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Samenvatting:
In de globaliserende economie moeten regio’s en ondernemingen internationaal concurreren. Onderzoek
toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid dan regionaal
opererende ondernemingen. In Drenthe heeft de export een bijdrage van 28,7% aan het Bruto Binnenlands
Product. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 30%. Als we de export van Drenthe analyseren, dan vallen
er een aantal essentiële aspecten op. De totale exportwaarde van Drenthe in 2015 bedraagt 4,1 miljard euro.
Dit ligt onder de exportwaarden van Fryslân, Groningen en Overijssel. Waarbij Fryslân, Groningen en Overijssel
een aantal sterke sectoren heeft waar ze behoorlijk veel waarde toevoegen op het gebied van export, doet
Drenthe het in alle sectoren ‘redelijk’, zonder een echte uitschieter. Als we de verdiepingsslag maken naar;
welke landen exporteren wij? Dan is Duitsland verreweg de grootste handelspartner op het gebied van export.
Ook hebben we inzicht verkregen in hoe groot de bedrijven zijn die exporteren, verdeeld op basis van de
exportwaarde. Hieruit komt naar voren dat het kleinbedrijf (0-9 personen) een zeer beperkte rol heeft op het
gebied van export. Ook het middenbedrijf(50- 250 personen) blijft ver achter ten opzichte van Groningen,
Fryslân en Overijssel.
Het aandeel bedrijven dat exporteert ligt als gevolg hiervan met 9,6% onder het nationale gemiddelde van
thans 10,1%. Stimuleren van internationalisatie van de Drentse economie is daarom voor de provincie Drenthe
één van de doelstellingen in de komende jaren. Internationalisatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan
deze ambitie. Dit belang wordt ook aangegeven in het collegeakkoord. Internationale kansen worden erkend,
als provincie Drenthe willen we de exportagenda intensiveren met een concreet uitvoeringsplan. Ook willen we
met partners een agenda voor economische grensregio’s ontwikkelen. In de Economische Koers Drenthe 20162019 wordt het belang van internationalisering ook opgemerkt. Internationalisering wordt in de koers erkend
als een kans.
Vanwege het belang van internationaal ondernemen voor (stuwende) groei van de bedrijvigheid wil de
provincie Drenthe in samenwerking met publieke en private organisaties het internationaal ondernemen in
Drenthe verder stimuleren en Drentse bedrijven actiever ondersteunen. Daarnaast hebben de huidige
economische situatie in Drenthe en de versnippering van ondersteunende activiteiten op het gebied van export
geleid tot een grotere behoefte aan (boven)regionale afstemming van de activiteiten, gericht op de
ondersteuning van internationaal ondernemen.
Het aanvalsplan voor de verdere internationalisering van de Drentse economie zal worden opgesteld in
samenwerking met (succesvolle) Drentse ondernemers en een groot aantal publieke- en private partijen die
actief zijn op het gebied van internationaal ondernemen. Het plan zal een breed draagvlak creëren onder zowel
Drentse ondernemers die reeds succesvol internationaal opereren en Drentse ondernemers met de potentie
om de stap naar de internationale markt te maken.
De doelstellingen van de provincie Drenthe zijn:
•
•

Verhogen van het aantal exporterende bedrijven in Drenthe.
Verhogen van exportwaarde van bestaande (actief) internationaal opererende bedrijven in Drenthe.

Om de Drentse economie internationaal te stimuleren, worden een 14-tal maatregelen voorgesteld. Deze
maatregelen worden in hoofdstuk 7, ‘maatregelen internationaal ondernemen Drenthe’ beschreven.
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De kleine- en middelgrote ondernemingen uit Drenthe zijn minder gericht op export van goederen en diensten
dan ondernemingen in de meeste provincies. Hoewel de nadruk wordt gelegd op het stimuleren van export, is
internationalisering breder. Naast export kunnen ook import, grensoverschrijdende samenwerking en het
vestigen van Drentse ondernemingen in het buitenland (of andersom) gerekend worden tot internationalisatie
van de Drentse economie. Dit aanvalsplan beperkt zich voorlopig alleen tot export- en grensoverschrijdende
samenwerking. Wel moet de verbinding worden gelegd met onder andere de ‘Duitslandagenda’ en
‘Arbeidsmarkt- en onderwijs’.
Een regio kan niet overal goed in zijn. De provincie Drenthe kiest er daarom voor om te focussen op een
beperkt aantal sterke en/of kansrijke economische clusters ofwel speerpuntsectoren. Nederland kent negen
van deze dergelijke sectoren; in Drenthe zijn vier van deze sectoren sterk vertegenwoordigd die internationaal
onderscheidend kunnen zijn. Vanuit deze focus is gericht gekozen om het aanvalsplan hoofdzakelijk te richten
op en te verdiepen in de internationale kansen voor de marktsectoren:
•
•
•

Groene Chemie: o.a. innovatiekansen in biobased technologie, in samenwerking met agribusiness;
Maakindustrie: o.a. innovatiekansen op het terrein van HTSM, sensoren en smart industry;
Health: o.a. innovatiekansen op het gebied van healthy ageing (Health Hub Roden), medische
technologie en op het snijvlak tussen techniek en zorg;

Deze sectoren zijn geselecteerd omdat ze zijn ingebed in de historie van de Drentse economie, omdat de
Drentse kennis in deze sectoren hoog is, omdat er substantiële nieuwe marktkansen liggen voor
internationalisering en omdat de sectoren perspectief bieden op groei van werkgelegenheid. Sterker maken
wat al sterk is of sterk(er) kan worden is hierbij het motto. Naast deze sectoren wordt verder ingegaan op het
MKB in generieke zin, omdat blijkt dat een aantal van de geconstateerde knelpunten en behoeften een
generiek karakter hebben en daarmee niet specifiek zijn gebonden aan een sector.
De ‘ingrediënten’ voor verdere ontwikkeling zijn (naar verwachting) niet voor al de sectoren hetzelfde. De
strategie om deze doelstellingen te bewerkstelligen hangt af van de invulling van de keten, de volwassenheid
en ontwikkelingsfase van de bedrijfssector. Samen met de beleidsmedewerkers van de bovengenoemde
thema’s zal verkend worden in welke fase de sector zich bevindt en hoe wij als provincie Drenthe een bijdrage
kunnen leveren aan de export per sector door middel van ‘custom made’ export-aanpak.
Om voor bedrijven en publieke instellingen van binnen en buiten Drenthe aantrekkelijker te worden, is
een meer gestructureerde en proactieve aanpak van betrokken organisaties wenselijk om het vestigingsklimaat
te versterken. Deze investeringsbevordering vergt vooral coördinatie tussen partijen die hierbij een rol spelen.
Het in samenwerking met andere partijen verhogen van de concurrentiekracht door het bevorderen van het
innovatievermogen, het internationaal ondernemen en het vestigingsklimaat van het Drentse MKB kunnen
achterstanden ten opzichte van landelijke gemiddelden worden ingelopen.
Vanuit de wens van veel ondernemers om zich meer te richten op de internationale markt en de knelpunten
die daarbij worden ondervonden, ontstaan behoeften van ondernemers die het succespotentieel van
internationalisatie verbeteren. Vanuit de behoeften van ondernemers zijn een zestal categorieën
samengesteld. Dit zijn deskundigheidsbevordering, planvorming, productinnovaties, organisatieverandering,
financiering en netwerk.
Door export te stimuleren, middels het in de markt zetten van programma’s- en instrumenten zal er voor gaan
zorgen dat meer Drentse ondernemers internationaal actief zullen zijn. Internationaal actief ondernemen
betekent nieuwe afzetmarkten, groei van bedrijven, clusters en werkgelegenheid. Daarnaast kan Drenthe
sneller anticiperen op economische ontwikkelingen en beschikt het over een competitievere Drentse
economie. Als provincie Drenthe moeten wij de regierol pakken en door onze ‘helicopterview’ zijn wij de
geschikte partij om ‘the bigger picture’ te realiseren en bewaken. De provincie Drenthe moet de behoefte
vanuit de markt aan (boven)regionale afstemming van de activiteiten, gericht op de ondersteuning van
internationaal ondernemen oppakken.
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1

Inleiding:

1.1

Aanleiding voor het aanvalsplan

In de globaliserende economie moeten regio’s en ondernemingen internationaal concurreren. Onderzoek
toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid dan regionaal
opererende ondernemingen. De geboden arbeidsplaatsen hebben daarbij een hogere arbeidsproductiviteit,
bieden een constantere werkgelegenheid en voegen per arbeidsplaats meer waarde toe. Ondanks de risico’s
leveren ze daarmee een meer dan gemiddelde impact op de macro-economische groei, vooral in de jaren
volgend op het betreden van de buitenlandse markten.
In Drenthe heeft de export een bijdrage van 28,7% aan het Bruto Binnenlands Product. Dit ligt onder het
landelijk gemiddelde van 30%. Als we de export van Drenthe analyseren, dan vallen er een aantal essentiële
aspecten op. De totale exportwaarde van Drenthe in 2015 bedraagt 4,1 miljard euro. Dit ligt ver onder de
exportwaarden van Fryslân, Groningen en Overijssel. Waarbij Fryslân, Groningen en Overijssel een aantal
sterke sectoren heeft waar ze behoorlijk veel waarde toevoegen op het gebied van export, doet Drenthe het in
alle sectoren ‘redelijk’, zonder een echte uitschieter. Als we de verdiepingsslag maken naar; welke landen
exporteren wij? Dan is Duitsland verreweg de grootste handelspartner op het gebied van export. Ook hebben
we inzicht verkregen in hoe groot de bedrijven zijn die exporteren, verdeeld op basis van de exportwaarde.
Hieruit komt naar voren dat het kleinbedrijf (0-9 personen) een zeer beperkte rol heeft op het gebied van
export. Ook het middenbedrijf(50- 250 personen) blijft ver achter ten opzichte van Groningen, Fryslân en
Overijssel. Voor de complete analyse ‘export Drenthe en vergelijking Fryslân, Groningen en Overijssel’ wordt
verwezen naar de bijlage.
Het aandeel bedrijven dat exporteert ligt als gevolg hiervan met 9,6% onder het nationale gemiddelde van
thans 10,1%. Stimuleren van internationalisatie van de Drentse economie is daarom voor de provincie Drenthe
één van de doelstellingen in de komende jaren. Internationalisatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan
deze ambitie.
Dit belang wordt ook aangegeven in het collegeakkoord. Internationale kansen worden erkend, als provincie
Drenthe willen we de exportagenda intensiveren met een concreet uitvoeringsplan. Ook willen we met
partners een agenda voor economische grensregio’s ontwikkelen. In de Economische Koers Drenthe 20162019 wordt het belang van internationalisering ook onderkend. Internationalisering wordt in de koers erkend
als een kans. Globalisering is geen nieuw fenomeen, al sinds enkele decennia neemt het aantal
grensoverschrijdende contacten toe. Dit vertaalt zich op economisch vlak in een toename van de buitenlandse
investeringen en de import/export. Het is een voortschrijdend proces. Voor steeds meer ondernemers wordt
de wereld het speelveld waarop ze opereren. Die toenemende verweving van economische activiteiten over
landsgrenzen heen vraagt dan ook steeds meer aandacht, ook voor ons als Provincie. Was nog geen 10 jaar
geleden een handelsmissie richting het verre oosten nauwelijks voorstelbaar, tegenwoordig is het eerder regel
dan uitzondering.
Desalniettemin is voor Drenthe ook de sociaaleconomische potentie van het aangrenzende Duitsland van grote
betekenis. Er valt veel winst te boeken door het grensoverschrijdende verkeer van ondernemers,
werkzoekenden, kenniswerkers en consumenten te bevorderen. Ondanks de technische mogelijkheden om
ongeacht de fysieke afstand ideeën uit te wisselen en plannen te maken, brengt globalisering opvallend genoeg
ook met zich mee dat mensen elkaar actief opzoeken in hun directe fysieke omgeving. De geografische
nabijheid van anderen maakt leren aangenamer, vergroot de uitwisseling van kennis en versterkt competitie.
Door de korte lijnen tussen partners lijkt de Drentse economie hiervoor uitstekend geëquipeerd.
Vanwege het belang van internationaal ondernemen voor (stuwende) groei van de bedrijvigheid wil de
provincie Drenthe in samenwerking met publieke en private organisaties het internationaal ondernemen in
Drenthe verder stimuleren en Drentse bedrijven actiever ondersteunen. Daarnaast hebben de huidige
economische situatie in Drenthe en de versnippering van ondersteunende activiteiten op het gebied van export
geleid tot een grotere behoefte aan (boven)regionale afstemming van de activiteiten, gericht op de
ondersteuning van internationaal ondernemen.
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Grensoverschrijdende samenwerking faciliteert economische groei en werkgelegenheid. Om de economische
verwevenheid met Duitse en andere internationale partners te intensiveren zetten wij in op versterking van de
internationale bereikbaarheid maar ook op het maken van goede grensoverschrijdende arbeidsmarktafspraken
en internationalisering van onze krachtige sectoren. Door ondernemers met internationale ambities optimaal
te faciliteren, te investeren in (inter)nationale spoor-, weg-, water- en luchtverbindingen en belemmerende
regelgeving weg te nemen, versterken wij onze internationale slagkracht en concurrentiepositie. Om de
Drentse ondernemers te voorzien in de toenemende behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten, werken
we aan inzetbaarheid van buitenlands talent. Oftewel; internationaal georiënteerd, met oog voor de behoeften
van onze bedrijven.

