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Managementsamenvatting 

Voor u ligt het eindrapport van de evaluatie van het beleidsinstrument Partners for International Business (PIB) 
voor de periode februari 2012 tot en met december 2015, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(BZ). PIB wordt in opdracht van BZ uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De 
evaluatie is uitgevoerd door PwC in opdracht van BZ in de periode van oktober 2016 tot en met april 2017. 

PIB is een relevant instrument binnen de reeks aan instrumenten die de overheid hanteert ter ondersteuning van 
Nederlandse ondernemers in het buitenland. Het heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan internationaal 
commercieel succes van Nederlandse bedrijven. In de praktijk van uitvoering is onvoldoende focus op resultaat, 
bijvoorbeeld op het gebied van vraagarticulatie in het doelland en het identificeren van beoogde en behaalde 
resultaten. 

PIB is een instrument van de Rijksoverheid ter bevordering van duurzame economische groei. Het is een 
instrument van het internationaal economische beleid van Nederland. Dit beleid is sinds 2012 van kracht en is 
gestoeld op de volgende principes: een heldere rolverdeling tussen de overheid en het bedrijfsleven, en 
economische diplomatie als meest belangrijke vorm van ondersteuning vanuit de overheid.  

PIB beoogt samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, vooral uit de 
topsectoren, te positioneren op voor Nederland kansrijke markten en te ondersteunen ten behoeve van een 
beklijvende toegang tot die markten. 

Binnen PIB ontwikkelen bedrijven samen met RVO.nl meerjarenprogramma’s op maat, voor bedrijven en 
kennisinstellingen die gezamenlijk de buitenlandse markt willen betreden en/of zich willen inzetten om 
handelsbarrières weg te nemen. RVO.nl hanteert hiervoor een lijst met 63 focuslanden, waarin PIB-activiteiten 
kunnen worden uitgevoerd. RVO.nl hanteert drie modules, waar bedrijven vraaggestuurd gebruik van kunnen 
maken mits zij zich (financieel) committeren: 

1. Promotie en Match-making; activiteiten ter promotie en positionering van Nederlandse bedrijven in een 
complexe markt; 

2. Kennisuitwisseling en netwerken; overheidssamenwerking, kennisintensieve samenwerking, 
Netherlands Management Training Programme en Dutch Alumni Network; 

3. Economische diplomatie; activiteiten gericht op marktordening, markttoegang en het oplossen van 
problemen ten behoeve van het samenwerkingsverband door het postennetwerk in het betreffende land. 

Belangrijkste bevindingen uit de evaluatie 

Volgens deelnemers is outcome op het gebied van netwerkuitbreiding en bekendheid op de 
doelmarkt in grote mate bereikt. Bedrijven die deelnemen aan PIB-convenanten, laten zich over het 
algemeen positief uit over de mate waarin het instrument hen heeft geholpen aan een uitgebreider netwerk en 
een grotere bekendheid op de doelmarkt. Vier op de vijf ondervraagde bedrijven geven aan dat het PIB-
instrument hen iets heeft gebracht in financiële of niet-financiële zin. Daar staat tegenover dat circa een op de 
vijf ondervraagde bedrijven aangeeft dat het instrument hen niets heeft gebracht en de doelstellingen uit het PIB-
convenant waaraan zij deelnamen niet zijn behaald. 

Het positioneren van samenwerkingsverbanden heeft in diverse doelmarkten plaatsgevonden, 
maar kan effectiever. Het belang van positionering van samenwerkingsverbanden en integrale 
waardenketens wordt breed erkend en meer dan een vijfde van bevraagde deelnemende bedrijven laat weten 
binnen PIB hier de belangrijkste overheidsbijdrage in te herkennen. Tegelijkertijd geeft een derde van bevraagde 
bedrijven aan niet beter te zijn gepositioneerd gedurende de loop van het PIB-convenant. 

Volgens de meeste deelnemers leveren de convenantactiviteiten ook voordelen op voor niet-
deelnemers in de topsectoren. Bedrijven zijn in meerderheid positief omtrent het uitstralingseffect dat hun 
activiteiten via het PIB-convenant hebben op bedrijven in hun topsector die niet deelnemen aan het convenant. 

Op programmaniveau kan niet worden bepaald of de programmakosten opwegen tegen de 
gerealiseerde output. Dit komt doordat er geen SMART1 output-doelstellingen op programmaniveau zijn 
geformuleerd en er weinig tot geen resultaatinformatie is gegenereerd tijdens de uitvoering van het PIB-
instrument. 

Het is te vroeg om vast te stellen of de economische resultaten na afloop van een convenant 
bestendig zijn. De resultaatketen van PIB laat zien dat bestendige economische resultaten verwacht worden op 

                                                             
1 SMART doelen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. 
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de lange termijn. Convenanten die gestart zijn in 2012 en later zijn te jong om eventuele economische resultaten 
te toetsen op bestendigheid. 

De meerderheid van deelnemers lijkt goede resultaten aan PIB te danken te hebben. De contributie 
van PIB aan behaalde resultaten kan niet nauwkeurig worden vastgesteld, omdat interactie met de PIB-clusters 
met de omgeving in het doelland complex van aard is en diverse externe factoren meespelen die binnen de kaders 
van deze evaluatie niet kunnen worden geïsoleerd. De respons op de enquêtevraag over behaalde resultaten is te 
laag om voor de effecten van de specifieke context van de geanalyseerde convenanten te controleren. Desgevraagd 
geven deelnemende bedrijven aan dat zij verschillende resultaten aan PIB te danken hebben. 

Het PIB-instrument biedt minder toegevoegde waarde voor grotere bedrijven en bedrijven die 
meer ervaring hebben met internationaal zaken doen. Organisaties die al langer bestaan, die al langer 
opereren op internationale markten of die al in meerdere landen actief zijn, zijn wat minder positief over de 
voordelen die een convenant hen oplevert. Dit kan erop wijzen dat de meerwaarde van deelname aan PIB afneemt 
naar mate een bedrijf al meer actief is op internationale markten. Het kan er ook op wijzen dat jonge bedrijven 
en bedrijven met minder internationale ervaring sneller onder de indruk zijn van de voordelen die PIB-deelname 
hen biedt en de zelfde resultaten daarom hoger waarderen. 

De mate waarin binnen het doelland vraag is naar Nederlandse producten of diensten wordt 
slechts beperkt gearticuleerd. In zijn ontwerp zou een PIB-convenant een combinatie moeten zijn van 
economische vraag in het doelland en Nederlandse sterkte op een dienst of product dat in die vraag voorziet. In 
de uitvoering komt deze balans in het PIB-instrument niet voldoende tot uitdrukking en ligt de nadruk op het 
aanbod van Nederlandse producten en diensten. 

In de praktijk wordt tijdens de selectie en de ontwikkeling van PIB-convenanten weinig 
aandacht besteed aan het concreet formuleren van te mitigeren handelsbelemmeringen. 
Gedurende de uitvoering van een PIB-convenant is eveneens beperkt aandacht voor het verzamelen van 
informatie omtrent een handelsbelemmering, het monitoren van eventuele voortgang in het mitigeren ervan en 
het rapporteren omtrent bereikte resultaten. 

PIB-convenanten geïnitieerd door consultants lijken een afwijkende dynamiek te kennen. Wij 
concluderen dat PIB-convenanten waarbij een consultant een initiërende of leidende rol heeft, over het algemeen 
iets minder succesvol zijn dan convenanten waar dat niet zo is. Dit zou er op kunnen duiden dat het voor het 
succes van een convenant van belang is dat de groep deelnemende bedrijven in de selectiefase van PIB duidelijk 
laat zien intrinsiek gemotiveerd te zijn voor het convenant, door zelf het initiatief te nemen. 

Het beheer van PIB-dossiers door RVO.nl genereert weinig informatie omtrent de resultaten 
van PIB-convenanten. Uit onze dossieranalyse blijkt dat een groot en belangrijk deel van de informatie die 
beoogd was om de effectiviteit van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is. Volgens het Monitoring, 
Evaluatie en Effectmeting-plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB resultaten zowel op programma- als 
projectniveau te worden gedocumenteerd. Een groot deel van de voorgeschreven documentatie blijkt echter niet 
te worden vastgelegd door RVO. 

De mate waarin de vastgestelde doelstellingen op outcome-niveau zijn behaald is slechts 
beperkt meetbaar. Dit komt doordat de doelen met betrekking tot netwerk, bekendheid en markttoegang niet 
of onvoldoende specifiek zijn vastgelegd in de individuele convenanten. Hoewel alle convenanten een of meer 
doelstellingen hebben opgenomen, zijn slechts in enkele convenanten doelstellingen SMART geformuleerd. 
Doelstellingen zoals het netwerk vergroten van ondernemers, betere positionering van een groep bedrijven of het 
vergroten van de bekendheid met een Nederlandse deelsector, zijn in de meeste gevallen niet concreet uitgewerkt 
en niet gedefinieerd in termen van een verbetering ten opzichte van de uitgangssituatie van de betrokken 
bedrijven. Wij concluderen dan ook dat hier door RVO.nl niet voldoende op is gestuurd. In het verlengde hiervan 
is in veruit de meeste dossiers geen concrete beschrijving vastgelegd van de uitgangssituatie waarbinnen een PIB-
convenant van start gaat, en is gedurende de uitvoering van een PIB-convenant slechts in zeer algemene 
bewoordingen bijgehouden welke voortgang is gerealiseerd ten aanzien van de doelstellingen. Deze bevindingen 
sluiten aan op bevindingen uit de evaluatie van de voorloper van het PIB-instrument (2g@there) uit 2012, waarin 
dezelfde problematiek werd geconstateerd. 

Als sluitstuk van deze evaluatie bieden wij enkele aanbevelingen ten bate van de uitvoering van het PIB-
instrument. Deze vatten wij hieronder samen. 

Samenvatting van de aanbevelingen: 

 Betrek grote, ervaren bedrijven met name bij een PIB-convenant wanneer het PIB-cluster een 

waardeketen vormt rond een specifiek product of specifieke oplossing, en als zodanig gepresenteerd kan 
worden in het doelland. 
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 Herintroduceer een adviescommissie om de ratio achter PIB-convenanten te versterken, met een 
structurele plaats in het selectieproces, een vaste bezetting van stakeholders en enkele specifieke, vaste 
momenten in het jaar waarin deze commissie bijeenkomt. 

 Duidelijk moet zijn in welke mate Nederlands aanbod van producten en diensten aansluit op een 
geïdentificeerde vraag op de doelmarkt, welke handelsbelemmeringen gemitigeerd dienen te worden om 
die aansluiting waar te maken, en in welke mate een ambassade of consulaat-generaal deze belemmering 
effectief kan mitigeren. Wanneer deze verantwoording niet hierin gevonden kan worden, kan het een 
overweging zijn een andere ratio te vinden voor de betrokkenheid van de Nederlandse overheid. Zo een 
andere ratio kan bijvoorbeeld gevonden worden in het publieke belang dat de Nederlandse overheid 
vertegenwoordigd inzake grote maatschappelijke uitdagingen die zich over de hele wereld manifesteren; 
uitdagingen zoals versnellende klimaatverandering, toenemende grondstoffenschaarste en 
verschuivende demografische druk. 

 Ter verbetering van het genereren van MEE-informatie doen wij aanbevelingen naar een duidelijke 
toebedeling van verantwoordelijkheid; om het belang van MEE-informatie onderdeel te maken van de 
organisatiecultuur bij RVO.nl; om het genereren van MEE-informatie te verankeren in werkprocessen; 
en om gebruik te maken van technologische innovatie om het genereren van MEE-informatie zo 
gemakkelijk mogelijk te maken.  

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd onder beperkende randvoorwaarden. Wij hebben ons 
onderzoek uitgevoerd op basis van een analyse van de dossiers zoals die zijn bijgehouden door RVO.nl en van 
relevante beleidsdocumenten, op basis van een internetenquête onder organisaties die deelnemen aan PIB, op 
basis van vijftig interviews met betrokkenen en met deelnemers, en op basis van acht diepgaande casestudies 
naar specifieke PIB-convenanten. Op basis daarvan beantwoorden wij in dit rapport de onderzoeksvragen met 
betrekking tot de uitvoering en het effect van PIB, en bieden wij aanbevelingen voor de toekomst. 

Een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de effectiviteit van het programma te helpen 
bepalen, bleek niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor informatie aangaande organisaties die op enig moment 
contact hebben gehad met RVO.nl omtrent het eventueel opstarten van een PIB-convenant, maar hier vanaf 
hebben gezien. Gevolg hiervan is dat de effectevaluatie met minder nauwkeurigheid kon worden uitgevoerd dan 
voorzien. De evaluatie betreft zeventig PIB-convenanten en aan elk convenant hebben tussen de vijf en twintig 
organisaties uit de Nederlandse private sector deelgenomen. Bij zorgvuldige MEE-documentatie zou dit tussen 
de 350 en 1.400 casussen opleveren met verschillende datapunten en verschillende meetmomenten. Zonder deze 
documentatie steunt de effectevaluatie op het verzamelen van informatie via enquêtes en interviews, waardoor 
het totaal van de beschikbare data minder valide is en minder betrouwbaar. 
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1. Introductie 

Dit document is het eindrapport van de evaluatie van Partner for International Business (PIB), een 
beleidsinstrument van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). PIB wordt in opdracht van BZ uitgevoerd 
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De evaluatie is uitgevoerd door PwC in opdracht 
van BZ in de periode oktober 2016-april 2017. 

In dit eerste hoofdstuk beschrijven wij het instrument PIB en geven we een toelichting op de belangrijkste 
aspecten van de uitvoering door RVO.nl. Tevens gaan wij in op de hoofdpunten van de onderzoeksaanpak. 

De rest van het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Wij presenteren de belangrijkste bevindingen van de evaluatie in hoofdstuk 2. 

• Hoofdstuk 3 bevat de belangrijkste aanbevelingen van de evaluatie. 

• In hoofdstuk 4 gaan wij in op de uitkomsten van de evaluatie van de effecten van PIB. 

• In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de evaluatie van het proces van de uitvoering van PIB 
gepresenteerd. 

• Appendix A bevat onze onderzoeksverantwoording. 

• Appendix B geeft meer informatie over monitoring en evaluatie in de dossiervoering van RVO.nl met 
betrekking tot PIB. 

• Appendix C bevat het ontwerp van de door ons gehanteerde enquête onder deelnemers aan PIB. 

• Appendix D bevat long-lists van uitspraken afkomstig uit analyse van de enquête. 

1.1. PIB is een instrument van de Rijksoverheid ter 
bevordering van duurzame economisch groei  

Het programma PIB is een instrument van het nieuwe internationaal economische beleid van Nederland.  Dit 
beleid is sinds 2012 van kracht is en is gestoeld op de volgende principes: een heldere rolverdeling tussen de 
overheid en het bedrijfsleven en economische diplomatie als meest belangrijke vorm van ondersteuning vanuit 
de overheid. 

1.1.1. Financieel commitment van het bedrijfsleven leidend  

PIB is de opvolger van 2g@there. Binnen de aanpak van PIB is het initiatief en het (financieel) commitment van 
het bedrijfsleven leidend. In tegenstelling tot de voorganger 2g@there worden geen subsidies ingezet. 
Economische diplomatie en de inzet van instrumenten van het Agentschap NL (nu RVO.nl) staan bij het publieke 
deel centraal.2 De doelstelling van PIB is het positioneren van samenwerkingsverbanden van Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen op voor Nederland kansrijke markten en deze te ondersteunen ten behoeve van 
een beklijvende toegang tot die markten.  

Wat subsidiemogelijkheden betreft, kunnen ondernemers gebruik maken van 1) Subsidieregeling voor 
demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI), 2) Starters 
International Business (SIB), waarbij bedrijven worden ondersteund in het opstellen van een 
internationaliseringsstrategie en 3) EU-subsidies. Daarnaast ondersteunt de overheid bedrijven door middel van 
het informatie en advies van RVO.nl en het postennetwerk (ambassades en consulaten-generaal). 

1.1.2. PIB beoogt de duurzame positie op en toegang tot kansrijke 
markten voor Nederlandse bedrijven te bevorderen 

PIB beoogt samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, vooral uit de 
topsectoren, te positioneren op voor Nederland kansrijke markten en te ondersteunen ten behoeve van een 
beklijvende toegang tot die markten.3  

                                                             
2 Evaluatierapport 2g@there en de beleidsreactie, d.d. 13 maart 2012, p. 6 (overheidsidentificatienummer 00000001003214369000). De 
evaluatie zelf: Evaluatie 2g@there 2007-2011 eindrapport, PwC 2012. 
3 Staatscourant nr. 3067, ’Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 februari 2012’, 
nr.WJZ/12016652  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-3067.html 
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Binnen PIB ontwikkelen bedrijven samen met RVO.nl meerjarenprogramma’s op maat, voor bedrijven en 
kennisinstellingen die gezamenlijk de buitenlandse markt willen betreden en/of zich willen inzetten om 
handelsbarrières weg te nemen. RVO.nl hanteert hiervoor een lijst met 63 focuslanden, waarin PIB-activiteiten 
kunnen worden uitgevoerd. Zij hanteert drie modules, waar bedrijven vraaggestuurd gebruik van kunnen maken 
mits zij zich (financieel) committeren: 

1. Promotie en Match-making; activiteiten ter promotie en positionering van Nederlandse bedrijven in een 
complexe markt; 

2. Kennisuitwisseling en netwerken; overheidssamenwerking, kennisintensieve samenwerking, Netherlands 
Management Training Programme en Dutch Alumni Network; 

3. Economische diplomatie; activiteiten gericht op marktordening, markttoegang en het oplossen van 
problemen ten behoeve van het samenwerkingsverband door het postennetwerk in het betreffende land.4 
 

Dankzij PIB wordt via een publiek-private aanpak samengewerkt aan oplossingen van knelpunten voor het 
bedrijfsleven, grotere bekendheid van de deelnemers binnen de doelmarkt en aan een uitbreiding van het 
internationale netwerk van Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden. De aanname in de 
beleidstheorie van PIB is dat dit uiteindelijk zal leiden tot duurzame economische groei in Nederland.5  

 

 
Figuur 1.2 De resultaatketen van PIB 

RVO.nl schrijft hierover: 

PIB is de opvolger van 2g@there. Binnen de aanpak van PIB is het initiatief en het (financieel) commitment van het 
bedrijfsleven leidend. Hierbij richt de overheid zich op het mede-oplossen van problemen waar de markt zijn werk niet 
doet. Economische diplomatie en de inzet van instrumenten van het Agentschap NL (nu RVO.nl) staan bij het publieke 
deel centraal.  

De doelstelling van PIB is het positioneren van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen 
op voor Nederland kansrijke markten en deze te ondersteunen voor toegang tot die markten. PIB richt zich met name op 
bedrijven in de topsectoren: Energie, Life Sciences & Health (LSH), Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw- en 
Uitgangsmaterialen (T&U), High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Logistiek en Chemie. Het programma gaat uit van 
een gecombineerde inzet van private en publieke middelen ter versterking van de Nederlandse concurrentiekracht 

Bron: RVO 

                                                             
4 Ibidem 
5 Tekst annex I aanvraag evaluatie  
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1.2. PIB betreft publiek-private samenwerking rond 
marktpositionering en economische diplomatie  

PIB is een instrument voor vraaggestuurde publiek-private samenwerking op het gebied van economische 
diplomatie. Daarmee past het goed in het beleid om de regie bij bedrijven zelf te leggen en de overheid alleen dan 
te laten optreden als aantoonbare marktbelemmeringen bestaan. Dit beleid vereist dat RVO:  

a) expliciet constateert dat marktbelemmeringen bestaan;  

b) de rol van de overheid in het wegnemen van de marktbelemmeringen concretiseert; en  

c) het proces organiseert waarin de overheid in samenwerking met de deelnemende bedrijven en 
kennisinstellingen het marktbelemmeringen effectief, efficiënt en bestendig wegneemt.  

Idealiter profiteren ook bedrijven en kennisinstellingen uit de zelfde of andere (top)sectoren die niet hebben 
deelgenomen aan het convenant maar wel actief (willen) zijn op de betreffende buitenlandse markt(en) van het 
wegnemen van dit marktfalen en heeft een succesvol PIB-convenant op deze wijze een spin-off- dan wel spill 
over-effect. 

Om PIB succesvol te maken als ondersteuningsinstrument voor het Nederlandse bedrijfsleven en 
kennisinstellingen is het functioneren van RVO.nl als spelverdeler cruciaal. In onze ervaring met publiek-private 
samenwerking in binnen- en buitenland kan het voor publieke partijen een uitdaging zijn om te komen tot heldere 
en houdbare afspraken over samenwerking en rolverdeling met bedrijven. Ook de samenwerking en afstemming 
tussen RVO, de betrokken ministeries en de post(en) in het betreffende land kan een uitdaging zijn; wie doet wat, 
wie beslist op welk moment waarover mee en wie heeft de leiding bij het nemen van besluiten? Daarnaast is het 
voeren van contact en het goed managen van verwachtingen bij de penvoerder en deelnemers van het convenant 
van groot belang voor het effectief en efficiënt inzetten van tijd, geld en kennis. 

1.3. RVO.nl onderscheidt drie fasen in een convenant  

Bij de uitvoering van het PIB-instrument werkt RVO.nl met PIB-programma’s die diverse 
internationaliseringsmodules in een meerjarige internationale strategie plaatst, gericht op een doelland en een 
specifieke sector in dat land. Om de uitvoering van een PIB-programma vorm te geven, sluit RVO.nl een 
convenant met bedrijven en organisaties die deelnemen aan het PIB-programma.
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RVO.nl onderscheidt drie fasen in een convenant; een selectiefase, een ontwikkelfase en een uitvoeringsfase:6 

Selectiefase – In de selectiefase verkennen potentiële deelnemers samen met RVO.nl de mogelijkheden een PIB-programma uit te voeren gericht op een specifieke markt 
in een land. Hierbij onderzoeken beide partijen de marktkansen aldaar, de handelsbelemmeringen die in dat land gelden, de rol die de Nederlandse overheid zou kunnen 
spelen in het mitigeren van die handelsbelemmeringen, en de activiteiten die de betrokken organisaties zouden kunnen ondernemen om duurzame economische groei te 
bereiken ten aanzien van die specifieke markt in dat land. Hierbij maakt RVO.nl gebruik van een intakegesprek (al dan niet op basis van een intakeformulier), en van het 
beoordelen van een business case die door deelnemers wordt opgesteld ten aanzien van de mogelijkheid een PIB-programma uit te voeren gericht op een markt-
landcombinatie. Als de business case wordt goedgekeurd, kan een convenant worden ontwikkeld in de ontwikkelfase. 

Ontwikkelfase – In de ontwikkelfase werkt RVO.nl met de deelnemers aan het concretiseren van de activiteiten uit de verschillende modules die uitgevoerd zullen 
worden, en vat deze in een convenant en een actieplan. Hierbij vindt overleg en afstemming plaats met deelnemers, medewerkers uit het postennetwerk, medewerkers van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, en waar van toepassing met medewerkers van vakdepartementen. Het convenant wordt door de betrokken partijen 
ondertekend en het convenant kan de uitvoeringfase in. 

Uitvoeringfase – In de uitvoeringfase gaan de betrokken partijen in gezamenlijkheid aan de slag met de activiteiten genoemd in het actieplan. Hierbij zijn de deelnemers 
‘in de lead’, en vooral het bedrijf of de organisatie die fungeert als penvoerder. Een aan het convenant verbonden programmamanager van RVO.nl houdt de voortgang van 
de activiteiten bij, verzamelt daar informatie over en bundelt die in een dossier dat door RVO.nl wordt bijgehouden. De invulling van deze rol van RVO.nl verschilt per 
individuele programmamanager en per individueel PIB-programma. Ook ambassades en consulaten-generaal hebben een belangrijke rol in de uitvoering van activiteiten. 

Een schematische weergave van het aanvraagproces staat afgebeeld in figuur 1.3. 

 

Figuur 1.3: Schematische weergave van het PIB-aanvraagproces

                                                             
6 Dit is een algemene beschrijving; deze evaluatie wijst uit dat in de praktijk niet alle beschreven activiteiten volledig worden uitgevoerd. 
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De beoordeling van een business case en het bepalen of een voor een business case een convenant wordt 
ontwikkeld, voert RVO.nl uit. Daarbij wint RVO.nl advies in bij medewerkers van de ambassade of het consulaat 
in het betreffende land en indien relevant bij medewerkers van betrokken vakministeries. De ingewonnen 
adviezen kunnen zwaar wegen. Wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van een gepercipieerde win-winsituatie, 
of wanneer politieke ontwikkelingen hiertoe nopen, kan op basis van het ingewonnen advies een business case 
worden afgekeurd.  

RVO.nl schrijft hierover: 

Om tot een zo goed mogelijk oordeel te komen wordt bij verschillende onderdelen van de Rijksoverheid in binnen- en 
buitenland advies ingewonnen over de voorliggende aanvraag. RVO verzoekt verschillende overheidsonderdelen een 
adviesformulier in te vullen.  

 Advies RVO 
Binnen RVO adviseren relevante experts voor de sector/ land op de PIB aanvraag. Dit zijn experts op het gebied van 
G2G/K2K, of experts met sector-/themakennis ergens anders binnen de organisatie.  

 Advies posten, en ministeries 
Voor het postennetwerk wordt advies ingewonnen bij: het hoofd van de economische afdeling, de innovatieraad of de 
landbouwraad. 

 Advies ministeries 
Een aanvraag raakt altijd de beleidsterreinen van ten minste één van de ministeries. Dit is altijd het geval voor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en waar nodig/relevant een vakinhoudelijk ministerie zoals bijvoorbeeld EZ of 
IenM.  
 

De verschillende partijen wordt verzocht binnen vijf werkdagen te reageren. Het advies van de post is het belangrijkste 
vanwege de kennis van het doelland en het lokale netwerk, en de mogelijke betrokkenheid in de uitvoering van een PIB-
programma. Wanneer het advies van de post niet tijdig aangeleverd kan worden i.v.m. andere verplichtingen of vakanties 
wordt de beoordelingstermijn uitgesteld. 
 
Beoordeling van de Business case 
Twee programmamanagers beoordelen de business case aan de hand van het beoordelingsformulier (zie bijlage). De 
programmamanager die tot aan de indiening van het voorstel de initiatiefnemer heeft begeleid, treedt bij de beoordeling 
van de business case op als tweede beoordelaar. Om objectiviteit te waarborgen is de eerste beoordelaar een andere 
programmamanager. De eerste beoordelaar is verantwoordelijk voor het proces van beoordeling. De tweede beoordelaar 
heeft de verantwoordelijkheid voor het vervolgproces. Wanneer de beoordelaars het niet eens worden of wanneer zij vragen 
hebben, leggen zij de beoordeling voor in het teambreed PIB-overleg.  
 

<75 punten ≥75 punten 

Aanvraag wordt negatief beoordeeld (No-go) Aanvraag wordt positief beoordeeld (Go) 

 
Als de business case na formele indiening van onvoldoende niveau is (vanwege het ontbreken van bepaalde informatie of 
onvoldoende toelichting), zal de programmamanager de coördinator  om aanvullende informatie vragen. Voor het 
aanleveren van deze informatie staat een termijn van twee weken. N.B. er geldt ook een minimum puntenscore van 20 per 
criterium:  

 Criterium 1: organisatie en slagkracht samenwerkingsverband   

 Criterium 2: kansbeschrijving van de markt  

 Criterium 3: internationaliseringsstrategie en overheidsrol  

Marktbelemmeringen zijn niet altijd ‘tangible’ zoals bijvoorbeeld een complexe invoerreglementering t.a.v. de invoer van 
Nederlandse fruit in China. In sommige marktsector combinaties gaat het om ‘intangible’ belemmeringen zoals 
onvoldoende/geen toegang tot voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijke stakeholders. 

Bron: RVO.nl 

RVO.nl voert PIB-convenanten uit in de volgende topsectoren: 

Topsector Aantal convenanten 

Agri & Food 11 

Chemie 1 

Creatieve industrie 9 

Energie 15 

High-tech systemen en materialen 13 
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Logistiek 4 

Lifescience & Health 4 

Maritiem 1 

Tuinbouw 3 

Water 9 

Tabel 1.1: Aantal convenanten in uitvoering binnen de evaluatieperiode per topsector 

RVO.nl voert PIB-convenanten uit in de volgende landen: 

Doelland Aantal convenanten 

Australië 1 

België 1 

Brazilië 4 

Canada 2 

China 10 

Colombia 1 

Duitsland 4 

Frankrijk 3 

Golfstaten 2 

Hongarije 1 

India 7 

Kenia 1 

Mexico 1 

Oekraïne 2 

Polen 4 

Qatar 1 

Roemenië 3 

Rusland 3 

Servië 1 

Singapore 1 

Slowakije 1 

Turkije 1 

VAE 3 

VS 10 

Zuid-Korea 2 

Tabel 1.2: Aantal convenanten in uitvoering binnen de evaluatieperiode per doelland 

1.4. De doelstellingen en onderzoeksvragen van de 
evaluatie omvatten zowel een effectevaluatie als een 
procesevaluatie 

De doelstellingen van de evaluatie en de bijbehorende onderzoeksvragen zijn door RVO.nl en BZ vastgelegd in 
Terms of Reference (ToR; Bijlage 1 bij de offerteaanvraag voor de evaluatie van PIB, d.d. 29 augustus 2016). 
Deze ToR vermelden de volgende doelstellingen.  
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Zoals eerder aangegeven, heeft deze evaluatie grofweg drie doelen:  
 
1. verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in de zin van effectiviteit en efficiency;  
2. lessen trekken uit de praktijk om beleid en uitvoering verder te verbeteren;  
3. input bieden voor de beleidsdoorlichting van het beleidsartikel 1.2 van de begroting van BHOS die wordt uitgevoerd door 
IOB. Deze beleidsdoorlichting betreft meerdere instrumenten en deze evaluatie zal input bieden voor het instrument PIB.  
 
Tevens zal in de evaluatie van de PIB worden nagegaan (extra doel 4)  
4. in hoeverre de aanbevelingen vanuit de evaluatie van 2g@there zijn meegenomen in de PIB. 

De twee onderdelen van de evaluatie zijn in de ToR als volgt beschreven. 

De evaluatie zal bestaan uit een proces-evaluatiedeel en een effect-evaluatiedeel. Voor de proces-evaluatie is de 
onderzoeksperiode 16 februari 2012 (opstelling PIB) tot en met 31 december 2015; het gaat daarbij om de totstandkoming, 
uitvoering en aansturing van PIB, inclusief de introductie van pre-PIB’s. Voor de effect-evaluatie worden de PIB-
convenanten meegenomen die gestart zijn in 2012, 2013 en 2014. Het gaat hier om de effecten die deze convenanten voor 
de deelnemers en andere stakeholders hebben opgeleverd. 

 

In het kader van de vier doelen van de evaluatie, zijn onderzoeksvragen geformuleerd op de volgende 
evaluatiecriteria. Achter elk evaluatiecriterium staat tussen haakjes de paragraaf in dit rapport waar de 
betreffende onderzoeksvragen worden beantwoord. 

• Effectevaluatie (hoofdstuk 4): 

- Effecten op verschillende niveaus (toetsing beleidstheorie in resultaatketen PIB) (4.1); 
- Toerekenbaarheid van effecten aan PIB (4.2); 
- Efficiëntie (van het instrument PIB) (4.3); 

• Procesevaluatie (hoofdstuk 5): 

- Selectie en totstandkoming PIB-convenanten (5.1); 
- Sturing (5.2); 
- Beheer en verantwoording geselecteerde PIB-convenanten (5.3); 
- Efficiëntie (van de uitvoering van PIB) (5.4); 
- (adoptie van) Aanbevelingen 2g@there (5.5); 

• Aanbevelingen voor de toekomst (hoofdstuk 3). 

Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van de bij RVO.nl en BZ beschikbare en door ons verzamelde 
aanvullende informatie. In de volgende paragrafen gaan wij in op de methoden van dataverzameling en  
-analyse. 

Wij werken met een dossieranalyse op convenantniveau; een documentenanalyse op beleidsniveau (over het 
instrument); een enquête onder betrokken bedrijven en kennisinstellingen; interviews met medewerkers van 
RVO.nl, verantwoordelijke en betrokken beleidsambtenaren, penvoerders, deelnemers en posten; casestudies 
naar geselecteerde convenanten; en een contributieanalyse van geïdentificeerde factoren (zie figuur 1.4). 
Tezamen bieden deze activiteiten een onderzoekskader dat ons toestaat de onderzoeksvragen goed te 
beantwoorden.  
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  Figuur 1.4: Een overzicht van de zes onderzoeksmethoden 

1.5. Aan het onderzoek gelden enige beperkingen 

Aan dit evaluatieonderzoek gelden enige beperkingen. De meerderheid van de convenanten was nog niet afgerond 
tijdens de evaluatieperiode, waardoor geen volledige conclusies kunnen worden getrokken over de impact van 
het PIB-instrument. Voorgeschreven monitorings- en evaluatiedata blijkt niet voor handen, waardoor 
verschillende aspecten aan de effectevaluatie minder volledig en nauwkeurig kunnen worden onderzocht dan 
voorzien in de Terms of Reference voor de evaluatie. De enquêtes leveren relatief lage respons op, hetgeen noopt 
tot voorzichtige conclusies. 

1.5.1. De meerderheid van de convenanten was nog niet afgerond 

Vijf van de zeventig onderzochte convenanten zijn afgelopen binnen de evaluatieperiode. De overige 65 
convenanten liepen nog ten tijde van het uitvoeren van de evaluatie. Het effectdeel van deze evaluatie gaat in op 
de mate waarin deelnemers van PIB daadwerkelijk business hebben gegenereerd in hun doelmarkten dankzij 
PIB. Het effectdeel levert geen volledige conclusies op over de impact van PIB, aangezien de convenanten in grote 
meerderheid nog niet zijn afgerond. Daardoor is nog geen sprake van duurzame economische ontwikkeling voor 
zowel de betrokken bedrijven en kennisinstellingen als vergelijkbare actoren die niet aan het convenant hebben 
deelgenomen, maar wel actief (willen) zijn op dezelfde buitenlandse markt. 

1.5.2. Voorgeschreven monitorings- en evaluatiedata blijkt zeer 
beperkt aanwezig 

Met betrekking tot het beheer van PIB-dossiers is geconstateerd dat het beheer van PIB-dossiers weinig 
informatie genereert omtrent de resultaten van PIB-convenanten. Verschillende aspecten aan de effectevaluatie 
kunnen daardoor minder volledig en nauwkeurig worden onderzocht dan voorzien in de Terms of Reference voor 
de evaluatie. De mate waarin doelstellingen op outcomeniveau zijn behaald, is bijvoorbeeld beperkt meetbaar. 
Dit onderwerp wordt nader uitgediept in sectie 2.4 en Appendix B. 

1.5.3. De enquêtes leveren beperkte respons op 

Ten behoeve van deze evaluatie zijn twee enquêtes uitgezet. Eén onder organisaties die deelnemen aan de 
convenanten die binnen de evaluatieperiode vallen en de betrokken penvoerders, en één onder organisaties die 
wel hadden willen deelnemen aan PIB-convenanten maar bij wie dat niet is gebeurd. 

De enquête onder deelnemers en penvoerders kent een responsgraad van 35%, in absolute termen 157 
respondenten. De responsgraad staat analyse van enquêteresultaten toe die in algemene zin uitspraken 
ondersteunen ten bate van de evaluatie. Meer gedetailleerde analyse van de resultaten uit deze enquête is in 
beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust en doordat met de enquête voornamelijk 
percepties van deelnemers worden opgehaald, in veel gevallen rond situaties van een of meer jaren geleden. Dit 
noopt tot voorzichtige conclusies. De op basis van detailanalyse gedane uitspraken dienen daarom met enige slag 
om de arm te worden gelezen en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te verbinden aan de 
uitspraken. In voorkomende gevallen op verschillende plaatsen in het rapport attenderen wij de lezer via een 
voetnoot hierop. 

Dossieranalyse

Documentenanalyse

Enquête

Interviews

Casestudies

Contrubitieanalyse
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De enquête onder organisaties die wel hadden willen deelnemen aan PIB-convenanten maar bij wie dat niet is 
gebeurd, is door de tegenvallende respons niet meegenomen in de analyse. Met deze enquête beoogden wij meer 
inzicht te bieden in de resultaten die internationaliserende en internationaal opererende organisaties weten te 
bereiken zonder de hulp van het PIB-instrument.  

De relevante organisaties bleken slechts in beperkte mate bekend bij RVO.nl. Van de organisaties die wel bekend 
waren, bleken de contactgegevens schaars en van lage kwaliteit. Van de uiteindelijk digitaal aangeschreven 
organisaties (75 in totaal) reageerden er slechts 11 op het verzoek de enquête in te vullen. Deze respons beoordelen 
wij als te laag om een betrouwbare vergelijking tussen de resultaten op het gebied van internationalisering van 
deelnemers en niet-deelnemers uit te voeren. 
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2. Belangrijkste bevindingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de beleidsevaluatie Partners for International Business 
(PIB). Eerst beschrijft het hoofdstuk de bevindingen met betrekking tot de resultaatketen van PIB. Vervolgens 
beschrijft het hoofdstuk de bevindingen met betrekking tot additionaliteit van het gevoerde beleid. Daarna gaat 
het hoofdstuk in op bevindingen met betrekking tot de selectie van PIB-programma’s. Het hoofdstuk sluit af met 
bevindingen met betrekking tot het beheer van PIB-dossiers. 

Deze bevindingen worden nader onderbouwd in hoofdstuk 3 ‘uitkomsten van de effectevaluatie’ en hoofdstuk 4 
‘uitkomsten van de procesevaluatie’. In deze hoofdstukken wordt iedere evaluatievraag afzonderlijk beantwoord. 
Dat betekent dat in deze sectie slechts de kernboodschap rond de belangrijkste bevindingen wordt weergegeven, 
en dat detailanalyse in de hieropvolgende hoofdstukken gepresenteerd wordt. 

Belangrijke kanttekening hierbij is dat een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de 
effectiviteit van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is gebleken. Meer informatie hieromtrent 
bieden wij in sectie 2.4 en in Appendix B. 

2.1. Bevindingen met betrekking tot de resultaatketen 

Met betrekking tot de resultaatketen is met name outcome op het gebied van netwerkuitbreiding en bekendheid 
op de doelmarkt in grote mate bereikt. Het positioneren van samenwerkingsverbanden heeft in diverse 
doelmarkten plaatsgevonden, maar kan effectiever. Volgens de meeste deelnemers leveren de 
convenantactiviteiten ook voordelen op voor niet-deelnemers. Op programmaniveau kan niet worden bepaald of 
de programmakosten opwegen tegen de gerealiseerde output. Het is te vroeg om vast te stellen of de economische 
resultaten bestendig zijn. 

2.1.1. Volgens deelnemers is outcome op het gebied van 
netwerkuitbreiding en bekendheid op de doelmarkt in grote 
mate bereikt 

Bedrijven die deelnemen aan PIB-convenanten laten zich over het algemeen positief uit over de mate waarin het 
instrument hen heeft geholpen aan een uitgebreider netwerk en een grotere bekendheid op de doelmarkt. Vier 
op de vijf ondervraagde bedrijven geven aan dat het PIB-instrument hen iets heeft gebracht in financiële of niet-
financiële zin. Van deze bedrijven geeft meer dan 60% aan het beeld te hebben dat de doelstellingen uit het PIB-
convenant zijn behaald, en meer dan 30% ervan geeft aan dat de doelstellingen in ieder geval voor een klein deel 
of voor de helft zijn behaald. Daarbij geven de ondervraagde bedrijven aan dat zij met name een positieve 
ontwikkeling zien in het bereik van hun netwerk en de bekendheid die zij genieten op de doelmarkt.  

Daar staat tegenover dat zo’n een op de vijf ondervraagde bedrijven aangeeft dat het instrument hen niets heeft 
gebracht en de doelstellingen uit het PIB-convenant waaraan zij deelnamen niet zijn behaald. Daarbij dient 
eveneens rekening te worden gehouden met de overweging dat bedrijven die de uitvoering van het PIB-convenant 
positief hebben beleefd een grotere neiging kunnen vertonen te antwoorden op de vragen die het evaluatieteam 
hen voorlegt. 

De verschillen tussen het behalen van doelstellingen en het ervaren van resultaat uit deelname kunnen ontstaan 
doordat individuele bedrijven voordeel kunnen ervaren uit hun deelname, zonder dat de convenantdoelstellingen 
zijn behaald. De doelstellingen van het convenant kunnen bijvoorbeeld breder zijn dan het door een deelnemend 
bedrijf ervaren voordeel. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat de convenantdoelstellingen worden behaald 
terwijl een of meer deelnemende bedrijven geen voordeel ervaren uit hun deelname aan het convenant. 

2.1.2. Het positioneren van samenwerkingsverbanden heeft in 
diverse doelmarkten plaatsgevonden, maar kan effectiever 

Het positioneren van samenwerkingsverbanden heeft in diverse doelmarkten plaatsgevonden, terwijl het in een 
enkel geval niet effectief werkt. Het belang van positionering van samenwerkingsverbanden en integrale 
waardenketens wordt breed erkend, en meer dan een vijfde van bevraagde deelnemende bedrijven laat weten 
binnen PIB hier de belangrijkste overheidsbijdrage in te herkennen. Tegelijkertijd geeft een derde van bevraagde 
bedrijven aan niet beter te zijn gepositioneerd gedurende de loop van het PIB-convenant. 

De casestudies laten zien dat een belangrijk aspect in deze positionering gevonden wordt in het positioneren van 
een specifieke waardeketen als voorloper in een technologie- of toepassingsgebied, zoals in aerospace of 
cleantech. Een passende communicatiestrategie is daarbij van groot belang. De casestudies laten ook zien dat de 
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positionering van een cluster als geïntegreerde waardeketen specifiek uit Nederland soms averechts werkt, 
bijvoorbeeld doordat partijen in het doelland zo een positionering uit chauvinistische of nationalistische 
sentimenten negatief percipiëren. 

 

De enquête laat zien dat een aanzienlijk aandeel van de deelnemers (33,7%) het idee heeft minder effectief 
gepositioneerd te zijn. Daarnaast blijkt dat deelnemers die met name aan PIB-deelnemen om zich als cluster of 
waardeketen te positioneren, minder voordeel lijken te ervaren uit PIB. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 
het langer zou kunnen duren voordat het positioneren van een waardeketen zich uitbetaald. 

De mate waarin markttoegang blijvend is kan nog niet worden vastgesteld, al zijn er voorbeelden waarin verwacht 
wordt dat toegang beklijvend zal blijken wanneer promotionele evenementen en activiteiten regelmatig en 
terugkerend georganiseerd worden. 

2.1.3. Volgens de meeste deelnemers leveren de 
convenantactiviteiten ook voordelen op voor niet-deelnemers 

Bedrijven zijn in meerderheid positief omtrent het uitstralingseffect dat hun activiteiten via het PIB-convenant 
hebben op bedrijven in hun sector die niet deelnemen aan het convenant. Dit geldt in iets mindere mate voor 
convenanten in de creatieve industrie en bedrijven in de water-, afval- en bodemsector. 

Volgens de meeste deelnemers leveren de convenantactiviteiten ook voordelen op voor niet-deelnemers. De 
bevraagde bedrijven geven in meerderheid (65,1%) aan dat de activiteiten in het convenant ook niet-deelnemers 
iets heeft opgeleverd in het doelland. Meer dan een kwart van de respondenten (27,4%) geeft aan niet te weten of 
niet-deelnemers voordelen hebben. Slechts 7.5% geeft aan te denken dat niet-deelnemers geen voordeel hebben 
gehad van de convenant-activiteiten. 

Hoe precies sectorgenoten van deze bedrijven een positieve invloed kunnen merken van de convenantactiviteiten 
is niet geheel duidelijk. In het merendeel van de casestudies is dit mechanisme niet gesignaleerd. In twee 
casestudies kan het mechanisme beschreven worden; door de ambassade tijdens de PIB opgebouwde kennis over 
de sector in het land en de uitgebreide capaciteit van de ambassade kunnen van nut zijn voor bedrijven die niet 
deelnemen aan PIB. Twee andere casestudies laten een omgekeerd mechanisme zien, waarbij bedrijven binnen 
hetzelfde PIB-convenant zijn overeengekomen hun best te doen concurrerende sectorgenoten die niet deelnemen 
aan PIB zoveel mogelijk uit te sluiten van activiteiten en evenementen die voortvloeien uit het PIB-convenant.  

2.1.4. Op programmaniveau kan niet worden bepaald of de 
programmakosten opwegen tegen de gerealiseerde output 

Op programmaniveau kan niet worden bepaald of de programmakosten opwegen tegen de gerealiseerde output. 
Dit komt doordat er geen SMART output-doelstellingen op programmaniveau zijn geformuleerd en er weinig tot 
geen resultaatinformatie is gegenereerd tijdens de uitvoering van het PIB-instrument. Dit is temeer relevant daar 
de resultaatketen van PIB beschrijft dat de output van PIB niet enkel in aantallen missies, bezoeken en paviljoens 
gezien dient te worden, maar ook in de kwaliteit daarvan. De kwaliteit van de resultaatmonitoring van het 
programma door RVO.nl staat geen bruikbare analyse toe. 

2.1.5. Het is te vroeg om vast te stellen of de economische resultaten 
na afloop van een convenant bestendig zijn 

Aangezien de meeste convenanten nog in uitvoering zijn, is het nog te vroeg om te kunnen concluderen of 
resultaten bestendig zijn. De resultaatketen van PIB laat zien dat bestendige economische resultaten verwacht 
worden op de lange termijn. Convenanten die gestart zijn in 2012 en later zijn te jong om eventuele economische 
resultaten te toetsen op bestendigheid.  

Desgevraagd geven deelnemende bedrijven hier hun visie op. Daaruit blijkt dat deelnemers die resultaten hebben 
behaald met PIB sterker van mening zijn dat hun convenant bijdraagt aan bestendige handelsrelaties dan 
deelnemers die tot dusver geen resultaten hebben behaald. De casestudies suggereren dat met name 
samenwerkingsovereenkomsten en langdurig bouwen aan relaties bij kunnen dragen aan de bestendigheid van 
resultaten. Daarbij wordt tevens zichtbaar dat hoewel veel deelnemers positief oordelen over de resultaten van 
hun convenant, zij ook het onderhouden van het opgebouwde netwerk als een substantiële investering zien. 
Daarmee is voor het evaluatieteam de vraag of na afloop van de convenanten de opgebouwde netwerken bestendig 
zullen blijken, aangezien dit een eigen investering van de bedrijven vraagt, die op het moment van de evaluatie 
niet zeker is. 
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2.2. Bevindingen met betrekking tot additionaliteit van het 
gevoerde beleid 

Met betrekking tot additionaliteit van het gevoerde beleid geldt dat de contributie van PIB aan behaalde 
resultaten kan niet nauwkeurig worden vastgesteld, maar dat deelnemende bedrijven aangeven dat verschillende 
resultaten zonder PIB door hen niet waren behaald. De betrokkenheid van buitenlandse partijen kan zorgen dat 
er meer marktkennis is en de markt sneller betreden kan worden. 

2.2.1. De meerderheid van deelnemers lijkt goede resultaten aan PIB 
te danken te hebben 

De contributie van PIB aan behaalde resultaten kan niet nauwkeurig worden vastgesteld omdat interactie met de 
PIB-clusters met de omgeving in het doelland complex van aard is en diverse externe factoren meespelen die 
binnen de kaders van deze evaluatie niet kunnen worden geïsoleerd. De respons op de enquêtevraag over 
behaalde resultaten is te laag om voor de effecten van de specifieke context van de geanalyseerde convenanten te 
controleren. 

Desgevraagd geven deelnemende bedrijven aan dat zij verschillende resultaten aan PIB te danken te hebben. Van 
de bevraagde bedrijven geeft een ruime meerderheid aan dat hun activiteiten in het doelland dankzij PIB tot een 
beter resultaat geleid hebben (62,1%), en een nog grotere meerderheid geeft aan dankzij PIB hun activiteiten 
eerder te hebben kunnen ondernemen (71,2%). Tegelijkertijd is er een aanzienlijke groep PIB-deelnemers die 
aangeeft niet overtuigd te zijn van de zinvolle bijdrage van het PIB-instrument (37,9%). 

Handelsmissies en activiteiten door betrokken ministeries rond bezoeken en bijeenkomsten gericht op 
markttoegang worden door bevraagde deelnemers het meest gekoppeld aan een positieve bijdrage van PIB.  

2.2.2. Het PIB-instrument biedt minder toegevoegde waarde voor 
grotere bedrijven en bedrijven die meer ervaring hebben met 
internationaal zaken doen 

Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren vaker dat de 
doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven die eerder niet actief waren in het buitenland zijn 
minder positief. 

Daarnaast lijkt het dat organisaties die al langer bestaan, die al langer opereren op internationale markten of die 
al in meerdere landen actief zijn, wat minder positief zijn over de voordelen die een convenant hen oplevert. Dit 
kan erop wijze dat de meerwaarde van deelname aan PIB afneemt naar mate een bedrijf al meer actief is op 
internationale markten. Het kan er ook op wijzen dat jonge bedrijven en bedrijven met minder internationale 
ervaring sneller onder de indruk zijn van de voordelen die PIB-deelname hen biedt. 

PIB lijkt minder op te leveren voor grote organisaties (250+ medewerkers), organisaties die al langer bestaan, en 
organisaties die al langer of in meerdere landen internationaal actief zijn: 

 Naar mate organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft 

opgeleverd.  

Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q43 
Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al?  

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja 3 10 15 75 

Nee 0 0 3 16 

 
Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q43 
Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al?  

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja 100% 100% 83,3% 82,42% 

Nee 0% 0% 16,7% 17,6% 

 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets 
heeft opgeleverd.  
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Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q44 In 
hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Ja 8 31 10 55 

Nee 0 3 3 13 

 
Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q44 In 
hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Ja 100% 91,2% 76,9% 80,9% 

Nee 0% 8,8% 23,1% 19,1% 

 Naar mate organisaties al langer opereren op buitenlandse markten zijn, geven zij vaker aan dat een 
convenant hen nog niets heeft opgeleverd.  

Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q45 
Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja 3 14 20 66 

Nee 0 2 2 15 

 
Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) * Q45 
Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

Q16 Heeft het convenant voor u al 
wat opgeleverd? (dit kan zowel 
financieel als niet-financieel) 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja 100% 87,5% 90,9% 81,5% 

Nee 0% 12,5% 9,1% 18,5% 

Organisaties die voor de start van het convenant al internationaal actief waren, zijn wat minder positief over de 
verwachting dat hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert.  

Q18f Denkt u dat de activiteiten die u in het kader van het convenant onderneemt of heeft ondernomen 
ook andere organisaties binnen uw sector iets heeft opgeleverd in het doelland? * Q5 Was u voor de start 
van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q18f Denkt u dat de activiteiten die 
u in het kader van het convenant 
onderneemt of heeft ondernomen 
ook andere organisaties binnen uw 
sector iets heeft opgeleverd in het 
doelland? 

 Ja Nee  

Ja 65 4  

Nee 8 0  

Weet ik niet 28 1  

 
Q18f Denkt u dat de activiteiten die u in het kader van het convenant onderneemt of heeft ondernomen 
ook andere organisaties binnen uw sector iets heeft opgeleverd in het doelland? * Q5 Was u voor de start 
van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q18f Denkt u dat de activiteiten die 
u in het kader van het convenant 
onderneemt of heeft ondernomen 
ook andere organisaties binnen uw 
sector iets heeft opgeleverd in het 
doelland? 

 Ja Nee  

Ja 64,38% 80%  

Nee 7,9% 0%  

Weet ik niet 27,72% 20%  

Ervaren deelnemers lijken vaker zonder PIB toch de zelfde internationaliseringsactiviteiten te zullen hebben 
uitgevoerd: 

 Deelnemers die al internationaal actief waren, hadden veel vaker zonder het convenant naar verwachting 
deels of volledig de zelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland.  

Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 
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Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 Ja Nee  

Ja, volledig 13 0  

Ja, deels 51 1  

Nee 58 4  

 
Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 Ja Nee  

Ja, volledig 10,68% 0%  

Ja, deels 41,82% 20%  

Nee 47,5% 80%  

 Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of 
volledig de zelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland.  

Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja, volledig 0 1 3 8 

Ja, deels 0 7 7 36 

Nee 3 8 12 37 

 
Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja, volledig 0% 6,25% 13,64% 9,88% 

Ja, deels 0% 43,75% 31,82 44,44% 

Nee 100% 50% 54,54% 45,68% 

 Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig 
de zelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland.  

Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Ja, 
volledig 

1 2 1 8 

Ja, deels 1 11 5 33 

Nee 8 34 13 68 

 
Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Ja, 
volledig 

10% 4,26% 5,27% 7,3% 

Ja, deels 10% 23,4% 26,3% 30,3% 

Nee 80% 72,34%        68,42% 62,4% 

 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan deels of volledig de zelfde 
activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland.  

Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja, volledig 1 1 0 10 

Ja, deels 0 4 5 41 

Nee 2 5 13 40 
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Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

Q22 Had u zonder het PIB-
convenant naar verwachting 
dezelfde activiteiten t.b.v. handel in 
het doelland ondernomen? 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Ja, volledig 33,3% 10% 0% 11% 

Ja, deels 0% 40% 27,8% 45% 

Nee 66,7% 50% 72,2% 44% 

Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, geven meer blijk van een zekere mate van 
additionaliteit van PIB: 

 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun 
activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen.  

Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q5 Was u voor de start van het 
convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 Ja Nee  

Zeer eens 22 2  

Eens 62 3  

Neutraal 24 0  

Oneens 5 0  

Zeer oneens 3 0  

Weet ik niet 4 0  

 
Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q5 Was u voor de start van het 
convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 Ja Nee  

Zeer eens 18,33% 40%  

Eens 51,67% 60%  

Neutraal    20% 0%  

Oneens    4,17% 0%  

Zeer oneens    2,5% 0%  

Weet ik niet    3,33% 0%  

 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid.  

Q24 Dankzij PIB hebben mijn activiteiten in het doelland tot een beter resultaat geleid. * Q5 Was u voor 
de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q24 Dankzij PIB hebben mijn 
activiteiten in het doelland tot een 
beter resultaat geleid. 

 Ja Nee  

Zeer eens 14 2  

Eens 59 2  

Neutraal 34 1  

Oneens 5 0  

Zeer oneens 5 0  

Weet ik niet 2 0  

 
Q24 Dankzij PIB hebben mijn activiteiten in het doelland tot een beter resultaat geleid. * Q5 Was u voor 
de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

Q24 Dankzij PIB hebben mijn 
activiteiten in het doelland tot een 
beter resultaat geleid. 

 Ja Nee  

Zeer eens 11,77% 40%  

Eens    49,58% 40%  

Neutraal 28,6% 20%  

Oneens 4,2% 0%  

Zeer oneens 4,2% 0%  

Weet ik niet 1,68% 0%  

PIB werkt niet altijd als een versnellende factor voor ervaren internationale bedrijven: 

 Naar mate deelnemende bedrijven in meer landen actief zijn, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij 
PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen.  
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Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q44 In hoeveel landen buiten 
Nederland is uw organisatie actief?  

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Zeer eens 4 9 5 6 

Eens 2 18 5 40 

Neutraal 2 4 2 15 

Oneens 0 1 1 3 

Zeer oneens 0 1 0 1 

Weet ik niet 0 1 0 2 

 
Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q44 In hoeveel landen buiten 
Nederland is uw organisatie actief?  

 Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 1 land 2 – 5 landen 5 – 10 landen > 10 landen 

Zeer eens 50% 26,5% 38,5% 8,95% 

Eens 25% 53% 38,5% 59,7% 

Neutraal 25% 11,71% 15,3% 22,4% 

Oneens 0% 2,9% 7,7% 4,47% 

Zeer oneens 0% 2,9% 0% 1,5% 

Weet ik niet 0% 2,9% 0% 2,9% 

 Naar mate deelnemende bedrijven langer bestaan, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun 
activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen.  

Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q43 Hoe lang bestaat uw 
organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Zeer eens 1 5 4 14 

Eens 0 3 11 50 

Neutraal 2 2 2 17 

Oneens 0 0 0 5 

Zeer oneens 0 0 1 1 

Weet ik niet 0 0 0 3 

 
Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. * Q43 Hoe lang bestaat uw 
organisatie al? 

 Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze 
activiteiten eerder kunnen 
ondernemen. 

 1-2 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Ouder dan tien jaar 

Zeer eens 33,3% 50% 22,2% 15,55% 

Eens 0% 30% 61,1% 55,55% 

Neutraal 66,7% 20% 11,1% 18,9% 

Oneens 0% 0% 0% 5,6% 

Zeer oneens 0% 0% 5,6% 1,1% 

Weet ik niet 0% 0% 0% 3,3% 

2.2.3. De betrokkenheid van buitenlandse partijen kan zorgen dat er 
meer marktkennis is en de markt sneller betreden kan worden 

De casestudies laten zien dat in een vroeg stadium samenwerkingen aangaan met lokale partijen kan zorgen dat 
het PIB-cluster gemakkelijker kennis opdoet omtrent de lokale markt, en die ook sneller kan betreden. Daar dit 
in meerdere casestudies naar voren komt, lijkt het dat dit een redelijk solide mechanisme vormt. Tegelijkertijd is 
het moeilijk het gewicht van dit mechanisme te duiden, daar uit een deel van de vraaggesprekken blijkt dat niet 
alle betrokkenen dit mechanisme hebben herkend. 

2.3. Bevindingen met betrekking tot de selectie van PIB-
programma’s 

Met betrekking tot de selectie van PIB-programma’s blijkt dat weinig aandacht wordt besteed aan de mate waarin 
binnen het doelland vraag is naar Nederlandse producten of diensten en aan het concreet formuleren van te 
mitigeren handelsbelemmeringen. PIB-convenanten geïnitieerd door consultants lijken een afwijkende 
dynamiek te kennen. 
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2.3.1. De mate waarin binnen het doelland vraag is naar 
Nederlandse producten of diensten wordt slechts beperkt 
gearticuleerd 

Partners for International Business (PIB) geldt als een vraaggestuurd instrument. Dit houdt in dat de 
Nederlandse overheid pas in actie komt op het moment dat vanuit de private sector een hulpvraag wordt 
geformuleerd. Het omgekeerde, waarbij overheidsactoren spelers in de private sector als eerste benaderen in het 
kader van het PIB-instrument, wordt in de beleidswereld van PIB gezien als een aanbodgestuurde benadering, 
waarbij de overheid haar hulp aanbiedt aan de private sector zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag 
ligt. 

Een andere conceptualisering van vraag en aanbod in het kader van PIB is eveneens relevant, namelijk die van 
vraag naar en aanbod van Nederlandse producten en diensten in de doellanden waar het PIB-instrument zich op 
richt. Uit de evaluatie komt naar voren dat bij de selectie en ontwikkeling van PIB-convenanten de nadruk ligt op 
wat Nederlandse bedrijven de sectoren in doellanden te bieden hebben, en er minder aandacht is voor de mate 
waarin op de markt in de doellanden vraag naar deze producten en diensten is minder nadrukkelijk wordt 
gearticuleerd. In dat licht bezien, is PIB een aanbodgedreven instrument. 

In zijn ontwerp zou PIB-convenant een combinatie moeten zijn van economische vraag in het doelland en 
Nederlandse sterkte op een dienst of product dat in die vraag voorziet. In de uitvoering komt deze balans in het 
PIB-instrument niet voldoende tot uitdrukking en ligt de nadruk op het aanbod van Nederlandse producten en 
diensten. Serieuze analyse van de potentiële vraag in het doelland naar Nederlandse producten of diensten, wordt 
in de dossiers niet structureel aangetroffen. 

2.3.2. Beperkt aandacht wordt besteed aan het concreet formuleren 
van te mitigeren handelsbelemmeringen 

Centraal punt in de rol van de Nederlandse overheid binnen de beleidslogica van PIB, is haar capaciteit om 
handelsbelemmeringen te mitigeren. In de beleidstheorie hinderen deze handelsbelemmeringen Nederlandse 
bedrijven in het waarmaken van een gesignaleerde marktkans in een doelland, bijvoorbeeld doordat regelgeving 
bepaalde producten of diensten weert of doordat potentiële afnemers belangrijke technische kennis ontberen. De 
Nederlandse overheid kan in het kader van PIB haar expertise en haar invloed aanwenden om deze 
handelsbelemmeringen te mitigeren en Nederlandse bedrijven betere toegang te verschaffen tot de betreffende 
markt. 

Uit de evaluatie blijkt dat in de praktijk tijdens de selectie en de ontwikkeling van PIB-convenanten weinig 
aandacht wordt besteed aan het concreet formuleren van te mitigeren handelsbelemmeringen. Gedurende de 
uitvoering van een PIB-convenant is eveneens beperkt aandacht voor het verzamelen van informatie omtrent een 
handelsbelemmering, het monitoren van eventuele voortgang in het mitigeren ervan en het rapporteren omtrent 
bereikte resultaten. Als gevolg hiervan is bij de selectie van PIB-convenanten weinig aandacht voor de mate 
waarin een ambassade of consulaat-generaal de expertise heeft die nodig is om een specifieke 
handelsbelemmering te mitigeren, daartoe politieke en diplomatieke gelegenheid ziet en de capaciteit en 
menskracht heeft om dat in de praktijk te brengen.  

In het verlengde daarvan is daardoor in veel gevallen niet duidelijk wat precies de hulpvraag is die bedrijven 
stellen aan de Nederlandse overheid, en daarmee wat de aanleiding is voor de Nederlandse overheid om tijd en 
middelen beschikbaar te stellen, en welke rol de Nederlandse overheid daarmee precies vervult in een PIB-
convenant. 

2.3.3. PIB-convenanten geïnitieerd door consultants lijken een 
afwijkende dynamiek te kennen 

Wij concluderen dat PIB-convenanten waarbij een consultant een initiërende of leidende rol heeft, over het 
algemeen iets minder succesvol zijn dan convenanten waar dat niet zo is. Dit zou er op kunnen duiden dat het 
voor het succes van een convenant van belang is dat de groep deelnemende bedrijven in de selectiefase van PIB 
duidelijk laat zien intrinsiek gemotiveerd te zijn voor het convenant, door zelf het initiatief te nemen. 

Deelnemers in clusters die geleid worden door een consultant, waarderen de rol van de overheid in het openen 
van deuren die anders gesloten blijven minder vergeleken met andere deelnemers. Deelnemers die door een 
consultant geleid worden hebben meer waardering voor het kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid.  

Q15 Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse 
overheid in het convenant? * Q41_z Voor wat voor type organisatie is de penvoerder 
werkzaam? 
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 Q41_z Voor wat voor type organisatie is de penvoerder werkzaam?   

Q15 Wat was 
voor u de 
belangrijkste 
toegevoegde 
waarde van 
de 
Nederlandse 
overheid in 
het 
convenant? 

 Consultant Branche-
vereniging 

Bedrijfsleven 
MKB 

Bedrijfsleven 
(grootbedrijf) 

Kennis-
instelling 

Overig 

Het openen van 
deuren die anders 
gesloten blijven 

0 2 3 1 1 1 

Kwaliteitsstempel 
van de NL overheid 

6 2 0 0 0 1 

Betere 
markttoegang in 
doelland 

1 0 3 0 0 0 

Betere positionering 
van het cluster in 
het doelland 

4 2 0 0 0 1 

Het oplossen van 
problemen 

1 0 0 0 0 0 

Adviseren 0 0 1 0 0 0 

Anders, namelijk 1 1 0 0 0 1 

 
Q15 Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse 
overheid in het convenant? * Q41_z Voor wat voor type organisatie is de penvoerder 
werkzaam? 

  

 Q41_z Voor wat voor type organisatie is de penvoerder werkzaam?   

Q15 Wat was 
voor u de 
belangrijkste 
toegevoegde 
waarde van 
de 
Nederlandse 
overheid in 
het 
convenant? 

 Consultant Branche-
vereniging 

Bedrijfsleven 
MKB 

Bedrijfsleven 
(grootbedrijf) 

Kennis-
instelling 

Overig 

Het openen van 
deuren die anders 
gesloten blijven 

0% 28,57% 42,85% 100% 100% 25% 

Kwaliteitsstempel 
van de NL overheid 

46,10% 28,57% 0% 0% 0% 25% 

Betere 
markttoegang in 
doelland 

7,7% 0% 42,85% 0% 0% 0% 

Betere positionering 
van het cluster in 
het doelland 

30,76% 28,57% 0% 0% 0% 25% 

Het oplossen van 
problemen 

7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 

Adviseren 0% 0% 14,3% 0% 0% 0% 

Anders, namelijk 7,7% 14,3% 0% 0% 0% 25% 

Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate waarin 
het convenant bijdraagt aan bestendige handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector.  

