
slagingskans van een aanvraag was gemiddeld ±50%. Dit betekent dat 527 aanvragen uiteindelijk zijn 
afgekeurd. Ongeveer 1 op de 20 aanvragen richt zich op fragiele staten. 

De relevantie van het DHK/DHI Instrument 
De relevantie van het DHK/DHI-instrument voor het Nederlandse MKB is evident. Het DHK/DHI-
programma draagt bij aan een meer internationaal opererend MKB en is daarom –indien effectief– 
relevant voor het versterken van het concurrentievermogen van het Nederlandse MKB en de bredere 
economie. Daarnaast is het DHK/DHI-instrument ook relevant voor duurzame ontwikkeling. Aan 
de andere kant lijkt het instrument voor daadwerkelijke armoedebestrijding slechts ten dele relevant. 
Dit hangt samen met de focus op export, repatrieringsgedrag van ondernemingen, en de inmiddels te 
brede landenlijst.  

Het DHK/DHI-instrument is in hoge mate coherent met Nederlands en internationaal beleid. 
Het poogt om -door middel van private initiatieven- handel, investeringen en economische kansen te 
bevorderen in ontwikkelinsgebieden. Het instrument past goed binnen het streven van de Nederlandse 
overheid om tot een internationaler en competitief MKB te komen, wat ook op Europees niveau een 
belangrijke doelstelling is. Het DHK/DHI-instrument is complementair aan andere instrumenten en 
past binnen het portfolio van RVO voor landen buiten de Europese Unie 

Interne aansturing van het DHK/DHI-instrument 
Het ministerie en RVO wekken de indruk dat de aansturing van RVO door het ministerie formeel 
is. Gezien de grote belangen die op het spel staan valt daarvoor veel te zeggen. Niettemin zou intensiever 
contact tussen RVO en het ministerie, dat ook van de formele lijnen af kan wijken, het onderlinge begrip 
kunnen vergroten en de onderlinge afstemming verbeteren. 

RVO houdt geen gestuctureerde data bij over het DHK/DHI-instrument die verder gaan dan de 
gealloceerde budgetten, contactgegevens van het bedrijf en type instrument. Het betekent dat RVO 
gedurende de evaluatieperiode niet in staat is geweest om monitoring tijdens de uitvoering bij te houden 
die verder in de resultaatketen gaat dan het verlenen van de subsidie. Bedrijven geven aan dat RVO 
vooraf zeer duidelijk is over de data die van bedrijven nodig zijn. Voor het overgrote deel van de 
begunstigden was het duidelijk wat van hen werd verwacht gedurende hun project. 

Het beoordelingskader is in de loop der jaren veelvuldig aangepast en bestaat momenteel uit drie 
heldere stappen. Het duurt echter te lang om deze stappen te doorlopen, en bovendien zijn er jaarlijks 
te weinig momenten om een aanvraag in te dienen.  Begunstigden geven aan dat de beslissingstermijn 
van 13 weken te lang is, en dat de huidige twee tendermomenten in een aantal –veelal 
seizoensafhankelijke– sectoren te beperkt is. Dit biedt het MKB te weinig flexibiliteit.  
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Efficiëntie van de processen 
De administratieve lasten waren voor bedrijven  beperkt. Een aanvraag kost een bedrijf gemiddeld 
53 uur om voor te bereiden en in te dienen. De meerderheid van de aanvragers (61%) voelde zich 
genoodzaakt om een consultant/subsidieadviseur in te schakelen ten tijde van de aanvraagprocedure. 

De informatievoorziening van RVO aan ondernemers voorafgaand aan de aanvraag is door de jaren heen 
sterk geformaliseerd. Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op 1 januari 2016 het 
tendersysteem ingevoerd. De gedachte was dat dit zou leiden tot betere projecten, duidelijkere 
informatie voorbedrijven, efficiëntie voordelen bij RVO, en een level playing field. Uit onze 
casestudies en surveys blijkt dat driekwart van de bedrijven tevreden is met de informatievoorziening 
en communicatie voorafgaand aan de aanvraag en vindt dat de aanvraagcriteria duidelijk zijn. RVO lijkt 
de inperking van de informele communicatie met aanvragers goed te hebben opgevangen met een 
duidelijk website en formele communicatie. 

De uitvoeringskosten binnen RVO zijn prudent opgebouwd, en verschillen weinig tussen type 
doelland en type instrument. RVO voert het instrument efficiënt uit. Maar door de zeer sterke focus op 
een ‘gelijk speelveld voor ondernemers’, wordt het voor RVO steeds moeilijker om ondernemers te 
betrekken in de verbetering van het instrument. Feedback van ondernemers is belangrijk voor RVO, 
maar het DHK/DHI-team heeft door aanpassingen in het instrument minder toegang tot feedback. 

Outputs: directe resultaten van het DHK/DHI Instrument  
Deze evaluatie onderscheidt vier typen outputs: groei van het aantal (klant)contacten, betere 
marktkennis, betere marktposities, en een betere investeerbaarheid van de producten en diensten.  

Groei van het aantal nieuwe contacten is positief, maar wisselt sterk per type project. Gemiddeld 
leveren DHK/DHI-projecten 15-20 contacten met lokale partners op, maar het gros van deze contacten 
leidt niet tot samenwerking in het betreden van de markt: het gaat om eenvoudige kennismakingen. In 
totaal heeft 46% (in de survey) van de bedrijven die in de periode 2013-2015 zijn gestart reeds orders 
ontvangen van klanten. Het is voor bedrijven aanzienlijk makkelijker om lokale contacten te leggen in 
DTIF-landen dan in DGGF-landen. DHK/DHI-projecten dragen bij aan betere marktkennis. Kennis 
en begrip richten zich vooral op de (handels-) cultuur in de doellanden. De bijdrage van het DHK/DHI-
project is doorgaans ingebed in een breder leerproces, dat al gaande was voor de aanvraag bij RVO. Deze 
toename is niet te kwantificeren. 

DHK/DHI-projecten lijken bij te dragen aan een sterkere marktpositie. De evaluatie laat zien dat de  
overgrote meerderheid van de ondernemers positieve reacties krijgen op hun product of dienst in de 
doelmarkt. 30% van de ondernemers past naar aanleiding van feedback hun producten en/of diensten 
aan om de marktpositie verder te versterken. De investeerbaarheid van projecten is goed. Zo’n vier 
op de tien deelnemende bedrijven heeft voor het product of de dienst waarop het DHK/DHI-project zich 
richtte inmiddels een businessplan klaar. Vier op de tien begunstigden van het DHK/DHI-instrument 
heeft naar eigen zeggen een duidelijke en realistische exportstrategie voor het specifieke product of 
dienst geformuleerd. 

Huidige en verwachte resultaten en impacts van het DHK/DHI-instrument  
Deze evaluatie onderscheidt drie typen verwachte resultaten en impacts: succesvolle toetreding tot de 
doelmarkten; succesvolle verdere internationalisering; en resultaten voor de Nederlandse economie en 
die van de doellanden.  

Het aantal bedrijven dat -na DHK/DHI- succesvol andere investeringsondersteuning aanvraagt 
bij RVO is beperkt. Volgens de gegevens van RVO zijn er nog geen bedrijven van DHK/DHI 
doorgestroomd naar DTIF en hebben slechts 7 bedrijven de stap gemaakt naar DGGF. Dit betekent dat 
de pijplijnfunctie van het DHK/DHI-instrument vooralsnog beperkt is. Dit komt deels door het 
financieringsgat tussen de instrumenten. DTIF is daarnaast nog maar kort operationeel. Slechts 15% van 
de DHK/DHI-bedrijven ontvangt exportfinanciering. Dat kan private financiering zijn, maar ook 
financiering via Atradius.  
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Een kwart van de projecten leidt tot succesvolle goedkeuring en bijna de helft (46%)  binnen twee 
tot vier jaar tot lancering van een product op de doelmarkt. Het is niet mogelijk een direct verband met 
het instrument te leggen. Maar het is wel duidelijk dat RVO en het Ministerie hielpen Nederlandse 
ondernemers om culturele belemmeringen te beslechten. In het bijzonder doordat zij vaker in het 
doelland konden zijn, was het mogelijk om een beter begrip van de culturele aspecten van die markt te 
kweken. 

Het DHK/DHI-instrument lijkt vooral bij te dragen aan een sterkere internationaliserings-
strategie van het Nederlandse MKB. DHK/DHI-begunstigden willen doorgaans in meer landen werken 
dan het doelland van het project. Uit de cases blijkt ook dat uitbreidingsdrang van de door het 
DHK/DHI-instrument begunstigden over het algemeen niet beperkt blijft tot het oorspronkelijke 
doelland. Vanuit de cases resoneert in een aantal gevallen een hoopvolle houding ten opzichte van de 
ondernemers om hun afzet verder uit te breiden naar omliggende landen als gevolg van het succes van 
hun activiteiten in de nieuwe markt. 

Onze data laten zien dat het instrument bijdraagt aan hogere export en een kleine mate van FDI. 
DHK/DHI-projecten creëren in beperkte mate directe werkgelegenheid in de doellanden. Het 
gaat om een resultaat van 300 nieuw FTE en een verwacht effect van ±450 nieuw FTE voor de komende 
2 jaar voor DGGF-landen. In fragiele landen in het bijzonder zou het, pro rato, om ongeveer ±50-80 
nieuw FTE gaan.  Dit is slechts een schatting en niet gecorrigeerd voor additionaliteit van de regeling. 
Uit de casestudies blijkt het dat het merendeel van de banen om laagopgeleid personeel gaat. In het 
algemeen kan worden gesteld dat eerste positieve resultaten wat betreft resultaten voor de Nederlandse 
economie en die van de doellanden zichtbaar zijn.  

Aanbevelingen voor betere processen en effectiviteit 
Om de processen te verbeteren bevelen wij het Ministerie en RVO aan om:  

• Het huidige tendersysteem te herzien zodat het MKB beter bediend wordt 

• De beoordelingstermijn van aanvragen terug te brengen naar 8 weken of minder 

Om de effectiviteit van het DHK/DHI-Instrument te verbeteren bevelen wij aan om: 

•  De landenlijst aan te scherpen 
•  De pijplijnfunctie voor andere RVO-instrumenten te versterken 
•  Het DHK/DHI-instrument na jaren met veel veranderingen in rustiger vaarwater te brengen 
 

Daarnaast bevelen wij aan om -naast de geoperationaliseerde variabelen in de nieuwe MERC- negen 
indicatoren structureel bij te houden.   
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INLEIDING EN ACHTERGROND 
 

1 Inleiding  

Dit hoofdstuk geeft een korte inleiding van deze evaluatie. Paragraaf 1.1 introduceert het DHK/DHI-
instrument. De aanleiding en doelstelling van deze evaluatie is gegeven in paragraaf 1.2. Paragraaf 1.3 
geeft de aanpak van deze evaluatie en paragraaf 1.4 presenteert de structuur van dit rapport.  

1.1 Korte introductie van het DHK/DHI-instrument.  
Op 1 januari 2013 introduceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken het DHK Instrument.  Sinds 
2016  is DHK vervangen door DHI. Met het DHK/DHI-instrument financierde het ministerie projecten 
van Nederlandse MKB-ers in opkomende markten. In eerste instantie was het instrument gericht op 
opkomende landen en de landen van de transitiefaciliteit, en werd het gefinancierd vanuit het budget 
van DGBEB (Directie DIO). 

De uitvoering van het instrument is sinds 2013 regelmatig aangepast. Het aanvankelijke DHK-
instrument richtte zich op demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, en kennisverwervingsstudies. 
De kennisverwervingsprojecten zijn sinds 2016 niet meer subsidiabel, waarmee ook de naam van het 
instrument werd aangepast. Investeringsvoorbereidingsstudies worden als apart type gecommuniceerd 
sinds 2016. Maar ook in 2013 t/m 2015 (onder DHK) konden er al investeringsvoorbereidingsstudies 
worden gedaan. Toen gebeurde dat onder de noemer haalbaarheidsstudies.  

Het aantal doellanden is in vier stappen aangepast: inmiddels vallen alle landen waartegen geen sancties 
gelden onder het bereik. Het ‘first-come-first-serve’-principe (FCFS) is per 2016 vervangen door een 
tendersysteem. Paragraaf 2.1 bespreekt deze ontwikkelingen in detail.  

DGIS (Directie DDE) participeert vanaf 2014. RVO voert het instrument uit namens het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het budget van het instrument voor 2018 bedraagt €9mln en varieert per jaar. In 
2018 valt onder DTIF €5mln, en onder DGGF €4mln. De posten investeren in-kind met advies en 
onderzoek. Aan het MKB wordt een eigen inbreng van 50% gevraagd die zowel in-kind als in cash kan 
zijn.  

Gecommitteerde bedragen per project verschillen binnen het bereik €10K-€200K sterk tussen de typen 
instrumenten, maar ook binnen de individuele typen. De onderstaande figuur laat de gecommiteerde 
bedragen per type instrument zien. 
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Figuur 1  Gecommiteerde bedragen per toegekend project (in €1000) 

 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling van deze mid-term evaluatie 
RVO heeft Technopolis gevraagd een mid-term evaluatie uit te voeren van het DHK/DHI-instrument. 
Deze evaluatie heeft –conform uw ToR- de volgende twee hoofddoelen:  

• Het bieden van inzicht in resultaten en effecten van de afgeronde projecten en  

• Lessen trekken uit de opzet en werking van de regeling om de uitvoering ervan in de toekomst 
te verbeteren. 

Het ministerie zal de evaluatie tevens gebruiken voor de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de 
begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) die wordt uitgevoerd door 
de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB).  

1.3 Evaluatieaanpak: 25 evaluatievragen en 5 typen bronnen 
Deze evaluatie beantwoordt 25 onderzoeksvragen die door het ministerie en RVO vooraf zijn gesteld in 
de ToR. Deze vragen gaan over de effecten van het instrument, maar ook over de onderliggende 
processen (selectie van projecten, relaties tussen het ministerie en RVO en tussen RVO en begunstigden, 
etc.) 

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op vijf typen bronnen. Dat zijn: 

1. Documenten van het ministerie en RVO. Van RVO en het ministerie ontvingen wij 
rapportages van de DTIB Stuurgroep Internationale Handels-, Innovatie en 
Investeringsbevordering uit 2017; de kabinetsbrief over de oprichting van Invest-NL uit 2017; de 
kamerbrief over de voortgang van Invest-NL uit juni 2017; de effectmeting van PESP uit 2017; de 
structuur van de drempeltoets; de structuur van de exittoets; een voorbeeld van de integrale 
beoordeling; een overzicht van de resultaatketen; een overzicht van de veronderstelde werking en 
onderliggende aannames van het ministerie en RVO; en een overzicht van de door RVO gebruikte 
indicatoren.  

2. Projectdata van RVO. RVO leverde het totale overzicht van projecten onder DHK en DHI van 
2013 t/m de eerste tender van 2017 en een overzicht bezwaar (-en beroeps) procedures. Deze 
overzichten waren niet zo gestructureerd als wij gewend zijn van programma’s in het buitenland. 
Contactdata waren vaak niet in orde, en bovendien misten zij een aantal belangrijke indicatoren. De 
analyses in deze evaluatie zijn daardoor niet zo gedetailleerd als voorzien. Paragraaf 4.2.1 bespreekt 
de details.  
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3. Interviews met beleidsmakers en MKB-ers. In totaal hebben wij 14 interviews uitgevoerd met 
beleidsmakers en MKB-ers. De lijst met geïnterviewden is gegeven in Bijlage A.2  . 

4. Enquêtes onder bedrijven. Een enquête is uitgestuurd naar contactpersonen in 760 bedrijven. 
De enquête behandelde het aanvraagproces, financiering en cofinanciering van het project, 
beoordeling RVO tijdens de uitvoering van het project, outputs van het project, en toekomstige 
ontwikkelingen. De adresgegevens van de 760 bedrijven kwamen uit de projectdata van RVO. De 
respons was goed: 284 (37%). De details van de enquête worden besproken in Annex A.3   

5. Casestudies. Voor de evaluatie zijn 30 casestudies uitgevoerd. Bij de selectie van de casestudies is 
gezorgd voor een gelijke verdeling over D-, H-, K- (en I-) projecten, met ieder 10 cases. Ook is er 
rekening gehouden met de in de TOR voorgestelde verdeling over projecten met een succesvolle of 
niet succesvolle aanvraag. De cases worden niet in detail besproken, omdat het veelal om 
concurrentiegevoelige informatie gaat. De details van de casestudies worden besproken in Annex 
A.4   

1.4 Structuur van dit rapport 
Dit rapport kent drie delen. Na dit inleidende deel gaat het tweede deel (vanaf pagina 9) in op de 
uitvoering van het DHK/DHI-instrument. Het bespreekt de interne aansturing van het instrument 
(hoofdstuk 4) de selectie en totstandkoming van DHK/DHI-projecten (hoofdstuk 5), en de efficiëntie 
van de uitvoeringsprocessen (hoofdstuk 6). 

Het derde deel (vanaf pagina 19) bespreekt de resultaten van het DHK/DHI-instrument. Dit deel gaat 
in op de inputs en activiteiten die met DHK/DHI worden gefinancierd (hoofdstuk 7), de eerste effecten 
voor bedrijven: outputs van DHK/DHI (hoofdstuk 8), en de outcomes, resultaten en mogelijke impacts 
(hoofdstuk 9). 
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2 Achtergrond, doel en resultaatketen van het DHK/DHI-instrument 

Dit hoofdstuk bespreekt de details van het instrument. In paragraaf 2.1 wordt kort de geschiedenis van 
het instrument besproken. Paragraaf 2.2 gaat in op de resultaatketen (theory of change) van het 
instrument.   

2.1 Ontwikkeling van het DHK/DHI Instrument door de jaren heen 
Het DHK-instrument werd geïntroduceerd in April 2013, maar is eigenlijk een verzameling van 
instrumenten die een langere geschiedenis hebben. Zij werden aangeboden onder het 2g@there-
programma (D), PESP en 2xplore (H) en Package for Growth (K). Het geïntegreerde DHK-instrument 
werd vastgelegd in een officiële zelfstandige regeling in juli 20141, ook ter voorbereiding op het Dutch 
Trade and Investment Fund (DTIF) en het Dutch Good Growth Fund (DGGF).2 

Het DHK/DHI-instrument helpt bedrijven marktinformatie te verzamelen, producten te  demonstreren 
in de doelmarkt en om eerste klanten en/of lokale partners op te doen. De eerste openstelling van DHK 
in April 2013 was gericht op opkomende landen en de landen van de transitiefaciliteit (Zuid-Afrika, 
Colombia en Vietnam), en werd gefinancierd vanuit het budget van DGBEB (Directoraat DIO). Op 1 juni 
2014 werd deze lijst uitgebreid tot/met 68 DGGF-landen nadat DGIS (Directoraat DDE) ook in de DHK-
regeling stapte3. Sinds deze uitbreiding worden projecten met als doel de DGGF-landen ook getoetst op 
ontwikkelingsimpact.  

In 2016 is DHK vervangen door DHI. Op 1 januari van dat jaar hield het onderdeel kennisverwerving  
op te bestaan, en werd het onderdeel haalbaarheidsstudies gesplitst in Haalbaarheidsstudies en 
Investeringsvoorbereidingsstudies. Investeringsvoorbereidingsstudies bestonden ook voor 2016, maar 
waren toen nog onderdeel van de haalbaarheidsstudies. Ook begin 2016 verandert de 
selectiesystematiek, en werd de tot dan toe geldende first-come-first-serve met intake vervangen door 
een tendermechanisme.  

In 2017 is de lijst van landen uitgebreid naar alle andere landen, exclusief sanctielanden, inclusief 
ontwikkelde markten. Ook werd in dat jaar een verplichte quickscan ingevoerd, die potentiële 
deelnemers het hele jaar kunnen doen. In die quickscan adviseert RVO of het voorstel aansluit bij de 
doelstellingen van DHI. Sinds 2017 wordt ook gebruik gemaakt van RVO’s e-loket aanvraagmethodiek. 
Dit is een aanvraagprogramma voor subsidies bij RVO.  

