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Met trots presenteren wij u de vijfde editie
van het instrumentenoverzicht
Ondersteuning bij Internationaal Zakendoen
die wij speciaal voor onze partners en ons
netwerk publiceren met als doel meer
overzicht en inzicht te creëren in de
hoeveelheid en diversiteit van
ondersteunende overheidsinstrumenten bij
het internationaal zakendoen. De
Nederlandse overheid stelt alles in het werk
om het Nederlandse bedrijfsleven te
ondersteunen bij het zakendoen over de

grens. Zij ondersteunt niet alleen bij het
exporteren, maar ook bij het internationaal
samenwerken, financieringsknelpunten of
andere zaken waar u als organisatie in het
buitenland tegenaan loopt.

Om helder te krijgen welke verschillende
subsidies, regelingen en andere
instrumenten worden aangeboden op het
gebied van internationaal zakendoen, heeft
de Task Force Health Care een kort en
duidelijk overzicht gemaakt.

Wij hopen dat wij u met dit overzicht kunnen
ondersteunen bij het internationaal
zakendoen. Mocht u nog vragen hebben,
schroom dan niet om contact op te nemen
met de Task Force Health Care.

Vriendelijke groet,

Len de Jong
Voorzitter TFHC

Gezamenlijk op weg naar Internationaal Succes

Welke regeling past bij mijn organisatie of project? 

Hulp nodig bij de aanvraag?
Meer informatie? 

Neem direct contact op!

070 21 99 000

Len de Jong
Voorzitter TFHC



Ondersteuning Nationaal & Internationaal

Complex?

TFHC is er om u 
te helpen

Neem nu 
contact op!

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam,
agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis
en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries,
waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie vindt u hier.

De Topsector LSH (Life Sciences & Health) is 1 van de 9 'topsectoren' van
Nederland. De topsectoren worden aangewezen door het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken en worden geselecteerd op hun vermogen
om substantieel bij te dragen aan mondiale maatschappelijke uitdagingen.
Health~Holland is het communicatiekanaal van de Topsector LSH.

Meer informatie vindt u hier.

Vertegenwoordigingen van het
Koninkrijk der Nederlanden

De stichting Task Force Health Care is het (not-for-profit) privaat-publiek platform van- en voor de
Nederlandse Life Sciences & Health sector. De deelnemers aan het platform bestaan uit het bedrijfsleven,
NGO’s, kennisinstituten, ziekenhuizen, zorgaanbieders, regio’s en de overheid. De missie van de TFHC is
‘Internationaal de Gezondheidszorg verbeteren met de inbreng van Nederlandse expertise’. De doelstelling
daarbij is enerzijds de Nederlandse LSH sector met elkaar verbinden, kennisdeling faciliteren en
samenwerking stimuleren en anderzijds internationaal de Nederlandse LSH sector presenteren en
positioneren. Dit doet de TFHC voornamelijk middels ‘collectieve activiteiten’ zoals bijeenkomsten, expert
meetings, health missies, Holland paviljoenen op beurzen, matchmaking, inkomende bezoeken, publicaties
en Welzijn en Sport om de Nederlandse onderzoeken. Via de verschillende geografische TFHC Platfora
werken partners in nauwe samenwerking om de sterktes in de LSH sector te bundelen en op die manier in
veel landen actief betrokken te zijn bij het oplossen van vergelijkbare zorguitdagingen.

Meer informatie vindt u hier.

TFHC Africa TFHC Latin America

TFHC Asia TFHC Middle East

TFHC Europe TFHC North America

https://www.rvo.nl/
https://www.health-holland.com/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/vertegenwoordigingen-van-het-koninkrijk-der-nederlanden.pdf
https://www.tfhc.nl/
https://www.tfhc.nl/africa/
https://www.tfhc.nl/latin-america/
https://www.tfhc.nl/asia/
https://www.tfhc.nl/middle-east/
https://www.tfhc.nl/europe/
https://www.tfhc.nl/north-america/
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Starters & Groeiers

Wist u dat?

De activiteit waarvoor u een 
Missie voucher aanvraag indient, 
moet in de daaropvolgende 12 
maanden plaatsvinden.

Met de speciale mkb-toets van 
Europese Commissie gaat u na of 
uw organisatie geldt als een mkb-
onderneming.

In 2018 wordt Subsidieregeling 
Missievouchers (SIB) opengesteld 
voor het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. 

NL Exporteert App

NL exporteert is uw wegwijzer op buitenlandse markten.
Het is dé app voor startende & ervaren ondernemers met
grensverleggende ambities. Met de app hebt u altijd
actuele landeninformatie, relevante wet- en regelgeving
en zakelijke kansen bij de hand. Deze app wordt
aangeboden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie vindt u hier.