Q18d In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland 
met het doelland om de betrekkende sector? * Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van 
het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q18d In hoeverre 
verwacht u dat dit 
convenant 
bijdraagt aan 
duurzame 
handelsrelaties 
van Nederland 
met het doelland 
om de 
betrekkende 
sector? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Zeer 
aannemelijk 

15 17 2 0 

Aannemelijk 26 22 2 2 

Neutraal 9 4 5 0 

Onaannemelijk 0 0 0 1 

Zeer 
onaannemelijk 

0 0 0 0 

 
Q18d In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland 
met het doelland om de betrekkende sector? * Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van 
het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q18d In hoeverre 
verwacht u dat dit 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 
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convenant 
bijdraagt aan 
duurzame 
handelsrelaties 
van Nederland 
met het doelland 
om de 
betrekkende 
sector? 

Zeer 
aannemelijk 

30% 39,5% 22,2% 0% 

Aannemelijk 52% 51,2% 22,2% 66,7% 

Neutraal 18% 9,3% 55,6% 0% 

Onaannemelijk 0% 0% 0% 33,3% 

Zeer 
onaannemelijk 

0% 0% 0% 0% 

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid.  

Q24 Dankzij PIB hebben mijn activiteiten in het doelland tot een beter resultaat geleid. * Q9 Wie heeft 
het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant?  

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q24 Dankzij PIB 
hebben mijn 
activiteiten in het 
doelland tot een 
beter resultaat 
geleid. 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Zeer eens 8 7 0 1 

Eens 28 25 5 2 

Neutraal 17 13 4 1 

Oneens 3 1 1 0 

Zeer oneens 2 2 1 0 

Weet ik niet 2 0 0 0 

 
Q24 Dankzij PIB hebben mijn activiteiten in het doelland tot een beter resultaat geleid. * Q9 Wie heeft 
het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant?  

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q24 Dankzij PIB 
hebben mijn 
activiteiten in het 
doelland tot een 
beter resultaat 
geleid. 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Zeer eens 13,3% 14,6% 0% 25% 

Eens 46,7% 52,1% 45,4% 50% 

Neutraal 28,3% 27,1% 36,4% 25% 

Oneens 5% 2% 9,1% 0% 

Zeer oneens 3,3% 4,2% 9,1% 0% 

Weet ik niet 3,3% 0% 0% 0% 

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers juist veel vaker dat zij verwachten dat zij 
niet de zelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het zelfde doelland zonder PIB. 

Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant?  

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q22 Had u zonder 
het PIB-
convenant naar 
verwachting 
dezelfde 
activiteiten t.b.v. 
handel in het 
doelland 
ondernomen? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Ja, volledig 2 9 0 1 

Ja, deels 27 19 4 2 

Nee 32 22 7 1 

 
Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? * Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant?  

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q22 Had u zonder 
het PIB-
convenant naar 
verwachting 
dezelfde 
activiteiten t.b.v. 
handel in het 
doelland 
ondernomen? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Ja, volledig 3,27% 18% 0% 25% 

Ja, deels 44,26% 38% 36,36% 50% 

Nee 52,45% 44% 63,63% 25% 
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Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat de 
doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn bereikt.  

Q18c Zijn de doelstellingen die in het convenant zijn opgenomen bereikt? * Q9 Wie heeft het initiatief 
genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q18c Zijn de 
doelstellingen die 
in het convenant 
zijn opgenomen 
bereikt? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Ja 5 7 1 1 

Grotendeels 22 24 2 2 

Voor de 
helft 

3 2 1 0 

Voor een 
klein deel 

17 9 4 0 

Nee 2 1 1 0 

 
Q18c Zijn de doelstellingen die in het convenant zijn opgenomen bereikt? * Q9 Wie heeft het initiatief 
genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q18c Zijn de 
doelstellingen die 
in het convenant 
zijn opgenomen 
bereikt? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

Ja 10,2% 16,3% 11,1% 33,3% 

Grotendeels 44,9% 55,8% 22,2% 66,7% 

Voor de 
helft 

6,1% 4,65% 11,1% 0% 

Voor een 
klein deel 

34,7% 20,93% 44,4% 0% 

Nee 4,1% 2,32% 11,1% 0% 

Wanneer de initiatiefnemer een penvoerder of een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat de 
opbrengsten uit een convenant tegenvallen. 

Q21 Zijn de opbrengsten van het convenant naar verwachting? * Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor 
de aanvraag van het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q21 Zijn de 
opbrengsten 
van het 
convenant 
naar 
verwachting? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

De opbrengsten zijn boven 
verwachting 

6 1 0 0 

De opbrengsten zijn zoals 
verwacht 

23 30 3 3 

De opbrengsten zijn niet 
zoals verwacht (vallen 
tegen) 

18 10 6 0 

 
Q21 Zijn de opbrengsten van het convenant naar verwachting? * Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor 
de aanvraag van het PIB-convenant? 

 Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

Q21 Zijn de 
opbrengsten 
van het 
convenant 
naar 
verwachting? 

 De 
penvoerder 

Een groep van 
deelnemende bedrijven 

Een 
consultant 

Anders, namelijk 

De opbrengsten zijn boven 
verwachting 

12,76% 2,43% 0% 0% 

De opbrengsten zijn zoals 
verwacht 

48,94% 73,17% 33,3% 100% 

De opbrengsten zijn niet 
zoals verwacht (vallen 
tegen) 

38,3% 24,4% 66,7% 0% 

2.4. Bevindingen met betrekking tot het beheer van PIB-
dossiers 

Met betrekking tot het beheer van PIB-dossiers is geconstateerd dat het beheer van PIB-dossiers weinig 
informatie genereert omtrent de resultaten van PIB-convenanten. Verschillende aspecten aan de effectevaluatie 
kunnen daardoor minder volledig en nauwkeurig worden onderzocht dan voorzien in de Terms of Reference voor 
de evaluatie. De mate waarin doelstellingen op outcomeniveau zijn behaald, is bijvoorbeeld beperkt meetbaar. 
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2.4.1. Het beheer van PIB-dossiers genereert weinig informatie 
omtrent de resultaten van PIB-convenanten 

Het ministerie van BZ heeft grote ambities ten aanzien van het PIB-instrument. De voor het instrument 
geformuleerde resultaatketen laat zien dat met het instrument beoogd wordt op korte en middellange termijn 
Nederlandse bedrijven te helpen aan meer ingangen en een uitgebreider netwerk in buitenlandse markten, meer 
bekendheid te genieten bij partijen op die markten, meer toegang te hebben tot die markten, en minder 
handelsbelemmeringen te ervaren op die markten. Ook laat de resultaatketen zien dat beoogd wordt op lange 
termijn bestendige groei tot stand te brengen in orders, opdrachten en investeringen die Nederlandse bedrijven 
realiseren op die buitenlandse markten. Het doel is om voor Nederlandse bedrijven – naast de deelnemers aan 
het PIB-convenant ook andere bedrijven in de zelfde sector – bestendige toegang te realiseren tot kansrijke 
markten. 

Dat de ambities ten aanzien van PIB groot zijn, blijkt eveneens uit de vraagstelling waarmee deze evaluatie van 
start is gegaan; onderdeel van het onderzoek betreft een evaluatie naar de effecten van het instrument op 
verschillende niveaus, toerekenbaarheid van die effecten aan het instrument (additionaliteit van PIB), en 
kostenefficiëntie van het behalen van deze resultaten.  

Uit onze dossieranalyse blijkt echter dat een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de 
effectiviteit van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is. Volgens het Monitoring, Evaluatie en 
Effectmeting-plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB resultaten zowel op programma- als projectniveau 
te worden gedocumenteerd. Een groot deel van de voorgeschreven documentatie blijkt echter niet te worden 
vastgelegd door RVO. Meer informatie hieromtrent bieden wij in Appendix B. 

Gevolg hiervan is dat de effectevaluatie met minder nauwkeurigheid kan worden uitgevoerd dan voorzien. De 
evaluatie betreft zeventig PIB-convenanten en aan elk convenant hebben tussen de vijf en twintig organisaties uit 
de Nederlandse private sector deelgenomen. Bij zorgvuldige MEE-documentatie zou dit tussen de 350 en 1.400 
casussen opleveren met verschillende datapunten en verschillende meetmomenten. Zonder deze documentatie 
steunt de effectevaluatie op het verzamelen van informatie via enquêtes en interviews, waardoor het totaal van 
de beschikbare data minder valide is en minder betrouwbaar. 

2.4.2. De mate waarin doelstellingen op outcomeniveau zijn 
behaald, is slechts beperkt meetbaar  

De mate waarin de vastgestelde doelstellingen op outcomeniveau zijn behaald is slechts beperkt meetbaar, 
doordat de doelen met betrekking tot netwerk, bekendheid en markttoegang niet of onvoldoende specifiek zijn 
vastgelegd in de individuele convenanten. 

Hoewel alle convenanten een of meer doelstellingen hebben opgenomen, zijn slechts in enkele convenanten 
doelstellingen SMART7 geformuleerd. Doelstellingen zoals het netwerk vergroten van ondernemers, betere 
positionering van een groep bedrijven of het vergroten van de bekendheid met een Nederlandse deelsector, zijn 
in de meeste gevallen niet concreet uitgewerkt. Wij concluderen dan ook dat hier door RVO.nl niet voldoende op 
is gestuurd. 

In het verlengde hiervan is in veruit de meeste dossiers geen concrete beschrijving vastgelegd van de 
uitgangssituatie waarbinnen een PIB-convenant van start gaat, en is gedurende de uitvoering van een PIB-
convenant slechts in zeer algemene bewoordingen bijgehouden welke voortgang is gerealiseerd ten aanzien van 
de doelstellingen. RVO en ondernemersorganisaties VNO-NCW en FME geven aan dat deelnemende bedrijven 
hier niet vanzelfsprekend aan meewerken. 

 

                                                             
7 SMART doelen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. 
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3. Belangrijkste aanbevelingen 

In dit hoofdstuk presenteren wij onze belangrijkste aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan het 
ministerie van BZ als beleidsverantwoordelijken, het ministerie van EZ als lid van het beleidsnetwerk, en aan 
RVO.nl en de posten als uitvoerders van PIB.  

De meerderheid van de convenanten was nog niet afgerond tijdens de evaluatieperiode, waardoor de 
bestendigheid van behaalde resultaten niet kan worden bestudeerd. Dat leidt ertoe dat deze sectie geen 
aanbevelingen bevat omtrent het vergroten van de bestendigheid van behaalde resultaten. 

3.1. Een duidelijke rol voor grote, internationaal ervaren 
bedrijven als kopstuk van een waardeketen 

Uit de evaluatie lijkt het dat het PIB-instrument minder toegevoegde waarde heeft voor grotere bedrijven (van 
meer dan 250 medewerkers) en voor bedrijven die meer ervaring hebben in internationaal zakendoen. Daarnaast 
lijkt de evaluatie te suggereren dat convenanten in grotere mate hun doelen behalen en meer resultaat opleveren 
voor de deelnemers, wanneer het betreffende PIB-cluster zich als integrale waardeketen, zonder onderlinge 
concurrentie, kan presenteren. 

Deze uitkomsten leiden tot de aanbeveling grote, ervaren bedrijven met name te betrekken bij een PIB-convenant 
wanneer het PIB-cluster een waardeketen vormt rond een specifiek product of specifieke oplossing, en als zodanig 
gepresenteerd kan worden in het doelland. Op deze manier kunnen grote, internationaal ervaren bedrijven bij 
PIB-convenanten betrokken worden die hen waarschijnlijk het grootste voordeel opleveren. Op die manier 
kunnen kleine, minder ervaren bedrijven het meest profiteren van deelname aan PIB-convenanten door grote, 
internationaal meer ervaren bedrijven. Hiermee wordt uiteraard niet bedoeld geen convenanten meer te sluiten 
met clusters waar geen grote, ervaren speler in vertegenwoordigd is.  

De volgende overwegingen kunnen daarbij in acht genomen worden: 

• Presenteren van een integrale waardeketen – Een PIB-cluster kan zich presenteren als een integrale 
waardeketen door zich te richten op en te groeperen rond een specifiek, afgebakend product, productengroep, 
oplossing of oplossingsrichting. Binnen zo een focusgebied kan ieder clusterlid zijn of haar meerwaarde onder 
de aandacht brengen. De rol die het clusterlid vervult in de waardeketen kan daarbij als hulpmiddel dienen. 
Daarnaast kan een waardeketen bestaande uit bedrijven die elkaar kennen, op elkaar ingespeeld zijn en 
gezamenlijk nadenken over verbeteringen door de hele keten heen, door potentiële klanten gepercipieerd 
worden als een toegevoegde waarde voor ieder bedrijf in de keten.  

• Groot, internationaal ervaren bedrijf als kopstuk – Een integrale waardeketen die een groot, 
internationaal ervaren bedrijf als kopstuk kan presenteren, zou met name voor kleinere, minder ervaren 
bedrijven in het cluster voordeel op kunnen leveren. Dit voordeel kan bijvoorbeeld ontstaan doordat 
vertegenwoordigers van het grote, internationaal ervaren bedrijf kan helpen deuren te openen en netwerken 
te ontsluiten die anderszins waarschijnlijk minder toegankelijk blijven voor kleine, minder ervaren bedrijven.  

• Kleinere, minder ervaren bedrijven met een duidelijke rol in de waardeketen – Om een 
integrale waardeketen te presenteren kan het belangrijk zijn dat de kleine, minder ervaren bedrijven een 
duidelijke rol in de waardeketen kunnen articuleren. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijk te maken welke 
onderdelen, grondstoffen of halffabricaten zij aan andere clusterleden leveren. Daarnaast kan het belangrijk 
zijn de onderlinge concurrentie tussen deze bedrijven te minimaliseren of althans zich zo min mogelijk als 
zodanig te laten manifesteren. Dit zou afbreuk doen aan de perceptie van meerwaarde van een integrale, goed 
samenwerkende waardeketen. 

Het in de praktijk brengen van deze aanbevelingen is vooral relevant voor goede resultaten van alle nog te sluiten 
PIB-convenanten. 

3.2. Herintroduceren van een adviescommissie versterkt 
de ratio achter PIB-convenanten 

Deze evaluatie wijst uit dat de verschillende perspectieven van BZ, EZ, RVO.nl en de posten op wat een relevant 
en additioneel convenant is niet altijd tijdig en helder gearticuleerd bij elkaar gebracht worden. Ook is in diverse 
dossiers niet duidelijk hoe en in welke mate het betreffende convenant binnen de beleidsratio van het PIB-
instrument past. Het is van belang in het proces van selectie en beoordeling van te ontwikkelen PIB-convenanten 
ruimte te creëren waarbinnen de verschillende perspectieven samengebracht kunnen worden op wat een zinnig 
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convenant is. Daarbij moet het helder zijn welke partij zich uit dient te spreken op welk vraagstuk en op welk 
moment. 

Ambassades en consulaten-generaal dienen een gesubstantieerde inbreng te hebben rond de mate waarin op een 
specifieke doelmarkt vraag bestaat of verwacht kan worden, welke handelsbelemmerende aspecten bekend zijn 
en in welke mate het opportuun is met die belemmeringen aan de slag te gaan. BZ kan aan de hand van regio- en 
landspecifieke strategiedocumenten adviseren op de mate waarin een PIB-convenant past in een 
meerjarenstrategie van economische diplomatie en het agenderen van maatschappelijke uitdagingen. RVO.nl kan 
aan de hand van Business Development Coaches en sectorale netwerken inschatten in welke mate PIB-consortia 
evenwichtig vormgegeven zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de mate waarin een waardeketen integraal 
vertegenwoordigd is en de mate waarin een goede combinatie bestaat tussen grote gevestigde bedrijven en het 
innovatieve MKB. EZ kan met specifieke kennis van (top)sectoren en concurrentie- en innovatiekracht adviseren 
over samenstelling en doelstellingen van het PIB-cluster. 

Het is raadzaam om een proces te ontwikkelen dat het toestaat PIB-convenanten te ontwikkelen van grotere 
kwaliteit, met meer strategische waarde en met een duidelijker publiek belang. Om de kwaliteit van 
internationaliseringsactiviteiten te vergroten maakte 2g@there, de voorloper van PIB, gebruik van een 
adviescommissie waarin diverse stakeholders een advies uitbrachten rond het al dan niet starten van een 
2g@there-programma (zie figuur 3.1). Deze adviescommissie kwam vaak twee keer bijeen gedurende het 
beoordelingsproces en deelnemers vonden het proces daarmee erg lang duren. 

 
Figuur 3.1: Besluitvormingsprocedure binnen het 2g@there-instrument (2007-2011) 

Een procesverbetering in de selectiefase van PIB-convenanten zou gevonden kunnen worden in het 
herintroduceren van een adviescommissie of een beoordelingscommissie die kan toezien op een heldere 
articulatie van de ratio achter het goedkeuren van een business case als basis voor een PIB-convenant.  

Dit zou het best gedaan kunnen worden zonder de trage besluitvorming uit het 2g@there-instrument te 
herintroduceren. De trage besluitvorming die 2g@there kenmerkte, lag besloten in de onregelmatige inzet van 
beoordelingscommissies, de onregelmatige bezetting ervan en de mate waarin bijeenkomsten ad-hoc werden 
ingegeven door ontwikkelingen in de dialoog- en vooraanmeldingsfasen van het 2g@there-instrument.  

Daarom lijkt het raadzaam aan de selectiefase van het PIB-instrument een adviescommissie toe te voegen die de 
volgende kenmerken draagt: 

• Een structurele plaats in het selectieproces – Een adviescommissie kan een structurele plaats krijgen 
in het selectieproces, door de commissie altijd te betrekken in de go/no-go-beslissing over of op basis van een 
business case een convenant zal worden ontwikkeld. Daarmee wordt voorkomen dat tijd en energie verloren 
gaat aan het formuleren van het vraagstuk of een adviescommissie betrokken moet worden, het behandelen 
daarvan, daar een conclusie aan verbinden, die te communiceren en die wellicht weer te herzien. 

• Een vaste bezetting van stakeholders – Een adviescommissie zou een vaste bezetting kunnen volgen 
van RVO.nl, BZ en ambassades en consulaten-generaal van de potentiële doellanden. Dit zijn stakeholders 
die ieder relevante inbreng hebben in het articuleren van de ratio achter het ontwikkelen van een convenant. 
Zo een vaste bezetting voorkomt tijdrovende deliberatie rond welke stakeholders relevant zijn voor welke 
zitting van een adviescommissie. 

• Enkele specifieke, vaste momenten in het jaar waarin deze commissie bijeenkomt – Een 
adviescommissie zou op enkele vaste momenten in het jaar bijeen kunnen komen. Afhankelijk van hoeveel 
business cases voorzien worden in de komende jaren en hoeveel tijd de leden van de adviescommissie aan 
het bespreken van individuele business cases willen besteden, zou een adviescommissie een keer per kwartaal 
bijeen kunnen komen of vaker. Vaste momenten in het jaar, met ruim van tevoren gekozen en 
gecommuniceerde data, voorkomt dat tijd en energie verloren gaat aan het op elkaar afstemmen van 
individuele agenda’s. 

Een adviescommissie die op vaste momenten in het jaar samenkomt, leidt ertoe dat business cases op vaste tijden 
in het jaar een go- of een no-go-beslissing ontvangen, in plaats van op een willekeurig moment in tijd in de buurt 
van de datum waarop de business case ingediend is. Dit hoeft geen nadelige situatie te creëren voor business 
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cases die geformuleerd zijn rond duidelijke, (bestaande of te verwachten) lokale vraag op een specifieke 
doelmarkt; rond concrete handelsbelemmerende aspecten; rond een analyse van de mate waarin het opportuun 
is met die belemmeringen aan de slag te gaan; rond een fit met een meerjarenstrategie van economische 
diplomatie en het agenderen van maatschappelijke uitdagingen; en rond een PIB-cluster dat evenwichtig 
vormgegeven is.  

Desalniettemin kunnen specifieke marktkansen zich onverwacht voordoen die snelle besluitvorming vereisen en 
waarbij een wachttijd van meerdere weken de kans verkeken laat. Om te voorkomen dat onverwachte 
marktkansen worden gemist die snelle besluitvorming vereisen, kan het raadzaam zijn de selectiefase te 
vergezellen van een “fast-track” proces, waarbij de adviescommissie (wellicht in afgeslankte vorm) ad-hoc 
bijeenkomt of telefonisch of schriftelijk haar beoordeling uitvoert. Zo een fast-track proces kan bij uitzondering 
doorlopen worden wanneer zich acute, tijdsensitieve mogelijkheden voordoen. De wendbaarheid van zo een 
proces laat onverlet dat zorgvuldig geadviseerd dient te worden aangaande de ratio voor het ontwikkelen van een 
PIB-convenant. Als de leden van de adviescommissie regelmatig fysiek bijeenkomen, zullen zij voldoende 
ingespeeld zijn op de onderlinge samenwerking om tussendoor wanneer dat nodig is telefonisch of schriftelijk 
van gedachten te wisselen. 

Daarnaast dient de uitzonderlijke status van een fast-track proces bewaakt te worden en dient de tijdsensitiviteit 
zorgvuldig begrepen te worden en serieus onderzocht. Een marktkans die zich acuut voordoet door het een 
onverwachte gebeurtenis in een potentieel doelland en die vermindert naarmate de tijd verstrijkt, zou een reden 
kunnen vormen voor het in gang zetten van een fast-track proces; voor een organisatie die in februari wel 
interesse heeft in het deelnemen aan internationaliseringsactiviteiten, maar in maart of april niet meer, geldt dat 
niet. 

Het in de praktijk brengen van deze aanbeveling is vooral relevant voor goede resultaten van alle nog te sluiten 
PIB-convenanten. 

3.3. Maatschappelijke impact van PIB vereist een 
duidelijker sturing door de Nederlandse overheid 

Deze evaluatie wijst uit dat het bij verschillende convenanten moeilijk is gebleken de maatschappelijke ratio 
achter het ontwikkelen van een PIB-convenant te articuleren. Het is van belang hier meer aandacht aan te 
besteden. Duidelijk moet zijn in welke mate Nederlands aanbod van producten en diensten aansluit op een 
geïdentificeerde vraag op de doelmarkt, welke handelsbelemmeringen gemitigeerd dienen te worden om die 
aansluiting waar te maken, en in welke mate een ambassade of consulaat-generaal deze belemmering effectief 
kan mitigeren.  

Deze aspecten vertegenwoordigen een belangrijke verantwoording voor de betrokkenheid van de Nederlandse 
overheid bij internationaliseringsactiviteiten van Nederlandse bedrijven in topsectoren. Wanneer deze 
verantwoording niet hierin gevonden kan worden, kan het een overweging zijn een andere ratio te vinden voor 
de betrokkenheid van de Nederlandse overheid. Zo een andere ratio kan bijvoorbeeld gevonden worden in het 
publieke belang dat de Nederlandse overheid vertegenwoordigd inzake grote maatschappelijke uitdagingen die 
zich over de hele wereld manifesteren. Uitdagingen zoals versnellende klimaatverandering, toenemende 
grondstoffenschaarste en verschuivende demografische druk. Gedacht kan worden aan de volgende manieren om 
met het PIB-instrument aan te sluiten op maatschappelijke uitdagingen: 

• Klimaatverandering en grondstoffenschaarste – Het PIB-instrument kan aansluiten op 
klimaatverandering door convenanten te ontwikkelen rond oplossingen voor het genereren, opslaan, 
transformeren en transporteren van duurzame energie. Dit kunnen convenanten zijn die raken aan de 
Topsector Energie, en die zich richten op markten waarin nu of op korte termijn veel aandacht is voor 
energietransitie, of op markten waarin overduidelijk nog veel aan marktbewerking gedaan dient te worden 
en waar een wereld te winnen is. Daarnaast kunnen convenanten ontwikkeld worden rond oplossingen voor 
te verwachten effecten van klimaatverandering, zoals oplossingen voor het verbeteren van kustbescherming 
en de bestendiging van waterwegen, of oplossingen voor de bestendiging van gewassen in situaties van 
extreem weer of teruglopende biodiversiteit. Dit kunnen convenanten zijn die raken aan de Topsectoren 
Water, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Het PIB-instrument kan aansluiten op grondstoffenschaarste door convenanten te ontwikkelen rond 
bijvoorbeeld oplossingen voor het zuiveren van vervuild water en voor efficiënte desalinatie van zeewater en 
brak water, oplossingen voor het vervangen van schaarse grondstoffen door minder schaarse (eventueel 
synthetische) grondstoffen met vergelijkbare eigenschappen, of oplossingen voor het zuiveren van vervuilde 
lucht. Dit kunnen convenanten zijn die raken aan de Topsector Water en de Topsector Chemie, en die zich 
richten op markten waar sprake is van acute of te verwachten schaarste van drinkwater of schone lucht, 
markten die veel bedrijvigheid kennen in de ontginning, opwerking en verwerking van specifieke schaarse 
grondstoffen. 
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• Demografische verandering – Het PIB-instrument kan aansluiten op demografische verandering door 
convenanten te ontwikkelen rond bijvoorbeeld oplossingen voor care & cure met betrekking tot 
ouderdomsaandoeningen, voor het efficiënter produceren van voedsel, of voor het verhogen van de efficiëntie 
van productie van goederen (bijvoorbeeld via het factory-of-the-future-concept, Industry 4.0 of de advanced 
manufacturing-revolutie. Zulke convenanten kunnen raken aan de topsectoren Lifescience & Health, Agri & 
Food en High-Tech Systemen & Materialen, en kunnen zich richten op markten in landen die een hoge mate 
van vergrijzing tegemoet gaan en op markten in landen met een zeer sterke populatietoename.  

• Versnellende toename van verstedelijking – Het PIB-instrument kan aansluiten op versnellende 
toename van verstedelijking door convenanten te ontwikkelen bijvoorbeeld rond oplossingen voor het 
produceren van voedsel in verstedelijkte omgevingen (bijvoorbeeld binnen het vertical farming-concept), 
voor het efficiënter en effectiever organiseren en faciliteren van stedelijk leven en bedrijvigheid (bijvoorbeeld 
binnen het smart cities-concept), en voor het bestendigen van (drink)waterleidingsystemen en riolering in 
een verstedelijkte omgeving. Zulke convenanten kunnen raken aan de topsectoren Logistiek, Agri & Food, 
Water en High-Tech Systemen & Materialen. Zulke convenanten kunnen zich richten op markten in landen 
die een hoge mate van urbanisatie kennen of waarin een snelle toename daarin kan worden verwacht. 

• Veranderingen in economische dynamiek – Het PIB-instrument kan aansluiten op veranderingen in 
economische dynamiek door convenanten te ontwikkelen die verschuiving in vraag naar producten en 
diensten adresseren, bijvoorbeeld aangaande cultuur en entertainment, luxe-segmenten in tuinbouw, 
hoogwaardige ICT en elektronica, en hoogwaardige chemicaliën in markten waar deze vraag voorheen niet 
materialiseerde. Ook kunnen convenanten ontwikkeld worden rond frugal alternatieven voor producten en 
diensten die momenteel voornamelijk gericht zijn op gebruik verstedelijkte omgevingen of op een 
consumentensamenleving met een solide middenklasse. Zulke alternatieven kunnen zich bijvoorbeeld 
richten op gebruik in rurale of afgelegen gebieden waarin toegang tot elektriciteit of (mobiel) internet minder 
vanzelfsprekend is, of op de consumptiemogelijkheden van groepen mensen in economisch minder 
ontwikkelde regio’s of minder koopkrachtige segmenten van de bevolking in een land. 

Zulke convenanten kunnen raken aan de topsectoren Creatieve Industrie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 
High-Tech Systemen en Materialen, en Chemie. Zulke convenanten kunnen zich richten op markten die een 
snelle economische ontwikkeling doormaken of waarvan verwacht wordt dat deze ontwikkeling plaats zal 
vinden, en op markten waarin economische ontwikkeling leidt tot een grotere en meer koopkrachtige 
consumentenpopulatie of tot een grotere en investeringsbereide maaksector, of markten waarin niet verwacht 
wordt dat op korte termijn verbetering plaatsvindt in de lokale infrastructuur of de economische positie van 
de bevolking van een land.  

• Technologische verandering en arbeidsmarktontwikkelingen – Het PIB-instrument kan 
aansluiten op technologische verandering en arbeidsmarktontwikkelingen, bijvoorbeeld door convenanten te 
ontwikkelingen rond oplossingen voor big data-vraagstukken, voor logistieke vraagstukken gerelateerd aan 
ontwikkelingen in connected en autonomous cars, of voor vraagstukken rond de toename van vraag naar 
high-tech en digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt. Zulke convenanten kunnen raken aan de topsectoren 
High-Tech Systemen & Materialen en Logistiek. Zulke convenanten kunnen zich richten op markten met een 
grote investeringsbereidheid in technologische vernieuwing, op markten waar een inhaalslag verwacht kan 
worden in specifieke technologiegebieden (bijvoorbeeld markten waarin spelers een leap frog-strategie 
willen hanteren), en op markten waar een aanzienlijk deel van werknemers het risico loopt (gedeeltelijk) te 
worden vervangen door automatische (gerobotiseerde) productiemethoden of geautomatiseerde (digitale) 
dienstverlening. 

Ook aanvullingen op de selectiefase van RVO.nl kunnen bijdragen aan de koppeling aan maatschappelijke 
uitdagingen. In de selectiefase verkennen potentiële deelnemers samen met RVO.nl de mogelijkheden een PIB-
programma uit te voeren gericht op een specifieke markt in een land. In deze fase zou RVO.nl aandacht kunnen 
besteden aan het opwerken van business cases die opgebouwd zijn rond een specifieke maatschappelijke 
uitdaging, en potentiële deelnemers daarop kunnen coachen. Daarnaast kan overwogen worden de mate waarin 
een business case een maatschappelijke uitdaging adresseert een belangrijk onderdeel te maken van de 
selectiecriteria waarmee business cases gescoord worden en op basis waarvan besloten wordt al dan niet een 
convenant te ontwikkelen. Om deze twee aanvullingen op de selectiefase te verstevigen, zou de informatie-
uitwisseling tussen het postennetwerk en RVO.nl kunnen worden uitgebreid omtrent maatschappelijke 
uitdagingen en trends in individuele landen en markten.  

Het in de praktijk brengen van deze aanbevelingen is vooral relevant voor goede resultaten van alle nog te sluiten 
PIB-convenanten. 
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3.4. Het vergroten van de effectiviteit van PIB vereist dat 
betere MEE-informatie gegenereerd wordt in de 
uitvoering 

Uit de evaluatie blijkt dat een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de effectiviteit van 
het programma te helpen bepalen en creëren, niet beschikbaar is. Volgens het Monitoring, Evaluatie en 
Effectmeting-plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB-resultaten op zowel programma- als projectniveau 
te worden gedocumenteerd. Een groot deel van de voorgeschreven informatie blijkt echter niet te worden 
vastgelegd door RVO.nl. Het is van groot belang gestructureerd en consequent informatie te verzamelen die 
effectevaluatie en –monitoring van het PIB-instrument gemakkelijker maakt. Dit belang is cruciaal voor het 
leereffect dat gewenst is in de uitvoering van het beleidsinstrument, in de vraag naar transparantie en 
verantwoording van de aanwending van publieke middelen en in de behoefte tijdig te kunnen bijsturen in de 
uitvoering van individuele PIB-convenanten. 

Dat RVO.nl de voorgeschreven MEE-informatie grotendeels niet heeft gegenereerd in de evaluatieperiode, lijkt 
drie oorzaken te kennen: 

 Het is binnen RVO.nl niet volledig duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor effectmeting van PIB 
precies ligt. Vraaggesprekken wijzen uit dat deze verantwoordelijkheid zou kunnen liggen bij PIB-
managers werkzaam voor RVO.nl, bij medewerkers op ambassades en consulaten of bij een afdeling 
binnen RVO.nl die bestaat die hier specifiek mee belast is. 

 Daarnaast wijzen vraaggesprekken uit dat binnen RVO.nl geen voorrang is gegeven aan het navolgen van 
het MEE-plan. Het is niet duidelijk of dit komt doordat het navolgen van het MEE-plan niet als belangrijk 
werd gezien, of dat het belang ervan wel werd onderkend maar dat andere zaken nog urgenter waren. 

 Ook wordt in vraaggesprekken verwezen naar de achterblijvende bereidwilligheid bij deelnemende 
bedrijven en organisaties om mee te werken aan het genereren van MEE-informatie. Die bereidwilligheid 
blijft zo ver achter, dat medewerkers van RVO.nl op momenten kunstgrepen toepassen om gedeeltelijk 
aan MEE-informatie te komen. In sommige gevallen zijn RVO.nl-medewerkers er toe over gegaan 
deelnemende bedrijven vlak voor de fysieke ondertekening van het convenant, tijdens een fysieke 
bijeenkomst, te vragen ter plekke en met de hand een nulmetingformulier in te vullen dat door de 
RVO.nl-medewerker is meegenomen. 

Wij doen de volgende aanbevelingen ter verbetering van het genereren van MEE-informatie: 

Duidelijke toebedeling van verantwoordelijkheid – Het genereren van MEE-informatie dient een 
verantwoordelijkheid te zijn die duidelijk is toebedeeld aan een organisatie, aan een afdeling binnen die 
organisatie, aan een team binnen die afdeling en aan specifieke medewerkers binnen dat team. In geval van een 
gedeelde verantwoordelijkheid, is het raadzaam duidelijk te articuleren welke specifieke verantwoordelijkheden 
op wat voor manier gedeeld worden tussen welke individuen, teams, afdelingen en organisaties. 

Het belang van MEE-informatie onderdeel maken van de organisatiecultuur – Het genereren van 
MEE-informatie dient naast een duidelijke verantwoordelijkheid te zijn ook deel uit te maken van de 
organisatiecultuur rond de uitvoering van PIB. Een organisatie die impact wil maken met de uitvoering van een 
beleidsinstrument, die de ambitie heeft tijdig bij te sturen in de uitvoering van programma’s daarbinnen en die 
streeft naar het beter begrijpen van de relatie tussen de uitvoering van het instrument, de effecten die daarmee 
worden bereikt en de impact die het instrument daarmee heeft, heeft MEE-informatie nodig. Het is daarom 
raadzaam om het belang van MEE-informatie terug te laten komen in de geschreven en ongeschreven regels rond 
de uitvoering van het PIB-instrument, in de cultuuruitingen binnen de uitvoeringsorganisatie en in het gedrag 
van cultuurdragers binnen RVO.nl, onder wie de leidinggevenden. 

Genereren van MEE-informatie verankeren in werkprocessen – Het genereren van MEE-informatie 
dient een duidelijke en voor de hand liggende plek te krijgen in werkprocessen gerelateerd aan de uitvoering van 
het PIB-instrument. Het is raadzaam om dit te doen aan de hand van de binnen RVO.nl beschikbare 
beschrijvingen van de huidige werkprocessen (zoals de flowchart die aan de muur hangt bij de werkplekken van 
het PIB-team) in combinatie met de binnen RVO.nl beschikbare en binnen RVO.nl ontwikkelde MEE-
handleiding. Zo kan bij iedere processtap worden aangegeven welke werkhandeling vereist is om de 
voorgeschreven MEE-informatie te genereren en waar de benodigde hulpmiddelen gevonden kunnen worden, 
zoals de binnen RVO.nl ontwikkelde en beschikbare formats, templates en spreadsheets. 

Gebruik maken van technologische innovatie om het genereren van MEE-informatie zo 
gemakkelijk mogelijk te maken – Om de bereidheid van deelnemende organisaties om mee te werken aan 
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het genereren van MEE-informatie zoveel mogelijk te benutten en te vergroten en tegelijkertijd de 
administratieve lasten van deelname aan PIB zo laag mogelijk te houden kan gebruik gemaakt worden van 
informatietechnologische innovatie en ontwikkeling.  

Deze ontwikkelingen vergroten de mogelijkheden om informatie uit te wisselen met de veelsoortige organisaties 
die gemoeid zijn met een PIB-convenant. Concreet betekent dit het verbeteren van de informatievoorziening en 
het informatiemanagement rondom PIB. Het is raadzaam om daarbij na te gaan welke MEE-informatie nodig is 
op welk punt in het proces van een PIB-convenant, wat voor deelnemer of stakeholder die informatie dient te 
genereren, wat de voor de hand liggende werkomstandigheden zijn van zo een deelnemer of stakeholder op zo 
een moment en welke wijze van informatievergaring daar het beste bij past. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat 
informatie ten behoeve van een nulmeting of een eindmeting prima in detail kan worden uitgevraagd via een 
uitgebreid formulier dat via een portal benaderbaar is en op een laptop of een tablet wordt ingevuld.  

Daarnaast zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat informatie voor tussenmetingen, voor het beschrijven van 
resultaat van een netwerkactiviteit, van een presentatie of van een opdrachtverkenning het best kan worden 
vergaard via een smartphone-applicatie met een zeer heldere en robuuste user interface, die geen real-time 
internetconnectie nodig heeft, maar bijvoorbeeld op een later moment informatie automatisch verzendt zodra 
internetverbinding tot stand is gebracht. Dergelijke oplossingen worden voor resultaatmonitoring in de 
ontwikkelingssamenwerking reeds veelvuldig gebruikt. Bij het toepassen van dit soort oplossingen is het 
belangrijk dat de applicaties gemakkelijk te gebruiken zijn door de deelnemers en gemakkelijk MEE-informatie 
en –inzichten bieden aan de uitvoeringsmedewerkers. Het kan raadzaam zijn beide gebruikersgroepen te horen 
wanneer functionele vereisten kunnen gelden voor een informatietechnologische deeloplossing voor de 
problematiek rond het genereren van MEE-informatie. 

Het in de praktijk brengen van deze aanbevelingen kan direct helpen om bij te dragen aan de effectiviteit van 
lopende convenanten. Het is daarnaast relevant voor goede resultaten van alle nog te sluiten PIB-convenanten. 
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4. Uitkomsten van de effectevaluatie 

In dit hoofdstuk presenteren wij de uitkomsten van de effectevaluatie, in de vorm van onze bevindingen in relatie 
tot de onderzoeksvragen van de evaluatie. Wij gaan achtereenvolgens in op: 

• de effecten op verschillende niveaus van de resultaatketen voor PIB (output, outcome, impact) – paragraaf 
4.1; 

• de mate waarin deze effecten toerekenbaar zijn aan PIB – paragraaf 4.2; 

• de efficiëntie van PIB als instrument (de relatie tussen de gerealiseerde output en de input die daarvoor is 
aangewend) – paragraaf 4.3. 

Zoals aangehaald in de introductie van dit rapport, waren vijf van de zeventig onderzochte convenanten afgelopen 
binnen de evaluatieperiode. De overige 65 convenanten liepen nog door na het aflopen van de evaluatieperiode. 
Daardoor is nog geen sprake van bestendige economische ontwikkeling voor zowel de betrokken bedrijven. 

Waar wij in dit hoofdstuk refereren aan “respondenten”, worden de respondenten bedoeld van de 
internetenquête die is uitgevoerd in het kader van deze evaluatie. Appendix C bevat meer informatie over de 
internetenquête. Waar wij refereren aan “geïnterviewden”, duiden we op de betrokkenen bij PIB-convenanten 
die wij hebben geïnterviewd in het kader van een achttal casestudies. Elke casestudie heeft betrekking op één 
convenant. Om redenen van vertrouwelijkheid en privacybescherming zijn de casestudies in deze versie van het 
rapport niet beschikbaar. 

Waar uitspraken in dit hoofdstuk direct afkomstig zijn uit een t-test op de gegevens uit de enquête vermelden wij 
tussen haakjes 1) het betrouwbaarheidsinterval, 2) de statistische coëfficiënt en 3) de intensiteit van de relatie in 
woorden (matig, sterk of zeer sterk). Waar uitspraken in dit hoofdstuk direct afkomstig zijn uit een detailanalyse 
van de survey waarbij geen gebruik is gemaakt van een t-test, rapporteren wij deze elementen niet. Zwakke 
relaties worden niet gerapporteerd, omdat bij deze resultaten onvoldoende zeker is dat zij niet berusten op toeval. 

4.1. PIB heeft diverse doelen bereikt; de impact van PIB is 
zonder nulmetingen niet vast te stellen 

4.1.1. Ruim 60% van de deelnemers vindt dat de doelstellingen van 
hun convenant grotendeels zijn bereikt 

Omdat voor de grote meerderheid van de convenanten de doelstellingen niet of onvoldoende concreet zijn 
geformuleerd, kan niet objectief worden vastgesteld of deze zijn behaald. De meeste deelnemers in convenanten 
zijn van mening dat doelstellingen ten minste deels zijn bereikt. Binnen convenanten wordt hier door deelnemers 
verschillend over gedacht. 

Hoewel alle convenanten doelstellingen hebben opgenomen, zijn slechts in enkele convenanten doelstellingen 
SMART8 geformuleerd. Doelstellingen voor te realiseren nieuwe inkomsten zijn vaker specifiek en meetbaar dan 
andere doelstellingen. De overige doelstellingen, zoals netwerk vergroten en betere positionering, zijn in de 
meeste gevallen niet concreet. Daardoor is de mate waarin de doelstellingen zijn behaald niet goed meetbaar.  

Voor de groep deelnemers die nog helemaal geen resultaat hebben geboekt met PIB, zijn de doelstellingen 
logischerwijs niet bereikt. 24 van de 134 respondenten geven aan dat het convenant nog niets voor hen heeft 
opgeleverd (zowel financieel als niet-financieel). Van deze respondenten verwacht slechts 35% dat het convenant 
hen in de resterende convenantperiode iets op zal leveren en doelstellingen bereikt zullen worden. 

Deelnemers die wel resultaten hebben behaald, hebben overwegend het idee dat de doelstellingen ten minste 
gedeeltelijk zijn bereikt.9 Tabel 4.1 laat zien dat 61,9% van de deelnemers met resultaten vindt dat de 
doelstellingen geheel of grotendeels bereikt zijn. 34,3% geeft aan dat doelstellingen slechts voor een klein deel of 
voor de helft zijn bereikt. Slechts 3,8% van de respondenten geeft aan dat de doelstellingen helemaal niet bereikt 
zijn. 

Mate waarin volgens deelnemers doelstellingen zijn behaald 
 Percentage Cumulatief percentage 

Ja 13,3 13,3 

                                                             
8 SMART doelen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. 
9 Het grote merendeel van de betrefffende convenanten loopt nog. Het kan dus zijn dat sinds het einde van de 
evaluatieperiode resultaten zijn bereikt en doelstellingen zijn behaald. 
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Grotendeels 48,6 61,9 

Voor de helft 5,7 67,6 

Voor een klein deel 28,6 96,2 

Nee 3,8 100 

Tabel 4.1 – Overtuiging van deelnemers dat doelstellingen zijn bereikt (N=105) 

Daarbij lijkt het dat convenanten gericht op nabije markten hun doelstellingen vaker behalen. Deelnemers in 
opkomende markten rapporteren vaker dat doelstellingen in het convenant slechts voor een klein deel zijn 
bereikt. Dit kan erop duiden dat het in nabije markten gemakkelijker is om PIB-doelen te bereiken. Het kan er 
ook op duiden dat voor PIB’s gericht op nabije markten meer realistische doelen worden geformuleerd. 

Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren vaker dat de 
doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven die eerder niet actief waren in het buitenland zijn 
minder positief. Dit kan erop wijzen dat bedrijven die meer ervaring hebben op internationale markten 
gemakkelijker PIB-doelen behalen. Daarnaast kan het er op wijzen deze bedrijven meer realistische doelen 
formuleren. Het kan er ook op wijzen dat bedrijven met minder ervaring op internationale markten hogere 
verwachtingen hebben omtrent de impact van het behalen van PIB-doelstellingen vergeleken met bedrijven met 
meer ervaring. 

Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten en subsidiefaciliteiten rapporteren vaker 
doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven die eerder geen gebruik maakten van zulke 
instrumenten zijn minder positief. Dit kan er op wijzen dat bedrijven die eerder in samen met de overheid 
internationaliseringsprojecten hebben uitgevoerd gemakkelijker PIB-doelen behalen. Het kan er ook op wijzen 
deze bedrijven meer realistische doelen formuleren. Het kan er ook op wijzen dat bedrijven met minder ervaring 
met internationaliseringsprojecten in samenwerking met de overheid hogere verwachtingen hebben omtrent de 
impact van het behalen van PIB-doelstellingen vergeleken met bedrijven met meer ervaring. 

Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat de 
doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn bereikt. Dit kan erop wijzen dat zulke convenanten minder 
realistische doelen omvatten. Het kan er ook op wijzen dat de overige leden van de betreffende consortia in 
mindere mate gecommitteerd zijn aan de doelstellingen dan binnen andere PIB’s het geval is. 

Deelnemers die het kwaliteitsstempel een belangrijke toegevoegde waarde vinden, rapporteren positiever over 
de mate waarin de doelstellingen van het convenant zijn bereikt dan deelnemers die andere toegevoegde waarden 
belangrijk vinden. Dit kan erop wijzen dat doelstellingen gemakkelijker behaald worden of realistischer zijn 
vormgegeven wanneer zij geformuleerd zijn rond het utiliseren van het kwaliteitsstempel dat impliciet uitgaat 
van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid. 

Deelnemers die eerder niet betrokken waren bij een afgekeurde aanvraag, rapporteren vaker negatief over de 
mate waarin doelstellingen in het convenant zijn behaald. Dit kan erop wijzen dat deelnemers bij afkeuring van 
een aanvraag in het vervolg realistischere doelen stellen of doelen die gemakkelijker behaald worden. Het kan 
er ook op wijzen dat zulke deelnemers minder hoge verwachtingen gaan koesteren rond de impact die het 
behalen van PIB-doelen genereert. 

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij aangeven of 
doelstellingen in het convenant zijn behaald. Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere 
instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de mate waarin doelstellingen uit het convenant zijn 
bereikt. 

Ook de casestudies laten zien dat er succesvolle convenanten, deels succesvolle convenanten en weinig 
succesvolle convenanten zijn en dat de mate van doelbereik die wij in de casestudie constateren, overeenkomt 
met de ervaring van deelnemers.10 Zo zijn in het geval van D2ragon China, een convenant gericht op het 
positioneren van de Nederlandse aerospace-sector, 7 van de 12 doelstellingen behaald. Bedrijven zitten goed op 
één lijn en zijn gecommitteerd aan het bereiken van de overige doelstellingen. De doelstellingen die het D2ragon-
cluster heeft geformuleerd, omvatten onder andere het opzetten van een samenwerkingsraamwerk tussen China 
en Nederland, het aansluiten bij programma’s van grote Chinese partijen en erkenning van de Nederlandse sector 
als belangrijke partner. Op Knowledge2Knowledge (K2K) na zijn de activiteiten door overheid en deelnemers 
uitgevoerd of in gang gezet en hebben deze tot de gewenste resultaten geleid. Er is een samenwerkingscontract 
met de Chinese overheid, de Nederlandse kennis en producten zijn bekend en er is voldoende vraag, wat heeft 
geleid tot opdrachten. In lijn met deze bevindingen zijn de deelnemers positief over het bereiken van de 
doelstellingen.  

Aan de andere kant heeft het convenant Natural Minerals for Hungary, een convenant gericht op export van 
organische mestproducten naar Hongarije, nog zeer beperkt zijn doelstellingen bereikt. De voornaamste 

                                                             
10 Het grote merendeel van de betrefffende convenanten loopt nog. Het kan dus zijn dat sinds het einde van de 
evaluatieperiode resultaten zijn bereikt en doelstellingen zijn behaald. 
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doelstellingen waren het creëren van bewustzijn rond de voordelen van organische mest, het realiseren van 
proefvelden, een transportanalyse, en het realiseren van afzetmarkt. De activiteiten gericht op marktbewerking 
en het verspreiden van kennis rond het product zijn slechts zeer beperkt van de grond gekomen. Uit 
vraaggesprekken komt naar voren dat partijen niet op één lijn zitten. Deelnemers vragen zich van elkaar af of zij 
zich voldoende hebben ingezet, er is zeer beperkte commerciële interesse in het product en afzet is nog niet 
gerealiseerd en lijkt niet haalbaar onder de huidige omstandigheden. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat 
de doelstellingen tot dusver zeer beperkt zijn bereikt. Het ontbreken van een kennisinstelling in het convenant is 
in dit verband door verschillende deelnemers aangemerkt als een belangrijke tekortkoming; het kunnen 
presenteren van onafhankelijke bevindingen werd door deze deelnemers genoemd als belangrijk voor 
geloofwaardigheid van de proefvelden. 

Uit de beantwoording van de enquête blijkt dat het grootste gedeelte van de convenanten in de onderzoeksperiode 
2012-2015 tussen deze uitersten ligt en deels de gestelde doelen bereikt. Het is opvallend dat binnen convenanten 
door deelnemers verschillend wordt gedacht over de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. In de praktijk 
blijkt dat sommige deelnemers meer succes hebben dan andere deelnemers binnen hetzelfde convenant, hetgeen 
dit verschil kan verklaren. De mate waarin zowel doelstellingen voor een netwerk bereikt zijn als business is 
gerealiseerd, hangt het sterkst samen met tot welk niveau volgens deelnemers doelstellingen zijn bereikt, al is dit 
verband zeer zwak.11 Op basis van de correlatieanalyse en zoals zichtbaar in figuur 4.1 kunnen we spreken van 
een zeer licht verband - hoe meer door deelnemers business is gerealiseerd en hoe meer hun netwerk is versterkt, 
hoe meer zij het idee hebben dat de convenantdoelstellingen zijn bereikt.  

  

Figuur 4.1 – Verhouding tussen ervaren bereik van doelstellingen enerzijds (X-as) en mate van extra business en 
uitbreiding netwerk door convenant anderzijds (Y-as, op basis van gemiddelden per antwoordcategorie) (N=99) 

De casestudie van het convenant Grupo Agri-Mex Holanda, dat erop is gericht de Nederlandse innovaties in de 
pluimveesector in Mexico te introduceren, illustreert hoe het ervaren succes in het bereiken van doelstellingen 
en de gerealiseerde business door deelnemers kunnen samenhangen, en dat toewijding van bedrijven hierin een 
belangrijke rol speelt. Het convenant dat een duidelijke commerciële doelstelling heeft (€750.000 omzet in 3 
jaar) is inmiddels meer dan twee jaar bezig. Drie deelnemers in dit convenant geven aan dat doelstellingen voor 
een klein deel zijn bereikt en twee deelnemers geven aan dat deze grotendeels zijn bereikt. Twee van de 
deelnemers die het slechts beperkt succesvol vinden, geven ook aan in zeer beperkte mate business te hebben 
gerealiseerd. Voor beide deelnemers werd door de ambassade aangegeven dat zij in een vroeg stadium zijn 
afgehaakt. De twee deelnemers die aangeven dat de doelstellingen grotendeels zijn bereikt, zijn partijen die actief 
betrokken zijn bij het convenant. Een van hen is de penvoerder.  

                                                             
11 Correlatieanalyse van een gecombineerde variabele (netwerk en business) t.o.v. de variabele bereik doelstellingen geeft 
een Spearman-correlatiewaarde van .475 en een Pearson’s R correlatie van .504. Dit wijst op een zeer licht positief verband. 
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4.1.2. De meerwaarde van het bij het begin van een convenant 
betrekken van buitenlandse partijen is in sommige 
convenanten concreet zichtbaar  

De meerwaarde van het betrekken van een buitenlandse partij bij het begin van het convenant is niet evident. 
Door het ontbreken van een heldere definitie van de partijen die hieronder worden verstaan is deze vraag niet 
eenduidig onderzoekbaar. In de casestudies is tijdens interviews ingegaan op het belang van de betrokkenheid 
van een buitenlandse partij, maar in verschillende gevallen vonden respondenten het lastig te duiden en 
herkenden zij de vraagstelling niet. Wel zijn er vanuit de casestudies aanwijzingen dat de betrokkenheid van 
buitenlandse partijen ervoor kan zorgen dat er meer marktkennis is en de markt sneller betreden kan worden. 

Bij verschillende convenanten zijn in een vroeg stadium samenwerkingen aangegaan met plaatselijke partijen. In 
het convenant Orange Goes Green zat de meerwaarde van het meedoen van Amerikaanse partijen in het opdoen 
van kennis over de werking en structuur van de Amerikaanse energiemarkt. Zonder die partijen hadden 
deelnemers die kennis niet kunnen opdoen in de beschikbare tijd. In een hoogontwikkelde en competitieve markt 
als de energiemarkt in de VS duurt het lang om een footprint op te bouwen en concrete opdrachten tot stand te 
brengen. Elke samenwerking die tijdwinst oplevert, wordt in dat licht beschouwd als van meerwaarde.  

Bij Natural Minerals for Hungary waren geen buitenlandse partijen betrokken ten tijde van de opstart. Het 
vinden van geschikte samenwerkingspartners heeft veel tijd gekost. Dat met de aanstelling van een liaison met 
goede lokale kennis ook op dit gebied een grote slag is geslagen, geeft aan dat het belangrijk is met lokale partijen 
samen te werken. Alle deelnemers waren het erover eens dat de beperkte resultaten deels werden veroorzaakt 
door het gebrek aan lokale vertegenwoordiging bij het begin van het convenant. Dit wijst erop dat een vroegere 
samenwerking met lokale partijen ervoor had kunnen zorgen dat minder vertraging zou zijn opgelopen. 

Bij Afvalverwerking en waterzuivering Brazilië waren ook niet vanaf het begin Braziliaanse bedrijven betrokken. 
Wel was het in dit convenant zo dat een van de clusterpartners een Braziliaanse echtgenote had en op basis 
daarvan culturele inzichten deelde met de andere clusterleden. Dit leverde veel nuttige informatie op voor alle 
deelnemende bedrijven. Dit wijst erop dat lokale kennis erg waardevol kan zijn en deelname van een buitenlands 
bedrijf wat dat betreft van meerwaarde kan zijn. 

4.1.3. Deelnemers ervaren dat de doelstellingen op ‘outcomeniveau’ 
in grote mate of volledig zijn behaald  

De mate waarin de doelstellingen op outcomeniveau zijn behaald, is beperkt meetbaar omdat de doelen met 
betrekking tot netwerk, bekendheid en markttoegang niet of onvoldoende specifiek zijn vastgelegd in de 
convenanten. Volgens deelnemers zijn met name op het gebied van netwerkuitbreiding en grotere bekendheid 
resultaten behaald. Dit zijn ook doelstellingen die als waardevol worden ervaren voor het vergroten van 
opdrachtkansen. 

Uit de enquête blijkt dat met name outcome op het gebied van netwerkuitbreiding en bekendheid op de doelmarkt 
volgens deelnemers in grote mate is bereikt. Voor 70,6% van de deelnemers heeft het convenant in (zeer) grote 
mate ingangen en een uitgebreider netwerk opgeleverd. Voor tweederde (66,3%) heeft het in (zeer) grote mate 
tot meer bekendheid in de doelmarkt geleid. Betere markttoegang is slechts voor 39,6% van de respondenten in 
(zeer) grote mate gerealiseerd. De volgende figuren (4.2 – 4.4) geven deze ervaren resultaten weer. 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.12 

Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, hebben vaker de ervaring dat 
het convenant hen iets oplevert. Dit kan erop wijzen dat deze bedrijven hun grotere ervaring in het buitenland 
succesvol aanwenden om voordeel te behalen uit het convenant. Het kan er ook op wijzen dat deze bedrijven meer 
realistische verwachtingen hebben rond wat wel en niet bereikt kan worden binnen de looptijd van het convenant. 

Deelnemers die het openen door de overheid van deuren die anders gesloten blijven belangrijk vinden, ervaren 
meer voordeel uit het convenant dan bedrijven die het kwaliteitsstempel of de positionering van het cluster 
belangrijk vinden. Dit kan erop wijzen dat het openen van deuren leidt tot meer voordeel dan het impliciete 
kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid of het positioneren van een cluster. Het kan er ook op wijzen dat 
bedrijven die het openen van deuren belangrijk vinden, het daadwerkelijk openen van deuren als voordeel uit het 
convenant percipiëren, terwijl bedrijven die het kwaliteitsstempel pas als voordeel ervaren wanneer hun product 

                                                             
12 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. In de volgende secties van dit rapport zullen deze uitspraken worden aangemerkt met *. 
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wordt afgenomen, en terwijl bedrijven die het positioneren van een cluster belangrijk vinden pas voordeel ervaren 
wanneer hun cluster een aanmerkelijk betere positie heeft verkregen binnen een product-markt- of sector-
landcombinatie. Het openen van deuren is wellicht gemakkelijk te bereiken. 

Daarnaast lijkt het dat organisaties die al langer bestaan, die al langer opereren op internationale markten of die 
al in meerdere landen actief zijn, wat minder positief zijn over de voordelen die een convenant hen oplevert. Dit 
kan erop wijzen dat de meerwaarde van deelname aan PIB afneemt naar mate een bedrijf al meer actief is op 
internationale markten. Het kan er ook op wijzen dat jonge bedrijven en bedrijven met minder internationale 
ervaring sneller onder de indruk zijn van de voordelen die PIB-deelname hen biedt. Verwachtingen die bedrijven 
hebben, lijken een sterke rol te spelen bij hun perceptie van effecten. 

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een 
uitgebreider netwerk of grotere bekendheid in de doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of 
meer extra business hebben gegenereerd. Er zit eveneens geen groot verschil tussen deelnemers in nabij en in 
opkomende markten aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een uitgebreider netwerk of grotere 
bekendheid in de doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of meer extra business hebben 
gegenereerd. 

Er lijkt een verband te staan tussen een toename in markttoegang of het afnamen van knelpunten enerzijds en de 
overall tevredenheid met het convenant anderzijds. Hetzelfde geldt voor het genereren van meer ingangen, het 
uitbreiden van een netwerk, of het verkrijgen van grotere bekendheid binnen de doelmarkt: 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen 
markttoegang of afgenomen knelpunten binnen de doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de 
opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 0,4018; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een 
uitgebreider netwerk, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 
0,3914; matig).  

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid 
binnen de doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (0,98; 
0,4049; matig). 

Behaald voordeel uit PIB kent op punten overlap: 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een 
uitgebreider netwerk, heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd 
(>0,98; 0,7187; sterk).  

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een 
uitgebreider netwerk, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd (>0,98; 0,4472; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van grotere 
bekendheid binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd (>0,98; 
0,4911; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen 
markttoegang of afgenomen knelpunten binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra 
business opgeleverd (>0,98; 0,4352; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van grotere 
bekendheid binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker meer markttoegang opgeleverd of is het 
aantal knelpunten afgenomen (>0,98; 0,3914; matig). 
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Figuur 4.2 – Mate waarin het convenant meer ingangen en netwerk uitbreiding heeft opgeleverd (N=102) 

 

 

Figuur 4.3 – Mate waarin het convenant grotere bekendheid op de doelmarkt heeft opgeleverd (N=101)  
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Figuur 4.4 – Mate waarin het convenant tot meer markttoegang en afname knelpunten heeft 
geleid (N=101) 

Het hoge niveau waarmee de doelstelling ‘Netwerk uitbreiden’ volgens deelnemers behaald is ten opzichte van 
‘Markttoegang’ sluit aan bij het grotere belang dat hieraan door deelnemers wordt gehecht. Het 
opbouwen/uitbreiden van het netwerk blijkt van alle motieven voor het grootste aantal deelnemers een 
belangrijke reden om deel te nemen aan PIB. Voor 83% van de deelnemers is het opbouwen/uitbreiden van het 
netwerk in (zeer) grote mate een aanleiding om mee te doen aan PIB. Het motief om deel te nemen dat het beste 
aansluit bij de doelstelling markttoegang is ‘wegnemen van institutionele belemmeringen’ dat slechts voor 45% 
van de deelnemers in (zeer) grote mate reden was om deel te nemen.  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Een verband lijkt te bestaan tussen de redenen die organisaties hebben om deel te nemen aan PIB en de mate 
waarin zij outcomedoelstellingen behalen: 

 Naar mate respondenten uitvoering van NMTP gericht op meer markttoegang een meer belangrijke 
bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker meer 
markttoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen (>0.98; 0,8951; zeer sterk). 

 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,5281; 
matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,4522; 
matig). 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 
0,3934; matig). 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 
0,3934; matig). 

 Naar mate respondenten inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen 
vinden in het bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen 
de doelmarkt opgeleverd (>0,98; 0,4075; matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer markttoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen. 
(>0,98; 0,3939; matig). 
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 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,5281; 
matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,4522; 
matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer markttoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen. 
(>0,98; 0,3939; matig). 

Deelnemers hebben verschillende redenen om deel te nemen aan PIB. Sommige van deze redenen overlappen, 
terwijl andere redenen elkaar kunnen uitsluiten: 

 Naar mate respondenten de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als 
handelsbelemmering zien, zijn het vergroten van het netwerk in het doelland en versterken van de 
samenwerking met andere Nederlandse bedrijven, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. 
Alle andere argumenten doen dan wel opgeld (geen sign correlatie). 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, zijn het in contact kunnen treden met andere Nederlandse 
deelnemers en versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk 
argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen dan wel opgeld (geen sign correlatie). 

 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument (>0,98; 0,592; sterk), net 
als het in contact komen met de overheid in het doelland (>0,98; 0,5025; matig). 

De redenen om deel te nemen aan PIB, lijken samen te hangen met specifieke bouwstenen die zij belangrijk 
vinden in het behalen van hun doelstellingen: 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige 
seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke 
bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,4121; matig). 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij het Holland paviljoen een meer belangrijke 
bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,3932; matig). 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij Holland branding publicaties een meer 
belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,512; matig). 

De handelsbelemmeringen die deelnemers zien in doellanden waarbinnen zij aan PIB deelnemen, lijken verband 
te houden met wat deelnemers in de doellanden verwachten te bereiken: 

 Naar mate respondenten de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als 
handelsbelemmering zien, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten 
zal afnemen als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4853; matig). 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het 
convenant (>0,98; 0,6838; sterk). 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als 
gevolg van het convenant (>0,95; 0,4567; matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van 
het convenant (>0,98; 0,6911; sterk). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij grotere bekendheid te bereiken als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4591; matig). 
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 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk 
te bereiken als gevolg van het convenant (>0,98; 0,488; matig). 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het 
aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4313; matig). 

 Naar mate respondenten het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het 
PIB-convenant een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider 
netwerk te bereiken als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4786; matig). 

Het beeld dat doelstellingen met betrekking tot netwerkuitbreiding en bekendheid in grote mate zijn bereikt en 
dat aan deze doelstellingen door deelnemers veel waarde werd gehecht, wordt in de casestudies nader geduid. 
Zowel voor convenanten die commerciële activiteiten hebben opgeleverd als convenanten waar dit (nog) niet het 
geval is, zijn op outcomeniveau vaak belangrijke resultaten geboekt. Met name in landen zoals Brazilië en Mexico, 
waar sociale contacten erg belangrijk zijn, word de opbouw van een netwerk als voorwaarde voor langdurige 
economische groei ervaren. Maar ook in landen als China waar relaties met de overheid van groot belang zijn, is 
voor de convenanten veel energie gestoken in het opbouwen van relaties en bekendheid. 

De casestudie van het East Coast Electric-convenant geeft goed inzicht in de werking van resultaten op 
outcomeniveau. Zowel het cluster als het consulaat in New York geven aan dankzij dit convenant een sterk 
netwerk te hebben opgebouwd in het oosten van de VS in de cleantech-sector. Wat betreft het opbouwen en 
uitbreiden van een netwerk in deze sector lijken alle partijen het er over eens te zijn dat dit is gelukt. Het consulaat 
stelt blij te zijn geweest met dit convenant, aangezien het convenant het consulaat de gelegenheid heeft gegeven 
om een stakeholderanalyse te doen. Op basis daarvan heeft het gericht en effectief zijn netwerk kunnen uitbreiden 
en Nederlandse partijen kunnen ondersteunen. Ook heeft het netwerk dat is opgebouwd tijdens dit convenant er 
uiteindelijk voor gezorgd dat het spin-off PIB-convenant, Dutch ATES, een vliegende start heeft kunnen maken.  
 
Het consulaat, de penvoerder en de clusterleden geven aan dat zij het gevoel hebben Nederland echt als 
expertland te hebben kunnen neerzetten in deze regio op het gebied van elektrisch vervoer, met name tijdens de 
New York Energy Week (NYEW 2014, 2015), tijdens twee uitgaande missies, meetings, en bij deelname aan zes 
aanbestedingen. Cleantech-breed is er volgens alle partijen nog wel ruimte voor verbetering en mogelijkheid voor 
de Nederlandse cleantech-sector om zich beter te profileren.  
 