2.2 Resultaatketen van het DHK/DHI-instrument 
Een resultaatketen (Theory of Change) geeft de relatie aan tussen de ingezette middelen (inputs), 
activiteiten, bereik (portfolio), verschillende niveaus van resultaten (outputs en outcomes) en 
uiteindelijk de verwachte impacts. Een resultaatketen is een nuttig instrument om de interne logica van 
het DHK/DHI-instrument visueel te presenteren en om de evaluatiecriteria (doelmatigheid, 
doeltreffendheid, relevantie, coherentie, duurzaamheid) aan te toetsten.  

Gebaseerd op een analyse van programmadocumentatie, waaronder interne monitoring & evaluatie 
documentatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van RVO4, gesprekken met 
beleidsstakeholders en een discussie in de begeleidingscommissie van deze evaluatie, is gekomen tot een 
herijkte resultaatketen van het DHK/DHI-instrument. Uitgangspunt daarvoor is de situatie ten tijde van 
deze evaluatie: november 2017.  

                                                
1 Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuZa.-
2014.361940, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren 
2 AgentschapNL (2013) Aanvullende offerte haalbaarheidsstudies, kennisverwerving en demonstratieprojecten op opkomende 
markten, inclusief TF-landen (interne memo) 
3 Later dat jaar wordt Rusland geschrapt als doelland i.v.m. internationale economische sancties. 
4 In het bijzonder de DHK/DHI M&E Cirkel 
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De resultaatketen van het DHK/DHI-instrument is in de onderstaande figuur weergegeven. Deze laat 
gelijk zien dat het instrument rust op twee belangrijke typen doelstellingen die worden bediend vanuit 
eenzelfde type activiteit. De belangrijkste activiteit van het DHK/DHI-programma is het faciliteren van 
demonstratie-, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidende projecten die bedrijven helpen om zich 
beter te positioneren wat betreft concrete toegang tot nieuwe markten. Hierbij richten de D, H en I 
elementen van DHI zich op (combinaties van) verschillende barrières, respectievelijk juiste afstemming 
van producten op doelmarkten en, marktinformatie (vraag, concurrentie, ondernemersklimaat), nieuwe 
contacten (partners, klanten) en een ‘investment-ready’ propositie.     

Het addresseren van deze barrieres dient de toegang tot deze markten te verbeteren, daarmee twee 
belangrijke doelen dienend. Ten eerste, een concurrerend en sterk Nederlands MKB vraagt om een 
sterkere internationalisering en daarmee gepaard gaande export en buitenlandse investeringen. Ten 
tweede, Nederlandse investeringen en export kan bijdragen aan het doel van duurzame en inclusieve 
economische groei en afname van armoede in ontwikkelingslanden5 in het bijzonder. 

Figuur 2  Resultaatketen van het DHK/DHI-instrument 
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3 Relevantie en coherentie van het DHK/DHI-instrument 

Dit hoofdstuk bespreekt de relevantie van het DHK/DHI-instrument in paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 gaat 
in op de coherentie. Deze hoofdstukken zijn niet gerelateerd aan specifieke evaluatievragen, maar zijn 
gebaseerd op de gangbare evaluatiecriteria.  

3.1 Relevantie van het instrument 
Relevantie duidt op de mate waarin de geïdentificeerde doelen (nog steeds) daadwerkelijke problemen 
adresseren en of de activiteiten logischerwijs ook middelen zijn om als oplossingen te dienen voor deze 
problemen.  

3.1.1 De noodzaak van het DHK/DHI-instrument is niet vast te stellen 
De onderliggende aanname van het DHK/DHI-instrument is dat het Nederlandse MKB suboptimaal 
exporteert en onderinvesteert in het buitenland als het gevolg van marktfalen. Meer specifiek gaat het 
dan om te weinig concrete informatie over de marktvraag en marktomstandigheden en gebrek aan 
toegang tot mogelijke partners en klanten6. Deze onzekerheid kan deels worden weggenomen door het 
risico te verlagen door middel van een subsidie op een investering in deze markttoegang, en dat is precies 
wat DHK/DHI doet. Daarmee zijn de activiteiten zeer relevant voor de gestelde doelstellingen. Wel is 
het lastig vast te stellen of, en in welke mate, er inderdaad sprake is van marktfalen en dat het MKB 
inderdaad onderinvesteert. Met andere woorden: het is niet duidelijk in welke mate de aanname van het 
DHK/DHI-instrument correct is.  

Een analyse uitgevoerd kort voor de start van het DHK/DHI-instrument laat zien dat het Nederlandse 
MKB reeds tot de kop van Europa behoort wat betreft export, maar dat er nog wel ruimte is voor groei 
van de internationalisering7. Het definitief ex-ante vaststellen van een marktfalen is echter in de praktijk 
in het domein van private sector ondersteuning in het algemeen theoretisch en empirisch complex. Een 
alternatief is ex-post vaststellen of de interventie effectief en vooral ook doelmatig resultaten voor de 
bedrijven onder deelnemers laat zien in vergelijking tot niet-deelnemers. Als er geen marktfalen (gebrek 
aan kennis, toegang) was, dan is het te verwachten dat deelnemers niet veel beter presteren dan niet-
deelnemers.  

3.1.2 De relevantie voor het Nederlandse MKB is evident 
Wat betreft de relevantie van de programmadoelstellingen tot de uiteindelijke impacts, is het belangrijk 
een onderscheid te maken tussen de gewenste impacts op het Nederlandse MKB en de impact op 
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Wat betreft de impact op het Nederlandse MKB, is er 
uitgebreid beleids- en wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat het MKB dat 
internationaal opereert8 over het algemeen sneller groeit, beter bestand is tegen economische 
conjunctuurwisselingen9, en beter innoveert. Het DHK/DHI-programma draagt hier in potentie direct 
aan bij en is daarom –indien effectief– relevant voor het versterken van de competitiviteit van het 
Nederlandse MKB en de bredere economie.  

Figuur 3  Ervaringen van een ondernemer: opbouw van een netwerk voor financiering  

Bij een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor solar energie in vluchtelingenkampen kon 
het bedrijf dankzij de bijdrage van RVO een sterk netwerk opbouwen met daarin de VN en de 
Nederlandse defensie.  Inmiddels zit de groei van het bedrijf een stroomversnelling, met uitbreiding 
naar verschillende conflictgebieden en heeft het bedrijf  vervolgfinanciering gevonden bij de VN. 

                                                
6 Er zijn andere vormen van marktfalen zoals gebrek aan toegang tot kapitaal door (te) voorzichtige financiers  
7 Birch Consultants (2013). DGGF Fonds: Onderzoek en Aanbevelingen 
8 CBS (2012). ‘Internationalisation Monitor 2012’, Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen. 
9 CBS (2012). ‘Internationalisation Monitor 2012’, Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen. 
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3.1.3 Het DHK/DHI-instrument is relevant voor duurzame ontwikkeling 
De tweede beoogde impact, duurzame ontwikkeling, betreft een brede doelstelling over inclusieve, 
duurzame groei in de doellanden. Deze brede definitie sluit in principe aan bij het nieuwe SDG-
paradigma waarin zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen in deze doelstellingen worden 
meegenomen. De achterliggende gedachte is dat een grotere internationalisering van het bedrijfsleven 
leidt tot productiviteitsverbetering en daarmee groei door middel van kennisoverdracht en beter 
functionerende (concurrerende) markten, iets waarvoor zowel theoretisch en empirisch bewijs10 is, 
waarmee DHK/DHI relevant is voor deze doelstelling.  

Figuur 4  Ervaringen van een ondernemer: training van lokale medewerkers in Oeganda 

Bij een demonstratieproject in Oeganda waarbij er een nieuwe melkverpakkingstechniek 
geïntroduceerd wordt op de Oegandese markt, zijn er inmiddels zes lokale medewerkers getraind 
en dit zal nog verder oplopen naar tien. Het bedrijf heeft een lokale partner die helpt om contact te 
leggen met de bevolking en overheid. In tegenstelling tot grote Chinese fabrikanten van melkpoeder 
in Afrika probeert dit project juist in kleine gemeenschappen bij te dragen aan zelfvoorziening door 
de lokale bevolking. Volgens de begunstigde heeft ook de Nederlandse ambassade bijgedragen aan 
hun entrée op de lokale markt en zijn er nu ook andere Afrikaanse landen geïnteresseerd in hun 
product. 

 

3.1.4 Het DHK/DHI-instrument is slechts deels en met name indirect relevant voor 
armoedebestrijding 

Tenslotte, DHK/DHI poogt ook bij te dragen aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (DGGF-
landen). Dit kan zowel direct doordat het MKB via investeringen banen creëert in deze landen, of 
indirect via de eerder beschreven productiviteitsstijging. Uit de literatuur is bekend dat buitenlandse 
bedrijven vaak betere primaire en secundaire voorwaarden bieden dan lokale bedrijven. Echter, 
DHK/DHI is ook gericht op export, niet alleen op buitenlandse investeringen, en niet alle projecten 
zullen leiden tot de creatie van lokale werkgelegenheid. Het is ook waarschijnlijk dat slechts een 
minderheid van bedrijven direct zal investeren, omdat dit in het algemeen veel minder voorkomt.11  

Zelfs voor directe investeringen speelt dat buitenlandse bedrijven een deel van de gegenereerde waarde 
zullen repatriëren. Intensievere concurrentie vanuit export of via investeringen kan ook, in ieder geval 
op de korte termijn, leiden tot lokaal banenverlies. Deze impactroute is daarmee onzeker, op korte 
termijn soms negatief12. Ten slotte, is een positieve indirecte route te onderscheiden waar het 
DHK/DHI-instrument in theorie dient als het voorportaal voor DGGF, waarin een grotere focus op 
directe impact op armoede en lokale duurzame ontwikkeling aanwezig is. Vanuit de directe en indirecte 
impactroutes komt een algemeen beeld naar voren dat de DHK/DHI-interventies op de lange termijn 
bijdragen aan armoedebestrijding, maar dat de directe impact op bijvoorbeeld banencreatie zeer 
afhankelijk van het type bedrijf, product en markt is.  Aangezien een substantieel deel van het portfolio 
van het DHK/DHI-instrument niet gericht is op DGGF-landen, kunnen we concluderen dat in het 
algemeen DHK/DHI slechts deels en met name indirect relevant is voor armoedebestrijding, en dat 
directe impact afhangt van de gekozen portfoliostrategie en de mate waarin deze ondernemers 
doorstromen naar DGGF. De mate waarin de gekozen portfoliostrategie heeft bijgedragen aan 
armoedebestrijding komt aan de orde in dit rapport. Hierbij moet worden opgemerkt dat de doelstelling 
duurzame ontwikkeling (zie 3.1.3) van toepassing is op DGGF-landen, en dat via kennisoverdracht en 

                                                
10 Zie bijvoorbeeld Piyareekul Uttuma & Perridy (2010). Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers: the Experience of 
ASEAN Countries. Journal of Economic Integration. 25(2), June 2010; 298-323 
11 Uit onderzoek van CBS (2012), ibid., blijkt dat 8% van de bedrijven exporteert, maar slechts 0,3% aan FDI doet. 
12 Algemene Rekenkamer (2015). Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven 



 
 

Buiten gebaande paden 8 
 

versterking van lokale productiekracht ook lokale impact oplevert die indirect weer kan bijdragen aan 
armoedebestrijiding.  

3.1.5 De brede landenlijst zorgt ervoor dat de relevantie sterk verschilt tussen doellanden  
Het DHK/DHI-instrument staat open voor alle landen. De relevantie van het instrument is veel zwakker 
wanneer het gaat om doellanden die binnen de Europese Unie vallen. Er bestaat reeds een veelvoud aan 
instrumenten om ondernemers te faciliteren te exporteren naar en investeren in andere EU-landen. 
Voorbeelden zijn regionale ontwikkelingsfondsen (EFRO), interregionale samenwerkingsverbanden 
(INTERREG), pan-Europese initiatieven zoals de Enterprise Europe Network en innovatiegerichte 
programma’s zoals COSME en EUREKA/EUROSTARS binnen het Horizon 2020 programma. 
Daarnaast is markttoegang over het algemeen veel minder complex, omdat door vrij verkeer van 
goederen en diensten, gezamenlijke productstandaarden en regelgeving de barrières voor marktentree 
veel lager zijn. Ondanks dat er nu een aantal goedgekeurde aanvragen zijn op ontwikkede Europese 
markten,  waarbij de aanvragers terdege voor complexe vraagstukken staan, is het de vraag of dergelijke 
projecten niet beter door andere programma’s bediend kunnen worden. De complementariteit en 
toegevoegde waarde van DHK/DHI lijkt op deze ontwikkelde markten niet per se zo sterk als op de meer 
traditionele doellanden. Openstelling voor alle niet-EU landen (inclusief opkomende en andere 
ontwikkelde markten) lijkt echter wel gerechtvaardigd, omdat hier inderdaad sprake is van complexe 
toegang voor bedrijven.  

3.2 Coherentie DHK/DHI 
Coherentie zegt iets over de mate waarin de regeling qua doelstellingen past in breder beleid, en de mate 
waarin het instrument qua implementatie complementair is aan andere instrumenten.  Aan de hand van 
de resultaatketen is het ook mogelijk om de coherentie van het DHK/DHI-instrument in kaart te 
brengen. 

3.2.1 Het DHK/DHI-instrument is in hoge mate coherent met Nederlands en internationaal beleid 
Wat betreft coherentie met betrekking tot de doelstellingen, kunnen we over het algemeen concluderen 
dat het DHK/DHI-instrument in hoge mate coherent is met Nederlands en internationaal beleid. Ten 
eerste sluit het DHK/DHI-instrument goed aan bij de ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten 
opzichte van internationale samenwerking zoals gedocumenteerd in de visienota ‘Wat de wereld 
verdient’ uit 2013.13 Het DHK/DHI-instrument sluit goed aan bij de grotere nadruk op de rol van de 
private sector, handel, investeringen en economische kansen in het algemeen in plaats van 
ontwikkelingshulp14 die dit beleid voorstaat. Het instrument past ook goed bij het doel van de 
Nederlandse overheid om tot een internationaler en competitief MKB te komen, wat ook op Europees 
niveau een belangrijke doelstelling is.15 Tenslotte poogt het DHK/DHI-instrument bij te dragen aan 
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, waarmee het instrument aansluit bij de internationaal 
afgesproken Sustainable Development Goals, in het bijzonder SDG 8 (Decent Work and Economic 
Growth) en SDG 9 (Industry, Investement and Innovation). Hieruit blijkt dat het DHK/DHI-
instrument qua doelstellingen goed aansluit bij staand beleid. 

3.2.2 Het instrument is complementair aan andere instrumenten en past binnen het portfolio van 
RVO voor landen buiten de Europese Unie 

Wat betreft implementatiecoherentie kan worden geconcludeerd dat het DHK/DHI-instrument over het 
algemeen complementair is aan andere instrumenten en goed past binnen het portfolio van RVO voor 
landen buiten de Europese Unie. Het instrument vult het gat in tussen Starters International Business 
(SIB), waar het gaat om relatief kleine vouchers (subsidies) voor een eerste kennismaking, en DGGF en 
DTIF, waarbij op basis van kredieten, participatie of garanties bestaande partnerschappen worden 

                                                
13 Ministerie Buitenlandse Zaken (2013). ‘Wat de Wereld Verdient’. 
14 Behalve voor de meest arme en fragiele staten, en staten in noodsituaties. 
15 ‘Small Business, Big World — a new partnership to help SMEs seize global opportunities’ (2011) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0702 
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gesteund. Uit interviews met het postennetwerk blijkt ook dat het instrument als complementair aan 
andere instrumenten wordt gezien en dat er geen overlap bestaat met andere instrumenten. 
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UITVOERINGSPROCESSEN EN INPUTS 

4 Interne aansturing van het Instrument 

Dit hoofdstuk presenteert de interne aansturing van het DHK/DHI-instrument. Paragraaf 4.1 geeft aan 
hoe RVO door het ministerie werd aangestuurd, terwijl paragraaf 4.2 ingaat op de wijze waarop RVO 
vervolgens MKB-ers aanstuurt.  

4.1 Hoe RVO door het ministerie is aangestuurd 

4.1.1 De relatie tussen het ministerie en RVO wordt geregeld door een heldere subsidieregeling 
Artikel 4:23 Awb bepaalt dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals elk bestuursorgaan, slechts 
subsidie kan verstrekken op basis van een wettelijk voorschrift. Hiertoe heeft het ministerie een 
subsidieregelgeving ingericht, waarvan de grote lijnen worden bepaald door de zogenaamde Kaderwet. 
Daaronder hangt het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken (amvb) waarin procedurele 
zaken zijn beschreven. En weer daaronder hangt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 
2006 (een ministeriële regeling) waarin is omschreven voor welke activiteiten subsidie kan worden 
verkregen.16 

RVO is door het ministerie gemandateerd het DHK/DHI-instrument uit te voeren. Dit is gespecificeerd 
in een algemeen besluit waarin de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
RVO mandateert rechtshandelingen te verrichten voor de regelingen en programma’s die RVO voor BZ 
uitvoert.17 In gepubliceerde besluiten van RVO wordt vervolgens bepaald hoe de mandatering binnen 
RVO doorwerkt.  

4.1.2 Binnen het kader van deze subsidieregeling worden jaarlijks beknopte offertes ingediend 
In 2013 stelde het ministerie een beleidskader op waar binnen RVO het instrument zou gaan uitvoeren. 
De in het beleidskader beschreven regels bepaalden de aanvraagprocedure, eisen aan aanvragers van de 
subsidie, administratieve lasten, beoordelingscriteria begripsbepalingen, subsidiabele projecten, 
omvang van de subsidie, subsidiabele projectkosten, en afwijzingsgronden. 

In de praktijk dient RVO jaarlijks een offerte in voor de uitvoering van het DHK/DHI-instrument. Voor 
deze evaluatie hebben wij ons in overleg met RVO gebaseerd op de offerte voor het eerste jaar en op 
gegevens van de meest recente offerte. De eerste offerte beslaat vier pagina’s en gaat zeer beknopt in op 
het instrument, het beleidsgeld, de beoogde resultaten, en de uitvoeringskosten. De relatie tussen RVO 
en het ministerie wordt niet besproken. RVO voert het instrument in relatief grote zelfstandigheid uit. 
Dat betekent dat de uitvoering van DHK en DHI door het ministerie in grote lijnen aan RVO zelf wordt 
overgelaten.  

4.1.3 Meer communicatie tussen ministerie en RVO kan bijdragen aan beter onderling begrip 
RVO en het ministerie verschillen af en toe van mening over de juiste uitvoering van het instrument. Zo 
heerst bij het ministerie enige frustratie over wat met interpreteert als een ‘te rigide uitvoering’ van de 
regeling door RVO waarbij RVO soms wat te weinig flexibel is naar MKB-ers. Een herhaaldelijk genoemd 
voorbeeld is dat van een weinig pragmatische omgang met aanvragers die niet aan alle administratieve 
voorwaarden voldoen. RVO wijst erop dat die rigiditeit is ingebouwd in de voorwaarden van het 

                                                
16 Zie ook: Auditdienst Rijk (2017). Onderzoeksrapport Evaluatie Subsidieregeling BZ 2006 
17 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 maart 2014, nr. MinBuZa.2014-
106796 , tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Met dit algemene besluit zijn 31 eerdere specifieke mandaten komen te vervallen. 
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ministerie, en alleen maar groter is geworden sinds men op verzoek van het ministerie is overgegaan 
naar een tendersysteem.  

Het ministerie en RVO wekken allebei de indruk de aansturing van RVO door het ministerie als een erg 
formele aangelegenheid te zien. Gezien de belangen die op het spel staan is dat een goede zaak. 
Niettemin zou intensiever contact tussen RVO en het ministerie, dat ook van de formele lijnen af kan 
wijken, de onderlinge afstemming beter kunnen maken.   

