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Introductie



Waarom exporteren?

Verhoging omzet en winst

Volgen van klanten die internationaliseren

Anticipatie op verzadiging lokale markt

Optimalisatie productiecapaciteit

Risico spreiding



Strategie?



Exportstrategie?

Bron: gebaseerd op Solberg,A Frameworrk for Analysis, 1997

Bron: Groeistrategie volgens Igor Ansoff



Wat is het nut van een exportplan?

Een geschreven overzicht van sterke en zwakke punten van de onderneming is een grote hulp bij het 
exact formuleren, evalueren en bijstellen van de exportstrategie

Gestructureerde plannen zijn van groot belang bij het verwerven van ondersteuning door externe 
organisaties en partners (overheden, banken, verzekering, handelspartner, …)

Draagt bij tot een resultaatsverbintenis van het management: er is een duidelijk beeld 
van de resultaatsverwachtingen van alle betrokken leden en/of departementen van 
de organisatie



Export planning is een proces
Interne analyse

Externe analyse

Keuze van uw exportmarkt
Markt analyse

SWOT

Marktbenadering

Doelgroepbepaling
Positionering
Verkoopsdoelstellingen
Marketingmix

Risico beheer

Financiële planning

Actieplan



Interne analyse1



Interne analyse

Financieel

Eigen vs vreemd kapitaal

FFF, bank, private financiering, overheidssteun

Management

Export ervaring?

Aanwezigheid van extern ondersteunend team (advocaat, boekhouder, business coach, …)

Medewerkers

Motivatie, talenkennis, extra mensen aantrekken?

Systemen en processen

ERP, CRM, certificaten, vertalingen, …



Interne analyse

Productiecapaciteit

Laat huidige productiecapaciteit testen en kleine proeven toe?

Voldoende en betrouwbare middelen lokaal ter beschikking voor de opstart? 

Keuze exportproduct of -dienst

Volledige gamma of product(en) met hoogste toegevoegde waarde?

Portfolio planning

Logistiek

Kan u korte levertermijnen aanhouden?

Hoe wordt transport lokaal geregeld?

Innovatie

Bestaat mogelijkheid om product aan lokale noden aan te passen?
Check intellectuele eigendom



Interne analyse

EXPORTmeter

Gratis

Snel

Confidentieel

Onderzoek sterktes en zwaktes van uw business

Confidentieel rapport



Externe analyse2



Keuze van uw exportmarkt

Top export landen

Bedrijf

Sector

Macro-
economisch

http://www.s-ge.com/en/content/market-navigator
http://www.s-ge.com/en/content/market-navigator


Marktanalyse
Macro-economische factoren

Demographisch

Economisch

Socio-cultureel

Technologisch

Ecologisch

Polititiek-juridisch

Voor elke markt, een specifiek exportplan!



Marktanalyse
Marktomvang

Bottom-up (ruwe inschatting) versus top-down benadering

Trends en evolutie marktpotentieel

CAGR, trends in marge, PLC, …

Desk reseach is goedkoper dan field research!



Marktanalyse
B2C segmentatie: Kotler
Geografisch Regio

Urbanisatiegraad

Demografisch Leeftijd

Geslacht

Gezinsfase

Socio-economisch Welstandsklasse

Opleiding

Inkomen

Beroep

Religie

Psychografische

gegevens

Levensstijl

Persoonlijkheid

Gedragskenmerken

(productgebonden)

Gebruiksstatus

Product eigenschappen

Gebruikshoeveelheid

Merktrouw

Fase in koopproces

Attitude tov merk

Rol in beslissingsproces

B2B segmentatie: Bonoma & Shapiro

Demografisch Bedrijfstak

Bedrijfsomvang

Locatie

Gebruiksvariabelen Technologie

Gebruiksstatus (zware of lichte)

Klantcapaciteiten (behoefte aan service)

Inkoopbenadering Inkooporganisatie (centraal, decentraal)

Machtsstructuur 

Soort relaties (sterk, zwak)

Inkoopbeleid (leasing, service,...)

