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Beste Lezer van de NBSO Highlights,
We sturen je hierbij de 2e editie van de NBSO Highlights van 2020. Helaas onder
uitzonderlijke omstandigheden door het Corona virus. We willen benadrukken dat alle
activiteiten in deze nieuwsbrief plaats hebben gevonden voordat de restricties vanuit de
Nederlandse overheid aangekondigd werden. De officiële opening van NBSO Surabaya
vond plaats op 12 maart 2020, maar door het tijdsverschil ook ruim voor de
aankondiging. Tot nader order zijn in alle landen met een NBSO Kantoor de handels
bevorderende evenementen afgelast of uitgesteld. U zult begrijpen dat er de komende
tijd minder en aangepaste berichtgeving zal zijn vanuit het NBSO Netwerk. Alle NBSO
medewerkers werken thuis. Zij zijn bereikbaar voor vragen via mail en telefoon. Zie: de
NBSO website voor de contactgegevens.
Voor nu is het belangrijkste: Take care and stay Healthy!
Met vriendelijke groeten, namens het NBSO Netwerk team in Nederland, Dink de Vries,
Thijs de Jong en Iris Sauer

NBSO Surabaya : De officiële opening
Op 12 maart j.l. vond de officiële opening plaats van
NBSO Surabaya, in het zuidoosten van Indonesië.
Minister Cora van Nieuwenhuizen verrichte de opening
in het bijzijn van honderden vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en overheid. NBSO Surabaya was al een
paar maanden actief, maar de officiële opening vond
plaats tijdens het staatsbezoek en de daarbij
behorende handelsmissie. Surabaya is een regio met
grote economische groei en de gateway naar OostIndonesië. De
regio biedt o.m. kansen op infrastructuur, water en
Cora van Nieuwenhuizen: ‘“I’m
de maritieme sector, agro en food en waste
sure the new NBSO Surabaya
management. Mario Lauw en Andika Saragih zijn
will become a successful
respectievelijk de chief en deputy representative
gateway for Dutch SMEs to the
big, promising market of
van NBSO Surabaya. In het volgende filmpje vertelt
eastern Indonesia"
Mario over de regio, economie en belangrijke
sectoren.
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NBSO Lyon: Frankrijk zoekt ‘telegeneeskunde’ oplossingen
Het Franse Ministerie van Gezondheid zoekt beschikbare eHealth ‘telegeneeskunde’,
digitale oplossingen om het huidige beveiligingsniveau te garanderen. Consultatie en
monitoring op afstand beschermen gezondheidswerkers en hun patiënten, in de huidige
situatie van het bestrijden van COVID19. Digitale oplossingen omvatten software,
platforms, web toegang en specifieke toepassingen die een medische procedure of zorg
op afstand mogelijk maken. Heb je een desbetreffende oplossing voor de Franse markt of
ken je een bedrijf met deze dienstverlening, mail info@nbso-lyon.fr. Direct aanmelden
kan hier.

NBSO Belo Horizonte: Samenwerking met het Innovatie Attaché Netwerk (IAN)
NBSO Belo Horizonte maakt onderdeel uit van het economisch netwerk in Brazilië. In het
kader van de samenwerking organiseerde zij een fact
finding voor de innovatie attaché in Brazilië, Petra
Smits en haar team aan de deelstaat Minas Gerais.
Zij bezochten o.m. kennisinstellingen en bedrijven.
Het doel van dit bezoek was om mogelijke
samenwerkingspartijen voor IAN te identificeren en
het bood NBSO Belo Horizonte de kans om nieuwe
contacten in de regio te leggen. Iedere 6 weken
houden het NBSO en het IAN contact via een
conference call waarbij de ontwikkelingen en kansen
in zowel Minas Gerais en São Paulo besproken worden.