1.2

Doelstelling van het aanvalsplan

Voor een duurzame economische structuurversterking is een lange adem noodzakelijk. Daarnaast moet er
focus worden aangebracht in het stimuleren van de economie. Om deze focus te creëren en de Drentse
economie een zo groot mogelijke en gedragen internationale impuls te geven met een €500.000,-- voor de
periode van 2018-2021.
Het programma biedt ondersteuning aan ondernemers die willen internationaliseren door export en versterkt
de internationale concurrentiepositie van Drenthe. Het gevolg hiervan is een toename van de
werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het programma komt voort uit de knelpunten die het MKB
ervaart bij internationaal ondernemen. De activiteiten komen voort uit de bestaande vraag van het
bedrijfsleven in Drenthe en zorgen voor verdieping, verbreding en intensivering van de bestaande
instrumenten.
Het inzichtelijk maken van een doordachte effectieve en consistente aanpak voor het stimuleren en
ondersteunen van internationaal ondernemen. Met deze aanpak moet worden bereikt dat kansen voor
internationale marktontwikkeling worden ingevuld en het percentage ondernemingen in Drenthe dat
internationaal onderneemt groeit van de huidige 9,6% naar boven het nationale landelijke gemiddelde (thans
10,6%) in 2021.
De doelstellingen van de provincie zijn:
•
•
1.3

Verhogen van het aantal exporterende bedrijven.
Verhogen van de exportwaarde van bestaande (actief) internationaal opererende bedrijven.
Kwantitatieve resultaten:

•
•
•
•
•

Er wordt gestreefd naar 125 unieke bedrijven in 1 of meerdere van de activiteiten gedurende de
looptijd van het programma
Er wordt gestreefd naar een community van 300 Drentse bedrijfsprofielen op de online portals via
www.ikbendrentsondernemer.nl
Deelnemende bedrijven geven jaarlijks informatie over het behoud of uitbreiding van arbeidsplaatsen
waaraan internationale activiteiten mede toe hebben bijgedragen
Deelnemende bedrijven geven jaarlijks informatie over het exportvolume waaraan internationale
activiteiten mede toe hebben bijgedragen
Deelnemende bedrijven worden automatisch onderdeel van de campagne Internationaal
Ondernemen via het merk www.ikbendrentsondernemer.nl
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1.4

Kwalitatieve resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invulling van ambitie van de provincie Drenthe om ondernemers te informeren, stimuleren, verbinden
en faciliteren in hun ambitie internationaal te groeien en hen daarvoor de ondersteuning te bieden
Een geïntegreerde uitvoeringsstructuur van het provinciaal economisch beleid
Een ontwikkeld webportal; www.ikbendrentsondernemer.nl/exporteren dat ondernemers verbindt en
informeert over nationale en regionale activiteiten op het gebied van handelsbevordering en vragen
van ondernemers koppels aan mogelijke ondersteuning
Het in contact brengen van ondernemers met elkaar door het faciliteren van fysieke- en digitale
netwerken
Ondersteuning van ondernemers bij inzicht verkrijgen van de diverse fases van exporteren
Vraaggestuurde handelsmissies organiseren op basis van een interactieve wereldkaart, op basis van de
collectieve vraag internationale handelsmissies organiseren
Omzetgroei en groei bij B2B ondernemers via de inzet van E-commerce
Een betere internationale profilering en positionering van Drentse topsectoren door samen te werken
met andere internationale ecosystemen
Kennis- en competentieontwikkeling op het gebied van internationaal ondernemen bij het MKB
Beter inzicht in de exportkansen van een aantal regio’s binnen Europa en het organiseren van meer
samenwerking met deze regio’s
De benodigde monitoring en effectmeting, die naast impact ook tevredenheid meet over de geboden
ondersteuning (KPI’s)
Teruggedrongen versnippering van aanbod door intensivering en integraal werken tussen organisaties
en instanties in Drenthe (bereidheid tot gezamenlijke aanpak)
Er is een provinciale subsidieregeling opgesteld, waarbij ondernemers laagdrempelig per fase van
exporteren deskundigheid kunnen inkopen
De provincie Drenthe heeft inzicht in het ‘exportpotentieel’ in Drenthe en koppelt hier een proactieve
campagnebenadering aan
De provincie Drenthe heeft een duidelijke regierol gepakt op het gebied van internationaal
ondernemen (bovenregionale coördinatie en afstemming)
Op basis van haalbaarheid en behoefte MKB; een fysiek proactieve regie-organisatie (loketfunctie)
Per Drentse topsector een individueel aanvalsplan Internationaal Ondernemen in samenwerking met
de clusters
Intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en MKB, inzet van (internationale)
studenten en behoud van talent in de regio
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Het gevolgde proces:

Het aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe is opgesteld op basis van het Internationale Aanvalsplan
Fryslân. Het Friese aanvalsplan is opgesteld met behulp van een groot aantal stakeholders die betrokken zijn bij
en actief zijn in de Friese economie. Naast documentenonderzoek voor het vergaren van algemene informatie
zijn meerdere methoden gebruikt om ondernemers en betrokken organisaties aan te haken en informatie en
ideeën te verzamelen.
Zo zijn er op verschillende momenten (diepte-)interviews gehouden met een aantal per sector succesvolle
internationale ondernemers en andere stakeholders. Deze interviews waren enerzijds bedoeld ter oriëntatie op
de behoefte van de sectoren en anderzijds om de kenmerken van succesvolle ondernemers vast te stellen.
Daarnaast zijn openbare MKB-brede sessies gehouden met daarin dezelfde thema’s. Naast de opbouwende
discussies die gevoerd zijn, zijn alle sessies in ieder geval ingegaan op:
• de internationale kansen voor de Friese ondernemingen in de genoemde sectoren
• op welke manier de benoemde kansen kunnen worden benut
• welke belemmeringen er worden ervaren bij internationaal ondernemen en hoe weg te nemen
Daarnaast is de vraag hoe bestaande instanties en dienstverleners (KvK, NOM, WTC, overheid, etc.) kunnen
bijdragen aan de succeskansen van de internationalisering van de Friese economie als geheel en hoe ze de
individuele kansrijke activiteiten van Friese ondernemingen specifiek kunnen ondersteunen aan bod gekomen.
Tijdens het seminar zijn veel ideeën genoemd voor het aanwenden van het geld dat de provincie beschikbaar
stelt voor de uitvoering van maatregelen waarmee internationaal ondernemen wordt gestimuleerd.
Om de behoeften van ondernemers bij internationaal ondernemen en de eerste denkrichtingen voor de
maatregelen te bevestigen, is gebruik gemaakt van een enquête. De op het seminar geïnventariseerde
behoeften en de aangedragen mogelijke oplossingsrichtingen zijn in de enquête getoetst. Uiteindelijk hebben
132 van de 635 ondernemers (21%) de enquête ingevuld.
Proces provincie Drenthe:
Zoals vermeld, heeft de provincie Fryslân uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag- en behoeftes van
ondernemers in hun provincie op het gebied van internationaal ondernemen. Bij het opstellen van dit
aanvalsplan worden de uitkomsten van de interviews, seminars en enquête meegenomen als input voor een
Drents aanvalsplan internationaal ondernemen. De vraag- en behoeften worden als basis uitgangspunten
meegenomen, en vervolgens wordt er een Drentse vertaalslag gemaakt naar een Aanvalsplan Internationaal
Ondernemen Drenthe.
Er wordt aangenomen dat de uitkomsten van het ‘marktonderzoek’ dat in Fryslân is verricht aanneembaar
gelijkwaardig zal zijn als in Drenthe. In grote lijnen volgen wij als provincie Drenthe de uitkomsten, en wordt er
op thema’s en inhoud aangepast. Grotendeels zijn de uitkomsten van het generieke MKB vergelijkbaar met ons
Drentse MKB, sectoraal zal meer maatwerk vergen. Kortom, in generieke zin borduren wij als provincie Drenthe
verder op de resultaten uit Fryslân, sectoraal zal de verdieping gezocht worden op basis van behoeften en
volwassenheidsfasen van de sectoren.
Om de uitkomsten van de provincie Fryslân niet zomaar over te nemen, zijn de conclusies getoetst binnen het
Drentse MKB. Er is de tijd genomen om de verdiepingsslag in Drenthe te maken m.b.t. internationaal
ondernemen. Deze verdiepingsslag bestond uit een vijftal actielijnen, die tevens de basis vormen voor het
‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe’.
De vijf actielijnen zijn als volgt ingezet:
1. Externe analyse publiek-private partijen i.r.t. internationaal ondernemen en export
2. Onderzoek economische ontwikkelingen Drenthe i.r.t. internationaal ondernemen en export
3. 50-tal gesprekken gevoerd met ondernemers, brancheorganisaties en overheden
4. Analyse bestaand aanbod ondersteuning internationaal ondernemen
5. Beleidskaders internationaal ondernemen (Aanvalsplan internationaal ondernemen Drenthe)
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Feiten en ontwikkelingen:

