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Ambitie
“Samen werken in de wereld”

Gezamenlijke kansen

NLWorks onderscheidt zich door het vinden en verbinden van innovatieve ondernemers, 

overheden en onderwijsinstellingen met internationale ambities. Samen initiëren, creëren 

en realiseren we meerjarenprogramma’s met impact. 

Betrokken, betrouwbaar, deskundig

Onze meerjarenprogramma’s zijn Reliable, Scalable & Bankable.

Een succesformule voor duurzaam resultaat.

Soms leidend, soms volgend

De professionals van NLWorks bieden capaciteit, kennis en kunde ten behoeve van       

publiek-private partnerschappen. 

Werken op het grensvlak in eigen netwerk

Met directe toegang tot internationale overheden, topsectoren, financiële instellingen,    

ambassades, consulaten, agentschappen en kennisinstellingen kunnen we de wereld aan.

Grote opgave, veel partijen

NLWorks ondersteunt meerjarenprogramma’s in China, India, Vietnam, Kenia, Duitsland, 

Panama en Oman. 



“Onze visie op duurzame ontwikkeling wordt gedragen door drie elementen; wereld, 

welzijn en winst, die op harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden.” 

Wanneer de korte termijn winst te veel prioriteit krijgt zullen de wereld en het 

welzijn hier mogelijk de dupe van worden. Andersom is een winstoogmerk een 

essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd mag worden. 

“Onze missie is om bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen te laten 

werken in meerjarenprogramma’s met impact.” 

Door hun kennis, kunde en financiering te bundelen kan men risico’s verkleinen, 

invloed vergroten en tegelijkertijd meer economische en maatschappelijke 

resultaten behalen. 

Global Challenges, Dutch Solutions

Public- Private- Partnership

Visie & Missie



Eric van Kooij

“Als Nederland samen sterker in de 

wereld”. Door duurzaam samen te 

werken in meerjarenprogrammas 

die zowel economische als ook 

maatschappelijke resultaten bieden 

voor bedrijven in binnen en buiten-

land.

Arthur van Leeuwen

Waar ik blij van wordt is om ge-

zamenlijk vanuit de kracht van Ned-

erland tot oplossingen te komen 

die meer welvaart bieden voor 

anderen en onszelf.

Daan Marks

De meeste voldoening haal ik uit de 

gedachte dat ik iedere dag opnieuw 

bij mag dragen aan het delen van 

kennis en kunde die oplossingen 

bieden voor mondiale  maatschap-

pelijke uitdagingen.

Maurits van Os

Mijn ambitie is om de Nederlandse 

concurrentie positie op de lange 

termijn duurzaam te versterken 

door innovaties, meer goeimogelijk- 

heden te bieden.

Wie we zijn   



Onze aanpak

Public Private Partnerships

Vinden en Verbinden 

NLWorks hanteert de SDG’s als kom-

pas bij het identificeren van doel-

landen, thema’s en marktkansen. 

Aan de hand van een impact-scan 

selecteren we duurzame meer- 

jarenprogramma’s die hier het best 

op aansluiten; wij vinden en verbin-

den de juiste strategische partners 

om te komen tot een duurzame 

publiek-private aanpak met impact.

Meerjarenprogramma’s 

Reliable,  scalable &  bankable 

Onze professionals bieden innovati-

eve oplossingen voor het opstarten 

van nieuwe meerjarenprogramma’s 

en het door ontwikkelen van besta-

ande programma’s. Onderdeel van 

de NLWorks’ dienstverlening is 

het slim verbinden van (financiële) 

instrumenten en netwerken die 

resulteren in ‘reliable, scalable & 

bankable’ programmavoorstellen. 

Business Development 

Betrokken betrouwbaar deskundig. 

Wij bieden capaciteit, kennis en 

kunde ten behoeve van het re-

aliseren van maatschappelijke 

en economische impact. De in-

strumenten die wij hiervoor be 

schikbaar stellen kunnen bestaan 

uit programma-ondersteuning, 

internationale business modellen, 

gecoördineerde communicatie, 

kennis van internationale wet- en 

regelgeving en monitoring en

 evaluatie.

Initiëren Creëren Realiseren



Programma’s wereldwijd
High-tech veehouderij: duurzaam, diervriendelijk 

en meer verdienvermogen  

China

Cleaning the Ganga: van afval en vervuild water 

naar welzijn

India

Eerstelijnsgezondheidszorg: klinieken bouwen, 

schoon water en preventie verzorgen

Kenia

3D printen van materialen: innovatieve toepassin-

gen in een nieuwe industrie

Duitsland

Duurzame haven: implementeren van innovatieve 

afvalwaterzuiveringstechnologie

Oman



Programma partners  

“Ik zie NLWorks als het cement 
wat de verschillende bouwstenen 

verbindt”

“NLWorks bied naast kennis en 
kunde ook exposure en een

 internationaal podium” 

“NLWorks opent deuren bij 
overheidsorganisaties in het

 buitenland”

Menno Holterman

Organisatie: Nijhuis Industries

Programma: Cleaning the Ganga 

Doelland: India 

SDG: 4-8-9

Anne Verhaag-Van Nuland

Organisatie: Brainport Eindhoven

Programma: Additive manufacturing

Doelland: Germany

SDG: 4-8-9

Ties Kroezen

Organisatie: Philips 

Programma: Community Live Centers 

Doelland: Kenia 

SDG: 3-4-8



Trade & innovate NL

Ons Netwerk



24/7 Servicedesk  

 PPP-Modellen Financieël Wet & regelgeving Impact-scan FAQ
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