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Transitiefaciliteit
Investeren in opkomende markten

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

De Transitiefaciliteit stimuleert het Nederlandse bedrijfsleven 
actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia en 
Zuid-Afrika. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.
nl) voert in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
dit programma uit .  Het doel van het programma is om het 
ondernemingsklimaat in Colombia en Zuid-Afrika te verbeteren 
en de omvang van de handel, investeringen en diensten door 
Nederlandse bedrijven te vergroten. 

Colombia en Zuid-Afrika gelden internationaal als 
veelbelovende landen om handel mee te drijven. Tot voor kort 
had Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsverband met 
deze landen. Door de sterke groei komen deze landen in een 
transitiefase waarin ze zijn aangemerkt als een economische 
relatie.

Deze landen hebben een relatief goed investeringsklimaat, 
adequaat economisch beleid en een ontwikkelde financiële 
sector. Daarnaast is er een snelgroeiende middenklasse met een 

relatief jonge bevolking en een stabiele politieke situatie. 
Dit zijn belangrijke ingrediënten voor duurzame lokale 
economische groei en daarmee interessante markten voor het 
Nederlandse MKB.

Kansen Nederlands bedrijfsleven.  Colombia en Zuid-Afrika 
zijn middeninkomenslanden die kansen bieden voor het 
Nederlands bedrijfsleven. Vanwege verschillende 
belemmeringen (onder andere overheidsinmenging in de 
economie en beperkte kredietmogelijkheden) is het voor 
Nederlandse bedrijven moeilijk zelfstandig op deze marken te 
opereren. Bovendien is het Nederlandse bedrijfsleven zich nog 
onvoldoende bewust van de mogelijkheden in deze landen. 

Voor wie? De Transitiefaciliteit staat open voor het 
Nederlandse (mkb-)bedrijfsleven en Nederlandse 
kennisinstellingen. De Nederlandse ambassades hebben 
kansrijke sectoren geïdentificeerd. Voor een overzicht:
zie onderaan deze pagina. 

Colombia 
Land- en tuinbouw
Financiële dienstverlening
Gezondheidszorg
Logistiek
Water
Creatieve industrie 

Zuid-Afrika 
Land- en tuinbouw
Duurzame industrie
Logistiek
Water 



Aanvragen hebben betrekking op projecten die gericht zijn op 
1. het verbeteren van het ondernemingsklimaat;
2. demonstratieprojecten; 
3. haalbaarheidsstudies;
4. kennisverwerving.

De financiering voor het verbeteren van het ondernemings-
klimaat is € 450.000, voor een demonstratieproject  
€ 200.000, voor een haalbaarheidsstudie € 100.000 en voor 
kennisverwerving € 50.000.  

Waar nodig kan de faciliteit uw initiatieven verder 
ondersteunen door obstakels weg te nemen. Denk aan een 
beperkt ontwikkelde infrastructuur, gebrekkige wet- en 
regelgeving of een tekort aan kennis. Maatwerk en 
economische diplomatie staan hierbij centraal.

Indienen Heeft u een concreet plan in een van de 
transitielanden, dan kunt u een intakeformulier down-
loaden en opsturen via: www.rvo.nl/tf. 

Na beoordeling van het intakeformulier nemen wij 
telefonisch contact met u op en krijgt u eventueel een 
uitnodiging voor een intakegesprek.

Over RVO.nl U heeft ambities om te ondernemen in 
opkomende markten en ontwikkelingslanden. U wilt 
bijdragen aan een gezond lokaal ondernemersklimaat 
en duurzame economische ontwikkeling van een land. 
Soms loopt u aan tegen belemmeringen op het gebied 
van financiering, gebrek aan kennis over marktkansen, 
of u mist een zakelijk netwerk. Daarnaast krijgt u te 
maken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
en met andere wet- en regelgeving. 
Met al deze vragen op het gebied van Internationaal 
ondernemen kunt u terecht bij Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Wij zijn uw partner op het 
gebied van Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen. Kijk voor meer informatie 
op www.rvo.nl 
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 

duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met 

subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- 

en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese 

Unie.

RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.