4.2 Hoe ondernemers door RVO worden aangestuurd 

4.2.1 RVO houdt slechts in zeer beperkte mate en ongestructureerd sturingsdata bij. Hier is ruimte 
voor verbetering 

Gedurende de evaluatieperiode werden de resultaten van de DHK- en DHI-projecten slechts in beperkte 
mate bijgehouden. RVO hield een beperkte database bij waarin de volgende indicatoren werden 
verzameld: 

Figuur 5  Indicatoren die worden verzameld voor de monitoring van projecten 
•  soort project (D, H, I / K), 
•  start jaar,  
•  dossier status,  
•  naam betalingsgegevens & contactgegevens aanvrager /begunstigde,  
•  doelland 

Bron: interviews en overzichten van RVO 

Daarnaast werd een instabiele variabele ‘sector’ bijgehouden die niet aansluit bij gangbare statistische 
indelingen. Ook houdt RVO een jaarlijks generiek klanttevredenheidsonderzoek bij om te kijken hoe 
tevreden al de projectdeelnemers zijn over het proces, het instrument, snelheid, duidelijkheid en 
zorgvuldigheid van de beslissing en de behulpzaamheid van de medewerkers. De respons op dit 
onderzoek is laag, en het geeft RVO geen informatie over resultaten, hetgeen ook geen doel van deze 
klanttevredenheidsonderzoeken is.  
RVO houdt niet gestuctureerd data bij over het DHK/DHI-instrument die verder gaan dan de 
gealloceerde budgetten, contactgegevens van het bedrijf en type instrument. Het betekent dat RVO 
gedurende de evaluatieperiode niet in staat is geweest om monitoring tijdens de uitvoering bij te houden 
die verder in de resultaatketen gaat dan het verlenen van de subsidie.  
Het heeft ook de mogelijkheden van de voorliggende evaluatie gehinderd. Tijdens evaluaties als deze is 
het gebruikelijk dat een evaluator zogenaamde baseline data tot zijn beschikking heeft. Dat zijn 
karakteristieken van de begunstigde onderneming ten tijde van de aanvraag die met econometrische 
toetsen kunnen worden vergeleken met de karakteristieken na afloop van het project. Dat stelt de 
evaluator in staat om –met behulp van controlegroepen– de effectiviteit van instrument in te schatten.  
Uit onze interviews blijkt dat er naar mogelijkheden om de monitoring beter en effectiever in te richten 
wordt gekeken. Deze evaluatie zal daar ook aan bijdragen.  

4.2.2 Het is voor ondernemers zeer duidelijk wat van hen werd verwacht wat betreft 
verantwoording  

Voor het overgrote deel van de begunstigden was het duidelijk wat van hen werd verwacht gedurende 
hun project.  Ruim 88% van de begunstigden beoordeelt de kwaliteit van de interactie als goed tot zeer 
goed. De figuur laat zien dat hier bovendien een stijgende lijn in zit. Dit wekt de indruk dat RVO er steeds 
beter in slaagt om aan begunstigden duidelijk te maken wat van hen wordt verwacht.  
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Figuur 6  Kwaliteit interactie, n = 168 

 

Technopolis Group 2017 

Uit onze casestudies van gehonoreerde projecten blijkt dat de eisen die RVO aan de rapportage stelt 
vooraf zeer duidelijk zijn voor de bedrijven. Ook vonden bedrijven in de casestudies dat de 
‘boekhoudkundige’ aspecten van de aanvraag (bijvoorbeeld: hoe een uurtarief te berekenen) duidelijk 
waren, en dat de administratieve eisen van RVO vrij makkelijk aansluiten bij de eigen, interne 
procedures. Niet alleen beperkte dat de administratieve kosten (zie ook hoofdstuk 6), het maakte het 
voor deelnemers ook snel duidelijk wat van hen werd verwacht.  
RVO hanteert een ‘high trust-principe’ en stuurt niet expliciet op voortgang van projecten. Tot dusverre 
verloopt dat volgens RVO goed. 

In beginsel maken RVO en de begunstigden tijdens de totstandkoming van een project duidelijke 
afspraken over hoe een project er uit moet komen te zien en wat de verwachtingen zijn. Budget en inhoud 
worden daarbij expliciet besproken. Bij meerjarige projecten en bij haalbaarheidsstudies hebben 
ondernemers de verplichting een tussenrapportage aan te leveren. Verder hebben ondernemers de 
plicht om wijzigingen bij RVO te melden en verzoeken tot wijzigingen aan RVO voor te leggen, hetgeen 
doorgaans ook gebeurt. Ook wordt bij de aanvang van elk project een startgesprek met betrokken 
ondernemer gevoerd, om verplichtingen en verwachtingen met elkaar te bespreken. RVO hanteert 
bewust een high trust principe: men gaat ervan uit dat de begunstigden zich aan de afspraak houden. 
Tot op heden zijn er volgens RVO geen aanwijzingen dat deze werkwijze verkeerd is.  

Dit geeft ondernemers veel vrijheid, maar dat kan ook hinderlijk werken. Uit de casestudies blijkt dat 
het voor hen niet altijd even makkelijk is zich te houden aan de afspraken die zij bij aanvang van het 
project met RVO hebben opgesteld. Verschillende begunstigden geven aan dat de onvoorspelbaarheid 
van de markt hen dwingt tot flexibiliteit in de begroting. RVO geeft aan in 2018 het 
klantaccountmanagement hiertoe te intensiveren.   
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5 Processen rond selectie en totstandkoming DHK/DHI-projecten  

Dit hoofdstuk presenteert de bevindingen over de selectie en de totstandkoming van DHK/DHI-
projecten. Paragraaf 5.1 gaat in op de selectie van projecten in RVO. Paragraaf 5.2 bespreekt de 
veranderingen in het proces in de afgelopen jaren.  

5.1 De selectie van projecten 

5.1.1 De regeling en het beoordelingskader zijn in de loop der jaren veelvuldig aangepast en 
bestaat momenteel uit drie heldere en efficiënte stappen 

Het DHK/DHI-instrument is sinds 2013 regelmatig aangepast. Dat geldt in het bijzonder voor het 
selectieproces. Paragraaf 2.1 bespreekt deze veranderingen in detail. De voorliggende paragraaf 
bespreekt het beoordelings- en selectiekader zoals dat eind 2017 gebruikt wordt.  

De selectie en totstandkoming van de DHK/DHI-projecten verloopt in een aantal stappen. De eerste 
stap is het invullen van de quick scan. In de quick scan geven de aanvragers basale informatie over hun 
bedrijf, en het beoogde project. Binnen twee weken na indiening van de quick scan geeft RVO 
duidelijkheid over hoe het beoogde project aansluit bij het doel van de DHI regeling en of het raadzaam 
is om een aanvraag in te dienen. Het advies is niet bindend en aan het advies kunnen geen rechten 
worden ontleend.  

De tweede stap is de drempeltoets. Deze vindt plaats nadat een bedrijf een aanvraag heeft ingediend. De 
drempeltoets controleert een serie administratieve criteria, zoals: tijdige indiening, quick scan, 
sanctielanden, volledigheid aanvraag, volume van de subsidiabele kosten, MKB-toets, en 
exportpotentieel.  

De derde stap is de exit toets. De exit toets wat door kan naar de integrale beoordeling en wat er door 
gebrek aan kwaliteit al vroegtijdig afgelegd kan worden. Daartoe kijkt RVO of het project daadwerkelijk 
voldoet aan de gestelde definities, of een eventueel samenwerkingsverband voldoet aan de eisen, of alle 
kosten subsidiabel zijn, en of het exportpotentieel nog voldoende is en –of in het geval van DGGF-
landen– voldaan wordt aan de criteria omtrent ontwikkelingssrelevantie. RVO werkt vanuit het 4-ogen 
principe, dit betekent dat er geen enkel project slechts door één adviseur wordt beoordeeld.  

Na de exit toets vindt de integrale beoordeling plaats. De hier gehanteerde criteria komen grotendeels 
overeen met de criteria die in de eerdere toetsen zijn gebruikt, maar nu wordt dieper op de 
onderbouwing ingegaan. Als de inhoudelijk beoordeling voltrokken is, rangschikt RVO de aanvragen. 
Nadat de rangschikking is afgerond worden de goedgekeurde en afgekeurde projecten die net boven en 
onder aan de streep staan met elkaar vergeleken. Dit wordt de consistentietest genoemd. Deze test dient 
als laatste controle om het selectieproces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.  RVO laat zich inlichten 
bij de ambassades en bekijkt of er lokale knelpunten gemist worden bij hun beoordeling van projecten. 
Het beoordelingsproces moet in 13 weken afgerond worden. 

5.1.2 Begunstigden geven aan dat de combinatie van een lange beoordelingstermijn en slechts 2 
tendermomenten hen voor problemen stelt   

Begunstigden geven aan dat de beslissingstermijn van 13 weken over het algemeen te lang is, en dat de 
huidige twee tendermomenten in een aantal –veelal seizoensafhankelijke– sectoren te beperkt is. Het 
‘ritme’ van exporterende MKB-ers ligt veelal hoger en beslissingen over grotere bedragen worden op 
kortere termijnen genomen dan die van 13 weken. Met name bij co-investeerders en partners in de 
doellanden roept deze lange wachttijd vragen op. Zij interpreteren de lange wachttijd als een ‘onnodige 
onzekerheid in moeilijke onderhandelingsprocessen’.  
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5.2 Veranderingen in het selectieproces: van ‘rolling call’ naar tendering 

5.2.1 De invoering van het tendersysteem heeft niet geleid tot onduidelijkheid bij bedrijven. Het is 
te vroeg om iets te zeggen over de kwaliteit van projecten  

Voorafgaand aan de invoering van het tendersysteem op 1 januari 2016 konden geïnteresseerde 
bedrijven vrij intensief contact hebben met adviseurs van RVO over hun aanvraag. Voordat een bedrijf 
een aanvraag indiende waren er verschillende manieren om informatie bij RVO te winnen. Zo bood RVO 
voorlichtingsbijeenkomsten aan, beantwoorden de adviseurs vragen per mail of telefoon, en werden 
intake gesprekken gevoerd. 

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op 1 januari 2016 het tendersysteem ingevoerd. 
De gedachte was dat dit zou leiden tot betere projecten, meer duidelijkheid zou creëren bij bedrijven, 
zou leiden tot efficiëntievoordelen bij RVO, en bij zou dragen aan een level playing field: elke aanvraag 
zou evenveel kans hebben. Het gevolg was dat de mogelijkheid tot mondelinge communicatie tussen 
RVO en bedrijven vanaf 1 januari 2016 beperkt werd. Iteratie tussen RVO en aanvragers was met 
invoering van het tendersysteem nauwelijks meer mogelijk.  

De invoering van de tenderregeling en het wegvallen van de informele communicatie tussen RVO en 
aanvragers hebben niet geleid tot onduidelijkheid bij bedrijven. Paragraaf 6.2 laat dit duidelijk zien. 
Succesvolle aanvragers vinden de criteria duidelijker dan voorheen. Onsuccesvolle aanvragers vinden ze 
iets minder onduidelijk dan voorheen, maar het blijft ook voor hen ruimschoots binnen de acceptabele 
marges.  

Paragraaf 8.2 laat zien dat het nog te vroeg is het effect van het tendersysteem op de kwaliteit van 
projecten te beoordelen. Wel geven veel begunstigden aan dat de combinatie van een lange 
beoordelingstermijn en slechts 2 tendermomenten hen voor problemen stelt. Het ‘ritme’ van 
exporterende MKB-ers ligt veelal hoger en beslissingen over grotere bedragen worden op kortere 
termijnen genomen dan die van 13 weken. Bij co-investeerders en partners roept deze lange wachttijd 
vragen op.  

5.2.2 Wel beperkt het tendersysteem de mogelijkheden van het DHK/DHI-team om de 
dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren 

Voor RVO zelf veranderde er ook ’t één en ander. Het tendersysteem heeft blijkens de interviews niet 
geleid tot efficiëntere interne processen. Wel baart het zorgen dat de (informele) feedbackloops van 
aanvragers naar RVO zijn afgesneden. RVO heeft minder contact met aanvragers dan voor 2016. Naast 
een minder accurate beoordeling van voorstellen, leidt dit ertoe dat RVO nog maar weinig suggesties 
voor verbetering krijgt van ondernemers, anders dan de officiële feedback die in paragraaf 6.1.3 wordt 
omschreven.  

De communicatie tussen het ministerie en RVO is beperkt en vrij formeel van aard. RVO en het 
ministerie zouden intensiever kunnen overleggen over de invoering van het nieuwe systeem, de 
consequenties daarvan voor bedrijven, en hoe het instrument –binnen bepaalde kaders– zo sterk 
mogelijk te laten werken.   
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6 Efficiëntie van de processen 

Dit hoofdstuk gaat in op procesefficiëntie. In paragraaf 6.1 gaan we in op de efficiëntie van de processen 
bij RVO. In paragraaf 6.2 bespreken we verschillende aspecten van efficiëntie bij bedrijven.  

6.1 Efficiëntie bij RVO 

6.1.1 De uitvoeringskosten zijn prudent opgebouwd, en verschillen weinig tussen type markt en 
type staat. RVO voert het instrument efficiënt uit 

Toen het DHK/DHI-instrument werd opgezet is besloten de regeling uit te laten voeren door 6 
projectadviseurs van de afdelingen Internationale Positionering en Economische Ontwikkeling (IPEO) 
en Package4Growth/Kennisverwerving. Fte’s werden verdeeld naar landen, en niet naar type 
instrument. Sinds de verandering van DHK naar DHI in 2016 is de opbouw van de uitvoeringskosten 
veranderd. De uitvoeringskosten zijn inmiddels gestructureerd naar drie fasen, en apart gebudgetteerd 
voor ‘beheer en effectuering’ en zogenaamde ‘overige kosten’. Onder de laatste post vallen 
managementkosten, kosten voor managementondersteuning, juridische zaken (advies en bezwaar), de 
inregeling van het eLoket, en overige indirecte uren.  

De onderstaande figuur geeft alle uitvoeringskosten naar activiteit, en met onderscheid tussen DGGF en 
DTIF. Gegevens zijn gebaseerd op de normtabellen van 2017. De quick scan is daarin nog niet 
opgenomen omdat daarvoor ten tijde van deze evaluatie nog geen data beschikbaar waren.  

Figuur 7  Opbouw uitvoeringskosten per fase (DGGF en DTIF) 

 

Bron: Data RVO (Normtabellen 2017) 

Er zijn twee verschillen tussen de uitvoeringskosten van DGGF en DTIF. In de eerste plaats verschillen 
de totale kosten van de uitvoering: de kosten van de drie fasen en het beheer bedragen voor DTIF 
€254.268 (42%) en voor DGGF €344.934 (58%). Dit zijn de totale kosten voor de uitvoering van de drie 
fasen, en dus niet de kosten per aanvraag. De zogenaamde kosten buiten de norm zijn niet meegenomen 
omdat die door ons niet te alloceren zijn. Daarnaast zijn er verschillen in focus tussen DGIF en DTTF.  
De bovenstaande figuur laat zien dat de uitvoeringskosten van DTIF meer gericht zijn op fase 3, terwijl 
die van DGGF homogener zijn verdeeld over de activiteiten. Het is ons niet bekend waarom RVO voor 
DGGF in fase 3 relatief veel uitvoeringskosten alloceert.  
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RVO lijkt de menskracht efficiënt over de taken te verdelen. Administratief medewerkers zijn vooral 
actief in fase 1 (quick scan) en in het beheer van projecten. De projectadviseurs werken vooral in de 
latere fasen, met name in de integrale beoordeling van projectaanvragen. 

6.1.2 De uitvoeringskosten en efficiënte verschillen niet significant tussen de typen projecten  
RVO geeft aan dat de beoordelingscriteria voor 95% overeenkomen tussen demonstratieprojecten, 
haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies. Voorheen was dat ook het geval bij 
kennisverwervingprojecten. Ook de beoordeling gebeurt grotendeels op dezelfde manier. Dit stelt RVO 
in staat om in de tendering de scores onderling te vergelijken. Wel worden aanvragen op DGGF-landen 
aanvullend beoordeeld, maar dit heeft maar beperkte invloed op de uitvoeringskosten en efficiëntie.  

6.1.3 Door de zeer sterke focus op een ‘gelijk speelveld voor ondernemers’, wordt het voor RVO 
steeds moeilijker om ondernemers te betrekken in de verbetering van het instrument 

Procesverbeteringen zijn doorgaans incrementeel en staan volgens het DHK/DHI-team intern praktisch 
continu op de agenda. Feedback van ondernemers bereikt RVO in theorie op twee wijzen: via de 
gestructureerde klanttevredenheidsonderzoeken van RVO en op informele wijze via contacten tussen 
bedrijven en RVO-staf. Feedback van ondernemers is belangrijk voor RVO, maar het DHK/DHI-team 
heeft door aanpassingen in het instrument minder toegang tot deze feedback. 

Op 1 januari 2016 is de intake afgeschaft en zijn er slechts weinig contactmomenten tussen RVO-
adviseurs en bedrijven. Hierdoor is een zéér gelijk speelveld ontstaan, maar is de informele feedbackloop 
van bedrijven aan RVO-adviseurs grotendeels verdwenen. Het DHK/DHI-team moet daardoor 
grotendeels vertrouwen op de suggesties uit de klanttevredenheidsonderzoeken.  

De klanttevredenheidsonderzoeken worden jaarlijks uitgezet door RVO. Deze zijn niet toegespitst op het 
DHK/DHI-instrument, maar vergelijken het instrument met andere instrumenten van RVO. Dat 
gebeurt op een aantal vrij basale indicatoren die niet bruikbaar zijn wanneer men uitvoeringsprocessen 
van een instrument wil verbeteren. Daarnaast wordt in de klanttevredenheidsonderzoeken gevraagd aan 
RVO concrete suggesties voor verbetering van het instrument te doen. Het team gebruikt vooral de 
concrete suggesties voor verbetering. Deze worden intern besproken. Een analyse van deze data laat zien 
dat het aantal suggesties vrij klein is.  

In 2013 werd DHK nog niet meegenomen in het onderzoek en was het onderzoek van 2017 nog niet 
beschikbaar voor deze evaluatie.  Tussen 2014 en 2016 gaan de suggesties voor verbetering voor een 
groot deel over transparantie en duidelijke informatievoorziening. Dat heeft volgens RVO geleid tot een 
significante aanpassingen van de website. De informatie op de RVO-website sluit inderdaad beter dan 
voorheen aan bij de behoeften van de ondernemer. Ook is het taalgebruik eenvoudiger en zijn de 
beoordelingscriteria beter uitgelegd.  

6.2 Efficiëntie bij bedrijven 

6.2.1 Informatievoorziening van RVO aan ondernemers voorafgaand aan de aanvraag is door de 
jaren heen sterk geformaliseerd  

Voorafgaand aan de invoering van het tendersysteem op 1 januari 2016 konden geïnteresseerde 
bedrijven vrij intensief contact hebben met adviseurs van RVO over hun aanvraag. Voordat een bedrijf 
een aanvraag indiende waren er verschillende manieren om informatie bij RVO te winnen. Naast de 
voorlichtinsgbijeenkomsten (die nog steeds bestaan), beantwoordden de adviseurs vragen per mail of 
telefoon, en werden intake gesprekken gevoerd. 

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op 1 januari 2016 het tendersysteem ingevoerd. 
De gedachte was dat dit zou leiden tot betere projecten, meer duidelijkheid zou creëren bij bedrijven, 
zou leiden tot efficiëntie voordelen bij RVO, en bij zou dragen aan een level playing field: elke aanvraag 
zou evenveel kans hebben. Het gevolg was dat de mogelijkheid tot mondelinge communicatie tussen 
RVO en bedrijven vanaf 1 januari 2016 beperkt werd. Iteratie tussen RVO en aanvragers was met 
invoering van het tendersysteem zeer beperkt mogelijk.  
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RVO gaf in de interviews aan dat zij dit merkte in de kwaliteit van de aanvragen: deze ging achteruit. 
Om te zorgen dat het slagingspercentage na 1 januari 2016 weer zou stijgen heeft men de quick scan 
ingevoerd, is de website aangevuld met inspirerende ervaringen van andere ondernemers, worden FAQ 
gepresenteerd op de website, worden duidelijke drempel- en exitcriteria gedefinieerd, en organiseert 
RVO bijvoorbeeld ‘speeddates’ tussen bedrijven en DHK/DHI-adviseurs tijdens 
voorlichtingsbijeenkomsten van posten. 

