 NBSO Highlights week 11 2019
Geachte lezer, hierbij ontvangt u de tweede NBSO Highlights nieuwsbrief van 2019. Er
zijn wederom leuke en interessante successen van de NBSO’s te melden.
Voor actuele informatie en updates van onze NBSO kantoren wereldwijd, volg ons op
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nbso-network
Als u geïnteresseerden kent voor deze nieuwsbrief, stuur deze dan gerust door.
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via het volgende emailadres: nbso@rvo.nl
Voor nu, wensen we u veel leesplezier!
 Nieuw te openen NBSO in Cordoba, Argentinië
NBSO coördinator Dink de Vries bezocht Cordoba, Argentinië voor de
aankomende opening van een NBSO kantoor. Dink vertelt het
volgende: 'De afgelopen dagen zijn gesprekken met kandidaten voor
de Chief Rep functie gevoerd en samen met HC en de Regiomanager
van Randstad zijn mogelijke locaties voor het kantoor bezocht. Het
ziet er allemaal veelbelovend uit. Met een beetje geluk zouden we
begin april van start kunnen gaan. Met dank aan de ambassade voor
de uitstekende ondersteuning.’
 NBSO Belo Horizonte: Webinar over Investeren
Regelmatig organiseert NBSO Belo Horizonte (Brazilië) een webinar voor
geïnteresseerde Nederlandse ondernemers. Eind februari was het onderwerp van het
webinar investeren in Belo Horizonte (BH). In het eerste deel presenteert Chief Rep,
Remon Boef, het economisch netwerk en de rol van het NBSO in Brazilië. Vervolgens is
er een presentatie over de economie van BH. Als laatste zoomt een vertegenwoordiger
van de gemeente in op de beschikbare instrumenten voor buitenlandse investeerders.
Het webinar is te zien via de volgende link: Webinar Belo Horizonte
 NBSO Nantes: startup Polariks enthousiast ontvangen in de Franse
wijngaarden.
NBSO Nantes attendeerde startup Polariks op de belangrijke land-en tuinbouwbeurs
Sival te Angers. Tijdens hun bezoek aan deze beurs, georganiseerd door NBSO Nantes,
is Polariks met veel interesse ontvangen door de Franse wijnsector. Polariks heeft een
precisie landbouw analyse methode ontwikkeld, gebaseerd op hyperspectrale beelden.
Dit gebeurt met behulp van een robot, een "Observational Unmanned Vehicle for
Agriculture" (OUVA). Deze technologie zorgt voor een betere gewasplanning,
efficiëntere inzet van hulpbronnen, vroege detectie van ziekten en lagere
inspectiekosten. Ook kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch
vermindert worden. Het resultaat van het beursbezoek is dat twee wijngaarden in de
Anjou- en de Bordeauxstreek deze methode willen testen. Het test programma wordt
ondergebracht in een Nederlands Franse R&D conventie.
 NBSO Lyon: aanwezig op 32e Electrical Vehicle Symposium (EVS32)
Aanstaande mei is Nederland met een 200m2 Holland Paviljoen aanwezig op de EVS32
te Lyon. Het thema van het Holland Paviljoen is ‘Zero Emission Transport’. De
deelname is een samenwerking tussen Automotive NL, RVO, het ministerie van I&W en
de steden Utrecht en Amsterdam. In het kader van het organiseren van een programma
tijdens de beursdeelname was NBSO Lyon afgelopen januari aanwezig op de ‘Enterprise
du Future’ conferentie. Deze conferentie ging in op het Franse ecosysteem t.a.v.
innovatie en elektrische mobiliteit. Ook was NBSO Lyon aanwezig in Utrecht bij de
aftrap van de missie om het programma met de deelnemers af te stemmen.

 NBSO Qingdao: viert 10-jarig bestaan
In Januari bestond NBSO Qingdao, gelegen in de Chinese provincie Shandong, 10 jaar.
Dit werd gevierd met een receptie met
130 aanwezigen. De Nederlandse
ambassadeur, Ed Kronenburg, hield een
speech. Tevens ondertekenden Philips
en Qindao Wanling Group een MoU voor
de start van de opening van het eerste
slaap- en ademhalingscentrum van
Qingdoa. Onder de aanwezigen waren
Nederlandse en Chinese bedrijven,
overheidsvertegenwoordigers en
Nederlanders woonachtig in de
provincie Shandong.
 NBSO Nanjing: ontvangt award van Chinese lokale
overheden
Het NBSO Nanjing is door twee locale Chinese overheden benoemd
tot strategisch partner, nl. het Nanjing Jianye District en Nanjing
Gulou District. Deze benoemingen zorgen ervoor dat NBSO Nanjing
op een laagdrempelig niveau toegang heeft tot deze overheden en
hierdoor Nederlandse bedrijven gemakkelijk op weg kan helpen met
relevante informatie. Daarnaast kunnen zij Nederlandse bedrijven
gemakkelijk bij lokale marktpartijen en overheden introduceren. In
China is het hebben van goede relaties met de overheden van groot
belang bij het ondersteunen van Nederlandse bedrijven.
