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SIB TRAJECT
Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ga je gebruik
maken van een SIB Coachingsvoucher. In 3 tot 5 gesprekken geeft de coach je
handvatten om te kunnen starten met zaken doen in het buitenland, gemiddeld in zo'n
12 weken. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en risico's in het buitenland. Je
werkt toe naar een actieplan voor een internationaliseringsstrategie van je
organisatie.

Vanuit het SIB traject zet je de volgende stappen:
1. Kansen zoeken
Eerst bepaal je in welke landen je veel kans hebt. Hierbij kijk je naar jouw wensen,
doelen en de bijzondere kenmerken van je product of dienst en onderneming.

2. Marktinformatie
Daarna onderzoek je hoe interessant deze landen precies zijn voor jouw bedrijf.

3. Intern onderzoek
Als laatste maak je een lijst van wat nodig is om succesvol te worden in deze landen.
Zo krijg je een actieplan om te starten met internationaal ondernemen. Dit is het
eindpunt van de persoonlijke coaching.
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PROJECT STAPPEN
Het complete SIB Traject bestaat uit 5 stappen plus een online Learning Management
Systeem (LMS). Op deze manier weten we zeker dat alle belangrijke zaken besproken
worden.
Voorafgaande aan het traject heeft een intake plaats gevonden. Deze intake zien we
als een nul-meting. Zo kunnen we tijdens het traject de progressie en de
bewustwording monitoren.

–

Eerste Intake Scan

–

Drie coachingsgesprekken met een vaste volgorde:

–

–

Vragenlijst vooraf

–

Ondersteuning via het LMS

–

Online inventarisatie van alle onderwerpen

Als vijfde en laatste gesprek het invullen van het Export Canvas
–

Opstellen actie plan
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ONLINE

Learning Managment Systeem
Maak gebruik van het LMS via: https://lms.exportcanvas.nl
Het LMS kent lees, leer, link en doen onderwerpen.

CRM Systeem
Jouw persoonlijke klanten-account: https://crm.exportcanvas.nl
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INTAKE
Het doel van het eerste gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Doel van de onderneming?
• Missie, visie en strategie
• Bestaat er een SWOT analyse?

• Onderscheidend vermogen / potentie voor internationalisering?
• Product / dienst (unieke eigenschappen / technologie)
• Organisatie / processen (unieke productiemogelijkheden, schaalbaar,
verplaatsbaar)
• Markt / marketing (kansen vanuit kenmerken thuismarkt: merk,
marktaandeel, thuismarkt loopt voor, schaalbaar business model)

• Waarom internationaliseren?
•
•
•
•

Afnemende thuismarkt
Binnenlandse concurrentie
Noodzakelijke groei
Anders?

• Hoe groot is de internationale ambitie?
• En wanneer is het een succes?

• Gewenste positie op de buitenlandse markt?
• Korte, middel, lange termijn
• Huidige cijfers (omzet, bruto/netto winst, aandeel huidige export, aantal
fte’s)

• Hoeveel mag het kosten?
• Export Budget
• Andere Subsidie Mogelijkheden

• En wat wil je dat het oplevert?
• Aan de hand waarvan ga je dit meten?

• Samen gaan we de volgende vragen beantwoorden:
• Wat is je omzet nu, en wat is je omzet ambitie? (in euro’s)
• Wat is je export nu, en wat is je export ambitie? (als percentage)
• Hoeveel FTE-ers werken er nu, en wat is je ambitie? (Fulltime
Medewerkers)
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KANSEN FASE
Het doel van het tweede gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Landen informatie op maat – LIOM
• Een Landeninformatie op Maatdossier (LIOM) biedt je specifieke
informatie over de door jou gekozen landen, zodat je beter in staat bent
deze markten in kaart te brengen. Je gegevens kunnen worden gedeeld
met medewerkers van Nederlandse ambassades, consulaten en
Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

• Marktdefinitie
• De marktdefinitie bepaalt de principes en de internationale strategische
richting van de export. Meestal is deze opgebouwd uit de dimensies:
producten, klanten en behoeften. In deze stap sta je stil bij de vraag wat
de onderneming als de markt beschouwt.

• Interne en externe analyse
• Als je met je product naar het buitenland wilt is het zaak om te weten of
jouw bedrijf wel geschikt is om te exporteren. Heeft jouw bedrijf
bepaalde kenmerken om succesvol de buitenlandse markt te betreden en
wat kan verbeterd worden om met succes te internationaliseren?