6.2.2 RVO heeft de ‘formalisering’ van de informatievoorziening na invoering van het 
tendersysteem erg goed georganiseerd, bedrijven zijn inmiddels weer erg positief over 
duidelijkheid over de criteria  

Uit onze casestudies en surveys blijkt dat driekwart van de bedrijven tevreden is met de 
informatievoorziening en communicatie voorafgaand aan de aanvraag en vindt dat de aanvraagcriteria 
duidelijk zijn. Onderstaande figuur leert dat gemiddeld 22-26% van de aanvragers de 
informatievoorziening onduidelijk vindt.  Een regelmatig gehoorde klacht betrof het ‘onduidelijke 
verwachtingspatronen bij RVO’, en inconsistentie tussen de adviseurs: ‘het hing erg af met welke 
adviseur van RVO werd gesproken’.  

Figuur 8  Ervaringen van een ondernemer: aanvraagproces zonder hulp van een consultant 

Een begunstigde die het aanvraagproces zonder consultant heeft doorlopen heeft aangegeven dat 
hij de informatie en aanvraagcriteria duidelijk vond. Wel geeft hij aan dat het op de RVO website 
niet altijd even duidelijk is waar bepaalde informatie staat. De administratieve lastendruk stond 
volgens hem in verhouding met het aangevraagde budget. 

 

Onderstaande figuur laat ook de impact van het tendersysteem zien. Van de afgewezen respondenten 
geeft historisch gezien altijd 41-66% aan dat zij de aanvraagcriteria onduidelijk vonden. Van de 
toegewezen respondenten is dat lager: 8%-30%. De invoering van het tendersysteem in 2016 leidde niet 
opeens tot veel onduidelijkheid.  

Figuur 9  Percentage respondenten dat de aanvraagcriteria als onduidelijk heeft ervaren, n = 260 

 

Technopolis Group 2017 

Respondenten van toegewezen projecten zijn in 2017 zelfs positiever over de informatievoorziening. Het 
ligt voor de hand de daling in 2017 te verklaren met de extra investeringen van RVO die we eerder 
noemden, met name de quick scan en de aanscherping en verduidelijking van de beleidsregels van 
DHK/DHI. Deze betaalt zich nog niet uit voor de afgewezen projecten.  
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6.2.3 Een aanvraag kost gemiddeld 53 uur om voor te bereiden en in te dienen. De administratieve 
lasten waren voor bedrijven zeer beperkt. Er zijn ons geen projecten bekend die zijn 
teruggetrokken om administratieve redenen 

Van de 1059 aanvragen hebben er 4 aanvragers hun aanvraag ingetrokken en heeft er 1 een goedgekeurd 
project teruggetrokken. Er zijn geen motivaties bekend waarom deze aanvragers hun project 
teruggetrokken hebben. Uit deskresearch blijkt dat de vijf bedrijven die hun aanvraag terug getrokken 
hebben niet failliet zijn gegaan tijdens de aanvraagprocedure. Er kan dus geen verband worden gelegd 
tussen een eventuele administratieve lastendruk en eventueel afhaken gedurende de aanvraag. 

Een aanvraag kost gemiddeld 53 uur om voor te bereiden en in te dienen. Een demonstratieproject koste 
een ondernemer gemiddeld 67 uur terwijl een haalbaarheidsstudie 50 uur in beslag nam. Een 
investeringsvoorbereidingsstudie of een kennisverwervingsstudie nam minder tijd in beslag (rond de 30 
uur). De details staan in de onderstaande figuur.  

Figuur 10 Aantal uren dat een bedrijf nodig heeft om de aanvraag rond te krijgen per type project (in %) 

 

 

6.2.4 Ruim 61% van de aanvragers riep bij de aanvraag de hulp in van een externe adviseur, maar 
het is niet mogelijk dit te wijten aan administratieve lasten  

De meerderheid van de aanvragers (61%) voelde zich genoodzaakt om een consultant/subsidieadviseur 
in te schakelen ten tijde van de aanvraagprocedure. De verandering naar een tendersysteem heeft als 
gevolg gehad dat bedrijven vaker een adviseur inschakelen. Dit zou men kunnen verklaren door te stellen 
dat de aanvraagprocedure als ingewikkelder wordt ervaren sinds de invoering van het tendersysteem. 
Maar paragraaf 6.2.2 liet zien dat dit niet het geval is. De invoering van het tendersysteem en de 
aanscherping van de beleidsregels in 2016 leidden niet opeens tot meer onduidelijkheid. 

Uit onze casestudies komen drie motieven naar voren om de uitvraag uit te besteden. In de eerste plaats: 
eigen onvermogen. Sommige ondernemers geven aan ‘zelf de kennis niet in huis te hebben’. In de tweede 
plaats: streven naar efficiëntie. Sommige ondernemers geven aan het efficiënter te vinden de aanvraag 
uit te besteden. Eventuele cash-out weegt op tegen de bespaarde moeite. Bovendien heeft men de indruk 
dat het de slagingskansen niet zal schaden. In de derde plaats: onwil. Veel van de aanvragers zijn kleine 
ondernemers die zich vooral op het primaire proces of de techniek willen richten. Subsidieaanvragen 
besteedt men liever uit.  

Elk van deze motieven –onvermogen, streven naar efficiëntie, onwil- heeft indirect wel iets met de 
verwachte administratieve lasten te maken. Maar het is niet mogelijk om te stellen dat de ervaren 
lastendruk bij het indienen op grote schaal leidde tot het inhuren van derden. De administratieve 
lastendruk werd door zowel ondernemers die een derde partij de aanvraag hebben laten voorbereiden 
als door ondernemers die de aanvraag zelf hebben gedaan als acceptabel beoordeeld. 
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De 39% die geen adviseur inhuren hebben daarvoor ook heldere redenen: bijna zonder uitzondering 
wijzen deze bedrijven op de heldere informatievoorziening door RVO. Men ervoer (voor invoering van 
het tendersysteem) ‘goede advisering door RVO’, en adviseurs die proactief meedachten over de 
aanvraag. Meer recente casestudies geven aan ‘op de RVO-site alle benodigde informatie te hebben 
kunnen vinden’.  

Figuur 11  Ervaringen van een ondernemer: aanvraagproces voor haalbaarheidsstudie in India 

Bij het aanvragen van subsidie voor een haalbaarheidsstudie in India heeft de begunstigde het 
aanvraagproces met een consultant doorlopen omdat dit volgens hem zelfstandig erg lastig is. 
Volgens de begunstigde heeft hij dankzij de bijdrage van de consultant weinig commentaar van de 
RVO gehad. 

 

6.2.5 Voor de cofinanciering maken bedrijven geen schulden, deze komt voornamelijk uit eigen 
vermogen 

Het bedrijfsleven heeft de 50% cofinanciering op verschillende manier opgebracht. Zo hebben 
ondernemers de cofinanciering bijgedragen in de vorm van: eigen vermogen, leningen, cashflow, 
crowdfunding, en vanuit de aandeelhouders. De meest gebruikelijke manier om aan de verplichtingen 
te voldoen was doormiddel van een bijdrage uit eigen vermogen: 81% van de begunstigden die de 
vragenlijst hebben ingevuld geeft aan dat zij het op deze manier de cofinanciering hebben volbracht. De 
op een na meest voorkomende manier om aan de cofinancieringsverplichtingen te voldoen was 
doormiddel van een bijdrage vanuit de cashflow van de ondernemingen. Een vijfde van de begunstigden 
geeft aan dat zij meerdere kanalen hebben gebruikt om aan hun cofinancieringsverplichtingen te 
voldoen. Een kleine fractie (7%) maakte gebruik van middelen afkomstig uit een leningen, crowdfunding 
of aandeelhouders.  
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7 Inputs, activiteiten en budgetten: Inventarisatie van de DHK/DHI-
projecten  

Dit hoofdstuk beschrijft de inputs, activiteiten en budgetten onder het DHK/DHI-instrument. Paragraaf 
7.1 analyseert de aanvragen van bedrijven. Paragraaf 7.2 gaat in op de activiteiten en budgetten.  

In beide paragrafen wordt onderscheid gemaakt tussen demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, 
investeringsvoorbereidingsstudies, en kennisverwervingsprojecten. Investeringsvoorbereidingsstudies 
worden als apart type gecommuniceerd sinds 2016. Maar ook in 2013 t/m 2015 (onder DHK) konden er 
al investeringsvoorbereidingsstudies worden gedaan. Toen gebeurde dat onder de noemer 
haalbaarheidsstudies. Onderscheid tussen reguliere haalbaarheidsstudies en 
investeringsvoorbereidingsstudies bestond toen nog niet. Het hier genoemde aandeel 
haalbaarheidsstudies bevat dus ook een deel investeringsvoorbereidingsstudies 

7.1 Analyse van de aanmeldingen 

7.1.1 Gedurende de evaluatieperiode zijn er 1059 aanvragen geweest  
De meeste aanvragers vroegen ondersteuning aan voor een demonstratieproject (38%) of een 
haalbaarheidsstudies (35%). De investeringsvoorbereidingsstudies (12%) en kennisverwervings-studies 
(15%) trokken minder ondernemers aan, hetgeen uiteraard ook te verklaren is met hun kortere 
beschikbaarheid. In 2016 vonden de meeste aanvragers hun weg naar RVO om een aanvraag in te dienen 
(357 aanvragers), een opvallend gegeven omdat in dit jaar voor het eerst het tendersysteem gebruikt 
werd. Vooralsnog werden er in 2017 het minste aanvragen ingediend. Dit verschil wordt deels 
veroorzaakt door de scope van de evaluatie: in de analyse zijn alleen de de aanvragen van eerste tender 
van 2017 in aanmerking genomen. Maar ook in vergelijking met de eerste tender 2016 is de vraag naar 
DHI-projecten echter meer dan de helft (53%) lager. Sinds 2017 is de quickscan in werking, de quickscan 
voorkomt dat tekortkomende aanvragen ingediend worden. De quickscan verklaard grotendeels de 
afname van ingediende aanvragen in 2017. De onderstaande figuur geeft de aanmeldingen per type over 
de jaren van 2013 t/m de 1e tender van 2017. 

Figuur 12 Ontwikkeling aantal aanmeldingen per type project 

 

Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data, 2013 t/m de 1e tender van 2017 

Alleen in het startjaar vroegen aanvragers vaker een subsidie aan om zaken te doen in een OM-land (86) 
dan in een DGGF-landen (79).18 Vanaf 2014 tot aan 2015 nam het aandeel van DGGF-landen toe tot aan 
2016 waarin 56% van de alle aanvragen een DGGF-land betrof. Een opvallende ontwikkeling is dat in 
2017 het aandeel overige landen sterk toegenomen is ten opzichte van eerdere jaren. Dit is een indicatie 
                                                
18 Noot: Voor een gedetailleerd overzicht van de doellanden van DHK/DHI-projecten zie Bijlage C. 
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dat het openstellen van het instrument zal leiden tot meer variatie het aantal doellanden. De 
onderstaande figuur presenteert de data.  

Figuur 13  Ontwikkeling aantal projecten per type land  

  

Noot: Voor een gedetailleerd overzicht van de doellanden van DHK/DHI-projecten zie Bijlage C.  
Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 

 

7.1.2 De kans dat een aanvraag werd toegekend was 50%.  
Dit betekent dat 527 aanvragen uiteindelijk zijn afgekeurd. Op het moment van evalueren (november 
2017) zijn er 206 projecten (19%) gaande, 319 afgerond (30%) en 7 (1%) teruggetrokken. Uit data van 
RVO blijkt dat vooral demonstratieprojecten (57%) en investeringsstudies (64%) zijn afgewezen. Dit 
staat in contrast met het aantal kennisverwervingsstudies dat werd afgewezen (28%).   

 

7.1.3 De overgang van een rolling call naar een tendersysteem is duidelijk terug te zien in de 
succesratio  

Waar van 2013 tot aan 2015 nog 63% van de aanvragen werd gehonoreerd, liep dit in de periode van 
2016 tot aan 2017 terug tot slechts 31%. De teruglopende toewijzingspercentages gelden voor het gehele 
instrument. De onderstaande figuur geeft de details.    

Figuur 14 Percentage toegekende projecten vóór en na introductie DHI schema per type project 
 2013-2015 2016/2017 

Totaal 63% 31% 

   

Demonstratieproject 57% 27% 

Haalbaarheidsstudie 62% 33% 

Investeringsvoorbereidingsstudie N.v.t.  36% 

Kennisverwervingsstudie 72% N.v.t.  
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DGGF-landen 61% 28% 

OM-landen 65% 37% 

Andere landen 61% 33% 
Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 

7.1.4 De aanvragers richtten zich vooral op BRICS en Turkije  
RVO honoreerde de meeste projecten in niet-fragiele landen als: China, India, Zuid-Afrika, Brazilië, 
Colombia, Turkije en Saudi-Arabië. De twee onderstaande figuren geven de details.  

 

Figuur 15 Verdeling van de project aanvragen (links) en toegekende projecten (rechts) over de doellanden 

 

Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 

7.1.5 Ongeveer 1 op de 20 aanvragen richt zich op fragiele staten 
Onderstaande figuur laat zien welk percentage van de aanvragen én van de goedgekeurde projecten zich 
richt op fragiele staten. De figuur laat duidelijk zien dat (1) RVO er niet in slaagt om op grote schaal 
aanvragen op fragiele landen aan te jagen en (2) dat projecten op fragiele staten geen grotere kans 
hebben gehonoreerd te worden. Per saldo worden aanvragen op fragiele staten een 12% grotere kans om 
te worden afgekeurd dan aanvragen op niet-fragiele staten. Met de ons beschikbare data is het niet 
mogelijk te achterhalen waarom niet meer aanvragen voor projecten op fragiele landen worden 
ingediend. 

Figuur 16  Aandeel fragiele staten in aangevraagde en gehonoreerde projecten.   

 

Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 
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Figuur 17  Ervaringen van een ondernemer: demonstratieproject in een fragiele staat ( Zuid-Soedan) 

Een van de fragiele staten projecten binnen DHI is een demonstratieproject van een koelketen in 
Zuid-Soedan. Het bedrijf  heeft met de financiering van RVO lokaal kunnen demonstreren dat het 
product werkt, om zo klantcontacten op te bouwen. Hoewel  de situatie in Zuid-Soedan instabiel is, 
heeft het bedrijf inmiddels vijf lokale partners en twintig klantcontacten. Door middel van het 
project wordt er werkgelegenheid gecreërd en vind er verduurzaming plaats van de voedselketen. 

 

7.2 Activiteiten en budget 
In de eerste jaren na 2013 ging de helft van het budget naar demonstratieprojecten. Later nam dit af tot 
rond de 40% van het totale budget. Tot aan de vervanging van DHK door DHI ging er meer dan 40% 
van het budget richting haalbaarheidsstudies, dit aandeel viel echter terug tot rond de 30% ten tijde van 
DHI. Ook absoluut werd er gemiddeld het meeste geld uitgekeerd aan demonstratieprojecten dit werd 
gevolgd door haalbaarheidsstudies, investeringsprojecten. Aan kennisverwervingsprojecten werden 
gemiddeld de laagste bedragen toegekend. De onderstaande figuur geeft de details. 

Figuur 18 Aandeel van het gecommitteerde budget per type project aan het totaale gecommiteerde budget per  
jaar aanvraag (in %)  

 

Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 
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EVALUATIE VAN DE RESULTATEN 

8 Outputs: directe resultaten van het DHK/DHI Instrument  

Het doel van de DHK/DHI-regeling is het wegnemen van belemmeringen op het gebied van 
markttoegang & marktkennis. Individuele projecten hebben een aantal specifieke outputs die moeten 
bijdragen aan het wegnemen van deze belemmeringen. Dit hoofdstuk bespreekt de outputs van het 
DHK/DHI-instrument tot dusverre, en is gebaseerd op de resultaten vanuit de survey (enkel 
deelnemers) en de case studies.  De outputs die worden besproken zijn gebaseerd op de Theory of 
Change die in paragraaf 2.2 werd gepresenteerd.  

Paragraaf 8.1 bespreekt de toename van het aantal nieuwe lokale contacten. In paragraaf 8.2 wordt 
ingegaan op de toegenomen kennis en begrip van de lokale markt. Paragraaf 8.3 bespreekt de mate 
waarin de positionering van de Nederlandse bedrijven is verbeterd. Paragraaf 8.4 gaat in op de 
investment readiness. Hoofdstuk 9 bespreekt de verdere resultaten en impacts.  

8.1 Nieuwe contacten: meer en sterkere lokale partners en klanten 

8.1.1 Groei van het aantal nieuwe contacten wisselt sterk per type project. Het is voor bedrijven 
aanzienlijk makkelijker om lokale contacten te leggen in DTIF-landen dan in DGGF-landen 

Gemiddeld leveren demonstratieprojecten de meeste contacten met lokale partners op, maar het gros 
van deze contacten leidt niet tot samenwerking in het betreden van de markt: het gaat om eenvoudige 
kennismakingen. Investeringsvoorbereidingsstudies leiden tot relatief weinig contacten, maar het gaat 
wel om contacten met meer impact: relatief veel getekende samenwerkingsovereenkomsten en joint 
ventures.  De onderstaande figuur laat dit duidelijk zien. De aard van de partners verschilt. De 
casestudies laten zien dat het gaat om handelspartners, cliënten, innovatiepartners, experts van de 
waardeketen, vertrouwenspersonen in de regio, interculturele expert en katalysatoren tussen lokale 
bevolking en de eigen onderneming. Dit kan niet worden gekwantificeerd op basis van de cae studies. 
Wel blijkt uit deze case studies dat het is voor bedrijven aanzienlijk makkelijker om lokale contacten te 
leggen in DTIF-landen dan in DGGF-landen.  

Figuur 19  Gemiddelde toename van het aantal lokale partners per DHK/DHI-project (toegekende projecten) 
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Figuur 20  Ervaringen van een ondernemer: het leggen van contacten in Saoedi-Arabië 

Bij een kennisverwervingstraject in Saoedi-Arabië heeft de begunstigde met de middelen van RVO 
een specialist in kunnen huren om hun inzicht te geven in de lokale markt. Nu het bedrijf lokaal 
aanwezig is lukt het om actief mensen te leren kennen en het product af te zetten in de markt.   

 

Het aantal nieuwe klanten is een belangrijke indicator van het bereik van het DHK/DHI-instrument. 
Zo’n 90% van de projecten heeft kennisgemaakt en contact gelegd met geïnteresseerde klanten. 
Daarnaast heeft 80% van de ondernemers contacten opgedaan waarbij al over potentiële orders wordt 
gesproken. De onderstaande figuur geeft het gemiddeld aantal klantcontacten per type project. Het laat 
zien dat vooral de demonstratieprojecten leiden tot potentiële klanten, en tot daadwerkelijke klanten. 
Dit past bij de aard van de modules: demonstratieprojecten hebben doorgaans een groter bereik van 
potentiële afnemers. Een haalbaarheidsstudie is doorgaans gericht op één potentiële afnemer. Bij een 
investeringsvoorbereidingsstudie wordt een eigen voorgenomen investering onderzocht (in het kader 
waarvan export moet gaan plaatsvinden). 

Figuur 21  Gemiddeld aantal klantcontacten per type project, N = 160 

 

Survey Technopolis Group 

Er bestaat wel een relatief groot verschil tussen het aantal klantcontacten en concrete leads die een 
project in een DGGF- of een DTIF-land oplevert. Zo leverde een project op een OM-land gemiddeld 17 
contacten op en twee daadwerkelijke klanten met een order. Een DGGF-land levert gemiddeld 12 
contacten op en één klant met een daadwerkelijke order. Het aantal opgedane klantcontacten lijkt sterk 
gerelateerd te zijn aan het aantal jaren dat een bedrijf zich mengt in een nieuwe markt. Projecten die 
gestart zijn in 2013 en 2014 hebben gemiddeld boven de 20 contacten terwijl projecten die gestart zijn 
tussen 2015 en 2017 gemiddeld rond de 10 contacten hebben. Over de impact van het tendersysteem op 
langere termijn kan dus weinig worden gezegd.  

