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Is uw organisatie klaar om te 
exporteren?

Hoe structureer, stuur en  
motiveer ik mijn exportteam?

Maak uw exportplan in  
8 stappen!
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Genereer sneller & winstgevender groei in het buitenland
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Waarom dit programma?

>
Uw export/expert trainer

Vlaamse bedrijven bereikten in 2018 een exportbedrag 
van maar liefst €328 miljard. Claire Tillekaerts, CEO van 
Flanders Investment & Trade: “In 2018 steeg de Vlaamse 
export met 3,45% in vergelijking met €317 miljard in 
2017. Dit is de 9e uitvoerstijging op rij en één van de 
hoogste groeipercentages sinds 2010.”
Flanders Investment & Trade

GENEREER SNELLER WINSTGEVENDE GROEI IN 
HET BUITENLAND

Voor vele Vlaamse bedrijven is de Belgische markt 
al snel te klein. Prospecten zijn intussen klant 
geworden, markten verzadigen, groei stagneert en 
marges krimpen. Bovendien zorgt de aanwezigheid 
op verschillende markten voor meer stabiliteit en 
continuïteit in uw onderneming. Tot slot laat export u 
toe zich te specialiseren in die producten of diensten 
die écht winstgevend zijn. U behoudt uw focus en 
maximaliseert uw kennis en R&D inspanningen.
Tijd om die export markt verder te professionaliseren 
want door de toegenomen transportmogelijkheden en 
de digitale communicatiemiddelen heeft elk bedrijf, 
groot of klein, direct toegang tot een wereldwijde 
markt en dit 24/7. 

MAAR LIGT DE WERELD WEL AAN UW VOETEN 

Maar is dat écht wel zo? Ook voor uw business? Is uw 
product of dienst, businessmodel en organisatie wel 
voldoende afgestemd op de mondiale wereld? Hoe 
overtuigt u buitenlandse klanten en consumenten dat 
uw bedrijf het juiste antwoord heeft op hun vraag?  
Dat u hun problemen beter oplost dan de lokale 
concurrent?

HIER LIGT U ECHT WAKKER VAN 

Zowel bedrijfsleiders als verkoopdirecteurs die reeds 
exporteren of willen beginnen exporteren zitten met 
heel wat vragen:
 > In welke (volgende) markt beginnen we best? 

Doen we dit zelf of met lokale partners? Hoe her-
halen we succesverhalen in nieuwe markten?

 > Is ons product / onze dienst / ons business model 
wel geschikt voor die markt? Of moeten we 
aanbod, doelpubliek, distributiekanalen, merkbele-

ving… herbekijken?
 > Is onze organisatie klaar om te exporteren op 

het vlak van productie, logistiek, commerciële 
strategie, marketing, juridische aspecten, financieel 
beleid, risico’s, personeel, communicatie, topma-
nagement support?

 > Hoe krijgen we de druk die exporteren onvermij-
delijk op de hele bedrijfsorganisatie legt onder 
controle? Hoe structureer, stuur en motiveer ik 
mijn exportteam?

 > Hoe zorgen we ervoor dat export onze activiteiten 
op de thuismarkt niet belemmert?

 > Hoe beschermen we ons product en merk tegen 
copy-cats?

 > Welke internationale ambities hebben we, hoeveel 
zijn we bereid te investeren en hoe meten we 
succes?

Deze vragen doen een entrepreneur met internationale 
ambities aarzelen of via trial & error ondoordacht te 
werk gaan. Toch kan het anders. Deze workshop leert u 
hoe u de typisch export gerelateerde opstartproblemen 
(en -kosten!) kunt vermijden en zo een succes maakt 
van uw exportverhaal.

WAT LEERT U IN DEZE OPLEIDING?