3.1 Feiten en ontwikkelingen:
Drenthe hoort met een exportwaarde van 4,1 miljard euro tot de achterhoede in Nederland. De kleine- en
middelgrote ondernemingen uit Drenthe zijn minder gericht op export van goederen en diensten dan
ondernemingen in de meeste provincies. Ook is het aandeel bedrijven dat internationaal actief is (9,6%) lager
dan het landelijk gemiddelde van 10,1% Hoewel de nadruk wordt gelegd op het stimuleren van export, is
internationalisering breder. Naast export kunnen ook import, grensoverschrijdende samenwerking en het
vestigen van Drentse ondernemingen in het buitenland (of andersom) gerekend worden tot internationalisatie
van de Drentse economie. Dit aanvalsplan beperkt zich voorlopig alleen tot export- en grensoverschrijdende
samenwerking.
Speerpuntsectoren
Een regio kan niet overal goed in zijn. De provincie Drenthe kiest er daarom voor om te focussen op een
beperkt aantal sterke en/of kansrijke economische clusters ofwel speerpuntsectoren. Nederland kent negen
van dergelijke sectoren; in Drenthe zijn vier van deze sectoren sterk vertegenwoordigd die internationaal
onderscheidend kunnen zijn. Vanuit deze focus is gericht gekozen om het aanvalsplan hoofdzakelijk te richten
op en te verdiepen in de internationale kansen voor de marktsectoren:
Deze sectoren zijn geselecteerd omdat ze zijn ingebed in de historie van de Drentse economie, omdat de
Drentse kennis in deze sectoren hoog is, omdat er substantiële nieuwe marktkansen liggen voor
internationalisering en omdat de sectoren perspectief bieden op groei van werkgelegenheid. Sterker maken
wat al sterk is of sterk(er) kan worden is hierbij het motto. Naast deze sectoren wordt verder ingegaan op het
MKB in generieke zin, omdat blijkt dat een aantal van de geconstateerde knelpunten en behoeften een
generiek karakter hebben en daarmee niet specifiek zijn gebonden aan een sector.
Internationale zichtbaarheid en internationaliseringsactiviteiten zijn voor de Drentse speerpuntsectoren
Chemie, Maakindustrie en Health belangrijke economische dragers in de strategische ontwikkeling. Op basis
van een eerste oriëntatie liggen er voor deze sectoren aanwijsbare kansen.
De ontwikkeling van deze clusters en het opbouwen van duurzame concurrentiekracht vergt langjarige
investeringen in samenhangende programma’s die een goede basis vormen om verder te ontwikkelen.
De ‘ingrediënten’ voor verdere ontwikkeling zijn (naar verwachting) niet voor al deze sectoren hetzelfde. De
strategie om deze doelstellingen te bewerkstelligen hangt af van de invulling van de keten, de volwassenheid
en ontwikkelingsfase van de bedrijfssector. Samen met de beleidsmedewerkers van de bovengenoemde
thema’s zal verkend worden in welke fase de sector zich bevindt en hoe wij als provincie Drenthe een bijdrage
kunnen leveren aan de export per sector door middel van ‘custom made’ export-aanpak.
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4

Kansenkaart provincie Drenthe

4.1 Groene (vezel) chemie:
Chemie en dan vooral vezelchemie is sterk vertegenwoordigd in Drenthe. Geconcentreerd in Zuidoost-Drenthe
heeft deze sector een toppositie in Nederland en Europa op het gebied van innovaties. (Chemport Europe) De
helft van de synthetische vezelproducties van Nederland wordt op het Emmtec Industry & Business Park in
Emmen gemaakt. En Drenthe staat in de top 3 in Europa op het gebied van industriële garens. De volgende
stap is de inzet op groene chemie. Gevestigde grote bedrijven en ondernemers uit het MKB haken nu al in op
de ontwikkelingen richting een Biobased Economy. Het bedrijfsleven, de Drentse overheden en
kennisinstellingen trekken hierin gezamenlijk op.
4.2 Agribusiness & Tuinbouw:
De agrarische- en (glas) tuinbouwsector in Drenthe staan bekend om hun veerkracht en innovatieve
werkwijzen. De ondernemers lopen voorop in het benutten van stoffen uit planten, in sensortechnologie en
water- en nutriëntenmanagement. Planten bieden van nature stoffen (plantinhoudstoffen) die unieke
eigenschappen hebben. De specifieke teelt van deze gewassen en het toepassen van deze stoffen door
verwerkende industrie is de kroon op de Biobased Economy. Drenthe heeft de ondernemers en de kennis om
dit te realiseren. Dat geldt ook voor de toepassing van reststromen. De toepassing van reststromen en het
gebruik van plantinhoudstoffen als hoogwaardige grondstoffen bieden de basis voor unieke Drentse innovaties.
Veel gewassen kunnen gebruikt worden als grondstof voor bepaalde kunststoffen, gezondere voeding en/of
medicijnen. Andersom kunnen bepaalde Biobased producten weer goed worden ingezet in de agrarische- of
(glas) tuinbouwsector. De provincies Groningen en Drenthe zijn onlangs door de Europese Unie gezamenlijk
aangewezen als voorbeeldregio voor de ontwikkeling van een groene chemiesector, waarin zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van biologische grondstoffen.
4.3 HTSM:
Noord-Nederland meldt zich als aankomende High Tech-regio van wereldformaat. Region of Smart Factories?
Doorbraakmaterialen? Big Data als de grote verschilmaker? Crosslinks met de grote maakschappelijke
uitdagingen van Europe 2020? De regio heeft meer in huis dan je zou denken en met wat extra energie kunnen
we dat ombouwen tot een ecostructuur waarbinnen de maakindustrie weer kan floreren. Dat is de opdracht
die de nieuwe Taskforce HTSM, een coalitie van de belangrijkste Noordelijke hightechbedrijven en initiatieven ,
zichzelf heeft gesteld. Op naar nieuwe- en bestendige werkgelegenheid in de maakindustrie. HTSM is een
brede sector. Gelet op de competenties in de regio (bij bedrijven en instellingen) en het perspectief op
kansrijke nieuwe bedrijvigheid zet de tasforce in op vier speerpunten. Elk thema staat op zich, maar de
combinatie van wordt helemaal interessant. De speerpunten zijn ‘embedded intelligence’, ‘advanced
materials’, ‘adaptive manufacturing’ en ‘High Tech Instrumentation’.
4.4 Health:
De ambitie van het domein gezondheidseconomie als bouwsteen en pijler van de Economische Koers 20162019 van nieuwe en slimme verbindingen tussen economische kansen en het vinden van innovatieve
oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Als strategische uitganspunten, gebaseerd op sterke punten en
kansen in Drenthe wordt onder andere ingezet op ‘Medische Technologie’ en Internationalisering. Ook liggen
er kansen door crossovers te zoeken met sensortechnologie en food- en nutrion. De sector ‘Health’ bestaat
voor een groot deel uit MKB-bedrijven. Dat er (internationale) kansen liggen voor deze sector staat vast, dit
wordt gesignaleerd binnen de sector en ze geven aan om met de overheid en het MKB een programma te
ontwikkelen die internationale kansen identificeert en benut. Drenthe heeft de Health Hub Roden. Het betreft
een netwerkorganisatie met een groot aantal partners. De sector ‘Health’ is internationaal al behoorlijk actief.
Grensoverschrijdende netwerkontwikkelingen, projectontwikkeling en internationale business development
wordt gestimuleerd.
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4.5 MKB Generiek
Naast de speerpuntsectoren Chemie, Maakindustrie en Health zijn de overige sectoren in Drenthe
ondergebracht in deze paragraaf. Omdat hier minder sprake kan zijn van specifieke branche kenmerken, is
hieronder een algemeen beeld opgenomen van wat leeft in MKB organisaties rondom het thema
internationalisering.
Onderstaande grafiek geeft voor de verschillende sectoren per sector het aantal gevestigde ondernemingen
weer vestigingen in Drenthe weer.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat naast de genoemde speerpuntsectoren Chemie, Maakindustrie en Health
eveneens andere ‘sectoren’ prominent aanwezig is binnen Drenthe.
4.6 Internationale kansen Drenthe
De internationale kansen per sector zijn verschillend. Elke sector heeft zijn eigen potentiele (internationale)
afzetmarkt. Momenteel is nog niet duidelijk waar deze kansen specifiek zitten, in welk landen en in welke
regio’s. Om de internationale kansen te benutten, zal verder onderzoek moeten worden gedaan. Tijdens het
schrijven van het aanvalsplan was het tijdsbestek te kort om hier een (externe) analyse op uit te voeren. Voor
de hand ligt uiteraard wel, gezien de exportwaarden van de overige provincies dat Duitsland nog enorm veel
economische potentie heeft voor Drenthe.
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5