8.1.2 In totaal heeft 46% (in de survey) van de bedrijven die in de periode 2013-2015 zijn gestart 
reeds orders ontvangen van klanten 

Er zitten hierbij geen significante verschillen tussen demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies, al 
zijn K-projecten hierin duidelijk minder succesvol (30%). Qua volume betreft het voor 
demonstratieprojecten gemiddeld 800 duizend euro per bedrijf (mediaan 200 duizend), voor 
haalbaarheidsstudies 370 duizend (mediaan 115 duizend). Investeringsvoorbereidende studies vonden 
nog niet plaats in deze periode, en van kennisverwervingsprojecten waren er te weinig observaties voor 
een duidelijk resultaat. Meer gedetailleerde informatie staat in onderstaande figuur. Hieruit blijkt onder 
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andere dat orderportfolios over tijd toenemen, met name in de eerste twee/drie jaar, en dat er relatief 
weinig verschillen zijn tussen D&H (I is lastiger te vergelijken, omdat deze recenter van start zijn 
gegaan). Over het algemeen zijn er weinig verschillende tussen DGGF en DTIF landen, al lijkt het wel 
dat DTIF ondermers vaker zeer grote order ontvangen (>1m EUR).  

Figuur 22 Gemiddeld ordervolume per type project 

 

Bron: Survey Technopolis Group 

Figuur 23  Ervaringen van een ondernemer: het opzetten van een plaatselijke vestiging voor anaerobe 
waterzuivering in Zuid-Afrika 

Naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van anaerobe 
afvalwaterzuivering heeft het bedrijf een plaatselijke vestiging op kunnen zetten in Zuid Afrika en 
orders ontvangen. Ook zijn er vier lokale medewerkers getraind. Dankzij dit project heeft de 
ondernemer veel geleerd over de manier van zakendoen en beter begrip gekregen van de 
afzetmogelijkheden in Zuid-Afrika. Bovendien heeft de bijdrage van RVO statusverhogend gewerkt 
bij lokale overheden. De begunstigde verwacht dat dit project een weg zou kunnen openen voor 
andere Nederlandse bedrijven in de water sector in Zuid Afrika.  

 

8.2 Marktinformatie: meer kennis en begrip van de lokale markt 

8.2.1 DHK/DHI-projecten dragen bij aan meer kennis en begrip van de lokale markt 
De casestudies laten zien dat DHK/DHI-projecten bijdragen aan meer kennis en begrip van de lokale 
markt. Deze toename is niet te kwantificeren. Kennis en begrip richten zich vooral op de (handels-) 
cultuur in de doellanden. Dit is voor veel ondernemers een bewuste keuze. Ook ontwikkelt men een beter 
inzicht in waardeketens, de juiste manieren om producten onder de aandacht te brengen, 
afzetmogelijkheden, en de beperkingen van een doelland. Dat laatste is een belangrijk potentieel effect. 
Er is waarschijnlijk een substantieel aantal bedrijven dat dankzij hun DHK/DHI-project tot een 
rationele afweging komt om hun plannen in het doelland af te blazen, ook al wordt dit in de surveys niet 
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expliciet naar voren gebracht. Het vergaren van kennis en begrip van lokale markten gaat vaak niet op 
een systematische manier. Meestal gaat het met vallen en opstaan, en vooral aan de hand van ervaring 
in de praktijk. Dat wil zeggen: door contacten met potentiële partners, en afnemers. De bijdrage van het 
DHK/DHI-project is doorgaans ingebed in een breder leerproces, dat al gaande was voor de aanvraag 
bij RVO.  

Figuur 24  Ervaringen van een ondernemer: het opzetten van een project in Brazilië 

Bij een kennisverwervingstraject in Brazilië lukte het de begunstigde niet om hun businessplan van 
de grond te krijgen, de lokale importheffingen bleken te duur voor hun product. Inmiddels is het 
project in Brazilie stopgezet en heeft de begunstigde ervoor gekozen de focus te verleggen naar Zuid-
Afrika. Daar  is een lokale partij gevonden waarmee onderhandelingen plaatsvinden en die kennis 
verschaft over de markt. Volgens de begunstigde hielp DHK grote fouten te voorkomen.  

 

8.2.2 Het aantal vestigingen in doellanden laat voorzichtig eerste resultaten zien  
Meer toegang tot de lokale markt uit zich ook in een sterkere lokale vertegenwoordiging. Onderstaande 
figuur laat zien dat gemiddeld gesproken het aantal bedrijven (wanneer projecten inmiddels resultaten 
laten zien) dat een lokale vertegenwoordiging opent in het doelland inderdaad over het algemeen 
toeneemt tussen jaar van aanvraag en nu.  

Figuur 25  Lokale vertegenwoordiging sinds de aanvraag (toegekende projecten waarvan resultaten al zichtbaar 
zijn, 2017 niet meegenomen) 

 

Survey Technopolis Group (N = 75) 

Figuur 26  Ervaringen van een ondernemer: het overtuigen van klanten in Colombia 

Bij een demonstratieproject naar de mogelijkheden voor Animal Health and Welfare Improvement 
in Colombia, heeft het bedrijf technologie gedeeld met Colombiaanse partners, wat geleid heeft tot 
meer inzichten in de Colombiaanse markt. In eerste instantie was het lastig om het product af te 
zetten, maar uiteindelijk heeft DHK geholpen om Colombianen te overtuigen van de kwaliteit van 
het product. De begunstigde is zeer tevreden over de samenwerking met RVO en geeft aan dat dit 
project waarschijnlijk niet gelukt was zonder DHK: volgens hem was de demonstratieperiode heel 
belangrijk om de belemmeringen die hij als nieuwkomer op de markt ondervond weg te nemen.  
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8.3 Positionering: markt-klare nieuwe producten en diensten 

8.3.1 De overgrote meerderheid van de ondernemers krijgt een positieve reactie op hun eigen 
product of dienst in de doelmarkt 

Een derde belangrijk verwacht resultaat van de DHK/I-projecten is het testen van eigen producten en 
diensten in de doelmarkt, en eventueel het aanpassen van de producten of diensten naar aanleiding van 
feedback uit de markt. Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de ondernemers een 
positieve reactie krijgt op hun eigen product of dienst in de doelmarkt. In totaal 30% van de 
ondernemers past naar aanleiding van feedback hun producten en/of diensten ook daadwerkelijk aan.  

Figuur 27  Ervaringen van een ondernemer: technologische aanpassingen aan product in  Mexico-Stad 

Bij het demonstratieproject om CO2 emissies in Mexico-Stad terug te dringen bleek de technologie 
zoals die bestaat in Nederland niet gebruikt te kunnen worden. In samenwerking met de klant is het 
product gesimplificeerd en beter afgestemd aan de Mexicaanse markt, waarna het product 
geïntroduceerd is op de doelmarkt en inmiddels gebruikt wordt door een speler in de taxibranche. 
Ook zijn er inmiddels drie lokale medewerkers getraind. De begunstigde geeft aan dat 
ondersteuning door RVO geholpen heeft om de stap te zetten naar Mexico. 

 

8.3.2 Projecten in DGGF-markten vergen iets vaker aanpassing dan projecten in andere 
doellanden 

Het lijkt hierbij dat DGGF-projecten iets vaker aanpassingen vergen van producten of diensten dan 
andere opkomende markten. Uit de casestudies blijkt dat dit bijvoorbeeld komt doordat veel DGGF-
landen andere klimatologische omstandigheden hebben.  

Figuur 28  Mate waarin de producten/ diensten zijn aangepast sinds het project (Links); Positieve reactie op 
producten/diensten (rechts). (Projecten gestart in 2017 niet meegenomen). 

  

Survey Technopolis Group, N=117 

8.4 Positionering: Grotere ‘investeerbaarheid’ 

8.4.1 Meer dan 40% van de deelnemende bedrijven heeft een business plan klaar voor het product 
Zo’n vier op de tien deelnemende bedrijven heeft voor het product of de dienst waarop het DHK/DHI-
project zich richtte inmiddels een businessplan klaar. De onderstaande figuur laat zien dat dit 
percentage voor DGGF-landen aanmerkelijk hoger ligt dan voor OM-landen. Voor 
demonstratieprojecten ligt het flink lager dan voor de andere typen projecten (rond de 22%). Dit komt 
doordat demonstratieprojecten over het algemeen nog qua marktfase een stap achterlopen op andere 
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projecten, omdat men nog met een pilot bezig is. Bovendien is een businessplan een concrete uitkomst 
van een haalbaarheids- of investeringsvoorbereidingsstudie, en niet van een demonstratieproject. 

Figuur 29  Mate waarin het businessplan voor het DHK/DHI-gefinancierde product gereed is (toegekende 
projecten, 2017 niet meegenomen) 

 

Survey Technopolis Group, N=117 

8.4.2 Een even groot deel heeft zegt een duidelijke en realistische exportstrategie klaar te hebben 
Vier op de tien begunstigden van het DHK/DHI-instrument heeft naar eigen zeggen een duidelijke en 
realistische exportstrategie voor het specifieke product of dienst heeft geformuleerd. In tegenstelling tot 
de businessplannen die in de paragraaf hierboven werden besproken, is er maar weinig verschil tussen 
DGGF-landen en OM-landen.  

Figuur 30  Mate waarin de exportstrategie voor het DHK/DHI-gefinancierde product gereed is (toegekende 
projecten, 2017 niet meegenomen) 

 

Survey Technopolis Group, N=117 
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9 Huidige en verwachte resultaten en impacts van het DHK/DHI-
instrument  

Dit hoofdstuk presenteert de eerste resultaten en de verwachte resultaten van het DHK/DHI-
instrument. Het volgt daarbij grotendeels de resultaten en impacts van de Theory of Change die in 
paragraaf 2.2 werd gepresenteerd. Bronnen gebruikt zijn de survey (zowel deelnemers als afgewezen 
aanvragen) en de case studies. 

Paragraaf 9.1 gaat in op de toetreding van het Nederlandse MKB tot ontwikkelings- en opkomende 
markten. Paragraaf 9.2 bespreekt de mate van succesvolle internationalisering die nu reeds te zien is. In 
paragraaf 9.3 wordt ingegaan op de uiteindelijke resultaten voor het MKB, de Nederlandse economie en 
duurzame ontwikkeling (impacts). 

Additionaliteit 

Zoals eerder opgemerkt bevat deze mid-term evaluatie geen uitgebreide econometrische effectmeting 
die de additionaliteit nauwkeurig probeert vast te stellen. De data voorradig bij RVO waren daarvoor 
niet toereikend. Wel bevat dit hoofdstuk verschillende vergelijkingen tussen deelnemers en niet-
deelnemers (afgewezen aanvragers). Opvallend is dat 40% van de afgewezen deelnemers het project 
uiteindelijk in enige mate doorzet (meestal wel met een kleiner budget). Hier zijn twee verklaringen voor 
mogelijk: 

•  DHK/DHI zet bedrijven aan tot ideevorming en -aanscherping wat, al dan niet gesubsidieerd, 
regelmatig leidt tot succesvolle internationalisering. Dat betekent dat de additionaliteit hoog is.  

•  Blijkbaar is het instrument (vaak) niet nodig om dergelijke projecten uit te voeren. Dat betekent 
dat de additionaliteit voor de meeste projecten laag is.  

Het is niet vast te stellen aan de hand van een rechtstreekse kwantitatieve vergelijking welke van deze 
twee effecten sterker is, mede omdat er geen analyse van marktfalen is uitgevoerd bij de start van het 
instrument (zie ook 3.1.1). Gezien het om een substantiele groep gaat, adviseren wij wel dat bij de 
eindevaluatie en bijbehorende kwantitatieve, econometrische effectmeting, hierbij rekening wordt 
gehouden in de samenstelling van de controlegroepen. Ook zou een nadere focus van deze groep 
afgewezen projecten die toch door zijn gegaan ondanks afwijzing door middel van interviews en case-
studies relevant zijn.  

9.1 Succesvolle toetreding tot ontwikkelings,  opkomende en ontwikkelde markten 
(specifieke doelmarkt) 

9.1.1 Slechts 15% van de DHK/DHI-bedrijven ontvangt exportfinanciering. RVO-pijplijn voor 
investeringsondersteuning is nog beperkt  

Demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies zijn primair op export gericht en dus eventueel op 
exportfinanciering. Investeringsvoorbereidingsstudies zijn daarentegen primair op investeringen 
gericht en sluiten daarom met name aan bij DGGF en DTIF. 

Onze survey laat zien dat 15% van de bedrijven met een subsidie van DHK/DHI aangeeft daarna ook nog 
andere exportfinanciering te ontvangen. Dat kan private financiering zijn, maar ook financiering via 
Atradius. Het aantal bedrijven dat succesvol investeringsondersteuning aanvraagt bij RVO is beperkt. 
Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt daartoe leningen, garanties en 
participaties. Volgens de gegevens van RVO zijn nog geen bedrijven van DHK/DHI doorgestroomd naar 
DTIF. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt het Nederlandse MKB en ondernemers in 
investeringen. Volgens de gegevens van RVO hebben 7 bedrijven de stap gemaakt van het DHK/DHI-
instrument naar DGGF. Twee daarvan hadden ook andere RVO-gefinancierde projecten gedaan voor zij 
bij DGGF uitkwamen. Dit betekent dat de pijplijnfunctie van het DHK/DHI-instrument vooralsnog 
beperkt is. Dit komt deels door het financieringsgat tussen de instrumenten. DTIF is daarnaast nog maar 
kort operationeel.  



 
 

Buiten gebaande paden 31 
 

RVO geeft aan dat tussen DHK/DHI enerzijds en DTIF en DGGF anderzijds een schakel mist. Zo is 
DHK/DHI in de praktijk belangrijk voor kleine en jonge ondernemingen die net beginnen met nadenken 
over exporteren. Voor 44% van de bedrijven bood het instrument hulp bij hun eerste export- en 
investeringsoverwegingen. DTIF daarentegen biedt leningen, garanties en financiering tot maximaal 
€15mln aan ondernemingen die al een stap verder zijn. DGGF biedt leningen, garanties en participaties. 
Beide richten zich daarmee impliciet op het MKB dat al meer ervaring heeft met export en investeringen 
in het buitenland, en daar ook met veel grotere bedragen in investeert, zo blijkt ook uit onze interviews. 
Het het zal slechts weinig ondernemingen lukken om hun projecten snel van de ene populatie naar de 
andere populatie door te laten groeien.  

Figuur 31  Eraringen van een ondernemer: vervolgfinanciering voor smart agriculture in Zuid-Afrika 

Bij een demonstratieproject naar de mogelijkheden van smart agriculture in Zuid Afrika heeft de 
begunstigde geen vervolgfinanciering aangevraagd bij RVO. De begunstigde was zich niet bewust 
van het bestaan van mogelijke vervolgfinanciering. Ze hebben in het verleden gebruik gemaakt van 
WBSO en MIT financiering voor de ontwikkeling van hun product, maar zijn nu op het punt dat ze 
hun product kunnen gaan afzetten op de Zuid Afrikaanse markt. DHK was voor de begunstigde zeer 
relevant, hierdoor konden ze het product introduceren in een gecontroleerde omgeving, waarbij het 
product niet direct rendabel hoefde te zijn.   

 

9.1.2 Een kwart van de projecten leidt tot succesvolle goedkeuring en bijna de helft (46%)  tot 
lancering van een product op de doelmarkt 

Onze surveys laten zien dat 25% van de deelnemers aan het DHK/DHI-instrument succesvol was in de 
goedkeuring van producten op de doelmarkt sinds het jaar van aanvraag van het DHK/DHI-project. Het 
is niet mogelijk vast te stellen hoeveel bedrijven niet succesvol waren of geen goedkeuring nodig hadden. 
Ook zegt dit niks over het aandeel dat daarwerkelijk orders verkreeg. Wel is het duidelijk dat dergelijke 
goedkeuringen vooral gepaard gaan met demonstratieprojecten (51% van de succesvolle goedkeuringen) 
en haalbaarheidsstudies (28%). Ruim 46% van de DHK/DHI-deelnemers heeft succesvol één of 
meerdere producten of diensten op de doelmarkt gelanceerd. Vooral de demonstratieprojecten (58%) 
zijn hier relatief succesvol. Uit de casestudies blijkt dat verschillende ondernemers verwachten dat in de 
komende jaren hun product goedgekeurd of geïntroduceerd worden. Eerder bleek al dat er verschillende 
belemmeringen zijn zoals culturele verschillen, regelgeving en corruptie waardoor het tijdrovend en 
kostbaar is om een product goedgekeurd of geïntroduceerd te krijgen voor de doelmarkt. Deze 
belemmeringen lijken echter voor verschillende ondernemers in de komende jaren overkomen te 
worden. Het is niet mogelijk een direct verband met het instrument te leggen.  

Hoewel de ondernemers zelf dus optimistisch zijn, geeft de surveydata aan dat er geen algemene trend 
is te ontdekken bij het verkrijgen van goedkeuring en lancering op de doelmarkt. Projecten gestart in 
2013/2014 hebben geen hogere slagingspercentages op deze resultaten dan projecten gestart in 
2015/2016. Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk: ofwel de kwaliteit van de projecten is over de 
jaren toegenomen, daarmee een mogelijke trend maskerend, ofwel veel projecten ‘verzanden’ 
uiteindelijk.  Hieruit kan worden geconcludeerd dat uiteindelijk, grosso modo, de helft van de projecten 
binnen afzienbare tijd (twee tot vier jaar) succesvol de markt betreedt. Het is niet mogelijk een direct 
verband met het instrument te leggen. Maar het is wel duidelijk dat het DHK/DHI-instrument hielp 
Nederlandse ondernemers hierbij ook om culturele belemmeringen te beslechten. In het bijzonder 
doordat zij vaker in het doelland konden zijn, was het mogelijk om een beter begrip van de culturele 
aspecten van die markt te kweken. Een ander voorbeeld daarvan is ‘status’. Verschillende respondenten 
gaven aan dat de ondersteuning door de Nederlandse overheid in veel landen deuren opent. 
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Figuur 32  Aantal/Percentage Ondernemers die uiteindelijk een product/dienst op de doelmarkt hebben 
gelanceerd (Per aanvraagjaar, type project). (Bron: Survey; N=166) 

 

 

9.2 Succesvolle verdere internationalisering  

9.2.1 DHK/DHI-projecten leiden niet tot betere internationaliseringscapaciteit 
Naast een succesvolle entree naar het doelland heeft DHK/DHI ook het doel om bedrijven in het 
algemeen meer internationaal te laten opereren. De achterliggende gedachte is dat DHK/DHI de eerste, 
moeilijkste stap naar het buitenland faciliteert, en dat opeenvolgende marktentrees eenvoudiger zijn 
doordat bedrijven interne capaciteit (kennis, ervaring) hebben opgebouwd. Uit de survey blijkt 
inderdaad dat een substantieel deel (62%) van de bedrijven capaciteit opbouwt tijdens het project, al is 
dit zeer vergelijkbaar als de ontwikkeling bij afgewezen deelnemers19. Succesvolle verdere 
internationalisering blijkt ook uit het feit dat 30% van de deelnemers reeds hun product/dienst in een 
andere markt heeft gelanceerd (20% voor niet-deelnemers, geen significant verschil).  

Figuur 33   Algemene capaciteit entrée nieuwe markten (bij aanvraag; nu); aanvragen na 2016 niet meegenomen 
(Bron: Survey, N =72 voor niet-deelnemers, N = 144 voor deelnemers). Verticaal: waarde bij aanvraag project. 
Horizontaal: Waarde tijdens survey (2017) 
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19 Hierbij moet worden opgemerkt dat 40% van de afgewezen aanvragers alsnog hun project doorzet. 
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9.2.2 DHK/DHI-begunstigden willen doorgaans in meer landen werken dan het doelland van het 
project 

Uit de cases blijkt ook dat uitbreidingsdrang van de door het DHK/DHI-instrument begunstigden over 
het algemeen niet beperkt blijft tot het oorspronkelijke doelland. Vanuit de cases resoneert in een aantal 
gevallen een hoopvolle houding ten opzichte van de ondernemers om hun afzet verder uit te breiden 
naar omliggende landen als gevolg van het succes van hun activiteiten in de nieuwe markt. Ook waren 
er  juistgevallen waarbij een negatieve ervaring resulteerde in een besluit om juist niet naar opkomende 
landen te gaan exporteren, of dat werd gekozen voor een meer stapsgewijze aanpak. Dit lijkt echter een 
minderheid te zijn, waarbij de meeste ondernemers duidelijk een concrete ambitie hebben om hun 
product/dienst ook op andere markten te gaan lanceren. 

