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> Het TINL netwerk is dé publieke speler die handel en innovatie als   
 geen ander succesvol weet te verbinden. TINL is er voor de 
 Nederlandse ondernemer. 

> Trade and Innovate NL helpt Nederlandse ondernemers bij 
 internationaal ondernemen met objectieve, transparante en    
 betrouwbare kennis, informatie, contacten en dienstverlening.

> Twaalf publieke organisaties werken daartoe samen met de   
	 Rijksoverheid,	regio’s,	provincies	en	steden.	We	zetten	onze		 	 	
 netwerken, kennis en expertise in om ondernemers te helpen bij   
 internationaal ondernemen en het totale bereik te vergroten. 

>  Hiermee creëren we toegevoegde waarde voor Nederland. 

Missie

Oost NL
Overijssel
Gelderland

Amsterdam 
Trade & Innovate
Amsterdam

BOM
Brabant

LIOF
Limburg

Rotterdam 
Partners
Rotterdam

Impuls 
Zeeland
Zeeland

Innovation
Quarter
Zuid-Holland

RVO
Nederland

Brainport 
Development
Eindhoven

Horizon 
Flevoland
Flevoland

ROM Utrecht 
Region
Utrecht

NOM
Groningen 
Friesland 
Drenthe

“TINL is een krachtig publiek netwerk dat het verdienvermogen van Nederland versterkt.”
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> Internationalisering van het NL MKB is hét middel om het NL MKB   
 innovatiever en concurrerender te maken. 

> Internationalisering is noodzakelijk voor Nederland dat voor   
	 1/3	afhankelijk	is	van	export	én	de	ambitie	heeft	om	haar		 	 	 	
 internationale innovatiepositie te behouden. 

> Bedrijven die groeien en productief zijn, kenmerken zich doordat   
 ze investeren in R&D en dat ze internationaal actief zijn1. TINL    
 investeert in regionale netwerken en daagt zo deze innovatieve 
 MKB-ers uit om te internationaliseren. 

 

Noodzaak van internationalisering

34%
van ons BBP hangt af van export

262 miljard
euro verdiende Nederland in 2018 aan export

40%
daarvan is export van diensten

2,4 miljoen
banen in Nederland hangen af van export

1Internationaliseringsmonitor, CBS, “staat van het MKB”, www.staatvanhetmkb.nl.
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John Jorritsma
ISO portefeuillehouder regio’s 

“Ik zie een grote meerwaarde in de samenwerking van 
het Rijk en de regio’s in Trade and Innovate NL.  Integraal 
samenwerken door regionale partners is dé manier om 
effectief internationaal succes te boeken voor Nederland. 
 
Regionale netwerken stimuleren internationalisering en 
kennisontwikkeling, en realiseren daarmee oplossingen 
voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. 

Investeren in deze netwerken is dus investeren in de 
toekomst. Het draagt bij aan een digitale en groene 
transitie, en is essentieel voor het verdienvermogen van 
Nederland.”
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Fotograaf: Rens van Mierlo.
Mediabank Eindhoven.
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Partners voor internationale
handelsbevordering

Buitenlandse trade
and investment 

agencies
TINL

regiopartners

lokaal

Investeerders

lucht- en 
zeehavens

Kennis
instellingen

Regio 
branche/s

ector

NBSOsNLiB

Buitenlandse 
ambassades

Nlse
ambassades

Rijksoverheid
KVK

RVO/TINL
coördinatie

provinciesEZKBZ

Trade and Innovate NL netwerk

Overheid

Overheidsorganisaties

Private koepels

Overige relevante partijen

Ecosystemen, 
bijv, Brainport, 
Foodvalley, etc

NVO-NCW 
MKB-NL

FME, EVO 
Fenedex, 

Metaalunie

Douane
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> TINL partners zijn regionale trusted partners die vanwege hun    
 economische ontwikkelingsopgaven weten én actief 
 op zoek gaan naar wat er in de regio bij bedrijven speelt en welke   
 internationaliseringsstappen zij nodig hebben.

> RVO is de trusted partner voor bedrijven op nationaal niveau met veel  
 expertise, kennis van de markten en uitgebreid instrumentarium.

> Uit deze krachtenbundeling is een sterk publiek 
 ondersteuningsnetwerk ontstaan voor Nederlandse bedrijven.

> TINL beschikt over grondige know-how van thema’s, technologieën 
 en sectoren die in een regio van belang zijn. Het TINL netwerk koppelt  
 deze expertises en beschikt over een uitgebreid netwerk zoals lokale   
 kennisinstellingen en het buitenlandse postennetwerk. 

> TINL partners gaan verder dan inspelen op de vraag van bedrijven om  
 ondersteuning en het creëren van instrumenten. We kennen onze   
 bedrijven en zijn zo in staat om bedrijven optimaal te begeleiden op   
 internationale markten. 