Stakeholdersanalyse Internationaal Ondernemen

5.1
Inleiding
Ondernemers die export overwegen als strategische optie, hebben vaak beperkte informatie over de
marktomstandigheden, de gewoontes en de behoeftes in het buitenland. Om deze hindernissen te
overwinnen, doen kleine ondernemingen vaak een beroep op de internationale ervaring van hun netwerk, hun
klanten en hun leveranciers. Een regionale economie kan alleen floreren als ook de basis op orde is. De
economische clusters moeten ingebed zijn in een breder systeem van bedrijven en instellingen.
Door de kleinschaligheid heeft het MKB vaak minder mogelijkheden voor zelfstandige research & development,
voor markt- en productinnovaties en voor export. De kennisinstellingen spelen een belangrijke rol, door in te
spelen op een betere valorisatie van de beschikbare kennis. Een betere afstemming van de marktvraag op het
kennisaanbod kan voor de kennisinstellingen zelfs extra bedrijfsmatige spin off opleveren. Door de sterke
gerichtheid op de economische speerpuntsectoren Groene Chemie, Maakindustrie en Health wil de provincie
de innovatie in het stuwende MKB stimuleren.
Om voor bedrijven en publieke instellingen van binnen en buiten Drenthe aantrekkelijker te worden, is een
meer gestructureerde en proactieve aanpak van betrokken organisaties wenselijk om het vestigingsklimaat te
versterken.
Deze investeringsbevordering vergt vooral coördinatie tussen partijen die hierbij een rol spelen. Het in
samenwerking met andere partijen verhogen van de concurrentiekracht door het bevorderen van het
innovatievermogen, het internationaal ondernemen en het vestigingsklimaat van het Drentse MKB kunnen
achterstanden ten opzichte van landelijke gemiddelden worden ingelopen.
Vanwege het belang van export voor (stuwende) groei van de bedrijvigheid en het effect op innovatie en
structuurversterking, wil de provincie het internationaal ondernemen verder stimuleren en ondersteunen.
5.2
Bestaande organisaties en dienstverlening voor internationalisering:
Als onderdeel van de opzet van het aanvalsplan internationaal ondernemen zijn de organisaties, diensten en
producten die reeds beschikbaar zijn voor ondernemers die zich bezig (gaan) houden met internationaal
ondernemen in kaart gebracht. Deze analyse, die in zijn geheel is opgenomen in bijlage, geeft inzicht in de
organisaties en reeds beschikbare diensten en producten waar ondernemers in Drenthe terecht kunnen met
vragen over exporteren. Per organisatie is in beeld gebracht welke producten en diensten zij aanbieden en wie
hun doelgroep is. Op basis van de analyse is per stakeholder het gesprek aan gegaan. De
verschillende
onderdelen waarbij verschillende organisaties de ondernemers in Drenthe kunnen ondersteunen zijn: Op basis
van bovengenoemde indeling en bestaande dienstverlening van de genoemde organisaties is onderstaande
samenvatting gemaakt (voor meer informatie over de organisaties, zie bijlage):
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5.3
Onderwijs
Het onderwijs wordt gezien als een belangrijke speler bij het stimuleren van internationalisatie. Enerzijds
omdat zij de medewerkers en collega’s van de toekomst opleiden, waarbij het belangrijk is dat de opleiding
goed aansluit bij de behoefte van de ondernemer, anderzijds omdat onderwijsinstellingen zeer uitgebreide
internationale netwerken hebben waar gebruik van gemaakt kan worden bij internationaal ondernemen.
5.4
Internationale netwerken
Onderwijsinstellingen hebben een zeer uitgebreid internationaal netwerk door het groot aantal convenanten
dat zij hebben met onderwijsinstellingen in het buitenland en de diverse internationale
samenwerkingsverbanden waarin zij participeren. De onderwijsinstellingen hebben veelal tientallen, al dan niet
honderden, contracten met partnerinstituten binnen en buiten Europa.
Vooral bij de HBO en WO onderwijsinstellingen in Noord-Nederland is internationalisering een belangrijk
onderdeel van de strategische ambities. Zo heeft bijvoorbeeld Stenden internationalisering benoemd als
strategische pijler. De onderwijsinstellingen bieden een groot aantal opleidingen geheel of gedeeltelijk in het
Engels aan om de randvoorwaarden voor een internationale school te scheppen.
Stenden beschikt naast haar locaties in Nederland ook over vestigingen in Qatar, Zuid Afrika, Thailand en
Indonesië, waardoor studenten de mogelijkheid hebben om hun opleiding door middel van een grandtour te
volgen op de verschillende buitenlandse vestigingen. Hanzehogeschool Groningen en de RUG beschikken over
vergelijkbare buitenlandse vestigingen. Daarnaast kent Stenden Emmen een hoge populatie Duitse studenten.
Buitenlandse studenten die hun studie geheel of gedeeltelijk in Noord-Nederland komen volgen, kunnen
mogelijk kansen bieden voor het bedrijfsleven. Zij kennen hun eigen cultuur, normen, waarden en taal en
kunnen dit inzetten bij vragen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen buitenlandse studenten mogelijk
waardevolle internationale contacten hebben en zijn ze mogelijke ambassadeurs voor Nederland wanneer zij
teruggaan naar hun herkomstland. Daarom is het interessant om te kijken naar de populatie buitenlandse
studenten en naar hun land van herkomst.
Het aantal buitenlandse studenten dat studeert aan HBO en WO onderwijsinstellingen in Noord-Nederland is
hieronder in beeld gebracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in studenten die een volledige opleiding
volgen of één of twee semesters volgen aan de betreffende onderwijsinstelling. De aantallen in onderstaande
tabel zijn momentopnames en de cijfers zijn afgerond, maar het geeft wel een beeld van het aantal
buitenlandse studenten dat studeert in Noord-Nederland.
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Momenteel vertrekt het merendeel van de studenten na het afronden van hun opleiding terug naar land van
herkomst. In het landelijk actieplan “Make it in the Netherlands! – Programma 2013-2016” staat beschreven
dat 70% van de internationale studenten in Nederland wil blijven nadat zij zijn afgestudeerd, maar dat ‘slechts’
27% daadwerkelijk blijft. Het actieplan is er daarom op gericht om zorg te dragen dat zoveel mogelijk
internationale studenten kiezen om in Nederland te blijven werken nadat zij zijn afgestudeerd. Daarnaast heeft
het actieplan als doelstelling om de contacten warm te houden met de internationale studenten die wel
besluiten om Nederland te verlaten.
Het IND komt buitenlandse studenten die op basis van een verblijfsvergunning, met het doel studie in
Nederland, hebben gestudeerd (HBO of WO) tegemoet aangezien buitenlandse studenten in aanmerking
komen voor een ‘zoekjaar’. In dit jaar hebben afgestudeerde buitenlandse studenten een jaar de tijd om een
baan als kennismigrant te vinden. Ook het International Welcome Center North kan een bijdrage leveren aan
het ‘behouden’ van buitenlandse studenten.
Bovengenoemde ontwikkelingen bieden kansen voor MKB ondernemers om kennis te verkrijgen over cultuur,
normen en waarden en gebruiken van inwoners van landen waar hun exportinteresse ligt. De kansen dat een
buitenlandse student een MKB ondernemer kan voorzien van een uitgebreid internationaal netwerk lijkt op
basis van de interviews minder waarschijnlijk, hoewel uitzonderingen hierop bekend zijn; buitenlandse
studenten die een afstudeeropdracht verrichten voor een Nederlandse onderneming in het land van herkomst.
Het netwerk van aangesloten partnerinstellingen van onderwijsinstellingen in Noord Nederland voorziet daarin
echter beter.
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6

Knelpunten en behoeften:

6.1
Inleiding
Uitgangspunt van dit aanvalsplan is dat de economische activiteiten en instrumentontwikkeling de basis
moeten vormen om de drempel voor het Drentse start-ups en het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor
internationale handel zo laag mogelijk te houden. Tevens willen wij als provincie Drenthe ondernemers bewust
maken van de kansen die er liggen voor Drentse bedrijven. Het zijn de ondernemers die de beoogde
internationale groei moeten realiseren en daarom is het essentieel dat de maatregelen goed aansluiten bij de
behoeften van de ondernemers
6.2
Resultaten
Uit de interviews blijkt dat - om succesvol internationaal te kunnen ondernemen een ondernemer tenminste zou moeten beschikken over zes karakteristieken
waarop uiteindelijk de vastgestelde behoeften zijn terug te voeren (zie figuur).
Hierbij is sprake van een zekere fasering in het exportstadia van de ondernemer.
Een ondernemer die internationaal actief wil zijn, heeft in eerste instantie een
gezonde combinatie van lef en ambitie nodig (fase 1, nog meer dan drie jaar nodig
tot succesvol internationaal ondernemen). Zonder deze elementen is
internationaal ondernemen niet kansrijk. Vervolgens moeten de product /markt
combinaties voor het buitenland ontwikkeld worden (fase 2, nog meer dan twee
jaar nodig voor succesvol internationaal ondernemen). Hierbij is te denken aan
het aanpassen van de bestaande succesvolle “binnenlandse producten” zodat
deze aansluiten op de buitenlandse markt. Belangrijk bij een toename in omzet is dat
de organisatie gereed is voor een toestroom van buitenlandse orders of een aanvullende mechanisatie /
automatisering om onder andere de kostprijs voldoende laag te houden. Kortom, de organisatie (operating
model) moet klaar zijn voor internationaal ondernemen (fase 3, meer dan een jaar nodig voor succesvol
internationaal ondernemen).
Als aan de voorgenoemde stappen is voldaan, volgt ontwikkeling van het buitenlandse netwerk (fase 4, minder
dan een jaar nodig voor succesvol internationaal ondernemen). In onderstaande figuur zijn de stappen visueel
gemaakt:
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6.3
Knelpunten
De ondernemers die internationaal ondernemen of van plan zijn dit te gaan doen geven in de enquête aan
tegen een aantal knelpunten aan te lopen. Deze knelpunten hangen sterk af van de manier waarop
ondernemingen internationaal ondernemen en worden door de verschillende ondernemingen anders beleefd
en belangrijk gevonden.
Als er gekeken wordt naar de uitkomsten van de knelpunten bij exporteren vallen er een aantal punten op. De
belangrijkste knelpunten worden hieronder opgesomd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoge kosten voor handelsreizen, beurzen e.d.
Gebrek aan kapitaal/ financiële middelen
Onvoldoende kennis/ vaardigheden in eigen bedrijf
Cultuur/ taalverschillen
Tekort aan kennis/ marktinformatie/ relevante netwerken
Gebrek aan ondersteuning/ advies

6.4
Behoeften
Vanuit de wens van veel ondernemers om zich meer te richten op de internationale markt en de knelpunten
die daarbij worden ondervonden, ontstaan behoeften van ondernemers die het succespotentieel van
internationalisatie verbeteren. Op basis van de eerder verkregen informatie uit de enquête zijn de behoeften
gecategoriseerd in deskundigheidsbevordering, planvorming, productinnovaties, organisatieverandering,
financiering en netwerk (zie figuur).
Het gros van de ondernemers geeft aan voornamelijk hulp en ondersteuning in natura (70%) te waarderen.
Uitleg van licenties, uitleg over specifieke landen en hulp bij planvormen scoren daarbij hoog in de
verschillende categorieën. Daarnaast geeft een kwart van de ondernemers aan behoefte te hebben aan
financiële ondersteuning. Deze ondersteuning is primair gedreven door de behoefte aan ondersteuning bij het
zoeken en aanvragen van subsidiëring (25%) en de behoefte aan financiering en subsidiëring (32%).
Eventueel verkregen ondersteuning wordt voornamelijk gebruikt voor de marktbewerking en netwerk opbouw
in het buitenland (41%), op afstand gevolgd door organisatieverbetering (21%) en marktonderzoek (18%) en
productontwikkeling (16%). Hierbij geeft de helft van de ondernemers aan hiervoor gebruik te willen maken
van een revolving fund indien beschikbaar.
Ondersteuning bij handelsmissies (49%), beursbezoeken (77%) en marktonderzoek (66%) zijn drie vormen van
ondersteuning die hoog gewaardeerd worden door de ondernemers. Een groot deel van de ondernemers
(72%) geeft aan verder geholpen te worden door begeleiding en ondersteuning bij de opvolging van
internationale contacten en contacten die internationalisatie mogelijk maken.
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7

Maatregelen Internationaal Ondernemen Drenthe:

7.1

Ondersteuning, coaching en ontwikkelingspotentieel

Ondernemingen in verschillende fasen van internationale handel hebben verschillende behoeften om
internationaal succesvol te kunnen zijn. Ondersteuning op maat van de bedrijfssector en de ontwikkelingsfase
van een onderneming is dan ook belangrijker dan algemene activiteiten of instrumenten. Ook moet een
onderscheid gemaakt worden tussen ondernemingen die klaar zijn om te exporteren en ondernemingen die
dat nog niet zijn. De omvang van de internationale activiteiten hangt mede af van de ontwikkelingsfase van de
onderneming, de middelen en de omgevingsfactoren in de thuismarkt en de buitenlandse markt. De timing en
risico’s van deze benadering is verschillend en ondernemingen moeten afwegen of ze deze risico’s willen
beperken en kiezen voor een conservatieve benadering, of daarentegen behoefte hebben om nieuw
marktaandeel te verwerven. De strategie voor internationale handel moet dus passen in de algemene
strategische doelstellingen van de onderneming en het tijdstip moet kloppen.
Hoewel ondersteuning vanuit de provincie helpt, ligt de beslissing om al dan niet te internationaliseren in de
eerste plaats bij de ondernemer. Ondernemingen moeten zich bewust zijn van de mogelijke voordelen en
risico’s van internationalisatie en op basis hiervan invulling geven aan hun strategie. Hoewel de belemmeringen
voor internationalisatie de afgelopen jaren verminderd zijn, is het voor kleine en middelgrote bedrijven nog
steeds een uitdaging om de nog bestaande barrières te overwinnen. Internationaal ondernemen gaat gepaard
met additionele risico’s en onzekerheid en niet alle ondernemers zijn bereid om deze risico’s te nemen.
In een tijdspad van een aantal jaren kunnen ondernemingen ondersteund en gecoached worden door
ondernemingen die een fase verder zijn. Hierdoor wordt kennis doorgegeven en ontstaat een netwerk van
Drentse ondernemingen met de potentie en ambitie om internationaal te ondernemen die voor additionele
synergie zorgt en de kans van slagen aanzienlijk moet verhogen.
Op basis van de analyse van de behoefte van de ondernemers zijn in dit hoofdstuk 3 maatregelen geformuleerd
waarmee invulling wordt gegeven aan de behoefte van MKB ondernemers om succesvol internationaal te
kunnen ondernemen. De consultatie van ondernemers heeft een omvangrijk en divers pallet aan behoeften
opgeleverd. Bij de vertaling van de behoeften naar maatregelen is een selectie gemaakt van de behoeftes die
veelvuldig zijn genoemd. De uitkomst is een samenhangend pakket aan maatregelen die invulling geven aan de
belangrijkste behoeften van de Drentse ondernemers en daarmee een impuls kunnen geven aan de Drentse
export.
7.2

