
Het Oranje Handelsmissiefonds  
stimuleert en inspireert u om  

internationaal te ondernemen.

www.oranjehandelsmissiefonds.nl



Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te 
markeren, is het initiatief genomen om het Oranje Handelsmissie fonds 
op te richten. Het Koninklijk Paar vervult immers een belangrijke rol op 
het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse 
bedrijven. Het fonds wil MKB bedrijven uit het segment ‘middenbedrijf’ 
inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Export en 
internationaal zakendoen horen bij Nederland.

Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor 
groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. Veel middelgrote 
bedrijven hebben echter het netwerk, de armslag of het geld niet 
om zelfstandig buitenlandse markten te verkennen. Het Oranje 
Handelsmissiefonds biedt hen een unieke kans om ‘internationaal te 
gaan’. Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van ING, KLM,
MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het fonds ondersteunt  
jaarlijks 10 ondernemers uit  

het middenbedrijf om de stap naar 
het buitenland te zetten.



Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes. ING helpt daarbij 
met financiële kennis, expertise van uw sector en het beoogde exportland. 
Introducties bij relevante partijen in Europa of de rest van de wereld. 
Het wereldwijde netwerk van KLM helpt u aan belangrijke contacten op 
locatie en KLM verzorgt tevens uw vlucht, zodat u zorgeloos aankomt 
op bestemming en u van uw handelsmissie een succes kunt maken.

Samen met de kennis en expertise uit het netwerk van MKB-Nederland 
wordt u verder ondersteund in het exploreren van internationale markten.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt in samenwerking met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteuning via haar 
expertise en contacten. U neemt deel aan een handelsmissie naar  
de markt die u wilt betreden.

Het fonds stimuleert en inspireert ondernemers door ervaringen van 
deelnemers in het internationaal zakendoen te delen. Publiciteit voor 
uw bedrijf vindt plaats via officiële websites en publicaties van ING, 
KLM, MKB-Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het fonds opent deuren  
die anders gesloten blijven.  

10 ondernemers krijgen  
een handelsmissiepakket  

aan geboden met de symbolische 
waarde van 10.000 Euro.



Selectie
Een vooraanstaand panel bestaande uit CEO’s van de 
initiatiefnemers zal uiteindelijk bepalen welke bedrijven 
een handelsmissiepakket aangeboden krijgen. Er wordt 
gekeken welke bedrijven op de beste manier kunnen 
worden ondersteund en een inspiratiebron zijn voor andere 
ondernemers met internationale ambities.

Hoe kunt u meedoen?
Heeft u de ambitie om een nieuwe markt te veroveren?
En wilt u samen met de initiatiefnemers van het Oranje
Handelsmissie fonds de stap naar het buitenland zetten?
Kijk dan hoe het fonds uw plannen kan ondersteunen op
www.oranjehandelsmissiefonds.nl

Vragen?
Voor ‘vragen en antwoorden’ verwijzen we u naar onze website.
Staat uw vraag er niet bij mail dan naar
info@oranjehandelsmissiefonds.nl

Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van ING, KLM,
MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking  

met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


