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Brusselstour ONL voor Ondernemers – 8 oktober 2014 

 

Financiering – Welke rol speelt de EU in de financiering van het MKB en hoe 

kan je hier als ondernemer je voordeel mee doen. 
 

11u00: Workshop ‘Lobby in Brussel’ door Bureau Brussel.  

Rond-Point Robert Schuman 9 

Binnen een uur wordt uitgelegd hoe in Brussel de besluitvorming verloopt en op welke manier je als 

individuele ondernemer je voordeel kan doen met Europa. De workshop wordt verzorgd door Friso 

Coppes, directeur van het public affairs bureau Bureau Brussels.  

 

12u30: Lunch op de Permanente Vertegenwoordiging/Nederlandse Ambassade.  

Avenue de Cortenbergh 4-10 

We zullen ontvangen worden door de diplomaten Stephan Raes (Hoofd Economische Zaken) en Tessa 

de Rooij (Belangenbehartiging Nederlands Bedrijfsleven bij EU-instellingen).  Het gesprek zal zich 

richten op het beleid van de EU met betrekking tot MKB financiering en de Nederlandse rol in het 

faciliteren van financiering voor het Nederlandse bedrijfsleven.  

 

14u45: Gesprek bij het Huis van de Nederlandse Provincies over toegang tot Europese 

financieringsinstrumenten. 

Trierstraat 59 

Het gesprek zal zich richten op de mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers om projecten te (co-) 

financieren met Europese middelen. We worden hier ontvangen door Rob van Eijkeren, 

Directeur/Coördinator van het Huis van de Nederlandse Provincies. 

 

15u00: Europees Parlement. 

Ingang Rue Wiertz 60.  

Ontvangst door Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en hoofd pers van de Commissie 

Economische Zaken Ron Korver. Na een korte rondleiding door het Europees Parlement zal 

aansluitend een gesprek plaatsvinden over de financiële wetgevingstrajecten die op dit moment in 

Brussel op de agenda staan en hoe ondernemers hier rekening mee kunnen houden.  

 

17u00 Einde programma.  

Op eigen gelegenheid terug naar Nederland. 

 

 

 

Parkeren: 

Het eenvoudigst is om te parkeren in de parkeergarage aan de wetstraat 19. Vanaf de parkeergarage 

is het 15 minuten lopen naar de Nederlandse Ambassade / Permanente Vertegenwoordiging.  

http://www.interparking.be/nl/find-parking/Loi/     

 

Inschrijven:  

Er zijn per Brussel Tour 10 plaatsen beschikbaar. Aanmelden via g.gladdines@onl.nl.   
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