


AGENDA 

• 09:30 - 10.30 Doing business in Indonesie sessie
(Engels)

• 11:00 - 12:00 Doing business in Thailand sessie
(Nederlands)

Woensdag 14 oktober

• 11:00 - 12:00 Doing business in Malaysia sessie

(English)

Vrijdag 16 oktober

• 09:30 – 10:30 Doing business in Vietnam sessie
(Nederlands) 

• 11:00 - 12:00 Doing business in Singapore sessie
(English)

Maandag 19 oktober



Connecting Dutch and Indonesian businesses

Het Dutch Business Network is een netwerk van ondernemers & professionals, die 
een link hebben met Nederland en regelmatig samenkomen om van elkaar te leren, 
netwerken en ondersteuning te bieden bij het zakendoen in Indonesië.

Bestuurslid van EuroCham (European Business Chamber of Commerce in Indonesia) 
Nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Jakarta & Honorary Consul in Surabaya & NBSO kantoor in Surabaya
Lid van het ASEAN Dutch Chamber Network (ADCN)

Alle evenementen worden in het 
Engels gehouden en zijn 
opengesteld voor leden en gasten

Sinds 2018 een ledenorganisatie 
zonder winstoogmerk met meer 
dan 100 leden

DBN kan u verbinden met een 
breed lokaal zakelijk netwerk 
van betrouwbare contacten

http://www.eurocham.id/
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/indonesia/about-us/embassy-in-jakarta
https://www.linkedin.com/in/lily-jessica-tjokrosetio-177656/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/buitenlandnetwerk/netherlands-business-support-offices?utm_campaign=1973497321&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=352236506146&utm_term=+nbso%20+rvo&adgroupid=70109626559
https://dutchbusinessnetwork.com/asean-dutch-chamber-network/


Vragen over zakendoen in Indonesië?

Laat u informeren over de 
kansen en uitdagingen van 

zakendoen in Indonesië 
tijdens de ‘Doing Business 
in Indonesia sessie’ op 14 
oktober van 9.30 - 10.30 

uur CEST

DBN biedt een breed 
lokaal zakelijk netwerk 
om zakelijke kansen te 
identificeren en om in 
contact te komen met 

betrouwbare contacten.

Bezoek onze website 
www.dutchbusinessnetwork.com voor

meer informatie:

• Evenementenkalender
• Membership directory
• Diensten aangeboden door DBN-

leden
• Informatie over 

investeringsmogelijkheden in 
Indonesië 

http://www.dutchbusinessnetwork.com/


▪ Nederland en Maleisië zijn beiden regional gateways
▪ Via een bevolking van 30 miljoen mensen kun je een

markt bedienen van 3 miljard! ‘Hinterland’ bestaat
uit ASEAN, APAC (incl China, India), Midden Oosten.

▪ Maak gebruik van de vele FTA’s en van de 
verschillende rassen en religies

▪ NL rangschikking 2018:
- NL is 3e investeerder in Maleisie
- NL is Maleisie’s 12e handelspartner

Malaysia:
“Most Attractive Emerging Market in Asia”
(and 5th in the World)
(Bloomberg’s Emerging Market Scorecard, 
2018)

1st

"World’s Best countries to invest"
(CEOWORLD Magazine 2019, ranked 1st 
among 67 countries)

1st

“Ease of Doing Business within ASEAN”
(World Bank’s Doing Business Report, 2019)2nd

“Global Competitiveness among ASEAN 
Countries”
(World Economic Forum’s Global 
Competitiveness Report, 2018/2019)

2nd



Speciale programma’s:

Geaccrediteerd door NLinBusiness in 2019

• Soft landing in City of Opportunity Kuala Lumpur
• Hoofdkantoor in Kuala Lumpur, met Chapters in Penang 

and Johor
• Top samenwerking MDBC – Nederlandse Ambassade
• Uitstekende contacten met lokale overheid

MDBC Student Internship Program: 

Sinds 2004: > 1200 plaatsingen voor NL 
studenten in MY

1 van de grootste en meest aktieve

bilaterale Kamers in Maleisie

25 jarig jubileum in 2021.  Groei van 40
naar 300 leden

MDBC Innovation & Sustainability Awards:

Al sinds 2002 extra aandacht voor circular,  
waste, water, MVO



The Dutch Chamber of Commerce in Singapore, is een toonaangevende en erkende organisatie die de 

Nederlandse business community in Singapore verbindt.

