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1. Aanleiding en doel van de evaluatie

1.1 Aanleiding
In 2012/13 zal IOB een effectenonderzoek naar het functioneren van het NBSO-netwerk
uitvoeren. Deze evaluatie heeft, in de begrotingsindeling van Hoofdstuk V (BZ), betrekking
op de nieuwe (v.a. 2012) operationele doelstelling 4.4 “Effectieve economische diplomatie
als instrument voor het realiseren van een sterke concurrentiepositie, open wereldeconomie
en duurzame globalisering” 1. In de begrotingsindeling van het ministerie van EL&I betreft
dit effectenonderzoek artikel 15 “Een sterke internationale concurrentiepositie”. De evaluatie
betreft geen doorlichting van deze brede operationele doelstelling, maar richt zich juist
specifiek op het functioneren van het instrument NBSO’s2.

In de evaluatieprogrammering voor de begroting van 2013 heeft het SG/DG-beraad
ingestemd met het uitvoeren van dit effectenonderzoek. EVD-internationaal3 heeft
aangegeven dat hierbij ook de Netherlands Agricultural Business Support Offices (NABSO’s)
moeten worden betrokken. Op dit moment is er één NABSO actief in Turkije.

EVD-internationaal heeft aangegeven in de tweede helft van 2013 over de uitkomsten van
het onderzoek te willen beschikken. Dan is de nieuwe aanbesteding voor de exploitatie van
de NBSO’s weliswaar voltooid (eind 2012), maar kunnen de uitkomsten van de evaluatie
worden gebruikt voor het aansturen van de NBSO’s gedurende de nieuwe termijn.

1.2 Doel van de evaluatie
De evaluatie beoogt een complete doorlichting te zijn van het NBSO-netwerk, welke tevens
een beschrijving bevat van de ingezette middelen, de verrichte werkzaamheden, het
functioneren en – zo mogelijk – de bereikte resultaten.

Het dient op verzoek van het SBO4 tevens een forward looking evaluatie te zijn, waarin
mogelijkerwijs de vraag moet worden beantwoord of de NBSO’s in de huidige opzet nog

1 In voorgaande jaren was dit ondergebracht bij operationele doelstelling 4.5 “Effectieve Nederlandse handels- en
investeringsbevordering”.
2

Met het aantreden van het kabinet Rutte-Ascher, worden deze beleidsdoelstellingen bij de nieuwe minister voor

Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking belegd. Het DGIO zal als DGBEB onderdeel gaan uitmaken
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3 De EVD is als agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de
uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het faciliteren en stimuleren van internationaal ondernemen
en internationale samenwerking.
4 De strategische aansturing van de NBSO’s geschiedt door het strategisch beleidsoverleg (SBO), waarin BZ/DGCB,
EL&I/DIO en EVD-internationaal zitting hebben.
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voorzien in een behoefte van het bedrijfsleven (hoofdzakelijk MKB) en de daarbij levende
vraag, of dat het takenpakket wellicht kan/moet worden herzien.

EVD-internationaal wil zo veel mogelijk NBSO’s betrokken zien bij de uitvoering van het
effectenonderzoek. Prioriteit heeft in dit geval het netwerk in Brazilië, China, Turkije en
India. Daarnaast dienen de kantoren in de EU buurlanden waar NBSO’s zijn gevestigd te
worden betrokken bij het onderzoek.

De evaluatie van het NBSO-netwerk is erop gericht om na te gaan in welke mate dit
specifieke instrument effectief en efficiënt is geweest. Naast de verantwoordingsfunctie heeft
de evaluatie ook een leerfunctie. Op basis van de bevindingen worden conclusies getrokken
die resulteren in aanbevelingen voor verbeteringen. De uitkomsten van deze evaluatie
moeten dienen als input voor toekomstige besluitvorming over de inzet van het NBSO-
netwerk.

2. Institutionele context

De Netherlands Business Support Offices maken sinds 15 jaar deel uit van de infrastructuur
van de Nederlandse overheid die het Nederlandse bedrijfsleven in opkomende- en kansrijke
markten ten dienste staat. De NBSO’s zijn decentrale handelsbevorderende afdelingen van
de Nederlandse overheid die, in nauwe samenwerking met de ambassade in het betreffende
land, worden aangestuurd door de EVD in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I/Directoraat Generaal Internationaal Ondernemen -
DGIO) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ/Directoraat Generaal Consulaire Zaken
en Bedrijfsvoering - DGCB). Het netwerk wordt vanuit de HGIS Intensiveringsmiddelen
gefinancierd, welke door BZ worden beheerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is
eindverantwoordelijke voor de coördinatie en uitvoering van het Nederlandse buitenlandse
beleid en het postennet.

Binnen BZ is DGCB verantwoordelijk voor de geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen BZ
en EL&I, vervat in een Concordaat. Dit concordaat is tot stand gekomen vanuit de gedachte
van één buitenlandse dienst die naast diplomatieke en consulaire belangen ook de
economische belangen van Nederland behartigt. Het ministerie van EL&I blijft daarbij
verantwoordelijk voor de economische relaties, brengt ze in het totaal van het buitenlands
beleid en maakt gebruik van het postennet van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
operationele aansturing van de NBSO's is door EL&I uitbesteed aan de EVD.

Het feitelijk beheer van de NBSO’s wordt uitgevoerd door het Nederlands Centrum
Handelsbevordering (NCH).

2.1 Beleid BZ en EL&I
Zoals gezegd vind er nauw overleg plaats tussen het BZ en het EL&I over besluitvorming
rondom het NBSO-netwerk. De inspanningen zijn zowel gericht op het moderniseren van de
Nederlandse diplomatie als het bieden van meer effectieve economische diplomatie. Hierin
spelen het postennetwerk en de economische steunpunten een belangrijke rol. De focus van
economische diplomatie ligt op landen waarmee Nederland intensieve handelsbetrekkingen
onderhoudt (EU, UK, US) en op opkomende markten zoals Brazilië, India en China.

De notitie van BZ betreffende ‘Modernisering Nederlandse diplomatie’ kent een belangrijke
positie toe aan de NBSO’s binnen het postennetwerk. Hierin wordt gesteld dat het
postennetwerk in de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) krachtig en in de
breedte aanwezig moet zijn voor de ondersteuning van het bedrijfsleven. De economische
dienstverlening dient volgens het beleid in grote lijnen ongewijzigd te blijven en indien
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opportuun te worden uitgebreid. Voorts meldt de notitie dat in de minder grote landen
vooral “sectorale kansen in de economische topsectoren geïdentificeerd moeten worden, die
zonder economische diplomatie niet geoogst kunnen worden. Hiervoor zal een meer
flexibele, projectmatige aanpak op zijn plaats zijn door bijvoorbeeld tijdelijk extra expertise
op een post te plaatsen.”

