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Polen het boeiende en economisch 

snelgroeiende land achter Duitsland 
 

Mijn naam is Wouter Barmentloo. Ik ben sinds 1997 woon- en werkzaam in Polen. 

Sinds augustus geef ik leiding aan de Netherlands – Polish Chamber of Commerce 

in Warschau. Ik heb een achtergrond (en hobby) in logistiek en heb hierin ruim 30 

ervaring opgedaan. Sinds 2008 ben ik zelfstandig consultant en heb mede hierdoor 

een aanzienlijk netwerk opgebouwd onder andere in Polen.  

De Nederlands Poolse Kamer van Koophandel (NPCC) is een non-profit organisatie 

met als belangrijkste doel om Nederlandse bedrijven van elke omvang te helpen 

groeien en verder te ontwikkelen in Polen. We hebben een sterk netwerk, en bieden 

mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en belangenbehartiging voor uw 

bedrijf wanneer dat nodig is. 

De NPCC heeft afdelingen in Krakau, Warschau, Poznan, Wroclaw, Gdansk, Lódz en 

Nederland en organiseert ongeveer 60 (netwerk-) bijeenkomsten per jaar. Een van 

de belangrijkste projecten van de NPCC zijn onze kennisgroepen, waar leden ‘best – 

practices’ uitwisselen, informatie verzamelen en deze kennis uiteindelijk delen 

buiten de kennisgroep. De NPCC organiseert ook individuele matchmaking 

bijeenkomsten voor bedrijven die zaken willen gaan doen in/met Polen.  
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Wij zijn partner in het NLinBusiness hub netwerk in Nederland. Dit netwerk verbindt 

ons met lokale bedrijven in Nederland en ook met Nederlandse kamers van 

koophandel over de hele wereld. Via NLinBusiness nemen we deel aan discussies 

met de Nederlandse overheid over nationale exportstrategieën.  

Verder zijn we ook medeoprichter van de IGCC (International Group of Chambers of 

Commerce) in Polen, die bestaat uit 17 bilaterale kamers. 
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