4.1.4. Minder dan de helft van de respondenten heeft aanzienlijke 
economische groei in de doelmarkt gerealiseerd 

Minder dan de helft van de respondenten geeft aan aanzienlijke economische groei in de doelmarkt te hebben 
gerealiseerd.13 Het ontbreken van systematische nulmetingen maakt dat niet objectief kan worden vastgesteld of 
zij economische groei hebben gerealiseerd. Ook is het te vroeg om vast te stellen of de economische resultaten 
bestendig zijn. 

Ten tijde van de enquête had minder dan de helft van de respondenten aanzienlijk nieuwe business gerealiseerd 
in het doelland. Tabel 4.2 laat zien dat 46% van de deelnemers aangeeft in (zeer) grote mate extra business te 
hebben gerealiseerd als gevolg van het convenant. 45% van de respondenten geeft aan zeer weinig tot een 
middelmatige hoeveelheid business te hebben gegenereerd.  

Mate waarin nieuwe business is gerealiseerd met het convenant 
 Percentage Cumulatief percentage 

Zeer grote mate 11 11 

Grote mate 35 46 

Gemiddeld 29 75 

Kleine mate 9 84 

Zeer kleine mate 7 91 

Weet het niet 9 100 

Tabel 4.2 – Mate waarin nieuwe business is gegenereerd volgens deelnemers (N=100) 

Voor de meeste deelnemers die business hebben gerealiseerd gaat het om export, orders en opdrachten (79,6%, 
zie tabel 4.3). Voor 7,5% van de deelnemers heeft het convenant geleid tot import, wat wil zeggen dat deelnemers 
in de doelmarkt goederen zijn gaan aanschaffen die zij in Nederland vermarkten. Voor 6,5% heeft het geleid tot 

                                                             
13 Het grote merendeel van de betrefffende convenanten loopt nog. Het kan dus zijn dat sinds het einde van de 
evaluatieperiode resultaten zijn bereikt en doelstellingen zijn behaald. 
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buitenlandse investeringen, wat wil zeggen dat buitenlandse partijen in hun bedrijf in Nederland zijn gaan 
investeren. Alle deelnemers die buitenlandse investering hebben aangetrokken, hebben ook export gerealiseerd 
en geven aan in (zeer) grote mate business te hebben gerealiseerd. 20,4% heeft een ander type business gemeld. 
Voorbeelden van andere ‘type business’ zijn het aantrekken van een PhD-student en het gebruik van Nederlandse 
standaarden in het doelland.  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Het lijkt dat deelnemers vaker dan penvoerders aangeven dat een convenant hen geen extra business oplevert. 
Dat kan er op wijzen dat penvoerders succesvoller zijn dan deelnemers in het genereren van extra business binnen 
een PIB-convenant. Hier dient echter wel rekening te worden gehouden met een eventueel groter belang dat een 
penvoerder ervaart bij een PIB-convenant vergeleken met een deelnemer, hetgeen ertoe kan leiden dat een 
penvoerder meer inzet pleegt om extra business te genereren, of geneigd is extra business en de mogelijkheden 
daartoe duidelijker te articuleren binnen dit onderzoek. Daarnaast lijkt het dat penvoerders vaker dan 
deelnemers aangeven dat zij binnen de context van een PIB-convenant investeringen uit het buitenland in 
Nederlandse productiecapaciteit hebben gegenereerd. 

Type business gerealiseerd met het convenant 
 Percentage van selectie Percentage van respondenten 

Import 6,6 7,5 

Export/orders/opdrachten 69,8 79,6 

Investering uit buitenland 5,7 6,5 

Anders 17,9 20,4 

Totaal 100 114 

Tabel 4.3 – Type business gerealiseerd (geselecteerde opties N = 106; aantal respondenten N=93)14 

Er is geen verschil zichtbaar tussen MKB en grootbedrijf wat betreft opbrengsten 

Zowel kleine als middelgrote en grote bedrijven zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd binnen PIB en 
economische resultaten lijken over het gehele programma genomen niet afhankelijk van de omvang van het 
bedrijf. Er is geen verband zichtbaar tussen de omvang van de deelnemende bedrijven en de mate waarin zij 
business zeggen te hebben gegenereerd. Ook is de omvang van de organisatie geen indicator voor de hoogte van 
de opbrengsten. Zowel bedrijven met minder dan 1o werknemers als bedrijven met meer dan 250 werknemers 
hebben opdrachten gerealiseerd van boven de €1 miljoen euro maar ook opdrachten van onder de €10.000 euro.  

Aan de deelnemers voor wie PIB iets heeft opgeleverd (financieel en niet-financieel) is gevraagd hoeveel 
inkomsten het convenant heeft opgeleverd. 43,1% heeft hierop de inkomsten gerapporteerd. Het is opvallend dat 
21,6% dit niet wil vrijgeven en dat 35,3% zegt het bedrag niet te weten. De inkomsten van de respondenten die 
dit wel hebben opgegeven zijn weergegeven in tabel 4.4.  

Opbrengst door het convenant 
 Aantallen Percentage Cumulatief percentage 

€ 1.000.000 en meer 4 9,8 9,8 

€ 100.000 tot € 499.999 9 22,0 31,7 

€ 50.000 tot € 99.999 4 9,8 41,5 

€ 10.000 tot € 49.999 10 24,4 65,9 

Onder € 10.000 14 34,1 100,0 

Tabel 4.4 – Inkomsten die het convenant voor deelnemers heeft opgeleverd (N= 41) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

PIB lijkt minder op te leveren voor grote organisaties (250+ medewerkers), organisaties die al langer bestaan, en 
organisaties die al langer of in meerdere landen internationaal actief zijn: 

 Naar mate organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft 
opgeleverd. 

 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets 
heeft opgeleverd. 

 Naar mate organisaties al langer opereren op buitenlandse markten zijn, geven zij vaker aan dat een 
convenant hen nog niets heeft opgeleverd. 

 

                                                             
14 Betreft multiple response vraag waarbij een aantal respondenten meerdere opties hebben aangevinkt. 
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Als deze organisaties rapporteren dat het convenant hen iets heeft opgeleverd, is het vaker dan bij kleinere 
organisaties of organisaties met minder internationale ervaring het geval dat dit voordeel zich uit in het 
importeren van goederen uit het doelland of het genereren van investeringen vanuit het doelland: 

 Naar mate organisaties langer bestaan, rapporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm 
van import en investeringen uit het buitenland. 

 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, rapporteren zijn vaker nieuwe business te genereren 
in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. 

 Naar mate organisaties langer internationaal actief zijn, rapporteren zijn vaker nieuwe business te 
genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. 

Daarnaast lijken andere omstandigheden van invloed te zijn op het uitblijven van opbrengsten voor PIB-
deelnemers: 

 Deelnemers die tijdens de loop van het convenant geen gebruik maken van andere instrumenten of 
subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat het convenant hen geen nieuwe business oplevert. 

 Deelnemers die aangeven de positionering van het cluster als belangrijkste toegevoegde waarde te zien, 
rapporteren vaker dat zij geen nieuwe business genereren. 

 Bedrijven die het kwaliteitsstempel het meest waarderen, rapporteren vaker dat zij extra business 
genereren in de vorm van export/orders/opdrachten. 

Het genereren van extra business in het doelland door deelnemers, lijkt samen te hangen met de mate waarin zij 
outcomedoelstellingen bereiken: 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een 
uitgebreider netwerk, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd (>0,98; 0,4472; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid 
binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd (>0,98; 0,4911; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen 
markttoegang of afgenomen knelpunten binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra 
business opgeleverd (>0,98; 0,4352; matig). 

Wanneer deelnemers direct financieel voordeel ervaren uit het convenant, of verwachten dat dat nog gaat 
gebeuren, lijkt dat bij te dragen aan de mate waarin zij PIB als nuttig ervaren, en aan hun tevredenheid met PIB 
en met RVO.nl: 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business 
binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat 
hebben geleid (>0,98; 0,4902; matig). 

 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business 
binnen de doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 
0,3929; matig). 

 Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, zijn zij positiever over 
de samenwerking met RVO.nl (>0,98; 0,4412; matig). 

 Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, ervaren zijn het vinden 
van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger (>0,98; 0,4728; matig). 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om 
de betreffende sector (>0,95; 0,4771; matig). 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen (>0,95; 
0,4938; matig). 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid (.0,95; 
0,4585; matig). 
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Verschillende omstandigheden hangen samen met de verwachtingen van PIB-deelnemers omtrent de extra 
business die het PIB-convenant hen nog zal leveren: 

 Deelnemers in opkomende markten die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het 
convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren dan deelnemers in nabije markten. 

 Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant hen 
export/orders/opdrachten zal opleveren dan penvoerders. 

 Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, en die eerder niet betrokken waren bij een 
afgekeurde aanvraag, verwachten vaker dat het convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren 
dan deelnemers die eerder betrokken waren bij een afgekeurde aanvraag. 

 Naar mate respondenten de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer 
extra business te genereren als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4724; matig). 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het convenant (>0,98; 0,5777; matig). 

 Naar mate respondenten activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer 
belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer extra business 
te genereren als gevolg van het convenant (>0,95; -0,9207; zeer sterk). 

 Naar mate organisaties ouder zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te behalen uit 
convenanten. 

 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te 
behalen uit convenanten. 

 Of een deelnemer eerder wel of geen gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, of 
dat tijdens de uitvoering van het convenant wel of niet deed, heeft geen invloed op de verwachting rond 
toekomstig voordeel uit een convenant. 

De casestudies geven een scala weer aan verschillende ervaringen wat betreft de met het convenant gerealiseerde 
business. Daarin wordt bevestigd dat de gerealiseerde opbrengsten voor deelnemers uiteenlopend zijn, maar het 
laat ook zien dat op convenantniveau het formaat van een bedrijf toch van invloed kan zijn op de marktkansen 
en het formaat van gerealiseerde opdrachten. 

In het convenant Grupo Agri-Mex Holanda zitten zowel grote als kleine deelnemers. De meeste bedrijven in dit 
cluster hebben contracten gerealiseerd. De doelstelling van opbrengsten van €750.000 tot €1 miljoen is 
overtroffen, al waren de deelnemers niet optimaal transparant over de exacte bedragen die zij hebben 
gegenereerd. Uit de interviews blijkt dat de meeste deelnemers een toename hebben in het aantal gerealiseerde 
opdrachten in de Mexicaanse markt. De gerealiseerde opdrachten verschillen van twee- tot tienduizend euro 
(kleinbedrijf) tot honderdduizenden euro’s (grotere bedrijven). In het realiseren van opdrachten zijn dus zowel 
MKB als grootbedrijf succesvol gebleken. In tegenstelling tot het algemene beeld dat voortkomt uit de enquête, 
bleek binnen dit convenant het voor de kleine partijen lastiger om grotere opdrachten binnen te halen. Het feit 
dat de kleinere partijen later zijn ingestroomd speelt hierin mogelijk ook een rol. Hoewel het voor de penvoerder 
(een kennisinstelling) tijd kostte om leads (voor trainings- en adviesopdrachten) te genereren, is dit na enkele 
jaren als gevolg van nieuwe contacten wel gaan lopen.  

In het geval van Orange Goes Green (VS) is slechts voor een enkele partij (een grootbedrijf) bestendige 
economische groei gerealiseerd. Dit kan erop wijzen dat het in specifieke gevallen een voordeel een grootbedrijf 
te zijn. In dit geval heeft het bedrijf ingezet op een bestendige aanwezigheid door het openen van een kantoor in 
de VS. Het openen van een buitenlands kantoor kan worden gezien als een zeer concrete investering, en kan een 
indicator vormen voor bestendige aanwezigheid in de Amerikaanse markt.
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Een matrixanalyse van de casestudies laat zien dat met name internationale ervaring van deelnemers uit lijkt te maken voor de mate waarin de in de PIB-convenanten 
beschreven doelen behaald worden, voor de resultaten die deelnemers bereiken en voor de mate waarin de internationaliseringsactiviteiten een sectorbrede uitstraling 
kennen (zie tabel 4.5). Daarnaast lijken de leeftijd van de deelnemende organisaties en de opbouw van het cluster uit te maken. PIB-convenanten lijken gebaat bij gevestigde 
deelnemers met internationale ervaring, in een cluster dat zich kan presenteren als een integrale waardeketen. Duidelijke concurrentie binnen een cluster lijkt afbreuk te 
kunnen doen aan de succeskansen van een PIB-convenant. Andere karakteristieken lijken minder uit te maken, zoals het type penvoerder, wie het initiatief nam, of 
deelnemers andere beleidsinstrumenten stapelen, of PIB-convenanten gericht zijn op opkomende of nabije markten, en wat volgens deelnemers de belangrijkste 
toegevoegde waarde is van de Nederlandse overheid.  

Nummer Convenant Doelen behaald Resultaat voor 
deelnemers 

Sectorbrede 
uitstraling 

Internationale ervaring van 
deelnemende organisaties 

Leeftijd van deelnemende 
organisaties 

Opbouw van 
het consortium 

PIB14C04 D2ragon in 
China 

Ja (omzet & 
marktpositie) 

Omzet en opdrachten Ja HTSM Gedeeltelijk China 

PIB14C07 Group AgriMex-
Holanda 

Grotendeels Omzet en opdrachten Aannemelijk & 
bemoeilijkt 

Agri & Food Gedeeltelijk Mexico 

PIB13C08 Water-
management 
Slowakije 

Deels (wel netwerk, 
geen stabiele stroom 
orders) 

Veel contacten en 
netwerk, 1 opdracht, 
zicht op potentieel 
meer 

Ja Water Ja Slowakije 

PIB13C17 East Coast 
Electric 

Ja 
(marktpositionering) 

Wisselend, sommigen 
hebben materiële 
winst en anderen 
vinden zelfs het 
immateriële voordeel 
matig 

Top zekere hoogte Energie Ja VS 

PIB12C01 Orange Goes 
Green 

Deels Netwerk en zicht op 
opdrachten 

Moeilijk te benoemen 
of te meten 

Energie Ja VS 

PIB13C05 Afval-
verwerking en 
Waterzuivering 
in Brazilië 

Deels (wel 
marktpositionering, 
nog geen structurele 
kennisoverdracht) 

Een deel van de 
deelnemers heeft geen 
resultaat behaald en is 
uit het consortium 
gestapt, een ander deel 
heeft opdrachten 
gegenereerd 
  

Enigszins, hier is op de 
post aandacht voor 
geweest 

Water Ja Brazilië 

PIB14C15
  

Dutch Sports 
Infrastructure 
PIB Consortium 
India 

Deels (wel 
positionering, geen 
groei commeciële 
activiteiten, grassroots 
sportontwikkeling nog 
niet naar 
tevredenheid) 

Geen opdrachten, wel 
op kosten van NL 
bedrijven een colour 
field aangelegd. 
Interesse in capaciteit 
van deelnemers is 
gewekt 

Ja HTSM Ja India 

PIB14C09 Natural 
Minerals of 
Hungary 

Nee Nee Nee Agri & Food Nee Hongarije 

Tabel 4.5 – Deelweergave van een matrixanalyse van conditionaliteiten ten aanzien van de case studies
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4.1.5. Het positioneren van samenwerkingsverbanden is in de 
meeste convenanten effectief 

Het positioneren van samenwerkingsverbanden heeft in verschillende convenanten vruchten afgeworpen, terwijl 
het in een enkel geval niet effectief werkt. De mate waarin markttoegang blijvend is, kan nog niet worden 
vastgesteld, al zijn er voorbeelden waarin toegang bestendig lijkt te zijn. 

Wat betreft de door deelnemers ervaren positionering van het samenwerkingsverband bestaat een wisselend 
beeld. De in figuur 4.4 (in sectie 4.1.2 hierboven) gepresenteerde uitkomsten wijzen erop dat het merendeel 
(66,3%) van de deelnemers het idee heeft dat zij zich met het convenant hebben gepositioneerd op de doelmarkt 
door meer bekendheid te verwerven. Tegelijkertijd betekent dit dat met 33,7% een aanzienlijk aandeel van de 
deelnemers het idee heeft minder effectief gepositioneerd te zijn. 

Hoewel deelnemers veel waarde hechten aan de resultaten voor hun eigen bedrijf, erkennen deelnemers het 
belang van positionering van het samenwerkingsverband als geheel. Het positioneren van het cluster wordt door 
22,1% van de deelnemers als belangrijkste bijdrage van de overheid gezien (het vaakst voorkomende antwoord 
na ‘het openen van deuren’ met 32,1%, zie tabel 4.6). Hieruit blijkt dat deelnemers in enige mate belang hechten 
aan de positionering van het samenwerkingsverband, maar dat het positioneren van het samenwerkingsverband 
niet bij alle deelnemers de hoogste prioriteit geniet.  

Belangrijkste toegevoegde waarde van de overheid in het convenant (%) 
Openen van deuren 32,1  

Kwaliteitsstempel van overheid 14,5 

Betere markttoegang 18,3 

Betere positionering van het cluster 22,1 

Oplossen van problemen 3,1 

Adviseren 3,8 

Anders 6,1 

Tabel 4.6 – De belangrijkste toegevoegde waarde van de overheid in het convenant voor deelnemers (N= 
131) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Deelnemers in clusters die geleid worden door een consultant waarderen de rol van de overheid in het openen 
van deuren die anders gesloten blijven minder vergeleken met andere deelnemers. Deelnemers die door een 
consultant geleid worden hebben weer meer waardering voor het kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid. 
Naar mate deelnemers al langer op internationale markten opereren, waarderen zij het openen van deuren die 
anders gesloten blijven vaker. 

Deelnemers die met name aan PIB-deelnemen om zich als cluster of waardeketen te positioneren, lijken minder 
voordeel te ervaren uit PIB. Dit zou verklaard kunnen worden doordat het langer zou kunnen duren voordat het 
positioneren van een waardeketen zich uitbetaald: 

 Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, 
rapporteren minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, 
rapporteren wat minder tevredenheid dan deelnemers die het kwaliteitsstempel of het openen van 
deuren belangrijk vinden. 

Eerder is met het voorbeeld van East Coast Electric geïllustreerd op wat voor manier effectieve positionering kan 
werken: daarbij is het cluster en de Nederlandse sector te kennen komen te staan als een voorloper op het gebied 
van cleantech. Deelnemers ervaren positioneringsactiviteiten die gedurende de twee jaar tijd zijn uitgevoerd 
(waaronder beurzen, presentaties en Holland branding) als effectief, maar zij wijzen erop dat dit mogelijk van te 
korte duur is om blijvend effect te hebben. Door de partijen in het convenant wordt aangegeven dat er regelmatig 
een op Nederland georiënteerd Clean Energy-evenement georganiseerd moet worden, om ervoor te zorgen dat 
het Nederlandse cluster en de sector op de agenda blijven staan in een staat als New York. Daarmee raakt de 
positionering ook aan de bestendige toegang tot de markt. 

Omdat de meeste PIB-convenanten nog lopen, kan niet worden geconcludeerd of de gerealiseerde toegang tot de 
markten in het PIB-programma bestendig is. Zoals eerder beschreven heeft een kleiner deel (40%) van de 
deelnemers het idee met het convenant in grote mate de markttoegang te hebben verbeterd (figuur 3.4 eerder om 
de tekst). Uit de casestudies komen verschillende aanwijzingen voor de bijdrage van positionering aan 
beklijvende markttoegang.  
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Orange Goes Green is een voorbeeld waarin in beperkte mate activiteiten zijn ondernomen die het cluster 
effectief positioneren, maar waarin tegelijkertijd wel enige activiteiten zijn ondernomen om markttoegang te 
laten beklijven. Deelnemers geven aan dat positioneren van het cluster als één marktpartij die als cluster 
opdrachten uitvoert, een onmogelijke exercitie was. Om dit te ondervangen werd in het cluster een lead-partij 
geselecteerd die een combinatie van deelnemende partijen vertegenwoordigde. Hoewel dit passender bleek in de 
context van dit convenant dan het cluster als geheel te presenteren, heeft dit in de praktijk niet geleid tot een 
opdracht. Aan de andere kant heeft Orange Goes Green zich inmiddels zelfstandig in Californië gevestigd als 
onafhankelijke stichting (bekostigd door deelnemers). Aan dit platform nemen Nederlandse en Amerikaanse 
partijen deel. Op deze manier wordt de bekendheid die is opgebouwd met het convenant doorgezet. 

In het geval van Natural Minerals for Hungary is de positionering tot voor kort helemaal niet van de grond 
gekomen en leken belangen tussen overheid en deelnemers in het positioneren van het Nederlandse convenant 
op dit vlak tegengesteld te zijn. De overheid wil het cluster positioneren met de nadruk op de Nederlandse afkomst 
en expertise, terwijl de clusterleden van mening zijn dat dit niet aan zal slaan in Hongarije. Door het lang 
uitblijven van een effectieve communicatieaanpak vanuit de overheid, het uitblijven van de aanstelling van een 
liaison (om relaties te onderhouden) en door beperkte inhoudelijke input van deelnemers won het convenant in 
de eerste twee jaar zeer beperkt aan naamsbekendheid. Met de aanstelling van een goede liaison komt hier nu 
snel verandering in. Omdat de overheid Holland Branding toe wil passen maar dit in Hongarije volgens de overige 
partijen averechts werkt vanwege de nationalistische instelling in Hongarije, is er nog steeds geen 
communicatiestrategie.  

4.1.6. Per convenant verschilt in hoeverre niet-deelnemers voordeel 
hebben gehad bij de inzet van PIB 

Over het gehele programma genomen kan niet worden vastgesteld in hoeverre de activiteiten onder PIB hebben 
geresulteerd in effecten voor niet-deelnemers, omdat hierover niet systematisch gegevens zijn verzameld.  

Volgens de meeste deelnemers (65,1%, zie figuur 4.5) die resultaten hebben behaald, leveren de 
convenantactiviteiten ook voordelen op voor niet-deelnemers, al is dit sector- en convenantafhankelijk. Meer dan 
een kwart van de respondenten (27,4%) geeft aan niet te weten of niet-deelnemers voordelen hebben. Slechts 
7.5% geeft aan te denken dat niet-deelnemers geen voordeel hebben gehad van de convenant-activiteiten.  

 

Figuur 4.5 – Denkt u dat de activiteiten die u in het kader van het convenant onderneemt of heeft 
ondernomen ook andere organisaties binnen uw sector iets heeft opgeleverd in het doelland? (N=106) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Of een respondent een penvoerder is of niet, de aard van de penvoerder, de maturiteit van de doelmarkt en of een 
deelnemer al eerder actief was op de doelmarkt, hebben invloed op de mate waarin een respondent denk dat de 
activiteiten ook andere organisaties iets opleveren: 

 Vooral wanneer de penvoerder een mkb-er is, verwacht men dat de activiteiten ook andere organisaties 
binnen hun sector iets oplevert. Wanneer de penvoerder een consultant is, lijkt hier meer onduidelijkheid 
over te bestaan. 

65,1
7,5

27,4

Verwachting voordelen uit convenant voor niet-deelnemers

Ja Nee Weet ik niet
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 Deelnemers in nabije markten zijn wat positiever dan deelnemers in opkomende markten over of hun 
activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. 

 Penvoerders zijn wat positiever dan deelnemers over of hun activiteiten ook andere organisaties binnen 
hun sector iets oplevert. 

 Organisatie die voor de start van het convenant al internationaal actief waren, zijn wat minder positief 
over de verwachting dat hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. 

Het belang dat deelnemers hechten aan verschillende toegevoegde waarden, heeft geen invloed op de mate waarin 
zij verwachten dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. Organisaties die 
markttoegang het meest waarderen, lijken hier wat minder positief over te zijn. 

Wie het convenant heeft geïnitieerd, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat de activiteiten 
ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. In gevallen dat een consultant de initiator is, lijkt meer 
onduidelijkheid te bestaan hieromtrent. 

Het is opvallend dat deelnemers minder vaak van mening zijn dat er resultaten voor niet-deelnemers worden 
behaald in convenanten en de Water-, afval- en bodemsector in de Creative industry. In de Water-, afval- en 
bodemsector geven 8 uit 17 respondenten dit aan, en in de Creative industry 2 uit 8 respondenten. Of niet-
deelnemers volgens deelnemers profijt hebben, lijkt sterk convenantafhankelijk te zijn. Zo wordt voor het 
convenant Dutch Creative Industry door geen van de deelnemers geantwoord dat zij resultaten voor niet-
deelnemers verwachten. Bij IntoMedbizz Duitsland wordt daarentegen door alle vier de respondenten 
aangegeven dat zij het idee hebben dat niet-deelnemers voordeel hebben van het convenant. De verwachting van 
deelnemers is natuurlijk geen indicatie voor de werkelijke voordelen. Het is mogelijk dat dit bewust of onbewust 
te positief wordt ingeschat. 

De casestudies laten zien dat de resultaten voor niet-deelnemers binnen meerdere convenanten beperkt zijn. 
Slechts in twee van de acht casestudies zijn duidelijk voordelen behaald voor niet-deelnemers.  

Watermanagement Slowakije is een van de convenanten waarin niet-deelnemers een opdracht hebben 
verkregen uit de PIB-activiteiten. De wat grotere deelnemers hebben van de Slowaakse overheid (Ministry of 
Interior) de opdracht gekregen een studie uit te voeren voor verkrijgen van een Europese subsidie. Uiteindelijk 
is deze subsidie verkregen en is de opdracht aanbesteed en gegund aan een Nederlandse pompenleverancier, die 
geen lid was van het cluster van Watermanagement Slowakije. Dit heeft deze partij een order van €20 miljoen 
opgeleverd. Naast dit specifieke resultaat wijzen geïnterviewden op de voordelen die de door de ambassade 
opgebouwde kennis en expertise heeft voor de gehele Nederlandse watersector. Tijdens de PIB wilde de 
ambassade vooral de bedrijven ondersteunen die deel uitmaakten van het cluster. Wel heeft zij na de afloop van 
PIB nog een round table-evenement georganiseerd om Nederlandse en Slowaakse partijen uit de watersector 
dichter bij elkaar te brengen. 

In D2Ragon China kan worden verondersteld dat de activiteiten niet-deelnemers kunnen helpen, maar hier zijn 
geen concrete aanwijzingen voor. Het convenant heeft geleidt tot meer bekendheid van de Nederlandse kennis 
en tot meer capaciteit en middelen bij de ambassade. Door de open, inclusieve houding van de penvoerder (tevens 
brancheorganisatie) en de clusterpartners, kunnen externe partijen, dat wil zeggen andere Nederlandse bedrijven 
in de sector, profiteren van het netwerk dat is opgebouwd en de grotere bekendheid van de Nederlandse 
aerospace-sector in China. Wel moeten zij hun activiteiten volledig zelf financieren, hetgeen bijvoorbeeld in het 
geval van kennisinstellingen activiteiten richting China bemoeilijkt. Daarnaast zorgt de MoU tussen de 
Nederlandse en Chinese overheid ervoor dat zaken doen met Chinese partijen gemakkelijker is. Hoewel de 
condities er zijn is niet duidelijk of dit daadwerkelijk voordelen heeft opgeleverd voor niet-deelnemers. 

Ten slotte kunnen we een voorbeeld geven van een convenant waarin niet-deelnemers niet leken te profiteren 
van de activiteiten en het convenant zelfs heeft geresulteerd in negatieve effecten voor niet-deelnemers. Dit was 
het geval bij twee van de acht casestudies. In Grupo Agri-Mex Holanda kan het convenant tot gevolg hebben dat 
de voordelen voor niet-deelnemers ten minste deels worden ingeperkt, doordat het cluster andere bedrijven 
buiten kan houden en de landbouwraad activiteiten die eerst voor de hele sector toegankelijk waren nu meer moet 
richten op het cluster. Hoewel het mijden van concurrentie binnen convenanten de effectiviteit kan bevorderen, 
lijkt het dat enkele deelnemers binnen Grupo Agri-Mex Holanda erop waren gericht door middel van het 
convenant concurrerende bedrijven uit de Nederlandse sector te weren van hun activiteiten op de Mexicaanse 
markt. In het convenant was een vetorecht opgenomen dat deelnemers in staat stelde toetreding door nieuwe 
partijen te blokkeren. Verder werden roadshows die voorheen door de ambassade zelf en voor de hele sector 
werden georganiseerd nu onder PIB geplaatst, waarbij alleen clusterleden welkom waren.  
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4.1.7. Het is niet duidelijk in welke mate PIB leidt tot het bestendig 
openen van markten, doordat de meeste convenanten nog 
lopen 

Aangezien de meeste convenanten nog in uitvoering zijn, is het te vroeg om te kunnen concluderen of behaalde 
resultaten bestendig zijn. Deelnemers die resultaten hebben behaald met PIB zijn sterker van mening dat hun 
convenant bijdraagt aan bestendige handelsrelaties dan deelnemers die tot dusver geen resultaten hebben 
behaald. De casestudies laten zien dat met name samenwerkingsovereenkomsten en langdurige relatieopbouw 
aan de bestendigheid van resultaten bijdragen. 

Wel blijkt het eigen succes van deelnemers in het convenant samen te hangen met de verwachting dat het tot 
bestendige handelsrelaties leidt. Het grootste deel van de deelnemers verwacht dat hun convenant bijdraagt aan 
bestendige economische activiteit. Deelnemers die enig resultaat hebben bereikt (82,1%), zijn goeddeels van 
mening dat hun convenant tot bestendige resultaten heeft geleid. Figuur 3.6 laat zien dat weer 82,1% van deze 
groep respondenten aangeeft het (zeer) aannemelijk te vinden dat het convenant bijdraagt aan bestendige 
handelsrelaties en dat toegang voor Nederlandse bedrijven ook in de toekomst dus bevorderd wordt. Onder de 
deelnemers die aangeven geen enkel resultaat te hebben behaald geeft slechts 47,8% aan dat ze het aannemelijk 
achten dat het convenant aan duurzame handelsrelaties bijdraagt (figuur 4.6).  

 

Figuur 4.6 – Verwachting van deelnemers dat handelsrelaties bestendig zijn bevorderd (N=129) 

Deelnemers zijn gemotiveerd om een meerjarenstrategie te volgen en zijn dus gericht op resultaten op de langere 
termijn, waardoor de kans op bestendige resultaten groter is. Tabel 4.7 laat zien dat voor 82,4% van de 
deelnemers de mogelijkheid om buitenlandse activiteiten in een meerjarige samenhang uit te voeren in grote 
mate een bepalende motivatie is geweest om deel te nemen aan PIB.  
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Buitenlandse activiteit in meerjarenstrategie was motivatie voor deelname 
 Percentage Cumulatief percentage 

Zeer grote mate 31,6 31,6 

Grote mate 50,7 82,4 

Gemiddeld 13,2 95,6 

Kleine mate 0,7 96,3 

Zeer kleine mate 0,7 97,1 

Weet het niet 2,9 100,0 

Tabel 4.7 – Mate waarin ondernemen van buitenlandse activiteit binnen meerjarenstrategie motivatie was 
om deel te nemen (N=136) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Diverse factoren lijken samen te hangen met de verwachtingen van deelnemers en penvoerders omtrent de 
mate waarin een PIB-convenant bestendige handelsrelaties bevordert: 

 Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate 
waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te 
betreffende sector. 

 Penvoerders zijn iets positiever dan deelnemers over de mate waarin het convenant bijdraagt aan 
duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, zijn de opbrengsten van het convenant vaker 
zoals verwacht of nog beter (0,98; 0,3992; matig) 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid (>0,98; 0,5268; matig) 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, zijn zij overall meer tevreden met de 
opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 0,4353; matig) 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, ervaren zij een betere samenwerking met de 
penvoerder (>0,98; 0,3929; matig) 

 Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen 
met het convenant, verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met 
het doelland om de betreffende sector (>0,98; 0,5007; matig) 

 Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om 
de betreffende sector (>0,98; 0,496; matig) 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om 
de betreffende sector (>0,95; 0,4771; matig) 

 Naar mate respondenten belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, 
verwachten zij in mindere mate dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het 
doelland om de betreffende sector (>0,95; -0,4512; matig) 

De casestudies zoals geïllustreerd bij bovenstaande vragen wijzen op een aantal factoren die de bestendigheid 
van resultaten beïnvloeden. In negatieve zin worden deze onder andere beïnvloed doordat financiering voor PIB-
activiteiten eindigt en geen alternatieve financiering beschikbaar is (Afvalverwerking Brazilië), doordat 
opdrachten tijdelijk kunnen zijn en geen garantie voor toekomstige opdrachten vormen (Agri-Mex) en doordat 
opgebouwde capaciteit bij de ambassade door politieke termijnen en wisselende bezetting verloren kan gaan 
(East Coast Electric). In positieve zin wordt bestendigheid in de convenanten met name bevorderd door lange 
termijn overeenkomsten, MOU’s en samenwerkingsafspraken met partijen (D2Ragon China), investering in 
opgebouwde relaties (Agri-Mex), een lokaal kantoor te openen (Orange Goes Green) en het verkrijgen van 
vervolgopdracht na de eerste opdracht (Watermanagement Slowakije). 
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4.2. Bezoeken, bijeenkomsten en handelsmissies worden 
aangewezen als de meest effectieve elementen van PIB 

De contributie van PIB aan de behaalde resultaten kan niet nauwkeurig worden vastgesteld, omdat er te veel 
complexiteit bestaat en diverse externe factoren meespelen. Op basis van de verzamelde informatie kan met enige 
zekerheid gesteld worden dat verschillende resultaten zonder PIB door deelnemende bedrijven niet waren 
behaald. 

Voor 62.1% van de deelnemers geldt dat zij het beeld hebben dat de activiteiten in het doelland dankzij PIB tot 
een beter resultaat geleid hebben. 71,2% van de deelnemers geeft aan door PIB de activiteiten eerder te hebben 
kunnen ondernemen dan zonder PIB het geval zou zijn geweest. Hoewel dit voor meer dan de helft van de 
deelnemers het geval is, geeft 28,2% aan hier niet van overtuigd te zijn en geeft 8% aan dat PIB niet tot een beter 
resultaat heeft geleid (tabel 4.8).  

PIB heeft bijgedragen aan betere resultaten uit buitenlandse activiteiten 
 Percentage Cumulatief percentage 

Zeer eens 12,9 12,9 

Eens 49,2 62,1 

Neutraal 28,2 90,3 

Oneens 4,0 94,4 

Zeer oneens 4,0 98,4 

Weet het niet 1,6 100,0 

Tabel 4.8 - Stelling dat activiteiten in het doelland dankzij PIB tot beter resultaten hebben geleidt (N=124) 

De module die door deelnemers als het meest waardevol wordt ervaren voor het bereiken van de doelstellingen 
is de module Promotie. Daarbinnen zijn met name de bouwstenen ‘Bezoeken en bijeenkomsten’ (104 uit 130 
respondenten, 80%) en ‘Inkomende en uitgaande handelsmissies’ (91 uit 130 respondenten, 70%) belangrijk. 
Daarop volgen de bouwstenen ‘Inzet Liaison’ (70 uit 130, 54%) en ‘Holland Paviljoen’15 (idem). Voor de module 
Economische diplomatie heeft de bouwsteen ‘Activiteiten door postennetwerk’ volgens de meeste deelnemers het 
meeste bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen (58 uit 130, 45%). Voor de module Kennisuitwisseling 
en netwerk is dit de bouwsteen ‘Knowledge to Knowledge’ (volgens 56 uit 130 respondenten, 43%).  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Ervaren deelnemers, deelnemers die opzoek zijn naar ‘door openers’ en deelnemers gericht op opkomende 
markten, lijken vaker zonder PIB toch dezelfde internationaliseringsactiviteiten te zullen hebben uitgevoerd:16 

 Deelnemers die al internationaal actief waren, hadden veel vaker zonder het convenant naar verwachting 
deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of 
volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig 
dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Deelnemers in opkomende markten hadden vaker dan deelnemers in nabije markten zonder het 
convenant naar verwachting deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Deelnemers hadden vaker dan penvoerders zonder het convenant naar verwachting deels of volledig 
dezelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Deelnemers die het openen van deuren die anders gesloten blijven als toegevoegde waarde belangrijk 
vinden, rapporteren in meerderheid dat zij deels of volledig dezelfde activiteiten zouden hebben 
ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan deels of volledig dezelfde 
activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, en deelnemers die PIB combineren met andere 
instrumenten, geven meer blijk van een zekere mate van additionaliteit van PIB: 

                                                             
15 Een Holland Paviljoen is een collectieve beursstand met Nederlandse signatuur en een centrale boodschap en thema. 
16 Het betreft hiet enkele tientallen respondenten, tussen de 35 en de 70 afhankelijk van de specifieke stelling 
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 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun 
activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. 

 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, 
rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

PIB werkt niet als een versnellende factor voor ervaren internationale bedrijven. Ook voor bedrijven die een 
eerder aanvraag zagen sneuvelen, geldt het snelheidsvoordeel niet: 

 Naar mate deelnemende bedrijven in meer landen actief zijn, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij 
PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. 

 Naar mate deelnemende bedrijven langer bestaan, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun 
activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. 

 Naar mate deelnemende bedrijven al langer internationaal opereren, rapporteren zij minder vaak dat zij 
dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. 

 Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren 
veel minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. 

Een PIB-convenant zorgt niet altijd voor een beter resultaat van de internationaliseringsactiviteiten: 

 Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren 
minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, 
rapporteren minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Wanneer de penvoerder een branchevereniging is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB 
de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers juist veel vaker dat zij verwachten niet 
dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

Positieve percepties omtrent de additionaliteit van PIB hangen met elkaar samen: 

 Naar mate respondenten minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten 
zouden hebben ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten 
eerder hebben kunnen ondernemen (>0,98; -0,4113; matig). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen 
ondernemen, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben 
geleid (>0,98; 0,6849; sterk). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen 
ondernemen, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 0,6132; 
sterk). 

 Naar mate respondenten minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten 
zouden hebben ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten 
eerder hebben kunnen ondernemen. (>0,98; -0,4113, matig). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen 
ondernemen, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben 
geleid (>0,98; 0,6849; sterk). 

Positieve percepties omtrent de additionaliteit van PIB hangen ook samen met positieve percepties omtrent het 
voordeel dat deelnemers via PIB ervaren: 
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 Naar mate respondenten meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business 
binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat 
hebben geleid (>0,98; 0,4902; matig). 

 Naar mate respondenten de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, hebben 
zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid (>0,98; 0,5684; 
matig). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat 
hebben geleid, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (>0,98; 0,7705; 
sterk). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat 
hebben geleid, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder (>0,98; 0,4932; matig). 

Met name handelsmissies en activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang zijn bouwstenen 
die samenhangen met een perceptie van PIB als additioneel: 

 Naar mate respondenten inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen 
vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten 
eerder hebben kunnen ondernemen (>0,98; 0,4459; matig). 

 Naar mate respondenten activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer 
belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij 
dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen (>0,98; 0,4657; matig). 

Verwachtingen van deelnemers omtrent bestendige handelsrelaties en extra business in de toekomst hangen 
samen met de perceptie van PIB als additioneel: 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen (>0,95; 
0,4938; matig). 

 Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met 
het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder 
hebben kunnen ondernemen (>0,98; 0,6343; sterk). 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid (>0,95; 
0,4585; matig). 

 Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met 
het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een 
beter resultaat hebben geleid (0,98; 0,6222; sterk). 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid (>0,98; 0,5268; matig). 

Exportfinanciering en andere instrumenten 

Door 31,5% van de deelnemers werd tijdens het PIB-convenant ook gebruik gemaakt van andere 
overheidsinstrumenten en subsidiefaciliteiten (tabel 10). Onder de deelnemers die andere instrumenten 
gebruikten ten tijde van het convenant waren missies en evenementen (47,6% van deze groep deelnemers), 
2g@there (23,8%), Partners for Water (11,9%), PSI (11,9%), en Government 2 Government (9,5%) de meest 
gebruikte instrumenten (tabel 4.9). 
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Instrumenten waar gebruik van werd gemaakt tijdens de convenantperiode 

 Frequentie Percentage van selectie Percentage van 
respondenten 

2g@there 10 12,8 23,8 

2g@there-OS 2 2,6 4,8 

Disaster Risk Reduction Water 1 1,3 2,4 

Dutch Good Growth Fund (excl. of 
incl. Technische Assistentie) 

1 1,3 2,4 

EUROSTARS 1 1,3 2,4 

Faciliteit Duurzaam Ondernemen 
en Voedselzekerheid 

2 2,6 4,8 

Fonds Duurzaam Water 1 1,3 2,4 

Ghana Wash Window 1 1,3 2,4 

Government 2 Government 4 5,1 9,5 

Missies en evenementen 20 25,6 47,6 

Modulaire Aanpak Buitenlandse 
Zaken 

1 1,3 2,4 

ORIO 3 3,8 7,1 

Partners voor Water 5 6,4 11,9 

PSI 5 6,4 11,9 

PSOM-EZ 2 2,6 4,8 

PSOM-OS 2 2,6 4,8 

Starters International Business 
(SIB) 

3 3,8 7,1 

Transitiefaciliteit 3 3,8 7,1 

Anders 11 14,1 26,2 

totaal 78 100 185,7 

Tabel 4.9 – Instrumenten gebruikt tijdens de convenant-periode (geselecteerde opties N = 78; aantal 
respondenten N=42)17 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

Gebruik maken van andere instrumenten voordat een deelnemer bij PIB betrokken raakt, lijkt doorgaans een 
neutraal of positief verband te houden met verwachtingen, opbrengsten en doelbereik:  

 Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten en subsidiefaciliteiten rapporteren 
vaker doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven die eerder geen gebruik maakten van 
zulke instrumenten zijn minder positief. 

 Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren 
minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. 

 Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere 
instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijken wat positiever in hun verwachtingen over wat het convenant 
hen zal opleveren in de toekomst dat deelnemers die geen gebruik maakten van andere instrumenten of 
subsidies. 

Ook gebruik maken van andere instrumenten gedurende de loop van een PIB-convenant lijkt doorgaans een 
neutraal of positief verband te houden met verwachtingen, opbrengsten en doelbereik: 

 Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, 
rapporteren minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. 

 Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, 
rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

 Deelnemers die tijdens de loop van het convenant geen gebruik maken van andere instrumenten of 
subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat het convenant hen geen nieuwe business oplevert. 

Deelnemers die tijdens de loop van het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten 
waarderen de rol die de overheid kan spelen in het vergroten van de markttoegang in het doelland minder 
vergeleken met deelnemers die geen gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. 

Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere instrumenten of 
subsidiefaciliteiten, waarderen het kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid vaker dan deelnemers die 

                                                             
17 Betreft multiple response vraag waarbij een aantal respondenten meerdere opties hebben aangevinkt. 
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geen gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. Deze laatste groep heeft meer waardering 
voor de rol die de overheid kan spelen in het vergroten van de markttoegang in het doelland. 

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op 
de verwachting rond toekomstig voordeel uit een convenant. Hetzelfde geldt voor gebruik maken van andere 
instrumenten of subsidiefaciliteiten tijdens de loop van een PIB-convenant. 

Uit de casestudies blijkt dat zowel voor de meer succesvolle als voor de minder succesvolle consortia het 
partnerschap voor uitkomsten heeft gezorgd die zonder PIB niet tot stand waren gekomen.  

Bij zowel Natural Minerals for Hungary als bij Dutch Sports Infrastructure India zijn geen inkomsten 
gegenereerd maar worden de resultaten die wel zijn behaald in grote mate toegeschreven aan het convenant. Voor 
Sports Infrastructure India is de invloed van het PIB-convenant niet met zekerheid te bepalen. De geïnterviewde 
betrokkenen vanuit de overheid en de penvoerder geven aan dat zonder hulp van de overheid de clusterleden niet 
de contacten in India hadden kunnen leggen die zij nu hebben opgedaan. Met name de inzet van de liaison in 
India wordt door de betrokkenen als waardevol omschreven. De goede contacten en organisatorische 
betrokkenheid is een grote meerwaarde geweest voor het convenant. Daarnaast zijn bij de aanleg van het 
Colourfield (een voetbalveld voor de Indiase gemeenschap) de gebundelde capaciteiten erg succesvol gebleken. 
Een deel van de geïnterviewden, met name vanuit de overheid, geeft aan te twijfelen of de deelnemers het zelfde 
resultaat behaald hadden indien ze afzonderlijk de Indiase markt hadden benaderd. Dit hebben wij niet kunnen 
verifiëren bij de clusterleden zelf. Bij Natural Minerals for Hungary lieten ook de deelnemers duidelijk blijken 
dat zij zonder de inzet van de ambassade en de liaison, als MKB’ers niet dezelfde toegang tot de lokale partijen 
hadden gehad.  

Bij verschillende casestudies waarbij wel inkomsten zijn gegenereerd, worden deze en andere resultaten in ieder 
geval deels aan het PIB toegekend. Dit bijvoorbeeld het geval bij D2Ragon China en Grupo Agri-Mex Holanda. 
De stakeholders binnen D2Ragon zijn het er over eens dat de PIB van toegevoegde waarde is geweest voor alle 
clusterpartners, voor de Nederlandse aerospace-sector en voor de ambassade. De wat grotere bedrijven in het 
cluster geven aan dat zij ook zonder PIB zich op China zouden hebben gericht, maar dat de effecten van hun 
handelen dan minder groot zouden zijn geweest, aangezien zij minder (gerichte, planmatige) ondersteuning en 
support zouden hebben ontvangen van de Nederlandse overheid. De kleinere bedrijven geven aan dat zij zonder 
de PIB nooit (financieel) in staat zouden zijn geweest om enige actie richting China te ondernemen. Bij Grupo 
Agri-Mex Holanda is dat ook het geval. Grotere partijen uit het cluster waren al langer actief in Mexico, maar 
beaamden dat het gezamenlijk optrekken en maken van bezoeken tijdens roadshows leidt tot meer interesse van 
grote Mexicaanse partijen. Ook de gerealiseerde opdrachten kunnen daardoor deels worden toegeschreven aan 
PIB. 

4.3. De efficiëntie van PIB is niet objectief vast te stellen; 
deelnemers oordelen wisselend 

Omdat er geen SMART output op programmaniveau is geformuleerd, een expliciete beschrijving van de door bij 
voorafgaand aan het convenant geconstateerde marktbelemmeringen in de PIB-dossiers ontbreekt, en weinig tot 
geen resultaatinformatie is gegenereerd tijdens de uitvoering van PIB, kan op dit niveau niet objectief worden 
bepaald of de programmakosten opwegen tegen de gerealiseerde output.  

In totaal was €25.000.466 gecommitteerd voor alle convenanten.18 De gemiddelde overheidsbudgetten per 
convenant zijn €333.340. Het is moeilijk te bepalen of een dergelijk budget passend is voor het takenpakket 
binnen een PIB-convenant voor een periode van gemiddeld drie jaar. Dit is sterk convenant- en 
situatieafhankelijk. Door deelnemers wordt een uitgave aan het PIB-convenant van gemiddeld €55.850 
gerapporteerd, hetgeen neerkomt op een gemiddelde private bijdrage per convenant van € 446.800.19  

Hierna gaan wij in op de perceptie van kostenefficiëntie vanuit het perspectief van de bedrijven, RVO.nl en een 
ambassade. Daarbij tekenen wij aan dat het perspectief betrokkenen geen objectieve maat geeft voor de 
maatschappelijke kostenefficiëntie en dus slechts kan dienen als indicatie. 

Casestudies 

Op het niveau van een individueel convenant kunnen de gemaakte kosten beter in de context geplaatst worden 
en lessen worden getrokken over hoe de kostenefficiëntie kan worden verbeterd. Om die reden wordt bij deze 
vraag op een groter aantal casestudies ingegaan om de gelijkenissen en verschillen in de kostenefficiëntie te 
tonen.  

                                                             
18 Overzicht PIB budgetten, ontvangen van RVO op 26-10-2016. 
19 Berekend op basis van de door deelnemers in de enquête opgegeven kosten (N=72) en het gemiddelde aantal deelnemers 
per convenant, namelijk 8.  
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D2Ragon China 
De betrokken partijen geven alle aan dat zij de investering die het convenant tot nu toe van hen heeft gevergd de 
moeite waard hebben gevonden. De meeste partijen hebben dankzij de tot op heden gesloten contracten al vele 
malen meer verdiend aan het convenant dan het hen heeft gekost. Daarnaast geven zij aan dat de immateriële 
baten enorm waardevol zijn en dat zij verwachten dat deze hen in de toekomst nog veel zullen opleveren. Dit geldt 
ook voor bedrijven die tot op heden nog geen materiële winst hebben gerealiseerd. 

Orange Goes Green 
Niet alle output is gehaald zoals aan het begin was afgesproken. Wat betreft de kostenefficiëntie geeft RVO.nl aan 
dat vooral het “Afbouw”-traject kostenefficiënt is geweest en het initiële project niet. Dit was volgens de RVO.nl 
toe te schrijven aan een leereffect. Het initiële convenant was tevens het eerste convenant onder het PIB-
programma. Er moest toen nog veel geleerd worden. Die lessen konden in de vervolgfase (Afbouw) worden 
toegepast. De tweede oorzaak van een efficiëntere operatie tijdens de Afbouw was de kleinere scope wat betreft 
concrete projecten. Door te focussen op een beperkt aantal concrete projecten kon tijdwinst worden geboekt door 
niet in te zetten op minder kansrijke projecten. 

Een van de deelnemers wist te benoemen dat er wellicht teveel van het budget is opgegaan aan consulting fees 
die in rekening werden gebracht door de penvoerder. Wellicht had dit geld ook in andere activiteiten 
(evenementen, ontmoetingsgelegenheden) kunnen worden geïnvesteerd. 

Afvalverwerking en waterzuivering in Brazilië 
De gemaakte kosten voor dit PIB: Vanuit de overheid is €220.000 ingelegd, vanuit de clusterpartners €164.000. 
In totaal is er dus €384.000 ingelegd.  
 
Over de (verwachte) opbrengsten is weinig informatie bekend. Uit eerdere verslagen bleek dat de deelnemers 
verschillende orders hebben binnengehaald, wat geleid heeft tot extra inkomsten voor sommige deelnemers die 
gezamenlijk optellen tot €4.100.000, met de verwachting in de toekomst nog eens €2.000.000-€6.000.000 te 
kunnen genereren. 

Voor de deelnemende bedrijven is dit PIB-programma kostenefficiënt geweest, omdat over het algemeen de baten 
hoger lagen dan de gemaakte kosten. De (financiële) hulp vanuit de overheid werd als zeer welkom en 
doorslaggevend ervaren. 

Natural Minerals for Hungary 
Volgens de ambassade is slechts een klein deel van het overheidsbudget (van in totaal €300.000) tot dusver 
aangewend voor het convenant. Dit zijn in ieder geval kosten voor de liaison, diplomatie en branding. Daarbij 
kan gesteld worden dat de bijdrage besteed aan de liaison werkelijk wat hebben opgeleverd in de vorm van 
netwerkuitbreiding. Daarbij gaf zowel de penvoerder als de liaison aan dat de liaison redelijk veel werk verricht 
waarvoor hij niet wordt betaald. Een hoger budget voor coördinatie zou dus passend kunnen zijn, ook gezien het 
belang dat aan deze activiteiten wordt gehecht.  
 
De Holland Branding is niet kosteneffectief. De ontwikkelde branding sloot volgens deelnemers en liaison niet 
aan bij wat passend is voor de Hongaarse context. Dit heeft ervoor gezorgd dat de liaison met de 
communicatiestrategie aan de slag is gegaan terwijl dit niet onder zijn werkzaamheden valt. De nieuwe strategie 
is nog niet afgerond door RVO.nl, maar gezien de extra werkzaamheden die nodig zullen zijn om de strategie 
verder te ontwikkelen en het uitblijven van effecten tot dusver maakt dat dit niet als kosteneffectief kan worden 
gezien. 

Grupo Agri-Mex Holanda 
Zoals eerder beschreven met betrekking tot deze casestudie, zijn output in dit convenant tot een aanzienlijk 
niveau gerealiseerd met de gebruikte input. Wel is volgens de ambassade door de overheid bijna het gehele 
overheidsbudget van € 416.500 gebruikt, terwijl het bedrijvenbudget van € 556.500 voor een groot deel 
ongebruikt is gebleven tot dusver. De leden plaatsen op afspraak steeds een deel van het overeengekomen budget 
op een gezamenlijke rekening, die wordt beheerd door de penvoerder. Volgens de ambassade zijn de bedrijven 
ook niet geheel transparant over het resterende budget en zou bij PIB moeten worden ingebouwd dat inzet van 
publieke en private middelen beter in verhouding is. RVO.nl heeft het idee dat de uitgaven wel gelijk lopen en dat 
bedrijven (tijdens vergaderingen) voldoende inzicht geven in hun kosten. 
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5. Uitkomsten van de procesevaluatie 

In dit hoofdstuk presenteren wij de uitkomsten van de procesevaluatie, in de vorm van onze bevindingen in relatie 
tot de onderzoeksvragen van de evaluatie. Wij gaan achtereenvolgens in op: 

• selectie en totstandkoming van PIB-convenanten – paragraaf 5.1; 

• beheer van en verantwoording over de PIB-convenanten – paragraaf 5.2; 

• sturing – paragraaf 5.3; 

• efficiëntie van de uitvoering van PIB – paragraaf 5.4; 

• de mate waarin de aanbevelingen ten aanzien van 2g@there, de voorganger van PIB, zijn uitgevoerd – 
paragraaf 5.5. 

Waar uitspraken in dit hoofdstuk direct afkomstig zijn uit een t-test op de gegevens uit de enquête vermelden wij 
tussen haakjes 1) het betrouwbaarheidsinterval, 2) de statistische coëfficiënt en 3) de intensiteit van de relatie in 
woorden (matig, sterk of zeer sterk). Waar uitspraken in dit hoofdstuk direct afkomstig zijn uit een detailanalyse 
van de survey waarbij geen gebruik is gemaakt van een t-test, rapporteren wij deze elementen niet. Zwakke 
relaties worden niet gerapporteerd, omdat bij deze resultaten onvoldoende zeker is dat zij niet berusten op toeval. 

5.1. Bedrijven nemen veel vaker dan de overheid het 
initiatief voor een convenant; de meeste convenanten 
hebben onduidelijke of zeer generieke doelen 

5.1.1. PIB-aanvragen worden beoordeeld op organisatie van de 
samenwerking, haalbaarheid en voorgestelde strategie  

Het beoordelingskader is tot stand gekomen in samenspraak met BZ. Uit de interviews die het evaluatieteam met 
de programmamanagers van RVO.nl heeft gehouden, blijkt dat het beoordelingskader tot stand is gekomen in 
samenspraak met opdrachtgever het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).20 Dit geldt ook voor de landenlijst. 
De basis van deze lijst is afkomstig van BZ, waar RVO.nl - op basis van haar ervaring met 2g@there – landen aan 
heeft toegevoegd. Deze lijst wordt ieder half jaar bijgewerkt. Het resultaat hiervan is dat deze landenlijst door de 
jaren heen een stuk langer is geworden.  
 
Het beoordelingskader wordt toegepast door middel van een puntensysteem dat gebaseerd is 
op de drie criteria waar het beoordelingskader uit is opgebouwd 
 
Het beoordelingskader 
Het beoordelen van PIB-aanvragen vindt plaats op basis van een puntensysteem, dat gekoppeld is aan de drie 
criteria waar het beoordelingskader uit bestaat:  

1) Organisatie en slagkracht van het samenwerkingsverband, oftewel een goede coördinatie, 
representativiteit voor de sector (minimaal 5 Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen in het 
cluster), de (financiële) capaciteit en motivatie om het actieplan uit te voeren en internationaal het 
verschil te maken; 

2) De kansbeschrijving, oftewel de markt-sectorcombinatie – 80% van de PIB-convenanten dient zich 
te richten op een topsector en op een focusland – en de haalbaarheid van het positioneren van een 
samenwerkingsverband; 

3) De internationaliseringsstrategie, oftewel een strategie die gericht is op (toegang verkrijgen tot) 
een buitenlandse markt, waarin de kansen, risico’s en knelpunten die zich voordoen in die markt worden 
toegelicht en de activiteiten die kunnen worden ondernomen met de overheid ter realisatie van deze 
strategie worden beschreven. Deze strategie moet daarbij een relevante bijdrage leveren aan de 
economische groei van Nederland en invulling kunnen geven aan een bilaterale economische relatie met 
het doelland.  

Per criterium is een aantal sub criteria geformuleerd (drie tot vier), waar aanvragen 1 tot 10 punten op kunnen 
scoren. Het maximaal aantal punten op grond van dit systeem is 100. Om in aanmerking te komen voor een 

                                                             
20 Groepsinterviews PIB-programmamanagers op 27/10/16 en 20/12/16 en interviews met RVO-medewerkers op 27/10/16. 
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gezamenlijk PIB-actieplan, dient een aanmelding een minimale score van twintig punten per criterium te behalen 
en in totaal minimaal 75 punten.21  
 
De landenlijst 
De score ten aanzien van de het land waarop een PIB-convenant zich richt, valt, net zoals de sector, onder 
criterium 2. Voor de toepassing van de landenlijst, maar ook de topsectoren, geldt de 80/20 regel; er is ruimte 
om naar eigen inzicht ook PIB-convenanten toe te kennen in landen en sectoren die niet op de lijst staan. Binnen 
het beoordelingskader geldt dat een land op de landenlijst 5 van de in totaal 100 punten toegekend krijgt (dit was 
in eerste instantie 10, maar is aangepast in 2016). Tabel 5.1 toont de huidige landenlijst:  
 

Argentinië 
 

Canada Ethiopië Italië Mexico Oostenrijk Singapore Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

Australië 
 

Chili Finland Japan Mozambique Panama Spanje Verenigde 
Staten 

Azerbeidzjan China Frankrijk Vietnam Nederlandse 
Antillen  

Polen Suriname Wit-Rusland 

Bahrein Colombia Ghana Kenia Nigeria Portugal Taiwan Zuid-Korea 
Bangladesh Cuba Hongarije Koeweit Oeganda Qatar Thailand Zuid-Afrika 
België Denemarken India Kroatië Oekraïne Roemenië Tsjechië Zweden 
Benin Duitsland Indonesië Maleisië Oman Rusland Turkije Zwitserland 
Brazilië Egypte Irak Marokko Mexico Saudi-Arabië Verenigd 

Koninkrijk 
 

Tabel 5.1 – Landenlijst PIB-programma 

5.1.2. Het initiatief voor PIB-convenanten wordt genomen door 
bedrijven en kennisinstellingen, niet door de overheid 

Voornamelijk penvoerders of groepen bedrijven nemen het initiatief om een PIB-convenant tot stand te brengen. 
RVO.nl streeft er naar om een balans te vinden tussen het vraag- en aanbodgestuurd tot stand laten komen van 
PIB-convenanten.22 23 24 De programmamanagers van PIB geven aan dat convenanten op dit moment 
voornamelijk vraaggestuurd tot stand komen; clusters worden met name door het bedrijfsleven en/of de 
kennissector aangedragen bij RVO.nl.  

Volgens de programmamanagers van RVO.nl is het tot op heden een uitdaging gebleken om convenanten vanuit 
de overheid tot stand te laten komen; zij menen dat het soms lastig is om gesignaleerde kansen in buitenlandse 
markten, via bijvoorbeeld een business development coach binnen het postennetwerk, over te dragen aan het 
bedrijfsleven. Bovendien stellen zij dat het MKB niet snel geneigd is om samenwerking met andere marktpartijen 
op te zoeken.25  

De enquêteresultaten sluiten aan op dit beeld. De antwoorden op de vraag wie het initiatief heeft genomen voor 
de aanvraag van het PIB-convenant, laten zien dat volgens 89% van de respondenten (n=136) de aanvraag wordt 
geïnitieerd door een enkel bedrijf dat vervolgens de rol van penvoerder uitvoert, of door een groep deelnemende 
bedrijven (zie tabel 5.2). Volgens 8% van de respondenten is dit een consultant (zoals bijvoorbeeld een zelfstandig 
ondernemer die uiteindelijk penvoerder is geworden van East Coast Electric) en 3% geeft aan dat de aanvraag 
door andere partijen, bijvoorbeeld de overheid, is geïnitieerd.  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.26 

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, lijkt dat op verschillende punten samen te hangen met negatieve 
percepties onder deelnemers: 

                                                             
21 Beleidsregel, p.12 
22 Groepsinterviews programmamanagers op 27/10/16 en 20/12/16  
23 Interview met medewerkers van Buitenlandse Zaken over publiek belang(indien van toepassing) 
24 Vraagsturing: Het bedrijfsleven vormt een cluster met als doel een bepaalde markt te betreden, omdat zij hier kansen 
ziet.  
Aanbodsturing: De overheid ziet kansen op een markt en communiceert dit aan bedrijven en kennisinstellingen. 
25 Groepsinterviews programmamanagers op 27/10/16 en 20/12/16 
26 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat zij verwachten niet 
dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen 
invloed op de verwachting van deelnemers van wat het convenant in de toekomst zal opleveren. 
Deelnemers in convenanten die zijn geïnitieerd door een consultant zijn minder positief. 

 Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat 
de doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn bereikt. 

 Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate 
waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te 
betreffende sector. 

 Wanneer de initiatiefnemer een penvoerder of een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat de 
opbrengsten uit een convenant tegenvallen. 

 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

Eén belangrijke taak volgens het ontwerp van PIB voor zowel het cluster als de ambassade of het consulaat-
generaal bij het initiëren van een convenant, is het identificeren van marktbelemmeringen en kansrijke sectoren. 
Uit de casestudies blijkt dat het identificeren van marktbelemmeringen nog niet structureel gebeurt. De 
dossieranalyse wijst bovendien uit dat in de doelstellingen van minder dan de helft van de convenanten het 
overkomen van bepaalde marktbelemmeringen een onderwerp is. Dit geldt ook voor het identificeren van 
‘kansrijke’ sectoren; clusters lijken nog vaak gedreven te worden door de motivatie de markt te gaan ‘verkennen’ 
en in mindere mate door de bewezen potentie van een bepaalde doelmarkt. 

Initiatiefnemer met betrekking tot het ontwikkelen van een PIB-convenant 

  Percentage Cumulatief 

De penvoerder 48% 48% 

Een groep van deelnemende bedrijven 41% 89% 

Een consultant 8% 97% 

Anders 3% 100% 

Tabel 5.2 – Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? (n=136) 
 

De casestudies ondersteunen dit beeld slechts gedeeltelijk. Bij East Coast Electric en D2ragon China blijkt het 
initiatief volledig vraaggestuurd te zijn geweest, oftewel te komen vanuit de toekomstige deelnemers. Bij 
Watermanagement in Slowakije, Dutch Sports Infrastructure, Orange Goes Green en Natural Minerals for 
Hungary is er bij het initiëren van een convenant sprake van een samenwerking tussen de penvoerder en een 
overheidsinstantie. Bij Watermanagement in Slowakije en Dutch Sports Infrastructure heeft RVO.nl een 
belangrijke rol gespeeld en voor Orange Goes Green en Natural Minerals for Hungary heeft de post in het 
desbetreffende doelland veel betekend. Waterzuivering in Brazilië en Grupo Agrimex Holanda zijn opgezet 
dankzij een vraag/signalering van kansen vanuit de overheid. Waterzuivering in Brazilië is geïnitieerd door de 
posten aldaar en Grupo Agrimex Holanda is tot stand gekomen dankzij een voorstel van de voorganger van de 
huidige Landbouwraad.27 Dit laat zien hoe convenanten gestart worden vanuit een initiatief van een groep 
bedrijven/de (toekomstige) penvoerder, al dan niet in samenwerking met een overheidsinstantie (RVO.nl, het 
postennetwerk en de voormalige Landbouwraad). De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de 
overheid een minder belangrijke rol vervult in het initiëren van PIB-aanvragen dan bedrijven en/of 
kennisinstellingen.  
 
De beoordeling en selectie van aanvragen wordt georganiseerd door RVO.nl, die advies inwint bij de post en 
vakministeries. Uit de beleidsregels en de interviews met programmamanagers en stakeholders blijkt dat de 
beoordeling van aanvragen intern verloopt bij RVO.nl. RVO.nl leidt dit proces en vraagt extern advies aan bij 
posten en bij vakministeries, bijvoorbeeld als het gaat om politieke afwegingen voor toe- of afwijzing of om het 
bepalen van in hoeverre een bepaald plan in lijn is met de te behalen beleidsdoelstellingen.  
 

