UNITING DUTCH
WATER EXPERTISE

Het NWP is er voor alle bedrijven en
organisaties uit de watersector die
internationaal impact willen maken.

Onderdeel zijn van het
grootste internationale
waternetwerk van
Nederland.
Wat is het NWP?
Het Netherlands Water Partnership (NWP) is
hét netwerk van Nederlandse organisaties in
de watersector met internationale ambities. Het
NWP promoot de Nederlandse watersector in het
buitenland, deelt actuele kennis, adviseert en helpt
samenwerkingsverbanden op te zetten. Uniek
aan het NWP is dat zowel bedrijven, de overheid,
NGO’s als kennisinstituten in een netwerk actief
zijn. En juist deze combinatie van organisaties
maakt internationaal zakendoen makkelijker.

NWP DEELNEMERSCHAP

VOOR WIE EN WAAROM
Voor wie is het NWP?
Het NWP is er voor alle organisaties uit de watersector die internationaal willen
samenwerken. Hiervan zijn er nu zo’n tweehonderd actief binnen het NWP. Zo
zitten er scale-ups, MKB’ers en gevestigde bedrijven in de deltatechnologie,
klimaatadaptatie en watertechnologie bij het NWP, maar ook partijen als
kennisinstellingen, NGO’s en overheden. Door samen te werken met elkaar en
met lokale organisaties heb je als deelnemer meer kansen in het buitenland.
Samen met andere organisaties kun je integrale oplossingen bieden voor
internationale watervraagstukken.

Waarom deelnemer worden?
Je aansluiten bij het NWP levert tal van voordelen op. Zo krijg je als deelnemer
een vast contactpersoon bij wie je terecht kunt met vragen, bijvoorbeeld over
marktkansen in het buitenland. Je kunt meedoen aan interessante evenementen, zoals het jaarlijkse, grote netwerkevent, thematische en/of landenbijeenkomsten of member meet-ups – dé manier voor de watersector om elkaar te
ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. Verder kun je relevant
nieuws met elkaar delen via de wekelijkse NWP nieuwsbrief. En omdat je op de
website van het NWP staat, vinden geïnteresseerde internationale partijen je
heel eenvoudig.

√

Meer business in het buitenland?

√

Samenwerken in de watersector?

√

Kennis, contacten en impact?

Word dan deelnemer van het NWP. Je vaste contactpersoon helpt
je op weg in het internationale netwerk, brengt je in contact met
lokale organisaties, ambassades en financiële instituten wereldwijd.
Ook handig: als NWP deelnemer sta je met je logo en website op
netherlandswaterpartnership.com en heb je een vermelding op
dutchwatersector.com (120.000 internationale bezoekers per jaar). Dat
betekent meer zichtbaarheid voor jouw organisatie.

Word dan deelnemer van het NWP. Het Netherlands Water Partnership
organiseert regelmatig interessante evenementen, waar je in contact
komt met belangrijke partijen in de Nederlandse watersector. Denk aan
leerzame masterclasses, member meet-ups bij een deelnemer en nuttige
bijeenkomsten van landenplatforms die actief zijn in een bepaald land. Ook
erg de moeite waard is het jaarlijkse, grote NWP netwerkevent, dat exclusief
is voor deelnemers en ieder jaar weer verrassende samenwerkingsverbanden
oplevert.

Word dan deelnemer van het NWP. In de wekelijkse nieuwsbrief lees je alles
over belangrijke ontwikkelingen en internationale kansen voor de Nederlandse
watersector, over internationale evenementen en vind je inspiratie in blogs van
(water)experts. Ideaal is ook dat je als deelnemer je eigen nieuwsberichten,
zoals events, innovaties en vacatures kunt publiceren in deze nieuwsbrief. Het
NWP verspreidt deze en andere nieuwsberichten ook via social media.

WELKOM BIJ HET NWP NETWERK
Matchmaking
Toegang tot het grootste internationale waternetwerk van Nederland.
Jaarlijks een grootschalig matchmakingevent exclusief voor deelnemers,
diverse member meet-ups en thematische bijeenkomsten waar internationale
samenwerkingsverbanden worden gesmeed.

Wereldwijd netwerk
Het juiste netwerk in zowel binnen- als buitenland. Korte lijnen met ambassades,
internationale financiële instellingen, samenwerkingspartners, lokale organisaties
en opdrachtgevers.

Programma’s
NWP is uitvoerder van de programma’s Partners voor Water 2016-2021, Water
Support Programme, YEP Programmes (Water & Agrofood), Dutch Risk Reduction
Team (DRR-Team) en Dutch Surge Support (DSS water). NWP is initiator en faciliteert het Nutrient Platform en NGO Platform en is ook nauw betrokken bij
het kernteam Internationaal en het TKI Watertechnologie van Topsector
Water & Maritiem.

Evenementen en promotie
Deelname aan handelsmissies, samenwerking in het Netherlands Pavilion op
internationale beurzen en maandelijkse events, zoals netwerkborrels, themabijeenkomsten en workshops. Profilering van uw organisatie op de website van
NWP en dutchwatersector.com, via publicaties, in de NWP nieuwsbrief en social
media kanalen.

Samenwerking
Hulp bij het leggen van lokale contacten, het vinden van de juiste partners,
advies bij het opbouwen van samenwerkingsverbanden en gemakkelijke
toegang tot landenplatforms.

WORD NU DEELNEMER
Bel of mail naar Jens Kok:
070 304 3741, deelnemers@nwp.nl
Netherlands Water Partnership
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV Den Haag
www.netherlandswaterpartnership.com
@nwpnederland
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