De rol die binnen dit kader is weggelegd voor de NBSO’s wordt als volgt uitgelegd. “In de
meer transparante markten zullen de economische werkzaamheden vooral bestaan uit
informatievoorziening voor het bedrijfsleven. Daarbij zal vaker gebruik worden gemaakt van
de inzet van Netherlands Business Support Offices (NBSO), die relatief eenvoudig kunnen
worden geopend of gesloten. Het besluit voor het openen van een NBSO zal wel afhankelijk
blijven van de vraag vanuit het bedrijfsleven.” Uitgangspunt is dat de informatievoorziening
die door NBSO’s wordt geleverd aan het bedrijfsleven niet al op de markt beschikbaar is.

Deze hierboven beschreven situatie wordt tevens weergegeven in het Regeringsstandpunt
van EL&I5, waarin enerzijds wordt aangegeven dat de exportsubsidies geleidelijk aan
afgeschaft worden, maar dat daarvoor in de plaats fors zal worden ingezet op een actieve,
economische diplomatie. Dit zal dan enerzijds geschieden in de 24 (voor EL&I)
prioriteitslanden, waarbij m.n. de economische afdeling een toereikende omvang zal blijven
behouden, en anderzijds in de overige landen, waar de posten dit vooral op eigen kracht
moeten blijven doen.

2.2 Aansturing
De strategische aansturing van de NBSO’s geschiedt door het strategisch beleidsoverleg
(SBO), waarin BZ/DGCB, EL&I/DIO en EVD-internationaal zitting hebben.

NBSO’s worden geopend in landen waar een potentiele groei voor het Nederlandse
bedrijfsleven – en dan met name voor het MKB – wordt voorzien. NBSO’s worden – aan de
hand van het afwegingskader6 – geopend en gesloten aan de hand van een
concordaatsbesluit van het Strategisch Beleidsoverleg waarin wordt geparticipeerd door BZ
en EL&I7. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden met
betrekking tot de NBSO’s.

Elke NBSO wordt bemand door twee medewerkers; één Chief-Representative en één (lokaal
aangenomen) Assistant-Representative.8

3. Kenmerken van het NBSO-netwerk

3.1 Positionering
Binnen het overheidsinstrumentarium gericht op het ondersteunen van het Nederlandse
bedrijfsleven op het gebied van exportbevordering, zijn tal van subsidieregelingen,
faciliteiten en diensten voorhanden, waarbinnen het NBSO-netwerk zich specifiek richt op
internationalisering van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.9

5 Zoals verwoord in de EL&I-brief van 24 juni 2011.
6 Zie bijlage 7 voor de beslisboom afwegingskader NBSO’s.
7 Voor BZ neemt deel Robert Schuddeboom (namens DGCB), voor EL&I neemt deel René van Hell (namens DGIO)
en namens EVD-Internationaal neemt deel Bas Pulles.
8 In beginsel is de chief-rep een Nederlander, bezoldigd via BBRA-schaal 11, trede 10, met gegarandeerde
koopkrachtcorrectie, een vergoeding voor huisvesting en een bescheiden representatietoelage. Door de bank
genomen zijn de chief-reps relatief jonge medewerkers, met ervaring in het bedrijfsleven.
9 Zie voor een toelichting per instrument bijlage 4 van deze ToR.
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NBSO’s zijn Nederlandse handelskantoren (met een privaatrechtelijke status) die het
Nederlands bedrijfsleven ondersteunen om actief te worden op veelbelovende internationale
markten, door het aanbieden van advies en informatie, marktverkenningen,
marktbewerkingen en Holland promotionele activiteiten.

Het betreft hier een infrastructuur die aanvullend is op het reguliere Nederlandse
(diplomatieke en consulaire) postennetwerk. Het opgezette NBSO-netwerk kenmerkt zich
door een grote mate van flexibiliteit, die het mogelijk maakt de invulling op korte termijn te
wijzigen (NBSO’s zijn relatief eenvoudig te openen en te sluiten). Door het kleinschalige
karakter blijven de kosten van de uitvoering relatief beperkt. Gedurende de afgelopen jaren
zijn de volgende budgetten ingezet voor de financiering van de bestaande NBSO’s:

2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.05 Versterking
economische functie

€5.433.090 €5.247.098 €6.916.464 €6.608.333 €6.063.554 €5.838.800

Momenteel (oktober 2012) zijn er 22 NBSO’s actief in veelbelovende regio's in Brazilië (2),
Verenigde Staten van Amerika (2), Frankrijk (2), Duitsland (4), China (6), India (3), Turkije
(2) en het Verenigd Koninkrijk (1). Voor een uitsplitsing zie bijlage 1. Met ingang van 2012
zal ook het NBSO Barcelona worden geopend evenals het NBSO Chengdu.

3.2 Richtlijnen
In de richtlijnen voor NBSO’s van de EVD zijn de volgende uitgangspunten opgenomen.
Een NBSO beoogt:
 uitsluitend gericht te zijn op handels- en investeringsbevordering en beperkt zich tot de

eerstelijns dienstverlening;
 een aanvulling/onderdeel te zijn op het Nederlandse postennet waarbij de ambassade in

het betrokken land, vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor het gehele netwerk in dat
land, toezicht houdt op het NBSO;

 actief te zijn in kansrijke regio’s in buitenlandse markten die worden gekenmerkt door
een hoge economische groei en waarvoor voldoende belangstelling bij het Nederlandse
bedrijfsleven bestaat;

 een flexibel instrument te zijn dat het mogelijk maakt dat het kantoor eenvoudig
geopend en gesloten kan worden;

 heeft een privaatrechtelijke status en is geen vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden, zoals bedoeld in het RDBZ, wel maken de deel uit van het postennet;

 heeft als “thuisbasis” Agentschap.nl en meer in het bijzonder EVD-internationaal, die
verantwoordelijk is voor exploitatie en beheer;

 wordt voor wat betreft de reguliere activiteiten aangestuurd door het hoofd van de
economische afdeling van de ambassade;

 ontvangt rechtstreeks instructies van EVD-internationaal voor zover het onderwerpen
betreft behorend tot het werkterrein (inhoudelijk en geografisch) van de NBSO;

 wordt administratief beheerd door een privaatrechtelijke instelling, die de juridische
verantwoordelijkheid heeft voor het administratieve beheer van NBSO’s;

 wordt in de regel bezet door een Nederlander en een lokale assistent;
 uitdrukkelijk geen diensten te verlenen t.b.v. visumaangelegenheden;
 geen rol te spelen in geval van calamiteiten.

3.3 Taken
De belangrijkste taak van een N(A)BSO is het ondersteunen van individuele bedrijven bij het
betreden van moeilijk toegankelijke markten. Binnen de eerstelijns dienstverlening
verstrekken NBSO’s maatwerkvoorlichting bij de marktoriëntatie door individuele bedrijven.
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Deze dienstverlening is over het algemeen kosteloos. Alleen voor het opstellen van een
business-partner scan wordt sinds 2012 een tarief van € 500,- gehanteerd. De
dienstverlening bestaat uit:

 het beantwoorden van handelsaanvragen;
 het faciliteren van contacten van Nederlandse bedrijven met relevante zakenpartners en

vertegenwoordigers van lokale overheden;
 individuele marktbewerking (marktscans/business-partner scan);
 opstellen (regionale) economische rapportage;
 ontwikkelen en uitvoeren van export-promotionele activiteiten (Holland promotie);
 ondersteuning van inkomende delegaties, economische missies en bezoekers.
 ondersteuning NFIA en TWA activiteiten.