• Export Landen Selectie
• Maak een selectie van landen, regio’s of markten die aantrekkelijk zijn
om naar toe te gaan exporteren. Er is een methode om
concurrentievermogen te toetsen. Dit is een project waar bijvoorbeeld
een (HBO) student voor kan worden ingezet. Je vergelijkt dan
geselecteerde landen met Nederland en krijg je een goed beeld of ze wel
of niet goed ontwikkeld zijn.

• Bedrijfstak analyse
• Een bedrijfstakanalyse doe je als je met je bedrijf in een bepaalde
bedrijfstak in een buitenlandse markt begint.
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MARKT INFORMATIE
Het doel van het derde gesprek is antwoord te krijgen op de volgende vragen:

•

Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen?
▪ Demografische / economische aspecten
▪ Politieke en sociale stabiliteit
▪ Infrastructuur (technologische infrastructuur)

•

Product / markt / marketing
• Doelgroepanalyse
• Distributiekanalen analyse
• Distributeur, importeur, handelsagent, eindgebruiker
• Concurrentie analyse
• Logistieke aspecten

•

Organisatie
▪ Sociale / culturele aspecten
▪ Juridische / fiscale aspecten

•

Welke doellanden?
▪ Landen of taalgebieden
▪ Geografisch
▪ Bereikbaarheid
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LAND & EXPORT SUCCES
Het doel van het vierde gesprek is om vast te stellen wat er moet gebeuren om in het
gekozen land succesvol te zijn. Wat kan er nog verbeteren en hoe?

•

Strategie
◦ Expliciete doelstellingen (tijd, marktdoelen, geld)
◦ Voldoet huidig business model?
◦ Andere of meer/minder distributiekanalen

•

Marketing
◦ Kijk naar de 5 P's: moeten deze aangepast worden en zijn de competenties
daarvoor aanwezig? Product, Plaats, Promotie, Prijs en Personeel

•

Organisatie& processen
◦ Communicatie (taal, tijdsverschil, kanaal)
◦ Beschikbare tijd, menskracht
◦ Opvang toenemende vraag als gevolg van export

•

Bedrijfscultuur
◦ Export: lust of last?
◦ Staat men open voor andere culturen?

•

Toegang tot kennis
◦ Internationale ontwikkelingen, regelgeving, technisch, logistiek,
marktgegevens

•

Interne vaardigheden
◦ Administratie internationale transacties
◦ Documenten
◦ Afdekken koersrisico's
◦ Facturering en betaling BTW

•

Financiering
◦ Benodigde investeringen
◦ Voorfinanciering
◦ Juridische zaken – contracten beschikbaar
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LMS Online Leeromgeving
STAP 1

Introductie & Bedrijfsbezoek

1.1
1.2
1.2
1.3
STAP 2

Export Intake Scan
Wat kan ik verwachten als de coach op bezoek komt?
Wat kan ik alvast klaarleggen of opzoeken?
Inventarisatie - Na afloop van het intake gesprek
Kansen Fase

2.1
2.2
2.3
2.4

Landeninformatie op Maat (LIOM)
Marktdefinitie
Interne Analyse
Export Landen Selectie
2.4.1 Hofstede Insights
2.5
Bedrijfstak Analyse
STAP 3

Markt Informatie

3.1
3.2
3.3
3.4
STAP 4

Concurrentie Analyse
Afnemers Analyse
Distributie Analyse
Markt Informatie Evaluatie
Actie Plan

4.1
4.2
4.2.1
4.3
4.4
STAP 5
5.1
5.2
5.3
5.4

Confrontatie Mix
Export Marketing Mix
Incoterms
Financiële Haalbaarheid
Land & Export Succes Evaluatie

Eindgesprek (Op Locatie)
Hoe kan ik mij voorbereiden op het eindgesprek?
Jouw Export Canvas
Actie Plan
Eindrapport Export Canvas SIB Traject
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WERKBLAD

© 2021 Export Canvas BV | Icarusweg 8a Leeuwarden

|

+31 (0) 85 40 12392

| www.exportcanvas.nl

|

info@exportcanvas.nl

AKTIE LIJST

© 2021 Export Canvas BV | Icarusweg 8a Leeuwarden

|

+31 (0) 85 40 12392

| www.exportcanvas.nl

|

info@exportcanvas.nl

Hulp nodig?
… bij het invullen van het Export Canvas?
… met de theorie achter het Export Canvas?
… met conclusies verbinden aan het Export Canvas?
Bel ons op: 085 - 40 12392
Email naar info@exportanvas.nl

© 2021 Export Canvas BV | Icarusweg 8a Leeuwarden

|

+31 (0) 85 40 12392

| www.exportcanvas.nl

|

info@exportcanvas.nl