 

Waarde van TINL in de regio

8
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4857 74

webinars
deelnemers

aan evenementen

32% 570  
(apr.-dec.2020)

publiek-private
activiteiten

trade relations
gesprekken 

18
digitale
missies

5
kennisdelingsevents

29 Duitsland
4

14 China19 Verenigde Staten

133
totaal aantal 
gezamenlijke 
activiteiten

4 5Canada Taiwan6 Belgie

VK

Australie 1Zuid-Afrika3

1 India

Internationaal
algemeen

15

1 Zuid-Korea

Japan4

12 / 115
TINL partners / collega’s

13 1

7

3

3 Israel

5

Nederland

Scandinavische landen

Frankrijk, Spanje, Italie

Polen

TINL gezamenlijke resultaten 2020
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> Basis voor verdere samenwerking in het ondersteunen van    
 Nederlandse bedrijven bij internationaliseren door Trade and Innovate  
 NL netwerk.

> Ontwikkeld in periode augustus 2020  - maart 2021 in nauwe    
 samenspraak met de 12 partners.

> Met gebruik van diverse interne en externe analyses, en     
 consultatierondes.

> Vertaling van Kamerbrieven Voortgangsrapportage handelsagenda   
 2020, Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, MKB-  
 actieplan, Kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie  
 ecosystemen,  aanbevelingen mid term review Twijnstra Gudde en   
 jaarbericht MKB 2020.

> Koers voor komende vier jaar waarbij aan de hand van     
 meerjarenprogrammering en aanvullende programma’s steeds een   
 meer concrete invulling volgt.

 

Bouwstenen meerjarenplan
2021-2025

11
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> Digitalisering, veranderende productieprocessen en opkomende   
 technologieën transformeren de economie. Nederlandse ecosystemen  
 moeten continu ingericht worden op vernieuwing, innovatie en   
 internationalisering voor groei en robuustheid.

> Anno 2021 staat internationalisering van Nederlandse bedrijven onder 
 druk door: Covid, geopolitieke ontwikkelingen en neergaande    
 conjunctuur. Recente UNCTAD analyses laten zien dat de mondiale   
 exportmarkt in volume is afgenomen, waarbij export vanuit Europa   
 nog steeds krimpt en de Chinese export groeit. Kans op structurele   
 achteruitgang van de Europese exportpositie.

> Samenwerking wordt steeds harder nodig in het internationale  
 domein. (Internationale) Partnerschappen dragen bij aan het    
 verdienvermogen over de grens.

> Duurzaamheid en SDGs bieden bedrijven goede kansen om aan   
 te verdienen en zijn een drijfveer voor verdere innovatie en daarmee   
 overleving.

> Dienstverlening op maat is belangrijk. Daarom is het cruciaal om in de  
 regio dichtbij de ondernemer te acteren. 

Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van het ondersteunen 
van het verdienvermogen vanuit een krachtig publiek netwerk met 
een meerjarige inzet.

      
 

         
 

          
 

          
 

          
 

    

Belang van meerjarenplan
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Pijler 1 
Focus door meerjarig programmeren lan-
den/thema’s 

>  Het groeivermogen van  
 regionale ecosystemen via  
 vernieuwende ondernemers   
 verbinden aan   
 internationalisering via  
 meerjarig programmeren,   
 vraaggestuurde dienstverlening  
 en doorontwikkelen  
 ecosystemen. 

> Proactieve focus op: Duitsland,  
 Verenigde Staten, China, Smart  
	 Cities	 en	15	ISO	markt-thema		
 combinaties. Overige markten  
 reactief bedienen.

Pijler 2 
Versterken relaties met Nederlandse be-
drijven 

> Systematisch bezoeken    
 bedrijven.

> Doorontwikkelen business   
 intelligence.

> Digitale dienstverlening    
 uitbouwen. 

> Verdere professionalisering van  
 accountmanagement.

Pijler 3 
Versterken Nederlandse exportpositie 

> Publiek-private samenwerking.

> Instrumentarium voor  
 internationale handel en   
 innovatie.

> Verbinden van handel en   
 innovatie in de ecosystemen.

> Signaleren van  knelpunten   
 naar ISO commissie.

Pijler 4 
Onderlinge samenwerking 

> Verdere versterking  
 en professionalisering van  
 samenwerking.

> Ontwikkeling TINL Academy.

> Ontwikkelen en uitvoeren van  
 programma’s voor bedrijven.

> Managementoverleg onder  
	 voorzitterschap	van	RVO.

> Samenwerkingsafspraken  
 vastleggen in nieuw convenant.