Maatregelen en activiteiten:

• Realisatie van een exportportal: www.ikbendrentsondernemer.nl/exporteren
Er bestaan veel maatregelen/activiteiten, voornamelijk op nationaal en regionaal niveau, die de internationale
handelsbevordering stimuleren. Door deze diversiteit van maatregelen zijn er ook veel organisaties betrokken
bij dit domein. Momenteel bestaat er weinig inzicht en samenhang in dit speelveld waardoor het Drentse MKB
mogelijkheden voor internationale handelsbevordering niet benut.
Er wordt een webportal ontwikkeld waar informatie en activiteiten van partners en aanbieders
(brancheorganisaties en externe deskundigheid) op lokaal, provinciaal en nationaal niveau in het kader van
internationale handelsbevordering inzichtelijk worden gemaakt en waarin (potentieel) internationaal actieve
MKB-bedrijven worden verbonden. Concreet wordt er via de webportal het volgende opgeleverd:
•
•
•
•
•

Lokale, provinciale en nationale initiatieven m.b.t. exportstimulering zichtbaar
300 profielen van bedrijven verzameld, in beeld gebracht via een interactieve wereldkaart en
onderling met elkaar verbonden (Wie zijn ze, waar zijn ze internationaal actief, kennis delen)
Een interactieve wereldkaart waarbij +- 3.500 bedrijven naar hun ambities wordt gevraagd, welk land
vinden ze interessant, vanuit data proactief samenbrengen en organiseren
Concrete informatie per fase van exporteren over internationaal zakendoen
De subsidieregeling wordt weggezet op de portal, inclusief een interactieve meter die aangeeft
hoeveel financiering er nog beschikbaar is
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•
•
•
•
•

Elke deelnemer aan het programma wordt toegevoegd op de portal, exposure wordt gegenereerd en
Drents internationaal MKB krijgt een gezicht
Een actuele reisagenda komt beschikbaar met landelijke/ provinciale handelsreizen en
beursinzendingen
Een forum komt beschikbaar waarop vragen van Drentse bedrijven opvangen m.b.t.
exportstimulering. Dit zal in de vorm van een makelaarsfunctie zijn. Vanuit de netwerken zitten vaak
de partijen die een antwoord op vragen hebben
De webportal zal de kapstok zijn vanuit de provincie Drenthe omtrent internationaal ondernemen,
alles wordt ontsloten via deze website
Er wordt een ‘één dienstverlenend’ netwerk voor ondernemers gecreëerd voor zowel binnen
Nederland als in het buitenland (publiek-private samenwerkingsovereenkomst)

• Organisatie van regionale handelstafels
Ondernemers hebben behoefte aan het leren van elkaar. Dit kenmerkt de leervoorkeur van het MKB. Kennisen competentieontwikkeling door onderling leren en uitwisselen van ervaringen. Thema’s kunnen zijn: landen,
sectoren, combinatie van beide, procesvraagstukken zoals E-commerce en kansen op een buitenlandse markt
of productcertificering Duitsland. Regionale handelstafels voorzien in die behoefte.
Handelstafels kunnen daarnaast ook worden ingezet als follow-up instrumenten als de interactieve wereldkaart
waarbij vraaggestuurd de behoefte van ondernemers wordt gepeild. 3.500 bedrijven worden gevraagd naar
welk land ze de aankomende jaren willen inzetten, verzamel deze data en organiseer sessies. (vanuit de massa)
Ook kunnen handelstafels benut worden om ondernemers lokaal op de hoogte te brengen van de verschillende
instrumenten en mogelijkheden die er beschikbaar zijn. Het aantal handelstafels kan eenvoudig verhoogd
worden als er bij ondernemers behoefte is aan een vervolgsessie.
• Jaarlijks grootschalig evenement
Bedrijven ervaren gebrek aan informatie en kennis m.b.t. export, specifieke kennis van buitenlandse
afzetmarkten en komen te kort in exportvaardigheden. Om aan deze vraag tegemoet te komen faciliteert de
provincie Drenthe in samenwerking met alle extern betrokken deskundigen en internationaal actieve bedrijven
jaarlijks een grootschalig exportevent. Doel is om bedrijven kennis te laten maken met internationaal
ondernemen en daarnaast de verdiepingsslag te maken.
• Economische missies inclusief matchmaking
De provincie Drenthe organiseert diverse handelsmissies voor Drents MKB. Essentiële voorwaarde hierbij is wel
dat het vanuit de vraag van de ondernemers moet komen. (Collectief, minimaal 10 deelnemers) Economische
missies (beursbezoek, beursdeelname en handelsreizen) zijn van belang om de internationale handel te
bevorderen. Via economische missies kunnen bedrijven snel contacten leggen in het desbetreffende land om
samenwerking en export tot stand te brengen. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om de meest
kansrijke regio’s gelieerd aan de Drentse topsectoren te bezoeken. (inkomende en uitgaande missies)
• Export door E-commerce
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de bedrijven hun export via internet is ontstaan en dat internet
steeds belangrijker is geworden. Export omzet realiseren via E-commerce heeft volgens bedrijven de toekomst.
Persoonlijk contact blijft essentieel, maar het speelveld is de afgelopen jaren wel aanzienlijk veranderd. Niet
alleen voor B2C biedt E-commerce veel kansen, maar ook B2B geeft E-commerce veel exportkansen. Veel MKBondernemers hebben niet de kennis en mogelijkheden in huis om op deze ontwikkelingen in te spelen.
Om bedrijven te helpen bij het realiseren van hun exportpotentieel via E-commerce worden zij hierin begeleid.
Doel is om het MKB te laten aansluiten bij de technologische infrastructuur van deze tijd. Bij de uitvoering van
deze activiteiten wordt er gebruik gemaakt van een geselecteerd aantal multimediabedrijven in Drenthe,
gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van internationale B2B verkoopkanalen via internet. Waar
mogelijk wordt de aansluiting gezocht met diverse kennisinstellingen.
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• Samenwerking MKB en onderwijs
Een kenmerk van (MKB)-ondernemers is echter dat het hen vaak ontbreekt aan tijd, specifieke informatie en
(hoogwaardige) kennis over buitenlandse afzetmarkten om hun innovaties internationaal te vermarkten.
Daardoor blijft het realiseren van internationale kansen achter waardoor het internationale
concurrentievermogen van bedrijven afneemt. Dit leidt tot een groeiende vraag van MKB bedrijven naar
internationaal geschoolde studenten/trainees.
Om het internationale concurrentievermogen van bedrijven te verbeteren is het belangrijk dat studententrainees op juiste wijze ingezet worden bij MKB ondernemers om hen te ondersteunen bij exportactiviteiten.
Deze ondersteuning kenmerkt zich enerzijds door onderzoek op specifieke thema’s (o.a. internationale
marktverkenning, onderzoek naar distributie-ketens) en anderzijds door de uitvoering van diverse activiteiten
in het exportproces (o.a. voorbereiding handelsmissies, export binnendienst ondersteuning, sales). Dit
betekent dat ondernemers behoefte hebben aan studenten die zowel flexibel, kortstondig als ook langdurig
inzetbaar zijn. Dankzij deze vraaggestuurde ondersteuning van bedrijven door studenten-trainees kunnen de
‘global’ economische uitdagingen door bedrijven in Drenthe opgepakt worden. Uitgevoerde activiteiten
worden uitgevoerd door kennisinstelling Stenden Emmen en Hanzehogeschool Groningen. (Indien mogelijk)
Onderzoek op specifieke thema’s: In dit onderdeel worden studenten ingezet voor internationale, kortlopend
export onderzoeksopdrachten van MKB bedrijven. Duur van deze opdrachten varieert van 4 weken tot 3
e
e
maanden en is vooral geschikt voor 2 en 3 jaars studenten. Deze opdrachten vallen niet onder reguliere
opleidingsprogramma’s, maar zijn bedoeld voor studenten om extra werkervaring op te doen bij het MKB.
Exporttraineeships: Hierbij worden (Nederlandse en buitenlandse) studenten ingezet voor langlopende export
en internationale onderzoeksopdrachten van MKB bedrijven. Dergelijke opdrachten gaan vaak over complexe
internationaliseringsvraagstukken en vereisen daarom talentvolle laatstejaars studenten, met specifieke
profieleisen. Deze student voet zijn internationale afstudeeropdracht uit bij het bedrijf. Na afronding van de
afstudeeropdracht gaat de student, inmiddels afgestudeerd, aansluitend als trainee bij het zelfde bedrijf zijn
onderzoek implementeren. De totale duur van dit afstudeeronderzoek met aansluitend traineeships is 12
maanden.
• Inzicht diverse fases van export structuur
Om als MKB bedrijf internationaal succesvol te exporteren wordt over het algemeen drie jaar gerekend. Binnen
deze drie jaar moet een ondernemer een aantal fases door. Een ondernemer leeft in de waan van de dag,
terwijl succesvol internationaal ondernemen juist het tegenovergestelde is: structuur. Exporteren kent 6 fases.
•
•
•
•
•
•

Fase 1: verkennen
Fase 2: planvorming
Fase 3: organisatieontwikkeling
Fase 4: financiering
Fase 5: netwerken
Fase 6: exporteren

Deze fases zijn via de webportal uitgewerkt tot een eenduidige structuur, een stappenplan om internationaal
zaken te doen. Binnen deze zes fases wordt de webportal uitgebouwd tot 240 pagina’s die alles omvatten om
internationaal succesvol te zijn, gekoppeld aan de behoefte van de ondernemer. Ook de subsidieregeling sluit
naadloos aan op de diverse fases van internationaal ondernemen. Uiteindelijk zal de ‘kapstok’ internationaal
ondernemen via de webportal de ingang zijn waar alles digitaal ontsloten is.
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• Internationale profilering en positionering Drentse topsectoren
Drenthe heeft een aantal sterke topsectoren. Slechts een deel daarvan is internationaal actief. De
mogelijkheden voor expansie van deze bedrijven binnen de topsectoren ligt echter niet in Nederland maar in
internationaal georienteerde ketens en markten. De Duitse markt is voor de meeste ondernemers interessant
vanwege de bereikbaarheid, de omvang en de positionering.
Doel is om op basis van een inventarisatie van kansrijke regio’s in Europa gericht te investeren in de
intensivering met de bestaande relaties. De samenwerking met regio’s en clusters wordt opgezet en verder
uitgebouwd waar deze al bestaan. Door middel van het profileren van de Drentse topsectoren in buitenlandse
regio’s, zullen bedrijven ook beter gepassioneerd worden naar hun potentiele handelspartners in deze regio’s.
Belangrijk uitgangspunt is dat er onderzoek gedaan moet worden naar internationale relevante clusters en
actoren. Daarnaast moeten de juiste contacten worden gelegd op het juiste niveau binnen de diverse
topsectoren. Hierbij wordt vanzelfsprekend aangesloten bij de campagne ‘Topdutch’.