9.3 Uiteindelijke resultaten voor het MKB, de Nederlandse economie en duurzame 
ontwikkeling 

9.3.1 Minimaal een derde van de projecten zal uiteindelijk geen directe resultaten laten zien  
Zelfs met een succesvolle projectimplementatie is uiteindelijk succes op het gebied van export, 
investeringen of ontwikkelingsimpact niet gegarandeerd. Uit onderstaand figuur blijkt dat de volledige 
resultaten van een DHK/DHI-project lang op zich kunnen laten wachten, waarbij van slechts 12% van 
de projecten die in 2013 zijn aangevraagd al de volledige resultaten bekend zijn. Wel is opvallend dat 
van ongeveer een derde van de projecten die in de periode 2013-2015 zijn begonnen nog geen resultaten 
bekend zijn, terwijl de relaties met RVO voor deze projecten reeds lang zijn afgerond. Dit maakt het 
aannemelijk dat circa een derde van de projecten uiteindelijk geen resultaten zal kennen, omdat anders 
wel eerste resultaten zichtbaar hadden moeten zijn. Het is natuurlijk wel mogelijk dat opgebouwde 
capaciteit uiteindelijk zich vertaald in andere resultaten, maar daar is op dit moment geen direct bewijs 
voor. Er is relatief weinig verschil tussen de verschillende type projecten, noch tussen verschillende type 
doellanden. Wel waren K-projecten duidelijk minder succesvol, met 50% projecten zonder resultaat. 

Figuur 34  Zijn Resultaten (Outcomes/Impacts) al zichtbaar?  

 

Bron: Survey, toegekende projecten, per aanvraagjaar en type project 
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9.3.2 De ons beschikbare data wekken de indruk dat het instrument bijdraagt aan hogere export 
en een kleine mate van FDI. Maar voor de eindevaluatie zou RVO nu vast moeten werken 
aan robuustere data  

De resultaten van de survey laten zien dat de helft (54%) van de DHK/DHI-projecten die zijn begonnen 
in 2013-2015 reeds heeft bijgedragen aan exportgroei. Ongeveer een derde (36%) laat ook een groei zien 
wat betreft directe buitenlandse investeringen. Helaas was de data vanuit niet-deelnemers te beperkt 
om een robuuste statistische vergelijking te doen over de additionaliteit van de regeling wat betreft 
export en FDI. Voor de eindevaluatie van het instrument is het dan ook zeer aan te bevelen om deze uit 
te voeren aan de hand van CBS-data, om zo tot een completere dataset te komen die meer inzicht kan 
geven in de additionaliteit. Onderstaande cijfers geven daarom enkel de bruto evolutie van export weer.  

Onderstaand figuur laat zien dat een typisch project sinds het jaar voor aanvraag 12,5 duizend euro extra 
omzet uit export haalt richting het doelland, en 50 duizend euro in totaal naar alle landen. Wel zijn de 
verwachtingen hier positief, men verwacht over het algemeen dat deze export zal stijgen naar 340 
duizend euro voor een typisch bedrijf met een gemiddelde van 882 duizend euro. Voor bijna de helft van 
de bedrijven (44%) was dit de allereerste export naar het doelland. Vijf bedrijven in onze steekproef 
(±35% van het totaal aan bedrijven) hadden een exportgroei van meer dan 1 miljoen euro tussen het jaar 
voor aanvraag en 2017.  In het algemene laten deze resultaten zien dat meestal, zelfs voor projecten die 
reeds zijn afgerond, de export slechts langzaam op gang komt, maar dat er toch al substantiële resultaten 
zijn geboekt voor een (klein) deel van de bedrijven. Als we deze cijfers extrapoleren naar het totale 
jaarlijkse portfolio van een gemiddelde van circa 80 projecten met resultaten per jaar (uit het totaal van 
circa 120), komen we op een zeer voorlopige totale schatting van 21 miljoen euro per jaar aan groei in 
export, met een doorgroei naar 71 miljoen euro per jaar indien de verwachtingen van de ondernemers 
geheel uitkomen. Bij DHI-aanvragen wordt in principe een bruto multiplier van 10 verwacht, dat wil 
zeggen dat een tienvoud aan export wordt verwacht van het subsidiebedrag. Bij een budget van €9m per 
jaar betekent dit een verwacht resultaat van uiteindelijk €90m uiteindelijk. Op dit moment komen de 
impacts daar zeker niet bij in de buurt (bruto multiplier ongeveer 2.3), maar als de verwachtingen 
uitkomen ligt een bruto multiplier van 7.9 in het verschiet, niet ver van de gestelde doelstelling. 

Wat betreft buitenlandse investeringen is te zien dat de meeste bedrijven nu en in de toekomst niet 
zullen investeren (mediaan is 0), maar dat een gemiddeld bedrijf 38 duizend euro heeft geïnvesteerd in 
het doelland en 74 duizend euro in totaal in het buitenland.  Wat opvallend is dat de verwachtingen wat 
betreft buitenlandse investeringen in het doelland voor de komende 2 jaar zeer beperkt zijn (gemiddeld 
3 duizend euro). Dit komt waarschijnlijk doordat de meeste bedrijven geplande investeringen reeds 
hebben gedaan, wat bijvoorbeeld blijkt uit het opzetten van lokale vertegenwoordiging (zie 8.2.2)20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 De steekproeven zijn te klein om een trend over de jaren te vergelijken. Een volledige econometrische analyse zou hier meer 
inzicht in kunnen geven. 
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Figuur 35  Groei Export en FDI (Deelnemers met aanvraag in 2013/2014/2015 waarvan projecten resultaten 
hebben), in duizenden Euro 

Export Gemiddelde Mediaan N (data) 

Groei jaar voor aanvraag – 2017 (doelland) 265 12,5 46 

Groei jaar voor aanvraag – 2019 (doelland) 882 340 43 

Groei jaar voor aanvraag – 2017 (algemeen)21 511 50 77 

FDI    

Groei jaar voor aanvraag – 2017 (doelland) 38 0 39 

Groei jaar voor aanvraag – 2019 (doelland) 3 0 38 

Groei jaar voor aanvraag – 2017 (algemeen) 74 0 79 

 

De casestudies bevestigen het beeld dat uit de surveydata naar voren komt. Een deel van de bedrijven 
kon dankzij DHK/I de eerste stappen op een nieuwe markt zetten en anderen konden hun exportpositie 
versterken of verbreden (bijvoorbeeld met een nieuw product of dienst). Veel ondernemers geven aan 
in de casestudies dat ze verwachten dat de export gestaag zal groeien. Enkelen gaven aan dat een groei 
van export nog op zich zal laten wachten totdat de lokale markt hiervoor rijp is.   

Figuur 36  Ervaringen van een ondernemer: verkoop  van flight simulators in China 

Met de financiering van DHI heeft een investeringsvoorbereidingsstudie plaatsgevonden voor flight 
simulators voor piloten in China. Nadat het product aangepast was aan de lokale wet en 
regelgeving heeft het bedrijf haar entree kunnen maken op de Chinese markt en haar omzet kunnen 
vergroten door de verkoop van simulatoren aan vliegscholen in China. De kennis van de lokale 
vraag is toegenomen en het bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk meer simulatoren gaan verkopen dan 
verwacht. 

 

Op impactniveau is het van belang te onderscheiden of het instrument ook bijdraagt aan een bredere 
trend, en hoe het instrument zich tot deze bredere trend verhoudt. Gedetailleerde data over 
exportgedrag van het Nederlandse MKB naar specifieke landen is niet openbaar beschikbaar. Wel blijkt 
uit algemene recente analyse van het CBS-data dat het aandeel van non-traditionele landen (buiten 
Duitsland, België, Frankrijk, Italië, VS en VK) sterkt toeneemt, met een groei van 30% in 1996 naar 41% 
in 2015. De recente jaren (2015-2017) kennen in het algemeen een sterke groei van de Nederlandse 
export, waarbij de meest recente cijfers voor mid-2017 een groei van 7% laten zien ten opzichte van een 
jaar ervoor22. Een kwart van de Nederlandse goederenexport komt voor de rekening van het zelfstandig 
MKB), ongeveer 80 miljard euro in 2016, waarvan ongeveer 10 miljard naar buiten de EU gaat23. 
Aangezien de vroege staat waarin de meeste DHK/DHI-projecten zich bevinden wat betreft impacts, is 
de bijdrage van DHK/DHI aan deze beperkte groei nog relatief klein geweest (ordegrootte van 24 
miljoen euro), met vooral hogere verwachte impact voor de toekomst. Echter, het aandeel van de 
exportwaarde van het zelfstandig MKB (ongeveer 60.000 bedrijven die exporteren24), groeit absoluut 

                                                
21 Bedrijven zijn niet gevraagd hun gehele export naar 2019 te extrapoleren, i.v.m. relatieve hoge administratieve lasten om dat 
betrouwbaar te rapporteren.  
22 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/46/export-groeit-met-bijna-7-procent 
23 CBS (2016). Internationalisering Monitor vierde kwartaal 2016 
24 Meer dan 60.000 Euro 
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nauwelijks en verliest relatief in haar aandeel in de export, zie ook onderstaande Figuur25. Hieruit blijk 
dat in ieder geval tot en met 2016 een van de onderliggende bestaansredenen van DHK/DHI, het 
achterblijven van het Nederlands MKB bij het inspringen op kansen in opkomende en 
ontwikkelingsmarkten, nog steeds zeer relevant is.  

Figuur 37  Gemiddelde Exportgroei tussen 2010 en 2015; Verdeel naar type Bedrijf. 

 

Internationaliserings Monitor CBS 

9.3.3 DHK/DHI-projecten creëren in beperkte mate directe werkgelegenheid in de doellanden 
Het DHK/DHI-instrument heeft ook als doel om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame 
ontwikkeling en aan het bestrijden van armoede in DGGF-landen in het bijzonder. Twee belangrijke 
indicatoren hierbij zijn banencreatie (direct en indirect) en maatschappelijke/milieu impacts. De figuur 
hieronder geeft een eerste indicatie aan van de verwachte banencreatie in DGGF-landen. Ongeveer de 
helft van de bedrijven die succesvolle projecten (bijna) hebben afgerond ziet banencreatie bij lokale 
partners, en iets minder dan de helft (41%) heeft ook zelfs banen gecreëerd in het doelland. In de meeste 
gevallen gaat het om een klein eigen lokaal team (mediaan 5 FTE, gemiddelde 15 FTE). Bij lokale 
partners worden ook, maar in kleinere mate, banen gecreëerd.  

Wat betreft de verwachtingen voor de komende 2 jaar, van de bedrijven die voor 2016 zijn gestart, 
verwacht het gemiddelde bedrijf met resultaten dat men nog 9 FTE (N=50) gemiddeld in het doelland 
extra zal creëren. Hiermee zou de totale verwachte FTE voor dit type projecten gemiddeld zo circa 30 
FTE bedragen. Er zijn hier geen grote verschillen tussen type landen of type projecten. Corrigerend voor 
projecten zonder resultaten, betekent dit op dit moment een resultaat van 300 nieuw FTE en een 
verwacht effect van ±450 nieuw FTE voor de komende 2 jaar voor DGGF-landen. In fragiele landen in 
het bijzonder zou het, pro rato, om ongeveer ±50-80 nieuw FTE gaan.  Dit is slechts een schatting en 
niet gecorrigeerd voor additionaliteit van de regeling. Uit de casestudies blijkt het dat het merendeel van 
de banen om laagopgeleid personeel gaat, maar dat het ook een substantiële minderheid om 
hoogopgeleid personeel en middelmanagement betreft. Er wordt hierbij ook geïnvesteerd in training, 
bijvoorbeeld door lokaal personeel mee te laten doen in young professional programma’s of via 
kortlopende trainingen (in Nederland of in het doelland). 

                                                
25 Ibid. 
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Figuur 38  Gecreëerde Banen in DGGF-landen (N = 27; Enkel projectaanvragen voor 2016) 

 

Technopolis Survey, N = 27; Enkel projectaanvragen voor 2016 

9.3.4 Succesvolle projecten kopen gemiddeld voor ruim €267.000 in de doellanden in, hetgeen nog 
extra indirecte banen creëert. Attributie aan het instrument is niet mogelijk. 

Naast directe werkgelegenheid blijkt uit de elektronische enquête dat bedrijven ook de lokale economie 
stimuleren door middel van inkoop van lokale diensten en goederen in deze landen. Van bedrijven 
waarvan de aanvraag vóór 2016 is begonnen en die reeds concrete projectresultaten hebben heeft 68% 
lokale goederen diensten ingekocht, met een mediaan van 100.000 euro en een gemiddelde van 267.000 
euro26. Het is te verwachten dat deze inkoop ook een positief effect heeft gehad op banencreatie. 

9.3.5 Respondenten rapporteren vele soorten sociale- en milieu-impacts, veelal op het gebied van 
landbouw, duurzame energie, water en financiële inclusie 

Naast impact op de werkgelegenheid hebben de DHK/DHI-projecten vaak ook een (verwachte) impact 
op het sociale of milieudomein. De onderstaande figuur geeft een overzicht van de genoemde 
gerealiseerde of verwachte sociale impacts. Een aantal zaken valt hierbij in het bijzonder op. Ten eerste 
is het duidelijk dat een paar thema’s duidelijk goed vertegenwoordigd zijn, in het bijzonder (duurzame) 
landbouw, duurzame energie, water en financiële inclusie. Hiermee lijken de thema’s goed aan te sluiten 
bij economische zwaartepunten van Nederland27 maar ook bij de Sustainable Development Goals. 
Daarnaast valt op dat er geen systematisch onderscheid lijkt te zijn tussen DGGF-landen (fragiel of niet-
fragiel) en de DTIF-landen qua thematiek of verwachte impact, ondanks dat er bij DGGF-landen extra 
nadruk wordt gelegd op deze dimensie tijdens de selectiecriteria. Wel is het zo dat verwachte sociale 
impacts in DTIF landen iets vaker een technologisch / hoog-innovatief gehalte lijken te hebben, met 
name op het terrein van de introducering van schonere productietechnieken. 

Figuur 39  Overzicht genoemde sociale en milieu impacts (survey, casestudies) 
 Genoemde (verwachte) sociale impacts 

DGGF Landen (niet –
fragiel) 

- Betere prijs voor lokale producenten (Kenia) 
- Duurzame energie-oplossingen (Mongolië) 
- Meer lokale werkgelegenheid (India, Oeganda, Egypte, Zuid-Afrika, Colombia) 
- Toegang tot stroom en licht voor vluchtelingen (Kenia) 
- Kansen bieden voor gemarginaliseerde vrouwen (India) 
- Duurzaam geproduceerd voedsel (Colombia, Oekraïne) 
- Arbeidskansen voor jongeren (Ethiopië, Suriname, Nigeria) 
- Betere arbeidsomstandigheden (Moldavië) 

                                                
26 Deze cijfers zijn slechts op een beperkte steekproef gebaseerd, met 25 bedrijven die hier gegevens over beschikbaar stelden. 
27 Zoals bijvoorbeeld ook gearticuleerd in het TopSectoren beleid. 
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 Genoemde (verwachte) sociale impacts 

- Financiële inclusie door microkredieten (India) 
- Schonere productie (Bolivia)  

DGGF-Landen 
(fragiel) 

- Tegengaan voedselverspilling (Zuid-Soedan) 
- Bevorderen baankansen voor vrouwen (Kosovo) 
- Terugdringen kosten voor remittances (Sierra Leone) 

DTIF-landen 

- Terugdringen moeder/kind sterfte (Turkije) 
- Mechanisatie zware werkzaamheden (Saudi-Arabië) 
- Verbetering kennisinfrastructuur (Oman) 
- Meer aandacht voor duurzaamheid (Iran, Brazilië) 
- CO2-Reductie (Thailand, Mexico) 
- Schonere productietechnieken (Argentinië) 
- Toegang schoon drinkwater (Maleisië, Zuid-Afrika) 
- Import-substitutie/werkgelegenheid (Mexico) 
- Minder luchtverontreiniging (China) 

Elektronische enquête, deelnemers regeling met eerste concrete resultaten (N =78) 

In het algemeen kan worden gesteld dat eerste positieve resultaten wat betreft impact zichtbaar zijn. Uit 
het vorige hoofdstuk blijkt uit de eerste resultaten dat DHK/DHI positief waarschijnlijk bijdraagt aan 
de export en buitenlandse investeringen van het MKB, al is de macrotrend tot en met 2016 nog wel 
zorgelijk. Het is te verwachten dat DHK/DHI ook zal bijdragen aan duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding, al is het nog te vroeg om te zeggen op welke schaal. Het lijkt duidelijk uit het 
portfolio van DHK/DHI dat er in de praktijk, in ieder geval qua verwachtingen, vaak grote overlap en 
synergie zit tussen kansen voor het Nederlandse MKB en duurzame ontwikkeling.   
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

10 Conclusies  

Dit hoofdstuk geeft de twaalf belangrijkste conclusies van deze evaluatie. Alle conclusies zijn gebaseerd 
op de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken. Wij presenteren achtereenvolgens de conclusies over 
relevante & coherentie, de conclusies over de efficiëntie in de uitvoering, en de conclusies over 
effectiviteit.  

10.1 Relevantie, Coherentie 
Uit onze analyse blijkt dat de relevantie met betrekking tot de doelstellingen over het algemeen hoog is. 
Wel moet onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende doelstellingen onderling: 
• Relevantie voor de internationalisering van het MKB. De relevantie van DHK/DHI voor het 

versterken van de internationalisering van het MKB is zeer hoog. Uit recente data van het CBS blijkt 
dat het MKB nog steeds absoluut en relatief erg achterblijft in de export bij het grootbedrijf. 
DHK/DHI richt zich ook op belemmeringen die relevant zijn voor met name de kleinere MKB-er 
(toegang tot de doelmarkt). Gezien de doorgaande globalisering en sterke groei in opkomende en 
ontwikkelingslanden lijkt de relevantie van het DHK/DHI-instrument voor de komende tijd evident.  

• Relevantie voor duurzame ontwikkeling. De relevantie van DHK/DHI voor de doelstellingen 
rondom duurzame ontwikkeling is in principe hoog. De type verwachte sociale en milieu impacts 
passen goed bij de Sustainable Development Goals, en het instrument past goed binnen de nieuwe 
ontwikkelingen in ontwikkelingsbeleid. Ook binnen DTIF-landen richten veel projecten zich op 
thema’s die passen binnen maatschappelijke uitdagingen.  

• Coherentie met ander beleid. De coherentie met ander beleid (Nederlands, Europees, 
Internationaal) is goed, en DHK/DHI lijkt over het algemeen niet te overlappen met ander beleid. 
Een uitzondering hierbij is de recente openstelling voor Europese landen. Toegepast op Europese 
landen, vertonen de beleidsdoelstellingen van DHK/DHI erg veel overeenkomsten met andere 
instrumenten. Bovendien is de noodzaak van dergelijke instrumenten (en dus ook DHK/DHI) op de 
Europese markt niet evident.  

• Noodzaak van het DHK/DHI-instrument. Maar daarmee is de absolute noodzaak van het 
DHK/DHI-instrument voor het Nederlandse MKB nog niet aangetoond. Hiertoe had ex-ante een 
marktfalen moeten worden vastgesteld. Bij afwezigheid daarvan kan ex-post worden vastgesteld of 
het programma doelmatig en doeltreffend is. Voorliggende studie toont het eerste aan, voor het 
tweede is het nog te vroeg.  

10.2 Procesevaluatie: efficiëntie in de uitvoering 
De DHK/DHI-regeling is een efficiënt uitgevoerde regeling. RVO slaagt erin deze met een compact en 
terzake deskundig team uit te voeren. Niettemin is een aantal kanttekeningen te maken.  

• Relatie tussen het ministerie en RVO. De relatie tussen RVO en het ministerie is 
geformaliseerd in een subsidieregeling die helder vastlegt hoe het ministerie zich verhoudt tot RVO 
en op welke wijze RVO de regeling uitvoert ten aanzien van ondernemingen. Deze regeling leidde 
op 1 januari 2016 tot de invoering van een tendersysteem, en dwingt RVO sindsdien tot een zeer 
terughoudende houding ten aanzien van aanvragers. De strikte interpretatie van het tendersysteem 
heeft de informele feedback van bedrijven naar RVO geminimaliseerd, wat gevolgen heeft voor het 
leervermogen van het DHK/DHI-team. We merken op dat het ministerie en RVO niet altijd op één 
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lijn zitten inzake de uitvoering van de regeling, en dat intensievere communicatie tussen beiden dit 
zou kunnen verhelpen.  