Met betrekking tot de eerstelijns dienstverlening wordt opgemerkt dat, zodra de activiteiten
de eerste lijn te boven gaan, bedrijven moeten worden doorverwezen naar commerciële
organisaties (tweedelijns dienstverlening). Deze situatie ontstaat nadat de eerste contacten
gelegd zijn (kennismaking) en in een vervolgfase overgegaan wordt tot zakelijke
onderhandelingen tussen het Nederlandse bedrijf en de buitenlandse partner. Deze
vervolgfase behoort niet meer tot de taak van een NBSO, maar tot die van de commerciële
sector. De voornaamste taken van NBSO’s zijn dus die van ‘wegwijzer’ en doorverwijzer. De
NBSO’s worden geacht te beschikken over veel kennis van het lokale ondernemingsklimaat
en zouden daardoor Nederlandse bedrijven (hoofdzakelijk MKB) die belangstelling hebben
voor de regio waarin de NBSO gevestigd is, goed kunnen ondersteunen bij het vinden van
de juiste partners, zowel private als publieke.

Zoals reeds gesteld dienen NBSO’s zich in de huidige opzet (in beginsel) niet te richten op
business development, het inhoudelijk ondersteunen van Nederlandse bedrijven met
strategisch en praktisch advies gericht op de lokale context van zaken doen en
marktbenadering. Tijdens het onderzoek zal, op verzoek van de EVD, worden onderzocht of
– en in welke mate – business development bij NBSO’s voorkomt. EVD-internationaal heeft
aangegeven deze zgn. tweedelijns economische dienstverlening aan te willen bieden aan de
klanten van NBSO’s, mits hier voldoende vraag naar is.

Ten aanzien van omgekeerde matchmaking, calamiteiten waarbij Nederlanders betrokken
zijn en verlening van diensten tbv visumaangelegenheden wordt expliciet gesteld dat dit
geen taken zijn voor het NBSO.

3.4 Resultaatketen NBSO’s
Uit bovenstaande kenmerken kan de volgende resultaatketen worden gedestilleerd:
NBSO levert – vraag gestuurd – diensten aan MKB-bedrijven. Deze diensten worden aan de
hand van een beoordelingssystematiek gewaardeerd. Met behulp van de
beoordelingssystematiek wordt vastgesteld of het NBSO de haar opgedragen taken heeft
uitgevoerd. De beoordelingssystematiek gaat evenwel uit van het leveren (en beoordelen)
van de door de NBSO’s geleverde input ten behoeve van het bedrijfsleven. Er wordt
nauwelijks (en voor het beoordelen van de NBSO’s niet) gekeken naar hetgeen de resultaten
van de geleverde diensten opleveren.

Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven, waarbij de blauwe blokken de huidige
situatie weergeven, de groene blokken de situatie weergeven die logischerwijs nodig is om
de dienstverlening van de NBSO’s op uiteindelijke resultaten te kunnen beoordelen en de
oranje blokken de aansluiting op de beleidsdoelstellingen:
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MKB-bedrijf
• verzoekt informatie, ondersteuning bij bezoek of een marktscan

N(A)BSO

• geeft feitelijke informatie a.d.h.v. beantwoorden handelsvragen,
facilitering contacten, marktscans, economische rapportages e.d.

EVD/NBSO

• met behulp van beoordelingssystematiek wordt vastgesteld of de
geleverde -feitelijke- dienstverlening, overeenkomt met de opgelegde
targets.

EVD/MKB

• EVD schrijft MKB bedrijf aan met verzoek de geleverde diensten te
waarderen

MKB/EVD

• in kaart brengen of er daadwerkelijk contracten zijn gesloten, vestiging
heeft plaatsgevonden, samenwerking tot stand is gekomen e.d.

EVD

• matchen van de uitkomsten van blok 6 met de gegevens van het
ingevulde beoordelingssystematiek, om zodoende het functioneren van
het NBSO op resultaten te kunnen beoordelen.

NBSO-
netwerk

• De bijdrage van het NBSO-nerwerk aan de (toename van) handels- en
inversteringsbevordering onder het Nederlandse MKB.

BZ-art 4.4

EL&I-art 15

• Effectieve economische diplomatie als intrument voor het realiseren van
een sterke concurrentiepositie.

• Een sterke internationale concurrentiepositie.
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4. Bevindingen uit eerder onderzoek

4.1 Resultaten van empirisch onderzoek
De IOB-studie van Bergeijk (2012) op het gebied van effecten van economische diplomatie10

laat zien dat het overgrote deel van empirisch onderzoek naar de rol van diplomatieke
vertegenwoordigingen op handels- en investeringsstromen een duidelijk positief effect
aantoont. Bergeijk plaatst hierbij wel de kanttekening dat er tot op heden weinig inzicht is in
de complementariteit tussen instrumenten en hierdoor zowel de synergie-effecten als de
verdringingseffecten niet zijn vast te stellen. Onderzoek naar afzonderlijke instrumenten is
in behoorlijke mate voorhanden. Voor de evaluatie van het NBSO-netwerk is dan
voornamelijk onderzoek van instrumenten die exportbevordering als primaire doelstelling
hebben van belang.

Dergelijke studies zijn uitgevoerd door Volpe Martincus en Carballo (2010, 2008). Zij
onderzochten de invloed van verscheidene activiteiten rondom exportpromotie in midden-
inkomenslanden (Peru en Colombia). Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat de ontplooide
activiteiten effectief waren om de export van bedrijven te stimuleren, zowel met betrekking
tot het bereiken van diverse markten alsook het productaanbod: “[t]here is strong
systematic evidence to support the conclusion that those activities have promoted firms’
export growth mainly by facilitating an increase in the number of products exported and the
number of countries served”(p.104). Aanvullend onderzoek uit 2010 laat zien dat het
aanbieden van een cluster van diensten (advies, handelsmissies, marktonderzoek en het
stimuleren van contacten met lokale counterparts) effectiever is dan wanneer deze diensten
afzonderlijk worden geleverd. Daarnaast is aangetoond dat deze diensten ook de
diversificatie van producten positief beïnvloeden (Volpe Martincus et al 2010).

Als het specifiek gaat om resultaten van onderzoek betreffende NBSO’s, dan oordeelt het
onderzoek van Creusen en Lejour (2011) dat het instrument een significant positief effect
laat zien op de exportcijfers van haar klanten (MKB). Daarnaast zijn nog tal van andere
studies verricht die in meer of minder mate het effect van soortgelijke kantoren aan de orde
stellen.11

4.2 Rationale van overheidsinterventies
Bovenstaande onderzoeksresultaten geven echter nog geen antwoord op de onderliggende
vraag waarom de overheid deze taak dient te vervullen. Het huidige beleid stelt dat het
NBSO-netwerk is bedoeld om een bijdrage te leveren aan effectieve handels- en
investeringsbevordering/effectieve economische diplomatie als instrument voor het
realiseren van een sterke concurrentiepositie, open wereldeconomie en duurzame
globalisering.