Wij bieden onze leden een platform aan om hun kennis en expertise met elkaar te delen en doen 

dat adhv een grote verscheidenheid aan zakelijke en sociale activiteiten.

CONNECT PEOPLE 
Onze leden hebben toegang tot een sterke, betrokken en actieve
community. Zowel corporates alsook individuele leden kunnen hier
netwerken en kennis delen.

INSPIRE & INFORM 
We organiseren informatieve en inspirerende evenementen en
bieden content aan voor het succesvol zaken doen in Singapore.

CONNECT BUSINESS
Het is onze missie om bedrijven en professionals met een
gezamenlijke interesse in de Nederlandse business te verbinden, 
informeren en inspireren



10 Communities

We zijn georganiseerd in 10, op thema gebaseerde groepen actief in verschillende sectoren, waar we mensen samenbrengen vanuit
verschillende bedrijven die actief zijn in Singapore en de regio. 

Als lid van de Chamber kun je actief deelnemen in deze communities en bijdragen om andere leden te inspireren met bijv. het opzetten
van bijeenkomsten en om je eigen professionele network uit te breiden in je specifieke vakgebied.

Tijdens community meetings worden afgevaardigden van bedrijven voorzien van een platform waar relevante onderwerpen, 
ontwikkelingen in bepaalde industrieën worden besproken. 

Het is een unieke mogelijkheid om gezamenlijke intresseses te identificeren, te delen en een gezamelijk belang na te streven.
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Netherlands Thai Chamber of Commerce 

30 jaren jong en sinds 2019 
NLinBusiness Hub Bangkok

Brede ervaring met alle 
sectoren vertegenwoordigd

“One Start One Stop 
Service Concept” 

Service kantoor binnen de 
NLse ambassade



“Logistic Hub In ASEAN”

“Detroit of the East”

“Kitchen of the World”

“(Waste) water treatment & management”

“Global Medical & Wellness Hub”

Kansen voor NLse ondernemers

“BCG or Bio, Circular & Green Economy”



WHO WE ARE

A non-profit association since 1999, growing towards 
±100 member companies in 2020. We are a collective 
of Dutch and Vietnamese entrepreneurs and 
experienced experts with a bilateral interest.

It is our mission to connect members of our association 
as well as Dutch market entrants to our network of 
knowledge and people. We support you in “landing 
softly” in Vietnam.

We work closely together with the Royal Dutch 
Embassy +  Consulate General, the Dutch trade 
promoter NLinBusiness, the Vietnamese authorities, 
the Vietnamese Chamber of Commerce, and the 
European Chamber of Commerce.

We live in Vietnam and know the way. We have a 
solid network and are here to help our members and 
new market entrants in business. 



DBAV VISION

Organize member-centered events on 
doing business in Vietnam 

Offering business services at SME-
friendly rates.
Connecting our members with reliable 
local service providers.

Working closely together with our 
strongest allies, making sure we 
empower and not overlap. 

Forming a (Dutch-Vietnamese) business 
community, that networks, does business 
together and inspires each other.

In the next coming 5 years we want to introduce 1000 companies to Vietnam and help 100 companies 
establish themselves in Vietnam



Waarom is het belangrijk je aan te sluiten bij de 
Nederlandse Handelskamers in de ASEAN regio? 

Een lokaal handelsplatform biedt ondersteuning om het 

zakendoen in de regio te vergemakkelijken. Nederlandse

bedrijven en overheid bundelen hier hun krachten

De Nederlandse handelskamers bieden veel relevante

evenementen en bijeenkomsten om het zakendoen in deze

regio tot een success te laten komen

De handelskamers hebben een groot netwerk in het land 

zelf met aangesloten Nederlandse bedrijven, door de 

ASEAN samenwerkende handelskamers is het bereik

significant

Het betreft een platform om kennis te verkrijgen en te delen

met andere bedrijven of personen met dezelfde uitdagingen



Business Case of how members can benefit

Jurriaan werd DBAV member direct na 
aankomst

Nam ook onze business service af. 
Onderzoek naar railway en smart cities en 
buildings

Momenteel gezamenlijk eerste business 
development stappen aan het zetten, 
beginnend bij de members

Pending: een foreign direct investment in 
Vietnam 