                                                             
27 Casestudies, antwoorden bij onderdeel 4.1 
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Wanneer een PIB is toegekend, wordt door het cluster, in samenspraak met RVO.nl, de post en de 
vakdepartementen, een convenant en actieplan uitgewerkt. Het stappenplan van het indienen van een PIB-
verzoek tot de start van een PIB-convenant ziet er als volgt uit (stap 1 en 2 vormen het selectieproces):  

1) Een intakegesprek: de businesscase wordt nader toegelicht en RVO.nl geeft feedback; 
2) Indienen business case: PIB-aanvraag wordt ingediend en beoordeeld; 
3) Convenant en actieplan: ‘GO’ is gegeven, businesscase wordt door het cluster in nauwe 

samenwerking met RVO.nl en de desbetreffende post(en) en vak ministerie(s) uitgewerkt tot een 
actieplan en convenant. Wanneer het gefinaliseerde convenant getekend is door de betrokken partijen 
gaat het van start. 

5.1.3. (Potentiële) deelnemers ervaren de administratieve 
lastendruk als gemiddeld  

Uit de enquête en de casestudies komt naar voren dat men het aanvraagproces positief heeft ervaren en dat de 
administratieve lastendruk bij het opstellen en selecteren van PIB-convenanten in de praktijk door een 
meerderheid van de respondenten als gemiddeld tot positief wordt ervaren. Dit beeld wordt ondersteund door de 
resultaten uit de casestudies.  

Het aanvraagproces van het vinden van informatie op internet, het intakegesprek en het indienen van het 
intakeformulier is door de respondenten van de enquête overwegend als ‘neutraal’ beoordeeld. Het 
adviesgesprek, de laatste stap in het proces, is positiever beoordeeld. Uit de enquête blijkt dat het aanvraagproces 
van PIB, van informatie vinden op internet, tot het intakegesprek en het indienen van het intakeformulier, over 
het algemeen gematigd tot positief is beoordeeld. Door ongeveer 30% van de respondenten op wie dit proces van 
toepassing was (n=90 - 94), is dit proces ervaren als eenvoudig tot zeer eenvoudig. Ongeveer 40% van de 
respondenten heeft bij vragen over bovenstaande processtappen ‘neutraal’ ingevuld en ongeveer 20% van de 
respondenten op wie dit proces van toepassing was, vond het ingewikkeld tot zeer ingewikkeld.28  

Het adviesgesprek met een contactpersoon van RVO.nl daarentegen, is positiever beoordeeld door de 
respondenten op wie deze vraag van toepassing was (n=76) (zie figuur 5.1). Slechts 11% van de respondenten geeft 
aan dit ingewikkeld tot zeer ingewikkeld te hebben gevonden. 37% van hen vond het eenvoudig tot zeer eenvoudig 
en 53% heeft ‘neutraal’ geantwoord. Een verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn dat men het prettig vond 
zijn of haar vragen naar aanleiding van de aanvraag in een persoonlijk gesprek te kunnen bespreken.  

 
Figuur 5.1: Hoe heeft u het aanvraagproces ervaren van PIB? - Adviesgesprek (n.a.v. aanvraag) met 
contactpersoon bij RVO.nl (n=76) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.29 

De mate waarin deelnemers het aanvraagproces als eenvoudig ervaren, hangt in enige mate samen met de mate 
waarin de verwachtingen over en weer voor deelnemers duidelijker waren: 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger 
(>0,98; 0,4151; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,459; matig) 

                                                             
28 Antwoorden bij enquêtevragen 40 1 - 3 
29 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,5656; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,465; matig) 

Daarnaast hangt de mate waarin deelnemers het aanvraagproces als eenvoudig ervaren, in enige mate samen met 
de mate waarin deelnemers een positieve perceptie van PIB en RVO.nl hebben: 

 Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, ervaren zijn het vinden 
van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger (>0,98; 0,4728, matig) 

 Naar mate respondenten overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren 
zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,3946; matig) 

 Naar mate respondenten positiever zijn over de samenwerking met RVO.nl, ervaren zij het adviesgesprek 
met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,4622; matig) 

Ook is er een sterke samenhang tussen twee van de bouwstenen van PIB en de mate waarin deelnemers het 
aanvraagproces als eenvoudig ervaren: 

 Naar mate respondenten het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke 
bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie 
over PIB via internet als eenvoudiger (>0,95; 0,6411; sterk) 

 Naar mate respondenten uitvoering van NMTP een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken 
van hun doelstelling, ervaren zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger 
(>0,95; -0,8712; zeer sterk) 

De administratieve lastendruk voor het opstellen en selecteren van PIB-convenanten is door de respondenten 
van de enquête en de stakeholders van de casestudies in de praktijk als gemiddeld tot licht ervaren. De lastendruk 
gedurende het opstellen en het aanpassen van de business-case is door de deelnemers als gemiddeld beoordeeld. 
De enquête laat zien dat van de 121 respondenten op wie deze vraag van toepassing is, 37% de druk als ‘licht’ tot 
‘zeer licht’ en 41% als ‘gemiddeld’ heeft ervaren. Slechts 21% van de respondenten vond de lastendruk ‘zwaar’ tot 
‘zeer zwaar’ (figuur 5.2). 
 

Figuur 5.2 – Hoe heeft u de administratieve lastendruk ervaren gedurende: Het opstellen en evt. aanpassen 
van de business case? (n=121)  

Wat betreft de ervaring die de respondenten hebben met de lastendruk gedurende het opstellen van het 
convenant en het actieplan, is men iets minder positief (figuur 5.3). Van de respondenten op wie dit proces van 
toepassing was, vond 19% de lastendruk licht tot zeer licht en heeft 29% deze als zwaar tot zeer zwaar ervaren. 
 

 
Figuur 5.3: Hoe heeft u de administratieve lastendruk ervaren gedurende: Opstellen van het convenant en 
het actieplan (als onderdeel van het convenant)? (n=98)  
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Door de deelnemers van de convenanten uit de casestudies wordt de lastendruk bij het opstellen en selecteren 
van het PIB-convenant in de meeste gevallen als ‘gemiddeld’ of ‘licht’ ervaren. In twee casestudies hebben de 
deelnemers de lastendruk gedurende aanloop naar het convenant als hoog ervaren, wegens het grote aantal eisen 
dat wordt gesteld aan een aanvraag. In één casestudie is niet bekend hoe de deelnemers de administratieve 
lastendruk ervaren. Dit wisselende beeld lijkt aan te sluiten op de resultaten uit de enquête.  

Een element dat in de casestudies met name door betrokkenen vanuit het vakdepartement (in beide gevallen EZ) 
als struikelblok wordt aangemerkt in dit proces, zijn de coördinatiekosten die stakeholders dienen te betalen. 
Deze kosten worden volledig door de clusterleden gedragen en met name MKB-bedrijven hebben hier doorgaans 
niet veel geld voor over. De medewerker die vanuit EZ betrokken is bij D2ragon China stelt dat zij het idee heeft 
dat de intensiteit van de opstartfase van een PIB-convenant wordt onderschat door RVO.nl. Uit een eerdere 
evaluatie van RVO.nl uit oktober 2014 is dit punt ook naar voren gekomen.30 Uit het evaluatieverslag en de 
bijbehorende memo blijkt dat RVO.nl in 2012 bewust voor deze aanpak heeft gekozen, omdat die volgens haar 
voor betrokkenheid en draagvlak zorgt vanaf het begin van het PIB-convenant.31 

5.1.4. De meerderheid van de PIB-convenanten heeft een 
onduidelijke, of zeer generieke boodschap of probleemstelling 

Bij de totstandkoming van een PIB-aanvraag waarbij de penvoerder en/of deelnemers de initiators zijn is hun rol 
tweeledig. Enerzijds identificeren zij idealiter de marktkansen en –belemmeringen en op basis daarvan 
formuleren zij een overtuigende businesscase om in aanmerking te komen voor een PIB. Daarnaast is het voor 
een cluster zaak dat het de juiste partijen (financieel) aan zich weet te binden, om een succesvol cluster te vormen. 
Wanneer de businesscase – in overleg met RVO.nl – tot stand is gekomen en is goedgekeurd, dient het cluster in 
nauwe samenwerking met RVO.nl, desbetreffende post(en) en vakministerie(s) een convenant en actieplan op te 
stellen, dat de basis zal vormen voor de looptijd van het PIB-convenant. Dit zal van start gaan op het moment dat 
het convenant door alle partijen is getekend.  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.32 

Een consultant als initiatiefnemer leidt onder sommige omstandigheden tot negatieve percepties bij PIB-
deelnemers: 

 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers dat zij verwachten niet dezelfde 
activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. 

 Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen 
invloed op de verwachting van deelnemers van wat het convenant in de toekomst zal opleveren. 
Deelnemers in convenanten die zijn geïnitieerd door een consultant zijn minder positief. 

 Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat 
de doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn bereikt. 

 Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate 
waarin het convenant bijdraagt aan bestendige handelsrelaties van Nederland met het doelland om te 
betreffende sector. 

 Wanneer de initiatiefnemer een penvoerder of een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat de 
opbrengsten uit een convenant tegen vallen. 

 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de 
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. 

Uit vraaggesprekken blijkt dat wat betreft de rol van potentiële deelnemers in het initiëren van een PIB-convenant 
een spanning is tussen enerzijds de motivatie van (MKB-)bedrijven om voet aan de grond te krijgen in markten 
waarin zij zonder cluster en zonder extra steun van de Nederlandse overheid kansloos zouden zijn, en anderzijds 
het beantwoorden aan een duidelijke vraag in de doelmarkt in het desbetreffende doelland/bijdragen aan de 
oplossing van maatschappelijke problemen.33 Uit de vraaggesprekken komt naar voren dat PIB-convenanten 
veelal met name het eerste doel dienen, hetgeen bij belanghebbenden de vraag oproept hoe dit aspect van PIB te 

                                                             
30 Evaluatie PIB-programma 22 oktober 2014 
31 Memo Evaluatie PIB-programma 22 oktober 2014 
32 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken dienen daarom 
met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te verbinden aan de uitspraken. 
33 Interviews met medewerkers van BZ op 11 november 2016 en 4 januari 2017 
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verantwoorden aan de belastingbetaler en anderzijds ervoor zorgt dat kansen in bepaalde markten niet volledig 
worden benut.34  

De dossieranalyse van zeventig PIB-convenanten laat zien dat de probleemstelling van de meeste convenanten 
zich richt op de voordelen die extra ondersteuning van de overheid met zich meebrengt en onderschrijft daarmee 
het beeld dat uit de vraaggesprekken naar voren komt (zie figuur 5.4). Bij 11 van de 70 (16%) convenanten 
ontbreekt een duidelijke probleemstelling en bij 28 van de 70 (38%) convenanten is de probleemstelling zeer 
generiek en met name gebaseerd op de motivatie dat het cluster de Nederlandse overheid nodig heeft om voet 
aan de grond te krijgen in de doelmarkt in het doelland. Bij de overige 31 van de 70 (44%) convenanten is de 
probleemstelling specifieker en naast het krijgen van toegang tot een kansrijke markt, ook gericht op 
marktbelemmeringen. Slechts bij een gedeelte (<5) van de laatste groep convenanten de probleemstelling ook 
duidelijk gericht op het beantwoorden aan vraag binnen het doelland zelf.  

 

Figuur 5.4 – Resultaten op basis van de analyse van de specificiteit van de doelstelling van 70 PIB-
convenanten  

Het beeld dat naar voren komt uit de casestudies sluit aan op het bovengenoemde. Hierin is te zien dat alle dieper 
onderzochte convenanten gemotiveerd zijn door het zien van kansen in de doelmarkt in het doelland – dankzij 
een pre-PIB (Watermanagement Slowakije), een handelsmissie/roadshow (Natural Minerals for Hungary, 
Grupo Agrimex Holanda) of eerdere ervaringen met het land of met PIB/2g@there (Dutch Sports 
Infrastructure, D2ragon China, Orange goes Green, Waterzuivering Brazilië, East Coast Electric) – en het 
voordeel dat collectieve marktbewerking met extra ondersteuning van de overheid met zich meebrengt ten 
aanzien van de desbetreffende doelmarkten.  

Een interessante case als het gaat om de totstandkoming is bijvoorbeeld D2ragon China, waarbij het initiatief 
voor het convenant is gebaseerd op een enquête die is gehouden door de – de latere penvoerder van het cluster – 
onder haar leden, waarin werd gepeild welk land de sector het meest kansrijk/interessant achtte voor een PIB-
convenant. Doordat de leden van de brancheorganisatie goed zicht hadden op de vraag in China, heeft deze 
aanpak gezorgd voor een zeer breed gedragen PIB-convenant, gericht op een kansrijke markt.  

5.1.5. Voor een kleine meerderheid van de deelnemers was op 
voorhand duidelijk wat er van hen werd verwacht en wat zij van 
de overheid konden verwachten 

Voor het merendeel van de respondenten van de enquête was het op voorhand duidelijk wat er van hen werd 
verwacht binnen het PIB-programma. Uit de enquêteresultaten blijkt dat het voor het merendeel, 53%, van de 
respondenten (n=132) vooraf duidelijk tot zeer duidelijk was wat er van hen werd verwacht ten aanzien van het 
PIB-programma. Ongeveer 30% van de respondenten heeft ‘neutraal’ ingevuld en voor ongeveer 20% van de 
respondenten was het vooraf onduidelijk tot zeer onduidelijk wat er van hen werd verwacht (zie figuur 5.5).  

 

                                                             
34 Interviews met Carel Rigter op 11 november 2016 en 4 januari 2017  
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Figuur 5.5 – In hoeverre was het voor u duidelijk wat de overheid van u verwachtte binnen het PIB-
instrument? (n=132) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.35 

De volgende mate van samenhang kan worden aangetroffen met de mate waarin het duidelijk is voor deelnemers 
wat de overheid van hen verwachtte: 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, was het voor respondenten duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording (>0,98; 0,6763; sterk) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, was het voor respondenten duidelijker wat de overheid van hen verwachtte binnen het 
PIB-instrument (>0,98; 0,7231; sterk) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger 
(>0,98; 0,4151; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,5656; matig). 

De enquête en casestudies wijzen uit dat het voor het merendeel van de potentiële deelnemers duidelijk was wat 
zij van de overheid konden verwachten. Op de vraag of het voor de potentiële deelnemers vooraf duidelijk was 
wat zij van de overheid konden verwachten, geeft 52% van de respondenten aan dat het duidelijk tot zeer duidelijk 
was wat zij van de overheid konden verwachten (figuur 5.6). 26% van de respondenten heeft ‘neutraal’ ingevuld 
en voor 22% was het vooraf onduidelijk tot zeer onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten.  

 

Figuur 5.6 – In hoeverre was het voor u duidelijk wat u van de overheid kon verwachten binnen het PIB-
instrument? (n = 133)  
 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.36 

De volgende mate van samenhang kan worden aangetroffen met de mate waarin het duidelijk is voor 
deelnemers wat zij van de overheid konden verwachten: 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, was het voor respondenten duidelijker wat de overheid van hen verwachtte binnen het 
PIB-instrument (>0,98; 0,7231; sterk) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke 
bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,6939; sterk) 

                                                             
35 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 

36 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat (0,98; 0,4723; 
matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, was het voor respondenten duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording (>0,98; 0,5505; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, vinden zij activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een 
belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,3922; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,459; matig) 

 
De casestudies laten een vergelijkbaar beeld zien wat betreft de mate waarin het duidelijk was wat er van hen 
werd verwacht en wat zij van de overheid konden verwachten: bij het merendeel van de convenanten, 6, blijkt dat 
men ‘voldoende’ tot ‘goed’ op de hoogte was. Bij Natural Minerals Hungary geeft men aan dat dit komt door een 
gedegen opbouwfase met betrokken stakeholder, dit geldt ook voor Grupo Agri-Mex waarbij met name RVO.nl 
nauw betrokken is geweest in de beginfase. Bij East Coast Electric verwijst men met name naar de proactieve 
houding van de penvoerder, die vanaf het eerste begin heeft aangestuurd op helder verwachtingsmanagement. 
In het geval van Dutch Sports Infrastructure en D2ragon China wordt verwezen naar eerdere ervaring van de 
penvoerders met PIB, die heeft gezorgd voor een goede inleiding in het PIB-programma. Bij Orange Goes Green 
wordt geen duidelijk aanwijsbare reden genoemd. De twee convenanten uit de casestudie waarbij men minder 
positief was over de informatievoorziening/het verwachtingsmanagement voorafgaand aan de start van het 
convenant zijn Watermanagement Slowakije en Waterzuivering Brazilië.  
 
Bij Watermanagement Slowakije, zat het hem volgens de deelnemers vooral in de kwaliteit van 
informatievoorziening van de deelnemers. In de casestudie is daarover het volgende opgenomen: 
 

‘Wat betreft het verwachtingsmanagement voorafgaand aan dit PIB-convenant lijkt men niet heel 
positief. Het bedrijf geeft aan dat er tijdens de opstartprocedure veel onduidelijk was over de gang van 
zaken, wat het proces heeft vertraagd: ‘Het heeft lang geduurd voordat we konden beginnen met de 
opdracht. Er moesten veel wijzigingen worden doorgevoerd. […] Er was wel wat creativiteit vereist om 
het financieel goed rond te krijgen.’ De voormalig programmamanager van RVO.nl, geeft aan dat dit 
laatste voornamelijk te maken had met onduidelijkheid over de G2G-elementen in het PIB-convenant. 
Hij voegt hier aan toe dat de overheid aan de voorkant beter duidelijk kan maken waar PIB voor staat 
en wat de overheid precies wel en niet doet: “Adviseurs dienen hier over goed ingelicht te worden. Dit 
werd niet expliciet uitgelegd, waardoor bedrijven teleurgesteld werden.”.’ 

 
Bij Waterzuivering Brazilië lijkt het te hebben gelegen aan onbevredigende informatie-uitwisseling/-
verstrekking en als gevolg daarvan o.a. het gebrek aan onduidelijke afspraken over de inzet van de verschillende 
betrokkenen. In de casestudie is dit als volgt beschreven:  
 

‘Het was vooraf voor sommige deelnemers niet geheel duidelijk wat er van de deelnemers van het 
convenant verwacht werd, ondanks dat enkelen (waaronder de penvoerder) al ervaring hadden met het 
uitvoeren van PIBs. Bijvoorbeeld, inzet qua tijd en verantwoordelijkheden richting de overige 
consortiumpartners waren vooraf niet gespecificeerd. Deze informatie is pas later onderling gedeeld, 
waardoor sommige bedrijven voor verrassingen kwamen te staan. De verrassingen hadden alleen 
impact op individuele bedrijven (bijvoorbeeld het aanpassen van planningen en agenda’s). Voor de 
groep bleef de impact tot een minimum beperkt. De PIB-manager aan de kant van RVO.nl geeft aan dat 
de kennisverschaffing ondertussen verbeterd is.’ 
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5.2. Bij beheer en verantwoording van PIB-convenanten 
zijn de rollen en verwachtingen duidelijk 

5.2.1. Voor meer dan de helft van de respondenten was het duidelijk 
wat er van hen werd verwacht als het gaat om het beheer en de 
verantwoording van het PIB-convenant 

Uit de enquête komt naar voren dat het voor het voor meer dan de helft van de respondenten duidelijk was wat 
er van hen werd verwacht als het gaat om het beheer en de verantwoording gedurende de uitvoering van het PIB-
convenant. 54% van de respondenten (n=131, zie ook figuur 4.7) heeft aangegeven dat het voor hen duidelijk tot 
zeer duidelijk was. Voor 17% van de respondenten was het onduidelijk tot zeer onduidelijk wat er van hen 
verwacht werd en 28% procent heeft deze vraag met ‘neutraal’ of ‘geen mening’ beantwoord.  
 

 
Figuur 4.7 – In hoeverre was het voor u duidelijk wat er van u verwacht werd gedurende de uitvoering van 
het PIB-convenant qua beheer en verantwoording? (n=131) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.37 

De volgende mate van samenhang kan worden aangetroffen met de mate waarin het duidelijk is voor 
deelnemers wat van hen verwacht werd op het gebied van beheer en verantwoording: 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-
instrument, was het voor respondenten duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording (>0,98; 0,6763; sterk) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer 
belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,399; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording, ervaren zij het adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger (>0,98; 0,465; matig) 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, was het voor respondenten duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en 
verantwoording (>0,98; 0,5505; matig). 

Het beeld uit de casestudies sluit grotendeels aan op de resultaten uit de enquête. Uit de cases blijkt dat het 
binnen de helft van de geselecteerde convenanten duidelijk was wat er van de betrokkenen werd verwacht in de 
uitvoering van het convenant. Binnen één convenant heerst er een wisselend beeld en binnen twee convenanten 
lijken er voor de deelnemers onduidelijkheden te hebben bestaan.  

In het geval van D2ragon China laat men weten dat de heldere verwachtingen te danken zijn aan de eerdere 
ervaring die de penvoerder had met het PIB-programma. Bij East Coast Electric schrijft men dit toe aan de 

                                                             
37 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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toegewijde en goed ingevoerde penvoerder en bij Orange Goes Green geeft men simpelweg aan te hebben 
beschikt over voldoende informatie.  

De stakeholders van Watermanagement Slowakije hebben het verwachtingsmanagement verschillend ervaren; 
één deelnemer laat weten op de hoogte te zijn geweest van de verwachtingen, de penvoerder geeft echter aan dat 
het meer werk is geweest dan hij had verwacht en een andere deelnemer laat weten dat er in het begin 
onduidelijkheid heeft bestaan over de verwachtingen binnen het G2G-element binnen het convenant. Dit wordt 
onderschreven door de voormalig programmamanager van RVO.nl.  

De stakeholders van het convenant Waterzuivering Brazilië geven aan dat het niet voor alle deelnemers aan het 
convenant van het begin af aan duidelijk was wat er van het werd verwacht, maar dat dit werd opgelost na het 
ondernemen van de eerste activiteit. Vanaf dat moment was het helder hoe het convenant financieel in elkaar zat 
en hoe er verantwoording voor activiteiten moest worden afgelegd aan de post en RVO.nl. Wat betreft de 
deelnemers van Grupo Agri-Mex Holandia is in de casestudie niet volledig duidelijk naar voren gekomen in 
hoeverre zij op de hoogte waren van hetgeen er van hen werd verwacht. Wel is gebleken dat hun verwachtingen 
niet altijd overeen komen met, of zelfs het tegenovergestelde zijn van die van de overheid. Zo blijken de 
deelnemers gericht te zijn op kortetermijnsuccessen en zijn zij moeilijk te motiveren voor de lange termijn 
activiteiten waar de overheid veel belang aan hecht. Verder geeft de penvoerder aan dat de verantwoording tot 
op heden niet voldoende is opgepakt door de deelnemers en het de penvoerder veel tijd kost om het cluster bij 
meetings te betrekken. De ambassade bevestigt dat bedrijven moeilijk te committeren waren/zijn voor 
activiteiten die het hele partnerschap ten goede zou komen. 

5.2.2. De deelnemers en penvoerders, de posten en RVO.nl hebben 
allen een rol in het beheer en de verantwoording gedurende de 
uitvoering van het PIB-convenant; deze rol kan per convenant 
verschillen 

De deelnemers (en penvoerders), de posten, RVO.nl en in (veel) mindere mate BZ, hebben allen een rol in het 
beheer en de verantwoording gedurende de uitvoering van het PIB-convenant. Uit de casestudies is gebleken dat 
de rolverdeling van deze stakeholders niet in ieder convenant precies hetzelfde is. In sommige convenanten zijn 
de penvoerders de voortrekkers (o.a. Dutch Sports Infrastructure), in andere convenanten trekken de 
penvoerders het convenant in samenwerking met de post (o.a East Coast Electric) en in weer andere convenanten 
heeft vooral de post een leidende rol en vervult de penvoerder een ondersteunende rol (o.a. Grupo Agri-Mex 
Holanda). In de onderstaande alinea zal de algemene praktijk qua beheer gedurende de uitvoering van het PIB-
convenant bij (a) de deelnemers, (b) de posten, (c) RVO.nl en (d) BZ uiteen worden gezet.  

Een algemeen beeld dat uit de evaluatie naar voren komt, is dat de praktijk op het gebied van beheer en 
verantwoording van PIB-convenanten leidt tot dossiervorming waarin een grote hoeveelheid relevante informatie 
ontbreekt. Appendix B gaat hier nader op in. 
 

A) Deelnemers en penvoerders zijn vaak initiators van een convenant; in de sturing en 
uitvoering heeft de penvoerder heeft (vaak) een leidende rol, deelnemers volgen het 
actieplan 

Als het gaat om het beheer en de verantwoording van de deelnemers van de PIB-convenanten, zijn er twee tot 
drie functies binnen een cluster: de penvoerder, die vaak ook deel uit maakt van het cluster, en de deelnemer. In 
sommige gevallen is er ook sprake van een clusterleider. De penvoerder is vaak een (van de) initiator(en) van een 
convenant en heeft over het algemeen een leidende rol als het gaat om het sturing op de uitvoering van het 
actieplan, de financiële verantwoording en de kwalitatieve en kwantitatieve voortgangs- en eindrapportage aan 
de post en aan RVO.nl.  

Daarnaast fungeert de penvoerder typisch als spreekbuis van de overheid naar het cluster en omgekeerd. De 
deelnemers, bedrijven en/of kennisinstellingen committeren zich financieel aan het convenant en dienen zich te 
houden aan het actieplan. Zij voorzien de penvoerder daarnaast op reguliere basis van input voor diens 
rapportages en wonen meetings bij. De rol van clusterleider komt in sommige convenanten voor, zoals 
bijvoorbeeld in D2ragon China. Deze deelnemer trekt het cluster in samenwerking met de penvoerder. Vaak is 
het in zo’n geval zo dat de clusterleider het cluster inhoudelijk leiding geeft en dat de penvoerder zich met name 
bezig houdt met de administratieve sturing van het convenant. Ook kan het zo zijn dat de post het cluster sturing 
geeft, en de penvoerder ondersteunend is aan de post, zoals bij Grupo Agri-Mex Holanda. 
 

B) Het postennetwerk vervult een belangrijke rol in de sturing en uitvoering van een 
convenant op het gebied van voortgangsmonitoring, de liaison en de ondersteuning van 
het cluster op activiteitniveau 
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Het postennetwerk vervult een belangrijke rol binnen het PIB-programma. Met name als het gaat om de 
uitvoering van de afspraken die in de convenanten zijn vastgelegd. RVO.nl houdt hier op afstand zicht op. Zij kijkt 
mee met wat het doel is van de activiteit, wat de kaders zijn en hoe dit wordt uitgewerkt ook kijkt RVO.nl mee 
met wat er na uitvoering van de activiteit daadwerkelijk is gerealiseerd. In de praktijk betekent dit dat de post de 
voortgang van de PIB in het doelland monitort. Daarnaast zijn de posten ook personeelsverantwoordelijk voor de 
liaison, de lokale vertegenwoordiging van de sector in het doelland. De taken van de liaison zijn o.a. netwerken 
onderhouden, Nederlandse kennis en kunde tentoonspreiden in het doelland, ondersteuning bieden aan missies 
en beurzen, branding van de sector, aanspreekpunt voor toekomstige zakenpartners, kansen signaleren voor de 
sector, en samen met de overheid – medewerkers van de post – proberen binnen te komen bij belangrijke 
besluitvormers of bedrijven. Afhankelijk van de capaciteit van ambassade, consulaat-generaal of NBSO kan de 
liaison binnen de muren van het voornoemde postennet worden gehuisvest.38 Net zoals de deelnemers van het 
cluster en hun penvoerder, dient de liaison zijn/haar uren te verantwoorden bij de post. De posten dienen de 
financiële verantwoording in bij de Regional Support Office (RSO), die er voor zorgt dat de rekeningen worden 
betaald.39 

Naast deze activiteiten, ondersteunt de post het cluster onder andere bij haar activiteiten op het gebied van G2G, 
economische diplomatie, en bij het opbouwen van een netwerk binnen de doelmarkt in het doelland.40 In 
sommige gevallen, zoals bij Grupo Agri-Mex Holanda, komt het voor dat de post een voortrekkersrol vervult 
binnen het convenant en de penvoerder ondersteunend is aan de post.  
 
Over de rol van de post, komt uit de casestudies een aantal verschillende beelden naar voren. De stakeholders 
van Waterzuivering in Brazilië hebben bijvoorbeeld aangegeven dat het cluster leidend was in het nemen van 
beslissingen: ‘De posten hebben ideeën aangedragen, maar het cluster, o.l.v. de penvoerder nam uiteindelijk de 
beslissingen. De posten hielpen vervolgens bij het uitvoeren van de activiteiten.’. Uit de casestudy van Orange 
goes Green blijkt juist dat de post een meer sturende rol heeft vervuld: ‘De post heeft veel werk verzet om de 
benodigde contacten te leggen in de lokale markt. Daar waar mogelijk hebben zij geprobeerd om te sturen op 
de inzet van de deelnemers om kansen en RFP’s met maximale inzet te benaderen.’. Dit geldt ook voor de post 
die betrokken is geweest bij Grupo Agri-Mex Holandia: ‘De landbouwraad op de post is zeer actief geweest in 
het bevorderen van de PIB activiteiten. Vooral het organiseren van activiteiten zoals Road Shows, beurzen, 
bedrijfsbezoeken en meetings met de brancheverenigingen heeft de ambassade een grote rol gespeeld.’  

C) RVO.nl is met name sturend in het selectieproces van PIB en de ontwikkeling van het 
convenant en actieplan  

De rol van RVO.nl ten aanzien van de PIB-convenanten, is met name belangrijk gedurende het selectieproces van 
een PIB-aanvraag en de formulering van een convenant en het bijbehorende actieplan. Het is vooral in deze fase 
van het PIB-convenant dat RVO.nl invloed kan uitoefenen op de afspraken die worden gemaakt binnen een 
samenwerkingsverband.  

Vanaf het moment dat een convenant van start gaat heeft de verantwoordelijke programmamanager bij RVO.nl 
een begeleidende/beherende rol (op afstand) en dient hij of zij er zorg voor te dragen dat doelstellingen zo goed 
mogelijk worden bereikt. Dit doet zij door mee te kijken bij hetgeen dat de post doet qua begeleiding en 
monitoring van de voortgang (zie B) en door middel van het deelnemen aan stuurgroep meetings. Ook houdt de 
programmanager een dossier bij van het convenant.  
 
De casestudies ondersteunen het beeld dat hierboven wordt geschetst. Uit alle casestudies blijkt dat RVO.nl met 
name betrokken is bij de opstartfase van een PIB-convenant. Wanneer de convenanten van start gaan, verschuift 
haar rol wat betreft het beheer en de verantwoording meer naar de achtergrond en neemt de post deze grotendeels 
over. De voormalig programmamanager van Watermanagement Slowakije laat in een interview zelfs weten de 
penvoerder ‘geheel vrij’ te hebben gelaten in het uitvoeren van het convenant en alleen de voortgang aandachtig 
te hebben gevolgd. Deze voormalig programmamanager is namelijk wel nauw betrokken gebleven bij het 
convenant. Bij andere casestudies lijkt RVO.nl niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest tijdens de uitvoering, 
zoals bijvoorbeeld bij Natural Minerals for Hungary41 en uiteindelijk ook bij Grupo Agri-Mex.  

5.2.3. Het overgrote deel van de deelnemers van de geselecteerde 
PIB-convenanten hebben de administratieve lastendruk van 

                                                             
38 Website RVO.nl 
39 Interviews met DIO-medewerker op 11 november 2016 en 4 januari 2017. 
40 Economische diplomatie: activiteiten die gericht zijn op marktordening, markttoegang en het oplossen van problemen ten behoeve van 
het samenwerkingsverband door het postennetwerk in het betreffende land en betrokken ministeries.  
Activiteiten bestaan uit het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden door de post ten behoeve van het cluster, het voorbereiden 
en opstellen van MOU's of andere samenwerkingsovereenkomsten door de post en Nederlandse Ministeries en/of het organiseren van 
kleinschalige activiteiten met buitenlandse overheden zoals een seminar of een workshop. Bron: www.RVO.nl 
41 RVO geeft aan de eigen rol (drie maal bespreken van de business case) passend te vinden. 
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beheer, uitvoering en verantwoording in de praktijk als 
‘gemiddeld’ ervaren 

Het overgrote deel van de deelnemers van de geselecteerde convenanten hebben lastendruk tijdens het beheer en 
de uitvoering van het convenant als ‘gemiddeld’ ervaren. Uit de enquêteresultaten blijkt dat het overgrote deel, 
59%, van de respondenten op wie de lastendruk tijdens het beheer en de uitvoering van toepassing was (n=95), 
deze als ‘gemiddeld’ heeft ervaren. 20% heeft deze als (zeer) licht heeft ervaren. 21% van de respondenten heeft 
de lastendruk als zwaar tot zeer waar ervaren. Deze cijfers staan gepresenteerd in figuur 5.8.  
 

 
Figuur 5.8 – Antwoorden bij enquêtevraag 40-3 (n=95) 
 

Deze uitkomst wordt onderbouwd door de casestudies, waaruit blijkt dat men de lastendruk van het beheer door 
deelnemers voornamelijk als ‘proportioneel’, ‘logisch’ of als iets ‘dat niet onderschat moet worden, maar wat 
ook niet hinderlijk is geweest’ heeft ervaren. De deelnemers van Waterzuivering in Brazilië geven zelfs aan dat 
zij weinig van deze druk hebben ervaren, omdat de uitvoering en verantwoording bij de posten en RVO.nl met 
name via de penvoerder verloopt. Dit sluit aan op de opmerking van de penvoerder van Watermanagement 
Slowakije, die aangeeft dat hij veel ‘zelf’ moest doen en niet altijd even blij was met de administratieve last van 
PIB. Het gegeven dat de penvoerder meer druk ervaart dan de overige deelnemers is te verklaren doordat de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het convenant voornamelijk bij de penvoerder ligt.  

Het overgrote deel van de deelnemers van de geselecteerde convenanten hebben lastendruk gedurende de 
rapportageverplichting als ‘gemiddeld’ ervaren. Ook de rapportageverplichting is door het overgrote deel, 61%, 
van de respondenten op wie dit van toepassing was (n=95) beoordeeld als gemiddeld (figuur 5.9). 28% van deze 
respondenten beoordeelde de lastendruk van de rapportageverplichting als (zeer) licht. Slechts 10% van de 
respondenten beoordeelde deze verplichting als zwaar of zeer zwaar. In vergelijking met de lastendruk tijdens het 
beheer en de uitvoering van het convenant, zien we dat men de lastendruk gedurende de rapportageverplichting 
iets positiever beoordeeld heeft, met 20% van de respondenten die de lastendruk tijdens het beheer een de 
uitvoering van het convenant als (zeer) licht beschouwen en 28% van de respondenten die de lastendruk tijdens 
de rapportageverplichting als (zeer) licht beschouwen. Dit zou kunnen worden verklaard doordat de 
rapportageverplichting primair een verantwoordelijkheid is van de penvoerder (waarbij deze input vraagt van de 
deelnemers), terwijl er tijdens het beheer en de uitvoering meer administratieve taken zijn voor deelnemers. Deze 
uitkomst is tevens interessant in het licht van de mate waarin de dossiervorming bij RVO.nl afwijkt van het MEE-
plan van RVO.nl (zie Appendix B). 
 

 
Figuur 5.9 – Hoe heeft u de administratieve lastendruk ervaren gedurende: Rapportageverplichting 
gedurende uitvoering van het convenant? (n=95) 

Er is bij de uitvoering door RVO.nl en de posten rekening gehouden met de uitkomsten van 
klanttevredenheidsonderzoeken die RVO.nl heeft laten uitvoeren voor PIB. 

Het klanttevredenheidsonderzoek dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd door RVO.nl (afdeling IPEO) is gericht 
op de penvoerders en gaat onder meer over de mate waarin men tevreden is over de informatievoorziening door 
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RVO.nl en de afstemming met de programmamanagers.42 In een vraaggesprek laten de programmamanagers 
weten dat de uitkomsten over het algemeen positief zijn en dat negatieve feedback direct wordt teruggekoppeld.43 
Een voorbeeld van een aanpassing die is doorgevoerd op basis van de uitkomsten van het 
klanttevredenheidsonderzoek, is de verbetering van de informatievoorziening over PIB door RVO.nl; er zijn 
betere beschrijvingen gekomen van de processen binnen PIB. Dit heeft bijgedragen aan de eenduidigheid van 
PIB, wat zowel voor de deelnemers als voor RVO.nl en de posten voordelen heeft.  
 
De programmamanagers hebben laten weten dat aan de collega’s die belast zijn met de uitvoering van het 
klanttevredenheidsonderzoek, gevraagd is om ook bedrijven mee te nemen in het onderzoek, om zicht te krijgen 
op de wijze waarop bedrijven tegen PIB en de uitvoering daarvan aankijken. Op dit moment is dit verzoek nog 
niet gehonoreerd. Daarnaast geven zij aan dat de respons op het onderzoek doorgaans laag is. Van de 15 – 20 
penvoerders die worden aangeschreven (het aantal PIBs dat per jaar loopt), reageert minder dan de helft.  
 

5.2.4. Het is aannemelijk dat een PIB-convenant voor een gedeelte 
van de respondenten onderdeel is van een bredere strategie 
van ondernemen in het buitenland 

Uit de enquête en casestudies blijkt dat een deel van de deelnemers gebruik (heeft ge-)maakt van andere 
instrumenten en/of subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van internationale activiteiten, wat kan duiden op een 
bredere internationale strategie. De antwoorden op een aantal enquêtevragen laten zien dat het aannemelijk is 
dat voor een gedeelte van de respondenten het PIB-convenant onderdeel is van een brede strategie van 
ondernemen in het buitenland. Uit vraag 7, ‘Heeft u, voordat u betrokken raakte bij het PIB-convenant, gebruik 
gemaakt van andere instrumenten en/of subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van uw internationale 
activiteiten?’, komt naar voren dat 54% van de respondenten (n=146) voor zijn of haar betrokkenheid bij PIB 
reeds gebruik maakte van andere instrumenten en/of subsidies ter ondersteuning van internationale activiteiten, 
waarvan o.a. missies en evenementen (23% van de respondenten) en 2g@there (17% van de respondenten) het 
meest populair waren (figuur 5.10). Uit vraag 7a ‘En tijdens het PIB-convenant?’, komt naar voren dat 32% van 
de respondenten gedurende zijn of haar deelname aan PIB, óók gebruik maakt of heeft gemaakt van andere 
instrumenten. Deze gegevens wijzen uit dat voor minstens 32% van de respondenten PIB één van meer 
instrumenten of subsidiefaciliteiten was waar zij gebruik van maakten ter ondersteuning van internationale 
activiteiten, wat kan wijzen op een bredere strategie op het gebied van internationale activiteiten en mogelijke 
synergie tussen PIB en andere instrumenten. Het kan ook wijzen op opportunistisch gedrag van bedrijven ten 
aanzien van het handig verkrijgen van subsidiegelden.  

 
Figuur 5.10 – Heeft u, voordat u betrokken raakte bij het PIB-convenant, gebruik gemaakt van andere 
instrumenten en/of subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van uw internationale activiteiten? En tijdens 
de uitvoering van het PIB-convenant? (n=146) 
 

Uit de casestudies komt, voor zover daar informatie over beschikbaar is, naar voren dat een aantal deelnemers 
tegelijktijdig met hun deelname aan PIB gebruik maakt van andere instrumenten voor handelsbevordering. Een 
deelnemer van Grupo Agri-Mex Holanda maakt bijvoorbeeld gebruik van het DGGF revolving fund, zij het niet 
in Mexico. Een andere deelnemer van dit convenant geeft aan betrokken te zijn bij samenwerkingsverbanden in 
Indonesië (2g@there) en in Korea, Myanmar en Ethiopië (K2K en Nuffic). Daarnaast is er een aantal deelnemers 
dat al eerdere ervaring heeft met het PIB-programma. Volgens hen is er tussen verschillende convenanten binnen 
dezelfde sector ook sprake van een bepaalde mate van synergie.  

Deelnemers zien PIB als vehikel om internationaal te ondernemen. In de enquête is ook gevraagd naar de 
motivatie van de deelnemers om mee te doen aan het PIB-programma. De top 3 van de resultaten (zie tabel 5.3) 
laat zien we dat de belangrijkste motivatie van respondenten het ‘vergroten van het netwerk in het doelland’, het 

                                                             
42 Bijlage Monitoring, Evaluatie en Effectmeting 2013, p. 17. 
43 Groepsinterview PIB-programmamanagers op 20/12/16. 
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‘uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang’ en het ‘vergroten van mijn omzet in 
het doelland’ is. Deze top drie wijst uit dat de deelnemers PIB beschouwen als vehikel om hun netwerk, 
activiteiten en omzet in het doelland te vergroten. Het in contact komen met andere deelnemers/bedrijven uit 
dezelfde sector, het in contact komen met de overheid in het doelland en het wegnemen van institutionele 
belemmeringen met behulp van PIB worden ook als belangrijk gezien, maar springen er minder uit dan de eerste 
drie punten van motivatie.  

In welke mate waren de volgende argumenten voor u 
van toepassing als gevolg waarvan u deel wilde nemen 
aan het PIB-convenant? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

% antwoorden 
‘grote’ of ‘zeer 

grote mate’ 
(n=150) 

% antwoorden 
‘gemiddeld’ 

(n=150) 

 

‘Het vergroten van mijn netwerk in het doelland’ 83% 10% 

‘Het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een 
meerjarige samenhang’ 

80% 13% 

‘Het vergroten van mijn omzet in het doelland’ 76% 12% 

‘Het in contact kunnen treden met andere 
clusterdeelnemers’ 

62% 23% 

‘Het versterken van de samenwerking met andere 
Nederlandse bedrijven’ 

60% 30% 

‘Mijn organisatie kan in contact komen met de overheid in 
het doelland’ 

58% 26% 

‘Het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen 
met behulp van PIB-convenant’  

47% 33% 

Tabel 5.3 – In welke mate waren de volgende argumenten voor u van toepassing als gevolg waarvan u deel 
wilde nemen aan het PIB-convenant? (n=150) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.44 

Er lijkt enige mate van samenhang te bestaan tussen het willen vergroten van het netwerk in het doelland, het in 
contact willen komen met de overheid aldaar, het willen vergroten van de omzet, en het daadwerkelijk genereren 
van meer ingangen of een uitgebreider netwerk: 

 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument (>0,98; 0,592; sterk) 

 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
vinden zij in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument (>0,98; 0,5025; 
matig) 

 Naar mate respondenten het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,5281; 
matig) 

Er lijkt enige mate van samenhang te bestaan tussen het willen vergroten van de omzet in het doelland, de 
verwachting meer markttoegang, bekendheid en extra business te zullen generen, en het daadwerkelijk verkrijgen 
van meer ingangen en meer markttoegang: 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van 
het convenant (>0,98; 0,6911, sterk) 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij grotere bekendheid te bereiken als gevolg van het convenant. (>0,95; 0,4591; matig) 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het convenant (>0,98; 0,5777; matig) 

 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer ingangen / een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 0,4522; 
matig) 

                                                             
44 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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 Naar mate respondenten het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, 
heeft het convenant hen vaker meer markttoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen. 
(>0,98; 0,3939; matig) 

Er lijkt enige mate van samenhang te bestaan tussen het in contact willen komen met de overheid in het doelland, 
de verwachting een uitgebreider netwerk te creëren, meer markttoegang te bereiken en extra business te 
genereren, en het daadwerkelijk bereiken van een uitgebreider netwerk: 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het 
convenant. (>0,98; 0,6838; sterk) 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als 
gevolg van het convenant. (>0,95; 0,4567; matig) 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het convenant (>0,95; 0,4815; 
matig) 

 Naar mate respondenten in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument 
vinden, heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd (>0,98; 
0,3934; matig) 

Er lijkt enige mate van samenhang te bestaan tussen het willen terugdringen van institutionele belemmeringen, 
het in contact komen met de overheid in het doelland, het willen vergroten van de omzet aldaar, belemmerende 
regelgeving te willen aanpassen, en de verwachting een uitgebreider netwerk te genereren: 

 Naar mate respondenten het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het 
PIB-convenant een belangrijk argument vinden, vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland 
een belangrijk argument (>0,98; 0,592; sterk) 

 Naar mate respondenten het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het 
PIB-convenant een belangrijk argument vinden, vinden zij in contact komen met de overheid in het 
doelland een belangrijk argument (>0,98; 0,496; matig) 

 Naar mate respondenten het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het 
PIB-convenant een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider 
netwerk te bereiken als gevolg van het convenant. (>0,95; 0,4786; matig) 

 Naar mate respondenten belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is 
het wegnemen van institutionele belemmeringen een belangrijk argument voor deelname aan PIB 
(>0,98; 0,4323; matig) 

De wens om meer in contact te treden met andere Nederlandse bedrijven wordt in sommige omstandigheden als 
enige niet genoemd als reden om deel te nemen aan PIB. Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van 
internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk argument vinden, zijn het in contact 
kunnen treden met andere Nederlandse deelnemers en versterken van de samenwerking met andere Nederlandse 
bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld. 

Daarnaast lijkt de wens naar intensievere samenwerking met Nederlandse clusterleden weinig samen te gaan met 
de wens institutionele belemmeringen weg te nemen of taal- en cultuurverschillen te overbruggen: 

 Naar mate respondenten het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers een belangrijk 
argument vinden, is het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het PIB-
convenant geen belangrijk argument voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.  

 Naar mate respondenten taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, is alleen het 
versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argument voor 
deelname aan PIB, alle andere argumenten doen wel opgeld. 

Daarnaast geldt dat naar mate respondenten taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zij het 
versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven en het versterken van de samenwerking met 
andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB vinden. Ook het wegnemen 
van institutionele belemmeringen achten zij geen belangrijk argument. Alle andere argumenten doen wel opgeld. 
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Naar mate respondenten te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, zijn het in contact 
kunnen treden met andere clusterdeelnemers, het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse 
bedrijven, en het in contact komen met de overheid in het doelland, geen belangrijk argumenten voor deelname 
aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.  

Naar mate respondenten hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zijn het wegnemen van 
institutionele belemmeringen, en het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen 
belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld (geen sign correlatie). 

Naar mate respondenten de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als 
handelsbelemmering zien, zijn het vergroten van het netwerk in het doelland en versterken van de samenwerking 
met andere Nederlandse bedrijven, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten 
doen wel opgeld. 

Naar mate respondenten het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als 
handelsbelemmering zien, is het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen 
belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld. 

Deelnemers die het in meerjarige samenhang uitvoeren van internationale activiteiten belangrijk vinden, lijken 
een voorkeur te kennen voor specifieke bouwstenen, en verwachten daarmee hun netwerk uit te kunnen breiden 
en meer markttoegang te bereiken: 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige 
seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke 
bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,4121; matig) 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij het Holland paviljoen een meer belangrijke 
bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,3932; matig) 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij Holland branding publicaties een meer 
belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling (>0,98; 0,512; matig); 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk 
te bereiken als gevolg van het convenant. (>0,98; 0,488; matig) 

 Naar mate respondenten het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige 
samenhang een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het 
aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant. (>0,95; 0,4313; matig) 

Uit de casestudies komt ook duidelijk naar voren dat de deelnemers PIB als vehikel zien om internationaal te 
(kunnen) ondernemen. Uit de interviews met deelnemers blijkt dat zij PIB met name beschouwen als het ideale 
instrument om voet aan de grond te krijgen in de markt in het doelland, enerzijds dankzij de planmatige 
ondersteuning vanuit de overheid (met name via G2G en economische diplomatie) en anderzijds dankzij de 
mogelijkheid om de doelmarkt in het doelland collectief te kunnen bewerken vanuit het PIB-cluster. Uit de 
casestudies blijkt dat de wat grotere partijen vaak al actief zijn in het buitenland. Voor deze bedrijven is het 
dankzij hun omvang gemakkelijker om een bepaald marktaandeel te verwerven in een buitenlandse markt. Deze 
partijen zien PIB dan ook met name als een instrument dat de samenwerking met de overheidsinstanties en 
eventuele partners institutionaliseert en structureert. Bovendien past PIB voor dit soort bedrijven goed in de 
reeds bestaande internationaliseringsstrategie. Voor de wat kleinere bedrijven, met ‘minder vlees aan de botten’ 
is een programma zoals PIB veelal de enige kans op ondernemen in het buitenland. Voor hen past PIB dan ook 
met name binnen een strategie die gericht is op het verkennen van buitenlandse markten en internationaal uit te 
breiden.  

In de casestudie van convenant East Coast Electric komt op dit punt naar voren dat deelname aan dit convenant 
voor de deelnemers over het algemeen is dusdanig strategisch is, dat zij alle graag hun kansen in de VS beproeven 
in verband met de grootte van de afzetmarkt en het gegeven dat deze sector daar nog minder ver ontwikkeld is. 
Daarbij komt dat het optreden als cluster voor veel partijen de enige manier is waarop zij de markt in de VS 
kunnen betreden. Ook gaat het in het geval van dit convenant om een aantal vrij jonge bedrijfjes die 
overheidssteun zoals die van het PIB-programma nodig hebben om ook maar iets te kunnen ondernemen in het 
buitenland en dan vooral in zo’n verre en complexe markt als de VS. 
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5.3. Penvoerders en RVO.nl hebben in verschillende fasen 
de sterkst sturende rol; de convenanten zijn goed 
afgestemd met het beleid van posten en 
vakdepartementen 

5.3.1. Penvoerders vervullen over het algemeen een positief 
sturende rol binnen het convenant en zowel de deelnemers als 
de publieke betrokken partijen ervaren de samenwerking met 
penvoerders over het algemeen als ‘goed’ of ‘zeer goed’ 

Penvoerders vervullen over het algemeen een positief sturende rol binnen een convenant. Uit de meeste 
casestudies komt naar voren dat de penvoerder een betrokken en positief sturende rol heeft vervuld binnen het 
convenant waar deze bij betrokken was.  
 
Bij convenanten zoals Watermanagement Slowakije, East Coast Electric, D2ragon China, Grupo Agri-Mex 
Holanda hebben de betrokkenen aangegeven dat de penvoerders vanaf het selectieproces en het formuleren van 
het convenant procesafspraken hebben gemaakt met de deelnemers, wat vanaf het begin voor duidelijkheid heeft 
gezorgd. Over de sturing van de penvoerder binnen het convenant Dutch Sports Infrastructure in de beginfase 
van het convenant is niet veel bekend, behalve dan dat de deelnemers tevreden zijn over deze partij. De 
betrokkenen bij de convenanten Natural Minerals for Hungary geven aan dat de penvoerder meer een 
administratieve functie vervult en inhoudelijk weinig bijdraagt. Dit convenant wordt meer gestuurd door de post 
en de lokale liaison.  
 
Gedurende de uitvoering van de bovengenoemde convenanten (sommige lopen nog steeds), sturen de 
penvoerders – behalve die van Natural Minerals Hungary waar de post en liaison een sturende rol hebben - 
actief op de uitvoering van de convenanten, zij onderhouden contact met de lokale liaison(s), de post(en) en de 
deelnemers, en zij fungeren als schakel tussen deze partijen. Verder organiseren de penvoerders (vrijwel 
allemaal) halfjaarlijkse meetings met de projectgroep en het cluster. Ook zijn penvoerders verantwoordelijk voor 
de financiële verantwoording van de convenanten en levert een groot gedeelte van de hen (o.a.) halfjaarlijkse 
kwalitatieve en kwantitatieve voortgangsrapportages aan de post en aan RVO.nl. In het geval van 
Watermanagement Slowakije, heeft de penvoerder missierapporten ingediend die als voortgangsrapportages 
dienden en bij Dutch Sports Infrastructure lijkt de voortgangsdocumentatie gedeeltelijk te ontbreken. Over dit 
proces laat de medewerker van de post in Brasilia die bij Grupo Agri-Mex Holanda betrokken was, weten dat de 
bedrijven verantwoording aflegden aan de penvoerder en dat de post direct contact had met de penvoerder over 
de verschillende activiteiten. Die rondde de financiële verantwoording na elke activiteit af, zodat de post en 
penvoerder het budget goed bij konden houden. 
 
De activiteiten van de penvoerders lijken voor het grootste gedeelte van de convenanten succesvol te zijn. Alleen 
in het geval van Grupo Agri-Mex Holanda en binnen het convenant Natural Minerals for Hungary, geven de 
penvoerders aan dat het (af en toe) moeilijk is gebleken de deelnemers te activeren. Volgens de penvoerder zitten 
de deelnemers van Natural Minerals for Hungary met een zekere mate van opportunisme in het cluster, 
waardoor het cluster een beperkte sectorbrede uitstraling heeft. Bovendien is het voor de penvoerder moeilijk de 
deelnemers te motiveren voor activiteiten die het gehele cluster ten goede komen en kost het de penvoerder veel 
tijd en energie de deelnemers bij meetings te betrekken en verantwoording van hen te krijgen.  
 
Een interessante casus om hier tegenover te zetten is het convenant D2ragon China, waar de penvoerder een 
brancheorganisatie is die het cluster samen met een ‘clusterleider’ trekt, oftewel een deelnemer van het convenant 
die een leidende functie heeft. Binnen dit samenwerkingsverband geloven de deelnemers juist in het voordeel van 
het gezamenlijk optreden, waardoor men zeer toegewijd is aan het convenant en als geheel krachtig overkomt. 
Wat daarnaast interessant is aan dit convenant, is dat de penvoerder dankzij haar functie als brancheorganisatie 
kennis heeft van de markt, de belangen van de gehele sector behartigt en zo in staat is meerdere partijen binnen 
de sector bij de PIB te betrekken. 

Zowel de deelnemers, als de publieke betrokken partijen ervaren de samenwerking met penvoerders over het 
algemeen als ‘goed’ of ‘zeer goed’. De resultaten van de enquête laten zien dat de deelnemers de samenwerking 
met de penvoerders over het algemeen als goed tot zeer goed beoordelen (figuur 5.11). Maar liefst 69% van de 
respondenten (n=89) rapporteert een positieve samenwerking te hebben gehad met de penvoerder. 20% van de 
respondenten beoordeelt de samenwerking als ‘neutraal’ en 11% van de respondenten meent dat de 
samenwerking ‘moeizaam’ tot zeer ‘moeizaam’ is verlopen.  
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Figuur 5.11 – Hoe heeft u de samenwerking met de penvoerder tijdens de uitvoering van het convenant 
ervaren? (n=89) 

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.45 

De perceptie van de samenwerking tussen de deelnemers en de penvoerder hangt in enige mate samen met een 
positieve perceptie van de impact en zinvolheid van een PIB-convenant: 

 Naar mate respondenten vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties 
van Nederland met het doelland om de betreffende sector, ervaren zij een betere samenwerking met de 
penvoerder (>0,98; 0,3929; matig). 

 Naar mate respondenten meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat 
hebben geleid, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder (>0,98; 0,4932; matig). 

Daarnaast hangt de perceptie van de kwaliteit van de samenwerking samen met enkele specifieke bouwstenen uit 
PIB: 

 Naar mate respondenten uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van 
hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder (>0,98; 0,6348; sterk). 

 Naar mate respondenten inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen 
vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder 
(>0,98; 0,4289; matig). 

 Naar mate respondenten uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van 
hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder (>0,98; 0,4528; matig). 

 Naar mate respondenten activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer 
belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking 
met de penvoerder (>0,95; 0,4123; matig). 

 Naar mate respondenten activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer 
belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking 
met de penvoerder (>0,95; 0,488; matig). 

Uit de casestudies komt ook een overwegend positief beeld naar voren ten aanzien van de samenwerking met de 
penvoerders. Zowel de deelnemers, de posten en RVO.nl zijn grotendeels tevreden. Over de penvoerders van 
Watermanagement Slowakije, East Coast Electric, D2ragon China, Waterzuivering Brazilië en Grupo Agrimex 
Holanda en Orange goes Green zijn de deelnemers voornamelijk zeer positief. Bij Dutch Sports Infrastructure 
merkt één deelnemer op het niet geheel eens te zijn met de manier waarop de penvoerder de lasten verdeling 
heeft georganiseerd voor partijen die later bij het cluster zijn aangehaakt. Bij Natural Minerals for Hungary is 
de rol van de penvoerder beperkt gebleven en men heeft zich niet heel duidelijk geuit over de relatie met deze 
persoon.  
 
De posten en RVO.nl lijken over het algemeen ook positief over samenwerking met de penvoerders van de acht 
convenanten die zijn gebruikt als casestudies. De programmamanager van RVO.nl die verantwoordelijk was voor 

                                                             
45 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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East Coast Electric laat weten dat de penvoerder zeer nauw betrokken was bij PIB en bij de individuele 
clusterpartners en dat hij inhoudelijke kennis van de sector had, hetgeen heel prettig was voor alle betrokkenen. 
Daarnaast geeft zij aan dat het duidelijke verwachtingsmanagement van penvoerder naar clusterpartners bij 
droeg daarnaast bij aan prettige samenwerking. De ambassade in China zegt over de samenwerking met de 
penvoerder van D2ragon China dat zij intensief samenwerken. Medewerker van het Consulaat-Generaal in New 
York, die betrokken is geweest bij East Coast Electric, merkt op dat het in deze werkrelatie (post-penvoerder) wel 
van belang is dat er duidelijke contractuele afspraken worden gemaakt en dat het belangrijk is dat de post zich in 
dezen bewust is van haar opdrachtgeversrol. Ook de postenmedewerker die betrokken is geweest bij Orange Goes 
Green benadrukt dat het belangrijk is om de werkrelatie een duidelijk kader te geven.  

5.3.2. RVO.nl vervult voornamelijk een sturende rol gedurende het 
selectieproces van een convenant en de posten geven duidelijk 
sturing aan de uitvoering van een convenant  

RVO.nl stuurt op ‘afstand’, een samenwerkingsvorm die door de deelnemers overwegend positief wordt ervaren. 
De rol van RVO.nl ten aanzien van de PIB-convenanten met name sturend tijdens het selectieproces van een PIB-
aanvraag en de formulering van een convenant en het bijbehorende actieplan. Vooral in deze fase kan RVO.nl 
invloed uitoefenen op de afspraken die worden gemaakt binnen een samenwerkingsverband. In de uitvoering van 
een convenant, die van start gaat op het moment dat dit getekend wordt, vervult de verantwoordelijke 
programmamanager bij RVO.nl een duidelijk minder prominente rol in de sturing op de uitvoering van de 
convenanten. Dit komt doordat deze grotendeels door de post wordt overgenomen. RVO.nl houdt vanaf dat 
moment (in de meeste gevallen) op afstand een vinger aan de post bij de post en de lokale liaison en eens in het 
half jaar is hij of zij bij de clustermeetings aanwezig. 
 
Het beeld van ‘sturing op afstand’ wordt onderschreven door de resultaten uit de enquête bij vraag 37, over de 
frequentie waarmee de deelnemers contact hebben gehad met RVO.nl tijdens de uitvoering van het convenant 
(n=90). Een derde van de respondenten heeft eens per maand contact met RVO.nl. Hetzelfde geldt voor het 
percentage van de respondenten dat eens per kwartaal contact heeft met RVO.nl. 27% van de respondenten heeft 
eens per half jaar of eens per jaar contact met RVO.nl. Dat zou bijvoorbeeld tijdens de clustermeetings kunnen 
zijn en slechts 10% geeft aan wekelijks contact te hebben met RVO.nl (zie figuur 5.12).  
 

 
Figuur 5.12 – Met welke frequentie heeft/had u contact met de RVO.nl tijdens de uitvoering van het 
convenant? (bij benadering) (n=90) 
 

Uit de enquête blijkt dat men contact opneemt met RVO.nl over onderwerpen zoals het wijzigen van het actieplan, 
communicatie over de voortgang van het actieplan, onduidelijkheid over gemaakte afspraken en financiële 
afspraken.  

De enquête laat tevens zien dat 72% de respondenten het contact met RVO.nl over het algemeen als ‘goed’ of ‘zeer 
goed’ bestempelt, waaruit we kunnen concluderen dat het overgrote deel van de respondenten (n=91) het contact 
met RVO.nl als prettig ervaart (zie figuur 5.13).  
 

 
Figuur 5.13 – Hoe ervaart u de samenwerking met RVO.nl of hoe heeft u die ervaren? (n=91) 
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Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.* 

De perceptie van de kwaliteit van de samenwerking tussen deelnemers en RVO.nl lijkt in enige mate samen te 
hangen met omzet die deelnemers genereren dankzij de PIB-activiteiten. Naar mate een convenant deelnemers 
meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, zijn zij positiever over de samenwerking met RVO.nl (>0,98; 0,4412; 
matig). 

Daarnaast geldt dat naar mate respondenten positiever zijn over de samenwerking met RVO.nl, zij het 
adviesgesprek met RVO.nl als eenvoudiger ervaren (>0,98; 0,4622; matig). 

De casestudies onderschrijven dit positieve beeld grotendeels, zoals bijvoorbeeld Watermanagent in Slowakije 
en D2ragon China. Bij twee casestudies is het beeld wat men heeft van de sturing/het optreden van RVO.nl 
minder positief. Dit zijn Natural Minerals for Hungary en Grupo Agri-Mex Holanda. Beide convenanten zijn 
door RVO.nl voorzien van een communicatiestrategie. Dit proces duurde echter een stuk langer dan afgesproken, 
wat voor Natural Minerals for Hungary voor planningsproblemen heeft gezorgd. De betrokkenen van beide 
convenanten geven bovendien aan dat de betrokkenheid van de desbetreffende programmamanager van RVO.nl 
te wensen over liet.  

De verklaring hiervoor lijkt in beide gevallen te liggen in de drukke agenda van de programmamanagers, waarin 
er voor PIB geen ruimte is. Bij Grupo Agri-Mex Holland is hierdoor meer ruimte is ontstaan voor sturing door 
de post. In vraaggesprekken geven sommige programmamanagers aan te weinig tijd te hebben voor PIB, en dat 
hun betrokkenheid daardoor minder groot is dan zij zelf zouden wensen. Tegelijkertijd geven zij aan dat kundige, 
lokale liaisons zo een mate van betrokkenheid kunnen compenseren. Desalniettemin is in sommige gevallen een 
mismatch ontstaan tussen sturing en adviezen vanuit RVO.nl en de capaciteit van kleine bedrijven die deelnemen 
aan het convenant. 

Uit een interview met de programmamanagers van RVO.nl, komt naar voren dat er een spanning heerst tussen 
de wens van RVO.nl/de afdeling inkoop om lange termijn plannen op te stellen en de dynamische realiteit waar 
het MKB mee te maken heeft. Zij merken op dat bedrijven en de overheid binnen PIB gelijkwaardige partners 
zijn, maar dat dit soms niet zo wordt ervaren. Volgens hen is dit met name het geval wanneer inkoop een ‘rem’ 
zet op de financiering van onderdelen uit actieplannen. Dit punt komt ook naar voren in de casestudies. 
Deelnemers hebben het meermaals gehad over dit spanningsveld en over hun wens om meer flexibiliteit aan de 
kant van RVO.nl.  
 
De posten sturen actief op de uitvoering van een convenant. Deze ondersteuning wordt door de deelnemers over 
het algemeen als zeer positief ervaren. Ambassades en consulaten-generaal vervullen voor een groot deel van de 
PIB-convenanten een belangrijke, sturende rol in de uitvoering van de convenanten en de afspraken die daarin 
zijn vastgelegd. De post stuurt op de voortgang van de activiteiten en houdt deze voortgang bij. Daarnaast stuurt 
zij op de actieve bijdrage van de deelnemers en op het budget. Tevens is de post officieel werkgever van de lokale 
liaison en stuurt daarom dus ook op de activiteiten van deze liaison. Naast het begeleiden van de liaison, 
ondersteunt de post het cluster o.a. bij zijn activiteiten op het gebied van G2G, economische diplomatie en bij het 
opbouwen van een netwerk binnen de doelmarkt in het doelland.46 In sommige gevallen, zoals bij Grupo Agri-
Mex Holanda, komt het voor dat de post een voortrekkersrol vervult binnen het convenant en de penvoerder 
ondersteunend is aan de post, in andere gevallen is de post juist minder sturend, zoals bij Dutch Sports 
Infrastructure.  

Uit de enquête blijkt dat men over het algemeen erg blij is met de ondersteuning/sturing van de post in de 
uitvoering van het PIB-programma; 78% van de respondenten heeft de ondersteuning als ‘goed’ of ‘zeer goed’ 
ervaren (n=121). Men is over de bijdrage van de post dus nog positiever dan over de samenwerking met RVO.nl 
(figuur 5.14).  