Verschillende bronnen gaan in op de rationale achter de toepassing van overheids-
instrumenten (voor export- en investeringsbevordering). Het uitgangspunt is hierbij
gebaseerd op de veronderstelling dat marktfalen12 waar mogelijk door de overheid dient te
worden aangepakt en om een level-playing field te creëren. Deze beperkingen kunnen
consequenties hebben voor zowel de aanbod- als vraagzijde van de markt. Denk hierbij aan
de kosten die bedrijven moeten maken om nieuwe markten te betreden en deze te leren

10 IOB studie 364 - Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en resultaten van onderzoek (2012)
11 Zie hiervoor de beknopte selectie in bijgevoegde literatuurlijst.
12 “Market failure is a situation in which a set of conditions is in place that results in less than optimum market
outcomes. In an optimum situation (Pareto optimality) there is no increase of welfare for any of the market players
possible without a similar or even larger loss for some of the other players. Market failure can take many different
forms such as positive externalities, asymmetric information, etc.” (European Commission 2011:
Internationalization of European SME’s; p. 70)
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‘kennen’. Dit wordt ondermeer bepaald door de mate waarin zij toegang tot
informatie/advies, relevante contacten (klanten, partners, investeerders) en netwerken
hebben. Daarnaast is het voor bedrijven lastig om in te schatten wat het betreden van de
nieuwe markt zal opleveren en of dit opweegt tegen de kosten die gemaakt moeten worden.
Het blijkt dat bedrijven geneigd zijn om de potentiële winsten vaak te onderschatten en de
risico’s te overschatten13.

Bij het ontwerpen van een kosteneffectieve beleidsmaatregel spelen ondermeer de volgende
vragen en overwegingen een rol14:

 Welke redenen bestaan er dat de gevraagde diensten niet door de private sector worden
geleverd?

 Zijn er bepaalde diensten waarbij de private sector minder in staat is om in hierin te
voorzien dan de overheid?

 In welke mate zijn coördinatieproblemen tussen individuele bedrijven een belemmering
om nieuwe markten te betreden (kosten)?

 Wat bepaalt de bereidheid van bedrijven om voor bepaalde diensten op het gebied van
export en investeringen te betalen? Hoe wordt de economische waarde van deze
diensten bepaald (zowel vraag- als aanbodzijde)?

 Zijn bovenstaande vragen van toepassing op alle bedrijven, of betreft het specifieke
sectoren?

In conclusie worden de volgende rollen voor overheden genoemd om bovengenoemde
beperkingen weg te nemen:

 Toegang bieden tot informatie/advies welke niet beschikbaar is vanuit de private sector;
 Versterken van en toegang bieden tot relevante netwerken met betrekking tot handel en

investeringen voor bedrijven, rol van matchmaker;
 Innemen rol van betrouwbare tussenpartij;
 Samenbrengen van bedrijven om zo de slagkracht te vergroten;
 Uitvoeren van promotionele activiteiten (nation-branding);
 Wegnemen van belemmeringen omtrent wet- en regelgeving op het gebied van

markttoegang, al dan niet sectorspecifiek, door inzet op zowel politiek als diplomatiek
vlak.

Evalueren van overheidsinstrumenten
Het categoriseren en evalueren van programma’s en beleid betreffende exportbevordering is
ondermeer inzichtelijk gemaakt door Mole en Bramley (2006). In de studie worden elf
programma’s met elkaar vergeleken aan de hand van hun dienstenaanbod, interne
organisatie en doelstellingen. De auteurs onderscheiden drie manieren om deze
programma’s te onderzoeken:
1. Analyse van uitvoerende versus strategische programma’s (i.e. directe versus indirecte

diensten15)
2. Vergelijken programma-uitkomsten met beleidsdoelstellingen (gebruik vooraf

vastgestelde performance indicatoren)
3. Matchen van de programmaopzet met de (perceived) problemen van de doelgroep (mate

van vraagsturing).

13 Bron: BIS Economics Paper no. 13: 'International Trade and Investment: the Economic Rationale for Government
Support’, United Kingdom Trade and Investment Evaluation Team, May 2011.
14 Ibid.
15

Strategische functies liggen bijvoorbeeld meer op het vlak van business development.
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In deze evaluatie zal het zwaartepunt liggen op het vergelijken van de programma-
uitkomsten (resultaten van het NBSO-netwerk) zoals die worden ingezet en uitgevoerd ter
implementatie van de beleidsdoelstellingen van BZ en EL&I. Omdat de
beoordelingssystematiek (i.e. de vooraf vastgestelde indicatoren) echter onvoldoende inzicht
biedt op outcome-niveau, zal de beleidsreconstructie ook een analyse bieden van de
gemaakte keuzes betreffende het dienstenaanbod en de mate van vraagsturing van het
netwerk.

4.3 Gebruik internationale benchmarks
Met betrekking tot specifieke instrumenten vergelijkbaar met NBSO’s is op dit moment nog
geen materiaal beschikbaar dat benchmarking toelaat. De studie van Bergeijk noemt wel de
landen Oostenrijk, Zweden en Ierland als het gaat om het vergelijken van doeltreffendheid
op het gebied van economische diplomatie als geheel (p. 40). De kamerbrief “Buitenlands
beleid en handelspolitiek” van EL&I dd. 5 september 201216 noemt Denemarken, Zwitserland
en Frankrijk als mogelijke benchmarks. Ten behoeve van dit onderzoek is een benchmark
echter wel van belang, om de resultaten/prestaties van het NBSO-netwerk te kunnen
vergelijken en te duiden in relatie tot andere landen. Hiervoor zal een – in omvang –
beperkte onderzoeksopdracht worden verstrekt aan een externe onderzoeker. Zie voor een
nadere uitwerking paragraaf 6. Onderzoeksmethoden.

5. Onderzoeksvragen

De evaluatie dient inzicht te geven in welke mate dit instrument effectief en efficiënt is
geweest op het gebied van handels- en investeringsbevordering. Daarnaast dient de
evaluatie een beleidsreconstructie te bieden betreffende het afwegingskader en de
gehanteerde beoordelingssystematiek. Deze worden door EVD-internationaal ingezet als
instrumenten voor het openen / sluiten van NBSO’s (afwegingskader) en het beoordelen van
het functioneren van deze kantoren (beoordelingssystematiek). De volgende hoofd- en
deelvragen zullen in de evaluatie aan bod komen17:

Hoofdvraag
 Wat is de bijdrage van het NBSO-netwerk aan de (toename van) handels- en

investeringsbevordering onder het Nederlandse bedrijfsleven/MKB?

Relevantie:
 Met welke gedachte zijn de NBSO’s opgezet? Zijn die overwegingen, die golden bij de

opening, nog steeds valabel?
 Wat is de toegevoegde waarde van de NBSO’s naast de andere

organisaties/instrumenten ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven die actief
zijn in de betreffende landen? Is er een duidelijke taakverdeling, afstemming van taken,
overlap dan wel elkaar versterkende activiteiten tussen de instrumenten?