Starters International Business (SIB)

Met SIB helpt het Ministerie van Buitenlandse Zaken
bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse
markten. Het SIB biedt een traject voor startende MKB-
bedrijven in Nederland om in drie stappen tot een
structurele internationale strategie te komen.

Meer informatie vindt u hier.

Vouchers

SIB biedt verschillende vouchers die u kunnen helpen:

• Voucher Individuele coaching SIB
Samen met uw expert coach onderzoekt u de 
mogelijkheden en risico’s in het buitenland. U werkt 
toe naar een concreet actieplan voor een voor een 
internationaliseringsstrategie.
Meer informatie vindt u hier. 

• Voucher Collectieve Activiteit SIB
Deze voucher stelt u in staat om korting deel te 
nemen aan een uitgaande handelsmissie of een 
collectieve beursinzending.
Meer informatie vindt u hier.

• SIB Kennisvouchers
Deze voucher vormt een tegemoetkoming voor de 
inhuur van een internationale jurist, fiscalist of 
belastingadviseur.
Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Starterspakket

Uitgebreid ondersteuningspakket met informatie over
internationaal zakendoen en exporteren voor de
Nederlandse bedrijven met de ambitie om internationaal
te gaan ondernemen. Ziet u kansen op buitenlandse
markten? De Nederlandse overheid helpt u graag uw
ambities waar te maken. Voor uw succes, én voor het
succes van Nederland. Of u nu een startende of ervaren
ondernemer bent op de internationale markt. En of het
nu gaat om handel, investeren of innovatie.

Meer informatie vindt u hier. 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Groeiende Exporteur

Uitgebreid ondersteuningspakket voor Nederlandse
bedrijven die willen uitbreiden in het buitenland of een
nieuwe markt willen betreden. Bent u een Nederlandse
ondernemer met concrete plannen voor zakendoen in
het buitenland? En heeft u nog een aantal vragen over de
buitenlandse markten die u wilt betreden? Of bent u
misschien al actief in het buitenland, maar heeft u nog
extra informatie nodig?

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Exporteerwijzer

U wilt uw producten in het buitenland gaan verkopen?
Dan heeft u vast veel vragen. Strategische vragen zoals ‘Is
mijn interne organisatie klaar om te exporteren?’ en ‘Wat
wil ik bereiken op de korte en lange termijn op mijn
nieuwe afzetmarkt?’ Maar ook praktische vragen als
‘Welk land is het meest geschikt?’ en ‘Welke
douaneformaliteiten moet ik regelen?’ zijn van belang.

Om u te helpen antwoord te krijgen op al deze vragen
heeft de Kamer van Koophandel de Exporteerwijzer
ontwikkeld. Hierin staan veel exportonderwerpen op een
rij. Vanzelfsprekend met alle bijbehorende informatie.
Daarnaast vindt u via de links alle informatie die hierbij
hoort. Hiermee heeft u alle vragen én antwoorden op een
rij en kunt u gestructureerd uw exportavontuur vorm
geven.

Meer informatie vindt u hier. 

Bron: Kamer van Koophandel

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/wegwijzer-internationaal-zakendoen/nl-exporteert-wijzer-export
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/coachingsvouchers
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/hoe-kan-rvonl-u-helpen-bij-zakendoen-het-buitenland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/nl-exporteert-wijzer-export
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/exporteerwijzer/


Marktinformatie & Ondersteuning

MKB Servicedesk

De grootste lobbyorganisatie voor MKB-
ondernemers voorziet in de informatie-
behoefte van ondernemers, starters en
zzp’er rondom ondernemerschap.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: MKB Nederland

Databanken Buitenlandse markten

Bent u op zoek naar een nieuwe afzetmarkt in het
buitenland, maar weet u nog niet precies welk land? Of
zoekt u over een bepaald land informatie over wet- en
regelgeving, het economisch klimaat of kansrijke
sectoren?

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Onderzoeksrapport 
Internationale Kansen & 
Knelpunten Topsector LSH
Onderzoeksrapport van- en voor
de Nederlandse Life Sciences &
Health sector met als doel meer
inzicht te creëren in de kansen
en knelpunten bij het
internationaal zakendoen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Task Force Health Care

Meldpunt Handelsbelemmeringen

Meldpunt waar oneerlijke concurrentie, illegale
staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of
discriminatie gemeld kan worden. Een diplomatiek team
zal de klachten behandelen en proberen op te lossen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nederlandse vertegenwoordigingen in het 
buitenland:

• Overzicht Nederlandse Ambassades

• Netherlands Business Support Offices (NBSO’s)

• Innovatie Attachés

• Landinformatie RVO

• Publicaties IA Netwerk (Innovatiekansen in het 
buitenland)

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Health~Holland Guide

De Health~Holland Guide biedt
Nederlandse LSH organisaties
een laagdrempelige manier om
zichzelf wereldwijd te presen-
teren aan een breed publiek. Zo
worden er o.a. meer dan 3.000
gidsen verstuurd naar het
Nederlandse postennetwerk
(ambassades, consulaten en
NBSO’s) in circa 30 landen.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Task Force Health Care