Pijlers meerjarenplan 2021-2025
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Randvoorwaarden

Pijler 1 
Focus door meerjarig programmeren 
landen/thema’s

Randvoorwaarden:  (i) structurele 
uitvoeringscapaciteit bij de regionale 
TINL-partners en  (ii) Steun vanuit 
EZK om innovatie-inzet te verbinden 
aan internationaal ondernemen/
internationaal competitief zijn.
 

Pijler 2 
Versterken relaties met Nederlandse 
bedrijven

Randvoorwaarde: doorontwikkeling 
van gezamenlijk gefinancierd 
International Relations programma.

Pijler 3 
Versterken Nederlandse exportpositie

Randvoorwaarden: (i) publiek-private 
samenwerking blijft structureel verankerd 
en (ii) de samenhang vergroten tussen 
nationaal (EZK) en internationaal (BZ) 
instrumentarium in de opdracht aan RVO 
als coördinator van het TINL netwerk.

Pijler 4 
Onderlinge samenwerking

Randvoorwaarden: (i) financiering voor 
een gezamenlijke coördinatie door RVO 
wordt gecontinueerd en (ii) financiële 
bijdrage van partners aan Academy.

Pijler overstijgend: andere Europese landen zetten in op een export recovery programma dat maatwerk en flexibiliteit biedt. Dit programma 
is gebaseerd op wat ondernemers echt nodig hebben. In Nederland zouden we dit ook na moeten streven en de budgetten voor dergelijke 
programma’s moeten vergroten. 
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> Structurele inzet op business intelligence d.m.v. minimaal 900  
 bedrijfsbezoeken per jaar. Daarvoor dient de pilot stuctureel gemaakt  
 te worden die loopt naar aanleiding van het Amendement van de  
 Kamerleden Amhaouch en Weverling (35 300 XVII op de  
 begrotingsstaat 2020 van BZ). Kosten 1,3 miljoen euro per jaar.

> Samenhang vergroten tussen nationaal (EZK) en internationaal (BZ)  
 instrumentarium door de opdracht aan RVO als coördinator van TINL- 
 netwerk uit te breiden. 

> Uitvoeringscapaciteit bij regionale partners voor internationalisering  
 structureel maken. Gedacht wordt aan een structurele  
	 basisfinanciering		voor	kerncapaciteit	(2,4	-5,6	M	afhankelijk	van	 
 gemaakte keuzes), aangevuld met kortlopende programma’s van  
	 financiers.	Hierdoor	wordt	een	integratie	tussen	bedrijfsontwikkeling,	 
	 financiering	én	internationalisering	bereikt	in	de	samenwerking	met	 
 regio’s. 
 

Wat is er nodig om dit 
meerjarenplan uit te voeren?

15
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO)
+31 6 1813 5871
martijn.schol@rvo.nl
www.rvo.nl

Amsterdam Trade & Innovate 
+31 6 3806 8194
trade@amsterdam.nl
www.iamsterdam.com

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) 
+31 88 8311 120 
info@bom.nl
www.bom.nl/international-trade

Brainport Eindhoven 
+31 40 751 2424
invest@brainportdevelopment.nl
www.brainporteindhoven.com 

InnovationQuarter 
+31 88 474 7255
info@innovationquarter.nl
www.innovationquarter.nl

Horizon Flevoland 
+31 320 343 100
info@horizonflevoland.nl
www.horizonflevoland.nl

Impuls Zeeland 
+31 118 724 900 
info@impulszeeland.nl
www.impulszeeland.nl

LIOF 
+31 43 3280 280
info@liof.nl
www.liof.nl

Investerings -en ontwikkelingsmaatschappij 
voor Noord-Nederland (NOM) 
+31 50 5214 444
info@nom.nl
www.nom.nl

Oost NL 
+31 6 2013 2531
remco.lucassen@oostnl.nl
www.oostnl.nl

ROM Utrecht Region 
+31 85 0221 344
info@romregioutrecht.nl
www.romutrechtregion.nl

Rotterdam Partners 
+31 10 790 0140
contact@rotterdampartners.nl
rotterdampartners.nl

Trade and Innovate NL
+31 6 1137 6722 
emar. gemmeke@rvo.nl
www.tradeandinnovate.nl

 

amsterdam
TRADE&INNOVATE

Contact

https://www.iamsterdam.com/nl/zakelijk/amsterdam-trade
http://www.bom.nl/international-trade
http://www.brainporteindhoven.com 
https://www.impulszeeland.nl/nl
https://www.romutrechtregion.nl/
https://www.innovationquarter.nl/
https://oostnl.nl/nl
https://www.horizonflevoland.nl/
https://rotterdampartners.nl/
https://liof.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
http://www.tradeandinnovate.nl
https://www.nom.nl/

