
NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking  

met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat en de brancheverenigingen FME, evofenedex en Metaalunie. 

JOUW GIDS NAAR  
INTERNATIONAAL ZAKENDOEN  

Wat kan NLinBusiness voor jou betekenen? 
NLinBusiness is hét ‘one stop shop’-platform voor internationale ondernemers. Of je 
nu een leverancier zoekt in Warschau of advies wil over expansie in Dubai, wij zorgen 
ervoor dat jouw ondernemersreis soepel verloopt. Door de kansen voor jouw specifieke 
business helder te maken en je te linken aan betrouwbare dienstverleners in binnen- en 
buitenland, zodat er meer tijd over blijft om te ondernemen en je kansen te grijpen.  

Hiervoor kun je bij ons terecht  
NLinBusiness helpt om het optimale uit jouw 
persoonlijke ondernemersreis te halen. Dit doen 
we via de diensten op ons platform: zo kan het NL 
Business Hub netwerk jou lokaal ondersteunen in 
één van onze 40 wereldwijd geselecteerde steden 
of brengen we jou in contact met het netwerk van 
dienstverleners, ieder met zijn eigen specialisatie 
zodat je zelfs nog met de meest specifieke vraag 
geholpen kunt worden. Til je liever je kennis over 
internationaal zakendoen naar een hoger niveau? 
Bekijk dan het cursusaanbod op onze International 
Business Academy. Op de Content Hub verzamelen 
we tips, tricks en marktonderzoeken van verschil-
lende partijen en geven we je een overzicht van re-
levante evenementen. De Virtual Gateway NL zorgt 
ervoor dat ook de rest van de wereld innovatieve 
oplossingen van het Nederlandse bedrijfsleven kan 
ervaren door middel van Virtual Reality.

https://nlinbusiness.com/wat-zijn-nl-business-hubs
https://nlinbusiness.com/wat-zijn-nl-business-hubs
https://nlinbusiness.com/dienstverleners
https://academy.nlinbusiness.com/
https://academy.nlinbusiness.com/
https://www.virtualgatewaynl.com


NL Business Hubs 
Deze hubs zijn van grote meerwaarde voor iedereen die voet aan de grond 
wil krijgen in een specifieke markt en daardoor behoefte heeft aan een 
betrouwbaar internationaal netwerk. Ze ondersteunen je met uiteenlopende 
zaken: van juridische vraagstukken tot het openen van een bankrekening en 
het vinden van gekwalificeerd personeel. De NL Business Hubs vind je in 40 
steden, verdeeld over alle continenten.  

nlinbusiness.com/wat-zijn-nl-business-hubs

International Business  
Academy 
Til je kennis over internationaal zakendoen naar 
een hoger niveau en wees sneller en efficiënter 
succesvol in het buitenland. Leer culturele verschillen 
overbruggen, ontdek hoe je internationale kansen 
voor jouw business ziet of voorkom praktische 
douane issues bij import. Waar je jezelf ook op wil 
verbeteren, hier vind je cursussen over internationaal 
zakendoen die relevant zijn voor jouw persoonlijke 
situatie en behoefte. Ontwikkeld samen met 
verschillende trainingsinstituten en specialisten. 

academy.nlinbusiness.com

Content hub
Ontmoet ervaringsdeskundigen tijdens netwerkevents, 
laat je inspireren door verhalen van ondernemers 
die de stap naar het buitenland al hebben gezet, of 
vind relevante marktrapporten van onze partners 
gebundeld op één plek, in onze content hub.

nlinbusiness.com/publicaties
nlinbusiness.com/evenementen

Wil je meer weten?  
Neem contact met ons op
Vind de contactpersoon die je verder helpt;   
of plan gelijk een virtuele kop koffie in

Dienstverleners 
In Nederland en onze geselecteerde steden hebben 
wij een actief netwerk van dienstverleners, die 
ondernemers kunnen helpen bij het realiseren 
van hun droom. We maken onderscheid tussen 
commerciële dienstverleners en dienstverleners die 
een initiatief zijn van de overheid of hieraan zijn 
gerelateerd. Per stad bieden wij een overzicht van 
dienstverleners die jou verder kunnen helpen. De 
dienstverleners zijn onafhankelijk van NLinBusiness. 

nlinbusiness.com/service-providers

De Virtual Gateway NL 
De Virtual Gateway NL is de virtual reality etalage 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Overal ter wereld 
hebben buitenlandse ondernemers en overheden 
toegang tot Nederlandse oplossingen: van duurzame 
kassen, tot watermanagement projecten of 
zelfrijdende auto’s.  

www.virtualgatewaynl.com
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