EU Gateway
EU Gateway | Business Avenues vindt zijn oorsprong in
het EU Gateway-programma dat in 1990 werd opgericht
om de economische interactie en samenwerking tussen
Europa en Japan te verdiepen. Na meer dan 25 jaar
aanwezigheid op de markt is EU Gateway uitgegroeid tot
een toonaangevend bedrijfsplatform dat succesvolle
partnerschappen tot stand brengt tussen Europese en
Aziatische bedrijven in Japan, Korea, Singapore, Maleisië
en Vietnam.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: EU Gateway | Business Avenue

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network (EEN) is een netwerk
opgezet door de Europese Commissie, speciaal om
MKB'ers te ondersteunen bij internationale handel en
innovatie. EEN heeft expertise op het gebied van wet- en
regelgeving, met name als het gaat om CE-markering en
zakendoen in de Europese Unie.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Enterprise Europe Network (EEN)
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Wist u dat?

TFHC voor alle 25 prioriteitslanden 
van Topsector LSH verschillende 
marktrapporten, regional bench-
marks en markstudies beschikbaar 
heeft.

TFHC u de mogelijkheid biedt om 
te bepalen welke regio’s en landen 
prioriteit krijgen. 

Aanvullend, worden uw belangen 
behartigd voor onderwerpen zoals 
buitenlandbeleid, handels-
belemmeringen,overheids-
ondersteuning en 
exportfinanciering;

Het Nederlandse postennetwerk u 
graag medewerking verleent bij 
het vinden van de juiste 
buitenlandse handelspartner.

https://www.mkbservicedesk.nl/export/487/490.htm
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/marktvergelijkingen
https://www.tfhc.nl/publication-category/publications/tfhc-international-opportunities-report/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-oneerlijke-concurrentie-in-het-buitenland-melden.html
http://www.minbuza.nl/reizen-en-landen/vertegenwoordigingen-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-in-het-buitenland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/wegwijzer-internationaal-zakendoen/buitenlandnetwerk/nbso
http://www.agentschapnl.nl/ia-netwerk
http://www.agentschapnl.nl/nl/onderwerpen/onderwerpenlijst/Landen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/ia-netwerk
https://www.tfhc.nl/publication-category/publications/health-holland-guide/
https://www.eu-gateway.eu/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research--development/enterprise-europe-network
https://www.tfhc.nl/publication-category/publications/tfhc-international-opportunities-report/
https://www.tfhc.nl/publication-category/publications/health-holland-guide/


Collectieve Internationale Activiteiten

FME Internationaal Ondernemen

De afdeling Internationaal Ondernemen binnen FME
organiseert sectorspecifieke handels bevorderende
activiteiten voor de technologische industrie. Voor het
vergroten van de internationale markten ondersteunt
FME jouw bedrijf met belangenbehartiging,
kennisoverdracht en handel bevorderende activiteiten.
Heb je ondersteuning nodig op het gebied van export,
inkoop of uitbesteding? Wil je meer weten over nieuwe
markten, nieuwe leveranciers of ben je op zoek naar de
juiste zakenpartners in het buitenland? FME
Internationaal Ondernemen kan samen met jou grenzen
verleggen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: FME

Subsidieregeling Missievouchers (SIB)

Subsidie gericht op starters om de drempel voor
deelname aan handels bevorderende activiteiten op
buitenlandse markten te verlagen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Portaal Internationaal Ondernemen

Deze website is een initiatief van het Netwerk
Internationaal Ondernemen en fungeert als portaal voor
internationale ondernemers in Nederland. De agenda
geeft een totaaloverzicht van alle relevante activiteiten
van organisaties die zich bezig houden met de
bevordering van het internationaal ondernemen.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Internationaal Ondernemen

Economische Missies & Handelsreizen
Gedurende het jaar wordt er vanuit de Nederlandse
overheid veel gereisd naar het buitenland. Vaak is daar
ruimte voor de belangen van het Nederlands
bedrijfsleven of worden er sectorspecifieke programma’s
georganiseerd. De overheid wil dat zowel grote als kleine
bedrijven meegaan op handelsmissies.

Heeft u internationale ambities en wilt u snel de juiste
contacten leggen in een land? Ga dan mee op een
handelsmissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Deze missies zijn vaak onder leiding van een
bewindspersoon (economische missies).
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Wist u dat?

TFHC en Health~Holland 
organiseren al sinds 2010 het 
succesvolle Holland Paviljoen op 
medische vakbeurzen wereldwijd.

Tijdens de economische 
handelsmissie naar Australië in 
2017, werd er o.l.v. het 
Koningspaar voor meer dan 
€1 miljard aan contracten 
ondertekend.

