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Polen het boeiende en economisch 

snelgroeiende land achter Duitsland 
 

De Nederlands Poolse Kamer van Koophandel is een non-profit organisatie met als 

belangrijkste doel om Nederlandse bedrijven van elke omvang te helpen groeien 

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

mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en belangenbehartiging voor uw 

bedrijf wanneer dat nodig is. 

 

De kamer organiseert zo’n 60 netwerkbijeenkomsten per jaar en heeft afdelingen 

in Warschau, Poznan, Wroclaw, Gdansk, Lodz, Krakau en Nederland. Een van de 

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

practices’ kunnen uitwisselen, informatie kunnen verzamelen en deze kennis 

uiteindelijk kunnen delen met leden buiten de groep. De NPCC organiseert 

individuele matchmaking bijeenkomsten voor bedrijven die zaken willen gaan 

doen in/met Polen. Wilt u voor een eerste keer de exportmogelijkheden in Polen 

onderzoeken, maak dan gebruik van de studiereizen voor individuele bedrijven die 

de NPCC ook aanbiedt.  

 

Ons 'Sales Rep for a Day'-programma is gericht op bedrijven die de Poolse markt 

kennen, maar voor wie het inhuren van personeel op dit moment een stap te ver 

is. Ze kunnen de diensten van een verkoper inhuren voor een bepaalde periode, 

op basis van vooraf overeengekomen taken en vergoedingen. 

 

Wij zijn partner in het NLinBusiness hub netwerk in Nederland. Dit netwerk 

verbindt ons met lokale bedrijven in Nederland en ook met Nederlandse kamers 
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van koophandel over de hele wereld. Via NLinBusiness nemen we deel aan 

discussies met de Nederlandse overheid over nationale exportstrategieën.  

 

We zijn ook mede-oprichter van de IGCC (International Group of Chambers of 

Commerce) in Polen, die bestaat uit 13 bilaterale kamers. 

 

Wie ben ikzelf: “Elro van den Burg is directeur van de Nederlands – Poolse Kamer 

van Koophandel en voormalig journalist, radio, televisie correspondent in Polen en 

Nederland. Als correspondent in Polen schreef hij meer dan 3000 artikelen over 

politieke en economische onderwerpen. Hij werkt inmiddels 10 jaar voor de NPCC. 

Hij is getrouwd met een Poolse en heeft twee kinderen”. 

 

Wil je nog iets meer achtergrond weten over hoe zaken te doen in Polen, bekijk 

dan het korte interview filmpje op de website van NLinBusiness: 

https://nlinbusiness.com/service-providers/netherlands-polish-chamber-of-

commerce-npcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elro van den Burg 

e.vandenburg@npcc.pl 

 

Managing Director 

The Netherlands – Polish Chamber of Commerce 

 

Mickiewicza Street 16-2 

01-517 Warsaw 

GPS: 52.261288, 20.994601 

tel: +48 22 419 54 40  

mob: +48 608 490 395 

 

 

Website www.npcc.pl 
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