                                                             
46 Economische diplomatie: activiteiten die gericht zijn op marktordening, markttoegang en het oplossen van problemen ten 
behoeve van het samenwerkingsverband door het postennetwerk in het betreffende land en betrokken ministeries.  
Activiteiten bestaan uit het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden door de post ten behoeve van het cluster, 
het voorbereiden en opstellen van MOU's of andere samenwerkingsovereenkomsten door de post en Nederlandse 
Ministeries en/of het organiseren van kleinschalige activiteiten met buitenlandse overheden zoals een seminar of een 
workshop. Bron: www.RVO.nl 
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Figuur 5.14 – Hoe heeft u de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat ervaren? (n=121)  

Een nadere beschouwing van de uitkomsten van de internetenquête biedt enkele interessante inzichten die wij 
hieronder uiteenzetten.47 

De waardering die deelnemers ervaren voor de ondersteuning vanuit ambassades of consulaten lijkt samen te 
hangen met de PIB-bouwstenen die deelnemers belangrijk vinden, de mate waarin verwachtingen over en weer 
duidelijk zijn, en de impact die van een PIB-convenant verwacht wordt: 

 Naar mate respondenten het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke 
bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van 
ambassade(s)/consulaat (>0,95; 0,6138; sterk). 

 Naar mate het voor respondenten duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het 
PIB-instrument, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat (>0,98; 0,4723; 
matig). 

 Naar mate respondenten het Holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen achten in het bereiken 
van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat (>0,98; 
0,3916; matig). 

 Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met 
het doelland om de betreffende sector, zijn zij positiever over de ondersteuning van 
ambassade(s)/consulaat (>0,95; 0,4854; matig). 

 Naar mate respondenten inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen 
vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals 
een seminar, workshop of netwerkdiner als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat (>0,98; 0,3903; 
matig). 

Sommige verwachtingen van deelnemers hangen samen met een negatieve perceptie van enkele vormen van 
ondersteuning door ambassades en consulaten: 

 Naar mate deelnemers meer markttoegang en minder knelpunten in de doelmarkt verwachten te behalen 
met het convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een 
waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat (>0,98; -0,6636; sterk). 

 Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm 
van ondersteuning door de ambassade / het consulaat (>0,98; -0,6594; sterk). 

 Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met 
het doelland om de betreffende sector, vonden zij praktisch ondersteuning van het cluster minder vaak 
een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat (>0,98; 0,6132; sterk). 

 Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen 
met het convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een 
waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat (>0,95; -0,5317; matig). 

                                                             
47 Nota bene: deze analyse is in beperkte mate betrouwbaar, door de relatief lage N waarop deze rust. De gedane uitspraken 
dienen daarom met enige slag om de arm te worden gelezen, en het wordt de lezer afgeraden al te sterke conclusies te 
verbinden aan de uitspraken. 
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 Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, 
vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm 
van ondersteuning door de ambassade / het consulaat (>0,95; -0,5248; matig). 

Daarnaast geldt dat naar mate respondenten het verwerven van projecten bij internationale organisaties een 
waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de ambassade / het consulaat, zij praktische ondersteuning 
van het cluster minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat 
(>0,98; -0,4272; matig). 

De casestudies laten een vergelijkbaar beeld zien. Binnen de convenanten Watermanagement Slowakije, East 
Coast Electric, D2ragon China, Natural Minerals Hungary en Grupo Agrimex Holanda is men zeer tevreden 
over de bijdrage die de post heeft geleverd de uitvoering van het convenant. Binnen al deze convenanten is de 
post zeer sturend geweest in de uitvoering. 
 
In de bovengenoemde casestudies zijn op basis van de stakeholder interviews de volgende conclusies getrokken: 
 

‘Het consulaat heeft vanaf de start van dit convenant duidelijk gestuurd op de uitvoering ervan, met name als het gaat om 
de activiteiten van de penvoerder (actieplan). De ondersteuning van het consulaat is als nuttig en prettig ervaren.’ – East 
Coast Electric 
 
‘Uit interviews met de clusterleden blijkt dat zij vooral veel contact/samenwerking hebben met de ambassade. Zij 
beschouwen de ondersteuning die van daaruit wordt geboden als zeer waardevol en goed. De clusterleden en de 
ambassade zelf benadrukken dat vanwege de prominente rol van de Chinese overheid binnen deze sector, de ambassade 
een hele duidelijke rol heeft binnen dit convenant.’ – D2ragon China 
 
‘De post heeft een belangrijke sturende rol gehad, mede doordat er regelmatig contact is geweest met de liaison. De post 
heeft soms kritisch gestuurd. Tevens heeft zij richting RVO.nl gestuurd op het opstellen van een communicatiestrategie.’ – 
Natural Minerals for Hungary 
 
‘Na de beginfase heeft de post de sturing op zich genomen. De ambassade en de liaison hebben continu gestuurd op een 
actieve bijdrage van de deelnemers en hebben zich ook ingezet om opportunities te creëren voor de deelnemers.’ – Grupo 
Agri-Mex Holanda 

 

Bij de overige drie convenanten is de rol van de post minder sturend (geweest). Bij Dutch Sports Infrastructure 
heeft de penvoerder de sturing van het convenant grotendeels op zich genomen. Bij Orange Goes Green is er wel 
sprake van nauwe samenwerking tussen de post en de penvoerder, maar is de penvoerder leidend. Dit geldt ook 
voor Waterzuivering in Brazilië, waarbij de posten ideeën hebben aangedragen/operationeel werk verrichtten, 
maar het cluster uiteindelijk verantwoordelijk was voor het nemen belangrijke beslissingen.  
 

5.3.3. PIB lijkt doorgaans goed te passen binnen de 
meerjarenplannen van de posten en is daarmee van 
toegevoegde waarde voor de post 

Op basis van de beschikbare informatie, lijkt het PIB-programma doorgaans goed te passen binnen de 
meerjarenplannen van de posten. De topsectorenaanpak resoneert in vrijwel alle plannen waar wij informatie 
over hebben ontvangen. Dit is een directe link met het PIB-programma. In sommige gevallen is er sprake van 
synergie op meer punten. Het antwoord op deze vraag is gebaseerd op vier MIBs ontvangen,48 uit India, Brazilië, 
China en de VS en de beschikbare informatie uit de interviews die zijn uitgevoerd voor de casestudies. De 
vraaggesprekken met de programmamanagers van RVO.nl zijn ook meegenomen.  
 
Dutch Sports Infrastructure past goed in het meerjarenplan van de post in India. Het convenant Dutch Sports 
Infrastructure past binnen de ambitie van Nederland om zich in India te concentreren op de topsectoren waar 
Nederland het verschil kan maken. De sector waar Dutch Sports Infrastructure, Hightech systemen en 
materialen, sluit aan op de topsectoren die voor het MIB van secundaire prioriteit zijn. Dit zijn sectoren waar 
grote mogelijkheden liggen, maar waar de uitkomsten onzeker zijn, waardoor jaarlijkse evaluatie nodig is om te 
bepalen of verdere inzet te rechtvaardigen is.49 Daarnaast wordt in het MIB bij de lessons learned vermeld dat 
Nederlandse bedrijven in India veel baat hebben bij economische diplomatie, dat G2G samenwerking goed werkt 
en dat het voor het MKB belangrijk is om inzicht te verwerven in de Indiase markt, voordat partijen deze markt 
betreden. Het PIB programma lijkt ook bij de dragen aan/goed te passen binnen deze lessons learned. De post 
zelf laat in een interview weten dat zij wil business (voor Nederland)] wil genereren en sterk gericht is op trade 
en minder op aid. Volgens de inteviewee past PIB goed in deze filosofie.  

                                                             
48 Twee van de vier MIB’s zijn geamendeerd alvorens naar PwC te zijn gestuurd. Dit staat vermeld in de bestandsnaam van de ontvangen 
documenten. Volgens RVO betreffen de amendementen het verwijderen van politieke passages. 
49 MIB post India ontvangen 5 januari 
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D2ragon China sluit ‘naadloos’ aan op de meerjarenstrategie van de post in China. In een interview met de 
betrokken medewerkers van de ambassade werd het evaluatieteam verteld dat PIB ‘naadloos’ past binnen de 
meerjarenstrategie van de post, met name op het gebied van innovatie en handelsbevordering. De MIB 
ondersteunt deze uitspraak. Hierin komen een aantal doelstellingen naar voren waar het PIB programma 
duidelijk aan bijdraagt:  

1. Het bevorderen van het Nederlandse economisch belang, via economische diplomatie en het 
topsectorenbeleid (o.a. HTS&M-sector); 

2. Het versterken van het merk NL; 
3. De inzet van de clusterbenadering; 
4. Het aansluiten op de Chinese economische groei. 50 

 
Orange goes green past binnen de meerjarenplannen van de post in San Francisco. In een interview met het 
Consulaat-Generaal komt naar voren dat het is moeilijk is om van een meerjarenstrategie te spreken in het geval 
van het Consulaat-Generaal in San Francisco. De huidige consul heeft grootse ambities op dit vlak. In de praktijk 
blijkt dat een Consulaat-Generaal echter ook verzoeken vanuit de NL overheid moet faciliteren, waardoor slechts 
beperkt een eigen koers mogelijk is. Wel is bekend dat het Consulaat-Generaal al langer een doelstelling heeft 
met betrekking tot duurzaamheid en het introduceren van Nederlandse kennis in die markt. Volgens het 
Consulaat-Generaal heeft het PIB-convenant zeker bijgedragen aan het realiseren van deze doelstelling. Dit wordt 
ondersteund door de beschikbaar gestelde MIB, waarin wordt vermeld dat een gefocuste topsectorenaanpak 
leidend is op economisch gebied. Binnen deze aanpak staat in de MIB de energiesector specifiek als ‘kans’ 
aangemerkt.51  
 
Waterzuivering in Brazilië past binnen het meerjarentopsectorenbeleid van de post. In een interview met de 
vertegenwoordiger van de post heeft de geïnterviewde het evaluatieteam laten weten dat de afval- en watersector 
een van de topsectoren is en dat het convenant een goede activiteit was om de Nederlandse sector bekendheid te 
geven. In de MIB staat over de Water en afvalsector: ‘Water- en afvalmanagement zijn twee interessante niches 
voor de topsector water in Brazilië. Het land kampt met droogtes, overstromingen, vervuiling van grond en water, 
en heeft problemen met afvalverwerking. Het Koninkrijk wordt op het terrein van de circulaire economie als 
referentieland gezien, zowel voor wetgeving als voor technische en slimme oplossingen.’. Het convenant 
Waterzuivering draagt hier dus zeker aan bij.52 
 

Watermanagement Slowakije heeft bijgedragen aan de bevordering van bilaterale relaties tussen Nederland en 
Slowakije en heeft de post in staat gesteld haar netwerk binnen de sector uit te breiden. In het interview met de 
vertegenwoordiger van de post in Slowakije, meldde zij dat PIB heeft bijgedragen aan de versterking van de 
bilaterale relatie tussen Slowakijke en Nederland. Bovendien heeft PIB de Nederlandse watersector nog beter op 
de kaart gezet in Slowakije en heeft PIB de ambassade een vehikel gegeven om haar netwerk binnen de Slowaakse 
overheid te versterken. Dit heeft er toe bijgedragen dat het Nederlandse imago is versterkt. 
 
In de algemene zin laat RVO.nl in het vraaggesprek van 20 december 2016 weten dat de posten sinds ongeveer 
een jaar beter de link weten te leggen tussen PIB en het eigen meerjarenplan. De posten lijken steeds beter in te 
zien dat een meerjarenplan kan dienen als een ‘paraplu’ voor PIB, maar ook als een manier om een convenant 
gedurende het selectietraject te beoordelen op de kant van slagen in het doelland. RVO.nl plaatst hierbij wel een 
kanttekening; in veel meerjarenplannen worden alle topsectoren benoemd als speerpunt. 

5.3.4. PIB sluit over het algemeen goed aan op de 
meerjarenstrategieën van de betrokken departementen 

Uit de casestudies komt, voor zover men daar informatie over kon geven, naar voren dat het PIB programma over 
het algemeen goed aansluit op en bijdraagt aan de meerjarenstrategieën/het beleid van de betrokken 
departementen.  

Zo laten medewerkers van EZ die betrokken zijn bij East Coast Electric en D2ragon China weten dat PIB heel 
goed in het topsectorenbeleid van het ministerie past. Bovendien geven zij beiden aan dat EZ staat voor publiek-
private samenwerking. De medewerker van EZ die betrokken was bij East Coast Electric laat daarnaast weten 
dat er vanuit het ministerie veel belang wordt gehecht aan het vertegenwoordigen van de Nederlandse clean-tech 
sector in het buitenland.  

Uit de casestudie van Grupo Agri-Mex Holanda blijkt PIB een belangrijk instrument is voor de landbouwraad 
om haar meerjarenstrategie te realiseren op het gebied van Agro en Food. De landbouwraad zou daarom graag 
zien dat het convenant wordt voortgezet, in verband met de kansrijke markt en de focus op tech, duurzaamheid 

                                                             
50 MIB post China ontvangen 22 december 
51 MIB post San Francisco ontvangen 22 december, ingekort alvorens naar het evaluatieteam verzonden 
52 MIB post Brazilië ontvangen 22 december, versie gecreëerd ter verzending naar het evaluatieteam 
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en veiligheid. Daarnaast is zij bezig met het opzetten van twee andere convenanten in Agro en Food. Een 
vertegenwoordiger van DG Agro (ook EZ) die betrokken is bij Natural Minerals for Hungary laat in een interview 
weten dat zij PIB op het gebied van Food en Agro ook als belangrijk programma ziet, met name voor de 
landbouwsector (MKB).  

5.3.5. De sturing van BZ op de uitvoering van PIB-convenanten 
door RVO.nl lijkt enigszins beperkt  

Uit de casestudies is gebleken dat de sturing van BZ op de uitvoering van PIB-convenanten door RVO.nl en de 
posten zeer beperkt is. Men geeft aan dat de aansturing vanuit BZ met name plaats vindt vanuit Directie 
Internationaal Ondernemen (DIO) en RVO.nl zelf. 
 
Uit de casestudie van Grupo Agri-Mex Holanda blijkt dat DIO met name op de hoogte gehouden wordt van de 
voortgang van het convenant dankzij het contact met DG Agro. De betrokkene vanuit DIO laat weten dat DIO 
medewerkers op dit moment vrij gelaten worden in de mate waarin zij betrokken zijn bij PIB. Hij meent zelf ook 
dat de afstemming tussen DIO en RVO.nl/het PIB-programma intensiever zou kunnen zijn, maar dat dat op dit 
moment niet genoeg tijd voor is. Daarnaast benadrukt hij dat het ook afhankelijk is van de sector en het gebied 
waar een PIB-convenant zich op richt, of er aandacht voor is vanuit DIO. De programmamanager van RVO.nl van 
Grupo Agri-Mex Holanda heeft aangegeven dat er sinds de aanstelling van een nieuwe beleidsmedewerker bij 
DIO beter contact is met deze organisatie. Met betrekking tot het convenant Natural Minerals for Hungary heeft 
RVO.nl aangegeven dat DIO de taken over laat aan DG Agro in verband met de inhoudelijke aansluiting. Uit het 
interview met DG Agro bleek dat DIO inderdaad geen actieve rol heeft vervuld binnen het partnerschap. Hoewel 
DG Agro regelmatig met de landbouwraad schakelt, is deze slechts op afstand betrokken.  

Uit de casestudie Waterzuivering in Brazilië, waarbinnen een interview is uitgevoerd met een 
beleidsmedewerker van BZ, blijkt dat de aansturing op de uitvoering van het convenant vanuit BZ zeer 
versnipperd is geweest over de afgelopen drie jaar, wat zorgt voor een versnipperd eigenaarschap. Bovendien 
verwijst deze medewerker met name naar DIO als het gaat om specifieke vragen over de samenwerking ten 
aanzien van het convenant, wat niet duidt op nauwe betrokkenheid. Voor de overige casestudies zijn er geen 
vertegenwoordigers van DIO geïnterviewd. Wel blijkt uit de casestudie van D2ragon China, dat BZ betrokken is 
bij de stuurgroep van het convenant (bestaande uit de penvoerder, RVO.nl, EZ en BZ), die o.a. een jaarlijkse 
evaluatiesessie organiseert.  
 
Over de rol van BZ ten opzichte van RVO.nl wijzen vraaggesprekken uit dat het handelingsperspectief van BZ als 
opdrachtgever aan RVO.nl complex is, en dat de breed geformuleerde opdrachtverstrekking van BZ aan RVO.nl 
wellicht niet altijd genoeg duidelijkheid biedt met betrekking tot de verwachtingen die BZ heeft ten aanzien van 
PIB.  

5.4. Uit de casestudies komt een overwegend positief beeld 
naar voren als het gaat om de efficiëntie van de 
uitvoering van het PIB-programma  

De stakeholders van de convenanten die onderwerp zijn van een casestudie, zijn overwegend positief over de 
efficiëntie van de uitvoering van het PIB-programma door de RVO.nl en de posten. Met name stakeholders rond 
Watermanagement Slowakije, East Coast Electric, D2ragon China en Waterzuivering Brazilië en - voor zover 
hierover informatie beschikbaar is – Dutch Sports Agriculture, menen dat het proces, op een paar kleine op en 
aanmerkingen na, efficiënt is verlopen. Zij zijn met name positief over de slagkracht van de desbetreffende 
post(en). Wat betreft de op- en aanmerkingen, worden onder andere een betere informatievoorziening door 
RVO.nl aan het begin van het traject genoemd, met name als het gaat om (de financiering van) de G2G-
component (Watermanagement Slowakije). Ook stipt men aan dat het goed zou zijn als RVO.nl op sommige 
punten flexibeler zou kunnen zijn in het schuiven met het budget en activiteiten, aangezien men graag wil kunnen 
inspringen op kansen die zich voordoen in de markt (onder andere D2ragon China). De post in New York, die 
betrokken was bij East Coast Electric, merkt op dat zij het af en toe lastig vond om een zeer divers cluster op 
efficiënte wijze te bedienen. Tot slot komt er uit de casestudie naar voren dat de duur van twee à drie jaar door 
sommige stakeholders als te kort wordt beschouwd. Zij menen dat een abrupt einde van PIB de efficiëntie en 
impact van een programma niet ten goede komt.  

De stakeholders van de convenanten Natural Minerals for Hungary, Grupo Agri-Mex Holanda en Orange Goes 
Green zijn minder positief over de efficiëntie van de uitvoering van het PIB-programma, voornamelijk als het 
gaat om de rol van RVO.nl. Zoals al eerder in deze procesevaluatie is aangehaald, blijkt uit de casestudies Natural 
Minerals for Hungary en Grupo Agri-Mex Holanda dat de respons van RVO.nl gedurende de uitvoering te 
wensen over heeft gelaten. Beide convenanten hebben lang moeten wachten op de door RVO.nl beloofde 
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communicatiestrategie en in het algemeen was er sprake van lange doorlooptijden aan de kant van RVO.nl. De 
verklaring hiervoor lijkt in beide gevallen te liggen in de drukke agenda van de programmamanagers, waarin er 
voor PIB geen ruimte was. Volgens penvoerder van Orange Goes Green had RVO.nl een efficiëntere aanpak 
kunnen hanteren bij het verlengen van de initiële fase naar de afbouwfase. Volgens de penvoerder was dit aan de 
wat lange kant.  

Enquêteresultaten lijken dit beeld in enige mate te bevestigen. Naar mate deelnemers meer geld steken in hun 
deelname aan het convenant, lijkt het convenant hen vaker al wat te hebben opgeleverd. Met enige 
voorzichtigheid kan een optimum gezien worden bij deelnemers die tussen de € 10.000 en € 50.000 uitgeven 
aan hun deelname aan een PIB-convenant. Gezien de voordelen die convenanten hun deelnemers opleveren in 
het vergroten van hun netwerk in het doelland, het vergroten van hun bekendheid en toegang in de doelmarkt, 
het openen van deuren die anders gesloten blijven, en het positioneren van de Nederlandse waardeketen waarin 
zij opereren, kan gesteld worden dat dit een redelijke verhouding weergeeft in kosten en baten. 

Q19 Hoeveel heeft uw deelname aan het convenant u (tot nu toe) gekost? * Q16 Heeft het convenant voor 
u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) 

 Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd?  

Q19 Hoeveel heeft uw 
deelname aan het 
convenant u (tot nu toe) 
gekost? (In Euro) 

 Ja Nee  

0 – 10.000  14 8  

10.000 – 50.000 30 4  

50.000 – 100.000 6 2  

100.000+ 7 0  

Daarnaast zijn er uit de groepsinterviews met de programmamanagers van RVO.nl nog een aantal algemene 
punten naar voren gekomen die invloed hebben op de efficiëntie van de uitvoering van PIB door RVO.nl en de 
posten. Als het gaat om de efficiëntie van de posten, menen de programmamanagers dat er door de 4-jaarlijkse 
en over het algemeen reguliere wisseling van de wacht bij posten, het netwerk en de kennis verloren gaat. Daarbij 
komt dat de regionaliseren van de financiële afdelingen van de posten heeft geresulteerd in een ‘kaalslag’ wat 
betreft kennis over financieel beheer. Hoewel dit laatste ook voordelen met zich meebrengt als het gaat om het 
aantal partijen waar afspraken mee moeten worden gemaakt, constateert RVO.nl dat deze punten het extra 
belangrijk maken om in goede informatievoorziening te voorzien voor de posten vanuit RVO.nl.53  

Voor RVO.nl zelf zien de programmamanagers een uitdaging in de rol van het Inkoopplein. Ondanks het 
aanpassen van bepaalde processen die de efficiëntie hebben vergroot, blijf er een spanning bestaan tussen de 
lange termijn doelen van PIB/het Inkoopplein en de korte termijn doelen van (MKB-)bedrijven, die er voor zorgt 
dat clusters niet altijd even snel en efficiënt kunnen inspringen op kansen uit de markt, als zij zouden willen. 

5.5. Aanbevelingen uit de 2g@there-evaluatie zijn deels 
overgenomen; uitdagingen rond MEE-data zijn blijven 
bestaan 

Een deel van de aanbevelingen uit de 2g@there-evaluatie lijkt te zijn overgenomen. Het gaat om de volgende 
aanbevelingen: 

 Vast te houden aan de programmatische en meerjarige aanpak. De activiteiten die binnen PIB-
convenanten worden uitgevoerd, worden vooruit gepland in programmatische samenhang. De 
convenanten hebben daarnaast een looptijd die meerdere jaren bestrijkt.  

 Een betere balans te vinden tussen meerjarigheid en flexibiliteit. Binnen 2g@there lagen activiteiten, de 
omvang van activiteiten en de timing ervan in belangrijke mate vast vanaf de start van een traject. Dit 
leidde tot suboptimale trajecten. Binnen PIB bestaat in vergelijking met 2g@there meer ruimte om de 
omvang en de timing van activiteiten aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend 
inzicht. 

 Helder te communiceren over te toegevoegde waarde van de overheid en een focus aan te brengen op 
de unieke rol van de overheid. De toegevoegde waarde van de overheid was bij een aanzienlijk deel van 
deelnemers aan 2g@there niet duidelijk. Sommige deelnemers dachten dat de rol van de overheid zich 
beperkte tot het verstrekken van subsidie en het coördineren van activiteiten – een rol die ook door 
andere partijen kan worden vervuld. Bij deelnemers aan PIB bestaat meer duidelijkheid over de 
toegevoegde waarde van de overheid, namelijk het openen van deuren die anders gesloten blijven, en het 
mitigeren van handelsbelemmeringen; 

                                                             
53 Vraaggesprek programmamanagers op 27/10/16 en 20/12/16 
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 Het in overeenstemming brengen van de verschillende belangen van de diverse stakeholders. De 
belangen van verschillende stakeholders rond 2g@there-trajecten wilden in sommige gevallen botsen. 
Deelnemende bedrijven en betrokken vakdepartementen hadden niet altijd dezelfde doelen voor ogen. 
De evaluatie laat zien dat deze situatie in een enkel geval ook tijdens de uitvoer van PIB-convenanten 
voor kan komen. De ideeën van deelnemende bedrijven en die van vakdepartementen sluiten soms niet 
aan, en bedrijven streven soms een individueel belang na op een wijze die niet aansluit bij de doelen van 
het PIB-instrument. Desalniettemin laat de evaluatie ook zien dat verbetering heeft plaatsgevonden 
hierin ten opzichte van de situatie ten tijde van 2g@there.  

 En het vergroten van de inhoudelijke kennis en expertise. De 2g@there-evaluatie weest onder andere uit 
dat deelnemende bedrijven over het algemeen geen goede gesprekspartner vonden in de overheid, die 
inhoudelijk mee kan praten in de uitvoering van het programma en waarvoor de deuren graag worden 
opengezet. Met betrekking tot PIB komt in deze evaluatie een ander beeld naar voren, namelijk het beeld 
van een overheid die deuren kan openen die anders gesloten blijven.  

Belangrijke andere aanbevelingen uit de 2g@there-evaluatie lijken niet te zijn overgenomen. Dit zijn 
aanbevelingen met betrekking tot het verzamelen en beheren van informatie. Deze aanbevelingen komen voort 
uit de moeite die het evaluatieteam destijds ondervond bij het doen van een gedetailleerde meting van de 
effectiviteit en efficiëntie van het 2g@there-programma en de uitvoering van het programma door de EVD (een 
van de voorlopers van de fusie-organisatie RVO.nl). De beperkte beschikbaarheid en vindbaarheid van data bij 
de uitvoerder ten tijde van de evaluatiewerkzaamheden stonden zo een meting niet toe. Daarom bevatte het 
evaluatierapport over 2g@there de aanbevelingen om het startpunt van een samenwerkingsverband te bepalen 
(bijvoorbeeld doormiddel van een nulmeting); de haalbaarheidstoets uit te breiden; concrete doelstellingen en 
succesindicatoren te formuleren; en aan de hand van die indicatoren voortgang te monitoren van activiteiten en 
behaalde resultaten. Uit de evaluatie van het PIB-instrument die in dit rapport beschreven wordt, blijkt dat op 
deze punten de uitvoering nog steeds te kort schiet. Appendix B biedt hier nadere uitleg over. 
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Appendix A. - Onderzoeks-
verantwoording 

De evaluatie van PIB is uitgevoerd in de periode 12 oktober 2016 – 8 maart 2017. Het onderzoek is door PwC 
uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ) . Het onderzoek is begeleid door een referentiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers 
van RVO.nl, BZ, het ministerie van Economische Zaken, FME en de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Het evaluatieteam van PwC bestond uit: 

 Diederik Verzijl (projectleider) 

 Bas Warmenhoven 

 Nathalie Feitsma 

 Simone Groen 

 Roos Haasnoot 

 Elio Lazo Lopez 

 Anton Koonstra (verantwoordelijk partner) 

In dit hoofdstuk presenteren wij de onderzoeksverantwoording door eerst in te gaan op de verschillende 
onderzoeksactiviteiten die wij ondernemen (sectie 5.1), vervolgens aan te geven op welke manier deze 
onderzoeksactiviteiten elkaar versterken (sectie 5.2). Beschrijving van de uitgevoerde casestudies en het 
enquêteontwerp vindt u in bijlagen B (vertrouwelijk) en C. Interviewverslagen maken geen onderdeel uit van dit 
rapport. 

A.1. Wij combineren meerdere onderzoeksmethoden 

A.1.1. De dossieranalyse bestaat uit twee onderdelen 
De dossieranalyse bestaat uit twee delen en heeft betrekking op de convenanten. Allereerst richten wij ons op het 
construeren van een snapshot van het PIB-programma. Vervolgens voeren verdere analyse uit op onze 
bevindingen. 

Onder dossiers verstaan wij documenten die betrekking hebben op de selectieprocedure, voortgang, afronding 
en (zelf)beoordeling van een convenant. Voorbeelden hiervan zijn jaarverslagen van het PIB-programma, 
tussentijdse verslagen van de penvoerder, nulmetingsformulieren en aanvraagformulieren van PIB-convenanten.  

Onder dossieranalyse verstaan wij een heldere, gestructureerde beschouwing van de bovengenoemde 
documenten. Hiertoe gebruiken wij een toetsingskader, weergegeven in een matrixoverzicht, waarin de inhoud 
van de dossiers wordt getoetst aan de hand van de vragen die in de aanvraag benoemd zijn. Deze vragen hebben 
betrekking op zowel procesmatige als inhoudelijke aspecten. De mate van compleetheid van het te genereren 
matrixoverzicht is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de dossiers die wij beoordelen. 

A.1.1.1. Dossieranalyse I 
Dossieranalyse I heeft als doel om een overzicht te creëren van het huidige PIB-programma als geheel, gebaseerd 
op een analyse per convenant. Hierin wordt de huidige staat van het programma beschreven aan de hand van de 
volgende vragen: 

• Wie is er bij het convenant betrokken?  
• Waar richt het convenant zich op? (land/sector) 
• Waarom bestaat het convenant? (probleem) 
• Waartoe bestaat het convenant? (doel) 
• Wanneer vindt het convenant plaats? 
• Welke instrumenten worden bij het convenant ingezet? (PIB-modules) 
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De beantwoording van deze vragen geeft snel inzicht hoe het programma en de convenanten eruit zien. Ook geeft 
het een totaal beeld van welke (mix van) modules van het instrument worden ingezet in welke sectoren en landen. 
De programma analyse vormt een belangrijke input voor de verdere uitwerking van ons onderzoek. 

De uitkomsten van dossieranalyse I vormen belangrijke input voor het selecteren van convenanten die waarop 
wij verdiepende casestudies verrichten. Uit onze dossieranalyse blijkt echter dat een groot en belangrijk deel van 
de informatie die beoogd was om de effectiviteit van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is. 
Volgens het Monitoring, Evaluatie en Effectmeting-plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB resultaten 
zowel op programma- als projectniveau te worden gedocumenteerd. Meer informatie hieromtrent bieden wij in 
Bijlage A. 

A.1.1.2. Dossieranalyse II 
In het eerste deel van de dossieranalyse richten wij ons op het verkrijgen van een totaalbeeld van het PIB-
programma. In het tweede deel van de dossieranalyse richten wij ons op een nadere beschouwing van de 
bevindingen uit dossieranalyse I, en richten wij ons op de dossiers van de voor de casestudies geselecteerde 
convenanten. Het doel van de dossieranalyse is om inzicht te verkrijgen in de succesfactoren en mogelijke 
belemmeringen van de convenanten. Hierbij zijn zowel inhoudelijke als procesmatige vragen opgenomen. De 
vragen met betrekking tot het proces beslaan vier gebieden: 1) selectie en totstandkoming, 2) beheer en 
verantwoording, 3) sturing en 4) efficiëntie. De inhoudelijke vragen richten zich op de effecten van het PIB-
programma en diens efficiëntie. 

De vragen die bij dossieranalyse II van belang zullen zijn, omvatten bijvoorbeeld: 

• Wie is er betrokken geweest bij de selectie en totstandkoming van het convenant en welke rol hebben zij 
gespeeld? 

• Wat waren de verwachtingen van deelnemers en de betrokken overheden en in hoeverre zijn deze vooraf 
gecommuniceerd? 

• Wie zijn er betrokken geweest bij de uitvoering van het convenant en welke rol hebben zij gespeeld bij het 
beheer, verantwoording en sturing? 

• Wat is de meerwaarde van het bij het begin betrekken van buitenlandse partijen voor de effecten van een 
PIB convenant? 

• Wat zijn synergiën geweest met andere handelsprogramma’s? 
• Hoe efficiënt is de uitvoering van het convenant geweest? 
• Zijn de administratieve lasten van het PIB programma en de tijdsinspanning die deelnemers moeten doen 

voor het indienen van een aanvraag acceptabel? 
• Zijn de doelstellingen van het convenant bereikt? 
• Heeft het deelnemen aan een convenant een wezenlijk verschil gemaakt voor het bedrijven van handel in 

de sector? (MKB/multinational) 
• Welke algemene doelstellingen van het PIB-programma zijn bereikt? 
• Wat is het effect geweest van het PIB-programma op het succes van het convenant? 
 
Uit onze dossieranalyse blijkt echter dat een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de 
effectiviteit van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is. Volgens het Monitoring, Evaluatie en 
Effectmeting-plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB resultaten zowel op programma- als projectniveau 
te worden gedocumenteerd. Meer informatie hieromtrent bieden wij in Bijlage A. 

A.1.2. Een documentenanalyse leidt tot een helder beeld van PIB 
De documentenanalyse betreft een analyse van alle relevante beleidsstukken. In deze documentenanalyse richten 
wij ons op het analyseren van administratieve documenten van het RVO.nl, achterliggende beleidsstukken en 
stukken gerelateerd aan de opdrachtverstrekkers. 

Het doel van deze documentenanalyse is het verkrijgen van een helder beeld van het huidige PIB-programma, 
haar doelstellingen, succesfactoren en belemmeringen. Hierbij nemen wij ook het beleidsperspectief mee. Deze 
documentenanalyse ondernemen wij op basis van deskresearch. 

De documentenanalyse helpt ons de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

• Wat was de praktijk qua beheer en verantwoording gedurende de uitvoering van het PIB-convenant door de 
betrokken partijen? 

• Draagt de huidige vorm van het PIB-programma bij aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van 
internationale handel? 
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• Zijn de gestelde doelstellingen, inclusiecriteria en geformuleerde indicatoren voor succes van PIB-
convenanten afdoende? 

• Beschikken de uitvoerende instanties, het RVO.nl en de posten over voldoende capaciteit en middelen om de 
programmadoelstellingen te behalen? 

• Is het PIB-programma in zijn huidige vorm bestendig? (beklijfbaarheid van resultaten) 

De beantwoording van deze vragen helpt ons een helder beeld te krijgen in de uitvoering van de PIB convenanten 
en de aansluiting bij de vooraf geformuleerde beleidsdoelstellingen. Dit biedt inzicht in het effect en efficiëntie 
van het PIB programma.  

De dossieranalyse en documentenanalyse worden aangevuld met interviews onder betrokkenen aan de kant van 
RVO.nl en betrokkenen aan de kant van het beleidsdepartement. De definitieve selectie van respondenten vindt 
plaats in overleg met de opdrachtgever en de referentiegroep. 

A.1.3. Een digitale enquête geeft een breder beeld van PIB-
convenanten, -instrumenten en de behaalde resultaten 

Om breder zicht te krijgen van de PIB convenanten, de ingezette instrumenten en de behaalde resultaten, zetten 
wij een digitale enquête uit onder alle betrokken bedrijven en kennisinstellingen die te maken hebben (gehad) 
met PIB.  

A.1.3.1. Onderzoekspopulatie 
De totale onderzoekspopulatie voor deze enquête bestaat uit: 

• penvoerders van PIB-convenanten; 
• deelnemers aan een PIB convenant; 

Om een zo compleet en representatief mogelijk beeld te krijgen, beogen wij voor dit onderzoek de gehele 
onderzoekspopulatie te bevragen (circa zeshonderd respondenten). Door een respons rate op de enquête van 
35,6%, werken wij uiteindelijk met een aselecte deelpopulatie van iets meer dan een derde daarvan. Deze 
deelpopulatie kent een goede spreiding over de verschillende topsectoren, PIB-convenanten en doellanden. Deze 
spreiding bereiken wij door gericht najagen van respondenten. Er is geen sprake van een gewogen spreiding. 

Wij wijken af van het beoogde includeren van afgewezenen in de onderzoekspopulatie (publieke of private 
bedrijven die een aanvraag hebben ingediend maar niet zijn geselecteerd). Dit doen wij deels omdat het is niet 
mogelijk op basis van de beschikbare gegevens omtrent dit segment van de onderzoekspopulatie afdoende te 
benaderen, en deels omdat dit segment van de onderzoekspopulatie een te lage bereidheid toont deel te nemen 
aan het onderzoek. 

A.1.3.2. Enquêtemethode 
Digitale enquête 
De enquête is een digitale vragenlijst die met beperkte inzet een grote groep kan bereiken. Om met name 
kwantitatieve informatie te verkrijgen over de volle breedte van het programma PIB, werken wij met een 
eenvoudige, relatief korte vragenlijst die met beperkte tijdsbesteding voor respondenten waardevolle informatie 
kan genereren. Onze ervaring is dat een tijdsbesteding van maximaal 30 minuten voor het invullen van een 
vragenlijst acceptabel is en bijdraagt aan de respons.  

De enquête bestaat voornamelijk uit gesloten vragen, zodat de antwoorden van de respondenten onderling 
vergelijkbaar zijn. Voor het formuleren van de antwoordcategorieën maken wij zoveel als mogelijk gebruik van 
vijf-punts Likert-schalen (bijvoorbeeld: ‘zeer oneens – oneens – neutraal – eens – zeer eens’). Een Likertschaal 
biedt de mogelijkheid om moeilijk te kwantificeren informatie, zoals houding en gedrag rondom de PIB-
convenanten, te kunnen meten op tenminste ordinaal meetniveau. Het gebruik van dergelijke 
antwoordcategorieën heeft als voordeel dat kwantitatieve analyse van de informatie mogelijk is.  

Maatwerk 
Wij merken op dat PIB een maatwerkinstrument is, waarbij elk convenant op basis van de behoeften van de 
deelnemers bestaat uit een mix van modules die ingezet worden om haar doelen te bereiken. Om recht te doen 
aan deze verschillen, laten wij bij een aantal vragen ruimte voor opmerkingen. Op deze wijze worden 
bijzonderheden rondom de convenanten over de werking in de praktijk (het proces) meegenomen in het 
onderzoek, wat bijdraagt aan het leereffect 

Enquêtetool 
Voor het uitvoeren van de enquête maken wij gebruik van onze tool ‘Qualtrics’, een hoogwaardige elektronische 
enquête waarmee wij al in diverse projecten goede ervaringen hebben opgedaan. Qualtrics biedt de mogelijkheid 
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om per type deelnemer een gepersonifieerde en dynamische vragenlijst te genereren, waarbij de deelnemer alleen 
de vragen beantwoord die relevant voor hem of haar zijn. De ruwe data worden gedownload als Excel- of SPSS-
bestand ten behoeve van analyse voor dit onderzoek en overdracht aan het CBS.  

A.1.3.3. Enquête-items 
De enquête helpt ons bij het verkrijgen van inzicht in een groot aantal van deze onderzoeksvragen. Dit betreffen 
in het bijzonder de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de penvoerders en (potentiële) deelnemers aan 
de convenanten, maar ook de onderzoeksvragen die ingaan op efficiëntie van het proces (waaronder 
doorlooptijden, administratieve belasting en contractuele zaken) en de effectiviteit (bestendige economische 
groei van betrokken deelnemers, bestendigheid van de resultaten en uitstraling van het convenant op de sector).  

Het volledige enquêteontwerp geven wij weer in bijlage B. 

A.1.4. Kwantitatieve analyse 

Met de data die wordt verkregen met de enquête doen we verschillende analyses:  

• Beschrijvende statistieken per convenant, doelland en topsector. De beschrijvende statistieken 
geven ons meer inzicht in het aantal en de omvang van de organisaties die betrokken zijn bij een convenant, 
per doelland en topsector. Ook geven de beschrijvende statistieken inzicht in het aantal modules en 
bouwstenen waarvan de deelnemers aan de PIB-convenanten gebruik hebben gemaakt alsmede de 
opbrengsten van het convenant.  

• Bivariate analyses waaronder:  

- Kruistabellen en associaties per doelland, topsector en omvang van de organisatie; 

- (Rangorde)Correlaties tussen variabelen op ordinaal en intervalmeetniveau. 

De bivariate analyses geven inzicht in de samenhang tussen meerdere variabelen, bijvoorbeeld het belang 
van een PIB-convenant en de gerealiseerde economische groei naar omvang van een organisatie. Ook kan 
gekeken worden naar de samenhang tussen de gebruikte modules en bouwstenen en het economisch effect 
(aantal gegenereerde orders/opdrachten of gedane investeringen).  

• outlieranalyses: analyse van bijzonderheden in de dataset, zoals zeer hoge of zeer lage scores op vragen 
over bijvoorbeeld de economische groei van de betrokken deelnemers aan een convenant of de 
administratieve lastendruk.  

• contributieanalyse: beschrijvende en zo mogelijk gewogen statistieken om inzicht te bieden in de bijdrage 
van verschillende factoren (o.a. subsidie, modules en bouwstenen, type ondersteuning) aan het bereik van de 
gestelde doelstellingen van het programma PIB. Uit deze analyse kunnen ook factoren naar voren komen die 
afbreuk hebben gedaan aan het bereiken van de doelen van PIB. Te denken valt aan doorlooptijden, 
complexiteit van de aanvraagprocedures en samenwerkingsproblemen. Tot slot is het goed om te realiseren 
dat er ook andere instrumenten ingezet kunnen zijn - zoals exportfinanciering – die bij hebben gedragen aan 
het behalen van de doelen, maar derhalve niet direct één op één toegeschreven kunnen worden aan PIB als 
geheel of enkele van de modules.  

A.1.5. Vijftig diepte-interviews vormen een belangrijk onderdeel 
van het onderzoek 

De interviews met de verschillende betrokkenen vormen een belangrijk onderdeel van het evaluatieonderzoek.  

In een vroeg stadium van het onderzoek houden wij verkennende (groeps)interviews met medewerkers van 
RVO.nl, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van PIB, en met de verantwoordelijke beleidsambtenaren 
bij DIO. Bij een groepsinterview wordt een aantal respondenten tegelijkertijd geïnterviewd. Het voordeel van een 
dergelijk interview is dat er interactie tussen de respondenten kan ontstaan, waardoor meer informatie verkregen 
wordt dan in een individueel interview.  

Bovendien krijgen de respondenten de mogelijkheid verschillende perspectieven inbrengen, die tijdens het 
interview geëxpliciteerd en uitgediept kunnen worden. De interviews hebben tot doel meer inzicht te krijgen in 
het programma PIB, de relatie tussen de verschillende betrokkenen bij het programma en in wat wij in het vervolg 
van het onderzoek mogen verwachten aan informatie.  

Na het uitvoeren van de dossier- en documentenanalyse en de digitale enquêtes selecteren wij 8 casestudies 
(nader beschreven in sectie A.1.7). Per case houden wij gemiddeld 6 diepte-interviews; zowel de penvoerder, 
enkele deelnemers als ook de andere betrokkenen, RVO.nl, posten en ministeries worden geïnterviewd. Het 
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exacte aantal diepte-interviews per convenant kan verschillen; wij houden rekening met een evenredige verdeling 
van de verschillende type betrokkenen per convenant om hiermee recht te doen aan de praktijk. De interviews 
hebben tot doel hypothesen te toetsen, ontbrekende zaken aan te vullen en duiding te geven aan de gegevens die 
wij hebben verzameld in eerdere fasen van het onderzoek. Ook wordt inzicht verkregen in het proces van 
samenwerking rondom het beleid en de praktijk van de uitvoering. 

A.1.5.1. Gespreksonderwerpen van de interviews 
De diepte-interviews in het kader van de casestudies nemen wij af volgens een semigestructureerd 
interviewprotocol. In deze sectie presenteren wij per categorie geïnterviewden de interview-items die wij relevant 
achten. 

Interview-items voor respondentcategorie Penvoerder 

Welke rol had de overheid en welke rol hebben de deelnemers zelf (en eventuele door hen ingeschakelde consultants of 
organisaties) gehad bij de totstandkoming van het convenant? 

In hoeverre zijn de handelsbelemmeringen weggenomen/ doelstellingen bereikt en in hoeverre is dit te danken aan het 
convenant? 

Hoe belangrijk waren de verschillende bouwstenen (modules) in het bereiken van uw doelstellingen? 

Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 

Wat heeft het convenant tot nu toe opgeleverd voor uw organisatie en wat verwacht u dat het in de toekomst oplevert? 

Hoe heeft u de rol als penvoerder en de administratieve lasten gedurende het gehele PIB-proces ervaren? 

Hoe heeft u gestuurd op de uitvoering van het convenant door de publieke en private deelnemers?  

Hoe is de samenwerking met RVO.nl (tot dusver) verlopen? 

Waren er vanaf het begin buitenlandse partijen betrokken in het convenant en had dit invloed op de effectiviteit? 

In hoeverre zijn de behaalde resultaten duurzaam en worden activiteiten voortgezet als ondersteuning afloopt? 

 

Interview-items voor respondentcategorie Deelnemer niet zijnde penvoerder 

In hoeverre zijn de handelsbelemmeringen weggenomen / doelstellingen bereikt en in hoeverre is dit te danken aan het 
convenant? 

Hoe belangrijk waren de verschillende bouwstenen (modules) in het bereiken van uw doelstelling? 

Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 

Wat heeft het convenant tot nu toe opgeleverd voor uw organisatie en wat verwacht u dat het in de toekomst oplevert? 

Had u zonder het convenant ook deze activiteiten ondernomen? 

Wat is voor u de meerwaarde van het cluster geweest? 

In hoeverre was deelname aan het convenant onderdeel van een bredere strategie? Heeft u daarbij ook gebruik gemaakt 
van andere instrumenten voor internationale handelsbevordering? 

Hoe heeft u de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat ervaren en wat was het meest waardevol?  

Hoe heeft u de administratieve lastendruk van beheer, uitvoering en verantwoording voor het convenant in de praktijk 
ervaren bij de posten en bij RVO.nl? 

 

Interview-items voor respondentcategorie Betrokken programmamanager RVO.nl 

Welke rol heeft RVO.nl gehad bij de totstandkoming en selectie van het convenant?  

Hoe belangrijk waren de verschillende bouwstenen in het bereiken van de doelstelling? 

In hoeverre zijn de handelsbelemmeringen weggenomen / doelstellingen bereikt en in hoeverre is dit te danken aan het 
convenant? 

In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland in de 
betreffende sector? 

Waren er vanaf het begin buitenlandse partijen betrokken in het convenant en had dit invloed op de effectiviteit? 

In hoeverre zijn de behaalde resultaten duurzaam? 

Hoe verliep de samenwerking tussen het cluster en RVO.nl? 

Op welke wijze is er door het cluster verantwoording afgelegd gedurende de uitvoering van het convenant? 

Hoe is er door uitvoerders RVO.nl en posten gestuurd op de uitvoering van het convenant door de deelnemers (publiek 
en privaat)? 

 

Interview-items voor respondentcategorie Betrokken medewerker DIO 

Welke rol heeft DIO gehad bij de totstandkoming en selectie van het convenant? 

Hoe is door DIO gestuurd op de uitvoering van het convenant door RVO.nl en betreffende posten? 

Wat was volgens u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 
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In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland in de 
betreffende sector? 

Denkt u dat andere organisaties binnen deze sector voordeel hebben van de activiteiten die in het kader van het 
convenant zijn ondernomen? 

 

Interview-items voor respondentcategorie Betrokken medewerker post 

Welke rol heeft de post (ambassade) gehad bij de totstandkoming en selectie van het convenant?  

Welke rol heeft de post (ambassade) gehad bij uitvoering van het convenant? 

In hoeverre zijn de handelsbelemmeringen weggenomen / doelstellingen bereikt en in hoeverre is dit te danken aan het 
convenant? 

Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 

Hoe is er door de post gestuurd op de uitvoering van het convenant door de deelnemers (publiek en privaat)? 

In hoeverre heeft de PIB bijgedragen aan de meerjarenstrategie van de betrokken posten (vastgelegd in MJSP en MIB)? 

Hoe verliep de samenwerking tussen de post en de deelnemers van het convenant? 

Waren er vanaf het begin buitenlandse partijen betrokken in het convenant en had dit invloed op de effectiviteit? 

In hoeverre zijn de behaalde resultaten duurzaam? 

 

Interview-items voor respondentcategorie Betrokken medewerker ministerie 

Welke rol heeft het ministerie gehad bij de totstandkoming en selectie van het convenant? 

In hoeverre heeft het convenant bijgedragen aan de meerjarenstrategie van de betrokken departementen voor de 
betrokken landen? 

Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 

In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland in de 
betreffende sector? 

Denkt u dat andere organisaties binnen deze sector voordeel hebben van de activiteiten die in het kader van het 
convenant zijn ondernomen? 

Hoe is door het ministerie gestuurd op de uitvoering van het convenant door RVO.nl en betreffende posten? 

In hoeverre zijn de behaalde resultaten duurzaam? 

TABEL 9 – Interview-items per respondentcategorie relevant voor de casestudies 

 

A.1.5.2. Werkwijze 
Wij werken met semigestructureerde vragenlijsten, die per geïnterviewde en per type betrokkene verschillt. Zo 
stellen wij aan een penvoerder andere vragen dan aan een deelnemer, maar brengen wij wel weer alle inhoudelijke 
en procesmatige vragen samen, zodat personen slechts een keer geïnterviewd hoeven te worden.  

De interviews vinden face-to-face en op locatie van de respondent plaats. Indien gewenst kan het gesprek ook 
plaatsvinden op een van de twaalf kantoren van PwC. Gelet op efficiëntie in de uitvoering van de evaluatie vindt 
een deel van de interviews telefonisch plaats. Dit is met name van toepassing op interviews met respondenten op 
relatief grote geografische afstand. 

Ten behoeve van de interviews hanteren wij een interviewprotocol met de volgende uitgangspunten: 

• Bij elk interview is een onderzoeker van PwC aanwezig. 
• Voorafgaand aan het interview ontvangen de respondenten een introductie-e-mail en een overzicht van de 

gespreksonderwerpen. 
• Van de interviews worden verslagen gemaakt die aan de geinterviewden ter goedkeuring worden 

voorgelegd.  
• De interviewverslagen dienen als interne stukken voor ons en delen wij niet met derden; geïnterviewden 

zijn dus in de gelegenheid vrijuit te spreken.  

A.1.6. Kwalitatieve analyse 

Wij voeren een kwalitatieve analyse uit op de interviewverslagen. De reacties van de respondenten op de 
verschillende vragen worden per onderwerp gemarkeerd en gecategoriseerd. Deze tekstanalyse helpt ons om te 
bepalen wat de gemeentschappelijke deler is van hetgeen de respondenten hebben gezegd, maar ook om inzicht 
te krijgen in hun ervaringen met, motivatie voor, het perspectief op en punten van zorg rondom het programma 
PIB. De tekstanalyse kan bovendien de verklaring bieden bij de in het kwantitatieve onderzoek vastgestelde 
verbanden. 
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A.1.7. Acht diepgravende casestudies belichten de PIB modules en 
ten minste vier topsectoren 

Wij voeren 8 casestudies uit. Met deze 8 casestudies nemen wij alle bouwstenen uit de drie PIB-modules en ten 
minste vier topsectoren in beschouwing, als ook een differentiatie in kennisintesiviteit. Om te komen tot de 
selectie van de cases kijken wij daarnaast naar bijzonderheden in de uitkomsten van de dossier- en 
documentenanalyse. 

A.1.7.1. Vijf criteria voor een representatieve selectie van acht PIB 
convenanten 

Een vijftal criteria, gerangschikt op basis van prioriteit, is leidend bij de selectie van de PIB-convenanten die wij 
tot onderwerp maken van de casestudies. 

1. De modules waar de consortia gebruik van maken 
Wat de modules betreft, hebben wij de volgende modulecategorieën gehanteerd:  
1) Promotie (PR);  
2) Promotie en Kennisuitwisseling & Netwerk (PR, K&N);  
3) Promotie en Economische Diplomatie (PR, ED);  
4) Promotie, Kennisuitwisseling & Netwerk en Economische Diplomatie (PR, K&N, ED).  

Per categorie selecteren wij minstens één case en binnen de meest voorkomende categorie, Promotie, 
Kennisuitwisseling & Netwerk en Economische Diplomatie, selecteren wij vijf cases. 

 
2. Sectorspreiding 

De selectie van de casestudies baseren wij op de vier topsectoren die het meest prominent zijn binnen de 
PIB-convenanten die in scope zijn van de evaluatie: Energie, HTSM, Agri & Food en Water. Per sector 
zijn twee convenanten geselecteerd. In de tabel 5.1 hieronder vindt u een overzicht van het percentage 
PIB-convenanten per sector. 
 

Sector % convenanten dat zich richt op de sector 

Energie 21% 

HTSM 19% 

Agri & Food 16% 

Water 13% 

Tabel 5.1 – Procentuele verdeling van convenanten over de vier meest prevalente topsectoren 

 
3. Spreiding naar kennisintensiviteit 

Als derde selectiecriterium hanteren wij de spreiding naar kennisintensiviteit van het 
samenwerkingsverband; de mate van betrokkenheid van kennisinstellingen. Per sector selecteren wij één 
kennisintensief samenwerkingsverband en één niet-kennisintensief samenwerkingsverband. Zo kan 
onderzocht worden of de mate van kennisintensieve samenwerking van invloed is op de economische 
spin-off van een PIB samenwerkingsverband.  

 

Figuur 5.2 – Primaire selectiecriteria behorende bij de casestudies 
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4. De dynamiek tussen de clusterleden 

Ook letten wij op de soort dynamiek die bestaat tussen de verschillende clusterleden: of de clusterleden 
elkaar aanvullen en een gezamenlijk een waardeketen vormen, of dat zij elkaar beconcurreren. Na het 
toepassen van selectiecriteria 1, 2, 3 blijken één beconcurrerende convenant en twee gedeeltelijk 
beconcurrerende convenanten geschikt voor opname in onze selectie.  
 

5. Geografische spreiding 
Tot slot letten wij op de geografische spreiding van de geselecteerde cases. Ook op dit punt is het 
belangrijk dat onze selectie representatief is voor PIB als geheel. Zo selecteren wij een convenant dat zich 
op China richt, een wens van RVO.nl en een belangrijk land voor PIB. De overige cases richten zich op de 
Verenigde Staten, India, Mexico, Brazilië en Oost-Europa, tevens belangrijke landen en regio’s voor PIB. 
In tabel 5.2 hieronder vind u een overzicht van de geografische spreiding van PIB-convenanten. 

Land % convenanten dat zich richt op het land 

China 14% 

VS 14% 

India 10% 

Duitsland 6% 

Brazilië 6% 

Polen 6% 

Rusland 4% 

VAE 4% 

Roemenië 4% 

Frankrijk 4% 

Canada 3% 

Overig (max. 1 convenant per land) 14% 

Tabel 5.2 – Procentuele verdeling van convenanten over de meest prevalente doellanden 

 
 

A.1.7.2. De geselecteerde PIB-convenanten vertonen een 
representatieve spreiding 

De geselecteerde PIB-convenanten vertonen een representatieve spreiding over de vier modulecategorieën, de 
belangrijkste sectoren voor PIB, de mate van betrokkenheid van kennisinstellingen, de mate van concurrentie 
binnen het cluster en de belangrijkste landen voor PIB. In de tabel 5.3 hieronder vindt u een overzicht van de 
geselecteerde PIB convenanten en hun eigenschappen per selectiecategorie. 

Nummer Convenant Module % kennis-
instellingen in 
cluster 

Sector Complementariteit 

clusterdeelnemers 

Land 

PIB14C15  Dutch Sports Infrastructure PIB 
Consortium India 

PR 0% HTSM Ja India 

PIB13C17 East Coast Electric PR, K&N 0% Energie Ja VS 

PIB12C01 Orange Goes Green PR, ED 13% Energie Ja VS 

PIB15C18 Orange Goes Green Afbouw PR, ED 20% Energie Ja VS 

PIB14C07 Group AgriMex-Holanda PR, K&N, ED 9% Agri & Food Gedeeltelijk Mexico 

PIB14C09 Natural Minerals of Hungary PR, K&N, ED 0% Agri & Food Nee Hongarije 

PIB14C04 D2ragon in China PR, K&N, ED 17% HTSM Gedeeltelijk China 

PIB13C08 Watermanagement Slowakije PR, K&N, ED 20% Water Ja Slowakije 

PIB13C05 Afvalverwerking en 
Waterzuivering in Brazilië 

PR, K&N, ED 0% Water Ja Brazilië 

Tabel 5.3 – De selectie van casestudies met details 

Motivatie van de keuze voor de bovenstaande convenanten per modulecategorie waar deze 
onder vallen:  

Convenanten die gebruik maken van Promotie (PR) 
In onze selectie willen wij minstens één convenant opnemen per modulecategorie. De aanleiding voor de selectie 
van het convenant Dutch Sports Infstructure PIB Consortium India (PIB14C15) is dan ook de bevinding dat dit 
het enige convenant is dat enkel gebruik maakt van de module Promotie. Aan het convenant nemen geen 
kennisinstellingen deel. 
 
Convenanten die gebruik maken Promotie en Kennisuitwisseling & Netwerk (PR, K&N)  
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Binnen deze categorie selecteren wij één convenant: East Coast Electric (PIB13C17). Per topsector kiezen we 
steeds één convenant dat wel kennisintensief is en één convenant dat niet kennisintensief is. East Coast Electric 
is het enige convenant binnen deze categorie dat zich op de energiesector focust, waar geen kennisinstelling bij 
betrokken is. Dit is de belangrijkste reden voor de keuze van dit convenant.  
 
Convenanten die gebruik maken van Promotie en Economische Diplomatie (PR, ED) 
Wat betreft de convenanten die gebruik maken van de modules Promotie en Economische Diplomatie, selecteren 
wij Orange Goes Green (PIB12C01) en Orange Goes Green afbouw (PIB15C18). Deze convenanten beschouwen 
wij als één case; het tweede convenant heeft het eerste opgevolgd. De convenanten selecteren wij omdat deze de 
enige zijn die gebruik maken van Promotie en Economische Diplomatie en zich tegelijkertijd richten op één van 
de vier topsectoren: Energie. Bovendien is het samenwerkingsverband kennisintensief, wat het een goede 
tegenhanger maakt van het eerder genoemde East Coast Electric.  
 
Convenanten die gebruik maken van Promotie, Kennisuitwisseling & Netwerk en Economische 
Diplomatie (PR, K&N, ED) 
Binnen deze modulecategorie selecteren wij vijf convenanten: Grupo AgriMex-Holanda (PIB14C07), Natural 
Minerals Hungary (PIB14C09), D2ragon (PIB14C04), Watermanagement Slowakije (PIB13C08) en 
Afvalverwerking en waterzuivering in Brazilië (PIB13C15). 
 
Grupo AgriMex-Holanda (PIB14C07) kiezen wij op advies van RVO.nl als vervanger voor het Holland Center 
China (PIB14C16) dat het evaluatieteam in eerste instantie selecteerde. De reden die RVO.nl hiervoor geeft is dat 
Holland Center China niet representatief is voor Agri & Food-convenanten. In deze sector ligt de nadruk binnen 
PIB vooral op het bevorderen van publiek-private samenwerking en op kennisuitwisseling, terwijl het Holland 
Center China zich vooral heeft gericht op promotie en positioneren. Grupo AgriMex-Holanda heeft deze focus 
volgens RVO.nl wel. Omdat Grupo AgriMex-Holanda net als het China convenant kennisintensief is en de 
deelnemers daarnaast gedeeltelijk concurrerend zijn neemt het evaluatieteam deze suggestie van RVO.nl over. 
 
De keuze voor Natural Minerals Hungary (PIB14C09) kan worden verklaard doordat dit convenant zich richt op 
de Agri&Food sector, er geen kennisinstelling(en) aan verbonden zijn en de dynamiek binnen het cluster 
concurrerend is. Bovendien zijn er veel PIB convenanten die zich op de Agri & Food sector richten in Oost-Europa, 
hetgeen het een representatief project maakt voor PIB als geheel.  
 
D2ragon in China (PIB14C04) selecteren wij op voorstel van RVO.nl als vervanger voor het convenant 
IntoMedbizz Duitsland (PIB15C14) dat buiten de selectie valt omdat het niet valt binnen de periode voor de 
casestudie-evaluatie (2012-2014). D2ragon in China (PIB14C04) richt zich op de HTSM-sector en is 
kennisintensief. Dit maakt het een goede tegenhanger van het eerder genoemde Dutch Sports Infrastructure PIB 
Consortium India (module Promotie). Daarnaast beconcurreren de clusterpartners elkaar hoogstwaarschijnlijk, 
wat een extra reden is voor het selecteren van dit convenant. 
 
Watermanagement Slowakije (PIB13C08) selecteren wij omdat er een kennisinstelling in het cluster zit en het 
zich richt op de Water sector. Bovendien is in gesprekken gewezen op het voor PIB interessante mechanisme dat 
binnen dit convenant heeft geleid tot commercieel succes voor clusterleden. 

Afvalverwerking en waterzuivering in Brazilië (PIB13C15) selecteren wij, omdat het een project is dat zich op 
de watersector richt, waar geen kennisinstellingen bij betrokken zijn. Daarnaast wordt het uitgevoerd in Brazilië, 
wat een belangrijk land is binnen PIB. 

A.1.8. Een contributieanalyse in zes stappen, om de succes- en 
belemmeringsfactoren van PIB boven tafel te krijgen 

Wij voeren een contributieanalyse uit met als doel de in de casestudies geïdentificeerde factoren die hebben 
bijgedragen of voor belemmeringen hebben gezorgd voor het succes van het betreffende PIB-convenant verder te 
onderzoeken. Een contributieanalyse maakt het mogelijk om het belang van mogelijk verklarende factoren te 
wegen en zodoende de in de enquête en dossieranalyse geobserveerde bijdrage van het PIB-instrument aan de 
geobserveerde resultaten verdiepend te onderzoeken. 

De contributieanalyse bestaat uit de volgende zes stappen: 

1. Formuleer het probleem waarbij het PIB-programma een bijdrage wordt toegeschreven. 

2. Ontwikkel een veranderingstheorie (resultaatketen) en expliciteer de aannames en risico’s van deze 
theorie. 

3. Verzamel de bestaande gegevens over de resultaatketen. 
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4. Beschrijf en evalueer de factoren die bijdragen aan de oplossing van het probleem, en de uitdagingen 
hiervan. 

5. Ga op zoek naar aanvullend bewijs. 

6. Herzie en versterk de beschrijving van de factoren die bijdragen aan de oplossing. 

Allereerst bouwen we voort op de door de opdrachtgever geformuleerde aanleiding en achtergrond en de 
ontwikkelde resultaatketen (stap 1 en 2). Hierbij trachten wij de belangrijkste factoren te identificeren (zowel 
intern als extern) die de verwachtte uitkomsten (outcome) van het PIB-programma tot stand hebben gebracht. 
Hiertoe behoren ook het identificeren van risico’s en aannames die inherent zijn aan deze resultaatketen. Wij 
bestuderen in deze fase zowel de documenten waarin PIB en de uitvoering van het programma worden 
beschreven, als de concrete informatie over de feitelijke uitvoering en publiek-private samenwerking uit de 
dossieranalyse en de enquête. 

In stap 3 verzamelen wij het bestaande bewijs over de geobserveerde resultaten van de PIB-convenanten, de 
resultaatketen en de beïnvloedende factoren.  

In stap 4 maken we een kritische analyse, waarin we de geloofwaardigheid van deze toeschrijving beoordelen. 

In stap 5 beoordelen we het PIB-programma als geheel. Voor deze evaluatie selecteren we indicatoren die hieraan 
bijdragen. Deze zijn afhankelijk van de sector en de beoogde resultaten binnen elk PIB-convenant. Voor stap vijf 
van de contributieanalyse richten we ons op een diepere analyse van acht nader te selecteren convenanten die 
zullen dienen als casestudies. In deze casestudies richten we ons op de input en activiteiten waarvan verwacht 
werd dat zij output en outcome zouden genereren daadwerkelijk zijn geïmplementeerd zoals voorgesteld. Op deze 
manier zijn we in staat om elke stap van de resultaatketen te beoordelen, door de verschillende perspectieven van 
penvoerders, deelnemers, RVO.nl en de posten te vergelijken met de resultaten voor elke stap. 

Tot slot zullen wij de uitkomsten van de contributieanalyse in de acht casestudies verzamelen en nagaan in 
hoeverre hieruit algemene inzichten voor het gehele programma zijn te herleiden. Hierbij houden wij oog voor 
mogelijke unieke kenmerken van de acht geselecteerde convenanten (bijvoorbeeld land, sector, aard van het 
geconstateerde marktfalen en de activiteiten onder het convenant) die de externe validiteit van de conclusies 
beperken. Uiteraard worden alleen conclusies die onderbouwd en generaliseerbaar zijn in ons rapport genoemd 
als algemeen geldende bevindingen. 

A.2. Triangulatie versterkt het onderzoekontwerp 
Wij versterken onze analyse door in ons onderzoekontwerp triangulatie toe te passen. De gegevens en inzichten 
die wij verkrijgen doormiddel van de enquête, de interviews en het desk research gebruiken wij om een thick 
description te genereren van iedere case. Hierin zitten ook de verschillende perspectieven verwerkt van 
deelnemers, de penvoerder, RVO.nl en de betrokken ambassade. Dit biedt concrete bouwstenen voor de 
contributieanalyse, doordat het ons toestaat een kritische toets uit te voeren op de verschillende perspectieven 
rond de bijdrage die individuele PIB-convenanten (en de activiteiten die publieke en private stakeholders daarin 
uitvoeren) hebben geleverd aan de geïdentificeerde output, outcome en impact. 