 Op basis van welke veronderstellingen is het afwegingskader tot stand gekomen en wat
bepaalt de definitieve locatiekeuze voor NBSO’s?18

 Wordt het afwegingskader consequent toegepast, wanneer wordt daarvan afgeweken?
Wat zijn de gevolgen daarvan?

 Welke belemmerende en/of stimulerende factoren worden door zowel NBSO’s als
afnemers van de diensten van de NBSO’s onderkend? Hoe kunnen deze worden
verklaard en hoe kunnen de belemmerende factoren worden weggenomen?

16 Tweede kamer, vergaderjaar 2011-2012, 31 985, nr. 16
17 De deelvragen volgende de indeling zoals voorgeschreven in de richtlijnen van de OESO.
18 Hierbij zal ook een overzicht worden gegeven van huidige literatuur betreffende de (rol van) locatiekeuze van dit
type dienstverlening (NBSO’s) in relatie tot de performance van MKB-bedrijven die zij bedienen.
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Doeltreffendheid:
 Wat hebben bedrijven uiteindelijk gedaan met de geboden diensten/adviezen van

NBSO’s en wat hebben deze diensten voor de bedrijven daadwerkelijk opgeleverd?
 Sluit de dienstverlening van NBSO’s aan op de behoefte van het Nederlands

bedrijfsleven/MKB?
 Op welke manier wordt het bedrijfsleven betrokken bij het openen/sluiten van NBSO’s?
 Geeft de door de EVD gehanteerde beoordelingssystematiek voldoende inzicht in de

bereikte resultaten op verschillende niveaus?
- Hoe worden de resultaten gemeten?
- Is het raamwerk van kwantitatieve indicatoren toereikend?

Doelmatigheid:
 Hoe is de communicatie, afstemming en coördinatie geregeld? Is de beleidsmatige en

strategische aansturing en de organisatorische inbedding efficiënt vormgegeven?
 Kan met de beschikbare middelen (oa. financieel, personeel, diensten) aan de

verwachtingen van de klanten worden voldaan en invulling worden gegeven aan de
opgedragen taken?

 Hoe wordt de professionaliteit van de medewerkers van de NBSO’s, en daarmee van
deze kantoren zelf, geborgd?

 Welke vorm van monitoring / toezicht wordt toegepast?
 Wordt de beoordelingssystematiek consequent toegepast, wanneer wordt daarvan

afgeweken? Wat zijn de gevolgen daarvan?
 Zijn er maatregelen getroffen om de doelmatigheid te verbeteren? Welke?

6. Onderzoeksmethoden

Voor dit onderzoek zal door IOB – ter voorbereiding van het veldonderzoek – een externe
onderzoeker worden ingeschakeld voor het verrichten van een benchmarkstudie. Tevens zal
(door een gespecialiseerd bureau) een enquête/survey bij het MKB worden afgenomen
onder zowel klanten van NBSO’s als niet-klanten van deze kantoren. Daarnaast zal – in
samenwerking met MKB en VNO/NCW – een aantal diepte-interviews worden gehouden met
zowel afnemers van diensten van NBSO’s als met bedrijven die geen gebruik maken van het
NBSO-netwerk (maar wel actief zijn (geworden) in landen waar NBSO’s zijn
vertegenwoordigd. De methoden van onderzoek worden hieronder nader toegelicht.19

Benchmark onderzoek
Een externe consultant wordt gevraagd een benchmark deskstudie te verrichten, waarin
wordt onderzocht hoe enkele like-minded landen hun exportbevorderingsactiviteiten en –
organisatie hebben ingericht.

Voor deze benchmarkstudie zijn acht onderzoeksvragen geformuleerd:

1) Hoe is publieke export- en handelsbevordering bij ‘like-minded’ landen
georganiseerd?
 Hoe is de organisatorische inbedding van de export- en handelsbevordering

geregeld? Waar/bij wie ligt de beleidsmatige verantwoordelijkheid en waar/bij wie
de uitvoeringsverantwoordelijkheid?

 Welke budgetten zijn gemoeid met de export- en handelsbevordering?

19 Zie bijlage 5 voor een overzicht van de methoden per onderzoeksvraag



Terms of Reference Effectenonderzoek N(A)BSO’s P a g e | 11

 Hoeveel fte’s zijn met de export- en handelsbevordering betrokken, uitgesplitst
naar publiek- en privaatrechtelijk aangestelden. Zo mogelijk met specificatie van
de (gemiddelde) bezetting per externe vertegenwoordiging.

 Hoe is de organisatie belast met export- en handelsbevordering vorm gegeven,
zijn er ‘zelfstandige’ kantoren in het buitenland, is er sprake van cohabitatie met
andere vormen van ‘vertegenwoordiging’?

2) Wat is voor desbetreffende landen de gedachtegang achter de gekozen interventie en
waarom vervult de overheid deze taak?

3) Hoe is samenwerking met de private sector georganiseerd en welke rol spelen
bedrijven bij het bepalen van de gekozen strategie (landen, sectoren, diensten)?

4) Hoe zien de resultaatketens van desbetreffende instrumenten eruit?
5) Op basis van welke criteria worden de resultaten hiervan gemeten?
6) Hoe ziet monitoring en evaluatie van deze instrumenten eruit, welke inzichten

hebben deze opgeleverd en op welke wijze wordt gestuurd op resultaten?
7) Welke resultaten zijn tot op heden bereikt met deze (overheids)dienstverlening tbv

export- en investeringsbevordering aan MKB?
8) Zijn er diensten die worden geleverd tegen een (commercieel) tarief, en zo ja, op

welke wijze wordt dit tarief bepaald?

Bovenstaande vragen laten zich in drie groepen clusteren:
 de ratio, inrichting en resultaten van economische diplomatie in brede zin.
 de plaats van NBSO’s binnen economische diplomatie (ratio, organisatie, resultaten)
 de effectiviteit van economische diplomatie in opkomende landen in de economische

literatuur.

De clustering van de onderzoeksvragen maakt duidelijk dat NBSO’s slechts één van de
instrumenten is van economische diplomatie. Naast NBSO’s kunnen als instrumenten worden
onderscheiden diplomatieke inspanningen van ambassades en (honorair) consulaten, missies
(staatsbezoeken, missies met ministers of hoge ambtenaren, CPA missies), exportpromotie
en – voorlichting, investeringsbevordering en multilaterale economische diplomatie gericht
op versterking van het multilaterale stelsel en op het afsluiten van vrijhandelsakkoorden via
de EU.

In de vraagstelling van het onderzoek wordt als startpunt gekozen de brede doelstelling
export- en handelsbevordering en de instrumentenmix die in verschillende landen wordt
ingezet. Het is wenselijk en zinvol te starten vanuit deze brede invalshoek omdat de effecten
van NBSO’s in het buitenland afhankelijk zijn van de specifieke instrumentenmix in het
gekozen land.

