
Goede en makkelijk vindbare information over kansen in de 
regio op het gebied van handel, investeringen en R&D
Verbindingen tussen ambassades in de regio en bedrijven in 
Nederland
Actief identificeren van business leads en communiceren met 
het Nederlandse bedrijfsleven
Identificeren of vormen van consortia van Nederlandse 
bedrijven voor geïdentificeerde projecten
Advies over investeringsmogelijkheden (banken, de EU, lokale 
overheden of investeringsfondsen)
Uitgebreid netwerk in Nederland

De diensten van de RBD zijin onderdeel van een breder scala aan economische diensten die aangeboden worden door de Nederlandse ambassades in de Gulf Regio.

WAT ZIJN DE EERSTE LEADS WAARAAN GEWERKT WORDT?

Water: afvalwaterzuivering installaties
Water: projecten drinkwater netwerk
Water missies vanuit Golf regio naar Nederland
Hydrogen: hydrogen missie vanuit de Golf landen naar Nederland
Hydrogen: toepassingen in de Golf landen
NL Energy Sector Technology Catalogue Portal
Grootschalige zonne-energie projecten

De kracht van Nederland en de ontwikkelingen in de regio komen samen
in het thema NEXUS; Water, Energy and Food

Water
 Water technologie
 Drink water/afvalwater
Duurzame energie
 Solar
 Hydrogen
Food (leiding ligt bij het landbouw team in de Golf regio)
Entertainment
Gezondheidszorg

Voor het Nederlandse bedrijfsleven, 
ondernemers, universiteiten en 
onderzoeksinstituten met de internationale 
ambitie op het gebied van water, duurzame 
energie en andere innovatieve technologieën 
toepasbaar in de Golf regio

De RBD maakt verbinding tussen de ambassades in de regio, de business leads in de landen en de 
bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. De RBD:

Gaat actief op zoek naar business
mogelijkheden in de regio voor 
bedrijven en kennisinstellingen in
Nederland

- Heeft een uitgebreid netwerk in Nederland om  
   de kansen bij de juiste bedrijven te presenteren 
- Wil graag weten welke bedrijven  interesse
   hebben in de regio

Verwijst bedrijven die op zoek zijn naar
marktinformatie of lokale contacten direct 
door naar de juiste contactpersonen op de 
ambassades 

Wekt de kansen uit in concrete 
business cases, inclusief de 
mogelijkheden voor financiering

Bespreekt met geïnteresseerde 
bedrijven welke ondersteuning we als 
ambassade netwerk kunnen bieden
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