Elk jaar meer dan 3.500 
Health~Holland Guides worden 
verstuurd naar het Nederlandse 
postennetwerk (ambassades, 
consulaten en NBSO’s) in circa 30 
landen.

PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en
Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een
aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Tot nu toe
liep deze aanvraag via de TKI’s. De reden om dit nieuwe
instrument in het leven te roepen is dat projecten tot
stand komen op initiatief van andere partijen dan de
TKI’s. De rol van het TKI is bij dergelijke initiatieven
relatief klein. Daarnaast wil het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat cross-sectorale projecten
bevorderen. Nu de doelgroep is verbreed van alleen
TKI’s naar TKI’s plus privaat-publieke-samenwerkings-
verbanden, is de naam TKI-toeslag vanaf 1 februari 2017
veranderd in PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Topsector Life Sciences & Health

Vakbeurzen - Holland Paviljoen
MEET THE DUTCH! Task Force Health Care i.s.m.
Health~Holland organiseren Holland Paviljoenen op de
grootste medische vakbeurzen wereldwijd. Het Holland
Paviljoen biedt een opvallende en professionele stand
waar u een uitstekende gelegenheid krijgt uw producten
en diensten te exposeren en gasten te ontvangen.
Voor meer informatie contacteer de TFHC. 
Bron: Task Force Health Care & Health~Holland

http://www.fme.nl/internationaal
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib
http://www.internationaalondernemen.nl/nl
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/missies-en-handelsreizen
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen


Exportfinanciering & Garanties

BMKB (Borgstelling MKB Kredieten)

Voor MKB’ers (max. 250 werknemers, jaaromzet max.

€50 miljoen of balanstotaal max. €43 miljoen) staat de overheid
borg voor max €1 miljoen voor een bedrijfsfinanciering.
Dit geldt ook voor een bedrijfs-financiering voor expansie
in/of export naar het buitenland.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

MKB Exportloket
Voor export heb je vaak extra geld nodig. Maar waar haal
je dat vandaan? Een speciale, snel en eenvoudig aan te
vragen exportkredietverzekering voor MKB-bedrijven,
met een omzet tot €50 miljoen, voor exporttransacties
tot €5 miljoen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: MKB Nederland

FME Branchekredietpolis

Atradius heeft in samenwerking met FME - exclusief voor
leden - een branchekredietverzekering ontwikkeld. Met
een kredietverzekering dek je het risico af dat een
debiteur niet meer in staat is om te betalen. Met de FME
Kredietverzekering gaan zij echter een stap verder: het
vormt een investering voor een beter toegeruste
onderneming. FME-leden verkrijgen naast
exportkredietverzekeringen, een vast contactpersoon,
uitgebreide expertise en advies, lange termijn dekking,
lagere premies, ruime premierestitutie en extra
no-claim.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: FME

Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business biedt exporteurs van
kapitaalgoederen, internationaal opererende aannemers,
banken en investeerders een breed scala aan
verzekeringen en garanties voor risico's bij het zakendoen
in het buitenland. Deze dekkingen verlenen zij namens de
Nederlandse overheid.

Meer informatie vindt hier

Bron: Atradius Dutch State Business

DTIF Buitenlandse Markten
Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) een
financieringsregeling voor zakendoen in het buitenland.
DTIF biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Dit
fonds vervangt de financieringsinstrumenten Faciliteit
Opkomende Markten (FOM) en Finance for International
Business (FIB).
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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EKV – Exportkredietverzekeringsfaciliteit
Nederlandse bedrijven exporteren wereldwijd voor
miljarden euro’s aan goederen en diensten. De EKV is
een garantie van de Nederlandse Staat voor
Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen of
kapitaalintensieve diensten waardoor deze een
exportkredietverzekering kan afsluiten op langlopende
(> 12 maanden) en grote transacties (>€ 5 miljoen).
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Ministerie van Financiën & Ministerie van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking.

EKG – Exportkredietgarantie
De Exportkredietgarantieregeling (EKG) is een garantie
voor investeerders die willen investeren in exportkrediet.
De garantieregeling maakt het voor investeerders
aantrekkelijker om aan banken kapitaal te verstrekken
ter financiering van de export van Nederlandse
kapitaalgoederen.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wist u dat?

Dutch Trade and Investment Fund 
(DTIF) verstrekt per project 
maximaal € 15 miljoen. Het totale 
budget bedraagt € 102 miljoen.

Doordat de overheid voor een deel 
borg staat, is een bank eerder 
bereid om de gevraagde lening te 
verstrekken. Daardoor helpt de 
BMKB starters sneller de overgang 
te maken naar een groeiend 
bedrijf.