Figuur 5.3 (zie onder), toont de triangulatieratio die wij aanbrengen. Desk research staat ons toe op basis van 
secundaire (dat wil zeggen, reeds bestaande, maar niet voor het doel van evaluatie verzamelde) gegevens snel een 
beeld te vormen van het programma in zijn geheel en de individuele convenanten. Met de digitale enquête 
verrijken wij dit beeld, door een brede verzameling van primaire (nieuwe) gegevens aan te leggen. De interviews 
brengen diepte aan, uitgewerkt in de casestudies en de contributieanalyse. 
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Figuur 5.3: Triangulatieratio van deze evaluatie 
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Appendix B. - Monitoring en 
effectmeting in de PIB-dossiervoering 
van RVO.nl 

B.1. De in het Monitoring, Evaluatie en Effectmeting-
framework voorgeschreven data zijn voor een groot 
deel van de convenanten niet aanwezig in de dossiers 

Uit onze dossieranalyse blijkt dat een groot en belangrijk deel van de informatie die beoogd was om de effectiviteit 
van het programma te helpen bepalen, niet beschikbaar is. Volgens het Monitoring, Evaluatie en Effectmeting-
plan (MEE-plan) van RVO.nl dienen binnen PIB resultaten zowel op programma- als projectniveau te worden 
gedocumenteerd. Dit was een belangrijke aanbeveling uit de 2g@there-evaluatie. 

Onder dossiers verstaan wij documenten die betrekking hebben op de selectieprocedure, voortgang, afronding 
en (zelf)beoordeling van een convenant. Voorbeelden hiervan zijn jaarverslagen van het PIB-programma, 
tussentijdse verslagen van de penvoerder, nulmetingsformulieren en aanvraagformulieren van PIB-convenanten.  

In deze bijlage gaan wij nader in op welke informatie beschikbaar is en welke informatie niet beschikbaar is. Voor 
dit onderzoek is het belangrijk dat deze informatie waar mogelijk wordt aangevuld. Dit zou kunnen op basis van 
eventueel bestaande informatie die wellicht bestaat maar niet beschikbaar is gesteld aan het evaluatieteam, of op 
basis van informatie uit primaire dataverzameling in de andere werkpakketten. In de scope van het onderzoek is 
met deze aanvullende dataverzameling geen rekening gehouden, en deze is ook niet uitgevoerd. 

Om te bepalen in hoeverre de informatie die van belang is voor de programmaevaluatie aanwezig is, vergelijken 
wij de in het Monitoring, Evaluatie en Effectmeting (MEE) plan van juni 201354 genoemde documentatie met de 
beschikbare informatie. Daaruit blijkt dat een groot deel van de voor MEE benodigde documenten niet aanwezig 
is. Onderstaande tabel A.1 geeft weer om welke documenten het gaat en in hoeverre deze zijn aangetroffen. 
Vervolgens wordt ieder type documentatie afzonderlijk besproken. 
  

Documenten 
gespecificeerd in MEE 

Termijn volgens MEE 
Probleem-
eigenaar volgens 
MEE 

Bevindingen dossieranalyse 1 

Monitoring 

Excel-sheets met 
systematische 
monitoringsgegevens 

Continue 
Project Managers 
(PM) 

Excel-formats uit MEE plan (project 
en programma niveau) zijn niet 
gebruikt. 

Losse signalen tijdens 
convenantduur samengevat in 
een Word-document 

Continue PM 
Correspondentie aanwezig. Geen 
samenvattend Word-document. 

Evaluatie 

Evaluatieverslag penvoerder 
Jaarlijks (datum in 
convenant) 

PM 
Niet aanwezig in ongeveer 2/3 van de 
dossiers. 

Eindverslag penvoerder 
Niet beschreven in MEE 
plan 

PM 
Voor meerdere reeds afgeronde 
convenanten niet aanwezig in het 
dossier. 

Eindverslag post < 2 maanden na afloop PM 
Voor meerdere reeds afgeronde 
convenanten niet aanwezig in het 
dossier. 

                                                             
54 Het Monitoring, Evaluatie en Effectmeting plan (juni 2013) is opgesteld om de Unit Internationaal Positioneren en 
Economische Ontwikkeling (IPEO) in staat te stellen voortgang te meten en het programma bij te sturen. 
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Overkoepelend eindverslag 
programma manager 

< 3 maanden na afloop PM 
Voor meerdere reeds afgeronde 
convenanten niet aanwezig in het 
dossier. 

Effectmeting 

Nulmeting 
< 2 maanden na start 
datum 

IPEO 
Niet aanwezig in ongeveer 2/3 van de 
dossiers. 

Eerste eindmeting (korte 
termijn) 

< 2 maanden na afloop IPEO 
Voor meerdere reeds afgeronde 
convenanten niet aanwezig in het 
dossier. 

Tweede eindmeting (lange 
termijn) 

2 jaar na afloop IPEO 
n.v.t. (Geen van de projecten is 
langer dan twee jaar geleden 
afgerond). 

Spin-off onderzoek Iedere 2 jaar IPEO Niet duidelijk of dit is uitgevoerd. 

Tabel A.1 – Status MEE-voorgeschreven documenten in PIB-dossiers 

 
Monitoring 
Met betrekking tot monitoring dienen volgens het MEE-plan twee informatiebronnen te worden bijgehouden. De 
systematische monitoringsgegevens zijn niet bijgehouden en de losse signalen zijn deels bijgehouden. 

1. Excel-sheets met systematische monitoringsgegevens: De Excel overzichten voorgeschreven in het MEE-
plan, genaamd bijlage 1.6 Monitoring op projectniveau en 1.7 Monitoring op programmaniveau, zijn niet 
gehanteerd. Het overzicht Beheer management informatie is wel gedeeld en bevat veel van de informatie 
die in bijlage 1.7 bijgehouden dient te worden. Dit document bevat echter geen informatie over de 
gebruikte PIB modules per convenant, terwijl dit wel deel uitmaakt van bijlage 1.7 en de omschrijving in 
het MEE plan. Bijlage 1.6 bevat vragen met betrekking tot tussentijdse resultaatvoortgang per project. 
Gezien bijlage 1.6 niet is bijgehouden ontbreken met name de systematische monitoringsgegevens op 
projectniveau. 

2. Opgevangen losse signalen tijdens de convenantduur: Relevante correspondentie is opgenomen in het 
dossier in de vorm van email- en briefwisselingen. Correspondentie wordt verder bijgehouden op de mail 
server. Deze signalen dienen volgens het MEE-plan per project vastgelegd te worden in een Word-
document. Het is onduidelijke of dit Word-document is bijgehouden. Een dergelijk document is niet 
beschikbaar gemaakt. 

Evaluatie 
Voor de evaluatie van projecten dienen volgens het MEE-plan per convenant gedurende en na afloop van het 
convenant verschillende evaluatierapporten te worden opgesteld. Voor alle typen rapporten geldt dat deze bij 
meerdere convenanten waarvoor deze volgens de termijnen beschreven in het MEE-plan (zie Tabel 4 hierboven) 
wel ingediend moesten zijn, niet in het dossier zitten. 

 Evaluatieverslagen penvoerder: Deze zijn in meerdere convenanten niet of niet voor alle jaren aanwezig. 
Volgens de regeling dienen penvoerders ieder jaar een kort verslag in te dienen waarin zij beschrijven in 
hoeverre de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en beoogde resultaten zijn geboekt.  

 Eindverslag penvoerder: Deze is voor meerdere al afgeronde convenanten niet aanwezig. Penvoerders 
dienen aan het eind van het project een kort overkoepelend evaluatieverslag op te stellen. Hiervoor is ook 
een formulier beschikbaar vanuit het MEE-plan. De penvoerder kan voor het eindverslag putten uit de 
monitoringsinformatie en rapportage gedurende het convenant. Voldoen aan die verplichtingen zou het 
daarom makkelijker maken om ook aan de voorwaarde voor het eindverslag te voldoen. 

 Eindverslag van de post: Voor meerdere al afgeronde convenanten was het eindverslag van de post niet 
aanwezig. Deze dienen volgens het MEE-plan twee maanden na afloop van het convenant te worden 
ingediend bij RVO.nl door de betreffende post en de verslagen van posten dienen in het dossier te worden 
opgenomen. 

 Overkoepelend eindverslag van de programmamanager: Voor meerdere reeds afgeronde convenanten is 
dit niet aanwezig. Het is niet geheel duidelijk uit het MEE-plan of dit verslag ook in het dossier 
opgenomen dient te worden. Wel staat beschreven dat het overkoepelende eindrapport per convenant 
aan het ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden gezonden. 
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Effectmeeting 
De effectmeting zoals voorgeschreven door het MEE-plan bestaat uit een nulmeting en twee eindmetingen op 
basis van korte questionnaires die onder deelnemers worden verspreid. Zowel de nulmeting als de eindmeting is 
in meerdere convenanten die de in het MEE-framework beschreven termijnen zijn gepasseerd niet aanwezig. 

 Nulmeting: De nulmeting is in meerdere convenant-dossiers niet aanwezig. De PIB programmamanager 
heeft aangegeven dat de respons op de verstuurde nulmeting-questionnaires laag was. Om toch de 
nulmetingen te verkrijgen is in veel gevallen bij het ondertekenen van de convenant aan deelnemers 
gevraagd deze ter plaatse op papier in te vullen. Dit heeft mogelijk consequenties gehad voor de 
nauwkeurigheid van (o.a. financiële) gegevens. 

 Eindmetingen: De eerste eindmeting (binnen twee maanden na beëindiging project) is in meerdere 
convenanten die reeds zijn afgerond niet aanwezig. De tweede eindmeting vindt pas twee jaar na 
beëindiging van het programma plaats. Water Management Slowakije (PIB13C08) is het eerste afgeronde 
project (20-12-2014) en volgens de termijnen zoals voorgeschreven in het MEE-plan zal de tweede 
eindmeting voor dit convenant na december 2016 plaatsvinden. 

 Spin-off onderzoek: Volgens het MEE-plan wordt de effectevaluatie aangevuld met een spin-off evaluatie 
die iedere twee jaar zal worden uitgevoerd door de Unit Internationaal Positioneren en Economische 
Ontwikkeling (IPEO). Het is niet duidelijk of dit onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is niet 
beschikbaar gesteld aan het evaluatieteam. 

B.2. Een aantal aanvullende documenten die inzicht geven 
in de resultaten zijn beschikbaar gesteld 

De volgende documenten die gebruikt kunnen worden voor resultaatmeting zijn beschikbaar gesteld voor de 
programmaevaluatie. Het is onvoldoende duidelijk hoe deze documenten zich verhouden tot het MEE-plan. 

 Resultaten PIB programma's 2012- /2014, d.d. 10-12-2014: Samenvatting van de resultaten per 
convenant voor 2012 en 2013 (en voor twee projecten in 2014). De informatie is afkomstig van 
penvoerders. Dit document bevat niet altijd dezelfde resultaten die in de documenten in dossiers staan 
genoemd. Dit kan erop wijzen dat de MEE-documentatie in de dossiers niet altijd volledig is. Het is 
onvoldoende duidelijk hoe dit document zich verhoudt tot het MEE-plan. 

 Evaluatie PIB 2014, d.d. 22-10-2014: De evaluatie berust op input van penvoerders, verkregen bij 

de PIB penvoerder bijeenkomst op 17 juni 2014, input van posten en interviews met RVO.nl en de 
opdrachtgever. Deze evaluatie betreft een beknopte reflectie op de inzet van het partnerschap en van de 
overheid, suggesties voor verbeteringen en een bespreking van voorlopige resultaten. Dit document lijkt 
invulling te geven aan het in het MEE-plan genoemde Klanttevredenheidsonderzoek, dat deel uitmaakt 
van Evaluatie. 

Het niet aanwezig zijn van verschillende belangrijke MEE-documenten heeft gevolgen voor de programma-
evaluatie. Dit is waar mogelijk opgevangen door informatie die verkregen wordt uit andere evaluatiemethoden, 
maar kan zeker niet volledig worden gecompenseerd binnen de scope van het evaluatieonderzoek.  
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Appendix C. - Enquêteontwerp 

C.1. Doelgroepen en additionaliteit in het enquêteontwerp 

Het in deze bijlage gepresenteerde enquêteontwerp is gericht op de volgende doelgroepen: 

 Toegewezenen (N=±600): 
o Penvoerders in getekende convenanten die een ‘Go’ hebben ontvangen; 
o Deelnemers in getekende convenanten die een ‘Go’ hebben ontvangen. 

 Afgewezenen (N=90): 
o Potentiële deelnemers die geen Go hebben ontvangen; 
o Potentiële deelnemers die ondanks een GO niet tot een getekend convenant zijn gekomen. 

Met betrekking tot het meten van additionaliteit zijn de volgende overwegingen in het enquêteontwerp verwerkt. 
Uitgangspunt voor additionaliteit is dat publieke ondersteuning van projecten/programma’s alleen meerwaarde 
heeft als commerciële partijen deze projecten niet zelf kunnen financieren (financiële additionaliteit), dit niet op 
dezelfde schaal kunnen realiseren, of minder snel of met minder impact (additionaliteit op impactniveau).55 

Het goed meten van (de mate van) additionaliteit vereist een vergelijkbare controlegroep, een betrouwbare 
inschatting van de vraag of de doelen van het PIB programma ook zonder de overheidshulp waren bereikt en/of 
een vergelijking met de resultaten van de bedrijven die zonder overheidshulp (dezelfde) buitenlandse markten 
proberen te betreden.56 Een vergelijk lijkt gepast tussen groepen enerzijds bedrijven die deelnemen aan een PIB-
programma en anderzijds bedrijven dit op enig moment wel hebben gewild maar die uiteindelijk niet deelnemen 
aan een PIB-programma. Over deze laatste groep is echter weinig bekend, daar RVO.nl van de (naar verluid) 
honderden intakegesprekken niet heeft consequent heeft geregistreerd met wie deze gesprekken zijn gevoerd. 
Wel heeft RVO.nl een lijst opgesteld met daarop elf organisaties die een PIB-aanvraag hebben ingediend die is 
afgewezen, of die deels maar niet volledig een PIB-aanvraag hebben ontwikkeld. 

Om die reden kijken wij ook naar andere manieren op additionaliteit te observeren naast de digitale enquête, 
waarbij wij ons met name richten op de casestudies. Een analyse van enerzijds bedrijven die internationaal 
ondernemen met behulp van PIB en anderzijds bedrijven die internationaal ondernemen zonder PIB lijkt 
conceptueel interessant, maar vereist inspanningen op het gebied van dataverzameling, -ordening en –analyse 
die niet binnen de kaders en de scope van dit project past. 

 

 

  

                                                             
55 Kamerbrief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer ‘Lessen uit 
beleidsevaluaties en gevolgen voor inrichting bedrijfsleveninstrumentarium’ (12 oktober, 2016). 
56 Verantwoordingsonderzoek Ministerie EZ, Algemene Rekenkamer, 2014.  
(via: http://verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl/2014/ez/beleidsinformatie/omvang-financieringsproblemen-
bedrijven-niet-goed-beeld-bij-minister-van-0) 
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C.2. Enquêteontwerp ten aanzien van penvoerders en 
deelnemers met een GO 

Evaluatie Partners for International Business (PIB) deelnemers/penvoerders 

 

Q0 Geachte heer/mevrouw,   

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een digitale enquête over Partners for International Business (PIB). 
Deze enquête is bedoeld voor alle deelnemers en penvoerders die hebben deelgenomen of nog steeds deelnemen 
aan een PIB-convenant.   

Deze enquête maakt deel uit van een evaluatie-onderzoek naar PIB in opdracht van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).   

Wij stellen uw mening en ervaringen zeer op prijs. Wij zullen uw antwoorden anoniem verwerken en in het 
uiteindelijke onderzoeksrapport zullen uw antwoorden niet naar u als persoon of naar uw organisatie kunnen 
worden herleid.   

De in deze enquête verzamelde gegevens zullen worden gedeeld met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
voor verder onderzoek naar internationalisering. Wij zullen uw naam en e-mailadres NIET ter beschikking stellen 
aan het CBS. Het CBS zal de gegevens koppelen met gegevens die het heeft verzameld in zijn bestaande 
administratie, maar zal u niet verder benaderen in het kader van dit onderzoek naar de PIB. Uit hoofde van artikel 
37 lid 3 van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het CBS alle ontvangen gegevens vertrouwelijk 
behandelen en er net als PwC niet over publiceren op een manier die herleidbaar is tot uw bedrijf.   

De enquête bestaat uit ca. 50 vragen, zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. U heeft tot 5 december de tijd 
om de enquête invullen, daarna zal hij worden gesloten.   

Mocht u technische problemen ondervinden bij het invullen van de enquête, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met Simone Groen via 088-792 1304 of een e-mail sturen naar simone.groen@nl.pwc.com.   

U hoeft de enquête niet in één keer helemaal in te vullen. U kunt binnen een week via de zelfde link verder gaan 
waar u gebleven was.   

 

Mede namens RVO.nl danken wij u voor de moeite van het invullen van de enquête.   

 

Met vriendelijke groet,   

Diederik Verzijl  

Projectleider evaluatie PIB  
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Q1 Bij welk PIB-convenant bent u betrokken (geweest)? 

 4TuNe - A Prosperous Future for Turkish and Dutch Maritime Technology (1) 

 Aerospace Strategie Frankrijk (2) 

 Afval (water) Business Colombia (ABC) (3) 

 Afvalverwerking en waterzuivering in Brazilie (4) 

 Afvalwaterbehandeling en bodemsanering Servie (5) 

 AgroFreshPark Poland (6) 

 Biobased Energy Ukraine (7) 

 Bodem China (8) 

 Clean Coal China (9) 

 D2ragon in China (10) 

 DASUDA Nigeria & Kenia (11) 

 Desert Tulip (12) 

 Dutch Ates (13) 

 Dutch Aviation Solutions Russia (14) 

 Dutch Creative Agencies India 2013-2015 (15) 

 Dutch Creative Industry (16) 

 Dutch Dairy Cluster India (17) 

 Dutch Eco Design (18) 

 Dutch Energy Solutions (19) 

 Dutch Media Innovators (DMI) VS (Californië) (20) 

 Dutch Potato Centre India (21) 

 Dutch Sports Infrastructure: Task Force WC 2018 Russia (22) 

 Dutch Sports Infrastucture PIB Conortium India (23) 

 East Coast Electric (24) 

 Electrifying Holland - West Coast (25) 

 E-mobility von Amsterdam nach Berlin (26) 

 E-Mobility Zuid en West Duitsland (27) 

 FoodTechHolland (FTH) (28) 

 FoodTechLink Ukraine (29) 

 Grupo AgriMex-Holanda (30) 

 Healthcare Innovation Transfer (31) 

 Holland Center China (32) 

 Holland Dairy House (33) 

 Holland Fruit House (34) 

 Holland House of Horticulture (35) 

 Horti China (36) 

 Inset China (37) 

 IntoMedbizz Duitsland (38) 

 Kastec Brazilie (39) 

 Learning Exchange Middle East (40) 

 Linked by Rail (41) 

 Maritime by Holland Brazil (42) 

 Middle East 2016 - 2019 TFHC goes Middle East (43) 

 Multi- en Synchromodale Corridors in Brazilië (44) 

 Muze Amsterdam (45) 

 Natural Minerals for Hungary (46) 

 Nederland - Polen Spoor (47) 

 New Communities with Go Dutch (48) 

 Orange goes Green (49) 

 Orange Goes Green Afbouw (50) 

 PIB SEACRES Singapore (51) 
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 Queensland-Netherlands coorperation on Delta Management (52) 

 Resource Recozeer & Bio Energy Verenigde Staten (53) 

 Revitalization of the water track MDWE-40 (54) 

 Smart Cities and Communities in the Netherlands and Flanders (55) 

 Smart Cities and Communities Netherlands and Texas (56) 

 Supercharging India (57) 

 Tap into Asia (58) 

 Task Force Health Care goes China (59) 

 Taskforce Healthcare Goes Russia (60) 

 Taskforce Qatar WK 2022 (61) 

 Uitgangsmaterialen China (62) 

 Waste & Sustainable Energy Frankrijk (63) 

 Waste Management Hong Kong (64) 

 Waste2Value India (65) 

 Water en Bodem Canada (66) 

 Water en Waste Treatment Canada (67) 

 Watermanagement Slowakije (68) 

 Wind Energy Japan and Korea (69) 

 Yacht design and engineering China (70) 

 

Q2 In welke rol bent u betrokken (geweest) bij dit PIB-convenant? 

 Deelnemer (1) 

 Penvoerder (2) 

 

Q3 Bent u ook betrokken geweest bij een aanvraag voor een PIB-convenant die niet toegekend is? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q4 Was u reeds bekend met het programma Partners for International Business (PIB), voordat u deelnam aan 
het convenant? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q4a Via welk(e) kanaal/kanalen bent u over het bestaan van PIB geïnformeerd? (meerdere antwoordopties 
mogelijk) 

 Kamer van Koophandel (1) 

 Niet-specifiek contact met RVO (u nam contact op met een open vraag en zij verwezen u naar PIB) (2) 

 Wel-specifiek contact met RVO (u nam contact op met met als doel meer over PIB te weten te komen) (3) 

 Adviseur (4) 

 Website RVO (5) 

 Andere website, namelijk: (6) ____________________ 

 Ander clusterlid (7) 

 Anders, namelijk: (8) ____________________ 

 

Q5 Was u voor de start van het convenant reeds actief in het buitenland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Heeft u, voordat u betrokken raakte b... 
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Q6 In welk land/welke landen was u reeds actief? 

 Argentinië (1) 

 Australië (2) 

 Azerbeidzjan (3) 

 Bahrein (4) 

 Bangladesh (5) 

 België (6) 

 Benin (7) 

 Brazilië (8) 

 Bulgarije (9) 

 Canada (10) 

 Chili (11) 

 China (12) 

 Colombia (13) 

 Cuba (14) 

 Denemarken (15) 

 Duitsland (16) 

 Egypte (17) 

 Ethiopië (18) 

 Finland (19) 

 Frankrijk (20) 

 Ghana   (21) 

 Hongarije (22) 

 India (23) 

 Indonesië (24) 

 Irak (25) 

 Iran (26) 

 Italië (27) 

 Japan (28) 

 Kazachstan (29) 

 Kenia (30) 

 Koeweit (31) 

 Kroatië (32) 

 Maleisië  (33) 

 Marokko (34) 

 Mexico (35) 

 Mozambique (36) 

 Myanmar (Birma) (37) 

 Nederlandse Antillen (alle eilanden) (38) 

 Nigeria (39) 

 Noorwegen (40) 

 Oekraïne (41) 

 Oman (42) 

 Oostenrijk (43) 

 Panama (44) 

 Polen (45) 

 Portugal (46) 

 Qatar (47) 

 Roemenië (48) 

 Saoedi-Arabië (49) 

 Servië (50) 

 Singapore (51) 
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 Spanje (52) 

 Suriname (53) 

 Taiwan (54) 

 Thailand (55) 

 Tjechië (56) 

 Turkije (57) 

 Uganda (58) 

 Verenigd Koninkrijk (59) 

 Verenigde Arabische Emiraten (60) 

 Verenigde Staten (61) 

 Vietnam (62) 

 Wit-Rusland (63) 

 Zuid-Afrika (64) 

 Zuid-Korea (65) 

 Zweden (66) 

 Zwitserland (67) 

 Anders, namelijk: (68) ____________________ 

 

Q7 Heeft u, voordat u betrokken raakte bij het PIB-convenant, gebruik gemaakt van andere instrumenten en/of 
subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van uw internationale activiteiten? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q7a En tijdens de uitvoering van het PIB-convenant? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 
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Answer If Heeft u, voordat u betrokken raakte bij het PIB-convenant, gebruik gemaakt van andere 

instrumenten en/of subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van uw internationale activiteiten? Ja Is 

Selected Or En tijdens de uitvoering van het PIB convenant? Ja Is Selected 
Q8 Van welke instrumenten en/of subsidiefaciliteiten maakte u gebruik? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 2g@there (1) 

 2g@there-OS (2) 

 Disaster Risk Reduction Water (3) 

 Dutch Good Growth Fund (excl. of incl. Technische Assistentie) (4) 

 EUROSTARS (5) 

 Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (6) 

 Fonds Duurzaam Water (7) 

 Ghana Wash Window (8) 

 Government 2 Government (9) 

 Internationaal Excelleren (10) 

 Life Sciences & Health 4 Development (11) 

 Matchmakingfaciliteit OS (12) 

 Missies en evenementen (13) 

 Modulaire Aanpak Buitenlandse Zaken (14) 

 ORIO (15) 

 Partners voor Water (16) 

 Private Sector Investment (17) 

 PSI (18) 

 PSOM-EZ (19) 

 PSOM-OS (20) 

 Starters International Business (SIB) (21) 

 Transitiefaciliteit (22) 

 Vietnam Relay Facility (23) 

 Anders, namelijk: (24) ____________________ 

 

Q9 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-convenant? 

 De penvoerder (1) 

 Een groep van deelnemende bedrijven (2) 

 Een consultant (3) 

 Anders, namelijk: (4) ____________________ 
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Q10 In welke mate waren de volgende handelsbelemmeringen aanleiding om een aanvraag in te dienen voor PIB? 

 
zeer 
grote 
mate (1) 

grote 
mate (2) 

gemiddeld 
(3) 

kleine 
mate (4) 

zeer 
kleine 
mate (5) 

geen 
belemmering 
(6) 

Belemmerende 
regelgeving en of 
voorschriften (1) 

            

Taal- en 
cultuurverschillen 
(2) 

            

Te grote fysieke 
afstand (3) 

            

Beperkte/geen 
marktinformatie (4) 

            

Beperkt/geen 
netwerk in het 
doelland (geen 
ingang bij 
besluitmakers) (5) 

            

Te veel concurrentie 
van andere 
(buitenlandse) 
partijen (6) 

            

Ontbreken kennis en 
ervaring met het 
handelen in het 
doelland (7) 

            

Hoge mate van 
overheidsbemoeienis 
in sector in doelland 
(8) 

            

Anders, namelijk: (9)             
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Q11 In welke mate waren de volgende argumenten voor u van toepassing als gevolg waarvan u deel wilde 
nemen aan het PIB-convenant? 

 
zeer grote 
mate (1) 

grote mate 
(2) 

gemiddeld 
(3) 

kleine 
mate (4) 

zeer kleine 
mate (5) 

geen 
argument 
(6) 

Het kunnen 
uitvoeren van 
internationale 
activiteiten in een 
meerjarige 
samenhang (1) 

            

Het in contact 
kunnen treden 
met andere 
clusterdeelnemers 
(3) 

            

Het kunnen 
wegnemen van 
institutionele 
belemmeringen 
met behulp van 
PIB-convenant 
(4) 

            

Het vergroten van 
mijn netwerk in 
het doelland (5) 

            

Het vergroten van 
mijn omzet in het 
doelland (6) 

            

Het versterken 
van de 
samenwerking 
met andere 
Nederlandse 
bedrijven (7) 

            

Mijn organisatie 
kan in contact 
komen met de 
overheid in het 
doelland (8) 

            

Anders, namelijk: 
(9) 
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Q12 Beantwoord de volgende vragen: 

 
zeer 
duidelijk 
(1) 

duidelijk 
(2) 

neutraal 
(3) 

onduidelijk 
(4) 

zeer 
onduidelijk 
(5) 

geen 
mening (6) 

In hoeverre was 
het voor u 
duidelijk wat u 
van de overheid 
kon verwachten 
binnen het PIB-
instrument? (1) 

            

In hoeverre was 
het voor u 
duidelijk wat de 
overheid van u 
verwachtte 
binnen het PIB-
instrument? (2) 

            

In hoeverre was 
het voor u 
duidelijk wat er 
van u verwacht 
werd gedurende 
de uitvoering 
van het PIB-
convenant qua 
beheer en 
verantwoording? 
(3) 

            

 

 

Q13 Op welke wijze is er door uw organisatie verantwoording afgelegd gedurende de uitvoering van het 
convenant? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 Nulmeting (1) 

 Eindmeting (2) 

 Tussentijdse-evaluatie (3) 

 Jaarverslagen (4) 

 Stuurgroep bijeenkomsten (5) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 Weet ik niet (7) 

 

Q14 Van welke bouwstenen heeft u gebruik gemaakt in het convenant? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Inkomende en/of uitgaande handelsmissies Toelichting: Een uitgaande missie bestaat vaak uit een workshop 

of seminar, een bedrijfsbezoek, een netwerkevent of individuele matchmaking. Een inkomende missie 

bestaat uit bezoek van veelbelovende jonge of invloedrijke personen of journalisten uit het doelland vanuit 

overheid, politiek, bedrijven, maatschappelijk middenveld, onderwijs en wetenschap met als doel om de 
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Nederlandse kennis en technologie aan de deelnemers te presenteren op een gebied waar Nederland zich in 

wil onderscheiden. (1) 

 Bezoeken en bijeenkomsten Toelichting: Denk hierbij aan een seminar, een workshop, een bezoek aan een 

lokale overheid of een bedrijfsbezoek. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig en worden meestal door het 

buitenlandnetwerk georganiseerd. (2) 

 Holland Paviljoen Toelichting: Een Holland Paviljoen is een collectieve beursstand met Nederlandse 

signatuur en een centrale boodschap en thema. (3) 

 Uitnodiging vakjournalisten naar Nederland (UVN) (4) 

 Holland Branding publicaties Toelichting: Holland Branding is het middel om de Nederlandse economische 

identiteit van een cluster van bedrijven op een onderscheidende en overtuigende manier op kansrijke 

doelmarkten te positioneren. (5) 

 Inzet liaison Toelichting: Het is mogelijk om ter ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden die 

voortkomen uit een PIB-convenant, een lokale vertegenwoordiging in het doelland (liaison) aan te stellen. 

(6) 

 Uitvoering Government-to-Government (G2G) Toelichting: Samenwerking tussen de Nederlandse overheid 

en buitenlandse overheden waarbij deze worden ondersteund bij het oplossen van knelpunten die van 

wederzijds belang zijn. (7) 

 Uitvoering Knowledge-to-Knowledge (K2K) Toelichting: Het doel van K2K is het uitwisselen van kennis 

tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. K2K speelt zich af op verschillende niveaus op het 

gebied van onderwijs en onderzoek. (8) 

 Uitvoering Netherlands Management Training Programme (NMTP) Toelichting: Met het Netherlands 

Management Training Programme (NMTP) wordt in Nederland (of eventueel het buitenland) een 

trainingsprogramma ingericht voor managers uit het buitenland. (9) 

 Activiteiten door postennetwerk gericht op markttoegang Toelichting: Diplomatie vanuit het Nederlandse 

buitenlandnetwerk (ambassades en consulaten) langs bilaterale of multilaterale kanalen met als doel het 

verstevigen van de handelsbetrekkingen en het verminderen van bestaande handelsbelemmeringen. (10) 

 Activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang Toelichting: Diplomatie vanuit de 

Nederlandse overheden langs bilaterale of multilaterale kanalen met als doel het verstevigen van de 

handelsbetrekkingen en het verminderen van bestaande handelsbelemmeringen. (11) 

 

Q14a Hoe belangrijk waren de verschillende bouwstenen in het bereiken van uw doelstelling? 

 

 

Q15 Wat was voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het convenant? 

 Het openen van deuren die anders gesloten blijven (1) 

 Kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid (2) 

 Betere markttoegang in doelland (3) 

 Betere positionering van het cluster in doelland. (4) 

 Het oplossen van problemen (5) 

 Adviseren (6) 

 Anders, namelijk: (7) ____________________ 

 

Q16 Heeft het convenant voor u al wat opgeleverd? (dit kan zowel financieel als niet-financieel) 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Ja Is Selected, Then Skip To Wat heeft het convenant u opgele... 
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Q17a Wat verwacht u dat het convenant u oplevert in de toekomst? 

 
zeer 
veel (1) 

veel (2) 
neutraal 
(3) 

weinig 
(4) 

zeer 
weinig 
(5) 

weet ik 
niet/niet 
van 
toepassing 
(6) 

Meer ingangen/uitgebreider 
netwerk in doelmarkt (1) 

            

Grotere bekendheid binnen de 
doelmarkt (2) 

            

Meer markttoegang/aantal 
knelpunten is afgenomen (3) 

            

Extra business 
(import/export/investeringen) 
(4) 

            

Anders, namelijk: (5)             

 

 

Q17b In hoeverre verwacht u dat het convenant u in toekomst extra business oplevert? (meerdere antwoordopties 
mogelijk) 

 Import (1) 

 Export/orders/opdrachten (2) 

 Investeringen uit het buitenland in Nederlandse productieactiviteiten (3) 

 Het levert geen extra business opgeleverd. (4) 

 Anders, namelijk (5) ____________________ 

 

Q17c In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het 
doelland om de betrekkende sector? 

 zeer aannemelijk (1) 

 aannemelijk (2) 

 neutraal (3) 

 niet aannemelijk (4) 

 helemaal niet aannemelijk (5) 

 weet ik niet (6) 

If zeer aannemelijk Is Displayed, Then Skip To Hoeveel euro heeft de deelname aan he... 
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Q18a In welke mate heeft het convenant u op onderstaande aspecten iets opgeleverd? 

 

zeer 
grote 
mate 
(1) 

grote 
mate 
(2) 

gemiddeld 
(3) 

kleine 
mate 
(4) 

zeer 
kleine 
mate 
(5) 

weet ik 
niet/niet 
van 
toepassing 
(6) 

Meer ingangen/uitgebreider 
netwerk in doelmarkt (1) 

            

Grotere bekendheid binnen de 
doelmarkt (2) 

            

Meer markttoegang/aantal 
knelpunten is afgenomen (3) 

            

Extra business 
(import/export/investeringen) 
(4) 

            

Anders, namelijk: (5)             

 

 

Q18b Op welke van de onderstaande punten heeft het convenant u extra business opgeleverd? (meerdere opties 
mogelijk) 

 Import (1) 

 Export/orders/opdrachten (2) 

 Investeringen uit het buitenland in Nederlandse productieactiviteiten (3) 

 Het levert geen extra business opgeleverd. (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 

Q18c Zijn de doelstellingen die in het convenant zijn opgenomen bereikt? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 Grotendeels (3) 

 Voor een klein deel (4) 

 Voor de helft (5) 

 

Q18d In hoeverre verwacht u dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het 
doelland om de betrekkende sector? 

 zeer aannemelijk (1) 

 aannemelijk (2) 

 neutraal (3) 

 niet aannemelijk (4) 

 helemaal niet aannemelijk (5) 

 weet ik niet (6) 

 

Q18e Kunt u uw antwoord kort toelichten? 
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Q18f Denkt u dat de activiteiten die u in het kader van het convenant onderneemt of heeft ondernomen ook 
andere organisaties binnen uw sector iets heeft opgeleverd in het doelland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 Weet ik niet (3) 

 

Q18g Kunt u uw antwoord kort toelichten? 

 

Q19 Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant u (tot nu toe) gekost? (bij benadering) 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 Weet ik niet (3) 

 

Answer If Heeft het convenant&nbsp;voor u al wat opgeleverd? (zowel financieel als niet-financieel) Ja 

Is Selected 

Q20 Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant u opgeleverd? (bij benadering) 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 Weet ik niet (3) 

 

Answer If Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant&nbsp;u opgeleverd? (bij benadering) € 

Is Selected And Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant&nbsp;u opgeleverd? (bij 

benadering) € Is Selected 

Q20a Wat heeft het u opgeleverd uitgedrukt in omzet (bij benadering) 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 Weet ik niet (3) 

 

Answer If Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant&nbsp;u opgeleverd? (bij benadering) € 

Is Selected And Hoeveel euro heeft de deelname aan het convenant&nbsp;u opgeleverd? (bij 

benadering) € Is Selected 

Q20b Gecommitteerde investeringen in uw Nederlandse entiteit (bij benadering) 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 Weet ik niet (3) 

 

Answer If Heeft het convenant&nbsp;voor u al wat opgeleverd? (zowel financieel als niet-financieel) Ja 

Is Selected 

Q21 Zijn de opbrengsten van het convenant naar verwachting? 

 De opbrengsten zijn boven verwachting (1) 

 De opbrengsten zijn zoals verwacht (2) 

 De opbrengsten zijn niet zoals verwacht (vallen tegen) (3) 
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Q22 Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het doelland 
ondernomen? 

 Ja, volledig (1) 

 Ja, deels (2) 

 Nee (3) 

 

Answer If Had u zonder het PIB-convenant naar verwachting dezelfde activiteiten t.b.v. handel in het 

doelland ondernomen? Ja, volledig Is Selected 

Q22a Kunt u nader specificeren om welke activiteiten (t.b.v. handel met het doelland) het gaat? 

 Bezoeken beurzen en/of bijeenkomsten in doelland (1) 

 Bedrijfsbezoeken in doelland (2) 

 Bezoeken aan een (lokale) overheid doelland (3) 

 Netherlands Management Training Programme (NMTP) (4) 

 Uitnodigen netwerk/relaties uit doelland in Nederland (5) 

 Promotie Nederlandse kennis en kunde in doelland (7) 

 Click to write Choice 8 (9) 

 Zakenpartnerscan (10) 

 Deelname aan handelsmissie(s) (11) 

 Deelname aan seminars (georganiseerd door RVO) (12) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 

Answer If Had u zonder het PIB convenant ook deze activiteiten in het doelland ondernomen? Ja, deels 

Is Selected Or Had u zonder het PIB convenant ook deze activiteiten in het doelland ondernomen? Nee 

Is Selected 

Q22b Stel dat u niet had deelgenomen aan het PIB-convenant. Welke activiteiten ten behoeve van handel met het 
doelland had u in dat geval niet ondernomen?  

 Bezoeken beurzen en/of bijeenkomsten in doelland (1) 

 Bedrijfsbezoeken in doelland (2) 

 Bezoeken aan een (lokale) overheid doelland (3) 

 Netherlands Management Training Programme (NMTP) (4) 

 Uitnodigen netwerk/relaties uit doelland in Nederland (5) 

 Promotie Nederlandse kennis en kunde in doelland (7) 

 Deelname aan matchmakingevenementen in Nederland of in het doelland (9) 

 Zakenpartnerscan (uitgevoerd door Netherlands Business Support Office (NBSO)) (10) 

 Deelname aan handelsmissie(s) (11) 

 Deelname aan seminars (georganiseerd door RVO) (12) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 

Q23 Dankzij PIB heb ik deze activiteiten eerder kunnen ondernemen. 

 zeer eens (1) 

 eens (2) 

 neutraal (3) 

 oneens (4) 

 zeer oneens (5) 

 weet ik niet (6) 
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Q23a Welke bouwstenen van PIB hebben het eerder kunnen ondernemen van activiteiten tbv handel met het 
doelland het meest ondersteund? (u kunt meerdere bouwstenen aanvinken) 

 

Q24 Dankzij PIB hebben mijn activiteiten in het doelland tot een beter resultaat geleid. 

 zeer eens (1) 

 eens (2) 

 neutraal (3) 

 oneens (4) 

 zeer oneens (5) 

 weet ik niet (6) 

 

Q24a Welke bouwstenen van PIB hebben het betere resultaat het meest ondersteund? (u kunt meerdere 
bouwstenen aanvinken) 

 

Q25 Bent u ‘over all’ tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant (kosten vs baten van deelname aan het 
convenant) tot nu toe? 

 zeer tevreden (1) 

 tevreden (2) 

 neutraal (3) 

 ontevreden (4) 

 zeer ontevreden (5) 

 

Q26 Bent u nog actief in het doelland (waar het PIB-convenant betrekking op had)? 

 Ja, ondanks dat het convenant is afgelopen. (1) 

 Ja, immers het convenant loopt nog. (3) 

 Nee (2) 

 

Q27 Werkt u nog samen met de bedrijven uit het cluster? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q28 Wat is/was voor u de meerwaarde van het cluster (geweest)? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Samenwerking (1) 

 Breder netwerk (2) 

 Meer kennis (3) 

 Leren van ervaringen van andere deelnemers (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 Cluster had geen meerwaarde (6) 

 

Q29 Uit hoeveel deelnemers bestaat/bestond het cluster? (als u het niet precies weet, bij benadering?) 

 

Q30 Hoe is/was het cluster samengesteld? 

 Samenwerkende bedrijven in een keten (ketenpartners) (1) 

 Concurrenten (2) 
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Q31 Zijn/waren er kennisinstellingen betrokken in het cluster? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Answer If Zijn/waren er kennisinstellingen betrokken in het cluster? Ja Is Selected 
Q31a Wat is de rol van kennisinstellingen in het cluster? 

 Inbrengen van kennis (1) 

 Ontwikkelen van kennis in het doelland (2) 

 Netwerk in doelland (3) 

 Netwerk in Nederland (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 

Q32 Had u eerder met bedrijven/organisaties uit uw cluster zaken gedaan voordat het convenant van start ging? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Answer If Had u eerder met bedrijven/organisaties uit uw cluster zaken gedaan voordat het convenant 

van sta... Nee Is Not Selected 

Q32a Was dit op buitenlandse markten? 

 Ja (in land anders dan doelland PIB-convenant) (1) 

 Ja (in zelfde doelland als PIB-convenant) (2) 

 Nee (3) 

 

Answer If In welke rol bent u betrokken (geweest) bij dit PIB convenant? Deelnemer Is Selected 

Q33 Hoe heeft u de samenwerking met de penvoerder tijdens de uitvoering van het convenant ervaren? 

 Zeer goed (1) 

 goed (2) 

 neutraal (3) 

 moeizaam (4) 

 zeer moeizaam (5) 

 

Q34 Hoe heeft u de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat ervaren? 

 zeer goed (1) 

 goed (2) 

 neutraal (3) 

 slecht (4) 

 zeer slecht (5) 

 Geen ondersteuning van ambassade(s)/consulaat gehad tijdens de uitvoering van het convenant. (6) 
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Answer If Hoe heeft u de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat ervaren? Geen ondersteuning 

van ambassade(s)/consulaat gehad Is Not Selected 

Q34a Welke ondersteuning vanuit de ambassade(s)/ consulaat vond u het meest waardevol? (u kunt de 
verschillende vormen van ondersteuning, die hieronder zijn weergegeven, rangordenen door met uw muis erop 
te klikken en deze vast te houden, terwijl u hem naar de goede plek schuift) 

______ Het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden (1) 
______ Het organiseren van activiteiten, zoals een seminar, workshop of netwerkdiner (2) 
______ Inzet tijdelijke experts (3) 
______ Het verwerven van projecten bij internationale organisaties (4) 
______ Het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland (5) 
______ Het organiseren van missies (6) 
______ Het organiseren van trainingen (7) 
______ Praktische ondersteuning van het cluster (8) 
______ Anders, namelijk: (9) 

 

Q35 Heeft u te maken gehad met het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gedurende de uitvoer 
van het convenant? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Answer If Heeft u te maken gehad met het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

gedurende de uitvoer van het convenant? Ja Is Selected 

Q36 Hoe ervaart u de samenwerking met RVO of hoe heeft u die ervaren? 

 zeer goed (1) 

 goed (2) 

 neutraal (3) 

 slecht (4) 

 zeer slecht (5) 

 

Answer If Heeft u te maken gehad met het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

gedurende de ui... Ja Is Selected 
Q36a Kunt u dit kort toelichten? 

 

Answer If Heeft u te maken gehad met het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

gedurende de uitvoer van het convenant? Ja Is Selected 

Q37 Met welke frequentie heeft/had u contact met de RVO tijdens de uitvoering van het convenant? (bij 
benadering) 

 Dagelijks (1) 

 Wekelijks (2) 

 Maandelijks (3) 

 1x per kwartaal (4) 

 Half-jaarlijks (5) 

 Jaarlijks (6) 
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Answer If In welke rol bent u betrokken (geweest) bij dit PIB convenant? Penvoerder Is Selected 

Q38 Over welke onderwerpen schakelt/schakelde u met RVO tijdens de uitvoering van het convenant? 

 Wijzigingen in het actieplan (1) 

 Onduidelijkheid mbt geldende regelgeving en/of gemaakte afspraken (2) 

 Communiceren van de voortgang van de uitvoering van het actieplan, maken van reguliere werkafspraken en 

uitwisselen van relevant nieuws (3) 

 Financiële afspraken en afwikkeling (4) 

 Vragen omtrent netwerk en contactpersonen (5) 

 Rapportering over voortgang uitvoering actieplan (6) 

 Anders, namelijk…. (7) ____________________ 

 

Answer If Heeft u te maken gehad met het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

gedurende de uitvoer van het convenant? Ja Is Selected 
Q39 Welke verbeterpunten ziet u voor de uitvoering door RVO.nl van het PIB-instrument? 

 

Q40 Hoe heeft u het aanvraagproces ervaren van PIB? 

 
zeer 
eenvoudig 
(1) 

eenvoudig 
(2) 

neutraal 
(3) 

ingewikkeld 
(4) 

zeer 
ingewikkeld 
(5) 

niet van 
toepassing 
(6) 

Vinden van 
benodigde 
informatie over 
PIB via internet 
(website RVO) (1) 

            

Intakegesprek (2)             

Indienen 
aanvraagformulier 
(business case) (3) 

            

Adviesgesprek 
(n.a.v. aanvraag) 
met 
contactpersoon bij 
RVO (4) 
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Q40a Hoe heeft u de administratieve lastendruk ervaren gedurende: 

 
zeer 
zwaar (1) 

zwaar (2) 
gemiddeld 
(3) 

licht (4) 
zeer licht 
(5) 

n.v.t. (6) 

Opstellen en evt. 
aanpassen van de 
business case 
(aanvraag) (1) 

            

Opstellen van het 
convenant en het 
actieplan (als onderdeel 
van het convenant) (2) 

            

Beheer en uitvoering 
van het convenant (3) 

            

Rapportageverplichting 
gedurende uitvoering 
van het convenant (4) 

            

 

 

Q41 Voor wat voor type organisatie bent u werkzaam? 

 Consultant (1) 

 Branchevereniging (2) 

 Bedrijfsleven MKB (3) 

 Bedrijfsleven (grootbedrijf) (4) 

 Kennisinstelling (5) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 

Q42 Hoeveel werknemers heeft uw organisatie? 

 < 10 werknemers (1) 

 10 – 50 werknemers (2) 

 50 – 250 werknemers (3) 

 > 250 werknemers (4) 

 

Q43 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 0-1 jaar (1) 

 1-2 kaar (2) 

 3-5 jaar (3) 

 5-10 jaar (4) 

 Ouder dan tien jaar (5) 

 

Q44 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 1 land (1) 

 2 – 5 landen (2) 

 5 – 10 landen (3) 

 > 10 landen (4) 
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Q45 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 0-1 jaar (1) 

 1-2 kaar (2) 

 3-5 jaar (3) 

 5-10 jaar (4) 

 Langer dan tien jaar (5) 

 

Q46 Wat zijn volgens u de drie sterkste punten van het huidige PIB -instrument die niet verloren mogen gaan in 
de toekomst? 

 

Q47 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste verbeterpunten voor het PIB-instrument? 

 

Q48 Zijn er aspecten die niet aan bod zijn gekomen en die u wel aan het onderzoeksteam wilt meegeven? 

 

Q00 Hartelijk dank voor uw medewerking! Klik op "volgende" (>>) om uw antwoorden definitief op te sturen. 
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C.3. Enquêteontwerp ten aanzien van afgewezenen 

Evaluatie Partners for International Business (PIB) afgewezenen 

 

Q0 Geachte heer/mevrouw,  

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een digitale enquête over Partners for International Business (PIB). 
Deze enquête is bedoeld voor alle partijen die interesse hebben getoond in PIB, maar wat uiteindelijk niet tot 
deelname aan de PIB convenant heeft geleid. Deze enquête maakt deel uit van een evaluatie-onderzoek naar PIB 
in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

 

Wij stellen uw mening en ervaringen zeer op prijs. Wij zullen uw antwoorden anoniem verwerken en in het 
uiteindelijke onderzoeksrapport zullen uw antwoorden niet naar u als persoon of naar uw organisatie kunnen 
worden herleid.   

 

De in deze enquête verzamelde gegevens zullen worden gedeeld met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
voor verder onderzoek naar internationalisering. Wij zullen uw naam en e-mailadres NIET ter beschikking stellen 
aan het CBS. Het CBS zal de gegevens koppelen met gegevens die het heeft verzameld in zijn bestaande 
administratie, maar zal u niet verder benaderen in het kader van dit onderzoek naar de PIB. Uit hoofde van artikel 
37 lid 3 van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het CBS alle ontvangen gegevens vertrouwelijk 
behandelen en er net als PwC niet over publiceren op een manier die herleidbaar is tot uw bedrijf.  

 

De enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U heeft tot 5 december de tijd om de enquête in te vullen, 
daarna zal hij worden gesloten.  

 

Mocht u technische problemen ondervinden bij het invullen van de enquête, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met Simone Groen via 088-792 1304 of een e-mail sturen naar simone.groen@nl.pwc.com.  

 

U hoeft de enquête niet in één keer helemaal in te vullen. U kunt binnen een week via de zelfde link verder gaan 
waar u gebleven was.  

 

Mede namens RVO.nl danken wij u voor de moeite van het invullen van de enquête.  

 

Met vriendelijke groet,  

Diederik Verzijl  

Projectleider evaluatie PIB 
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Q1 Heeft u een intakegesprek gehad met RVO? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q2 Is er door u (of namens u) bij RVO een aanvraag (business case) ingediend (die is afgekeurd)? 

 Ja (1) 

 Nee, er is namens mij geen aanvraag (business case) ingediend bij RVO. (2) 

If Ja Is Selected, Then Skip To Op welk doelland was deze aanvraag ge... 

 

Answer If Heeft u een intakegesprek gehad met RVO? Ja Is Selected 

Q3 Waarom heeft het intakegesprek niet geleid tot het indienen van een officiële aanvraag (business case)? 

 De manier van financiering van PIB was niet zoals gewenst/verwacht (1) 

 Handelsintentie was niet gericht op een topsector (2) 

 Handelsintentie was niet gericht op een land uit de landenlijst van het PIB programma (3) 

 Niet genoeg clusterdeelnemers om een aanvraag in te dienen (4) 

 Geen penvoerder kunnen vinden om een aanvraag in te kunnen dienen. (5) 

 Anders, namelijk…. (6) ____________________ 

If De manier van financiering ... Is Displayed, Then Skip To Hoe heeft u het aanvraagproces ervaren? 
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Q4 Op welk land (hierna: doelland) was deze aanvraag gericht? 

  

  

  

 -Samoa (72) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 rein (83) 

  

  

 -Rusland) (86) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (97) 

  

  

  

  

 -Afrikaanse Republiek (102) 

  

  

  

  

  

  

  

 ica (110) 
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 -Guinea (121) 

  

  

  

 ji (125) 

  

  

  

 -Guyana (129) 

 -Polynesië (130) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -Bissau (141) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 kust (156) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2) 
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 rshalleilanden (189) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (204) 

  

 -Caledonië (206) 

 -Zeeland (207) 

  

  

  

 -Korea (211) 

  

  

  

  

 -Timor (216) 

  

  

  

 Palestijnse Gebieden (220) 

  

 -Nieuw-Guinea (222) 
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  Nevis (234) 

  

 Saint Vincent en de Grenadines (236) 

  

  

  

  

 -Arabië (241) 

  

  

  

  

 ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -eilanden (261) 

  

 Trinidad en Tobago (263) 

  

  

  

  

  

 - en Caicoseilanden (269) 

  

  

  

  

  

  

 che Emiraten (276) 
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 -Afrika (283) 

 -Korea (284) 

 -Sudan (285) 

  

  

 

Q5 Op welke sector was deze aanvraag gericht? 

 Topsector Agri & Food (1) 

 Topsector Chemie (2) 

 Topsector Creatieve Industrie (3) 

 Topsector Energie (4) 

 Topsector High Tech Systemen & Materialen (5) 

 Topsector Life Sciences & Health (6) 

 Topsector Logistiek (7) 

 Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (8) 

 Topsector Water (9) 

 Anders, namelijk: (10) ____________________ 

 

Q6 In welk jaar heeft u de aanvraag voor het eerst ingediend? 

 2012 (1) 

 2013 (2) 

 2014 (3) 

 2015 (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 

Q7 Was het voor u duidelijk waarom de aanvraag is afgewezen? 

 Zeer duidelijk (1) 

 duidelijk (2) 

 neutraal (3) 

 onduidelijk (4) 

 zeer onduidelijk (5) 

 

Q8 Heeft u de aanvraag later opnieuw ingediend? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Hoe heeft u het aanvraagproces ervaren? 
 

Q9 Is uw aanvraag toen wel gehonoreerd? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 
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Answer If Is er door u (of namens u) bij RVO een aanvraag (business case) ingediend (die is 

afgekeurd)? Ja Is Selected 

Q10 Hoe heeft u het aanvraagproces ervaren? 

 
zeer 
eenvoudig 
(1) 

eenvoudig 
(2) 

neutraal 
(3) 

ingewikkeld 
(4) 

zeer 
ingewikkeld 
(5) 

niet van 
toepassing 
(6) 

Vinden van 
benodigde 
informative over 
PIB via internet 
(website RVO) (4) 

            

Intakegesprek (1)             

Aanvraagformulier 
(business case) (2) 

            

Adviesgesprek 
(n.a.v. aanvraag) 
met 
contactpersoon bij 
RVO (3) 

            

 

 

Q11 Via welk kanaal bent u over het bestaan van PIB geïnformeerd? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Kamer van Koophandel (1) 

 Niet-specifiek contact met RVO (u nam contact op met een open vraag en zij verwezen u naar PIB) (2) 

 Wel-specifiek contact met RVO (u nam contact op met als doel meer over PIB te weten te komen) (3) 

 Adviseur (4) 

 Website van RVO (5) 

 Andere website, namelijk: (6) ____________________ 

 Ander clusterlid (7) 

 Anders, namelijk: (8) ____________________ 

 

Q11a Hoe heeft u het eerste (telefonische) contact met RVO ervaren over het PIB-instrument? (voorafgaand aan 
een al dan niet plaatsgevonden intakegesprek) 

 zeer goed (1) 

 goed (2) 

 neutraal (3) 

 slecht (4) 

 zeer slecht (5) 

 weet ik niet (6) 

 

Q12 Was u voor u contact opnam met RVO over het PIB-instrument reeds actief in het buitenland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Maakte u, voordat u bij PIB een aanvr... 
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Q13 Waar was u reeds actief? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Argentinië (1) 

 Australië (2) 

 Azerbeidzjan (3) 

 Bahrein (4) 

 Bangladesh (5) 

 België (6) 

 Benin (7) 

 Brazilië (8) 

 Bulgarije (9) 

 Canada (10) 

 Chili (11) 

 China (12) 

 Colombia (13) 

 Cuba (14) 

 Denemarken (15) 

 Duitsland (16) 

 Egypte (17) 

 Ethiopië (18) 

 Finland (19) 

 Frankrijk (20) 

 Ghana   (21) 

 Hongarije (22) 

 India (23) 

 Indonesië (24) 

 Irak (25) 

 Iran (26) 

 Italië (27) 

 Japan (28) 

 Kazachstan (29) 

 Kenia (30) 

 Koeweit (31) 

 Kroatië (32) 

 Maleisië  (33) 

 Marokko (34) 

 Mexico (35) 

 Mozambique (36) 

 Myanmar (Birma) (37) 

 Nederlandse Antillen (alle eilanden) (38) 

 Nigeria (39) 

 Noorwegen (40) 

 Oekraïne (41) 

 Oman (42) 

 Oostenrijk (43) 

 Panama (44) 

 Polen (45) 

 Portugal (46) 

 Qatar (47) 

 Roemenië (48) 

 Saoedi-Arabië (49) 

 Servië (50) 

 Singapore (51) 
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 Spanje (52) 

 Suriname (53) 

 Taiwan (54) 

 Thailand (55) 

 Tjechië (56) 

 Turkije (57) 

 Uganda (58) 

 Verenigd Koninkrijk (59) 

 Verenigde Arabische Emiraten (60) 

 Verenigde Staten (61) 

 Vietnam (62) 

 Wit-Rusland (63) 

 Zuid-Afrika (64) 

 Zuid-Korea (65) 

 Zweden (66) 

 Zwitserland (67) 

 Anders, namelijk: (68) ____________________ 

 

Q14 Maakte u, voordat u contact opnam met RVO over het PIB-instrument, gebruik van andere instrumenten 
en/of subsidiefaciliteiten ter ondersteuning van uw internationale activiteiten? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Wie heeft het initiatief genomen voor... 

 

Q15 Van welke instrumenten en/of subsidiefaciliteiten maakte u gebruik? 

 2G@There (1) 

 2G@There_OS (2) 

 Disaster Risk Reduction Water (3) 

 Dutch Good Growth Fund (excl. of incl. Technische Assistentie) (4) 

 EUROSTARS (5) 

 Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (6) 

 Fonds Duurzaam Water (7) 

 Ghana Wash Window (8) 

 Government 2 Government (9) 

 Internationaal Excelleren (10) 

 Life Sciences & Health 4 Development (11) 

 Matchmakingfaciliteit OS (12) 

 Missies en evenementen (13) 

 Modulaire Aanpak Buitenlandse Zaken (14) 

 ORIO (15) 

 Partners voor Water (16) 

 Private Sector Investment (17) 

 PSI (18) 

 PSOM_EZ (19) 

 PSOM_OS (20) 

 Starters International Business (21) 

 Transitiefaciliteit (22) 

 Vietnam Relay Facility (23) 

 Anders, namelijk (24) ____________________ 
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Q16 Heeft u ná uw contact met RVO over het PIB-instrument een aanvraag gedaan voor een ander 
(ondersteunings) programma van de Nederlandse overheid voor internationale handel? 

 Ja, namelijk: (1) ____________________ 

 Nee (2) 

 

Answer If Heeft u een intakegesprek gehad met RVO? Ja Is Selected 

Q17 Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van een intakegesprek met RVO? 

 De penvoerder (1) 

 Een groep van deelnemende bedrijven (2) 

 Een consultant (3) 

 Anders, namelijk… (4) ____________________ 

 

Answer If Is er door u (of&nbsp;namens u) vervolgens bij&nbsp;RVO&nbsp;een aanvraag (business 

case)&nbsp;ingediend (die is afgekeurd)? Ja Is Selected 

Q17a Wie heeft het initiatief genomen voor de aanvraag van het PIB-instrument? 

 De penvoerder (1) 

 Een groep van deelnemende bedrijven (2) 

 Een consultant (3) 

 Anders, namelijk… (4) ____________________ 
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Q18 In welke mate waren onderstaande argumenten voor u reden om gebruik te willen maken van het PIB-
instrument? 

 
zeer grote 
mate (1) 

grote mate 
(2) 

gemiddeld 
(3) 

kleine 
mate (4) 

zeer kleine 
mate (5) 

dit was 
geen 
argument 
(6) 

Mijn organisatie 
had behoefte aan 
meerjarige 
samenhang in 
internationale 
activiteiten (1) 

            

Mijn organisatie 
wilde in contact 
treden met de 
andere 
clusterdeelnemers 
(3) 

            

Mijn organisatie 
ervoer 
institutionele 
belemmeringen 
die met PIB 
kunnen worden 
weggenomen (4) 

            

Het vergroten van 
het netwerk in het 
doelland (5) 

            

Het vergroten van 
de omzet in het 
doelland (6) 

            

Het versterken 
van de 
samenwerking 
met andere 
Nederlandse 
bedrijven in het 
doelland (7) 

            

Het in contact 
kunnen komen 
met de overheid in 
het doelland (8) 

            

Anders, 
namelijk… (9) 
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Q19 In welke mate verwachtte u de volgende belemmeringen bij activiteiten in het doelland? 

 
zeer 
grote 
mate (1) 

grote 
mate (2) 

gemiddeld 
(3) 

kleine 
mate (4) 

zeer 
kleine 
mate (5) 

geen 
belemmering 
(6) 

Belemmerende 
regelgeving en of 
voorschriften (1) 

            

Taal- en 
cultuurverschillen 
(2) 

            

Te grote fysieke 
afstand (3) 

            

Beperkte/geen 
marktinformatie (4) 

            

Beperkt/geen 
netwerk in het 
doelland (geen 
ingang bij 
besluitmakers) (5) 

            

Te veel concurrentie 
van andere 
(buitenlandse) 
partijen (6) 

            

Ontbreken kennis en 
ervaring met het 
handelen in het 
doelland (7) 

            

Hoge mate van 
overheidsbemoeienis 
in sector in doelland 
(8) 

            

Anders, namelijk…. 
(9) 

            

 

 

Answer If Is er door u (of&nbsp;namens u) vervolgens bij&nbsp;RVO&nbsp;een aanvraag (business 

case)&nbsp;ingediend (die is afgekeurd)? Ja Is Selected 
Q20 Van welke bouwstenen had u gebruik willen maken? (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Inkomende en/of uitgaande handelsmissies Toelichting: Een uitgaande missie bestaat vaak uit een workshop 

of seminar, een bedrijfsbezoek, een netwerkevent of individuele matchmaking. Een inkomende missie 

bestaat uit bezoek van veelbelovende jonge of invloedrijke personen of journalisten uit het doelland vanuit 

overheid, politiek, bedrijven, maatschappelijk middenveld, onderwijs en wetenschap met als doel om de 
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Nederlandse kennis en technologie aan de deelnemers te presenteren op een gebied waar Nederland zich in 

wil onderscheiden. (1) 

 Bezoeken en bijeenkomsten Toelichting: Denk hierbij aan een seminar, een workshop, een bezoek aan een 

lokale overheid of een bedrijfsbezoek. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig en worden meestal door het 

buitenlandnetwerk georganiseerd (2) 

 Holland Paviljoen Toelichting: Een Holland Paviljoen is een collectieve beursstand met Nederlandse 

signatuur en een centrale boodschap en thema. (3) 

 Uitnodiging vakjournalisten naar Nederland (UVN) (4) 

 Holland Branding publicaties/ communicatieplan Toelichting: Holland Branding is het middel om de 

Nederlandse economische identiteit van een cluster van bedrijven op een onderscheidende en overtuigende 

manier op kansrijke doelmarkten te positioneren. (5) 

 Inzet liaison Toelichting: Het is mogelijk om ter ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden die 

voortkomen uit een PIB-convenant, een lokale vertegenwoordiging in het doelland (liaison) aan te stellen. 

(6) 

 Uitvoering Government-to-Government (G2G) Toelichting: Samenwerking tussen de Nederlandse overheid 

en buitenlandse overheden waarbij deze worden ondersteund bij het oplossen van knelpunten die van 

wederzijds belang zijn. (7) 

 Uitvoering Knowledge-to-Knowledge (K2K) Toelichting: Het doel van K2K is het uitwisselen van kennis 

tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. K2K speelt zich af op verschillende niveaus op het 

gebied van onderwijs en onderzoek. (8) 

 Uitvoering Netherlands Management Training Programme (NMTP) Toelichting: Met het Netherlands 

Management Training Programme (NMTP) wordt in Nederland (of eventueel het buitenland) een 

trainingsprogramma ingericht voor managers uit het buitenland. (9) 

 Activiteiten door postennetwerk gericht op markttoegang Toelichting: Diplomatie vanuit het Nederlandse 

buitenlandnetwerk (ambassades en consulaten) langs bilaterale of multilaterale kanalen met als doel het 

verstevigen van de handelsbetrekkingen en het verminderen van bestaande handelsbelemmeringen. (10) 

 Activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang Toelichting: Diplomatie vanuit de 

Nederlandse overheden langs bilaterale of multilaterale kanalen met als doel het verstevigen van de 

handelsbetrekkingen en het verminderen van bestaande handelsbelemmeringen. (11) 

 Weet ik niet (12) 

If Weet ik niet Is Selected, Then Skip To Wat zou voor u de belangrijkste toege... 

 

Answer If Is er door u (of namens u) bij RVO een aanvraag (business case) ingediend (die is 

afgekeurd)? Ja Is Selected And Van welke bouwstenen had u gebruik willen maken? (informatie over 

de bouwstenen verschijnt wannee... Weet ik niet Is Not Selected 
Q21 Welke bouwstenen uit het PIB-instrument waren naar uw inschatting het meest belangrijk geweest bij het 
bereiken van uw doelstelling(en) 

 

 

Q22 Wat zou voor u de belangrijkste toegevoegde waarde van de Nederlandse overheid in het PIB-instrument 
zijn geweest? 

