
StartupDelta Summit

Starten met Internationaal Ondernemen

19 april 2018



introductie en planning

• deze sessie wordt u aangeboden door FME
• de presentaties wordt verzorgd door:

• Patrick Blommerde en Joost Kunst namens FME en
• Rick Scholte namens Sorama

• als u vragen heeft naar aanleiding van deze presentatie dan kunt u contact 
opnemen met:

• Monique van Haasteren, FME Internationaal Ondernemen
• Zilverstraat 69, 2718 RP ZOETERMEER
• T  +31 (0)6 27 342 804 / +31 (0) 79 353 12 93
• E monique.van.haasteren@fme.nl 





• Netwerk 2.200 technologiebedrijven
(pilots, launching customers, etc.)

• Juridisch advies

• Financiering- en subsidieadvies

• Trainingen

• Hulp bij export

FME Technostarter: geef een boost aan jouw groei!



Sorama: visualising sound and vibrations

• Sorama levert producten en diensten die helpen geluid van producten in 
beeld te brengen en te reduceren, waardoor de wereld een klein beetje stiller 
wordt. Zie www.sorama.eu

http://www.sorama.eu/


FME export tip

• installeer de export app “NL exporteert”



de NL technologische industrie realiseert 
bijna 2/3 van de omzet in het buitenland

• belangrijkste exportlanden: D…………en USA, VK, F
• belangrijkste groeilanden: D…………en USA, B
• belangrijkste krimpland: VK……….en RUS, TUR
• 2/3 van de exportomzet afkomstig uit EU



FME starters international business



verwachtingen 2018

• exportportefeuille technologische industrie ontwikkelt zich in 2018 ook heel 
positief (exportgroei 2017 was richting 10%)
• omzet bedrijven groeit m.n. door meer export

• vrees voor toenemende handelsbarrières en protectionisme
• Brexit, USA, Rusland,……



waar gaan we het vanmiddag over hebben? 

de belangrijkste strategische overwegingen bij internationaal ondernemen.
Er is geen vast recept, maar we bieden houvast en ondersteuning:

I. is je bedrijf klaar voor de start?
II. welk doelland?
III. directe of indirecte marktbenadering?

Vervolg: Starters International Business (SIB). Gratis starters advies via FME.



Is je bedrijf klaar voor de start?
vragen vooraf:

• past export in uw bedrijfsstrategie?
• is uw product / dienst geschikt voor export?
• heeft u voldoende (productie)capaciteit
• zijn er investeringen nodig?
• beschikt u over voldoende financiële middelen?
• heeft u de juiste kennis en ervaring in huis?
• staan uw medewerkers er achter?
• is uw interne organisatie berekend op export?



Instameta b.v. gaat internationaal: landkeuze



aandachtspunten bij keuze van een doelland

•voldoende markt voor product of dienst
•taal
•zakencultuur
•geografische nabijheid
•geldende wet- & regelgeving en handhaving
•corruptie
•economische stabiliteit en groei
•nationale valuta
•beschikbaarheid zakenpartner (agent, distributeur)
•beschikbaarheid personeel
• financiering (eigen en/of vreemd vermogen, verzekeringen, subsidie)



hoe ga je de nieuwe exportmarkt
benaderen?

• direct of indirect:
➢welke zaken houd je in eigen hand en voor welke zaken zoek je een partner?
➢hoe ga je eventuele samenwerkingsverbanden aan?

• vinden van lokale handelspartner/ distributeur het meest genoemde knelpunt



directe benadering van de exportmarkt



indirecte benadering van de exportmarkt



buitenlandse marktbewerking: direct vs 
indirect “50/50”



juridische aandachtspunten bij international 
zakendoen

• de belangrijkste juridische aandachtspunten zijn:
• leveringsvoorwaarden (voor technische bedrijven Orgalime)
• werken met in het buitenland
• exportverzekering



FME export tip

➢maak gebruik van de Starters International Business regeling van de 
rijksoverheid



Starters International Business (SIB)

• individueel adviestraject gesubsidieerd via een coachingsvoucher. Doel is meer export
• aandacht voor:

• waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
• hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk land of welke landen bieden de beste 

mogelijkheden?
• wat heeft u nodig om uw kansen in deze landen te verzilveren?  actielijst

• het adviestraject is 100% gesubsidieerd door de overheid (€ 2.400)

• naast de coachingvoucher is er ook een missievoucher (€ 1.500) en een kennisvoucher
(€ 2.500) die beide 50% kostensubsidie bieden tot het genoemde maximum



advies bij internationaal ondernemen via 
FME

• informatie en advies over alle aspecten  van internationaal ondernemen
• handelsmissies, beurscollectieven
• workshops en informatiebijeenkomsten 
• exportcoachingstraject Starters International Businessregeling (waarover 

straks meer)
• FME helpt u ook bij het beantwoorden van juridische vragen

• 21 maart - 27 april 2018: FME maand van Internationaal Ondernemen met 
veel activiteiten om kansen in het buitenland te vergroten. Zie www.fme.nl

http://www.fme.nl/




ervaringen van Rick Scholte van Sorama

• wat is voor jullie de reden om met export bezig te zijn?
• hoe ver ben je op dit moment met export?
• op welk land richt je je? Of juist niet op één land?

• wat is bepalend voor de keuze van een land/markt?
• hoe heb je het georganiseerd?

• exporteer je direct?
• of indirect? (via agent, distributeur, etc.)
• hoe heb je je eigen organisatie ingericht voor export (mensen en middelen)?

• wat vond je makkelijk?
• wat vond je lastig?