GF – Groeifaciliteit
Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out,
expansie in het buitenland of een reorganisatie; allemaal
situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend
vermogen nodig hebben. Met de regeling Groeifaciliteit
helpt het Min. van EZ bedrijven bij het aantrekken van
risicodragend vermogen De GF is een staatsgarantie van
50% voor Nederlandse bedrijven die risicodragend
kapitaal willen aantrekken bij banken en
participatiemaatschappijen voor bijv. expansie naar het
buitenland (looptijd tussen de 6 en 12 jaar).
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

DHI - demonstratieprojecten, haalbaarheids-
en investeringsvoorbereidingsstudies

Heeft u internationale ambities en interesse in
buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een
project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of
wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw tech-
nologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratie-
projecten, haalbaarheidsstudies en investerings-
voorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Meer informatie vindt hier

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ondernemen-het-buitenland-met-bmkb
http://www.mkbservicedesk.nl/9646/hoe-kom-aan-geld-exporteren.htm
https://www.fme.nl/nl/fme-branchekredietverzekering
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/products/insurance-policy-for-exporters.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dutch-trade-and-investment-fund-dtif
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/ondernemen-in-het-buitenland/exportkredietverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/inhoud/ondernemen-in-het-buitenland/exportkredietverzekering/exportkredietgarantie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/products/insurance-policy-for-exporters.html
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Werkkapitaaldekking
Indien er voorfinanciering nodig is voor de start en
uitvoering van een project dan kunt u d.m.v. de
Werkkapitaaldekking meer kredietruimte krijgen van de
bank. Vaak komt de Werkkapitaaldekking in beeld
wanneer uw bestaande kredietlijnen voor de voor-
financiering van uw export transactie nu of in de
toekomst ontoereikend zijn. Dit is dan ook bedoeld om
uw financiële speelruimte te vergroten, waardoor meer
exporttransacties mogelijk zijn.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wist u dat?

Sinds 2009 hebben de 
deelnemende banken voor ruim 
€2,4 miljard GO-leningen 
verstrekt. De overheid heeft dus 
meer dan €1,2 miljard aan 
garanties afgegeven.

Horizon 2020 is het programma 
van de Europese Commissie om 
Europees onderzoek en innovatie 
te stimuleren. Het totaalbudget 
voor de periode 2014-2020 is 
ongeveer €80 miljard.

Team IRIS (Internationale 
Research en Innovatie 
Samenwerking) draagt bij aan een 
zo groot mogelijke en succesvolle 
deelname van Nederland aan 
Horizon 2020 en aanverwante 
Europese programma’s. De 
ervaren adviseurs brengen u een 
stap dichter bij Brussel.

GO - Garantie Ondernemingsfinanciering
Door de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie
krijgen op leningen van tussen de €1,5 miljoen en €50
miljoen, ten behoeve van bedrijfsfinanciering voor het
Nederlands bedrijfsleven.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gezondheid in Horizon 2020
Verbeteren van gezondheid en welzijn tijdens het hele
leven, dát is de ambitie achter de maatschappelijke
uitdaging Health, demographic change and wellbeing van
Horizon 2020. De nadruk voor 2016 en 2017 ligt op
‘personalised medicine’ met veel aandacht voor ICT-
oplossingen. Voor wie? Elke organisatie die actief is in
onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan
deelnemen. De Europese Commissie verplicht
samenwerking met buitenlandse partners.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Europese Commissie | Research & Innovation

Innovatiekrediet
U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch
gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële
slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat de
ontwikkeling van nieuwe producten, processen of
diensten met een sterke businesscase.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

INTERREG
Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project
versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu?
INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en
overheid de mogelijkheid om internationaal samen te
werken in duurzame projecten. Lees meer over de
programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
Bij de BMKB staat de overheid borg voor
bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als
de overheid voor een deel garant staat. Met het
borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor
bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de
bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand',
zoals gebouwen of machines).
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Alternatieve Financiering
U bent op zoek naar geld voor uw plannen. Misschien is
alternatieve financiering iets voor u. Hieronder vindt u
een overzicht van verschillende vormen:

• Crowdfunding
• Mikro krediet
• MKB krediet
• Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)
• Startup Box
• Etc.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: KvK

Exportfinanciering & Garanties

RIV – Regeling Investeringsverzekering
Veel Nederlandse ondernemingen investeren in het
buitenland door bedrijven over te nemen of een
dochterbedrijf op te zetten. In landen die wat verder weg
liggen, zijn daar vaak politieke risico’s aan verbonden.
Hierdoor kan uw investering verloren gaan of dient u er
(deels) op af te schrijven. Atradius Dutch State Business
dekt u tegen deze politieke risico’s. Hiermee beschermt u
uw eigen balans.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Health~Holland Kickstarter for PPP
Met de HHINT Kickstarter worden bedrijven en erkende
kennisinstellingen uitgenodigd om financiële steun (PPP-
toelage) aan te vragen om een vliegende start te maken
voor een langdurige buitenlandse publiek-private
samenwerking in R&D.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Health~Holland

https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/producten/werkkapitaaldekking.html
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gezondheid-horizon-2020
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gezondheid-horizon-2020
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gezondheid-horizon-2020
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gezondheid-horizon-2020
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/alternatieve-financieringsvormen/
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/producten/investeringverzekering.html
https://www.health-holland.com/calls/hhint-kickstarter
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Wist u dat?