• Efficiëntie bij RVO. RVO heeft een compacte organisatie van deskundige adviseurs op het 
DHK/DHI-instrument. Dit leidt tot een kostenefficiënte uitvoering. Een kanttekening moet 
geplaatst bij de beslissingstermijn van 13 weken. Dit is zeer lang, zeker in vergelijking met andere 
instrumenten in het buitenland. De Europese Commissie slaagt erin de aanzienlijk complexere 
beoordeling van aanvragen voor het ‘SME Instrument’ af te ronden in 8 weken.  

• Impact van het tendersysteem. Het tendersysteem heeft twee belangrijke gevolgen gehad. Ten 
eerste staat het bedrijven op slechts twee momenten in het jaar vrij om een aanvraag in te dienen. 
Ten tweede mogen ze over die aanvraag geen noemenswaardig (individueel) contact hebben met 
RVO.  

RVO geeft aan dat het reduceren van contact tussen aanvragers en RVO (het tweede gevolg) de 
kwaliteit van aanvragen negatief heeft beïnvloed. Dat is met de ons beschikbare data niet te 
valideren.  

Ook het eerste gevolg –slechts twee momenten om in te dienen per jaar– heeft evidente 
consequenties. In combinatie met de lange beslissingstermijn van 13 weken leidt deze beperkte 
openstelling tot wachttijden van gemiddeld 6 maanden. Deze wachttijden staan voor veel MKB-ers 
en hun co-investeerders niet in verhouding tot het formaat van de subsidie. Zeker in 
seizoensgebonden sectoren is dit schadelijk.  

• Monitoring voor betere efficiëntie. Efficiëntie in de uitvoering valt of staat bij goede en 
gestructureerde inzichten in de uitvoering. Tijdens deze evaluatie bleek dat de monitoringsdata van 
RVO tekort schiet op continuïteit, diepte, en compleetheid. Dit hinderde ook deze evaluatie in de 
vaststelling van de effectiviteit van het instrument. De mogelijkheden om met de huidige 
monitoringssystemen van RVO de daadwerkelijke impact te meten zijn beperkt.  RVO zou deze 
systemen moeten verbeteren, wil zij impact überhaupt kunnen meten. Het DHK/DHI-team zou op 
een beperkt aantal indicatoren structureel data moeten verzamelen over de effectiviteit van het 
instrument.  

10.3 Resultaatevaluatie: effectiviteit en verwachte impacts 
Ongeveer tweederde van de projecten levert in potentie economische of maatschappelijke resultaten op. 
Deze resultaten verschillen in aard en in formaat. Het is nog te vroeg om de daadwerkelijke impacts 
robuust in kaart te brengen. Deze zullen per definitie pas plaatsvinden wanneer producten/diensten op 
grotere schaal worden afgenomen, iets wat voor weinig projecten van toepassing is. 
• Directe resultaten van projecten. DHK/DHI-projecten lijken over het algemeen de verwachte 

directe resultaten op te leveren. Ondernemers doen naar eigen zeggen veel nieuwe contacten op, 
inclusief partners en potentiële klanten. Het instrument helpt ondernemers een stap verder te zetten 
qua besluitvorming voor investering in het doelland, het verscherpen van hun strategie en het 
voorbereiden van hun verdere export. Ongeveer de helft van de ondernemers lanceert uiteindelijk 
binnen afzienbare tijd een product (of dienst) op de doelmarkt. De DHK/DHI-regeling lijkt hiermee 
in principe effectief te zijn om de export van het MKB te stimuleren, al dient hierbij op te worden 
gemerkt dat exportresultaten vaak lang op zich laten wachten. 

• Additionaliteit van het instrument. Additionaliteit is tijdens deze mid-term evaluatie, zonder 
volledige toegang tot exportgegevens van deelnemers en niet-deelnemers lastig vast te stellen. Uit 
de casestudies blijkt dat veel MKB-ers de projecten vooral incrementeel zien. Ze zijn vaak al jaren 
bezig met het verkennen van exportmogelijkheden. Een aanvraag bij DHK/DHI kan zo’n oplossing 
zijn, maar het wordt door bedrijven waarschijnlijk veel vaker geïnterpreteerd als een logische stap 
in het exportproject. Wel maakt het DHK/DHI-instrument export volgens bedrijven vaak 
makkelijker. Zo gaven meerdere begunstigden aan dat hun producten niet direct rendabel hoefden 
te zijn dankzij het instrument, en dat er ruimte was voor nuttige doorontwikkeling van markt-
productcombinaties.  
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• Pijplijn functie van DHK/DHI voor export- en investeringsfinanciering. Zo’n 15% van de 

bedrijven met een subsidie van DHK/DHI ontvangt ook nog andere exportfinanciering. Dat kan 
private financiering zijn, maar ook financiering via Atradius. Het aantal bedrijven dat succesvol 
investeringsondersteuning aanvraagt bij RVO is beperkt. Volgens de gegevens van RVO zijn nog 
geen bedrijven van DHK/DHI doorgestroomd naar DTIF en hebben 7 bedrijven de stap gemaakt 
van het DHK/DHI-instrument naar DGGF. 

• Impacts op het gebied van duurzame ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat zowel 
projecten op DGGF- als DTIF-landen vaak relevante duurzame ontwikkelingsimpacts verwachten. 
Het is daarom de verwachting dat DHK/DHI een effectief instrument zal zijn voor deze impacts. 

• Wel moet gesteld dat DHK/DHI is niet noodzakelijkerwijs het meest effectieve instrument is om 
duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Het ontwerp van de regeling focust op het Nederlandse 
MKB, die niet noodzakelijkerwijs de beste oplossingen voor maatschappelijke en sociale uitdagingen 
in de wereld in huis hebben. Wel heeft de regelingen waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen 
dat de impact ook in het doelland plaatsvindt. In een bredere beleidscontext kan DHK/DHI goed en 
efficiënt passen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, mits er ander voldoende beleid is 
(bijvoorbeeld via ontwikkelingsbanken als de FMO) om ook op termijn economische activiteit in het 
doelland te versterken, en mits de nadruk ligt op innovatie, competitiviteit en kennisoverdracht. 
DHK/DHI lijkt slechts in beperkte mate effectief in het adresseren van armoede in fragiele staten, 
omdat slechts een zeer klein deel van de projecten richt zich op deze landen. Dat laat onverlet dat 
de ontwikkelingsimpact in deze landen groot kan zijn.  
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11 Aanbevelingen 

 

Dit hoofdstuk geeft de zes belangrijkste aanbevelingen. Deze zijn allen direct gebaseerd op de 
bevindingen van deze evaluatie. Achtereenvolgens presenteren wij –conform de ToR- de aanbevelingen 
om de processen te verbeteren, de aanbevelingen om de effectiviteit te verbeteren, en de aanbevelingen 
om de monitoring te verbeteren.  

11.1 Aanbevelingen om de processen te verbeteren 
Het proces, beheer, en verantwoording door het DHK/DHI-team zijn van voldoende niveau. Bewust 
stuurt men weinig in lopende projecten, wat een goede keuze is. In het aanvraagproces is RVO niet 
toegankelijk voor MKB-ers. Deze evaluatie liet hiervan de nadelige consequenties duidelijk zien. Wij 
adviseren het ministerie en RVO daarom het volgende: 

•  Herzie het huidige tendersysteem zodat het MKB beter bediend wordt. Het ministerie 
wil op haar subsidies zoveel mogelijk het tendersysteem toepassen, maar in dit geval leidt het 
tendersysteem vooral tot onnodige rigiditeit en schaadt het de bruikbaarheid voor het MKB. Het is 
de vraag of dit proportioneel is voor de relatief kleine subsidies die het DHK/DHI-instrument 
uitkeert. Een ‘rolling call’ zoals die er voorheen was lijkt meer aan te sluiten bij de noden van de 
klanten. RVO zal op zoek moeten naar slimme en subtielere manieren om vroege uitputting te 
voorkomen.  

•  Breng de beoordelingstermijn terug naar 8 weken of minder. De huidige 
beoordelingstermijn van 13 weken is te lang. Ingewikkelder instrumenten in het buitenland laten 
zien dat een beoordelingstermijn van 8 weken goed mogelijk is. RVO zou zijn systemen met die 
doelstelling moeten herzien.  

11.2 Aanbevelingen om de effectiviteit te verbeteren 
Het is nog te vroeg om daadwerkelijk effectieve projecten te onderscheiden van niet-effectieve projecten. 
Ook zijn de monitoringsdata van RVO daartoe momenteel niet toereikend, waarvan RVO en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken zich bewust zijn. De som van de projecten laat niettemin zien in grote 
lijnen goed op weg te zijn naar effectiviteit en impact. Wij bevelen het volgende aan.  
•  Scherp de landenlijst aan om meerwaarde en effectiviteit te vergroten. Het ministerie 

zou zich kunnen afvragen wat de meerwaarde is van de absolute openstelling van de landenlijst. Het 
DHK/DHI-instrument staat open voor alle landen. De relevantie van het instrument is veel zwakker 
wanneer het gaat om doellanden die binnen de Europese Unie vallen. Er bestaat reeds een veelvoud 
aan instrumenten om ondernemers te faciliteren te exporteren naar en investeren in andere EU-
landen. Bovendien maken taal, vrij verkeer van goederen en diensten, gezamenlijke 
productstandaarden en regelgeving de barrières voor marktentree veel lager, en is markttoegang 
over het algemeen veel minder complex.  

•  Denk goed na over de pijplijnfunctie. RVO en het ministerie hechten waarde aan de 
pijplijnfunctie van het DHK/DHI-instrument. In theorie valt daarvoor veel te zeggen. In de praktijk 
blijkt dat deze functie tegenvalt, en dat er nog te veel ruimte is tussen DHK/DHI en de grote 
exportfinancieringsinstrumenten van RVO. Een pijplijnfunctie moet geen dogma worden. Maar 
indien men de pijplijnfunctie echt wil realiseren zullen beide instrumenten naar elkaar toe moeten 
bewegen, of zal een tussenliggend instrument worden ontwikkeld.  

•  Streef naar rustig vaarwater. Het instrument is in de afgelopen jaren zeer regelmatig aangepast. 
De flexibiliteit van het RVO-team is lovenswaardig. Maar de effectiviteit van het instrument is 
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gebaat bij meer continuïteit. Wij raden het ministerie en RVO aan het instrument in de komende 
periode fundamenteel te verbeteren, en daarna te zorgen voor rust en continuïteit.  

11.3 Aanbevelingen om de monitoring te verbeteren 
De monitoringsdata van RVO zijn niet toereikend voor het bijhouden van resultaten. Wij adviseren het 
RVO team om in elk geval de volgende variabelen structureel bij te houden, naast de 
geoperationaliseerde variabelen in de nieuwe MERC: 

1 .  Contactgegevens (ook nu al bekend) 
2 .  ID’s van toegewezen en afwezen bedrijven conform de KvK ID’s om ontwikkeling van bedrijven 

te kunnen volgen 
3 .  Sector conform SBI-code 
4 .  Oprichtingsjaar bedrijf  
5 .  Aantal medewerkers ten tijde van de aanvraag  
6 .  Aantal exportlanden (buiten EU28) (bij aanvraag & jaarlijks na aanvraag) 
7 .  Export naar het doelland (bij aanvraag & jaarlijks na aanvraag) 
8 .  FDI naar het doelland (bij aanvraag & jaarlijks na aanvraag) 
9 .  Aantal banen in het doelland, direct en indirect (bij aanvraag & jaarlijks na aanvraag) 

Voorts zou RVO, voorafgaand aan een evaluatie, bij het CBS een controle groep kunnen laten opstellen 
op basis van variabelen #3, #4, #5. Op die manier kunnen toekomstige evaluatoren de effecten van het 
instrument robuuster kunnen vaststellen. Het houdt bovendien de surveykosten en extra kosten voor 
bedrijven laag.  
 

 

 

                                                
28 Afhankelijk van keuze landenlijst. 
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 Details van de data-verzameling 

 

 Hoe wij de RVO-data hebben geanalyseerd 
In week 35 van 2017 (28.08.-01.09.2017) hebben wij de portfoliogegevens van RVO in een Excel-bestand 
ontvangen over de projecten die tussen 2013 en 2017 zijn ingediend voor financiering onder het 
DHK/DHI-instrument. Deze gegevens dienden als basis voor een deel van de analyses, evenals voor de 
adrespool voor de enquête en voor de casestudy's. Het Excel-bestand bevatte twee voor deze evaluatie 
relevante bladen, "dossier beheeroverzicht" en “contactgegevens aanvragers".  

Tijdens de voorbereiding van de enquête bleek dat een aanzienlijk aantal e-mailadressen ontbrak in het 
bestand van de contactgegevens. Dit was het geval voor 226 contactpersonen, wat neerkomt op 21% van 
alle 1,067 contactpersonen. Omdat de e-mailadressen van cruciaal belang waren om contact op te nemen 
met de bedrijven voor de enquête, hebben wij contact gezocht met RVO met het verzoek om de gaten in 
de e-mailadressen zoveel mogelijk op te vullen. Deze actie is succesvol geweest en op 29 september 2017 
ontvingen we de lijst met extra e-mailadressen (waarvan er slechts nog 5 ontbreken). 

Tijdens de veldfase van de enquête zagen we dat een vergelijkbaar deel van de telefoonnummers 
ontbreekt (270 of 25% van alle contactpersonen). In dit geval hebben wij ervan afgezien nog een keer 
contact op te nemen met RVO, omdat bleek dat we ver genoeg konden komen met de bestaande 
telefoonnummers. Maar we raden RVO aan om de contactgegevens in te vullen om toekomstige 
evaluaties te vergemakkelijken. 

Uit de analyse van de RVO-gegevens is gebleken dat deze gegevens alleen informatie over het project 
bevatten, maar bijna geen informatie over de bedrijven (bedrijfsinformatie opgenomen in de RVO-
database omvat de naam en het adres van het aanvragende bedrijf en het KvK-nummer). Bovendien is 
de informatie over het project vrij elementair. Dit leidde ertoe dat het noodzakelijk werd om 
achtergrondinformatie over de bedrijven die nodig was voor de outcome indicatoren en verdere 
informatie over de projecten op te nemen in de enquête. Als gevolg hiervan was de vragenlijst veel 
uitgebreider dan oorspronkelijk gepland en was er aanzienlijk meer werk nodig om de gegevens voor de 
analyse voor te bereiden.  

Voor toekomstige evaluaties adviseren wij dat de gegevens over de bedrijven die bij CBS beschikbaar 
zijn via het KvK-nummer worden gekoppeld met de portfoliogegevens van RVO voordat de evaluatie 
wordt toegewezen. Dit zou de bedrijven bevrijden om opnieuw informatie te verstrekken die ze al aan 
de overheid hebben verstrekt. Bovendien zou de informatie voor de analyse rijker zijn omdat er jaarlijkse 
gegevens over uitkomstindicatoren beschikbaar zouden zijn en zou het evaluatiebureau zich meer 
kunnen richten op informatie die nog niet bekend is in de gegevensverzamelingsactiviteiten voor de 
evaluatie. 

 

 Lijst met interviewees 

Figuur 40  Geinterviewden 
Naam Organisatie 

A. Aarts BZ 

E. Dekker RVO 

K. Hamers RVO 

F. Hartman Water Systems Manufacturer B.V. 
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Naam Organisatie 

L. den Hartog BZ 

B. Horbach Consulaat Kaapstad 

R. Kemper RVO 

E. Koks De Ruiter Innovations BV 

A. Kwint RVO 

J.W. Oosterbroek RVO 

R. Roborgh BZ 

S. Sellahewa Ambassade Sri Lanka 

B. Snoeijer Consulaat Guanzhou 

H. Weringa RVO 
 

 

 Details van onze enquête 
Wij hebben alle aanvragers (d.w.z. zowel met uiteindelijk geaccepteerde als afgewezen projecten) een 
enquête gestuurd. De vragenlijst omvatte de volgende onderwerpen: 
•  Beoordeling aanvraagproces 
•  Financiering en co-financiering 
•  Beoordeeling interactie met RVO tijdens uitvoring en/of na afloop project 
•  Outputs en resultaten tot nu toe 
•  Outcomes en toekomstige ontwikkeling 
•  Achtergrondinformatie bedrijven 
•  Ervaring van de bedrijven met het instrument en de visie over het instrument 
De enquête is ontworpen als een online enquête en omgezet en verstuurd via Survey Monkey. In totaal 
zijn 760 e-mails verstuurd. Dit is minder dan het dadelijke aantal projecten dat bij RVO is ingediend. 
De reden waarom we niet alle projecten in de enquête hebben opgenomen, is te wijten aan het feit dat 
een aanzienlijk deel van de bedrijven (30%) meer dan één project heeft ingediend. Om verwarring en 
ergernis te voorkomen wilden wij de bedrijven niet vragen om de enquête meerdere keren in te vullen 
voor verschillende projecten. Wij hebben daarom die bedrijven geïdentificeerd die meerdere projecten 
hebben en vervolgens het oudste project van deze bedrijven als basis voor de vragen in de enquête 
geselecteerd. 

Om het responspercentage te verhogen zijn er drie herinneringen verzonden. Daarnaast zijn de 
bedrijven die nog niet hadden geantwoord gecontacteerd tussen de herinneringsdatums om hen te 
overtuigen deel te nemen aan de enquête. Onderstaande figuren geven respectievelijk een overzicht van 
de acties die zijn ondernomen tijdens de veldfase en een overzicht van de responses zien. 

Figuur 41  Overzicht over de acties ondernomen voor de survey 

Datum Incident Aantal verzonden e-mails 
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03.10.2017 Uitnodiging om de survey in te 
vullen verstuurd 760 

09.10.2017 1. herinnering 670 

17.10.2017 2. herinnering 515 

23.10.2017 3. herinnering 539 

07.11.2017 Sluiting van de survey  

 

Figuur 42  Responses op de survey 

Status Aantal Percentage 

Vragenlijst volledig ingevuld 207 27,24% 

Vragenlijst gedeeltelijk ingevuld 70 9,21% 

Onbezorgbaar 91 11,97% 

Antwoordrate 277 36,45% 

Antwoordrate (zonder onbezorgbare 
e-mail adressen) 277 41,41% 

 

 

 Details van de casestudies 
Voor deze evaluatie zijn 31 case studies uitgevoerd bij bedrijven. Deze staan in onderstaand figuur. 
Voorafgaand aan de casestudies is er een template opgesteld en hebben er twee pilot interviews 
plaatsgevonden om het template en de bijbehorende interviewvragen te testen. Na deze interviews zijn 
er nog enkele kleine aanpassingen gedaan aan het template, waarbij ook rekening gehouden is met 
wijzigingen van indicatoren in het finale inceptierapport. Het template is goedgekeurd door RVO en het 
ministerie. 

Bij de selectie van de casestudies is vastgehouden aan de richtlijnen voor selectie zoals gedefinieerd in 
annex 1c van de terms of reference (TOR). Allereerst is er gezorgd voor een gelijke verdeling over D-, H-
, K- (en I-) projecten, met ieder 10 cases. Ook is er rekening gehouden met de in de TOR voorgestelde 
verdeling over projecten met een succesvolle of niet succesvolle aanvraag.  

Daarnaast is er geselecteerd op land: fragiel versus niet fragiel en landen die onderdeel zijn van het 
Dutch Good Growth Fund, inclusief de voormalige transitielanden (samengevoegd in de categorie 
DGGF) en opkomende markten (OM). Verder is er tijdens de selectie van de casestudies een aantal 
doellanden meegenomen: India, China, Zuid-Afrika, Brazilië en Turkije. Er is uiteindelijk met meerdere 
begunstigden uit deze landen gesproken.  

Vervolgens is er per DGGF- en OM-land gekeken naar de verdeling over verschillende sectoren, de som 
van het uitbetaalde bedrag en het totale budget besteed. Ook is er gekeken naar het jaar van aanvragen. 
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Om ervoor te zorgen dat deze selectie een representatieve sample is van de gedane projecten, is er 
rekening gehouden met de verhouding over het totale aantal projecten (ratio).  