APE bv is – o.b.v. een eerdere concept ToR voor dit onderzoek – gevraagd een offerte /
onderzoeksvoorstel in te dienen.

Literatuur- en deskstudie
De literatuurstudie zal een overzicht en analyse bieden van empirische literatuur op het
gebied van effectiviteit mbt overheidsdienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf ter
bevordering van handel- en investeringen. Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag
welke veronderstellingen doorgaans een rol spelen bij locatiebepaling, op welke manier het
bedrijfsleven wordt betrokken bij de opening van deze kantoren en of de overwegingen, die
golden bij de start van de dienstverlening, nog steeds valide zijn.

De desk-studie zal zijn gericht op het in kaart brengen van handelsstromen en -volumes
voor zowel de landen waar NBSO’s zijn gevestigd als voor landen met een vergelijkbare
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omvang zonder NBSO’s. Waar deze gegevens beschikbaar zijn zal dit overzicht ook voor
deelstaten/provincies/regio’s worden bijgevoegd.

Survey
Een survey (enquête) zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau (TNS-NIPO) op
basis van adresgegevens van zowel NBSO-klanten als van bedrijven die geen gebruik maken
van de NBSO’s. De selectie van laatstgenoemde bedrijven kan via de contacten van het MKB
Nederland en (regionale) KvK’s worden samengesteld (aan de hand van bv de volgende
criteria: land van export / product / sector/ omzet / grootte / startdatum bedrijf etc.). Een
concept-vragenlijst is te vinden in bijlage 6.

In het survey zal worden ingegaan op de vraag welke factoren doorslaggevend waren voor
bedrijven om actief te worden op de buitenlandse markt én welke rol de diensten van het
NBSO hierbij hebben gespeeld. Aan bedrijven die in het netwerk van betreffende NBSO’s
zitten zal tevens gevraagd worden of de huidige dienstverlening van NBSO’s aansluit bij de
behoeften van het MKB en wat de waardering is voor het geleverde werk. De inzichten uit de
hierboven genoemde benchmarkstudie worden ook gebruikt als input voor de vragenlijst.

Niet-klanten zal worden gevraagd welke overwegingen, welke stimulerende factoren en
welke beperkende factoren een rol hebben gespeeld bij het betreden van de buitenlandse
markt. Indien relevant zal ook worden ingegaan op de vraag waarom in het
internationaliseringstraject van deze bedrijven geen gebruik is gemaakt van het NBSO-
netwerk.

Daarnaast wordt getracht om inzage te krijgen in de enquêtes die VNO/NCW periodiek laat
uitvoeren (via FENEDEX) met het oogmerk in beeld te brengen in welke mate ambassades
worden ingeschakeld door het Nederlandse bedrijfsleven.

Interviews en veldbezoeken

De evaluatie dient een overzicht te geven van de besluitvorming rondom het huidige beleid,
de organisatorische inbedding van het NBSO-netwerk en de aansturing en
verantwoordelijkheden, zowel in Den Haag als in de landen waar NBSO’s actief zijn.
Gesproken zal worden met verschillende partijen die bij deze zaken een rol spelen.

Tijdens de veldbezoeken wordt het gekeken naar aspecten als communicatie met en
aansturing door ambassades en consulaten-generaal, de mate van eigen
verantwoordelijkheid van de NBSO’s, de onderlinge samenwerking tussen NBSO’s en de
samenwerking met andere – op exportbevordering gerichte – organisaties (uit Nederland).

Tevens wordt een aantal in het ressort van een NBSO gevestigde Nederlandse bedrijven
bezocht voor diepte interviews. Deze interviews hebben tot doel in kaart te brengen in welke
mate de dienstverlening van de NBSO’s doorslaggevend is geweest voor het betreffende
bedrijf om zich daar te vestigen c.q. de mogelijkheid te bieden om daadwerkelijk contracten
af te sluiten. Dit onderzoek is noodzakelijk aangezien het beoordelingskader voor NBSO’s
alleen de input van deze bedrijven in beeld brengt maar niet kijkt naar de feitelijke
output/resultaten.

De NBSO’s welke bezocht worden in het kader van de evaluatie dienen een afspiegeling te
zijn van het netwerk in de breedte. Gelet op de verschillen tussen landen waar de NBSO’s
zijn gevestigd, met betrekking tot het economisch profiel, zullen in ieder geval de volgende
landen bezocht worden:



Terms of Reference Effectenonderzoek N(A)BSO’s P a g e | 13

BRIC-landen Gevestigde partners Opkomende economieën

Brazilië Duitsland Turkije

India Frankrijk

China

De veldbezoeken worden – waar dit zo te plannen valt – samen met ISB gedaan. Voor de
NBSO-kantoren in China is dit reeds vastgelegd.

Met deze keuze wordt ook recht gedaan aan het onderscheid tussen de OESO-markten en de
opkomende markten (w.o. BRICs). Door beide groepen aan te doen kan inzicht worden
verkregen in de aard van de werkzaamheden, toegespitst op de lokale situatie, en de
invulling van de werkzaamheden zoals die in die situatie van de Chief Representative wordt
verwacht.

Interviews in Nederland met:
 SBO-leden
 NCH-medewerkers
 EVD-international Coördinator NBSO’s
 Medewerkers van BZ
 Medewerkers van EL&I
 MKB-vertegenwoordigers (w.o. VNO/NCW en MKB-NL)
 Vertegenwoordigers bedrijven

Interviews tijdens veldbezoek (waar mogelijk tijdens verlof van deze personen):
 CdP’s (AKN Beijing, London, Berlijn, Brasilia en New Delhi)
 Hoofden Economische Afdelingen (HEA)
 Oud-hoofden EA van deze posten
 CG’s
 Technisch-Wetenschappelijk Attachés (TWA)
 Vertegenwoordigers NFIA
 Vertegenwoordigers bedrijven netwerk NBSO’s

7. Planning onderzoek en veldbezoeken20

7.1 Planning onderzoek
Periode Activiteit

2012

Oktober Vaststellen ToR

Oktober-December Literatuur- en deskstudie
Augustus-December Gesprekken EL&I/EVD/BZ/MKB etc.

December NBSO/NABSO Turkije

December-Januari MKB-Survey
2013

Januari NBSO-netwerk India

Februari (1 – 2 daags) NBSO-netwerk Duitsland
Februari (1 – 2 daags) NBSO-netwerk Frankrijk
Maart NBSO-netwerk Brazilië

September NBSO-netwerk China
Oktober Oplevering eindrapport

20 Dit onderzoek wordt uitgevoerd gelijktijdig met en parallel aan het onderzoek gericht op de effecten van
publieksdiplomatie. Hoewel het rapport m.b.t. het onderzoek naar publieksdiplomatie in 2014/2015 wordt verwacht
is er voor gekozen dit onderzoek –althans het veldonderzoek – gelijktijdig op te laten gaan met de uitvoering van
het NBSO-onderzoek omdat beide onderwerpen een groot aantal overlappende concentratielanden kennen.
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Hiermee wordt – op verzoek van de opdrachtgever – het gros van de NBSO’s bezocht.

