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De inspiratie businessreis richt zich met name op duurzaam innoveren en investeren. De focus 
ligt op het stimuleren van de (sociaal) economische ontwikkeling door bedrijven aan te 
trekken die niet even kort aanwezig willen zijn, maar juist uit zijn op het aangaan van een 
duurzame relatie in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. De inspiratie businessreis is 
bedoeld voor MKB bedrijven maar ook grotere multinationals.  

 inspiratie businessreis biedt inspirerende, zakelijke kansen nu er sinds 10 oktober 2010 
een nieuwe staatkundige situatie op de Nederlands- Caribische eilanden is ontstaan. 
Deelnemers zijn bedrijven, business associaties, brancheorganisaties, overheden, bedrijfsleven 
en instanties uit de Caribische delen van het Koninkrijk en uit Nederland zelf.  

Waarom een Inspiratie businessreis? 
Een business reis stelt u in staat om uw zakelijke contacten uit te breiden. Juist nu, in tijden 
van crisis, kan het interessant zijn om uw horizon te verbreden en verder te kijken dan de 
stagnerende markt.  Zo’n stap alleen zetten is niet makkelijk en daarin schuilt nu juist de 
kracht van een inspiratie businessreis: u gaat samen met anderen een nieuwe markt verkennen 
en u kunt daarbij gebruik maken van de kennis en know-how van InterExpo Caribbean, 
organisator van de businessreis. Wij beschikken over een ruime ervaring en veel contacten in 
de regio.  

De nieuwe staatkundige structuur en de economische groei van de Caribische delen van het 
Koninkrijk der Nederlanden bieden kansen aan het bedrijfsleven. Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius zijn als openbare lichamen dichterbij Nederland komen te staan. Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten zijn in belangrijke mate verzelfstandigd en bereiden zich voor op versnelde 
ontwikkeling. Bijvoorbeeld als gateway naar Zuid-Amerika. De eilanden hebben veel ambitie 
om de lokale economie te laten groeien en hebben behoefte aan solide partners, 
toeleveranciers, uitvoerders en investeerders. Voor de Nederlandse bedrijven, die zich 
momenteel geconfronteerd zien met de stagnerende economische situatie op de thuismarkt 
brengt dit nieuwe mogelijkheden met zich mee. 

Matchmaking 
In het matchmaking-gedeelte kunnen vertegenwoordigers van het Caribisch Koninkrijk en 
Nederlandse deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het ontwikkelen van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en het benutten van kansen op de wederzijdse markten. 

Kansen Nederlands-Caribische Eilanden 
Een interessante sector is duurzame energie; zonne-energie, windenergie en energie uit 
biomassa. Maar niet alleen duurzame energie is een kanshebber op de eilanden. Er zijn meer 



sectoren waar bedrijven hun diensten kunnen verlenen.Verder kunnen projectontwikkelaars, 
investeerders,bouwondernemingen hun vleugels uitslaan waar het gaat om de bouw van een 
tweede woning in de regio. Andere interessante sectoren zijn: financiele sector ( trust) 
luchtvaart, gezondheidszorg, telecommunicatie en uiteraard toerisme, één van de kurken 
waarop de economie van de eilanden drijft. 

Maatwerk 
Alle deelnemers kunnen tal van kansen ervaren om met bedrijven en/of organisaties  in 
contact te komen. Er is, indien gewenst, maatwerk mogelijk, waarbij een op de zakelijke 
wensen van een bedrijf toegespitste “match” wordt gezocht. Het is dan wel noodzakelijk dat 
vooraf een duidelijk profiel van het bedrijf voorhanden is bij de organisatie en dat verder 
wordt aangegeven met welk soort bedrijf/organisatie het bedrijf in kwestie in contact gebracht 
wenst te worden. 

Organisatie 
De komende inspiratie business reis wordt georganiseerd door InterExpo Caribbean N.V.  
Dit bedrijf organiseert sinds 1996 handelsmissies, congressen en evenementen met een 
internationaal karakter in de Caribbean, Nederland, Europa, Azië en Noord- en Latijns-
Amerika. De activiteiten zijn gericht op het opbouwen en uitbreiden van stabiele economische 
en politieke relaties, met een specifieke focus op duurzame ontwikkeling. Zo richtten 
voorgaande evenementen zich op wind- en zonne-energie, toerisme, bouw, on-offshore, 
tweede woning, partnership, gezondheid, veiligheid en milieu, water management, (glas) 
recycling, sport, transport (zee, lucht, weg), (industrial) maintenance, telecommunicatie, en 
bestendig zakendoen in het Caribisch Koninkrijk.. 

Wilt u ander eiland(en) in het Caribisch Koninkrijk doelgericht willen bezoeken dan 
vernemen wij dat gaarne van u.  

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Oerlemans, directeur InterExpo. 

Email: peter@interexpo.biz 

+5999 – 5270177 

www.interexpo.biz 

  

Met vriendelijke groet, 

InterExpo Caribbean N.V.  

Peter Oerlemans. 
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