 Het openen van deuren die anders gesloten blijven (1) 

 Kwaliteitsstempel van de Nederlandse overheid (2) 

 Betere markttoegang in doelland (3) 

 Betere positionering van het cluster in doelland. (4) 

 Het oplossen van problemen (5) 

 Adviseren (6) 

 Anders, namelijk:… (7) ____________________ 
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Q23 Heeft u, ondanks dat u uiteindelijk niet gebruik heeft gemaakt van het PIB-instrument, toch 
handelsactiviteiten uitgevoerd in het doelland? 

 Ja, volledig (1) 

 Ja, deels (2) 

 Nee (3) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Werkt u nu nog samen met de bedrijven... 

 

Q24 Was dit in clusterverband? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Heeft u te maken gehad met de ambassa... 

 

Q25 Wat is voor u de meerwaarde van het cluster geweest? 

 Samenwerking (1) 

 Breder netwerk (2) 

 Meer kennis (3) 

 Leren van ervaringen van andere deelnemers (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 Cluster had geen meerwaarde (6) 

 

Q26 Uit hoeveel deelnemers bestond het cluster? 

 

Q27 Hoe was het cluster samengesteld? 

 Samenwerkende bedrijven in een keten (1) 

 Concurrenten (2) 

 Beide (3) 

 

Q28 Waren er kennisinstellingen betrokken in het cluster? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Answer If Zijn er kennisinstellingen betrokken in het cluster? Ja Is Selected 

Q29 Wat was de rol van kennisinstellingen in het cluster? 

 Inbrengen van kennis (1) 

 Ontwikkelen van kennis in het doelland (2) 

 Netwerk in doelland (3) 

 Netwerk in Nederland (4) 

 Anders, namelijk: (5) ____________________ 

 

Q30 Had u daarvoor al eerder met bedrijven/organisaties uit uw cluster zaken gedaan? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Heeft u te maken gehad met de ambassa... 

 



      
  

  

Beleidsevaluatie PIB 2016  3 februari 2017 

PwC   136 
 

Q30a Was dit op buitenlandse markten? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q31 Heeft u te maken gehad met de ambassade(s)/consulaat gedurende de uitvoer van uw activiteiten? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Heeft u ondanks de afwijzing van uw P... 

 

Q31a Hoe heeft u de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat ervaren? 

 zeer goed (1) 

 goed (2) 

 neutraal (3) 

 slecht (4) 

 zeer slecht (5) 

 

Q31b Welke ondersteuning vanuit de ambassade(s) / consulaat vond u het meest waardevol? (u kunt de 
verschillende vormen van ondersteuning, die hieronder zijn weergegeven, rangordenen door met uw muis erop 
te klikken en deze vast te houden, terwijl u hem naar de goede plek schuift) 

______ Het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden (1) 
______ Het organiseren van activiteiten, zoals een seminar, workshop of netwerkdiner (2) 
______ Inzet tijdelijke experts (3) 
______ Het verwerven van projecten bij internationale organisaties (4) 
______ Het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland (5) 
______ Het organiseren van missies (6) 
______ Het organiseren van trainingen (7) 
______ Praktische ondersteuning van het cluster (8) 
______ Anders, nl…. (9) 

 

Q32 Heeft u ondanks de afwijzing van uw PIB aanvraag toch uw beoogde doelstelling behaald in het doelland? 

 Ja, volledig (1) 

 Ja, deels (2) 

 Nee (3) 

 Wij hadden nog geen concrete doelstelling voor ogen op het moment dat bleek dat wij geen aanspraak zouden 

gaan maken op het PIB-instrument (4) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Kunt u specificeren wat deze doelstel...If Wij hadden nog geen 

concret... Is Selected, Then Skip To Bent u op dit moment nog actief in he... 

 

Q33 Heeft u deze doelstelling naar uw inschatting op dezelfde termijn behaald, eerder, of later dan wanneer u het 
PIB instrument tot uw beschikking had gehad? 

 Op dezelfde termijn (1) 

 Eerder behaald dan met PIB-instrument (2) 

 Later behaald dan met PIB-instrument (3) 

 Dat weet ik niet (4) 

 

Q34 Kunt u specificeren wat deze doelstelling was? 
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Answer If Heeft u ondanks de afwijzing van uw PIB aanvraag toch de beoogde doelstelling behaald in 

het doelland? Nee Is Not Selected 

Q35 Hoeveel euro hebben de activiteiten in het doelland u opgeleverd? 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 

Answer If Heeft u ondanks de afwijzing van uw PIB aanvraag toch de beoogde doelstelling behaald in 

het doelland? Nee Is Not Selected 

Q36 Uitgedrukt in omzet (bij benadering) 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 

Answer If Heeft u ondanks de afwijzing van uw PIB aanvraag toch de beoogde doelstelling behaald in 

het doelland? Nee Is Not Selected 

Q37 Gecommitteerde investeringen in uw Nederlandse entiteit 

 € (1) ____________________ 

 Hierover wil ik geen gegevens kwijt (2) 

 

Q38 Bent u op dit moment nog actief in het doelland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q39 Werkt u nu nog samen met de bedrijven uit het oorspronkelijke cluster? (waarmee u de aanvraag heeft 
ingediend voor PIB) 

 Ja (1) 

 Ja, met enkele (2) 

 Nee (3) 

 

Q40 Voor wat voor type organisatie bent u werkzaam? 

 Consultant (1) 

 Branchevereniging (2) 

 Bedrijfsleven MKB (3) 

 Bedrijfsleven (grootbedrijf) (4) 

 Kennisinstelling (5) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 

Q41 Hoeveel werknemers heeft uw organisatie? 

 < 10 werknemers (1) 

 10 – 50 werknemers (2) 

 50 – 250 werknemers (3) 

 > 250 werknemers (4) 
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Q42 Hoe lang bestaat uw organisatie al? 

 0-1 jaar (1) 

 1-2 kaar (2) 

 3-5 jaar (3) 

 5-10 jaar (4) 

 Ouder dan tien jaar (5) 

 

Q43 In hoeveel landen buiten Nederland is uw organisatie actief? 

 geen (1) 

 1 land (2) 

 2 – 5 landen (3) 

 5 – 10 landen (4) 

 > 10 landen (5) 

 

Q44 Hoe lang opereert u al op buitenlandse markten? 

 0-1 jaar (1) 

 1-2 kaar (2) 

 3-5 jaar (3) 

 5-10 jaar (4) 

 Langer dan tien jaar (5) 

 

Q45 Zijn er aspecten die niet aan bod zijn gekomen en die u wel aan het onderzoeksteam wilt meegeven? 

 

Q46 Wat zijn volgens u de drie sterkste punten van het huidige PIB -instrument die niet verloren mogen gaan in 
de toekomst? 

 

Q47 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste verbeterpunten voor het PIB-instrument? 

 

Q00 Hartelijk dank voor uw medewerking! Klik op "volgende" (>>) om uw antwoorden definitief op te sturen. 

 

 

 

 

 

  



      
  

  

Beleidsevaluatie PIB 2016  3 februari 2017 

PwC   139 
 

Appendix D. - Long-lists van 
uitspraken afkomstig uit analyse van 
de enquête 

 



Item A Item B Pagina Survey

Impact op belangrijkste toegevoegde waarde NL overheid

Q15 MarktMatr 23

Dezelfde toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid worden in gelijke mate erkend voor convenanten in nabije markten en in opkomende markten. Het
oplossen van problemen lijkt niet relevant in nabije markten. Het openen van deuren wordt voor nabije markten vaker belangrijk gevonden dan voor opkomende

markten. vvv

Q15 Q2 30

Deelnemers waarderen dezelfde toegevoege waarden van de Nederlandse overheid in gelijke mate. Penvoerders geven vaker aan het kwaliteitsstempel van de
Nederlandse overheid belangrijk te vinden. vvv

Q15 Q3 31, 32

Deelnemers die ook betrokken zijn geweest bij een aanvraag die is afgewezen en deelnemers die dat niet zijn, waarderen dezelfde toegevoege waarden van de
Nederlandse overheid in gelijke mate. 0

Q15 Q5 33

Er blijkt geen duidelijk verschil in waardering van soorten toegevoegde waarden tussen deelnemers die voor de start van het convenant reeds internationaal atief

waren en deelnemers die dat niet waren. De laatste groep is erg klein binnen de surveyrespons. 0

Q15 Q7 35, 36

Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten waarderen het kwaliteitsstempel van
de Nederlandse overheid vaker dan deelnemers die geen gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. Deze laatste groep heeft meer waardering
voor de rol die de overheid kan spelen in het vergroten van de markttoegang in het doelland. vv

Q15 Q7a 37

Deelnemers die tijdens de loop van het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten waarderen de rol die de overheid kan spelen in het
vergroten van de markttoegang in het doelland minder vergeleken met deelnemers die geen gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. vv

Q15 Q9 38,39

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op de waardering van soorten toegevoegde waarden

van de Nederlandse overheid. 0

Q15 Q41DV 41,42

Deelnemers in clusters die geleid worden door een consultant waarderen de rol van de overheid in het openen van deuren die anders gesloten blijven minder
vergeleken met andere deelnemers. Deelnemers die door een consultant geleid worden hebben weer meer waardering voor het kwaliteitsstempel van de Nederlandse

overheid. vv

Q15 Q42 43

Bedrijfsomvang heeft geen duidelijke invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid gewaardeerd worden. Grote

bedrijven (250+ medewerkers) hebben relatief meer waardering voor het openen van deuren die anders gesloten blijven, en minder voor een betere positionering van
het cluster. v

Q15 Q43 44, 45

De leeftijd van een deelnemende organisatie heeft weinig invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid gewaardeerd

worden. Het openen van deuren die anders gesloten blijven lijkt meer te worden gewaardeerd naarmate deelnemende organisaties langer bestaan. v

Q15 Q44 46

Het aantal landen waarin een deelnemer actief is, heeft weinig invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid
gewaardeerd worden. v

Q15 Q45 47, 48 Naar mate deelnemers al langer op internationale markten opereren, waarderen zij het openen van deuren die anders gesloten blijven vaker. vv

Impact op financieel of niet-financieel voordeel

Q16 MarktMatr 49 Deelnemers in opkomende en in nabije markten geven even vaak aan dat het convenant hen al iets heeft opgeleverd, financieel of niet-financieel. v

Q16 Q2 49 Penvoerders geven vaker aan dat het convenant hen al iets heeft opgeleverd, financieel of niet-financieel, vergeleken met andere deelnemers. v

Q16 Q3 50

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, heeft geen invloed op of het convenant hen al iets heeft opgeleverd,

financieel of niet-financieel. 0

Q16 Q5 51

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief

waren in het buitenland en deelnemers die dat niet waren. De data laat zien dat het kan zijn dat deelnemers die eerder nog niet actief waren in het buitenland wat

vaker resultaten kunnen vermelden. v

Q16 Q7 52

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant

gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten en deelnemers die dat niet deden. v

Q16 Q7a 53

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van
andere instrumenten of subsidiefaciliteiten en deelnemers die dat niet doen. v

Q16 Q9 54

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op of een convenant een deelnemer al wat heeft

opgeleverd. v

Q16 Q15 55

Deelnemers voor wie het convenant nog niets heeft opgeleverd waarderen het openen van deuren die anders gesloten blijven vaker dan andere toegevoegde
waarden van de Nederlandse overheid. v

Q16 Q42 58 Grote organisaties (250+ medewerkers) geven vaker aan dat het convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q16 Q43 59 Naar mate organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q16 Q44 60 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q16 Q45 61 Naar mate organisaties al langer opereren op buitenlandse markten zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Impact op verwachting van wat het convenant in de toekomst oplevert

Q17a Q2 - Q5 62 - 74

Deelnemers in opkomende markten die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant het meer netwerk, meer markttoegang, en grotere

bekendheid binnen de doelmarkt zal opleveren vergeleken met deelnemers in nabije markten. v

Q17a Q7 78, 79

Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijken wat positiever in hun
verwachtingen over wat het convenant hen zal opleveren in de toekomst dat deelnemers die geen gebruik maakten van andere instrumenten of subsidies. vv

Q17a Q9 83-85

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op de verwachting van deelnemers van wat het

convenant in de toekomst zal opleveren. Deelnemers in convenanten die zijn geïnitieerd door een consultant zijn minder positief. vv

Q17a Q15 89-93

De mate waarin deelnemers verschillende toegevoegde waarden van de overheid waarderen, heeft geen invloed op de verwachting van deelnemers van wat het
convenant in de toekomst zal opleveren. 0

Q17a Q42 101 - 103 Grote organisaties (250+ medewerkers) lijken iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere organisaties. v

Q17a Q43 106 - 107

Naar mate organisaties al langer bestaan, lijken zij iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere
organisaties. v

Q17a Q44 109 - 110

Naar mate organisaties al in meer landen actief zijn, lijken zij iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere
organisaties. v

Impact op verwachting van de extra business dat het convenant in de toekomst oplevert

Q17b MarktMatr 117-118

Deelnemers in opkomende markten die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren dan
deelnemers in nabije markten. vv

Q17b Q2 119 - 121 Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren dan penvoerders. vv

Q17b Q3 122 - 125

Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, en die eerder niet betrokken waren bij een een afgekeurde aanvraag, verwachten vaker dat het convenant hen
export/orders/opdrachten zal opleveren dan deelnemers die eerder betrokken waren bij een afgekeurde aanvraag. vv

Q17b Q7 130 - 133

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een
convenant. vv

Q17b Q7a 134 - 135

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel

uit een convenant. vv

Q17b Q9 137 - 140 Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een convenant. v

Q17b Q42 152 - 164 De omvang van organisaties heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een convenant. v

Q17b Q43 156 - 157 Naar mate organisaties ouder zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te behalen uit convenanten. vv

Q17b Q44 159 - 160 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te behalen uit convenanten. vv

Impact op de mate waarin het convenant al iets heeft opgeleverd

Q18a MarktMatr 165 - 166

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers in nabij en in opkomende markten aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een uitgebreider netwerk of grotere
bekendheid in de doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of meer extra business hebben gegenereerd. v

Q18a Q2 168 - 170

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een uitgebreider netwerk of grotere bekendheid in de

doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of meer extra business hebben gegenereerd. v



Q18a Q3 173 - 174

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate waarin het convenant hen iets oplevert.

Deelnemers die eerder geen afgekeurde aanvraag hebben ingediend, ervaren meer markttoegang uit het convenant. v

Q18a Q5 178 - 180 Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, hebben vaker de ervaring dat het convenant hen iets oplevert. vv

Q18a Q7 184 - 186

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de mate waarin het convenant die deelnemer iets

oplevert. Deelnemers die eerder geen gebruik maakte van andere instrumenten, zijn iets minder positief over de mate waarin het convenant extra business oplevert. v

Q18a Q7a 189 - 191

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel
uit een convenant. v

Q18a Q9 194 - 197

Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft weinig invloed op het ervaren voordeel uit een convenant van een deelnemer. Voor initiatieven geïnitieerd
door penvoerders lijkt het dat deelnemers iets minder positief zijn over de mate waarin markttoegang is toegenomen en business is gegenereerd. v

Q18a Q15 203 - 206

Deelnemers die het openen door de overheid van deuren die anders gesloten blijven belangrijk vinden, ervaren meer voordeel uit het convenant dan bedrijven die het

kwaliteitsstempel of de positionering van het cluster belangrijk vinden. vv

Q18a Q41DV 211 - 214

Deelnemers in een convenant geleid door een MKB-er ervaren wat meer resultaat op het gebied van markttoegang en het afnemen van knelpunten. Deelnemers in
een convenant geleid door een branchevereniging zijn wat minder positief over de mate waarin nieuwe business is gegenereerd. v

Q18a Q42 218 - 220

De omvang van organisaties heeft geen invloed op het behaalde voordeel uit een convenant. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief over het aantal knelpunten dat

afneemt. v

Q18a Q43 224 - 225 Naar mate organisaties langer bestaan, zijn zij wat minder positief over de markttoegang en nieuwe business die het convenant hen oplevert. v

Q18a Q44 229 - 230 Naar mate organisaties in meerdere landen actief zijn, zijn zij wat minder positief over de voordelen die een convenant hen oplevert. v

Q18a Q45 234 - 236 Naar mate organisaties al langer opereren op internationale markten, zijn zij wat minder positief over de voordelen die een convenant hen oplevert. v

Impact op de extra business die het convenant al heeft opgeleverd

Q18b MarktMatr 240 Tussen deelnemers op opkomende en nabije markten is geen verschil in het type extra business dat het convenant hen oplevert. v

Q18b Q2 243 - 244

Penvoerders geven vaker aan dat zij investeringen uit het buitenland in Nederlandse productiecapaciteit hebben gegenereerd dan deelnemers. Deelnemers geven
vaker aan dan penvoerders dat een convenant hen geen extra business oplevert. vv

Q18b Q3 247 - 248

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de het type extra business dat een convenant hen
oplevert. v

Q18b Q5 253 - 254

Deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren iets vaker dat zij import genereren uit het convenant of dat zij

investeringen uit het buitenland aantrekken, maar ook vaker dat zij geen extra business zien. Voor ontwikkelingen in export/orders/opdrachten maakt het verschil niet
uit. v

Q18b Q7 259 - 260 Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed het type extra business dat deelnemers vergaren. v

Q18b Q7a 265 - 266

Deelnemers die tijdens de loop van het convenant geen gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat het convenant hen geen
nieuwe business oplevert. vv

Q18b Q9 270 - 272

Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft weinig invloed op het ervaren voordeel uit een convenant van een deelnemer. Voor initiatieven geïnitieerd
door penvoerders lijkt het dat deelnemers iets vaker rapporteren dat het convenant hen geen extra business oplevert. v

Q18b Q15 277 - 280

Deelnemers die aangeven de positionering van het cluster als belangrijkste toegevoegde waarde te zien, rapporteren vaker dat zij geen nieuwe business genereren.

Bedrijven die het kwaliteitsstempel het meest waarderen, rapporteren vaker dat zij extra business genereren in de vorm van export/orders/opdrachten. vv

Q18b Q41DV 286 - 288 Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor het type extra business dat deelnemers genereren. v

Q18b Q42 292 - 294 Het aantal medewerkers dat een organisatie heeft, lijkt niet uit te maken voor het type extra business dat deelnemers genereren. v

Q18b Q43 298 - 299 Naar mate organisaties langer bestaan, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Q18b Q44 303 - 304 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Q18b Q45 308 - 310 Naar mate organisaties langer internationaal actief zijn, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Impact op de mate waarin de doelstellingen van het convenant zijn bereikt

Q18c MarktMatr 314 Deelnemers in opkomende markten rapporten vaker dat doelstellingen in het convenant slechts voor een klein deel zijn bereikt. vv

Q18c Q2 315 Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij aangeven of doelstellingen in het convenant zijn behaald. v

Q18c Q3 316

Deelnemers die eerder niet betrokken waren bij een een afgekeurde aanvraag, rapporteren vaker negatief over de mate waarin doelstellingen in het convenant zijn

behaald. vv

Q18c Q5 317

Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren vaker dat de doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn.

Bedrijven die eerder niet actief waren in het buitenland zijn minder positief. vv

Q18c Q7 318

Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten en subsidiefaciliteiten rapporteren vaker doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven

die eerder geen gebruik maakten van zulke instrumenten zijn minder positief. vv

Q18c Q7a 320

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de mate waarin doelstellingen uit het

convenant zijn bereikt v

Q18c Q9 321

Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat de doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn

bereikt. vv

Q18c Q15 322 - 323

Deelnemers die het kwaliteitsstempel een belangrijke toegevoegde waarde vinden, rapporteren positiever over de mate waarin de doelstellingen van het convenant

zijn bereikt dan deelnemers die andere toegevoegde waarden belangrijk vinden. vv

Q18c Q41DV 324 - 325 Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor de mate waarin doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18c Q42 326 De omvang van een organisatie lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18c Q43 327 De leeftijd van een organisatie lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18c Q44 328 Naar mate een bedrijf in meer landen actief is, rapporteert het bedrijf wat positiever over de mate waarin doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18c Q45 329 Hoe lang een bedrijf al in het buitenland opereert, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Impact op de verwachting dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om te betreffende sector

Q18d MarktMatr 330

Zowel deelnemers in nabije als deelnemers in opkomende markten zijn positief in hun verwachtingen omtrent de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame
handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q2 321

Penvoerders zijn iets positiever dan deelnemers over de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te

betreffende sector. v

Q18d Q3 332

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate waarin verwacht wordt dat het convenant
bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q5 334

Of deelnemers voor de start van het convenant al actief waren in het buitenland, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat het convenant bijdraagt

aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q7 335

Of een deelnemer eerder gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat het convenant
bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q7a 337

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat
het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q9 338-339

Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties

van Nederland met het doelland om te betreffende sector. vv

Q18d Q15 340-341

Het belang dat deelnemers hechten aan verschillende toegevoegde waarden, heeft geen invloed op de mate waarin zij verwachten dat het convenant bijdraagt aan
duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q41DV 342

Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het

doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q42 344

De omvang van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties
van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v



Q18d Q43 345

De leeftijd van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van

Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q44 346-347

Het aantal landen waarin een deelnemende organisatie actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame
handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18d Q45 348

Het aantal jaren dat een deelnemende organisatie reeds internationaal actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt

aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Impact op de verwachting dat het convenant andere organisaties in de sector iets heeft opgeleverd

Q18f MarktMatr 350

Deelnemers in nabije markten zijn wat positiever dan deelnemers in opkomende markten over of hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets
oplevert. v

Q18f Q2 351 Penvoerders zijn wat positiever dan deelnemers over of hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q18f Q3 352

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de verwachting dat hun activiteiten ook andere
organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q18f Q5 353

Organisatie die voor de start van het convenant al internationaal actief waren, zijn wat minder positief over de verwachting dat hun activiteiten ook andere organisaties

binnen hun sector iets oplevert. v

Q18f Q7 354

Of een deelnemer eerder gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat hun activiteiten
ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q18f Q9 355

Wie het convenant heeft geïnitieerd, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets
oplevert. In gevallen dat een consultant de initiator is, lijkt meer onduidelijkheid te bestaan hieromtrent. v

Q18f Q15 356 - 357

Het belang dat deelnemers hechten aan verschillende toegevoegde waarden, heeft geen invloed op de mate waarin zij verwachten dat de activiteiten ook andere

organisaties binnen hun sector iets oplevert. Organisaties die martktoegang het meest waarderen, lijken hier wat minder positief over te zijn. v

Q18f Q41DV 358 - 359

Vooral wanneer de penvoerder een mkb-er is, verwacht men dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. Wanneer de penvoerder een
consultant is, lijkt hier meer onduidelijkheid over te bestaan. vv

Q18f Q42 360 Naar mate bedrijven groter zijn in omvang, lijken zij sterker te verwachten dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q18f Q43 361 - 362 De leeftijd van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties binnen de sector iets oplevert. v

Q18f Q44 363

Het aantal landen waarin een deelnemende organisatie actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties binnen de sector
iets oplevert. v

Q18f Q45 364 - 365

Het aantal jaren dat een deelnemende organisatie reeds internationaal actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties

binnen de sector iets oplevert. v

Impact op hoe de opbrengsten van het convenant zich verhouden tot de verwachtingen

Q21 MarktMatr 366 Op nabije markten zijn opbrengsten van het convenant vaker boven verwachting. Op opkomende markten vallen ze vaker tegen. vv

Q21 Q2 367 Deelnemers rapporteren vaker dat opbrengsten tegen vallen dan penvoerders. vv

Q21 Q3 368

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren veel minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen

vallen. vvv

Q21 Q5 369

Of organisatie voor de start van het convenant al internationaal actief waren, maakt niet veel uit voor de mate waarin de opbrengsten van het convenant naar

verwachting zijn. v

Q21 Q7 370 - 371 Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. vv

Q21 Q7a 372

Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant

tegen vallen. vv

Q21 Q9 373 - 374 Wanneer de initiatiefnemer een penvoerder of een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. vv

Q21 Q15 375 - 376

Deelnemers die het kwaliteitsstempel een belangrijke toegevoegde waarde vinden, rapporteren minder vaak dat de opbrensten tegen vallen, maar ook minder vaak

dat de opbrengsten boven verwachting zijn. vv

Q21 Q41DV 378

Wanneer de penvoerder een consultant is, rapporteren deelnemers vaker opbrengsten boven verwachting dan wanneer de penvoerder een branchevereniging is, een

mkb-er of een grootbedrijf. vv

Q21 Q42 379 - 380

Naar mate een bedrijf groter is in omvang, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Vooral bij kleine en hele

kleine bedrijven vallen de opbrengsten uit het convenant vaker tegen. vv

Q21 Q43 381

Naar mate een bedrijf langer bestaat, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Vooral bij kleine en hele kleine
bedrijven vallen de opbrengsten uit het convenant vaker tegen. vv

Q21 Q44 382

Naar mate een bedrijf in meer landen actief is, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Desalniettemin vallen

ook voor bedrijven die in meer dan 10 landen actief zijn resultaten nog relatief vaak tegen. vv

Q21 Q45 383

Naar mate een bedrijf al langer internationaal opereert, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Desalniettemin

vallen ook voor bedrijven die al langer dan tien jaar internationaal actief zijn resultaten nog relatief vaak tegen. vv

Impact op de mate waarin zonder het PIB-convenant de zelfde activiteiten in hetzelfde doelland waren ondernomen

Q22 MarktMatr 384

Deelnemers in opkomende markten hadden vaker dan deelnemers in nabije markten zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten

ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q22 Q2 385 Deelnemers hadden vaker dan penvoerders zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q22 Q3 386

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de verwachting dat hij of zij deels of volledig
dezelfde activiteiten had ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q22 Q5 387

Deelnemers die al internationaal actief waren, hadden veel vaker zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in

hetzelfde doelland. vvv

Q22 Q7 388

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten deels of volledig

dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q22 Q7a 389

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten deels
of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q22 Q9 390

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers dat zij verwachten niet dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde
doelland. vvv

Q22 Q15 391 - 392

Alleen deelnemers die het openen van deuren die anders gesloten blijven als toegevoegde waarde belangrijk vinden, rapporteren in meerderheid dat zij deels of

volledig dezelfd activiteiten zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q22 Q41DV 393

Het type penvoerder maakt niet uit voor de mate waarin deelnemers verwachten deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde
doelland. v

Q22 Q42 394

Naar mate deelnemende organisaties groter zijn in omvang, geven zij wat vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde

doelland. v

Q22 Q43 395 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q22 Q44 396 - 397

Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in
hetzelfde doelland. vvv

Q22 Q45 398

Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen

in hetzelfde doelland. vvv

Impact op de mate waarin dankzij het PIB-convenant de activiteiten sneller zijn ondernomen

Q23 MarktMatr 399

Er zit geen onderscheid tussen deelnemers op nabije en deelnemers op opkomende markten in de mate waarin zij stellen dat zij dankzij PIB de activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen. v

Q23 Q2 400 Er zit geen onderscheid tussen penvoerders en deelnemers in de mate waarin zij stellen dat zij dankzij PIB de activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen. v

Q23 Q3 401

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren veel minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller
hebben kunnen ondernemen. vvv

Q23 Q5 402 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q23 Q7 403

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat zij dankzij PIB
hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v

Q23 Q7a 405

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat zij

dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v



Q23 Q9 406 - 407

Wie het initiatief neemt, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen

ondernemen, al lijkt het alsof dit beeld bij consultants als initiatiefnemer iets positiever is. v

Q23 Q15 408

Wat deelnemers zien als de belangrijkste toegevoegde waarde ijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun
activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v

Q23 Q41DV 410

Wat voor organisatie de penvoerder levert, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben

kunnen ondernemen, al lijkt het alsof dit beeld bij consultants als penvoerder iets minder positief is. v

Q23 Q43 411 Naar mate deelnemende bedrijven langer bestaan, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q23 Q44 412 Naar mate deelnemende bedrijven in meer landen actief zijn, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q23 Q45 413 - 414

Naar mate deelnemende bedrijven al langer internationaal opereren, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen

ondernemen. vv

Impact op de mate waarin dankzij het PIB-convenant de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid

Q24 MarktMatr 415

Er zit niet veel onderscheid tussen deelnemers op nabije en deelnemers op opkomende markten in de mate waarin zij stellen dat dankzij PIB de activiteiten tot een

beter resultaat hebben geleid. v

Q24 Q2 416 Penvoerders zijn positiever dan deelnemers in de mate waarin zij stellen dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q3 417

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter
resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q5 418 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q7 419

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat dankzij PIB de
activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q24 Q7a 421

Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q9 422 - 423 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q15 424 -425

Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, rapporteren minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter
resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q41DV 426 Wanneer de penvoerder een branchevereniging is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q24 Q42 427 Naar mate deelnemende organisaties groter zijn in omvang, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q24 Q43 428 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q24 Q44 429 - 430 Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q24 Q45 431

Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal opereren, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben

geleid. v

Impact op de mate waarin het PIB-convenant tot 'overall' tevredenheid leidt

Q25 MarktMatr 432 Deelnemers op nabije markten zijn over het algemeen meer tevreden dan deelnemers op opkomende met de opbrengsten van het PIB-convenant. vv

Q25 Q2 433 Penvoerders zijn over het algemeen meer tevreden dan deelnemers met de opbrengsten van het PIB-convenant. vv

Q25 Q3 434

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate van tevredenheid met de opbrengsten van

het PIB-convenant v

Q25 Q5 436

Deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren iets minder vaak dat zij tevreden zijn met de opbrengsten van het

PIB-convenant. v

Q25 Q7 437

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate van tevredenheid met de opbrengsten

van het PIB-convenant v

Q25 Q7a 439

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate van tevredenheid met de

opbrengsten van het PIB-convenant v

Q25 Q9 440 - 441

Wanneer een groep deelnemende bedrijven het initiatief heeft genomen, leidt dat tot een fractie meer teveredenheid met de opbrengsten van het PIB-convenant dan
wanneer de penvoerder het initiatief neemt. In gevallen dat de initiatiefnemer een consultant is, leidt dat tot wat minder tevredenheid. v

Q25 Q15 442 - 443

Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, rapporteren wat minder tevredenheid dan deelnemers die het

kwaliteitsstempel of het openen van deuren belangrijk vinden. v

Q25 Q41DV 444

Wanneer de penvoerder een consultant of een branchevereniging is, leidt dat tot wat minder tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant dan wanneer het

penvoerder een MKB-er is. v

Q25 Q42 445 - 446 De omvang van het deelnemende bedrijf lijkt niet veel uit te maken voor de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant. v

Q25 Q43 447 Naar mate een organisatie langer bestaat, lijkt de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant toe te nemen. v

Q25 Q44 448

Naar mate een organisatie in meer landen actief is, lijkt de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant af te nemen. Activiteiten in slechts één
land buiten Nederland, lijken ook te leiden tot minder tevredenheid. vv

Q25 Q45 449 Hoe lang het deelnemende bedrijf reeds internationaal opereert, lijkt niet veel uit te maken voor de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant. vv
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Impact van opkomende versus nabije markten

Q15 MarktMatr 23

Dezelfde toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid worden in gelijke mate erkend voor convenanten in nabije markten en in opkomende markten. Het

oplossen van problemen lijkt niet relevant in nabije markten. vvv

Q16 MarktMatr 49 Deelnemers in opkomende en in nabije markten geven even vaak aan dat het convenant hen al iets heeft opgeleverd, financieel of niet-financieel. v

Q17b MarktMatr 117-118

Deelnemers in opkomende markten die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren dan
deelnemers in nabije markten. vv

Q18a MarktMatr 165 - 166

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers in nabij en in opkomende markten aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een uitgebreider netwerk of grotere

bekendheid in de doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of meer extra business hebben gegenereerd. v

Q18b MarktMatr 240 Tussen deelnemers op opkomende en nabije markten is geen verschil in het type extra business dat het convenant hen oplevert. v

Q18c MarktMatr 314 Deelnemers in opkomende markten rapporten vaker dat doelstellingen in het convenant slechts voor een klein deel zijn bereikt. vv

Q18d MarktMatr 330

Zowel deelnemers in nabije als deelnemers in opkomende markten zijn positief in hun verwachtingen omtrent de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame
handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f MarktMatr 350

Deelnemers in nabije markten zijn wat positiever dan deelnemers in opkomende markten over of hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets
oplevert. v

Q21 MarktMatr 366 Op nabije markten zijn opbrengsten van het convenant vaker boven verwachting. Op opkomende markten vallen ze vaker tegen. vv

Q22 MarktMatr 384

Deelnemers in opkomende markten hadden vaker dan deelnemers in nabije markten zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten
ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q23 MarktMatr 399

Er zit geen onderscheid tussen deelnemers op nabije en deelnemers op opkomende markten in de mate waarin zij stellen dat zij dankzij PIB de activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen. v

Q24 MarktMatr 415

Er zit niet veel onderscheid tussen deelnemers op nabije en deelnemers op opkomende markten in de mate waarin zij stellen dat dankzij PIB de activiteiten tot een
beter resultaat hebben geleid. v

Q25 MarktMatr 432 Deelnemers op nabije markten zijn over het algemeen meer tevreden dan deelnemers op opkomende met de opbrengsten van het PIB-convenant. vv

Impact van belangrijkste toegevoegde waarde Nederlandse overheid

Q16 Q15 55

Deelnemers voor wie het convenant nog niets heeft opgeleverd waarderen het openen van deuren die anders gesloten blijven vaker dan andere toegevoegde
waarden van de Nederlandse overheid. v

Q17a Q15 89-93

De mate waarin deelnemers verschillende toegevoegde waarden van de overheid waarderen, heeft geen invloed op de verwachting van deelnemers van wat het

convenant in de toekomst zal opleveren. 0

Q18a Q15 203 - 206

Deelnemers die het openen door de overheid van deuren die anders gesloten blijven belangrijk vinden, ervaren meer voordeel uit het convenant dan bedrijven die het
kwaliteitsstempel of de positionering van het cluster belangrijk vinden. vv

Q18b Q15 277 - 280

Deelnemers die aangeven de positionering van het cluster als belangrijkste toegevoegde waarde te zien, rapporteren vaker dat zij geen nieuwe business genereren.

Bedrijven die het kwaliteitsstempel het meest waarderen, rapporteren vaker dat zij extra business genereren in de vorm van export/orders/opdrachten. vv

Q18c Q15 322 - 323

Deelnemers die het kwaliteitsstempel een belangrijke toegevoegde waarde vinden, rapporteren positiever over de mate waarin de doelstellingen van het convenant

zijn bereikt dan deelnemers die andere toegevoegde waarden belangrijk vinden. vv

Q18d Q15 340-341

Het belang dat deelnemers hechten aan verschillende toegevoegde waarden, heeft geen invloed op de mate waarin zij verwachten dat het convenant bijdraagt aan
duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q15 356 - 357

Het belang dat deelnemers hechten aan verschillende toegevoegde waarden, heeft geen invloed op de mate waarin zij verwachten dat de activiteiten ook andere

organisaties binnen hun sector iets oplevert. Organisaties die martktoegang het meest waarderen, lijken hier wat minder positief over te zijn. v

Q21 Q15 375 - 376

Deelnemers die het kwaliteitsstempel een belangrijke toegevoegde waarde vinden, rapporteren minder vaak dat de opbrensten tegen vallen, maar ook minder vaak

dat de opbrengsten boven verwachting zijn. vv

Q22 Q15 391 - 392

Alleen deelnemers die het openen van deuren die anders gesloten blijven als toegevoegde waarde belangrijk vinden, rapporteren in meerderheid dat zij deels of

volledig dezelfd activiteiten zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q23 Q15 408

Wat deelnemers zien als de belangrijkste toegevoegde waarde ijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun

activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v

Q24 Q15 424 -425

Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, rapporteren minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q15 442 - 443

Deelnemers die markttoegang en clusterpositionering belangrijke toegevoegde waarden vinden, rapporteren wat minder tevredenheid dan deelnemers die het
kwaliteitsstempel of het openen van deuren belangrijk vinden. v

Impact van deelnemers versus penvoerders

Q15 Q2 30

Deelnemers waarderen dezelfde toegevoege waarden van de Nederlandse overheid in gelijke mate. Penvoerders geven vaker aan het kwaliteitsstempel van de

Nederlandse overheid belangrijk te vinden. vvv

Q16 Q2 49 Penvoerders geven vaker aan dat het convenant hen al iets heeft opgeleverd, financieel of niet-financieel, vergeleken met andere deelnemers. v

Q17b Q2 119 - 121 Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant hen export/orders/opdrachten zal opleveren dan penvoerders. vv

Q18a Q2 168 - 170

Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij meer ingangen/een uitgebreider netwerk of grotere bekendheid in de
doelmarkt hebben verkregen, meer markttoegang ervaren of meer extra business hebben gegenereerd. v

Q18b Q2 243 - 244

Penvoerders geven vaker aan dat zij investeringen uit het buitenland in Nederlandse productiecapaciteit hebben gegenereerd dan deelnemers. Deelnemers geven

vaker aan dan penvoerders dat een convenant hen geen extra business oplevert. vv

Q18c Q2 315 Er zit geen groot verschil tussen deelnemers en penvoerders aangaande de mate waarin zij aangeven of doelstellingen in het convenant zijn behaald. v

Q18d Q2 321

Penvoerders zijn iets positiever dan deelnemers over de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te
betreffende sector. v

Q18f Q2 351 Penvoerders zijn wat positiever dan deelnemers over of hun activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q21 Q2 367 Deelnemers rapporteren vaker dat opbrengsten tegen vallen dan penvoerders. vv

Q22 Q2 385 Deelnemers hadden vaker dan penvoerders zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q23 Q2 400 Er zit geen onderscheid tussen penvoerders en deelnemers in de mate waarin zij stellen dat zij dankzij PIB de activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen. v

Q24 Q2 416 Penvoerders zijn positiever dan deelnemers in de mate waarin zij stellen dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q2 433 Penvoerders zijn over het algemeen meer tevreden dan deelnemers met de opbrengsten van het PIB-convenant. vv

Q17a Q2 - Q5 62 - 74

Deelnemers in opkomende markten die nog geen resultaten hebben geboekt, verwachten vaker dat het convenant het meer netwerk, meer markttoegang, en grotere

bekendheid binnen de doelmarkt zal opleveren vergeleken met deelnemers in nabije markten. v

Impact van eerdere betrokkenheid bij een afgewezen convenant

Q15 Q3 31, 32

Deelnemers die ook betrokken zijn geweest bij een aanvraag die is afgewezen en deelnemers die dat niet zijn, waarderen dezelfde toegevoege waarden van de

Nederlandse overheid in gelijke mate. 0

Q16 Q3 50

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, heeft geen invloed op of het convenant hen al iets heeft opgeleverd,
financieel of niet-financieel. 0

Q17b Q3 122 - 125

Deelnemers die nog geen resultaten hebben geboekt, en die eerder niet betrokken waren bij een een afgekeurde aanvraag, verwachten vaker dat het convenant hen
export/orders/opdrachten zal opleveren dan deelnemers die eerder betrokken waren bij een afgekeurde aanvraag. vv

Q18a Q3 173 - 174

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate waarin het convenant hen iets oplevert.

Deelnemers die eerder geen afgekeurde aanvraag hebben ingediend, ervaren meer markttoegang uit het convenant. v

Q18b Q3 247 - 248

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de het type extra business dat een convenant hen
oplevert. v

Q18c Q3 316

Deelnemers die eerder niet betrokken waren bij een een afgekeurde aanvraag, rapporteren vaker negatief over de mate waarin doelstellingen in het convenant zijn

behaald. vv



Q18d Q3 332

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate waarin verwacht wordt dat het convenant

bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q3 352

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de verwachting dat hun activiteiten ook andere
organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q21 Q3 368

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren veel minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen

vallen. vvv

Q22 Q3 386

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de verwachting dat hij of zij deels of volledig
dezelfde activiteiten had ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q23 Q3 401

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren veel minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller
hebben kunnen ondernemen. vvv

Q24 Q3 417

Deelnemers die betrokken zijn geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, rapporteren veel minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q3 434

Of een deelnemer betrokken is geweest bij een eerdere aanvraag die niet is goedgekeurd, maakt niet veel uit voor de mate van tevredenheid met de opbrengsten van
het PIB-convenant v

Impact van de type penvoerder

Q15 Q41DV 41,42

Deelnemers in clusters die geleid worden door een consultant waarderen de rol van de overheid in het openen van deuren die anders gesloten blijven minder

vergeleken met andere deelnemers. Deelnemers die door een consultant geleid worden hebben weer meer waardering voor het kwaliteitsstempel van de Nederlandse
overheid. vv

Q18a Q41DV 211 - 214

Deelnemers in een convenant geleid door een MKB-er ervaren wat meer resultaat op het gebied van markttoegang en het afnemen van knelpunten. Deelnemers in

een convenant geleid door een branchevereniging zijn wat minder positief over de mate waarin nieuwe business is gegenereerd. v

Q18b Q41DV 286 - 288 Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor het type extra business dat deelnemers genereren. v

Q18c Q41DV 324 - 325 Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor de mate waarin doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18d Q41DV 342

Het type penvoerder lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het
doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q41DV 358 - 359

Vooral wanneer de penvoerder een mkb-er is, verwacht men dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. Wanneer de penvoerder een
consultant is, lijkt hier meer onduidelijkheid over te bestaan. vv

Q21 Q41DV 378

Wanneer de penvoerder een consultant is, rapporteren deelnemers vaker opbrengsten boven verwachting dan wanneer de penvoerder een branchevereniging is, een

mkb-er of een grootbedrijf. vv

Q22 Q41DV 393

Het type penvoerder maakt niet uit voor de mate waarin deelnemers verwachten deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde
doelland. v

Q23 Q41DV 410

Wat voor organisatie de penvoerder levert, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben

kunnen ondernemen, al lijkt het alsof dit beeld bij consultants als penvoerder iets minder positief is. v

Q24 Q41DV 426 Wanneer de penvoerder een branchevereniging is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q41DV 444

Wanneer de penvoerder een consultant of een branchevereniging is, leidt dat tot wat minder tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant dan wanneer het
penvoerder een MKB-er is. v

Impact van de omvang van de deelnemende organisatie

Q15 Q42 43

Bedrijfsomvang heeft geen duidelijke invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid gewaardeerd worden. Grote

bedrijven (250+ medewerkers) hebben relatief meer waardering voor het openen van deuren die anders gesloten blijven, en minder voor een betere positionering van

het cluster. v

Q16 Q42 58 Grote organisaties (250+ medewerkers) geven vaker aan dat het convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q17a Q42 101 - 103 Grote organisaties (250+ medewerkers) lijken iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere organisaties. v

Q17b Q42 152 - 164 De omvang van organisaties heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een convenant. v

Q18a Q42 218 - 220

De omvang van organisaties heeft geen invloed op het behaalde voordeel uit een convenant. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief over het aantal knelpunten dat
afneemt. v

Q18b Q42 292 - 294 Het aantal medewerkers dat een organisatie heeft, lijkt niet uit te maken voor het type extra business dat deelnemers genereren. v

Q18c Q42 326 De omvang van een organisatie lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18d Q42 344

De omvang van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties

van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q42 360 Naar mate bedrijven groter zijn in omvang, lijken zij sterker te verwachten dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q21 Q42 379 - 380

Naar mate een bedrijf groter is in omvang, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Vooral bij kleine en hele
kleine bedrijven vallen de opbrengsten uit het convenant vaker tegen. vv

Q22 Q42 394

Naar mate deelnemende organisaties groter zijn in omvang, geven zij wat vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde

doelland. v

Q24 Q42 427 Naar mate deelnemende organisaties groter zijn in omvang, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q25 Q42 445 - 446 De omvang van het deelnemende bedrijf lijkt niet veel uit te maken voor de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant. v

Impact van de leeftijd van de deelnemende organisatie

Q15 Q43 44, 45

De leeftijd van een deelnemende organisatie heeft weinig invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid gewaardeerd
worden. Het openen van deuren die anders gesloten blijven lijkt meer te worden gewaardeerd naarmate deelnemende organisaties langer bestaan. v

Q16 Q43 59 Naar mate organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q17a Q43 106 - 107

Naar mate organisaties al langer bestaan, lijken zij iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere

organisaties. v

Q17b Q43 156 - 157 Naar mate organisaties ouder zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te behalen uit convenanten. vv

Q18a Q43 224 - 225 Naar mate organisaties langer bestaan, zijn zij wat minder positief over de markttoegang en nieuwe business die het convenant hen oplevert. v

Q18b Q43 298 - 299 Naar mate organisaties langer bestaan, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Q18c Q43 327 De leeftijd van een organisatie lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18d Q43 345

De leeftijd van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van

Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q43 361 - 362 De leeftijd van een deelnemende organisatie lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties binnen de sector iets oplevert. v

Q21 Q43 381

Naar mate een bedrijf langer bestaat, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Vooral bij kleine en hele kleine
bedrijven vallen de opbrengsten uit het convenant vaker tegen. vv

Q22 Q43 395 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, geven zij vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. vv

Q23 Q43 411 Naar mate deelnemende bedrijven langer bestaan, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q24 Q43 428 Naar mate deelnemende organisaties langer bestaan, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q25 Q43 447 Naar mate een organisatie langer bestaat, lijkt de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant toe te nemen. v

Impact van het aantal landen waarbinnen de deelnemende organisatie actief is

Q15 Q44 46

Het aantal landen waarin een deelnemer actief is, heeft weinig invloed op de mate waarin verschillende toegevoegde waarden van de Nederlandse overheid

gewaardeerd worden. v



Q16 Q44 60 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q17a Q44 109 - 110

Naar mate organisaties al in meer landen actief zijn, lijken zij iets minder positief over de verwachting van wat het convenant in de toekomst zal opleveren dan kleinere
organisaties. v

Q17b Q44 159 - 160 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, verwachten zij vaker export/orders/opdrachten te behalen uit convenanten. vv

Q18a Q44 229 - 230 Naar mate organisaties in meerdere landen actief zijn, zijn zij wat minder positief over de voordelen die een convenant hen oplevert. v

Q18b Q44 303 - 304 Naar mate organisaties in meer landen actief zijn, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Q18c Q44 328 Naar mate een bedrijf in meer landen actief is, rapporteert het bedrijf wat positiever over de mate waarin doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18d Q44 346-347

Het aantal landen waarin een deelnemende organisatie actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame
handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q44 363

Het aantal landen waarin een deelnemende organisatie actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties binnen de sector

iets oplevert. v

Q21 Q44 382

Naar mate een bedrijf in meer landen actief is, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Desalniettemin vallen
ook voor bedrijven die in meer dan 10 landen actief zijn resultaten nog relatief vaak tegen. vv

Q22 Q44 396 - 397

Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in
hetzelfde doelland. vvv

Q23 Q44 412 Naar mate deelnemende bedrijven in meer landen actief zijn, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q24 Q44 429 - 430 Naar mate deelnemende organisaties in meer landen actief zijn, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q25 Q44 448

Naar mate een organisatie in meer landen actief is, lijkt de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant af te nemen. Activiteiten in slechts één

land buiten Nederland, lijken ook te leiden tot minder tevredenheid. vv

Impact van het aantal jaar dat de deelnemende organisatie al internationaal opereert

Q15 Q45 47, 48 Naar mate deelnemers al langer op internationale markten opereren, waarderen zij het openen van deuren die anders gesloten blijven vaker. vv

Q16 Q45 61 Naar mate organisaties al langer opereren op buitenlandse markten zijn, geven zij vaker aan dat een convenant hen nog niets heeft opgeleverd. vv

Q18a Q45 234 - 236 Naar mate organisaties al langer opereren op internationale markten, zijn zij wat minder positief over de voordelen die een convenant hen oplevert. v

Q18b Q45 308 - 310 Naar mate organisaties langer internationaal actief zijn, raporteren zijn vaker nieuwe business te genereren in de vorm van import en investeringen uit het buitenland. vv

Q18c Q45 329 Hoe lang een bedrijf al in het buitenland opereert, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin het bedrijf aangeeft dat doelstellingen uit het convenant zijn bereikt. v

Q18d Q45 348

Het aantal jaren dat een deelnemende organisatie reeds internationaal actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt

aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q45 364 - 365

Het aantal jaren dat een deelnemende organisatie reeds internationaal actief is, lijkt niet uit te maken voor verwachtingen dat de activiteiten ook andere organisaties

binnen de sector iets oplevert. v

Q21 Q45 383

Naar mate een bedrijf al langer internationaal opereert, zijn resultaten vaker conform verwachting en minder vaak tegenvallend of boven verwachting. Desalniettemin
vallen ook voor bedrijven die al langer dan tien jaar internationaal actief zijn resultaten nog relatief vaak tegen. vv

Q22 Q45 398

Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal actief zijn, geven zij veel vaker aan deels of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen

in hetzelfde doelland. vvv

Q23 Q45 413 - 414

Naar mate deelnemende bedrijven al langer internationaal opereren, rapporteren zij minder vaak dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen

ondernemen. vv

Q24 Q45 431

Naar mate deelnemende organisaties al langer internationaal opereren, rapporteren zij wat minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben

geleid. v

Q25 Q45 449 Hoe lang het deelnemende bedrijf reeds internationaal opereert, lijkt niet veel uit te maken voor de mate van tevredenheid met de uitkomsten van het PIB-convenant. vv

Impact van internationale activiteit voor de start van het convenant

Q15 Q5 33

Er blijkt geen duidelijk verschil in waardering van soorten toegevoegde waarden tussen deelnemers die voor de start van het convenant reeds internationaal actief

waren en deelnemers die dat niet waren. De laatste groep is erg klein binnen de surveyrespons. 0

Q16 Q5 51

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief
waren in het buitenland en deelnemers die dat niet waren. De data laat zien dat het kan zijn dat deelnemers die eerder nog niet actief waren in het buitenland wat

vaker resultaten kunnen vermelden. v

Q18a Q5 178 - 180 Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, hebben vaker de ervaring dat het convenant hen iets oplevert. vv

Q18b Q5 253 - 254

Deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren iets vaker dat zij import genereren uit het convenant of dat zij

investeringen uit het buitenland aantrekken, maar ook vaker dat zij geen extra business zien. Voor ontwikkelingen in export/orders/opdrachten maakt het verschil niet

uit. v

Q18c Q5 317

Bedrijven die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren vaker dat de doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn.

Bedrijven die eerder niet actief waren in het buitenland zijn minder positief. vv

Q18d Q5 334

Of deelnemers voor de start van het convenant al actief waren in het buitenland, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat het convenant bijdraagt
aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q5 353

Organisatie die voor de start van het convenant al internationaal actief waren, zijn wat minder positief over de verwachting dat hun activiteiten ook andere organisaties
binnen hun sector iets oplevert. v

Q21 Q5 369

Of organisatie voor de start van het convenant al internationaal actief waren, maakt niet veel uit voor de mate waarin de opbrengsten van het convenant naar
verwachting zijn. v

Q22 Q5 387

Deelnemers die al internationaal actief waren, hadden veel vaker zonder het convenant naar verwachitng deels of volledig dezelfde activiteiten ondernomen in

hetzelfde doelland. vvv

Q23 Q5 402 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. vv

Q24 Q5 418 Deelnemers die nog niet eerder internationaal actief waren, rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q5 436

Deelnemers die voor de start van het convenant reeds actief waren in het buitenland, rapporteren iets minder vaak dat zij tevreden zijn met de opbrengsten van het
PIB-convenant. v

Impact van het stapelen van instrumenten

Q15 Q7 35, 36

Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten waarderen het kwaliteitsstempel van

de Nederlandse overheid vaker dan deelnemers die geen gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. Deze laatste groep heeft meer waardering
voor de rol die de overheid kan spelen in het vergroten van de markttoegang in het doelland. vv

Q16 Q7 52

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant

gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten en deelnemers die dat niet deden. v

Q17a Q7 78, 79

Deelnemers die voordat zij betrokken raakten bij het convenant gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijken wat positiever in hun
verwachtingen over wat het convenant hen zal opleveren in de toekomst dat deelnemers die geen gebruik maakten van andere instrumenten of subsidies. vv

Q17b Q7 130 - 133

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een
convenant. vv

Q18a Q7 184 - 186

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de mate waarin het convenant die deelnemer iets

oplevert. Deelnemers die eerder geen gebruik maakte van andere instrumenten, zijn iets minder positief over de mate waarin het convenant extra business oplevert. v

Q18b Q7 259 - 260 Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed het type extra business dat deelnemers vergaren. v

Q18c Q7 318

Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten en subsidiefaciliteiten rapporteren vaker doelstellingen geheel of grotendeels behaald zijn. Bedrijven

die eerder geen gebruik maakten van zulke instrumenten zijn minder positief. vv

Q18d Q7 335

Of een deelnemer eerder gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat het convenant
bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q18f Q7 354

Of een deelnemer eerder gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat hun activiteiten
ook andere organisaties binnen hun sector iets oplevert. v

Q21 Q7 370 - 371 Deelnemers die eerder gebruik maakten van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. vv



Q22 Q7 388

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten deels of volledig

dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q23 Q7 403

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat zij dankzij PIB
hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v

Q24 Q7 419

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat dankzij PIB de

activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. v

Q25 Q7 437

Of een deelnemer eerder gebruik maakte van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate van tevredenheid met de opbrengsten
van het PIB-convenant v

Q15 Q7a 37

Deelnemers die tijdens de loop van het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten waarderen de rol die de overheid kan spelen in het
vergroten van de markttoegang in het doelland minder vergeleken met deelnemers die geen gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten. vv

Q16 Q7a 53

Er lijkt geen groot verschil te zitten in of een convenant een deelnemer al wat heeft opgeleverd tussen deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van

andere instrumenten of subsidiefaciliteiten en deelnemers die dat niet doen. v

Q17b Q7a 134 - 135

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel
uit een convenant. vv

Q18a Q7a 189 - 191

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel

uit een convenant. v

Q18b Q7a 265 - 266

Deelnemers die tijdens de loop van het convenant geen gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat het convenant hen geen
nieuwe business oplevert. vv

Q18c Q7a 320

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, heeft geen invloed op de mate waarin doelstellingen uit het
convenant zijn bereikt v

Q18d Q7a 337

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat

het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om te betreffende sector. v

Q21 Q7a 372

Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren minder vaak dat de opbrengsten uit een convenant
tegen vallen. vv

Q22 Q7a 389

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten deels

of volledig dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde doelland. v

Q23 Q7a 405

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij rapporteren dat zij
dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen ondernemen. v

Q24 Q7a 421

Deelnemers die tijdens het convenant gebruik maken van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, rapporteren vaker dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter
resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q7a 439

Of een deelnemer tijdens het convenant gebruik maakt van andere instrumenten of subsidiefaciliteiten, lijkt niet uit te maken voor de mate van tevredenheid met de

opbrengsten van het PIB-convenant v

Impact van de type initiatiefnemer

Q15 Q9 38,39

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op de waardering van soorten toegevoegde waarden

van de Nederlandse overheid. 0

Q16 Q9 54

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op of een convenant een deelnemer al wat heeft
opgeleverd. v

Q17a Q9 83-85

Of convenanten geïnitieerd zijn door de penvoerder of door de groep deelnemende bedrijven heeft geen invloed op de verwachting van deelnemers van wat het

convenant in de toekomst zal opleveren. Deelnemers in convenanten die zijn geïnitieerd door een consultant zijn minder positief. vv

Q17b Q9 137 - 140 Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft geen invloed op de verwachting rond toekomstig voordeel uit een convenant. v

Q18a Q9 194 - 197

Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft weinig invloed op het ervaren voordeel uit een convenant van een deelnemer. Voor initiatieven geïnitieerd
door penvoerders lijkt het dat deelnemers iets minder positief zijn over de mate waarin markttoegang is toegenomen en business is gegenereerd. v

Q18b Q9 270 - 272

Wie het initiatief heeft genomen voor het convenant, heeft weinig invloed op het ervaren voordeel uit een convenant van een deelnemer. Voor initiatieven geïnitieerd

door penvoerders lijkt het dat deelnemers iets vaker rapporteren dat het convenant hen geen extra business oplevert. v

Q18c Q9 321

Rond convenanten geïnitieerd door een consultant of door de penvoerder wordt vaker geconstateerd dat de doelstellingen niet of slechts voor een klein deel zijn

bereikt. vv

Q18d Q9 338-339

Bij convenanten geïnitieerd door een consultant zijn vaak minder positieve verwachtingen rond de mate waarin het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties

van Nederland met het doelland om te betreffende sector. vv

Q18f Q9 355

Wie het convenant heeft geïnitieerd, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin zij verwachten dat de activiteiten ook andere organisaties binnen hun sector iets

oplevert. In gevallen dat een consultant de initiator is, lijkt meer onduidelijkheid te bestaan hieromtrent. v

Q21 Q9 373 - 374 Wanneer de initiatiefnemer een penvoerder of een consultant is, rapporteren deelnemers vaker dat de opbrengsten uit een convenant tegen vallen. vv

Q22 Q9 390

Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers dat zij verwachten niet dezelfde activiteiten te zouden hebben ondernomen in hetzelfde
doelland. vvv

Q23 Q9 406 - 407

Wie het initiatief neemt, lijkt niet uit te maken voor de mate waarin deelnemers rapporteren vaker dat zij dankzij PIB hun activiteiten sneller hebben kunnen

ondernemen, al lijkt het alsof dit beeld bij consultants als initiatiefnemer iets positiever is. v

Q24 Q9 422 - 423 Wanneer de initiatiefnemer een consultant is, rapporteren deelnemers minder vaak dat dankzij PIB de activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid. vv

Q25 Q9 440 - 441

Wanneer een groep deelnemende bedrijven het initiatief heeft genomen, leidt dat tot een fractie meer teveredenheid met de opbrengsten van het PIB-convenant dan

wanneer de penvoerder het initiatief neemt. In gevallen dat de initiatiefnemer een consultant is, leidt dat tot wat minder tevredenheid. v



A B Sig Cor

Belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering

Q10-1 Q10-2 >0.98 0,5581
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, zien zij taal- en

cultuurverschillen ook als handelsbelemmering
moderate

Q10-1 Q10-8 >0.98 0,5074
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, zien zij een hoge

mate van overheidsbemoeienis in sector in doelland ook als een handelsbelemmering
moderate

Q10-1 Q11-1 >0.98 0,307
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het uitvoeren

van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q10-1 Q11-4 >0.98 0,4323
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het wegnemen

van institutionele belemmeringen een belangrijk argment voor deelname aan PIB
moderate

Q10-1 Q11-8 >0.98 0,2903
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het in contanct

kunnen komen mer de overheid in het doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q10-1 Q14a-x2 >0.95 0,232

Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-1 Q14a-x11 >0.98 0,4108

Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, vinden zij

activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

Q10-1 Q17c >0.95 -0,4512
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, verwachten zij in

mindere mate dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Q10-1 Q43 >0.95 -0,2029
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, bestaat het bedrijf

waarvoor zij werken al langer.
weak

Taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering

Q10-2 Q10-3 >0.98 0,5543
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zien zij een grote fysieke afstand als

handelsbelemmering
moderate

Q10-2 Q10-4 >0.98 0,5298
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zien zij beperkte/geen marktinformatie

als handelsbelemmering
moderate

Q10-2 Q11-7 geen geen

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, is alleen het versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argment voor deelname aan PIB, alle andere

argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-2 Q14a-x2 >0.95 0,2151

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien zien, vinden zij bezoeken en

bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een

belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-2 Q40a-4 >0.95 -0,2237
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien zien, ervaren zij de

rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Grote fysieke afstand als handelsbelemmering

Q10-3 Q10-4 >0.98 0,6162
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, zien zij beperkte/geen marktinformatie

als handelsbelemmering
strong

Q10-3 q11-5 >0.98 0,3456
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, is het vergroten van het netwerk in het

doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q10-3 q11-6 >0.98 0,241
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, is het vergroten van de omzet in het

doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q10-3 q14a-x2 >0.95 0,2189

Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten

(kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-3 q14a-x3 >0.95 -0,2678
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, vinden zij het Holland Paviljoen een

minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q10-3 q17a-3 >0.98 0,7466
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer markttoegang te

bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
strong

Q10-3 q17a-4 >0.95 0,4724
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer extra business te

genereren als gevolg van het convenant.
moderate

Q10-3 Q21 >0.95 0,2176
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, zijn de opbrengsten van het convenant

vaker zoals verwacht of nog beter
weak

Q10-3 Q23 >0.98 0,2844
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij

PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen
weak

Q10-3 Q24 >0.95 0,2139
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij

PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q10-3 Q40a-4 >0.95 -0,2237
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, ervaren zij de rapportageverplichting

gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Beperkte marktinformatie als handelsbelemmering

Q10-4 Q10-5 >0.98 0,6561
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, zien zij hun beperkte netwerk als

handelsbelemmering
strong

Q10-4 Q10-7 >0.98 0,6104
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, zien zij het ontbreken van kennis en

ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering
strong

Q10-4 Q11-3,4,7 geen geen

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zijn het versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven, het wegnemenb van institutionele belemmeringen, en het

versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname

aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-4 q14a-x6 >0.95 -0,2816
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vinden zij de inzet van een liaison

een minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q10-4 q14a-x7 >0.95 -0,3058
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vinden zij de uitvoering van G2G een

minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q10-4 q17a-3 >0.95 0,477
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer markttoegang te

bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate

Q10-4 Q22 >0.98 -0,3078
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, hebben zij minder het idee dat zij

zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland.
weak

Q10-4 Q23 >0.95 0,1926
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij

dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q10-4 Q34a-5 >0.98 -0,2284
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vonden zij het uitnodigen van

beleidsmakers in het doelland vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

Q10-4 q37 >0.95 0,2272
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, haden zij meer frequent contact met

RVO.
weak

Beperkt netwerk als handelsbelemmering

Q10-5 Q10-7 >0.98 0,6587
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zien zij het ontbreken van kennis en

ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering
strong

Q10-5 Q11-4,7 geen geen

Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zijn het wegnemen van institutionele

belemmeringen, en het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk

argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-5 q14a-x2 >0.98 0,2443

Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten

(kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak



Q10-5 q14a-x10 >0.95 0,2834
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vinden zij activiteiten door het

posennetwerk gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q10-5 Q18a-1 >0.98 0,2809
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, heeft het convenant hen vaker meer

ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
weak

Q10-5 Q22 >0.98 -0,3486
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij minder het idee dat zij zonder

het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland
weak

Q10-5 Q23 >0.98 0,2739
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB

deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q10-5 Q24 >0.98 0,2694
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB

deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q10-5 Q25 >0.98 0,2338
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zijn zij overall meer tevreden met de

opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q10-5 Q34a-1 >0.95 -0,2199
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vonden zij het voeren van gesprekken met

buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

Q10-5 Q37 >0.98 0,3017 Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, haden zij meer frequent contact met RVO. weak

Te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering

Q10-6 Q10-8 >0.98 0,452
Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, zien zijde hoge mate van

overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering
moderate

Q10-6
Q11-3,7,

8, 9
Geen geen

Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, zijn het in contact kunnen

treden met andere clusterdeelnemers, het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven, en

het in contact komen met de overheid in het doelland, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle

andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-6 q17a-3 >0.95 0,4703
Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer

markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate

Het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

Q10-7 Q10-8 >0.98 0,3311
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, zien zij de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering
weak

Q10-7 Q11-7 geen geen

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, is het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor

deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-7 q14a-x4 >0.95 0,5562

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate

Q10-7 q14a-x8 >0.95 0,2651
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vinden zij de uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q10-7 Q22 >0.98 -0,2467

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij minder het idee dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen

in het doelland

weak

Q10-7 Q23 >0.95 0,2048
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q10-7 Q24 >0.95 0,1955
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q10-7 Q34a-1 >0.98 -0,25

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

De hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

Q10-8 Q11-5,8 geen geen

Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, zijn het vergroten van het netwerk in het doelland en versterken van de samenwerking met andere

Nederlandse bedrijven, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel

opgeld.