7.2 Onderzoeksteam en meelezers
De beleidsdoorlichting zal worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van IOB-
Inspecteur Frans van der Wel en IOB-onderzoeksmedewerker Jisse Kranen. Voor het
uitvoeren van het survey zal tijdelijk een stagiaire worden ingeschakeld.

Meelezers
Binnen IOB fungeren Nico van Niekerk en Max Timmerman als meelezers.

Referentiegroep
Een referentiegroep bestaande uit drie interne leden, één van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en één van EL&I en een inspecteur ISB en twee externe leden zal dit
onderzoek begeleiden. De referentie groep bespreekt de aanpak van het onderzoek, het
concept eindrapport en de samenvatting. De referentiegroep wordt voorgezeten door
directeur IOB.

 De interne leden zijn: Frans Makken / Lidi Remmelzwaal (ISB), R. Schuddeboom
(BZ/Speciaal Vertegenwoordiger bedrijfsleven), EL&I/AGNL-vertegenwoordiger (René
van Hell of Melanie Heidergott).

 De externe leden zijn: drs. C.S.M. Beemsterboer (ret.), mw. mr. L.A.M.C. van Beek
(Manager Internationaal Economisch en Sociaal beleid - MKB Nederland & VNO/NCW) en
de heer J. Vis (kamer van koophandel Rotterdam).

8. Vaststelling ToR en eindrapport

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de door het SG/DG beraad vastgestelde
evaluatieprogrammering. De Terms of Reference worden, na afstemming met DGCB en
DGIO, vastgesteld door directeur IOB. Ten slotte zal het eindrapport worden vastgesteld
door directeur IOB.
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Bijlage 1: Overzicht NBSO’s per land

Brazilië Porto Alegre
Recife

China Dalian
Jinan
Nanjing
Qingao
Tianjin (wordt per mei 2012 gesloten)
Wuhan
Kunming (NABSO) gesloten per december 2011
Chengdu (wordt geopend)

Frankrijk Lille
Lyon

Duitsland Frankfurt
Hamburg
Leipzig
Stuttgart
München (NABSO te openen)

India Ahmedabad
Chennai
Hyderabad
New Delhi (Netherlands Agricultural Food Technology Center - NAFTC)21

Turkije Izmir
Izmir (NABSO)

Verenigd Koninkrijk Machester

Verenigde Staten San Francisco
Houston

Spanje Barcelona

21 PPP constructie
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Ranking NBSO’s op basis van uitvoerwaarde

Uitvoerwaarde

Land + positie 2008 2009 2010 2011* % tov ‘08

1. Duitsland 90.618.276 75.224.948 90.268.588 97.553.213 + 7,7%

2. Frankrijk 32.375.587 27.484.144 32.488.704 36.164.583 + 11,7%

3. Verenigd Koninkrijk 33.585.754 25.878.935 29.650.991 32.388.863 - 3,6%

4. Verenigde Staten 16.472.210 13.928.306 16.874.679 16.834.718 + 2,2%

5. China 3.852.359 4.588.776 5.391.193 6.694.889 + 73,8%

6. Turkije 3.850.224 3.482.402 4.487.096 4.748.939 + 23,3%

7. Brazilië 1.231.398 1.108.571 1.797.062 2.282.093 + 85,3%

8. India 1.565.114 1.667.534 1.716.975 1.863.624 +19,1%

Bedragen * 1.000 euro
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Bijlage 2: Taken, verantwoordelijkheden en instellingen

Instelling Taken en bevoegdheden in Den Haag

Minister van Buitenlandse Zaken en de
Minister van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie

Begrotingsverantwoordelijkheid
De middelen staan –vanwege de integrale
verantwoordelijkheid van BZ voor het
postennet- op de BZ-begroting. Deze middelen
worden ‘overgeheveld naar EL&I’

SBO – Strategisch Beleidsoverleg Beleidsvorming en –voorbereiding
o.a. besluiten over opening en sluiting van
NBSO’s a.d.h.v. het afwegingskader;
Dechargeverlening aan EVD
Aan de hand van de jaarrapportage van EVD aan
het SBO.

SG EL&I, Directeur AGNL Interne middelen toewijzing EL&I
De middelen worden binnen EL&I toegewezen
aan AGNL en daarbinnen aan EVD-
International

EVD-International Middelen ter beschikking stellen van NCH
Teneinde dit centrum in staat te stellen als juridisch
werkgever van de NBSO’s op te treden;

Dechargeverlening aan NCH
Bij de jaarrapportage van NCH aan EVD;

Dechargeverlening aan NBSO’s voor:
Bereikte resultaten

Inhoudelijke aansturing van de NBSO’s
O.a. het monitoren van de resultaten van de
NBSO’s m.b.v. de beoordelingssystematiek;
Eerste aanspreekpunt voor NBSO’s
(coördinator NBSO’s).

Nederlands Centrum Handelsbevordering Optreden als juridisch werkgever en
privaatrechtelijk eigenaar van de NBSO’s
De gehele logistiek van salaris- en
huurbetalingen, de P-cyclus voor het
personeel en de algehele logistieke
ondersteuning;
Monitoring van het gevoerde beheer
Toezicht op de aanwending van de ter beschikking
van het NBSO gestelde middelen;

Dechargeverlening aan NBSO’s voor:
Gevoerd beheer
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Verantwoordelijke Taken en bevoegdheden in
land van vestiging van NBSO

Chief Representative Budgetverantwoordelijkheid
Goed beheer van de aan het NBSO ter beschikking gestelde
middelen.

Chief Representatieve +
Deputy Representative

Dagelijkse leiding NBSO
o.a. opstellen werk- en taakverdeling

Hoofd EA van de ambassade Operationele aansturing NBSO
Verdeling van werkzaamheden tussen de NBSO(’s) en de
post(en)
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Bijlage 3: Resource personen (tbu)

Departement/Directie Naam
BZ/DGCB Monique van Daalen

BZ Renilde Steeghs
Robert Schuddeboom

EZ/DIO René van Hell

Agentschap NL (EVD) Bas Pulles
Agentschap NL (EVD) Joost Geijer

Agentschap NL (EVD) Serv Wiemers

Agentschap NL Onno Bakker
Agentschap NL (EVD) Nicolien Voisar
EL&I Melanie Heidergott
EL&I Marco Braeken

HEA Washington Stefan Raes

HEA Peking Jeroen Lamers
MKB-NL / VNO/NCW Linda van Beek

NBSO Naam
Lille Michèle van Hasselt (CR)

Anneke Saliou (DR)
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Bijlage 4: Bedrijfsleven-instrumenten Nederland (export)

Uit: Kamerbrief ‘Buitenlands beleid en handelspolitiek’, EL&I. Tweede Kamer, vergaderjaar
2011-2012, 31 985, nr. 16, p. 1-2

 Economische missies: NL EVD Internationaal organiseert regelmatig economische missies
onder leiding van een bewindspersoon. Ondernemers kunnen tijdens deze missies de
juiste contacten leggen. Voorheen konden bedrijven en instellingen voorstellen indienen
voor zogenaamde Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Het budget voor dit
instrument is beëindigd.

