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Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse 

bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen 

realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken 

krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of 

nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de 

Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat u sterker staat. 

Hoe werkt PIB 

De Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van bedrijven en 

kennisinstellingen een 2- of 3-jarig actieplan. Hierin staan strategische activiteiten om 

een Nederlandse (sub-)sector in het algemeen en het cluster in het bijzonder zo goed 

mogelijk te positioneren in het buitenland. 

PIB-modules 

Het programma is vraag gestuurd en de aanvraag moet vanuit de sector/cluster komen. 

Voor wat betreft de Waterstof cq Brandstofcellen cluster, ontwikkelt uw cluster samen 

met de RVO een meerjarenprogramma op maat. Alle activiteiten binnen het programma 

zijn in 3 modules onder te brengen. Met deze modules draagt u bij aan een betere 

markttoegang en positionering van uw cluster op de Japanse markt. 

 Promotie en matchmaking (Holland Branding, Handelsmissies en beurzen, Bezoeken, en bijeenkomsten) 

 Kennisuitwisseling en netwerken (Government-to-Government, Knowledge-to-Knowledge, Trainings 

Programma’s)  

 Economische diplomatie (Samenwerking, Projecten bij Internationale Organisaties, Liaison) 
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Doelstelling: 

Het doel van deze PIB is het gezamenlijk (liefst in een keten) betreden van de Japanse 

Waterstof Markt. Deze nieuwe cq onbekende markt voor u te verkennen, maar meer nog 

om het Nederlandse cluster in Japan te positioneren. Dat kan door mogelijke 

handelsbarrières weg te nemen, kennis hiaten te vullen, contacten op te bouwen en de 

industrie te promoten, om uiteindelijk opdrachten binnen te halen. 

Door het tekenen van een convenant verbindt u zich aan een langdurig (gemiddelde duur 

van een PIB is 2 tot 3 jaar) actieplan.  

Verantwoordelijkheden: 

We verwachten een langere termijn commitment van de deelnemende bedrijven. Het 

positioneren op de markt en uitvoering van actieplan wordt gezamenlijk gedaan en u 

dient een proactieve houding aan te nemen en mee te werken aan het actieplan en 

bijdragen en organiseren van activiteiten. Dit kunnen zijn: workshops, trainingen, 

seminars, netwerkevenementen en studiebezoeken voor medewerkers van relevante 

overheidsorganisaties of kennisinstellingen. 

Ondanks dat de bedrijven in het cluster ieder een eigen doel heeft, wordt er wel verwacht 

dat het cluster de gehele Nederlandse sector vertegenwoordigt. Het cluster moet 

complementair zijn aan elkaar en niet met elkaar concurreren. Met ander woorden, dat 

het cluster als geheel een geïntegreerde oplossing kan bieden en indien mogelijk de hele 

waarde keten vertegenwoordigt.  

Er wordt een coördinator aangewezen en elk cluster lid betaald jaarlijks een bijdrage om 

de coördinator te financieren. Het budget van de coördinator wordt door het cluster zelf 

bepaald en vervolgens aan hem/ haar betaald.   

Daarnaast is er een financiële commitment in kind (zie meer onder budget). 

Budget 

Het PIB programma is geen subsidie, dit betekent dat RVO geen PIB’s afsluit omdat het 

cluster de financiële slagkracht mist om de economische activiteiten uit te voeren. Het is 

een partnership waarbij de overheid en het bedrijfsleven ieder ongeveer 50% financiert. 

De overheidsbijdrage aan een PIB is maximaal € 350.000. De bijdrage van het cluster 

kan bestaan uit een financiële bijdrage en een bijdrage in uren (in kind).  



PIB is dus geen subsidie-instrument en dus niet direct beschikbaar of besteedbaar voor 

het cluster. De overheidsinzet binnen een PIB betreft een liaison, economische diplomatie 

en missies. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor PIB moet uw cluster voldoen aan enkele voorwaarden. 

Deze kunt u nalezen in de volgende link: Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een PIB moet u een aantal stappen doorlopen. 

Inspiratie opdoen? 

Hieronder vindt u een aantal mooie voorbeelden van clusters die u voor zijn gegaan met 

activiteiten binnen PIB. 

 Urban Farming Partners: Nederlandse bedrijven op het gebied van voeding, logistiek, 

planning en architectuur werken samen met de Nederlandse overheid in de PIB Urban 

Farming Partners gericht op Singapore. 

 Iran Enviro Beurs: Impressies van het Holland Paviljoen en het matchmakingevent tijdens 

de Iran Enviro Beurs in Teheran 19 - 23 februari 2018. De beursdeelname was 

georganiseerd in het kader van het PIB-project 'Business in Waste and Water Iran - 

Netherlands' (B-WIN). 

 Indo Dutch Agriculture Portal: Op deze portal vindt u een aantal PIB-projecten in India 

gericht op de agrosector. 

Sinds de lancering van PIB in 2012 zijn al meer dan 100 programma's gestart. Bekijk ons 

overzicht en laat u inspireren. 
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