 NBSO Nanjing: Interview met Jiangsu Economic Review
Richard van Ostende, Chief Rep van NBSO Nanjing is geïnterviewd door de Jiangsu
Economic Review inzake de 10e Agricultural Machinery Expo (AGMA Expo) te Nanjing .
Nederland is begin april aanwezig op deze beurs met een Holland Paviljoen. Daarnaast
wordt er een seminar, matchmaking, bedrijfsbezoek en een op maat gemaakt
programma aan Nederlandse bedrijven aangeboden. Tot dusver hebben 9 Nederlandse
bedrijven zich aangemeld. Inschrijven is nog mogelijk @NBSONanjing. Meer informatie
over de beurs: www.agromach.com
 NBSO Barcelona: Mobile World Congres 2019
Eind februari vond de 28e editie van het Mobile World Congres plaats in Barcelona. Er
kwamen ruim 109.000 bezoekers af op deze belangrijke beurs op het gebied van
Telecom en IT. Nederland was voor het derde jaar op rij aanwezig met een Holland
Paviljoen. Deze toonde Nederlandse innovaties, die erg in trek waren bij de vele
bezoekers. Eén van de Highlights was de Nederlands-Catalaanse meet-up georganiseerd
door Innovation Quarter en zijn Catalaanse counterpart ACCÍO. Tijdens dit event
werden de technologische ontwikkelingen gepresenteerd en bediscussieerd. NBSO
Barcelona was één van de betrokken partijen bij de organisatie van de Nederlandse
beursdeelname. Meer informatie over de Nederlands-Catalaanse meet-up: meet-up. Er
is tevens een filmpje beschikbaar met een impressie van de Nederlandse deelname:
impressie MWC
 NBSO Texas: Life Science en Health missie.
De handelsmissie Life Science and Health naar Texas is afgerond. 20 NLe bedrijven
namen deel onder leiding van Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS, Erik
Gerritsen. Gedurende 6 dagen bezocht de delegatie 5 ziekenhuizen, 3 incubators en 9
health gerelateerde bedrijven. Daarnaast vonden er individuele matchmaking en drie

netwerk recepties plaats. De bedrijven gaan met veel inspiratie en concrete
vervolgafspraken terug naar huis. Mike Veldhuis van deelnemend bedrijf Nalta.com
heeft via LinkedIn een filmpje gedeeld met een impressie van de missie. Ook is er een
radio-uitzending aan de missie gewijd: Radio uitzending
Medeorganisatoren van de missie waren Task Force Health Care, RVO en het ministerie
van VWS.
 NBSO Porto Alegre: Aanwezig op de Expodireto
Deze week is NBSO Porto Alegre (Richard Posma en Lucila Almeida), samen met de
Landbouwattaché Bert Rikkken en landbouwassistent Frederica Heering aanwezig op de
20e edittie van de Expodireto te Cotrijal. De Expodireto is de grootste internationale
landbouwbeurs van Brazilië en wordt bezocht door meer dan 265.000 bezoekers uit 70
landen. Op dinsdagochtend geeft Bert Rikken een presentatie over Circulaire landbouw.
Op maandag en dinsdag zijn er ronde tafels voorgezeten door NBSO Porto Alegre. Meer
informatie (Spaans en Portugees) via: Expodireto
 NBSO Mexico: Automotive meetings in Querétaro
NBSO Mexico signaleerde vanuit de Nederlandse automotive sector interesse in Mexico
en een behoefte om hierbij gezamenlijk op te trekken. Na onderzoek van NBSO Mexico
werd besloten dat de Automotive meetings in Querétaro een geschikt evenement is
Nederlandse bedrijven actief in de sector. In
totaal namen 9 NLe bedrijven deel aan de
Automotive Meetings. Dit is een expo waarbij
het draait om B2B meetings. In overleg met de
bedrijven heeft NBSO Mexico in totaal 144 B2B
meetings georganiseerd. Daarnaast werd
Nederland bij de opening in het zonnetje gezet
als special invite. Er waren onder meer
gesprekken met inkopers van Nissan, Ford,
Toyota en Kia. Eén Nederlands bedrijf gaat
waarschijnlijk concreet zakendoen, omdat de
gesprekspartner problemen heeft met zijn
huidige leverancier.
 NBSO Mexico: Begeleiding door NBSO leidt tot opening productie
faciliteit
Visscher Caravelle, globaal marktleider op het
gebied van automatten heeft een nieuwe
productie faciliteit geopend in Querétaro.
NBSO Mexico heeft dit bedrijf in het verleden
geholpen met informatie over de markt,
personeel en matchmaking. Dankzij de goede
contacten van het NBSO heeft de gouverneur
de opening van de faciliteit verricht. Visscher
Caraveel heeft meer dan 500 man personeel
aangenomen. Er is 18 miljoen Euro met deze
investering gemoeid.