 Informatie en advies: Uitgebreide informatie en advies op maat en begeleiding ten
behoeve van het identificeren en stimuleren van de internationaliserings-mogelijkheden
en het benutten van marktkansen.

 Partners for international business (PIB): Clusters van bedrijven worden ondersteund bij
hun toetreding tot complexe markten. Centraal staat dat publieke en private deelnemers,
vanuit hun eigen rol en toegevoegde waarde gezamenlijk trachten marktbelemmeringen
weg te nemen.

 Starters for International Business (SIB): Het helpen van kansrijke starters met export
door middel van informatie, advies en collectieve promotie om hun eerste stappen op
buitenlandse markten tot een succes te maken.

 Transitiefaciliteit: Faciliteit gericht op de omvorming van een OS-relatie naar
economische relatie in voormalige partnerlanden. Vooralsnog gericht op de kansrijke
markten Zuid Afrika, Colombia en Vietnam.

 Holland Branding: Het uitdragen van de kracht van Nederland, cultureel en economisch,
o.a. door de inzet van het postennetwerk.

 Meldpunt handelsbelemmeringen: Bedrijven die oneerlijke concurrentie ondervinden in
het buitenland kunnen dat melden. Voor elke melding wordt een team samengesteld dat
via economische diplomatie zoekt naar een oplossing.

 Zakenpartnerscans: Een zakenpartnerscan (voorheen marktscan) helpt ondernemers om
zakenpartners op de gevraagde exportmarkt te vinden. Potentiële zakenpartners worden
in kaart gebracht en via het postennetwerk worden de eerste contacten gelegd.

Instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse in het kader van exportbevordering:

 Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurprogramma (ORIO): Een schenkingsfaciliteit om
publieke infrastructuurontwikkeling te stimuleren in ontwikkelingslanden. Het budget
bedraagt EUR 180 mln.

 Collectieve Promotionele Activiteiten Ontwikkelingssamenwerking (OS): inkomende- en
uitgaande handelsmissies en collectieve beursdeelnames gericht op ontwikkelingslanden.

 PPP Fondsen water en voedselzekerheid: Het bedrijfsleven werkt hierbij samen met
overheid en kennisinstellingen aan initiatieven gericht op duurzame economische
ontwikkeling in ontwikkelingslanden, verbetering van voedselzekerheid en
watervoorziening.
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Bijlage 5: Gebruikte methode per onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag Methode
Relevantie

Met welke gedachte zijn de NBSO’s opgezet? Zijn die overwegingen,
die golden bij de opening, nog steeds valabel?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Wat is de toegevoegde waarde van de NBSO’s naast de andere
organisaties/instrumenten ter ondersteuning van het Nederlandse
bedrijfsleven die actief zijn in de betreffende landen? Is er een
duidelijke taakverdeling, afstemming van taken, overlap dan wel
elkaar versterkende activiteiten tussen de instrumenten?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Op basis van welke veronderstellingen is het afwegingskader tot stand
gekomen en wat bepaalt de definitieve locatiekeuze voor NBSO’s?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Wordt het afwegingskader consequent toegepast, wanneer wordt
daarvan afgeweken? Wat zijn de gevolgen daarvan?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Welke belemmerende en/of stimulerende factoren worden door zowel
NBSO’s als afnemers van de diensten van de NBSO’s onderkend? Hoe
kunnen deze worden verklaard en hoe kunnen de belemmerende
factoren worden weggenomen?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Doeltreffendheid

Wat hebben bedrijven uiteindelijk gedaan met de geboden
diensten/adviezen van NBSO’s en wat hebben deze diensten voor de
bedrijven daadwerkelijk opgeleverd?

 Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Survey
 Interviews

Sluit de dienstverlening van de NBSO’s aan op de behoefte van het
Nederlands bedrijfsleven/MKB?

 Survey
 Interviews

Op welke manier is het bedrijfsleven betrokken is bij de
opening/sluiting van NBSO’s?

 Benchmark
 Survey
 Interviews

Geeft de door de EVD gehanteerde beoordelingssystematiek
voldoende inzicht in de bereikte resultaten op verschillende niveaus?

 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Is het raamwerk van kwantitatieve indicatoren toereikend?  Literatuur/desk-studie
 Interviews

Hoe worden de resultaten gemeten?  Benchmark
 Literatuur/desk-studie
 Interviews

Doelmatigheid
Hoe is de communicatie, afstemming en coördinatie geregeld? Is de
beleidsmatige en strategische aansturing en de organisatorische
inbedding efficiënt vormgegeven?

 Benchmark
 Interviews

Kan met de beschikbare middelen (oa. financieel, personeel, diensten)
aan de verwachtingen van de klanten worden voldaan en invulling
worden gegeven aan de opgedragen taken?

 Survey
 Interviews

Hoe wordt de professionaliteit van de medewerkers van de NBSO’s,
en daarmee van deze kantoren zelf, geborgd?

 Interviews

Wordt de beoordelingssystematiek consequent toegepast, wanneer
wordt daarvan afgeweken? Wat zijn de gevolgen daarvan?

 Survey
 Interviews

Welke vorm van monitoring / toezicht wordt toegepast?  Benchmark
 Interviews

Zijn er maatregelen getroffen om de doelmatigheid te verbeteren?
Welke?

 Survey
 Interviews
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Bijlage 6: concept vragenlijst MKB survey

Bedrijfsprofiel
 Wat is de oprichtingsdatum van uw bedrijf?
 In welke sectoren is uw bedrijf werkzaam ?
 Wat is de belangrijkste activiteit van uw bedrijf?
 Hoe hoog was in het laatste boekjaar de totale omzet van uw bedrijf?

o Hoeveel bedroeg de totale omzet uit exporten van uw bedrijf?
 Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf?
 Maakt uw bedrijf deel uit van een grotere organisatie?

Exporteren
 Sinds wanneer is uw bedrijf begonnen met exporteren?
 Naar welke landen exporteert uw bedrijf?
 Om welke redenen exporteert uw bedrijf naar deze landen?
 Wat zijn of waren voor uw bedrijf de belangrijkste exportproblemen?

o Aanbodzijde:
o Vraagzijde:

 Welke instanties hebben uw bedrijf geholpen bij het exporteren (advies, financieel, faciliteren)?

Netherlands Business Support Office
 Heeft u bij het exporteren gebruik gemaakt van de NBSO’s?
 Waarom hebt u wel/geen gebruik gemaakt van de NBSO’s?
 Op welke manier bent u met het NBSO in contact gekomen?
 Van welke NBSO-diensten heeft u gebruik gemaakt?
 Wat heeft u met het advies/dienst van het NBSO gedaan?
 Wat was het resultaat van de geboden dienstverlening?
 Waardering per type dienstverlening en aansluiten bij verwachtingen (uitwerken)



Terms of Reference Effectenonderzoek N(A)BSO’s P a g e | 24

Bijlage 7: Beslisboom afwegingskader NBSO’s