• Business Center Export (proactieve regieorganisatie)
Naast digitale ontsluiting van informatie en kennis, wordt ook zeer nadrukkelijk door het MKB de wens geuit
om een fysieke plek te hebben waar ze terecht kunnen omtrent vragen rondom internationaal ondernemen.
Allereerst wordt er verkend hoe andere provincies in Nederland dit aanpakken. Op basis van best practices van
o.a. Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Fryslân zal er een plan opgesteld worden hoe ‘fysiek’ internationaal
ondernemen aangejaagd kan worden.
Hoofddoel moet zijn, het stimuleren van Drentse ondernemers om internationale handel te drijven, wat moet
resulteren in een exportcijfer van Drenthe dat hoger is dan landelijk gemiddelde. Het bevorderen van de
bekendheid met en kennis over internationaal ondernemen bij alle 3.500 ondernemers in Drenthe en het besef
dat de kans op succes afhankelijk is van de kwaliteit van de kennis/ervaring van de ondernemer.
Een model waar aan gedacht wordt is:
•
•
•
•
•
•
•

Het bieden van één centraal aanspreekpunt voor vragen van ondernemers in Drenthe betreffende
advisering, begeleiding en coaching op het gebied van internationaal ondernemen
Het aanbieden van producten en diensten waarmee de reeds bekende behoeftes van ondernemingen
kunnen worden ingevuld
De initiële vraag die binnenkomt en behandeld wordt, indien de vraag complexer blijkt voor directe
beantwoording, wordt doorverwezen naar diensten en instrumenten
Het op 2e en 3e lijn begeleiden van ondernemers, waarbij de samenwerking wordt gezocht met
vertegenwoordigers van externe deskundigen, zoals clusters, onderwijs en dergelijke
Het begeleiden van ondernemers tot succesvol internationaal ondernemen door hen met raad en
daad bij te staan
Verbindingen maakt, coördineert, massa verzamelt, energie los krijgt in de markt en ‘meters weet te
maken’ op een vraaggestuurde manier.
Informeren van en afstemmen met het Rijk en regionale initiatieven

•
Individuele sectorale aanpak
Drenthe heeft een aantal specifieke sectoren waar wij onderscheidend in zijn. Deze sectoren zijn kansrijk,
alleen is de afzetmarkt in Nederland te klein. Er is het afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar kansrijke
regio’s binnen Europa. Per sector is een analyse gemaakt en inzicht verkregen naar potentieel interessante
regio’s. Enerzijds moeten onze Drentse sectoren goed gepositioneerd zijn binnen deze regio’s, andersom moet
elke individuele sector ook een plan/ aanpak hebben hoe zij de cluster in stelling brengen om meer
internationaal samen te werken en te exporteren. De aankomende periode zal er per sector de verdiepingsslag
gemaakt worden en verkend worden wat de kansen zijn en mogelijke aanpak is.
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• Monitoring en effectmeting + tevredenheid over geboden ondersteuning
Tussentijds en jaarlijks zal er gemonitord moeten worden op voortgang en impact. De uitkomsten hiervan
worden gebruikt als sturingsinstrument en als evaluatie-instrument. Enerzijds is het essentieel om te
monitoren hoeveel bedrijven bereikt zijn, hoeveel bedrijven er gebruik hebben gemaakt van regelingen/het
programma, anderzijds is het van belang om te achterhalen wat de impact is geweest van de geboden
ondersteuning. Om resultaten te meten is het van belang dat de impact niet eenmalig wordt getoetst, maar
ook na jaar twee en drie.
Naast monitoring en effect, zal ook de tevredenheid van de geboden ondersteuning worden getoetst.
Allereerst omdat ondernemers er tijd en geld voor vrij maken, daarnaast omdat wij als provincie Drenthe deels
een bijdrage leveren aan exportstimulering. Bij de gevallen waar wij als provincie Drenthe financieel een
bijdrage leveren, wordt een instrument ontwikkeld die de tevredenheid van de ondernemer meet. Hiervoor
worden een aantal KPI’s bepaald, die vervolgens ook openbaar worden gemaakt via de webportal. Als provincie
Drenthe streven er naar om kwaliteit te leveren. Daarnaast biedt dit in de loop van tijd een duidelijk overzicht
waar ondernemers kwaliteit kunnen inkopen en welke partijen niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het
MKB. Er wordt een kwaliteitsmodel ontwikkeld, geïnspireerd op “Zoover”, waarbij onafhankelijk reviews
worden achtergelaten en de KPI’s worden beoordeeld.
• Provinciale subsidieregeling
Ondanks dat veel ondernemers internationale kansen zien, worden deze vaak niet benut. Een groot deel
van het Drents MKB is relatief ‘klein MKB’. Voor dit MKB is het inkopen van externe deskundigheid vaak
lastig. Financieel is dit een vaak een grote uitgave, zonder directe zekerheid op omzetgroei en succes. Om
het MKB te stimuleren om financieel te investeren komt er een subsidieregeling waarbij wij als provincie
Drenthe 50% cofinancieren op het inkopen, danwel het internationaal oriënteren op de buitenlandse
markt. Doel van deze regeling is om de financiële drempel om te investeren te verlagen en tevens 50%
meer investeringen vanuit het bedrijfsleven uit te lokken.
De subsidie bevat drie onderdelen:
1. internationale marktverkenningsactiviteiten (Subsidiabele kosten maximaal €5.000)
2. internationale ontwikkelingsactiviteiten (Subsidiabele kosten maximaal €5.000)
3. handelsmissies en internationale beurzen (Subsidiabele kosten maximaal €3.000)
Internationale marktverkenningsactiviteiten:
Haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige. Doel is om te
verkennen of de onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren;
Marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse
markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;
Exportplan: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse
markten, dat resulteert in een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en
de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.
Internationale ontwikkelingsactiviteiten:
Kennisvergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export die
wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen;
Vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van
de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal;
Ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door
een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot
exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
Matchmaking: het inschakelen van een externe deskundige om contact te leggen tussen de onderneming van de
aanvrager en één of meer nieuwe buitenlandse partners of klanten op het gebied van verkoop dan wel voor het tot
stand laten komen van exportactiviteiten vanuit of naar een bepaald land.
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Handelsmissies en internationale beurzen:
Handelsmissies: deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming van de aanvrager
op het moment van de aanvraag beperkt handel verricht;
Beursdeelname: deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.
• Inzicht in exportpotentieel
Drenthe kent, net als alle andere provincies in Nederland een onbenut exportpotentieel. MKB bedrijven die wel
de ambitie hebben, maar die er nog niets mee doen. Daarnaast is een deel van het MKB zich niet bewust van
het feit dat er voor hun organisatie internationale kansen liggen. Om inzicht te krijgen in deze groep MKB
bedrijven, is op moment van schrijven een externe opdracht uitgezet om deze bedrijven in kaart te brengen.
Naar verwachting wordt er een dataset aangeleverd waarbij 3.500 bedrijven worden aangeleverd die
internationaal actief zijn, dan wel internationaal de potentie hebben om internationaal actief te zijn. Deze
dataset is het uitgangspunt, waarbij 3.500 bedrijven worden uitgedaagd/ gestimuleerd om internationaal zaken
te gaan doen. De ambitie is om elke individuele ondernemer in het exporttraject te krijgen middels alle
instrumenten en programma’s die worden ontwikkeld.
• Proactieve campagne 3.500 bedrijven
Om het onbenutte exportpotentieel aan te boren, zal er proactief een campagne opgezet worden. Vanuit het
merk Ikbendrentsondernemer wordt gedurende de looptijd van het programma actief de markt benaderd. Er
wordt een communicatieplan opgesteld, waarbij gestreefd wordt om elke ondernemer (van de 3.500) te
bereiken, te inventariseren waar zijn/haar ambities liggen en waar behoefte aan is. De campagne zal zowel
digitaal als fysiek weggezet worden. Momenteel wordt er onderzocht of het haalbaar is om via een ‘callcenterconstructie’ ondernemers proactief te benaderen.
• Duitslandagenda
In ons collegeprogramma 2015-2019 ‘Dynamisch en Ondernemend’ hebben wij aangegeven de samenwerking
met Duitsland te willen intensiveren om de basis van de Drentse economie en samenleving duurzaam te
versterken. Wij streven daarbij naar meer culturele en economische wisselwerking met onze buren. Alle
lopende inspanningen die dit streven ondersteunen en het handelingsperspectief daarbij vanuit de provincie,
hebben wij gebundeld in een Drentse Duitslandagenda 2017-2020.
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8

Financiële paragraaf

Het college van gedeputeerde staten wil de positieve beweging die de economie heeft ingezet een extra
stimulans geven. In de gepresenteerde Voorjaarsnota stelt het college daarom voor om de Investeringsagenda
nog eens uit te breiden met een bedrag van 25,5 miljoen euro. Voor exportbevordering wordt een bedrag
beschikbaar gesteld van € 510.000,--.

Naast de beschikbaar gestelde financiële middelen in de voorjaarsnota 2017 wordt er een beroep gedaan op
extra financiële van € 200.000,-- voor de subsidieregeling Internationaal Ondernemen. Deze extra financiering
wordt gehaald uit het VES. Deze regeling treedt in werking van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018.

Budgetvergelijking:
Fryslân:
De provincie Fryslân stelt in totaal€ 10 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van internationaal
ondernemen. Dit budget is beschikbaar voor de periode 2016-2020. De regeling en programma’s stimuleert
Friese ondernemers om internationaal te ondernemen. Zo groeit het aantal exporterende bedrijven.
Internationalisering is voor de Friese economie belangrijk. Internationaal actieve ondernemingen groeien
sneller qua werkgelegenheid en zijn innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn.
Budget 2016-2020:
Binnen de totale beschikbare € 10 miljoen, wordt € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidie.
Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Wij zetten ons in om het Friese MKB te laten excelleren. Met deze
regelingen willen we het MKB de mogelijkheid geven om hun grenzen te gaan verleggen. Met als doel om het
aantal ondernemingen dat in Fryslân exporteert te laten groeien.
Overijssel:
Voor mkb’ers in Overijssel met exportplannen is het GO4Export programma een uitgelezen kans om
internationaal te kunnen slagen. Mkb-bedrijven in Overijssel die willen exporteren naar een voor hen nieuwe
buitenlandse markt of hun bestaande internationale afzet willen intensiveren, ervaren veel knelpunten bij het
internationaal zakendoen. Het programma GO4Export biedt gerichte ondersteuning aan deze ondernemers. Dit
versterkt de internationale concurrentiepositie van Overijssel en stimuleert werkgelegenheid, zowel
kwantitatief als kwalitatief’, aldus Van Hijum
In 2016 gaf Provinciale Staten van Overijssel goedkeuring aan het beleidskader ‘Overijssel innoveert en
internationaliseert’. Op basis van dit beleidskader kreeg Oost NV de opdracht een driejarig
uitvoeringsprogramma op te stellen in samenwerking met een groep vertegenwoordigers van het mkb en
kennisinstellingen in Overijssel.
Budget 2017-2019:
Totale budget bedraagt € 1.880.000

Bijlagen:
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Bijlage 1:

Feiten en ontwikkelingen export Drenthe

Bijlage 2:

Stakeholdersanalyse Internationaal Ondernemen
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Bijlage 1
1