Unusual

Q10-8 q17a-3 >0.95 0,4853

Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het

convenant.

moderate

Q10-8 Q43 >0.98 0,2473
Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken minder lang.
weak

Q10-8 Q45 >0.98 -0,2397
Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, opereert het bedrijf waarvoor zij werken minder lang op internationale markten
weak

Het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang als belangrijk argument

Q11-1 Q11-3, 7 geen geen

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, zijn het in contact kunnen treden met andere Nederlandse deelnemers en versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere

argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q11-1 q14a-x1 >0.98 0,2523

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij het uitnodigen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q11-1 q14a-x2 >0.98 0,4121

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een

lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q11-1 q14a-x3 >0.98 0,3932

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

Q11-1 q14a-x5 >0.98 0,512

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

Q11-1 q14a-x11 >0.95 0,3335

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q11-1 q17a-1 >0.98 0,488

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het

convenant.

moderate

Q11-1 q17a-3 >0.95 0,4313

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als

gevolg van het convenant.

moderate

Q11-1 Q23 >0.98 0,2689
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q11-1 Q24 >0.95 0,2048
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q11-1 Q34a-5 >0.98 -0,2545

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak



Q11-1 Q37 >0.95 0,2367
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers als belangrijk argument

Q11-3 Q11-4 geen geen

Naar mate mensen het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers een belangrijk argument vinden, is

het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant geen belangrijk

argument voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q11-3 Q40a-3 >0.98 0,2733
Naar mate mensen het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers een belangrijk argument vinden,

vinden zij de administratieve lastendruk rond het beheer en de uitvoering van het convenant zwaarder
weak

Het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant als belangrijk argument

Q11-4 Q11-6 >0.98 0,2992
Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument
weak

Q11-4 Q11-8 >0.98 0,496

Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, vinden zij in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk

argument

moderate

Q11-4 Q17a-1 >0.95 0,4786

Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institutionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant een

belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het

convenant.

moderate

Het vergroten van het netwerk in het doelland als belangrijk argument

q11-5 Q11-6 >0.98 0,592
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij het

vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument
strong

q11-5 Q11-8 >0.98 0,5025
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij in

contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
moderate

q11-5 Q14a-x10 >0.95 0,298

Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

q11-5 Q18a-1 >0.98 0,5281
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

q11-5 Q18a-2 >0.98 0,3852
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

q11-5 Q22 >0.95 -0,2044
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij minder

het idee dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland
weak

q11-5 Q23 >0.98 0,2909
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij meer

het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q11-5 Q24 >0.98 0,2956
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij meer

het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q11-5 Q25 >0.98 0,2578
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall

meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-5 Q37 >0.98 0,2698
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, haden zij meer

frequent contact met RVO.
weak

Het vergroten van de omzet in het doelland als belangrijk argument

q11-6 q11-8 >0.98 0,386
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij in contact

komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
weak

q11-6 Q17a-2 >0.95 0,4591
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij

grotere bekendheid te bereiken als gevolg van het convenant.
moderate

q11-6 Q17a-3 >0.98 0,6911
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer

markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant
strong

q11-6 Q17a-4 >0.98 0,5777
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer

extra business te genereren als gevolg van het convenant
moderate

q11-6 Q18a-1 >0.98 0,4522
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

q11-6 Q18a-2 >0.98 0,2702
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

q11-6 Q18a-3 >0.98 0,3939
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
moderate

q11-6 Q20a >0.98 0,3871
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen meer omzet opgeleverd
weak

q11-6 Q25 >0.95 0,1945
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall meer

tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-6 Q34a-3 >0.95 0,2039
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, vonden zij de

tijdelijke inzet van experts vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

Het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven als belangrijk argument

q11-7 q11-8 >0.98 0,2216
Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
weak

q11-7 q14a-x1 >0.95 0,2085

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

weak

q11-7 q14a-x5 >0.98 0,3829

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

weak

q11-7 q14a-x6 >0.95 0,2542

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een meerjarige

samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in

het bereiken van hun doelstelling

weak

q11-7 Q34a-1 >0.98 0,2324

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

q11-7 q34a-3 >0.98 -0,2503

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vonden zij de inzet van tijdelijke experts minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

weak

q11-7 Q45 >0.98 -0,2449
Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, werken zij voor een organisatie die al langer internationaal opereert
weak

In contact komen met de overheid in het doelland als belangrijk argument

q11-8 q14a-x1 >0.98 0,3397
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

q11-8 q14a-x2 >0.98 0,3092

Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

q11-8 q14a-x8 >0.98 0,3516
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

q11-8 Q17a-1 >0.98 0,6838
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het convenant.
strong

q11-8 Q17a-3 >0.95 0,4567
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate



q11-8 Q17a-3 >0.95 0,4815
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer extra business te genereren als gevolg van het convenant
moderate

q11-8 Q18a-1 >0.98 0,3934
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

q11-8 Q18a-2 >0.98 0,259
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

q11-8 Q18a-3 >0.98 0,3089
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
weak

q11-8 Q18d >0.98 0,326

Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om de

betreffende sector

weak

q11-8 Q21 >0.95 0,2262
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn de

opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q11-8 Q23 >0.98 0,2224
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q11-8 Q24 >0.98 0,2372
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q11-8 Q25 >0.98 0,2192
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall

meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-8 Q37 >0.98 0,3058
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, haden zij

meer frequent contact met RVO.
weak

Duidelijk wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrumen

Q12-1 Q12-2 >0.98 0,7231
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

was het voor mensen duidelijker wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument
strong

Q12-1 Q12-3 >0.98 0,5505
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

was het voor mensen duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording
moderate

Q12-1 q14a-x3 >0.98 0,3055
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q12-1 q14a-x4 >0.98 0,6939

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

strong

Q12-1 q14a-x10 >0.98 0,3065

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

weak

Q12-1 q14a-x11 >0.98 0,3922

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate

Q12-1 Q18d >0.95 0,195

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q12-1 Q23 >0.98 0,2862
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-1 Q24 >0.98 0,3129
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-1 Q25 >0.98 0,3426
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-1 Q34 >0.98 0,4723
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

Q12-1 Q36 >0.98 0,3253
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q12-1 Q40-1 >0.98 0,3829
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q12-1 Q40-3 >0.98 0,3566
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak

Q12-1 Q40-4 >0.98 0,459
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q12-1 Q40a-1 >0.95 -0,2293

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Q12-1 Q40a-3 >0.98 -0,2533
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q12-1 Q44 >0.98 -0,2283
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zij zin in meer landen actief
weak

Duidelijk wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument

Q12-2 Q12-3 >0.98 0,6763
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, was het

voor mensen duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording
strong

Q12-2 Q23 >0.98 0,2123
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, hebben

zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-2 Q24 >0.98 0,2384
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, hebben

zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-2 Q25 >0.98 0,3318
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-2 Q34 >0.98 0,3068
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q12-2 Q34a-4 >0.98 -0,2341

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, vonden

zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

weak

Q12-2 Q34a-5 >0.95 0,2111

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, vonden

zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat

weak

Q12-2 Q36 >0.98 0,3364
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q12-2 Q40-1 >0.98 0,4151
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
moderate

Q12-2 Q40-2 >0.98 0,3372
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het iintake als eenvoudiger
weak

Q12-2 Q40-3 >0.98 0,3289
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak

Q12-2 Q40-4 >0.98 0,5656
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q12-2 Q40a-1 >0.95 -0,2303
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder zwaar
weak



Q12-2 Q40a-3 >0.95 0,2236
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Duidelijk wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording

Q12-3 q14a-x2 >0.95 0,2222

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q12-3 q14a-x3 >0.95 0,2749
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q12-3 q14a-x6 >0.95 0,2442
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q12-3 q14a-x11 >0.98 0,399

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate

Q12-3 Q23 >0.98 0,2675
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-3 Q24 >0.98 0,2343
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-3 Q25 >0.98 0,369
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-3 Q34 >0.98 0,2642
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q12-3 Q34a-8 >0.95 -0,1882

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vonden zij

praktisch ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade /

het consulaat

Very weak

Q12-3 Q36 >0.98 0,3159
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q12-3 Q40-1 >0.98 0,3264
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren

zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q12-3 Q40-2 >0.95 0,2747
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zijn

het intake als eenvoudiger
weak

Q12-3 Q40-3 >0.98 0,2713
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zijn

het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak

Q12-3 Q40-4 >0.98 0,465
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q12-3 Q40a-1 >0.95 -0,244
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder zwaar
weak

Q12-3 Q40a-2 >0.95 -0,2329
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Q12-3 Q40a-3 >0.98 -0,3547
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x1 Q14a-x2 >0.98 0,4516

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken

aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x1 Q14a-x3 >0.98 0,3756

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q14a-x1 Q14a-x4 >0.98 0,4219

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstellint, vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x1 Q14a-x7 >0.95 0,3637

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij uitvoeringe van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q14a-x1 Q14a-x8 >0.95 0,345

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q14a-x1 Q18a-1 >0.98 0,3022
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
weak

Q14a-x1 Q18a-2 >0.98 0,4075
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
moderate

Q14a-x1 q18d >0.98 0,4535

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van

Nederland met het doelland om de betreffende sector

moderate

Q14a-x1 Q23 >0.98 0,4459

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

moderate

Q14a-x1 Q24 >0.98 0,3169

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat

hebben geleid

weak

Q14a-x1 Q25 >0.98 0,3185
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x1 Q29 >0.98 -0,2831
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, is het consortium kleiner
weak

Q14a-x1 Q33 >0.98 0,4289
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x1 Q34 >0.98 0,3642
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x1 Q34a-2 >0.98 0,3903

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of

netwerkdiner als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

moderate

Q14a-x1 Q40a-2 >0.98 0,2923
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Bezoeken en bijeenkomsten een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x2
Q14a-x4,

8, 9
geen geen

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, vinden zij het

uitnodigen van vakjournalisten, K2K en het NMTP-programma minder belangrijk. Alle andere bouwstenen vinden zij

wel belangrijk.

Unusual

Q14a-x2 Q18a-1 >0.95 0,2297

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd

weak



Q14a-x2 Q18d >0.98 0,2695

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q14a-x2 Q20 >0.95 0,2137

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, levert het

convenant hen meer op gemeten in Euro

weak

Q14a-x2 Q23 >0.98 0,34

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.

weak

Q14a-x2 Q24 >0.98 0,2681

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid

weak

Q14a-x2 Q25 >0.95 0,2232

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant

weak

Q14a-x2 Q29 >0.95 -0,2358

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, is het

consortium kleiner

weak

Q14a-x2 Q33 >0.98 0,3129

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij

een betere samenwerking met de penvoerder

weak

Q14a-x2 Q34a-7 >0.98 -0,3256

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, waarderen

zij het organiseren van trainingen meer als ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Het Holland Paviljoen als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x3 Q14a-x5 >0.98 0,6351
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
strong

Q14a-x3 Q14a-x11 >0.98 0,6

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x3 Q18d >0.95 0,2691

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q14a-x3 Q20 >0.95 0,2577
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

levert het convenant hen meer op gemeten in Euro
weak

Q14a-x3 Q25 >0.95 0,2528
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn

zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x3 Q34 >0.98 0,3916
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn

zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

Q14a-x3 Q37 >0.95 0,2885
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Q14a-x3 Q40a-1 >0.95 0,34

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Q14a-x3 Q40a-2 >0.98 0,4005
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
moderate

Q14a-x3 Q40a-4 >0.95 0,306
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Q14a-x3 Q45 >0.98 -0,346
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

werken zij voor een organisatie die al langer internationaal opereert
weak

Het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x4 Q34 >0.95 0,6138
Naar mate mensen het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
strong

Q14a-x4 Q40-1 >0.95 0,6411

Naar mate mensen het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als

eenvoudiger

strong

Holland branding publicaties als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x5 Q14a-x11 >0.98 0,576

Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x5 Q34a-1 >0.95 0,3212

Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q14a-x5 Q37 >0.95 0,3795
Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

De inzet van een liaison als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x6 Q14a-x7 >0.98 0,5254
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij uitvoeringe van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
moderate

Q14a-x6 Q24 >0.95 0,2743
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x6 Q25 >0.98 0,2969
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x6 Q34a-4 >0.95 -0,2764

Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vonden zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties minder vaak een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Uitvoering van G2G als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x7 Q14a-x8 >0.98 0,4717
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
moderate

Q14a-x7 Q14a-x11 >0.98 0,7507

Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x7 q24 >0.98 0,3679
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x7 q25 >0.98 0,4047
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

Q14a-x7 Q33 >0.98 0,6348
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
strong

Q14a-x7 Q34 >0.95 0,3214
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x7 Q40a-1 >0.95 0,3741

Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Uitvoering van K2K als een meer belangrijke bouwsteen



Q14a-x8 Q14a-x11 >0.98 0,6072

Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x8 Q24 >0.95 0,3042
Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x8 Q33 >0.98 0,4528
Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x8 Q34a-3 >0.95 -0,2757

Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

vonden zij de inzet van tijdelijke experts minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade

/ het consulaat

weak

Uitvoering van NMTP als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x9 Q14a-x10 >0.95 0,9303

Naar mate mensen uitvoering van NMTP een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

in het bereiken van hun doelstelling

very strong

Q14a-x9 Q18a-3 >0.98 0,8951

Naar mate mensen uitvoering van NMTP gericht op meer markttoegang een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal

knelpunten afgenomen.

very strong

Q14a-x9 Q21 >0.98 0,8563
Naar mate mensen uitvoering van NMTPeen meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
very strong

Q14a-x9 Q40-3 >0.95 -0,8712
Naar mate mensenuitvoering van NMTP een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, ervaren zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
very strong

Activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x10 Q14a-x11 >0.98 0,4908

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op

markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x10 Q17a-1 >0.98 -0,9631

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als

gevolg van het convenant.

very strong

Q14a-x10 Q17a-3 >0.95 -0,9207

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het

convenant

very strong

Q14a-x10 Q17a-4 >0.95 -0,9207

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het

convenant

very strong

Q14a-x10 Q18d >0.95 0,2925

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

weak

Q14a-x10 Q23 >0.95 0,2765

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

weak

Q14a-x10 Q24 >0.98 0,3445

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

Q14a-x10 Q25 >0.98 0,4371

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate

Q14a-x10 Q33 >0.95 0,4123
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x10 Q34 >0.98 0,3431
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x10 Q36 >0.98 0,3442
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q14a-x10 Q40a-1 >0.95 -0,3078

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in

het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen

van de business case als minder zwaar

weak

Activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang als een meer belangrijke bouwsteen

Q14a-x11 Q18d >0.98 0,4186

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

moderate

Q14a-x11 Q23 >0.98 0,4657

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

moderate

Q14a-x11 Q24 >0.95 0,3337

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

Q14a-x11 Q25 >0.98 0,5336

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate

Q14a-x11 Q33 >0.95 0,488
Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x11 Q43 >0.95 -0,3781
Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken al langer.
weak

Verwachting meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt te behalen

Q17a-1 Q17a-2-4 >0.98 >0,7

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, verwachten zij ook grotere bekendhheid, meer markttoegang, minder knelpunten en meer extra

business uit het convenant te halen.

very strong

Q17a-1 Q17c >0.98 0,5007

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om

de betreffende sector

moderate

Q17a-1 Q29 >0.98 0,5531
Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, is het consortium groter
moderate

Q17a-1 Q34a-1 >0.95 -0,5317

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

moderate

Verwachting grotere bekendheid in de doelmarktde doelmarkt te behalen

Q17a-2 Q17c >0.98 0,496
Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, verwachten

zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Q17a-2 Q34a-1 >0.95 -0,5248

Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, vonden zij

het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

moderate

Verwachting meer markttoegang en minder knelpunten in de doelmarkt te behalen



Q17a-3 Q34a-1 >0.98 -0,6636

Naar mate deelnemers meer markttoegang en minder knelpunten in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

strong

Verwachting meer extra business in de doelmarkt te behalen

Q17a-4 Q17c >0.95 0,4771
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, verwachten

zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Q17a-4 Q23 >0.95 0,4938
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
moderate

Q17a-4 Q24 >0.95 0,4585
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

Q17a-4 Q34a-1 >0.98 -0,6594

Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, vonden zij

het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

strong

Verwachting dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector

Q17c Q23 >0.98 0,6343

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

strong

Q17c Q24 >0.98 0,6222

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben

geleid

strong

Q17c Q25 >0.98 0,5978
Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q17c Q34 >0.95 0,4854
Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

Q17c Q34a-8 >0.98 0,6132

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, vonden zij praktisch ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

strong

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk

q18a-1 q18a-2 >0.98 0,7187
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
strong

q18a-1 q18a-3 >0.98 0,3247
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwer,

heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
weak

q18a-1 q18a-4 >0.98 0,4472
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

q18a-1 Q18d >0.98 0,3604

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

q18a-1 Q20 >0.98 0,2741
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

levert het convenant hen meer op gemeten in Euro
weak

q18a-1 Q21 >0.98 0,2693
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q18a-1 Q23 >0.95 0,2168
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q18a-1 Q24 >0.98 0,3635
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q18a-1 Q25 >0.98 0,3914
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

q18a-1 Q34 >0.98 0,2862
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

q18a-1 Q37 >0.95 0,2416
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van grotere bekendheid binnen de doelmarkt,

q18a-2 q18a-3 >0.98 0,3914
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
moderate

q18a-2 q18a-4 >0.98 0,4911
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

q18a-2 Q18d >0.98 0,3709

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het

doelland om de betreffende sector

weak

q18a-2 Q21 >0.98 0,2606
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q18a-2 Q23 >0.98 0,264
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q18a-2 Q24 >0.98 0,3844
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q18a-2 Q25 >0.98 0,4049
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

q18a-2 Q34 >0.98 0,2741
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

q18a-2 Q34a-2 >0.95 0,2324

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of afgemogen knelpunten binnen de doelmarkt

q18a-3 q18a-4 >0.98 0,4352
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

q18a-3 Q18d >0.98 0,2839

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

weak

q18a-3 Q23 >0.95 0,2286

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

weak

q18a-3 Q24 >0.98 0,2589

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

q18a-3 Q25 >0.98 0,4018

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van extra business binnen de doelmarkt

q18a-4 Q18d >0.98 0,3523

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het

doelland om de betreffende sector

weak

q18a-4 Q21 >0.98 0,3471
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak



q18a-4 Q24 >0.98 0,4902
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

q18a-4 Q25 >0.98 0,3929
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

q18a-4 Q33 >0.95 0,2552
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
weak

q18a-4 Q34 >0.95 0,2698
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

q18a-4 Q34a-2 >0.95 0,225

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

Verwachting dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

Q18d Q21 >0.98 0,3992
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
moderate

Q18d Q23 >0.98 0,3689

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben

kunnen ondernemen.

weak

Q18d Q24 >0.98 0,5268

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

moderate

Q18d Q25 >0.98 0,4353
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

Q18d Q33 >0.98 0,3929
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q18d Q34 >0.98 0,3281
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q18d Q34a-1 >0.95 0,2218

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder

vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q18d Q40a-2 >0.98 0,2681

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder

zwaar

weak

Convenant levert meer omzet op

Q20a Q20b >0.98 0,3621
Naar mate een convenant een deelnemer meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, heeft deelname ook

gecommitteerde investeringen opgeleverd in de Nederlandse entiteit van de deelnemer
weak

Q20a Q36 >0.98 0,4412
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, zijn zij positiever over de

samenwerking met RVO
moderate

Q20a Q40-1 >0.98 0,4728
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, ervaren zijn het vinden van

benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
moderate

Q20b Q34 >0.95 -0,3286
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt gecommitteerde investeringen in de

Nederlandse entiteit van de deelnemer, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Convenant levert meer gecommitteerde investeringen in de Nederlandse entiteit van de deelnemer op

Q20b Q40a-3 >0.95 -0,3695

Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt gecommitteerde investeringen in de

Nederlandse entiteit van de deelnemer, ervaren zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het

convenant als minder zwaar

weak

Voordelen van convenant zijn als verwacht of nog beter

Q21 Q24 >0.98 0,5684
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, hebben zij meer het idee

dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

Q21 Q25 >0.98 0,5952
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, zijn zij overall meer

tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q21 Q33 >0.95 0,2673
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, ervaren zij een betere

samenwerking met de penvoerder
weak

Q21 Q34 >0.98 0,3592
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, zijn zij positiever over de

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q21 Q37 >0.95 0,2505
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, haden zij meer frequent

contact met RVO.
weak

Zonder PIB niet dezelfde activiteiten in het doelland

Q22 Q23 >0.98 -0,4113

Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

moderate

Q22 Q24 >0.98 -0,2961

Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat

hebben geleid

weak

Q22 Q25 >0.95 -0,1989
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q22 Q37 >0.95 -0,2419
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Q22 Q40-1 >0.95 -0,2335
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q22 Q44 >0.98 -0,2311
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, zij zin in meer landen actief
weak

Dankzij PIB deze activiteiten eerder kunnen ondernemen

Q23 Q24 >0.98 0,6849
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
strong

Q23 Q25 >0.98 0,6132
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q23 Q33 >0.98 0,3301
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
weak

Q23 Q34 >0.95 0,1967
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q23 Q40-4 >0.98 0,3453
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
weak

Q23 Q42 >0.98 0,2548
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

is het bedrijf dat zij vertegenwoordigen kleiner
weak

Dankzij PIB deze activiteiten met een beter resultaat

Q24 Q25 >0.98 0,7705
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q24 Q33 >0.98 0,4932
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q24 Q34 >0.98 0,3894
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak



Q24 Q36 >0.98 0,3361
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q24 Q40-4 >0.98 0,3237
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
weak

Q24 Q42 >0.95 0,211
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, is

het bedrijf dat zij vertegenwoordigen kleiner
weak

Tevredenheid met de opbrengsten van het PIB-convenant

Q25 Q33 >0.98 0,3786
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij een betere

samenwerking met de penvoerder
weak

Q25 Q34 >0.98 0,3851
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over de

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q25 Q34a-2 >0.98 0,2402

Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over

het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als ondersteuning van

ambassade(s)/consulaat

weak

Q25 Q36 >0.98 0,3417
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over de

samenwerking met RVO
weak

Q25 Q40-3 >0.95 0,2371
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij de

administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q25 Q40-4 >0.98 0,3946
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij het

adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Goede samenwerking met de penvoerder

Q33 Q34 >0.98 0,3366
Naar mate mensen een betere samenwerking met de penvoerder ervaren, zijn zij positiever over de ondersteuning

van ambassade(s)/consulaat
weak

Het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-1 Q34a-2 >0.95 -0,188

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over het organiseren van

activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

Very weak

Q34a-1 Q34a-6 >0.98 -0,2804

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over het organiseren van missies

als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

Q34a-1 Q34a-8 >0.98 -0,2397

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over praktische ondersteuning van

het cluster door ambassade(s)/consulaat

weak

Q34a-1 Q40-1 >0.95 0,2302

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over

PIB via internet als eenvoudiger

weak

Q34a-1 Q45 >0.98 -0,2286

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, werken zij voor een organisatie die al langer

internationaal opereert

weak

De inzet van tijdelijke experts als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-3 Q34a-4 >0.98 0,2833

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties vaker een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-5 >0.98 -0,3215

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland minder vaak een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-6 >0.98 -0,3526

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het organiseren van missies minder vaak een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-8 >0.98 -0,2906

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q40a-4 >0.95 -0,2522

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, ervaren zij de rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant als

zwaarder.

weak

Het verwerven van projecten bij internationale organisaties als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-4 Q34a-5 >0.98 -0,2984

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland

minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-4 Q34a-6 >0.98 -0,2883

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij het organiseren van missies minder vaak een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-4 Q34a-8 >0.98 -0,4272

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak

een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

moderate

Q34a-4 Q40-2 >0.98 -0,3543
Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, ervaren zijn het intake als eenvoudiger
weak

Het organiseren van missies als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-6 Q34a-7 >0.98 -0,2348

Naar mate mensen het organiseren van missies een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, waarderen zij het organiseren van trainingen minder als ondersteuning door de

ambassade / het consulaat

weak

Het organiseren van trainingen als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-7 Q34a-8 >0.95 -0,1935

Naar mate mensen het organiseren van trainingen een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Praktische ondersteuning van het cluster als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-8 Q40a-2 >0.95 0,2323
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Q34a-8 Q43 >0.95 0,2162
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken minder lang.
weak

Q34a-8 Q45 >0.95 0,2018
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, werken zij voor een organisatie die minder lang internationaal opereert
weak

Positiviteit over de samenwerking met RVO

Q36 Q37 >0.98 0,2713 Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, haden zij meer frequent contact met RVO. weak

Q36 Q40-1 >0.95 0,2739
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zijn het vinden van benodigde

informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q36 Q40-3 >0.98 0,3773
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond

beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q36 Q40-4 >0.98 0,4622
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij het adviesgesprek met RVO als

eenvoudiger
moderate

Q36 Q40a-2 >0.98 -0,3154
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond het

intakegesprek als minder zwaar
weak



Q36 Q40a-3 >0.98 -0,3576
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond

beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q36 Q40a-4 >0.95 -0,2402
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de rapportageverplichting gedurende

de uitvoering van het convenant als zwaarder.
weak

Q36 Q44 >0.95 -0,2523 Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, zij zin in meer landen actief weak



A B Sig Cor

Taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering

Q10-1 Q10-2 >0.98 0,5581
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, zien zij taal- en

cultuurverschillen ook als handelsbelemmering
moderate

Grote fysieke afstand als handelsbelemmering

Q10-2 Q10-3 >0.98 0,5543
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zien zij een grote fysieke afstand als

handelsbelemmering
moderate

Q10-2 Q10-4 >0.98 0,5298
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zien zij beperkte/geen marktinformatie

als handelsbelemmering
moderate

Q10-3 Q10-4 >0.98 0,6162
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, zien zij beperkte/geen marktinformatie

als handelsbelemmering
strong

Beperkte marktinformatie als handelsbelemmering

Q10-4 Q10-5 >0.98 0,6561
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, zien zij hun beperkte netwerk als

handelsbelemmering
strong

Het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

Q10-4 Q10-7 >0.98 0,6104
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, zien zij het ontbreken van kennis en

ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering
strong

Q10-5 Q10-7 >0.98 0,6587
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zien zij het ontbreken van kennis en

ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering
strong

De hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

Q10-1 Q10-8 >0.98 0,5074
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, zien zij een hoge

mate van overheidsbemoeienis in sector in doelland ook als een handelsbelemmering
moderate

Q10-6 Q10-8 >0.98 0,452
Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, zien zijde hoge mate van

overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering
moderate

Q10-7 Q10-8 >0.98 0,3311
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, zien zij de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering
weak

Het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang als belangrijk argument

Q10-1 Q11-1 >0.98 0,307
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het uitvoeren

van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk argument voor deelname aan PIB
weak

Het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers als belangrijk argument

Q11-1 Q11-3, 7 geen geen

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, zijn het in contact kunnen treden met andere Nederlandse deelnemers en versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere

argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-4 Q11-3,4,7 geen geen

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, zijn het versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven, het wegnemen van institutionele belemmeringen, en het

versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor deelname

aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-6
Q11-3,7,

8, 9
Geen geen

Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, zijn het in contact kunnen

treden met andere clusterdeelnemers, het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven, en

het in contact komen met de overheid in het doelland, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle

andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant als belangrijk argument

Q10-1 Q11-4 >0.98 0,4323
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het wegnemen

van institutionele belemmeringen een belangrijk argment voor deelname aan PIB
moderate

Q11-3 Q11-4 geen geen

Naar mate mensen het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers een belangrijk argument vinden, is

het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant geen belangrijk

argument voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-5 Q11-4,7 geen geen

Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zijn het wegnemen van institutionele

belemmeringen, en het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk

argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Het vergroten van het netwerk in het doelland als belangrijk argument

Q10-3 q11-5 >0.98 0,3456
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, is het vergroten van het netwerk in het

doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q10-8 Q11-5,8 geen geen

Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, zijn het vergroten van het netwerk in het doelland en versterken van de samenwerking met andere

Nederlandse bedrijven, geen belangrijk argumenten voor deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel

opgeld.

Unusual

Het vergroten van de omzet in het doelland als belangrijk argument

Q10-3 q11-6 >0.98 0,241
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, is het vergroten van de omzet in het

doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q11-4 Q11-6 >0.98 0,2992
Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument
weak

q11-5 Q11-6 >0.98 0,592
Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, vinden zij het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument
strong

Het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven als belangrijk argument

Q10-2 Q11-7 geen geen

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien, is alleen het versterken van de

samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argment voor deelname aan PIB, alle andere

argumenten doen wel opgeld.

Unusual

Q10-7 Q11-7 geen geen

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, is het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven geen belangrijk argumenten voor

deelname aan PIB. Alle andere argumenten doen wel opgeld.

Unusual

In contact komen met de overheid in het doelland als belangrijk argument

Q10-1 Q11-8 >0.98 0,2903
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, is het in contanct

kunnen komen mer de overheid in het doelland een belangrijk argment voor deelname aan PIB
weak

Q11-4 Q11-8 >0.98 0,496

Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, vinden zij in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk

argument

moderate

q11-5 Q11-8 >0.98 0,5025
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij in

contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
moderate

q11-6 q11-8 >0.98 0,386
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij in contact

komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
weak

q11-7 q11-8 >0.98 0,2216
Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument
weak

Duidelijk wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument

Q12-1 Q12-2 >0.98 0,7231
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

was het voor mensen duidelijker wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument
strong

Duidelijk wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording

Q12-1 Q12-3 >0.98 0,5505
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

was het voor mensen duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording
moderate

Q12-2 Q12-3 >0.98 0,6763
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, was het

voor mensen duidelijker wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording
strong

Inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen



Q11-1 q14a-x1 >0.98 0,2523

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij het uitnodigen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

q11-7 q14a-x1 >0.95 0,2085

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

weak

q11-8 q14a-x1 >0.98 0,3397
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-5 q14a-x10 >0.95 0,2834
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vinden zij activiteiten door het

posennetwerk gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

q11-5 Q14a-x10 >0.95 0,298

Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q12-1 q14a-x10 >0.98 0,3065

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

weak

Q14a-x9 Q14a-x10 >0.95 0,9303

Naar mate mensen uitvoering van NMTP een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

in het bereiken van hun doelstelling

very strong

Activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-1 Q14a-x11 >0.98 0,4108

Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, vinden zij

activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

Q11-1 q14a-x11 >0.95 0,3335

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q12-1 q14a-x11 >0.98 0,3922

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate

Q12-3 q14a-x11 >0.98 0,399

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate

Q14a-x3 Q14a-x11 >0.98 0,6

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x5 Q14a-x11 >0.98 0,576

Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x7 Q14a-x11 >0.98 0,7507

Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x8 Q14a-x11 >0.98 0,6072

Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het

bereiken van hun doelstelling

strong

Q14a-x10 Q14a-x11 >0.98 0,4908

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, vinden zij de activiteiten door betrokken ministeries gericht op

markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Bezoeken en bijeenkomsten een meer belangrijke bouwsteen

Q10-1 Q14a-x2 >0.95 0,232

Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-2 Q14a-x2 >0.95 0,2151

Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien zien, vinden zij bezoeken en

bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een

belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-3 q14a-x2 >0.95 0,2189

Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten

(kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q10-5 q14a-x2 >0.98 0,2443

Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten

(kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q11-1 q14a-x2 >0.98 0,4121

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een

lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

q11-8 q14a-x2 >0.98 0,3092

Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q12-3 q14a-x2 >0.95 0,2222

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale overheid of

bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

weak

Q14a-x1 Q14a-x2 >0.98 0,4516

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken

aan een lokale overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Het Holland Paviljoen als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-3 q14a-x3 >0.95 -0,2678
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, vinden zij het Holland Paviljoen een

minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q11-1 q14a-x3 >0.98 0,3932

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

Q12-1 q14a-x3 >0.98 0,3055
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q12-3 q14a-x3 >0.95 0,2749
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q14a-x1 Q14a-x3 >0.98 0,3756

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-7 q14a-x4 >0.95 0,5562

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken

van hun doelstelling

moderate



Q12-1 q14a-x4 >0.98 0,6939

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

strong

Q14a-x1 Q14a-x4 >0.98 0,4219

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstellint, vinden zij het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke

bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling

moderate

Q14a-x2
Q14a-x4,

8, 9
geen geen

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, vinden zij het

uitnodigen van vakjournalisten, K2K en het NMTP-programma minder belangrijk. Alle andere bouwstenen vinden zij

wel belangrijk.

Unusual

Holland branding publicaties als een meer belangrijke bouwsteen

Q11-1 q14a-x5 >0.98 0,512

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

moderate

q11-7 q14a-x5 >0.98 0,3829

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun

doelstelling

weak

Q14a-x3 Q14a-x5 >0.98 0,6351
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vinden zij holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
strong

De inzet van een liaison als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-4 q14a-x6 >0.95 -0,2816
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vinden zij de inzet van een liaison

een minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

q11-7 q14a-x6 >0.95 0,2542

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een meerjarige

samenhang een belangrijk argument vinden, vinden zij de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in

het bereiken van hun doelstelling

weak

Q12-3 q14a-x6 >0.95 0,2442
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vinden zij

de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Uitvoering van G2G als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-4 q14a-x7 >0.95 -0,3058
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vinden zij de uitvoering van G2G een

minder belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q14a-x1 Q14a-x7 >0.95 0,3637

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij uitvoeringe van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q14a-x6 Q14a-x7 >0.98 0,5254
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij uitvoeringe van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
moderate

Uitvoering van K2K als een meer belangrijke bouwsteen

Q10-7 q14a-x8 >0.95 0,2651
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vinden zij de uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

q11-8 q14a-x8 >0.98 0,3516
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, vinden zij

uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
weak

Q14a-x1 Q14a-x8 >0.95 0,345

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, vinden zij uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van

hun doelstelling

weak

Q14a-x7 Q14a-x8 >0.98 0,4717
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vinden zij uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling
moderate

Verwachting meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt te behalen

Q11-1 q17a-1 >0.98 0,488

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het

convenant.

moderate

Q11-4 Q17a-1 >0.95 0,4786

Naar mate mensen het kunnen wegnemen van institudionele belemmeringen met behulp van het PIB-convenant

een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van

het convenant.

moderate

q11-8 Q17a-1 >0.98 0,6838
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als gevolg van het convenant.
strong

Q14a-x10 Q17a-1 >0.98 -0,9631

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer ingangen / een uitgebreider netwerk te bereiken als

gevolg van het convenant.

very strong

Verwachting grotere bekendheid in de doelmarktde doelmarkt te behalen

q11-6 Q17a-2 >0.95 0,4591
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij

grotere bekendheid te bereiken als gevolg van het convenant.
moderate

Q17a-1 Q17a-2-4 >0.98 >0,7

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, verwachten zij ook grotere bekendhheid, meer markttoegang, minder knelpunten en meer extra

business uit het convenant te halen.

very strong

Verwachting meer markttoegang en minder knelpunten in de doelmarkt te behalen

Q10-3 q17a-3 >0.98 0,7466
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer markttoegang te

bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
strong

Q10-4 q17a-3 >0.95 0,477
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer markttoegang te

bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate

Q10-6 q17a-3 >0.95 0,4703
Naar mate mensen te veel concurrentie van andere partijen als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer

markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate

Q10-8 q17a-3 >0.95 0,4853

Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het

convenant.

moderate

Q11-1 q17a-3 >0.95 0,4313

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, verwachten zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als

gevolg van het convenant.

moderate

q11-6 Q17a-3 >0.98 0,6911
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer

markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant
strong

q11-8 Q17a-3 >0.95 0,4567
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer markttoegang te bereiken en dat het aantal knelpunten zal afnemen als gevolg van het convenant.
moderate

q11-8 Q17a-3 >0.95 0,4815
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij meer extra business te genereren als gevolg van het convenant
moderate

Q14a-x10 Q17a-3 >0.95 -0,9207

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het

convenant

very strong

Verwachting meer extra business in de doelmarkt te behalen

Q10-3 q17a-4 >0.95 0,4724
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, verwachten zij meer extra business te

genereren als gevolg van het convenant.
moderate

q11-6 Q17a-4 >0.98 0,5777
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten zij meer

extra business te genereren als gevolg van het convenant
moderate

Q14a-x10 Q17a-4 >0.95 -0,9207

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij meer extra business te genereren als gevolg van het

convenant

very strong



Verwachting dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector

Q10-1 Q17c >0.95 -0,4512
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, verwachten zij in

mindere mate dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Q17a-1 Q17c >0.98 0,5007

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, verwachten zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om

de betreffende sector

moderate

Q17a-2 Q17c >0.98 0,496
Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, verwachten

zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Q17a-4 Q17c >0.95 0,4771
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, verwachten

zij in meer dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland om de betreffende sector
moderate

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk

Q10-5 Q18a-1 >0.98 0,2809
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, heeft het convenant hen vaker meer

ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
weak

q11-5 Q18a-1 >0.98 0,5281
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

q11-6 Q18a-1 >0.98 0,4522
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

q11-8 Q18a-1 >0.98 0,3934
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
moderate

Q14a-x1 Q18a-1 >0.98 0,3022
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd
weak

Q14a-x2 Q18a-1 >0.95 0,2297

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, heeft het

convenant hen vaker meer ingangen/een uitgebreider netwerk opgeleverd

weak

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van grotere bekendheid binnen de doelmarkt,

q11-5 Q18a-2 >0.98 0,3852
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

q11-6 Q18a-2 >0.98 0,2702
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

q11-8 Q18a-2 >0.98 0,259
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
weak

Q14a-x1 Q18a-2 >0.98 0,4075
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
moderate

q18a-1 q18a-2 >0.98 0,7187
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

heeft het convenant hen vaker grotere bekendheid binnen de doelmarkt opgeleverd
strong

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt

q11-6 Q18a-3 >0.98 0,3939
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
moderate

q11-8 Q18a-3 >0.98 0,3089
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het

convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
weak

Q14a-x9 Q18a-3 >0.98 0,8951

Naar mate mensen uitvoering van NMTP gericht op meer markttoegang een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal

knelpunten afgenomen.

very strong

q18a-1 q18a-3 >0.98 0,3247
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwer,

heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
weak

q18a-2 q18a-3 >0.98 0,3914
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, heeft het convenant hen vaker meer martktoegang opgeleverd of is het aantal knelpunten afgenomen.
moderate

Meer voordeel gerapporteerd uit het convenant op het vlak van extra business binnen de doelmarkt

q18a-1 q18a-4 >0.98 0,4472
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

q18a-2 q18a-4 >0.98 0,4911
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

q18a-3 q18a-4 >0.98 0,4352
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, heeft het convenant hen vaker extra business opgeleverd.
moderate

Verwachting dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

q11-8 Q18d >0.98 0,326

Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, verwachten

zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om de

betreffende sector

weak

Q12-1 Q18d >0.95 0,195

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q14a-x1 q18d >0.98 0,4535

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van

Nederland met het doelland om de betreffende sector

moderate

Q14a-x2 Q18d >0.98 0,2695

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q14a-x3 Q18d >0.95 0,2691

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

Q14a-x10 Q18d >0.95 0,2925

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

weak

Q14a-x11 Q18d >0.98 0,4186

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

moderate

q18a-1 Q18d >0.98 0,3604

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het doelland om

de betreffende sector

weak

q18a-2 Q18d >0.98 0,3709

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het

doelland om de betreffende sector

weak

q18a-3 Q18d >0.98 0,2839

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame

handelsrelaties van Nederland met het doelland om de betreffende sector

weak

q18a-4 Q18d >0.98 0,3523

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, verwachten zij vaker dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met het

doelland om de betreffende sector

weak



Convenant levert meer op gemeten in Euro

Q14a-x2 Q20 >0.95 0,2137

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, levert het

convenant hen meer op gemeten in Euro

weak

Q14a-x3 Q20 >0.95 0,2577
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

levert het convenant hen meer op gemeten in Euro
weak

q18a-1 Q20 >0.98 0,2741
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

levert het convenant hen meer op gemeten in Euro
weak

Convenant levert meer omzet op

q11-6 Q20a >0.98 0,3871
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, heeft het convenant

hen meer omzet opgeleverd
weak

Convenant levert meer gecommitteerde investeringen in de Nederlandse entiteit van de deelnemer op

Q20a Q20b >0.98 0,3621
Naar mate een convenant een deelnemer meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, heeft deelname ook

gecommitteerde investeringen opgeleverd in de Nederlandse entiteit van de deelnemer
weak

Voordelen van convenant zijn als verwacht of nog beter

Q10-3 Q21 >0.95 0,2176
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, zijn de opbrengsten van het convenant

vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q11-8 Q21 >0.95 0,2262
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn de

opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

Q14a-x9 Q21 >0.98 0,8563
Naar mate mensen uitvoering van NMTPeen meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
very strong

q18a-1 Q21 >0.98 0,2693
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q18a-2 Q21 >0.98 0,2606
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

q18a-4 Q21 >0.98 0,3471
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
weak

Q18d Q21 >0.98 0,3992
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn de opbrengsten van het convenant vaker zoals verwacht of nog beter
moderate

Zonder PIB niet dezelfde activiteiten in het doelland

Q10-4 Q22 >0.98 -0,3078
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, hebben zij minder het idee dat zij

zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland.
weak

Q10-5 Q22 >0.98 -0,3486
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij minder het idee dat zij zonder

het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland
weak

Q10-7 Q22 >0.98 -0,2467

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij minder het idee dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen

in het doelland

weak

q11-5 Q22 >0.95 -0,2044
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij minder

het idee dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben ondernomen in het doelland
weak

Dankzij PIB deze activiteiten eerder kunnen ondernemen

Q10-3 Q23 >0.98 0,2844
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij

PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen
weak

Q10-4 Q23 >0.95 0,1926
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij

dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q10-5 Q23 >0.98 0,2739
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB

deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q10-7 Q23 >0.95 0,2048
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q11-1 Q23 >0.98 0,2689
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q11-5 Q23 >0.98 0,2909
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij meer

het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q11-8 Q23 >0.98 0,2224
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-1 Q23 >0.98 0,2862
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-2 Q23 >0.98 0,2123
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, hebben

zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q12-3 Q23 >0.98 0,2675
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

Q14a-x1 Q23 >0.98 0,4459

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

moderate

Q14a-x2 Q23 >0.98 0,34

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.

weak

Q14a-x10 Q23 >0.95 0,2765

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

weak

Q14a-x11 Q23 >0.98 0,4657

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

moderate

Q17a-4 Q23 >0.95 0,4938
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, hebben zij

meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
moderate

Q17c Q23 >0.98 0,6343

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

strong

q18a-1 Q23 >0.95 0,2168
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q18a-2 Q23 >0.98 0,264
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen.
weak

q18a-3 Q23 >0.95 0,2286

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder

hebben kunnen ondernemen.

weak

Q18d Q23 >0.98 0,3689

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben

kunnen ondernemen.

weak

Q22 Q23 >0.98 -0,4113

Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen

ondernemen.

moderate

Dankzij PIB deze activiteiten met een beter resultaat



Q10-3 Q24 >0.95 0,2139
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat zij dankzij

PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q10-5 Q24 >0.98 0,2694
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB

deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q10-7 Q24 >0.95 0,1955
Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q11-1 Q24 >0.95 0,2048
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q11-5 Q24 >0.98 0,2956
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij meer

het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q11-8 Q24 >0.98 0,2372
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-1 Q24 >0.98 0,3129
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-2 Q24 >0.98 0,2384
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, hebben

zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q12-3 Q24 >0.98 0,2343
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x1 Q24 >0.98 0,3169

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat

hebben geleid

weak

Q14a-x2 Q24 >0.98 0,2681

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid

weak

Q14a-x6 Q24 >0.95 0,2743
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x7 q24 >0.98 0,3679
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x8 Q24 >0.95 0,3042
Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

Q14a-x10 Q24 >0.98 0,3445

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

Q14a-x11 Q24 >0.95 0,3337

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

Q17a-4 Q24 >0.95 0,4585
Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, hebben zij

meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

Q17c Q24 >0.98 0,6222

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben

geleid

strong

q18a-1 Q24 >0.98 0,3635
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q18a-2 Q24 >0.98 0,3844
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
weak

q18a-3 Q24 >0.98 0,2589

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

weak

q18a-4 Q24 >0.98 0,4902
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

Q18d Q24 >0.98 0,5268

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter

resultaat hebben geleid

moderate

Q21 Q24 >0.98 0,5684
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, hebben zij meer het idee

dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
moderate

Q22 Q24 >0.98 -0,2961

Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat

hebben geleid

weak

Q23 Q24 >0.98 0,6849
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

hebben zij meer het idee dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid
strong

Tevredenheid met de opbrengsten van het PIB-convenant

Q10-5 Q25 >0.98 0,2338
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, zijn zij overall meer tevreden met de

opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-5 Q25 >0.98 0,2578
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall

meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-6 Q25 >0.95 0,1945
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall meer

tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

q11-8 Q25 >0.98 0,2192
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, zijn zij overall

meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-1 Q25 >0.98 0,3426
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-2 Q25 >0.98 0,3318
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q12-3 Q25 >0.98 0,369
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x1 Q25 >0.98 0,3185
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x2 Q25 >0.95 0,2232

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant

weak

Q14a-x3 Q25 >0.95 0,2528
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn

zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x6 Q25 >0.98 0,2969
Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q14a-x7 q25 >0.98 0,4047
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij

overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

Q14a-x10 Q25 >0.98 0,4371

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate

Q14a-x11 Q25 >0.98 0,5336

Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate



Q17c Q25 >0.98 0,5978
Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

q18a-1 Q25 >0.98 0,3914
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

q18a-2 Q25 >0.98 0,4049
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

q18a-3 Q25 >0.98 0,4018

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van toegenomen markttoegang of

afgenogen knelpunten binnen de doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-

convenant

moderate

q18a-4 Q25 >0.98 0,3929
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

Q18d Q25 >0.98 0,4353
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
moderate

Q21 Q25 >0.98 0,5952
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, zijn zij overall meer

tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q22 Q25 >0.95 -0,1989
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
weak

Q23 Q25 >0.98 0,6132
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

zijn zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Q24 Q25 >0.98 0,7705
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij overall meer tevreden met de opbrengsten van het PIB-convenant
strong

Omvang consortium

Q14a-x1 Q29 >0.98 -0,2831
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, is het consortium kleiner
weak

Q14a-x2 Q29 >0.95 -0,2358

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, is het

consortium kleiner

weak

Q17a-1 Q29 >0.98 0,5531
Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, is het consortium groter
moderate

Goede samenwerking met de penvoerder

Q14a-x1 Q33 >0.98 0,4289
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x2 Q33 >0.98 0,3129

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij

een betere samenwerking met de penvoerder

weak

Q14a-x7 Q33 >0.98 0,6348
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
strong

Q14a-x8 Q33 >0.98 0,4528
Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x10 Q33 >0.95 0,4123
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q14a-x11 Q33 >0.95 0,488
Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

q18a-4 Q33 >0.95 0,2552
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
weak

Q18d Q33 >0.98 0,3929
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q21 Q33 >0.95 0,2673
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, ervaren zij een betere

samenwerking met de penvoerder
weak

Q23 Q33 >0.98 0,3301
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
weak

Q24 Q33 >0.98 0,4932
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid,

ervaren zij een betere samenwerking met de penvoerder
moderate

Q25 Q33 >0.98 0,3786
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij een betere

samenwerking met de penvoerder
weak

Positiviteit rond ondersteuning door ambassade(s)/consulaat

Q12-1 Q34 >0.98 0,4723
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

Q12-2 Q34 >0.98 0,3068
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q12-3 Q34 >0.98 0,2642
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x1 Q34 >0.98 0,3642
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x3 Q34 >0.98 0,3916
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling, zijn

zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

Q14a-x4 Q34 >0.95 0,6138
Naar mate mensen het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
strong

Q14a-x7 Q34 >0.95 0,3214
Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q14a-x10 Q34 >0.98 0,3431
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q17c Q34 >0.95 0,4854
Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
moderate

q18a-1 Q34 >0.98 0,2862
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

q18a-2 Q34 >0.98 0,2741
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

q18a-4 Q34 >0.95 0,2698
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q18d Q34 >0.98 0,3281
Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q20b Q34 >0.95 -0,3286
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt gecommitteerde investeringen in de

Nederlandse entiteit van de deelnemer, zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q21 Q34 >0.98 0,3592
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, zijn zij positiever over de

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q23 Q34 >0.95 0,1967
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

zijn zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q24 Q34 >0.98 0,3894
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij positiever over de ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak

Q25 Q34 >0.98 0,3851
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over de

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat
weak



Q33 Q34 >0.98 0,3366
Naar mate mensen een betere samenwerking met de penvoerder ervaren, zijn zij positiever over de ondersteuning

van ambassade(s)/consulaat
weak

Het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q10-5 Q34a-1 >0.95 -0,2199
Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, vonden zij het voeren van gesprekken met

buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

Q10-7 Q34a-1 >0.98 -0,25

Naar mate mensen het ontbreken van kennis en ervaring met handelen in het doelland als handelsbelemmering

zien, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

q11-7 Q34a-1 >0.98 0,2324

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q14a-x5 Q34a-1 >0.95 0,3212

Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q17a-1 Q34a-1 >0.95 -0,5317

Naar mate deelnemers meer ingangen of een uitgebreider netwerk in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

moderate

Q17a-2 Q34a-1 >0.95 -0,5248

Naar mate deelnemers grotere bekendheid in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, vonden zij

het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

moderate

Q17a-3 Q34a-1 >0.98 -0,6636

Naar mate deelnemers meer markttoegang en minder knelpunten in de doelmarkt verwachten te behalen met het

convenant, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

strong

Q17a-4 Q34a-1 >0.98 -0,6594

Naar mate deelnemers meer extra business in de doelmarkt verwachten te behalen met het convenant, vonden zij

het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

strong

Q18d Q34a-1 >0.95 0,2218

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, vonden zij het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden minder

vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q14a-x1 Q34a-2 >0.98 0,3903

Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of

netwerkdiner als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

moderate

q18a-2 Q34a-2 >0.95 0,2324

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak grotere bekendheid binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

q18a-4 Q34a-2 >0.95 0,225

Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van extra business binnen de

doelmarkt, zijn zij positiever over het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als

ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

Q25 Q34a-2 >0.98 0,2402

Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over

het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als ondersteuning van

ambassade(s)/consulaat

weak

Q34a-1 Q34a-2 >0.95 -0,188

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over het organiseren van

activiteiten zoals een seminar, workshop of netwerkdiner als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

Very weak

De inzet van tijdelijke experts als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

q11-6 Q34a-3 >0.95 0,2039
Naar mate mensen het vergroten van de omzet in het doelland een belangrijk argument vinden, vonden zij de

tijdelijke inzet van experts vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

q11-7 q34a-3 >0.98 -0,2503

Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, vonden zij de inzet van tijdelijke experts minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

weak

Q14a-x8 Q34a-3 >0.95 -0,2757

Naar mate mensen uitvoering van K2K een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling,

vonden zij de inzet van tijdelijke experts minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade

/ het consulaat

weak

Het verwerven van projecten bij internationale organisaties als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q12-2 Q34a-4 >0.98 -0,2341

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, vonden

zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning

door de ambassade / het consulaat

weak

Q14a-x6 Q34a-4 >0.95 -0,2764

Naar mate mensen de inzet van een liaison een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

vonden zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties minder vaak een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-4 >0.98 0,2833

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het verwerven van projecten bij internationale organisaties vaker een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Het uitnodigen van beleidsmakers in het doelland als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q10-4 Q34a-5 >0.98 -0,2284
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, vonden zij het uitnodigen van

beleidsmakers in het doelland vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat
weak

Q11-1 Q34a-5 >0.98 -0,2545

Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland vaker een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q12-2 Q34a-5 >0.95 0,2111

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, vonden

zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland vaker een waardevolle vorm van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-5 >0.98 -0,3215

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland minder vaak een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-4 Q34a-5 >0.98 -0,2984

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij het uitnodigen van beleidsmakers uit het doelland

minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Het organiseren van missies als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q34a-1 Q34a-6 >0.98 -0,2804

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over het organiseren van missies

als ondersteuning van ambassade(s)/consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-6 >0.98 -0,3526

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij het organiseren van missies minder vaak een waardevolle vorm van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-4 Q34a-6 >0.98 -0,2883

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij het organiseren van missies minder vaak een

waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Het organiseren van trainingen als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q14a-x2 Q34a-7 >0.98 -0,3256

Naar mate mensen bezoeken en bijeenkomsten (kleinschalige seminars, workshops, bezoeken aan een lokale

overheid of bedrijfsbezoek) een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun doelstelling, waarderen

zij het organiseren van trainingen meer als ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak



Q34a-6 Q34a-7 >0.98 -0,2348

Naar mate mensen het organiseren van missies een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, waarderen zij het organiseren van trainingen minder als ondersteuning door de

ambassade / het consulaat

weak

Praktische ondersteuning van het cluster als een waardevolle vorm van ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat

Q12-3 Q34a-8 >0.95 -0,1882

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, vonden zij

praktisch ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade /

het consulaat

Very weak

Q17c Q34a-8 >0.98 0,6132

Naar mate deelnemers meer verwachten dat dit convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties met het doelland

om de betreffende sector, vonden zij praktisch ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

strong

Q34a-1 Q34a-8 >0.98 -0,2397

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, zijn zij minder positief over praktische ondersteuning van

het cluster door ambassade(s)/consulaat

weak

Q34a-3 Q34a-8 >0.98 -0,2906

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Q34a-4 Q34a-8 >0.98 -0,4272

Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak

een waardevolle vorm van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

moderate

Q34a-7 Q34a-8 >0.95 -0,1935

Naar mate mensen het organiseren van trainingen een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, vonden zij praktische ondersteuning van het cluster minder vaak een waardevolle vorm

van ondersteuning door de ambassade / het consulaat

weak

Positiviteit over de samenwerking met RVO

Q12-1 Q36 >0.98 0,3253
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zijn zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q12-2 Q36 >0.98 0,3364
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, zijn zij

positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q12-3 Q36 >0.98 0,3159
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, zijn zij

positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q14a-x10 Q36 >0.98 0,3442
Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, zijn zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q20a Q36 >0.98 0,4412
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, zijn zij positiever over de

samenwerking met RVO
moderate

Q24 Q36 >0.98 0,3361
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, zijn

zij positiever over de samenwerking met RVO
weak

Q25 Q36 >0.98 0,3417
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, zijn zij positiever over de

samenwerking met RVO
weak

Frequentie contact met RVO

Q10-4 q37 >0.95 0,2272
Naar mate mensen de beperkte marktinformatie als handelsbelemmering zien, haden zij meer frequent contact met

RVO.
weak

Q10-5 Q37 >0.98 0,3017 Naar mate mensen hun beperkte netwerk als handelsbelemmering zien, haden zij meer frequent contact met RVO. weak

Q11-1 Q37 >0.95 0,2367
Naar mate mensen het kunnen uitvoeren van internationale activiteiten in een meerjarige samenhang een belangrijk

argument vinden, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

q11-5 Q37 >0.98 0,2698
Naar mate mensen het vergroten van het netwerk in het doelland een belangrijk argument vinden, haden zij meer

frequent contact met RVO.
weak

q11-8 Q37 >0.98 0,3058
Naar mate mensen in contact komen met de overheid in het doelland een belangrijk argument vinden, haden zij

meer frequent contact met RVO.
weak

Q14a-x3 Q37 >0.95 0,2885
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Q14a-x5 Q37 >0.95 0,3795
Naar mate mensen holland branding publicaties een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

q18a-1 Q37 >0.95 0,2416
Naar mate mensen meer voordeel rapporteren uit het convenant op het vlak van ingangen/een uitgebreider netwerk,

haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Q21 Q37 >0.95 0,2505
Naar mate mensen de opbrengsten van het convenant percipiëren als boven verwachting, haden zij meer frequent

contact met RVO.
weak

Q22 Q37 >0.95 -0,2419
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, haden zij meer frequent contact met RVO.
weak

Q36 Q37 >0.98 0,2713 Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, haden zij meer frequent contact met RVO. weak

Duidelijkheid online informatie PIB

Q12-1 Q40-1 >0.98 0,3829
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q12-2 Q40-1 >0.98 0,4151
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
moderate

Q12-3 Q40-1 >0.98 0,3264
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren

zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q14a-x4 Q40-1 >0.95 0,6411

Naar mate mensen het uitnodigen van vakjournalisten naar Nederland een meer belangrijke bouwsteen vinden in

het bereiken van hun doelstelling, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als

eenvoudiger

strong

Q20a Q40-1 >0.98 0,4728
Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt in omzet, ervaren zijn het vinden van

benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
moderate

Q22 Q40-1 >0.95 -0,2335
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Q34a-1 Q40-1 >0.95 0,2302

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, ervaren zijn het vinden van benodigde informatie over

PIB via internet als eenvoudiger

weak

Q36 Q40-1 >0.95 0,2739
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zijn het vinden van benodigde

informatie over PIB via internet als eenvoudiger
weak

Eenvoudigheid intake

Q12-2 Q40-2 >0.98 0,3372
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het intake als eenvoudiger
weak

Q12-3 Q40-2 >0.95 0,2747
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zijn

het intake als eenvoudiger
weak

Q34a-4 Q40-2 >0.98 -0,3543
Naar mate mensen het verwerven van projecten bij internationale organisaties een waardevolle vorm vonden van

ondersteuning door de ambassade / het consulaat, ervaren zijn het intake als eenvoudiger
weak

Eenvoudigheid indienen aanvraaformulier/business case

Q12-1 Q40-3 >0.98 0,3566
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak

Q12-2 Q40-3 >0.98 0,3289
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak

Q12-3 Q40-3 >0.98 0,2713
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zijn

het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
weak



Q14a-x9 Q40-3 >0.95 -0,8712
Naar mate mensenuitvoering van NMTP een meer belangrijke bouwsteen vinden in het bereiken van hun

doelstelling, ervaren zijn het indienen van het aanvraagformulier (business case) als eenvoudiger
very strong

Q25 Q40-3 >0.95 0,2371
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij de

administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q36 Q40-3 >0.98 0,3773
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond

beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Eenvoudigheid adviesgesprek RVO

Q12-1 Q40-4 >0.98 0,459
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q12-2 Q40-4 >0.98 0,5656
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q12-3 Q40-4 >0.98 0,465
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q23 Q40-4 >0.98 0,3453
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
weak

Q24 Q40-4 >0.98 0,3237
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid,

ervaren zij het adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
weak

Q25 Q40-4 >0.98 0,3946
Naar mate mensen overall meer tevreden zijn met de opbrengsten van het PIB-convenant, ervaren zij het

adviesgesprek met RVO als eenvoudiger
moderate

Q36 Q40-4 >0.98 0,4622
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij het adviesgesprek met RVO als

eenvoudiger
moderate

Administratieve lasten opstellen & aanpassen business case

Q12-1 Q40a-1 >0.95 -0,2293

Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Q12-2 Q40a-1 >0.95 -0,2303
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder zwaar
weak

Q12-3 Q40a-1 >0.95 -0,244
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder zwaar
weak

Q14a-x3 Q40a-1 >0.95 0,34

Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Q14a-x7 Q40a-1 >0.95 0,3741

Naar mate mensen uitvoering van G2G een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen van de business case als minder

zwaar

weak

Q14a-x10 Q40a-1 >0.95 -0,3078

Naar mate mensen activiteiten door het postennetwerk gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen in

het bereiken van hun doelstelling, ervaren zij de administratieve lasten rond het opstellen en eventueel aanpassen

van de business case als minder zwaar

weak

Administratieve lasten intakegesprek

Q12-3 Q40a-2 >0.95 -0,2329
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Q14a-x1 Q40a-2 >0.98 0,2923
Naar mate mensen inkomende en/of uitgaande handelsmissies een meer belangrijke bouwsteen vinden in het

bereiken van hun doelstelling, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Q14a-x3 Q40a-2 >0.98 0,4005
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
moderate

Q18d Q40a-2 >0.98 0,2681

Naar mate mensen vaker verwachten dat het convenant bijdraagt aan duurzame handelsrelaties van Nederland met

het doelland om de betreffende sector, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder

zwaar

weak

Q34a-8 Q40a-2 >0.95 0,2323
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, ervaren zij de administratieve lasten rond het intakegesprek als minder zwaar
weak

Q36 Q40a-2 >0.98 -0,3154
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond het

intakegesprek als minder zwaar
weak

Administratieve lasten beheer & uitvoering convenant

Q11-3 Q40a-3 >0.98 0,2733
Naar mate mensen het in contact kunnen treden met andere clusterdeelnemers een belangrijk argument vinden,

vinden zij de administratieve lastendruk rond het beheer en de uitvoering van het convenant zwaarder
weak

Q12-1 Q40a-3 >0.98 -0,2533
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

ervaren zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q12-2 Q40a-3 >0.95 0,2236
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat de overheid van hen verwachtte binnen het PIB-instrument, ervaren

zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q12-3 Q40a-3 >0.98 -0,3547
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat van hen verwacht werd qua beheer en verantwoording, ervaren zij

de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Q20b Q40a-3 >0.95 -0,3695

Naar mate een convenant deelnemers meer heeft opgeleverd uitgedrukt gecommitteerde investeringen in de

Nederlandse entiteit van de deelnemer, ervaren zij de administratieve lasten rond beheer en uitvoering van het

convenant als minder zwaar

weak

Q36 Q40a-3 >0.98 -0,3576
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de administratieve lasten rond

beheer en uitvoering van het convenant als minder zwaar
weak

Administratieve lasten rapportageverplichting

Q10-2 Q40a-4 >0.95 -0,2237
Naar mate mensen taal- en cultuurverschillen als handelsbelemmering zien zien, ervaren zij de

rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Q10-3 Q40a-4 >0.95 -0,2237
Naar mate mensen de grote fysieke afstand als handelsbelemmering zien, ervaren zij de rapportageverplichting

gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Q14a-x3 Q40a-4 >0.95 0,306
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

ervaren zij de rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant minder zwaar.
weak

Q34a-3 Q40a-4 >0.95 -0,2522

Naar mate mensen de inzet van tijdelijke experts een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door de

ambassade / het consulaat, ervaren zij de rapportageverplichting gedurende de uitvoering van het convenant als

zwaarder.

weak

Q36 Q40a-4 >0.95 -0,2402
Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, ervaren zij de rapportageverplichting gedurende

de uitvoering van het convenant als zwaarder.
weak

Omvang bedrijf

Q23 Q42 >0.98 0,2548
Naar mate mensen meer het idee hebben dat zij dankzij PIB deze activiteiten eerder hebben kunnen ondernemen,

is het bedrijf dat zij vertegenwoordigen kleiner
weak

Q24 Q42 >0.95 0,211
Naar mate mensen meer het idee hebben dat dankzij PIB deze activiteiten tot een beter resultaat hebben geleid, is

het bedrijf dat zij vertegenwoordigen kleiner
weak

Leeftijd bedrijf

Q10-1 Q43 >0.95 -0,2029
Naar mate mensen belemmerende regelgeving en of voorschriften als handelsbelemmering zien, bestaat het bedrijf

waarvoor zij werken al langer.
weak

Q10-8 Q43 >0.98 0,2473
Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken minder lang.
weak

Q14a-x11 Q43 >0.95 -0,3781
Naar mate mensen activiteiten door betrokken ministeries gericht op markttoegang een meer belangrijke bouwsteen

vinden in het bereiken van hun doelstelling, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken al langer.
weak

Q34a-8 Q43 >0.95 0,2162
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, bestaat het bedrijf waarvoor zij werken minder lang.
weak



Mate waarin het bedrijf al in meerdere landen actief is

Q12-1 Q44 >0.98 -0,2283
Naar mate het voor mensen duidelijker was wat zij van de overheid konden verwachten binnen het PIB-instrument,

zij zin in meer landen actief
weak

Q22 Q44 >0.98 -0,2311
Naar mate mensen minder het idee hebben dat zij zonder het PIB-convenant dezelfde activiteiten zouden hebben

ondernomen in het doelland, zij zin in meer landen actief
weak

Q36 Q44 >0.95 -0,2523 Naar mate mensen positiever zijn over de samenwerking met RVO, zij zin in meer landen actief weak

Mate waarin het bedrijf al in meerdere al langer internationaal opereert

Q10-8 Q45 >0.98 -0,2397
Naar mate mensen de hoge mate van overheidsbemoeienis van de overheid in de sector als handelsbelemmering

zien, opereert het bedrijf waarvoor zij werken minder lang op internationale markten
weak

q11-7 Q45 >0.98 -0,2449
Naar mate mensen het versterken van de samenwerking met andere Nederlandse bedrijven een belangrijk

argument vinden, werken zij voor een organisatie die al langer internationaal opereert
weak

Q14a-x3 Q45 >0.98 -0,346
Naar mate mensen het holland paviljoen een meer belangrijke bouwsteen in het bereiken van hun doelstelling,

werken zij voor een organisatie die al langer internationaal opereert
weak

Q34a-1 Q45 >0.98 -0,2286

Naar mate mensen het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden een waardevolle vorm van

ondersteuning vonden door de ambassade / het consulaat, werken zij voor een organisatie die al langer

internationaal opereert

weak

Q34a-8 Q45 >0.95 0,2018
Naar mate mensen praktische ondersteuning van het cluster een waardevolle vorm vonden van ondersteuning door

de ambassade / het consulaat, werken zij voor een organisatie die minder lang internationaal opereert
weak


