
 Meer en betere informatie over kansen in de regio  
op het gebied van handel, investeringen en R & D

 Verbinding tussen de ambassades in de regio en  
bedrijven in NL

 Pro-actief business leads zoeken
 Concrete business mogelijkheden
 Advies over financieringsmogelijkheden (banken,  
de EU, lokale overheden of innovatiefondsen)

 Uitgebreid netwerk in Nederland

De RBD maakt de verbinding tussen de ambassades in de regio, de business 
leads in de landen en de bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. De RBD:

De kracht van Nederland en de ontwikkelingen in de regio komen samen  
in het thema smart & sustainable cities:

 zorg en een gezonde leefomgeving
 stedelijke planning
 duurzame energie
 duurzame mobiliteit

Voorbeelden: bereikbaarheid van een stad, duurzaam bouwen, van  
lightrail tot vergroening van zware industrie, van afvalverwerking  
tot design, van startups tot ouderenzorg

Voor ondernemers, universiteiten en  
onderzoeksinstituten met internationale  
ambitie op het gebied van handel,  
investeringen of samenwerking in  
internationale projecten

YVETTE ENTIUS
Head of RBD
Nordics-Baltics
yvette.entius@minbuza.nl 
T +45 314 94 140

De diensten van de RBD zijn onderdeel van een breder scala aan economische diensten die aangeboden worden door de Nederlandse ambassades in de Nordic-Baltic regio.

MARGOT ROOSE
Business Development
Baltics & Finland
margot.roose@minbuza.nl
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Business Development
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NEEM CONTACT OP6

Gaat actief op zoek naar business 
mogelijkheden in de regio voor 
bedrijven en kennisinstellingen in 
Nederland

Werkt de kansen uit in concrete  
business cases, inclusief de  
mogelijkheden voor financiering 

- Heeft een uitgebreid netwerk in Nederland om 
de kansen bij de juiste bedrijven te presenteren

- Wil graag weten welke bedrijven interesse 
hebben in de regio

Bespreekt met geïnteresseerde  
bedrijven welke ondersteuning we als 
ambassadenetwerk kunnen bieden

Verwijst bedrijven die op zoek zijn naar 
marktinformatie of lokale contacten direct 
door naar de juiste contactpersonen op de 
ambassades

Wat zijn de eerste leads waaraan gewerkt wordt?
 Infrastructuur: Stockholm - metro's, stations, spoor, woningbouw,  
lightrail

 Infrastructuur: Noorwegen en Denemarken - lightrail, metro, bruggen
 Infrastructuur: Estland, Letland en Litouwen - Rail Baltica
 Smart cities: samenwerking op projecten tussen steden in Finland, 
Estland en Nederland

 Duurzaam vervoer: Noorwegen, Zweden en Denemarken
 Duurzaam bouwen: Letland en Litouwen
 Nieuwe ziekenhuizen en modernisering van bestaande gezondheidszorg: 
Finland en Denemarken

 Ouderenzorg: Zweden
 Startup gerelateerde samenwerking: Estland, Letland en Litouwen
 E-health en e-governance Estland en Finland
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