Er is door RVO een voorstel gedaan van 25 representatieve cases (22 succesvol en drie niet succesvol) 
waarvan er twaalf meegenomen zijn in de selectie. De selectie is vervolgens aangevuld, mede op basis 
van de surveyresultaten.  

Onderstaande figuur toont de geselecteerde casestudies. Voor iedere casestudy is er per indicator 
informatie verzameld in een Excel file. Deze informatie is verzameld uit deskresearch en antwoorden op 
de survey en vervolgens aangevuld met toegespitste interviewvragen. Na de eerste tien interviews heeft 
er nogmaals een tussentijdse kwaliteitscheck plaatsgevonden van de casestudy resultaten.  

De casestudies zijn in het bijzonder relevant voor de onderzoeksvragen omtrent selectie van projecten 
(1-3), administratieve lastendruk (7), effecten (14 – 18), verbeteringen van processen (20) en een 
mogelijke pijplijn voor DGGF (24) en zijn met name gebruikt ter onderbouwing en verklaring van 
bevindingen uit de survey.    

De casestudies zijn uitgevoerd in de periode tussen 19 september en 3 november 2017.   
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Figuur 43  Selectie casestudies 

Nr Referentie Type project Doelland Fragiel/niet 
fragiel land DGGF/OM Sector Aanvraagjaar Bedrag 

uitbetaald 
Budget 
besteed Status 

1 DHIF16D222 Demonstratie Zuid 
Soedan Ja DGGF Agro & Food 2016 €62,991 €62,991 In beheer 

2 DHIF17D002 Demonstratie Oeganda Nee DGGF High Tech 2017 €26,448 €26,448 In beheer 

3 DHIF16D209 Demonstratie Kenia Nee DGGF Energie 2016 €0 €0 Afgewezen 

4 DHKA15D19 Demonstratie Mexico Nee OM High Tech 2015 €79,638 €79,638 Vastgesteld 

5 DHKA14D06 Demonstratie China Nee OM Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen 2014 €121,500 €121,500 In beheer 

6 DHK14D59 Demonstratie Zuid-Afrika Nee DGGF Water 2014 €90,812 €90,812 In beheer 

7 DHKA15D08 Demonstratie Koeweit Nee OM Agro & Food 2016 €0 €0 Afgewezen 

8 DHK13D26CO Demonstratie Colombia Nee DGGF High Tech 2013 €200,000 €200,000 Vastgesteld 

9 DHKA14D21 Demonstratie Brazilië Nee OM Energie 2014 €20,178 €30,178 In beheer 

10 DHKF15H01 Haalbaarheidsstudie India Niet fragiel DGGF Agro & Food 2015 €0 €0 Afgewezen 

11 DHKF15H18 Haalbaarheidsstudie India Niet fragiel DGGF Water 2015 €100,000 €100,000 Vastgesteld 

12 DHIA16H204 Haalbaarheidsstudie Thailand Niet fragiel OM Energie 2016 €36,623 €36,623 In beheer 

13 DHIF16H221 Haalbaarheidsstudie Kenia Niet fragiel DGGF Energie 2016 €25,231 €25,231 In beheer 

14 DHKF15H38 Haalbaarheidsstudie Sierra 
Leone Fragiel DGGF Chemie 2015 €26,840 €26,840 Vastgesteld 

15 DHIF17H051 Haalbaarheidsstudie Georgië Niet fragiel DGGF 
Equipment 
Manufacturing 
Industry 

2017 €65,160 €65,160 In beheer 

16 DHK13H22ZA Haalbaarheidsstudie Zuid-Afrika Niet fragiel DGGF Water 2013 €0 €0 Afgewezen 

17 DHK13H17ZA Haalbaarheidsstudie Zuid-Afrika Niet fragiel DGGF Agro & Food 2013 €38,473.5 €38,473.5 Vastgesteld 

18 DHIF16H003 Haalbaarheidsstudie Rwanda Niet fragiel DGGF Energie 2016 €66,690 €66,690 In beheer 

19 DHK14H49 Haalbaarheidsstudie Indonesië Niet fragiel DGGF Overig 2014 €0 €0 Afgewezen 
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Nr Referentie Type project Doelland Fragiel/niet 
fragiel land DGGF/OM Sector Aanvraagjaar Bedrag 

uitbetaald 
Budget 
besteed Status 

20 DHK13H43ET Haalbaarheidsstudie Ethiopië Niet fragiel DGGF Water 2013 €100,000 €100,000 Vastgesteld 

21 DHKF15K14 Kennisverwervingsstudie India Niet fragiel DGGF Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen 2015 €45,875 €45,875 Vastgesteld 

22 DHK13K01CH Kennisverwervingsstudie China Niet fragiel OM High Tech 2013 €47,705 €47,705 Vastgesteld 

23 DHKF15K08 Kennisverwervingsstudie Zuid-Afrika Niet fragiel DGGF High Tech 2015 €22,000 €22,000 Vastgesteld 

24 DHKA15K13 Kennisverwervingsstudie Saudi-
Arabië Niet fragiel OM High Tech 2015 €0 €0 Afgewezen 

25 DHK13K34BR Kennisverwervingsstudie Brazilië Niet fragiel OM High Tech 2013 €50,00 €50,000 Vastgesteld 

26 DHKF15K02 Kennisverwervingsstudie Colombia Niet fragiel DGGF Creatieve industrie 2015 €28,978 €28,978 Vastgesteld 

27 DHIA17I009 Investerings-voorbereidingsstudie Mexico Niet fragiel OM High Tech 2017 €0 €0 Afgewezen 

28 DHIA16I018 Investerings-voorbereidingsstudie China Niet fragiel OM High Tech 2016 €65,205 €65,205 In beheer 

29 DHIF16I027 Investerings-voorbereidingsstudie Indonesië Niet fragiel DGGF Agro & Food 2016 €0 €0 Afgewezen 

30 DHIA16I011 Investerings-voorbereidingsstudie Oekraïne Niet fragiel OM Agro & Food 2016 €41,154 €41,154 In beheer 

31 DHIF16I206 Investerings-voorbereidingsstudie Kenia Niet fragiel DGGF Energie 2016 €85,635 €85,635 In beheer 
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 Antwoorden per onderzoeksvraag en verwijzing naar de onderbouwing daarvan 

 

Figuur 44  Antwoorden per onderzoeksvraag en de onderbouwing daarvan 
Onderzoeksvraag Kort antwoord Uitleg 

1. Hoe hebben potentiële aanvragers de informatievoorziening en communicatie 
met RVO ervaren in de fase vóór zij een aanvraag indienden? Denk hierbij aan 
voorlichtingsbijeenkomsten, vraagbeantwoording per mail of telefoon, (intake) 
gesprekken en gebruikmaking van distributiekanalen (KvK, banken, etc.).  

Informatievoorziening van RVO aan ondernemers voorafgaand aan de aanvraag is 
door de jaren heen sterk geformaliseerd. RVO heeft de ‘formalisering’ van de 
informatievoorziening na invoering van het tendersysteem erg goed 
georganiseerd, bedrijven zijn erg positief over duidelijkheid over de criteria.  

§6.2.1 en 
§6.2.2 

2. Hoe is de regeling en het beoordelingskader van DHK en DHI toegepast bij de 
selectie van de verschillende projecten? Welke lessen uit DHK zijn gebruikt bij de 
ontwikkeling van DHI.  

De regeling en het beoordelingskader zijn in de loop der jaren veelvuldig 
aangepast en bestaat momenteel uit drie stappen. Begunstigden geven aan dat de 
combinatie van een lange beoordelingstermijn en slechts 2 tendermomenten hen 
voor problemen stelt.   

§ 5.1 

3. Wat is het effect geweest van het toepassen van het tendersysteem (en daarmee 
het verdwijnen van de intake) bij DHI in vergelijking tot DHK, zowel voor wat 
betreft de uitvoering (proces, efficiency, kwaliteit aanvragen) als voor de 
aanvragers?  

De invoering van het tendersysteem heeft niet geleid tot onduidelijkheid bij 
bedrijven. Het is te vroeg om iets te zeggen over de kwaliteit van projecten.  
Wel beperkt het tendersysteem de mogelijkheden van het DHK/DHI-team om de 
dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren. 

§5.2 

4. In hoeverre heeft de administratieve lastendruk bij het indienen van een 
aanvraag ertoe geleid dat ondernemers zijn afgehaakt of een derde partij de 
aanvraag hebben laten voorbereiden?  
7. Hoe hebben de deelnemers van de geselecteerde DHK-projecten de 
administratieve lastendruk van uitvoering en verantwoording in de praktijk 
ervaren?  

Een aanvraag kost gemiddeld 53 uur om voor te bereiden en in te dienen. 
De administrarieve lasten waren voor bedrijven zeer beperkt. Er zijn ons geen 
projecten bekend die zijn teruggetrokken om administratieve redenen. Ruim 61% 
van de aanvragers riep bij de aanvraag de hulp in van een externe adviseur, maar 
het is niet mogelijk dit te wijten aan administratieve lasten.  

§6.2.3 en 
§6.2.4 

5. Wat zijn mogelijke redenen voor beperkte interesse bij ondernemers voor de 
DHK/DHI-regeling in fragiele staten?  

Ongeveer 5% van de aanvragen waren op fragiele landen. De winkans van deze 
aanvragen was 12% lager dan die op niet-fragiele landen. Met de ons beschikbare 
data is het niet mogelijk te achterhalen waarom niet meer aanvragen voor 
projecten op fragiele landen worden ingediend. 

§7.1.5 

6. In hoeverre was het voor de deelnemers aan de geselecteerde DHK-projecten 
duidelijk wat van hen werd verwacht wat betreft verantwoording gedurende de 
uitvoering?  

Het is voor ondernemers zeer duidelijk wat van hen werd verwacht wat betreft 
verantwoording  § 4.2.2 
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Onderzoeksvraag Kort antwoord Uitleg 

8. Op welke manier worden resultaten gemeten voor beide regelingen (monitoring 
tijdens uitvoer)?  

RVO houdt slechts in zeer beperkte mate sturingsdata bij. Hier is ruimte voor 
verbetering §4.2.1 

9. Hoe is er door RVO als beheerder richting de aanvragers gestuurd op de 
voortgang van de DHK- projecten en het voorkomen van oneigenlijk gebruik?  

RVO hanteert een ‘high trust-principe’ en stuurt niet op voortgang van projecten. 
Tot dusverre verloopt dat volgens RVO goed § 0 

10. Hoe is door BZ (als opdrachtgever) gestuurd op de uitvoering door RVO van 
DHK en DHI?  

De relatie tussen het ministerie en RVO wordt geregeld door een heldere 
subsidieregeling. Binnen het kader van deze subsidieregeling is flexibiliteit 
ingebouwd en worden jaarlijks offertes ingediend. Maar meer en betere 
communicatie tussen ministerie en RVO kan bijdragen aan beter onderling 
begrip. 

§4.1 

11. In hoeverre is het uitvoeringsproces efficiënt ingericht en worden 
procesverbeteringen doorgevoerd? Hoe gaat RVO om met feedback van 
ondernemers ter verbetering van DHI?  

Door de zeer sterke focus op een ‘gelijk speelveld voor ondernemers’, wordt het 
voor RVO steeds moeilijker om ondernemers te betrekken in de verbetering van 
het instrument 

§6.1.3 

12. Hoe verschillen de uitvoeringsprocessen en efficiëntie voor de verschillende 
type projecten (D,H,K, en I) en soorten landen (opkomend, ontwikkeling en 
specifiek fragiele staten)?  

De uitvoeringskosten en efficiënte verschillen niet significant tussen de typen 
projecten.  §6.1.2 

13. Hoe zijn de uitvoeringskosten opgebouwd? Zijn er verschillende tussen 
uitvoeringskosten bij projecten in opkomende markten, ontwikkelingslanden en 
fragiele staten? Op welke wijze verhouden de uitvoeringskosten van de 
verschillende type projecten (D,H,K en I) zich tot de beschikbaar gestelde 
beleidsgelden?  

De uitvoeringskosten zijn prudent opgebouwd, en verschillen weinig tussen type 
markt en type staat. RVO voert het instrument efficiënt uit. §6.1.1 

 14. Welk probleem/belemmering is voor de ondernemer opgelost bij de 
verschillende DHK-projecten? 

Er zijn verschillende belemmeringen voor export, zoals culturele verschillen, 
regelgeving en corruptie. Voor ondernemers lost DHK/DHI niet zozeer deze 
belemmeringen op. Wel is het vaak een belangrijke schakel of een steun in de rug 
in een landurig verkenningsproces naar internationalisering.    

§9.1.2 

15. Op welke wijze brengt het bedrijfsleven de 50% cofinanciering in het project? 
Wat is de financieringsbron?  

Voor de cofinanciering maken bedrijven geen schulden, deze komt voornamelijk 
uit eigen vermogen §6.2.5 

16. Welke eerste resultaten hebben de afgeronde DHK/DHI-projecten opgeleverd 
(output)?  De eerste resultaten zijn zeer divers. Zij zijn in detail omschreven in hoofdstuk 8.  H. 8 

17. Welke resultaten kunnen worden verwacht op de korte termijn (intermediate 
outcome)? In hoeverre komen deze (verwachte) resultaten overeen met de initiële 
verwachtingen zoals opgenomen in het projectplan tijdens de aanvraag?  

Op termijn kunnen diverse resultaten en impacts worden verwacht. Zij zijn in 
detail omschreven in hoofdstuk 9.  H. 9 

18. In hoeverre zijn de behaalde resultaten van DHK-projecten aan het 
programma toe te schrijven?  

Met de ons beschikbare data is het niet mogelijk om de behaalde resultaten van 
DHK/DHI-projecten volledig aan het programma toe te schrijven. Wel is het 
evident dat het DHK/DHI-instrument belangrijke bedragen levert.  

§9.3.4 
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19. In hoeverre zijn afgeronde DHK-projecten ingezet om ondernemers door te 
geleiden naar andere instrumenten van RVO (bijvoorbeeld DGGF)?  
24. In hoeverre heeft DHK/I nu al geleid tot een mogelijke pijplijn voor DGGF?  

Zo’n 15 % van de DHK/DHI-projecten leidde tot dusverre tot aanvullende export-
financiering. De pijplijnfunctie naar andere RVO-instrumenten (inclusief DGGF) 
is nihil.  

§9.1.1 

20. Verdere verbetering en versimpeling van het proces van selectie, beheer, 
verantwoording en sturing van nog lopende en te starten DHK- en DHI-projecten 
hierbij kijkende naar de rollen van beleid, RVO, posten en aanvragers.  

Beheer, verantwoording, en sturing lopen naar behoren. Inzake de selectie raden 
het ministerie en RVO aan om het huidige tendersysteem te herzien; en de 
beoordelingstermijn terug te brengen.  

§11.1 

21. Mogelijke indicatoren om gedurende de uitvoer van DHK en DHI, als 
onderdeel van de reguliere monitoring, beter en meer uniform resultaten te 
meten.  
22. Verdere verbetering van het meten van effecten, door middel van monitoring 
op basis van generieke indicatoren gedurende programmauitvoer, van lopende en 
nog te starten DHK- en DHI-projecten.  

RVO zou zeven indicatoren bij moeten houden om beter en meer uniform de 
resultaten te meten.  
ID’s van toegwezen en afwezen bedrijven conform de KvK ID’s; Sector conform 
SBI-code; Leeftijd; Aantal medewerkers ten tijde van de aanvraag; Export naar 
het doelland (jaarlijks na aanvraag); FDI naar het doelland (jaarlijks na 
aanvraag); Gecreëerde banen in het doelland (jaarlijks na aanvraag) 

§11.3 

23. Op welke wijze kan de effectiviteit (outcome en impact) van DHI mogelijk 
worden vergroot?  

Het is nog te vroeg om daadwerkelijk effectieve projecten te onderscheiden van 
niet-effectieve projecten. Ook zijn de monitoringsdata van RVO daartoe 
momenteel niet toereikend. De som van de projecten laat zien in grote lijnen goed 
op weg naar effectiviteit en impact. Niettemin bevelen wij het ministerie en RVO 
aan om de landenlijsten aan te scherpen tot die landen waar het instrument 
daadwerkelijk meerwaarde biedt, de pijplijnfunctie te heroverwegen of te 
verbeteren, en meer continuiteit na te streven  

§11.2 

25. Hoe zou de mogelijke pijplijn voor DGGF in de toekomst verder verbeterd 
kunnen worden? 

Er zit een groot financierings- en groeigat tussen beide instrumenten. DHK/DHI 
richt zich door haar voorwaarden impliciet op kleinere en minder exportervaren 
MKB dan DGGF. Het het zal slechts weinig ondernemingen lukken om snel van 
de ene populatie naar de andere populatie te groeien.  

§9.1.1 
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 Overzicht doellanden 

Figuur 45  Doellanden DHK/DHI-projecten (landen met minstens een aanvraag), 2013 t/m de 1e tender van 2017 

DGGF-Landen OM-Landen Andere Landen Fragiele landen 

 Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek 

Afghanistan 1 0 Argentinië 5 3 Albanië 2 1 Afghanistan 1 0 

Algerije 8 3 Azerbeidzjan 4 4 Bosnië en  
Herzegovina 7 1 Bosnië en  

Herzegovina 5 1 

Angola 3 0 Bahrein 1 0 Canada 1 1 Burundi 1 0 

Armenië 1 1 Brazilië 60 41 Duitsland 1 1 Kongo 4 1 

Bangladesh 7 2 Chili 4 3 Guyana 1 0 Kosovo 6 2 

Bolivia 5 3 China 105 55 Hongkong 1 1 Liberia 2 2 

Burundi 1 0 Irak 3 0 Iran 7 3 Malawi 1 0 

Cambodja 2 1 Kazakhstan 6 4 Japan 2 0 Maleisië 8 4 

Colombia 44 28 Koeweit 6 3 Korea 1 5 Myanmar 3 2 

Djibouti 1 1 Maleisië 8 4 Macedonië 2 1 Nepal 8 2 

Egypte 7 5 Mexico 20 10 Moldavië 7 5 Palestina 1 1 

Ethiopië 15 7 Oekraïne 37 20 Republiek  
Korea 9 5 Sierra  

Leone 8 4 

Filipijnen 7 3 Oman 6 6 Russische  
Federatie 20 8 Zimbabwe 5 4 

Georgië 15 3 Panama 2 0 Tanzania 6 4 Zuid- 
Soedan 1 1 

Ghana 7 7 Qatar 7 2 Thailand 12 5    

Guatemala 9 0 Saudi-Arabië 31 22       

Guinee 2 0 Servië 5 1       
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DGGF-Landen OM-Landen Andere Landen Fragiele landen 

 Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek 

Haïti 3 0 Singapore 9 5       

India 115 53 Taiwan 3 2       

Indonesië 39 12 Turkije 57 26       

Ivoorkust 3 1 Arabische  
Emiraten 30 14       

Jordanië 1 0 Zuid-Korea 2 1       

Kenia 29 14          

Kongo 4 1          

Kosovo 6 2          

Liberia 2 2          

Malawi 1 0          

Marokko 8 2          

Mongolië 3 2          

Mozambique 1 0          

Myanmar 3 2          

Nepal 8 2          

Niger 1 0          

Nigeria 16 6          

Oeganda 5 3          

Pakistan 2 2          

Palestina 1 1          

Peru 1 1          

Rwanda 8 3          
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DGGF-Landen OM-Landen Andere Landen Fragiele landen 

 Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek  Naanvr Ntoegek 

Senegal 3 2          

Sierra  
Leone 8 4          

Sri Lanka 9 4          

Suriname 23 6          

Tunesië 3 1          

Vietnam 29 14          

Zambia 1 1          

Zimbabwe 5 4          

Zuid- 
Afrika 91 51          

Zuid- 
Soedan 1 1          

Totaal 569 263  411 226  79 36  54 24 

Noot: Naanvr: Aantal aanvragen, Ntoegek: Aantal toegekende projecten. Peiljaar voor indeling landen: 2017.  
Bron: Technopolis Group, RVO portfolio data (2013 t/m de 1e tender van 2017). 
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