Deze workshop maakt van u een goed voorbereid 
export professional. Aan de hand van theoretische 
modellen en vooral vele praktijkvoorbeelden - 
wereldwijd én uit verschillende sectoren - leert u uw 
strategisch exportplan op te stellen, te implementeren 
en op te volgen. U leert de juiste keuzes te maken 
bij de selectie van markt, partners, portfolio, 
businessmodel, verkoop, marketing, distributiekanalen, 
juridische aspecten, financieel beleid, logistiek, 
productie en verpakking, HR-gerelateerde elementen, 
IT-systemen, interne processen, communicatie…
U krijgt ook hands-on tips m.b.t. prospectiereizen, 
marktbezoeken, contracten en onderhandelingen, 
het inzetten van eigen collega’s ter plaatse of lokale 
partners, het opleiden en motiveren van lokale 
salesteams, verpakking, fairs, festivals, events, indekking 
van risico’s, rapportering en contactstrategie. Ook de 
oefeningen en discussies met collega’s uit andere 
bedrijven of sectoren werken zeer verhelderend en 
inspirerend.

Bram Vaerewyck is een expert in exportstrategie en business development met bijna 20 
jaar ervaring in een internationale B2B en B2C omgeving. Als exportdirecteur en lid van het 
internationale managementteam bij o.m. Duvel Moortgat, Leonidas en Luxilon Industries 
heeft hij heel wat airmiles op de teller staan. Vanop de eerste rij bouwde hij mee aan 
wereldwijde verkoops- en distributienetwerken van Belgische kwaliteitsproducten en de 
promotie van premiummerken.

Als partner bij Business Markers begeleidt Bram nu entrepreneurs en managers bij het bepalen van hun 
exportstrategie en het opmaken, implementeren en opvolgen van een concreet actieplan voor de (verdere) 
uitbouw van hun exportactiviteiten. Hij maakt daarbij gebruik van een gezonde mix van strategisch-conceptueel 
denken, theoretische modellen getest in de praktijk en hands-on oefeningen die helpen om de juiste strategische 
keuzes te maken.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERSNEL DE GROEI VAN UW 
ORGANISATIE!

Deze opleiding tilt uw exportkennis 
en -skills naar een hoger niveau 
en leert inzichten en analyses om 
te zetten in de praktijk. Daarnaast 
leert u prioriteiten te leggen om zo 
de toegevoegde waarde van export 
voor uw onderneming meetbaar te 
maken en drastisch te verhogen. 
U versterkt uw strategische 
managementvaardigheden en 
bereidt uw organisatie én uzelf 
voor op de export van de toekomst. 
Zo helpt u de groei van het bedrijf 
versnellen. 
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Overzicht programma

BLOK 1 - EXPORTEREN: WAAROM? WAAR? WAT? WIE? HOE?

 ◆ Begrijpen van exportmotieven, hun impact op en draagvlak binnen de onderneming;

 ◆ Aandachtspunten bij de selectie van:

 ❖ markt(en)

 ❖ portfolio

 ❖ businessmodel

 ❖ distributiekanalen

 ❖ partner(s)

 ◆ Oefening.

BLOK 2 - UW EXPORTPLAN IN 8 STAPPEN:

1.  Marketing: wie is ons doelpubliek en hoe gaan we hen bereiken? Value proposition? 

2.  Verkoopstrategie: B2C & B2B: distributie, prijszetting, budgetten, targets, selecteren/
opleiden/motiveren van verkoopteams, business development;

3.  Personeelsbeleid: in België en lokaal;

4.  Financieel beleid: investeringen, indekken betalings- en valutarisico’s, fiscaliteit, subsidies, 
prijszetting;

5.  Juridische aspecten: vergunningen, contracten, exclusiviteit, agentuur, intellectuele 
eigendom;

6.  Productie, verpakking en logistiek;

7.  Interne processen en IT;

8.  Opvolging en evaluatie van doelstellingen.

BLOK 3 - CASES EN GOOD PRACTICE

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



BOUW EEN EXPORT BUSINESS

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=13627