Feiten en ontwikkelingen export Drenthe

Exportwaarde gecategoriseerd

Goederengroep

Drenthe

Friesland

Voeding en levende dieren

€ 1.119

€ 1.999

€ 913

€ 1.715

Dranken en tabak

€5

€ 94

€ 109

€ 229

Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen

€ 90

€ 104

€ 225

€ 265

Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten

€ 270

€3

€ 6.518

€ 1.508

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten

€2

€ 14

€ 21

€ 34

Chemische producten

€ 717

€ 361

€ 1.218

€ 8.102

Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen

€ 586

€ 360

€ 1.000

€ 2.357

Machines en vervoermaterieel

€ 494

€ 1.271

€ 302

€ 3.581

Diverse gefabriceerde goederen

€ 347

€ 219

€ 314

€ 1.233

Niet afzonderlijk genoemde goederen

€8

€0

€0

€1

Onbekend

€ 414

€ 388

€ 398

€ 1.247

Exportwaarde in miljarden in euro’s (x 1.000.000 euro)

€ 4,052

€ 4,813

€ 11,018

€ 20,272

Exportwaarde in miljarden euro’s afgerond

€ 4,1

€ 4,8

€ 11,0

€ 20,3

1.1

Groningen

Exportwaarde provincie Drenthe t.o.v Fryslân, Groningen en Overijssel.
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Overijssel

1.2

Exportwaarde provincie Drenthe

1.3

Exportwaarde provincie Fryslân
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1.4

Exportwaarde provincie Groningen

1.5

Exportwaarde provincie Overijssel
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2

Internationale goederenhandel naar handelsland per provincie

2.1 Internationale goederenhandel naar handelsland (vier provincies)

2.2

Internationale goederenhandel naar handelsland provincie Drenthe
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2.3

Internationale goederenhandel naar handelsland provincie Fryslân

2.4

Internationale goederenhandel naar handelsland provincie Groningen
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2.5

Internationale goederenhandel naar handelsland provincie Overijssel

3

Export van goederen naar vestigingsklasse (aandeel in totale exportwaarde)

3.1

Export van goederen naar vestigingsklasse (aandeel in totale exportwaarde)
4 provincies
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3.2

Export vestigingsgrootteklasse provincie Drenthe

3.3

Export vestigingsgrootteklasse provincie Fryslân
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3.4

Export vestigingsgrootteklasse provincie Groningen

3.5

Export vestigingsgrootteklasse provincie Overijssel
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4

Vestigingen en banen per sector provincie Drenthe
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Bijlage 2

Inventarisatie stakeholders

Inleiding
Als onderdeel van de opzet van het aanvalsplan internationaal ondernemen zijn de diensten en producten die
reeds beschikbaar zijn voor ondernemers die zich bezig (gaan) houden met export, in kaart gebracht. Deze
bijlage geeft inzicht in de organisaties en reeds beschikbare diensten en producten waar ondernemers in
Drenthe terecht kunnen met vragen over exporteren. Per organisatie is geïnventariseerd welke producten en
diensten zij aanbieden en wie hun doelgroep is. Vervolgens zijn de organisaties gecategoriseerd/ De volgende
categorieën zijn gehanteerd:
•
•
•
•
•
•

Deskundigheidsbevordering
Planvorming
Organisatie/ product innoveren
Financieren
Netwerk
Exporteren

Deze bijlage biedt relevante informatie voor het aanvalsplan internationaal ondernemen Drenthe, omdat het
inzicht geeft in het huidige aanbod, en daarmee ook in de hiaten en de overlap in het aanbod. Daarnaast zal
deze inventarisatie als basis dienen voor de mogelijke indeling van maatregelen en instrumenten. Gedurende
het ontwikkelen van het aanvalsplan zal de stakeholdersanalyse bijgewerkt worden, doordat er mogelijk
partijen bijkomen/ dan wel afvallen.
Toelichting categorieën
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Samenvatting

Diensten voor de ondernemer:
•
Algemeen:
De Kamer van Koophandel is een belangenorganisatie van het
bedrijfsleven.

•

Voert momenteel programma’s uit voor de provincie Drenthe
Werkgebied is landelijk, accenten op noordelijk en specifiek
Drenthe
•

Doelgroep:
MKB-ondernemers, ondernemers die plannen hebben om
internationaal zaken te doen. Aspirant-ondernemers, ervaren
ondernemers, ondernemers die internationale partners zoeken en
ondernemers die zich willen orienteren op internationaal zaken
doen

•

Categorie:
•
•
•

•

Deskundigheid
Planvorming
Netwerk

•

Starters International Business (SIB): De regeling SIB
biedt een coachingstraject dat leidt naar een
internationale aanpak. Dit coachingstraject vals onder
de SIB regeling van de RvO. De KvK is een van de
uitvoerders van de regeling.
Road2 bijeenkomsten: Op de Road2-bijeenkomsten
verstrekt de KvK informatie over verschillende
interessante exportlanden. Er kan gespard worden over
ontwikkelen en kansen in een betreffend land en er zijn
mogelijkheden om contact te leggen met binnenlandse
en buitenlandse bedrijven die de ondernemer verder
kunnen helpen.
Erasmus for Young Entrepreneurs: Aspirant- of
startende ondernemers krijgen de kans om tijdens een
periode van 1 tot 6 maanden kennis en ervaring op t
doen bij een ervaren ondernemer die een klein bedrijf
runt in een ander EU-land
Enterprise Europe Network (EEN): Het EEN-team van de
KvK telt 24 specialisten die ondernemers helpen bij het
vinden van de juiste internationale partner.
Internationaal in 1 dag: Om snel een overall beeld te
krijgen van belangrijke kansen voor een sector, zijn er
branche georiënteerde informatiebijeenkomsten waar
de KvK internationale starters verbindt met specifieke
kennis en ervaring uit de praktijk.
En meer: Verder biedt de KvK informatie over
exportdocumenten,
internationaal
transporteren,
internationaal modelcontracten, een exporttoolkit,
internationale zakenpartners, wet- en regelgeving en
buitenlandse handelsregisters.
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Diensten voor de ondernemer:
NOM heeft drie kerntaken:
•

Algemeen:
De NOM is een van de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen
in Nederland. De aandelen berusten bij het ministerie van
Economische Zaken en de noordelijke provincies.
Werkgebied: Noord-Nederland, Drenthe

•
•

Doelgroep:
Ondernemingen in Noord-Nederland of ondernemingen die zich in
Noord-Nederland willen vestigen.

•

Categorie:
•

NOM Finance: het verstrekken van financiering aan
kansrijke onderneming in Noord-Nederland in de vorm
van aandelenkapitaal of achtergestelde leningen. Dit
kan zowel aan startende bedrijven als bedrijven die
willen groeien of een overname willen doen. Ook
bieden ze denkkracht, advies en begeleiding, met als
doel: groei van omzet, winst en duurzame
werkgelegenheid.
NOM Foreign Direct Investment: heeft als kerntaak het
acquireren en begeleiden van (nieuwe) investeerders in
Noord-Nederland.
NOM-Business Development: brengt bedrijven en
kennisinstellingen met de juiste competenties bij elkaar,
zorgen voor financiering en maken van uq plan of idee
een innovatief product.
De NOM ‘beheert’ een aantal fondsen, gericht op
innovatie en groei.

Financiering

Diensten voor de ondernemer:
•

Algemeen:
Exportclub Drenthe is een vereniging van actieve internationaal
opererende ondernemingen uit de hele provincie Drenthe.
Werkgebied: provincie Drenthe
Samenwerking: exportclubs Fryslân en Groningen, PIONN (platform
internationaal ondernemen)

•

•

Doel is om exporterende ondernemers met elkaar in
contact te brengen, met andere woorden, het
voornaamste doel van de club is netwerken. Op die
manier kunnen bedrijven ervaringen uitwisselen en van
elkaar kunnen leren.
Het extranet van de website is gekoppeld aan de sites
van de andere exportclubs. Hierdoor krijgen de leden
een groot en gemakkelijk toegang tot het noordelijke
netwerk van internationaal georienteerde bedrijven.
Concrete diensten/producten zijn de ‘digitale
nieuwsbrief internationale handel’, de noordelijke
netwerkbijeenkomsten en het extranet van de website.

Doelgroep:
Exporterende ondernemers in Drenthe
Categorie:
•
•

Deskundigheid
Netwerk
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Diensten voor de ondernemer:
•
Algemeen:
VNO-NCW/MKB-Noord is een regiodeel van de landelijke
organisatie. Als gerespecteerd belangenbehartiger van MKBbedrijven zetten ze zich in voor een aantrekkelijk
ondernemersklimaat met een scherp ook voor ondernemersbelang
in het noorden.
Ze werken voor de noordelijke provincies.

•
•

•

Doelgroep:
MKB-bedrijven in de noordelijke provincies.

VNO-NCW/MKB-Noord focust zich op groei in
ondernemingen in het noorden. Enerzijds door de
export te bevorderen, anderzijds door meer producten
in Nederland te ontwikkelen
Informeert de eigenleden, politieke besluitvormers en
opiniemakers en het brede publiek via verschillende
publicaties.
Staat voor belangenbehartiging en toegang bieden tot
een breed netwerk voor werkgevers in NoordNederland, varierend van multinationals tot MKBbedrijven
Is een gerepecteerd gesprekspartners voor vele
overheden. Zij is de stem van ondernemend NoordNederland tegenover diverse organisaties. De belangen
van ondernemers worden behartigd door directe lobby,
deelname
aan
georganiseerd
overleg
en
vertegenwoordiging in vrijwel alle voor ondernemers
relevante gremia.

Categorie:
•
•

Deskundigheid
Netwerk

Diensten voor de ondernemer:
Als een van de 330 vestigingen van de WTC association vormt WTC
Leeuwarden voor zakelijk Noord-Nederland toegang tot een
wereldwijd netwerk met 750.000 organisaties en bedrijven.
Algemeen:
World Trade Center (WTC) Leeuwarden is het zakelijk centrum van
Noord-Nederland waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten in
een zakelijke, professionele en internationale omgeving.
WTC-Leeuwarden werkt samen met de KvK, de noordelijke
exportclubs, andere businessclubs en werkgeversverenigingen in
Noord-Nederland, diverse kennisinstellingen en andere WTC
vestigingen in Nederland- en wereldwijd.

Het uitgangspunt van het wereldwijde WTC netwerk is elkaars
leden te helpen. Het WTC Leeuwarden brengt ‘hun’ regio onder de
aandacht van de rest van de wereld met als doel de regionale
economie te versterken. Dit doet het WTC Leeuwarden door
middel van
•
•
•

Doelgroep:
Ondernemers die plannen hebben om zaken over de grens te
doen. Matchmaking, ondernemers die een internationale partner
zoeken. SIB, MKB-ondernemers die geen of weinig ervaring hebben
met internationaal ondernemen.

•

•

Categorie:
•
•
•

Deskundigheid
Planvorming
Netwerk

•

Begeleiden van bedrijven die zaken doen of willen gaan
doen in het binnen- of buitenland.
Matchmaking, het WTC Leeuwarden biedt de mogelijke
oplossingen en ondersteuning bij het vinden van een
betrouwbare zakelijke partner in binnen- of buitenland.
SIB, de regeling biedt een coachingstraject dat leidt naar
een internationale aanpak. Dit coachingtraject vals
onder de SIB regeling van de RvO. WTC is een van de
uitvoerders van de regeling.
Internationale promotie, 3 tot 4 maal per jaar
informeert het WTC Leeuwarden de andere WTC’s
wereldwijd over de ontwikkelingen in de regio
dmv.digitale nieuwsbrief
WTC
Businessclub,
platform
voor
zakelijke
ontmoetingen,
informatieve
bijeenkomsten
en
bedrijfsbezoeken
WTC Business Academy, meerdaagse executive courses
en
trainingen
over
alle
aspecten
van
internationalisering. Verzorgd door experts uit de
kennisinstellingen en bedrijfsleven. De kennis over het
wereldwijd zaken doen wordt versterkt door het
netwerk van de mondiale WTC-organisatie.
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Diensten voor de ondernemer:
RVO begeleidt ondernemers met internationale ambities bij het
vinden van informatie over de exportmarkt. Ook helpt de RvO bij
het leggen van contacten met zakenpartners en het benutten van
(financiële) ondersteuning.