In 2018 heeft TFHC Asia het PIB 
Ouderenzorg ondertekend. In 
totaal 9 organisaties bundelen 
krachten om het Chinese 
zorgstelsel te versterken door de 
inbreng van Nederlandse kennis, 
expertise en innovatieve 
oplossingen gericht op het 
bevorderen van een duurzaam 
systeem voor ouderenzorg met 
een focus op 'ouder worden' en 
'gemeenschapszorg' waar de 
positieve gezondheid (welzijn) en 
de kwaliteit van leven voor alle 
ouderen staat centraal.

Partners van de TFHC-platforms 
hebben toegang tot individuele 
(op maat gesneden) diensten om 
hun internationale strategie te 
verbeteren!

TFHC North America

TFHC Latin America

TFHC Africa

TFHC Europe

TFHC Middle East

TFHC Asia

TFHC Platforms
De Task Force Health Care omvat verschillende platforms. Deze platforms worden gevormd door
partners uit de industrie, kennisinstellingen, NGO's en zorgaanbieders die in nauwe
samenwerking met de Nederlandse Ministeries kennisuitwisseling stimuleren. TFHC partners
wordt een breed scala aan diensten aangeboden en komen in contact met de juiste mensen.
Door buitenlandse gezondheidszorgautoriteiten en andere belanghebbende erbij te betrekken
verbeteren zij samen wereldwijd de gezondheidszorg. Middels inspiratie- en netwerksessies,
regionaal specifieke bijeenkomsten, publicaties, workshops, inkomende bezoeken,
handelsmissies en Holland Paviljoenen op toonaangevende medische handelsbeurzen wordt met
behulp van Nederlandse expertise een structurele bijdrage geleverd aan de verbetering en
duurzaamheid van de gezondheidszorg overal ter wereld.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Task Force Health Care

PIB – Partners in International Business

Dit meerjaren programma heeft als doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke
markten in het buitenland te positioneren. De Nederlandse overheid, Nederlandse
bedrijven en kennisinstellingen werken hieraan mee via een gestructureerde aanpak.
Voor het Nederlandse bedrijfsleven en de uitvoering van het PIB-programma zet de
overheid onder andere haar buitenlandnetwerk in. PIB is een financiële ondersteuning
voor promotie, match-making, economische diplomatie, kennis-uitwisseling en
netwerkuitbreiding voor een collectief van bedrijven of kennisinstellingen, actief in een
van de topsectoren, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden in een van
de PIB-focuslanden zoals China, de VS, Duitsland, Rusland en de Golfstaten.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voucher Internationale Organisaties

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met
zakendoen met internationale organisaties? Bent u bereid tijd en geld te
investeren om deze markt te betreden? Met de voucher internationale
organisaties kunt u een erkende deskundige inhuren die u hierbij helpt.

Zakendoen met internationale organisaties, zoals de Wereldbank, VN, EU
en regionale ontwikkelingsbanken in Afrika (AfDB), Azië (ADB), Latijns-
Amerika (IDB) en Europa (EIB en EBRD) is complex. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken helpt u hierbij via de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) met de voucher internationale organisaties

Ondersteuning voor consortia en projectontwikkeling
Voor consortia en projectontwikkeling (doelgroep B) bestaat de hulp uit
het:

• faciliteren bij consortiavorming;
• identificeren van financieringsconstructies.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.tfhc.nl/north-america/
https://www.tfhc.nl/latin-america/
https://www.tfhc.nl/africa/
https://www.tfhc.nl/europe/
https://www.tfhc.nl/middle-east/
https://www.tfhc.nl/asia/
http://www.tfhc.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-international-business-pib
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voucher-internationale-organisaties


Ontwikkelingssamenwerking

Developmentally Related Infrastructure

Investment Vehicle

DRIVE richt zich op de investeringsfase van publieke
infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het is een flexibel
financieringsinstrument van de minister van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidie
uit. DRIVE is de opvolger van ORIO.

Meer informatie vindt u hier

Bron: Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

IMVO Vouchers (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) 

MKB-ondernemers die verantwoord zaken (willen) doen
in ontwikkelingslanden en opkomende markten kunnen
een IMVO-voucher ter waarde van €10.000,- aanvragen
bij MVO Nederland.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: MVO Nederland

IMVO – Scans (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen)

De overheid biedt twee MVO scans aan waarmee u kunt
bekijken hoe ver uw bedrijf is op het vlak van MVO en
welke risico’s u loopt bij uw internationale activiteiten.