NBSO Belo Horizonte: Nieuwe team gepresenteerd
Donderdag 13 februari is het nieuwe team van het NBSO Belo
Horizonte officieel voorgesteld. Vice ambassadeur Brazilië, de
heer Roderick Wols, introduceerde de nieuwe Chief
Representative Willem Moraal en de Deputy Representative
Luisa Rates. Alle stakeholders van het NBSO Belo Horizonte
waren aanwezig, w.o. ministers van de deelstaatoverheid, de
gemeente, federatie van industrie en landbouw, de kamer van
koophandel en ondernemers. NBSO Belo Horizonte richt zich in
2020 op Tailing Storage Facilities (risico reductie
mijnbouwdammen), Agroforestry en uiteraard op het op weg
helpen van Nederlandse bedrijven in Minas Gerais.
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NBSO Nantes: Nantes inspireert Almere
Begin februari bezocht wethouder Hilde van Garderen van Almere, Nantes. Zij kwam naar
Nantes om het kunst en cultuurbeleid te bespreken en om inspiratie op te doen voor
mogelijke culturele evenementen tijdens de Floriade 2022. NBSO Nantes stelde samen
met de stad Nantes het programma op en
begeleidde het 2-daags bezoek. Een
geslaagd bezoek. Almere is geïnspireerd
door het beleid van Nantes. Nantes
toonde interesse om mee te doen aan de
Floriade 2022 en er zijn zakelijke
contacten gelegd voor de culture
evenementen gekoppeld aan de Floriade.

NBSO Nantes: Seminar Offshore Wind Frankrijk
NBSO Nantes organiseerde in samenwerking met RVO en de
ambassade in Parijs een kansenseminar offshore windenergie
Frankrijk in Utrecht. Met ca. 3.500 km kustlijn biedt Frankrijk
zeer gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van
offshore windparken. Dit jaar heeft Frankrijk toestemming
gegeven voor 3 offshore wind projecten. Alleen beschikt
Frankrijk niet over alle expertise. Expertise waar NLe
bedrijven wel over beschikken. RVO, de ambassade in Parijs
en NBSO Nantes hebben de kansen in kaart laten brengen in een studie. NBSO Nantes
presenteerde deze studie tijdens het seminar. U kunt de studie opvragen via:
m.reinders@nbso-nantes.fr

NBSO Nantes: Deelname aan Biogaz Europe
Tijdens de Biogaz Europe organiseerde NBSO Nantes een Netherlands Lounge, waar 8
Nederlandse bedrijven aan deelnamen. De biogas markt is een sterk groeiende markt,
vooral in West Frankrijk. Dit komt mede door de Franse overheid, die grote ambities
heeft voor biogas in het nationale energieplan. En dat was merkbaar op de beurs met
meer dan 7.000 professionele bezoekers en 30 procent meer exposanten dan in 2019. De
Nederlandse bedrijven waren positief over de hoeveelheid bezoekers aan de lounge. De
bedrijven hebben goede contacten gelegd, met zowel Franse als internationale partijen.
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NBSO Stuttgart: Smart en Green Mobility in Baden-Württemberg
Een delegatie van Amsterdam Trade & Innovate, BOM, InnovationQuarter en Utrecht
Region o.l.v. APPM GmbH bracht een bezoek aan Baden-Württemberg, om te spreken
over smart en green mobility in de stedelijke omgeving. Consul-Generaal Paul Ymkers
(München) en het NBSO Stuttgart namen deel aan een workshop bij Fraunhofer IAO. Hier
spraken vertegenwoordigers van bedrijven, politiek, overheid & wetenschap met
stakeholders uit Baden-Württemberg over
de uitdagingen en mogelijkheden van
samenwerking op het gebied van
autonoom rijden, Mobility as a Service
(MaaS) en e-mobility. Ook bezocht de
delegatie ARENA2036 – ‘Active Research
Environment for the Next Generation of
Automobiles’ op de gelijknamige
onderzoekscampus te Stuttgart-Vaihingen.

NBSO Barcelona: Interview met ondernemer Jeroen van den Bremer
NBSO Barcelona publiceerde een nieuwe video in haar ´Orange Spotlight´ serie, waarin
Nederlandse ondernemers op de Spaanse markt vertellen over hun ervaringen en tips
geven. Dit keer vertelt Jeroen van den Bremer, Regional Director van Wechat Go Europe
voor KPN, zijn verhaal. Hij deelt zijn eerste ervaringen op de Spaanse markt en geeft niet
alleen tips, maar ook de grootste uitdagingen waar ze tegenaan liepen. Bekijk de nieuwe
video hier
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