Algemeen:
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt
ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en
regelgeving en internationaal ondernemen.

•
•

Werkgebied is Nederland.

Doelgroep:
Ondernemers met internationale ambities
•

Categorie:
•
•
•
•

Kennisbevordering
Financiering
Netwerk
Exporteren

•

Opkomende markten en ontwikkelingslanden, het
bevorderen van het ondernemingsklimaat
Exportbegeleiding, de RvO ondersteunt startende en
ervaren ondernemers met hun exportplannen, helpen
met het vinden van zakenpartners voor het vermarkten
van het product, de dienst of technologie. RvO adviseert
welke subsidies en ondersteuningsmogelijkheden
interessant zijn en hoe deze het beste benut kunnen
worden. De RvO organiseert regelmatig economische
missies en handelsreizen.
Landeninformatie, de RvO helpt bij het orienteren op
buitenlandse markten door informatie te verstrekken
over de economische situatie en belangrijke instanties.
Via de website kan de ondernemer toegang krijgen tot
databanken en netwerken.
RvO voert subsidies en financieringsregeling uit in
opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Diensten voor de ondernemer:
•
•
Algemeen:

•
•

Een NBSO (Netherlands Business Support Offices) is onderdeel van
het RvO) . Het is een handelssteunpunt van Nederland in het
buitenland. Het NBSO netwerk wordt aangestuurd vanuit de
thuisbasis in Den Haag

•

Momenteel zijn er 19 NBSO’s wereldwijd.

•

Biedt kosteloos eerstelijns dienstverlening voor het
MKB.
Support voor Nederlandse bedrijven bij het betreden
van kansrijke markten
Identificeert marktkansen in gevestigd land
Zowel branche-onafhankelijk, maar ook sector
gespecificeerd.
Ondernemer kan er terecht voor handelsaanvragen,
individuele marktbewerking, zakenpartnerscan, hulp bij
marktentree en nauwe samenwerking met RvO.
Ondersteuning bij missies, bezoeken, matchmaking,
beurzen en netwerken

Doelgroep:
Ondernemers die ambities
internationaal ondernemen.

hebben

op

het

gebied

van

Categorie:
•
•
•

Deskundigheidsbevordering
Netwerken
Exporteren
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Diensten voor de ondernemer:
ABN-Amro:
•

Adviserende rol met het Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering. Het NCH brengt zakelijke relaties
en contacten tot stand op buitenlandse markten, met
als doel de internationale positie van het Nederlandse
bedrijfsleven te versterken en tot concrete transacties
te komen. Belangrijker nog is het netwerk van meer dan
dertig bilaterale business councisl. Die organiseren voor
het MKB exportbevorderende activiteiten, zowel in
Nederland als ter plekke. Sleutelfiguren uit het
Nederlandse bedrijfsleven besturen deze counsils.

•

Samenwerking met MKB Nederland, de MKBservicedesk opgezet. Een uitgebreid pakket producten
om ondernemers te voorzien van kennis, expertise en
inspiratie. Rapporten met bevindingen waar het
Nederlandse MKB sterk in is, waar nieuwe kansen liggen
en wat de risico’s zijn

Algemeen:
Banken bieden veel advies, kredietverlening en een netwerk.
Werkgebied is zowel landelijk als noordelijk

ING:
Doelgroep:
MKB-ondernemers die willen exporteren
Categorie:
•
•
•
•

Planvorming
Financiering
Netwerk
Exporteren

Rabobank:
•

Adviserende rol met een groot internationaal netwerk
van specialisten. De Rabobank heeft een groot aantal
international desks, die staan opgesteld om de
ondernemers te helpen met plannen in het buitenland.
Zij hebben de benodigde kennis van lokale juridische en
fiscale structuur en zijn bekend met lokale gewoonten.
Daarnaast hebben ze een groot netwerk met
internationale zakelijke partners. Veel advies over
belangrijke exportmarkten en kennisrapporten.

Diensten voor de ondernemer:
Exportcarrousel Drenthe/ TOP-Programma Drenthe
•
Algemeen:
Is een initiatief van Drentse ondernemers, in samenwerking met
provincie Drenthe, KvK, Stenden en Drentse Exportclub.

•

De exportcarrousel wordt tevens in de andere noordelijke
provincies uitgevoerd.
Gedeeltelijke financiering vanuit de provincie Drenthe, KvK,
Stenden en ondernemers.

•
•

Doel van het exportcarrousel is dat de deelnemende
bedrijven in vijf maanden tijd, samen met een groep van
ruim veertig (internationale) studenten en vijf
docenten, exportbeleidsplannen gaan ontwikkelen en
uitvoeren.
De ondernemers kunnen gedurende het gehele traject
gebruik maken van de kennis van ervaren
exportspecialisten en internationaal succesvolle
ondernemers.
Onder begeleiding van de KvK worden ervaringen en
kennis gedeeld, het exportnetwerk in Drenthe versterkt
en nieuwe omzet bij ondernemers wordt gerealiseerd.
Er is een digitaal platform ontwikkeld, binnen dit
platform kunnen deelnemers voortdurend kennis en
ervaringen en andere zaken uitwisselen.

Doelgroep:
Ondernemers die kansen zien op de Duitse markt, verkennende
fase.

Doel is twee keer per jaar een exportcarrousel te draaien, jaarlijks
circa dertig bedrijven begeleiden. Het Exportcarrousel is onderdeel
van het TOP-programma Drenthe.

Categorie:
•

Planvorming
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Diensten voor de ondernemer:
Het SNN faciliteert al meer dan 20 jaar partijen in Noord-Nederland
om hun ambitites gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve
groei van Noord-Nederland te realiseren.
Algemeen:
De samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling. Binnen het SNN hebben de vier grote
steden een belangrijke adviserende rol.
Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van
de drie provincies afgestemd. Ook voeren ze namen het noorden
onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Doel van deze
afstemming is het versterken van de economische positie van
Noord-Nederland

Doelgroep:
Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers,
particulieren, samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen,
gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Categorie:
•
•

Organisatie/ productinnovatie
Financiering
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Diensten voor de ondernemer:
•

Algemeen:
De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese
grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en werd in 1977
opgericht. Het is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits
ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en
andere activiteiten plaatsvinden en talrijke grensoverschrijdende
projecten op weg gebracht worden.

Doelgroep:

•
•
•

Sinds de oprichting wijst de EDR aan beide zijden van de
grens op de gemeenschappelijke belangen onder
andere op het gebied van ruimtelijke ordening,
infrastructuur, bevordering van de regionale economie
en cultuur
Aanzetten tot contacten tussen de bevolking aan beide
zijden van de grens en deze contacten intensiveren en
verdiepen
Om deze doelstellingen te realiseren staan de EDR
financiële middelen ter beschikking
En tot slot wordt de realisatie van de doelstellingen nog
eens aanzienlijk versneld doordat de Europese Unie in
het kader van de INTERREG-programma’s subsidies
verstrekt. De speerpunten van de bevordering zijn
economie, technologie en innovatie, duurzame
regionale ontwikkeling alsmede integratie en
maatschappij.

Overheden, ondernemers en kennisinstellingen (NederlandDuitsland)
Categorie:
•
•

Financiering
Netwerk

Diensten voor de ondernemer:

Algemeen:

1. Kennisuitwisseling
Door kennis te delen en van elkaar te leren worden de lokale
PMO’s versterkt en verder geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan
cameratoezicht, inkoop, samenwerking gemeente. Ook de
continuïteit wordt bevorderd.

In Drenthe zijn zeven parkmanagementorganisaties (PMO’s) actief.
Het betreft organisaties in Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen
(Buitenvaart en De Wieken, beiden met een eigen PMO), Meppel
en Noordenveld.

2. Samen optrekken bij business development
Door samen projecten op te pakken bijvoorbeeld op gebied van
innovatie of duurzame energie, kunnen de PMO’s efficiënter met
tijd en middelen omgaan.
3. Gezamenlijke PR
Via de gezamenlijke website is informatie en nieuws makkelijker
toegankelijk. Daarnaast heeft de website een doorverwijsfunctie.

Doelgroep:
Het Drentse MKB
Categorie:
•

4. Verbreding Parkmanagement Drenthe
Samen willen wij ons sterk maken voor de ontwikkeling en
invoering van parkmanagement in die Drentse gemeenten waar
(nog) geen parkmanagement operationeel is.

Netwerk
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Diensten voor de ondernemer:
•
Algemeen:
Kennispoort Drenthe is het innovatie- en kennisnetwerk voor
bedrijven en het beroepsonderwijs. Een platform voor
ondernemers die willen innoveren en groeien en het
beroepsonderwijs dat verbindingen wil leggen en creatieve
combinaties wil vormen tussen het bedrijfsleven en de regio.

•
•

Een regio waar ondernemers in de regio samen met de
kennispartners in een platform werken aan de
versterking van de economische kracht van de regio,
met
aandacht
voor
ondernemerschap,
internationalisering,
innovatie,
onderzoek
en
ontwikkeling.
Kennispoort Drenthe is de plek waar samen gewerkt
wordt aan de stimulering van innovatief en
grensverleggend ondernemerschap
Brede kennis en groot netwerk binnen kennisinstelling,
overheden en ondernemers.

Doelgroep:
Ondernemers, overheden en kennisinstellingen
Categorie:
•
•
•

Deskundigheid
Planvorming
Netwerk

Diensten voor de ondernemer:

Algemeen:
Enterprise Europe Network (EEN) is een groot, wereldwijd netwerk
met als doel bedrijven te helpen bij het ondernemen over de grens.
Het netwerk helpt bij het vinden en verbinden van partners in het
buitenland. Daarnaast helpt Enterprise Europe Network bij het
beantwoorden van vragen die op je afkomen als je als MKB’er in
het buitenland verder wilt ondernemen.

•
•
•
•
•
•

Subsidies en financiën
Internationale contacten leggen
Innovaties vermarkten
Kennis over Europese regel- en wetgeving
Bedrijven database
Op basis van de zoekvraag van de ondernemer wordt er
een traject gestart, op basis van een opgesteld
bedrijfsprofiel wordt je actief weggezet in het netwerk.

Er zijn in totaal 600 contactpunten in ruim 50 landen aangesloten
op dit netwerk.

Doelgroep:
Ondernemers met internationale ambities

Categorie:
•
•

Financiering
Netwerk
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Diensten voor de ondernemer:
In het collegeprogramma 2015-2019 wordt het belang van
internationale kansen beschreven. Er wordt gestreefd naar een
exportagenda met een daar bij horend uitvoeringsplan.

Algemeen:

Het ‘aanvalsplan internationaal ondernemen’ dat momenteel in
concept wordt geschreven, moet een samenhangende aanpak
worden voor internationaal ondernemen. De focus ligt
voornamelijk op een uitvoeringsplan, gericht op export en
handelsmissies.

Doelgroep:
Drentse ondernemers die ambities hebben om internationaal te
ondernemen.

Het uitvoeringsplan zal uitgevoerd worden met externe partijen.

Categorie:
•
•
•
•
•
•

Deskundigheid
Planvorming
Organisatie/ productinnovatie
Financiering
Netwerk
Exporteren
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