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

7 MMF – Matchmakingfaciliteit
Ontwikkelingslanden
MMF is een matchmaking programma en met deze
faciliteit streeft het ministerie van Buitenlandse Zaken
naar structurele, langlopende zakelijke relaties tussen
ondernemers uit ontwikkelingslanden en Nederlandse
ondernemers. Deze zakelijke relaties kunnen leiden tot
export of import zakelijke kansen, joint venture, publiek-
private partnerschap of andere vormen van zakelijke
relaties.

Meer informatie vindt u hier
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Scan Internationale Organisaties
Internationale organisaties besteden jaarlijks vele
miljarden euro’s aan projecten in ontwikkelingslanden
en opkomende markten. Daar komen aanbestedingen en
opdrachten uit voort die interessant kunnen zijn voor uw
bedrijf. Een goede voorbereiding en een gedegen
strategie zijn essentieel bij het zaken doen met een
internationale organisatie.
Adviseurs van RVO kunnen u kosteloos helpen met
verschillende diensten of een combinatie van diensten.

Zij geven informatie en advies, bieden financierings- en
subsidiemogelijkheden, en zetten het wereldwijde
netwerk van ambassades en andere overheids-
vertegenwoordigingen in voor contacten, bezoeken,
missies, en belangenbehartiging. Zie hier voor diensten
binnen het RVO.nl bedrijfsleven instrumentarium

Meer informatie vindt u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

DGGF – Dutch Good Growth Fund
Doet u zaken in een opkomende markt of een
ontwikkelingsland? Of hebt u een investeringsfonds dat
investeert in ondernemers in een opkomende markt of
een ontwikkelingsland? DDGF is een financieringsfonds
voor Nederlands en lokaal (MKB-)bedrijfsleven die
ontwikkelingsrelevante en commercieel haalbare export
en investeringen naar ontwikkelingslanden wil
stimuleren.

Meer informatie vindt u hier.

▪ Financiering van investeringen
DGGF vult private investeringen aan met een lening, 
garantie of participatie (of een combinatie daarvan), 
met marktconforme rentes en een 
betalingsverplichting.
Meer informatie vindt u hier.

▪ Financiering van lokale MKB bedrijven
DGGF ondersteunt innovatieve en duurzame 
financieringsinitiatieven die worden ontwikkeld in 
samenwerking met (Nederlandse en lokale) 
intermediaire fondsen.
Meer informatie vindt u hier.

▪ Financiering/verzekering van 
ontwikkelingsrelevante export
DGGF biedt exportkredietverzekering en 
exportfinancieringsmogelijkheden voor 
kapitaalgoederen export naar een van de 66 
opkomende markten en ontwikkelingslanden van 
het DGGF.
Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wist u dat?

Partners van TFHC Africa erg 
succesvol zijn in het aanbieden van 
zinvolle oplossingen voor 3 zwaar 
belaste mondiale gezondheids-
uitdagingen: (1) de verlaging van 
moeder- en kindsterfte en 
morbiditeit; (2) de preventie en 
behandeling van overdraagbare 
ziekten; en (3) de controle van 
niet-overdraagbare ziekten.

Op 16 juni 2015 is een nieuw 
aangepast programma gestart 
voor publieke infrastructuur onder 
de naam Development Related
Infrastructure Investment Vehicle 
(DRIVE). ORIO is destijds opgezet 
om de ontwikkeling, 
implementatie en exploitatie van 
goed functionerende projecten 
voor publieke infrastructuur in 
ontwikkelingslanden te 
stimuleren. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ontwikkelingsrelevante-infrastructuurontwikkeling-orio
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/drive
http://www.mvonederland.nl/internationaal-mvo/imvo-vouchers
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/mvo/wat-mvo/mvo-scans
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/matchmaking-facility-mmf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/kansen-internationale-organisaties/scan-internationale-organisaties
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dutch-good-growth-fund-dggf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeren-dggf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/financiering-aan-lokaal-midden-en-kleinbedrijf-dggf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/export-dggf


Innovatie, Onderwijs & Kennisdeling

Financiële Ondersteuning

FME werkt samen met gespecialiseerde partners ter
ondersteuning van business development in opkomende
markten en ontwikkelingslanden. Samen met onze
partners kunnen wij kansen voor u identificeren, de
haalbaarheid toetsen, u adviseren over financiële
ondersteuning vanuit de overheid, de aanvraag voor een
financiële bijdrage uit handen nemen en u ontzorgen in
het administratieve traject volgend op toekenning van.
een bijdrage.

Voor contact: innovatiefinanciering@fme.nl

JTI – Joint Technology Initiatives

Joint Technology Initiatives (JTI's) zijn een middel om de
strategische onderzoeksagenda's (SRA's) van een beperkt
aantal Europese technologieplatforms (ETP's) uit te
voeren. Een Europees onderzoeksprogramma in een
samenwerkingsvorm tussen publieke en private partijen.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Europese Commissie

EP – Nuffic

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in
het onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot
beroeps- en hoger onderwijs en onderzoek. Nuffic omvat
verschillende onderwijs programma’s gericht op het
versterken van de prestaties van individuen, organisaties
en instellingen in ontwikkelingslanden.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Nuffic
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Wist u dat?

Met de nieuwe HHINT Kickstarter 
worden bedrijven en erkende 
kennisinstellingen uitgenodigd om 
financiële steun (PPP-uitkering) 
aan te vragen om een vliegende 
start te maken en een langdurige 
buitenlandse publiek-private 
samenwerking in R & D tot stand 
te brengen.

Nuffic heeft met subsidie van het 
Nederlandse Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen kantoren opgezet 
in 11 landen, de zogeheten 
Netherlands Education Support 
Offices (Nuffic Neso’s).

Het kabinet stelt jaarlijks in het 
Belastingplan het budget voor de 
WBSO vast. Het budget voor de 
WBSO in 2018 is € 1.163 miljoen

Speciaal mkb instrument in Horizon 2020
Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020
is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien.
Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde,
innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de
ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het
verkennen van nieuwe markten.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Eureka | Internationale marktgerichte R&D
Bent u van plan om samen met buitenlandse partners
nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen?
Eureka helpt u bij het vinden van de meest geschikte
regeling, het zoeken naar geschikte partners,
vruchtbaarheid te geven aan uw successen en een
kritisch gesprek over uw idee kan Eureka helpen.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Health~Holland Kickstarter for PPP
Met de HHINT Kickstarter worden bedrijven en erkende
kennisinstellingen uitgenodigd om financiële steun (PPP-
uitkering) aan te vragen om een vliegende start te maken
en een langdurige buitenlandse publiek-private
samenwerking in R&D tot stand te brengen. Deze
PPP-vergoeding dient als eerste driver in internationale
R&D-samenwerking tussen de partijen. Dit programma
valt binnen het kader van de PPP-emissieregeling van het
ministerie van Economische Zaken.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Health~Holland

Active and Assisted Living (AAL2)
Doel van Active & Assisted (AAL) is het ontwikkelen én op
de markt brengen van oplossingen met ICT/technologie
die ouderen helpen om zelfstandig te blijven, ook als ze
last krijgen van lichamelijke/geestelijke beperkingen.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: ZonMW

EDCTP
Het European & Developing Countries Clinical Trials
Partnership (EDCTP) heeft als doel de ontwikkeling van
nieuwe of verbeterde geneesmiddelen, vaccins,
microbiciden en diagnostica tegen hiv / aids, tuberculose
en malaria alsmede andere armoede gerelateerde
infectieziekten in Sub Sahara Afrika te versnellen, met
een focus op fase II en III klinische studies.
Meer informatie vindt u hier. 
Bron: European & Developing Countries Clinical Trials 
Partnership

Eurostars | Subsidie Intrl. marktgerichte R&D
Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor
nieuwe producten, processen of diensten samen met
partners in andere landen? Maak gebruik van Eurostars.
Meer informatie vindt u hier.
Bron: Europese Commissie

WBSO Fiscale Regeling voor research & 
development
Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en 
development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De 
WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en 
uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor 
prototypes of onderzoeksapparatuur.
Meer informatie vind u hier.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

mailto:innovatiefinanciering@fme.nl
http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=home
https://www.nuffic.nl/over-ons/zakendoen-met-ons
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/speciaal-mkb-instrument-horizon-2020
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eureka
https://www.health-holland.com/calls/hhint-kickstarter
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/
http://www.edctp.org/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso


Task Force Health Care | Prinses Margrietplantsoen 81 | 2595 BR | WTC The Hague | The Netherlands

Telephone: +31 70 21 99 000 | Twitter: @TFHealthcare | E-mail: info@tfhc.nl| Website: www.tfhc.nl

Task Force Health Care

De Task Force Health Care (TFHC) is hét privaat-publiek platform met als doel de

internationale gezondheidszorg te verbeteren met behulp van expertise van

Nederlandse (MKB) bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, UMC’s, NGO’s,

regio’s, zorgaanbieders en overheidsinstellingen.

De TFHC richt zich op verbinding, kennisdeling en krachtenbundeling binnen de

Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector om buiten Nederland de

Topsector LSH te profileren en positioneren bij de uitdagingen en kansen in de

internationale gezondheidszorg.

Meer informatie vindt u op: www.tfhc.nl

Agenda 

Kijk voor aanstaande activiteiten op: www.tfhc.nl/agenda/
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Door: Stichting Task Force Health Care 
Datum: June 2018
Contact: Louis Putzeist

louis.Putzeist@tfhc.nl

+31 70 21 99 008

Wilt u meer weten over 
de TFHC, ons netwerk 
en onze activiteiten?

Thierry Aartsen
TFHC Accountmanager

+31 (0) 6 300 66 275
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