Inkoopcriteria (kwaliteit, service, prijs)

Situatiegebonden 

factoren

Urgentie van levering

Toepassingen van geleverd product

Ordergrootte

Persoonlijke 

karakteristieken

Mate van gelijkenis met leverend bedrijf

Risicohouding

Leverancierstrouw

Evaluatie criteria

homogeen

heterogeen

meetbaar

bereikbaar

duurzaam

reactie op MM



Segmentatie: evaluatiecriteria 
klantensegmenten
Homogeen: gebruikers binnen het segment hebben gelijkaardige karakteristieken of noden

Heterogeen: elk segment moet relatief uniek zijn (markt opdelen in verschillende noden)

Meetbaar: kan men bvb omzet, afzet en/of koopkracht meten?

Duurzaam: voldoende groot + geen kans op verdwijning op korte termijn + groeipotentieel

Bereikbaar: zowel qua distributie als qua communicatie

Reactie op MM: elk segment dient op specifieke marketingmix te reageren

Het beste segmentatiecriterium is de mate waarin uw product of 

dienst een antwoord biedt op de noden van uw klanten



Heavy users
Consumers who 
regularly upgrade and 
change their furniture 

Retirees
Looking for either budget 
furniture (because of 
limited income) or 
expensive furniture to 
enjoy their retirement 
years

Light users 
Consumers who only 
buy furniture every 
few years

Rural people 
People who live out of 
the city regions

Bereikbaar?

Segmentatie: oefening
Company ‘Woody’ Company ‘Oakland’

First homers 
Young couples establishing 
their first home, looking for a 
range of low-priced furniture

Simply the best
Consumers that are very 
focused on their homes as a 
display of status, and prefer 
expensive and high prestige 
brands

Busy families 
Families with children at 
home, needing furniture that 
is durable, functional and safe

Design focused 
Consumers who are very 
attracted by the look and style 
of furniture – may be 
attracted to both expensive 
and budget furniture

Homogeen?

Heterogeen?

Toegankelijk?



Marktanalyse
Distributieanalyse

Marktaandeel van elk distributiekanaal

Aantal tussenstappen tot de eindklant

Tijd om eindklant te bereiken

Concurrentieanalyse

Aantal concurrenten

Sterktes en zwaktes

Marktpositionering en prijsstrategie

Koopproces

6 W’s Ferrell (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Waarom)



Marktanalyse

Dreiging van potentiële

toetreders

Concurrentie tussen bestaande

aanbieders

Dreiging van

substitutieproducten

Onderhandelingsmacht van 
leveranciers

Onderhandelingsmacht van 
afnemers

Porter Analyse

Bron: Porter



SWOT3



SWOT – CONFRONTATIEMATRIX
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Marktbenadering: STP

Segmentatie

Doelgroepbepaling
criteria: grootste marge, goedkope benadering,  …?
keuze van meest attractieve segment

Positionering
gedifferentieerde/ ongedifferentieerde marketing
marketing mix voor gekozen doelgroep
controleer reactie op marketing mix



Marktbenadering: STP

Positionering tov doelgroep 

concurrentie

McCarthy’s marketing mix

Perceptual maps:



Marketingmix: exportkanalen

Bron: gebaseerd op Gomes-Casseres, 1990

Zonder kapitaalinvestering Met kapitaalinvestering

Export Contractuele 
overeenkomst

Joint Venture Overname Eigen Entiteit

Rechtstreeks

Eigen verkoper
Agent

Onrechtstreeks

Distributeur
Piggybacking

Licentie

Franchising

Meerderheid

Minderheid

Strategische
alliantie

Vijandige
overname 

Vriendelijke 
overname

Eigen verkoop & 
marketing entiteit 
-Verkoopsfiliaal
-Succursaal

Eigen verkoop & 
productie entiteit
’green field’ productiefiliaal



Marketingmix: prijszetting

Value pricingABC costing
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Risico management
Risico Tips

Politiek Verifieer politieke situatie via FIT, verzekeringsmaatschappij of bank

Commercieel Check reputatie klant, voorafbetaling, krediet verzekering
Durf weigeren indien risico te hoog!

Wisselkoers, interest risico
Fluctuatie grondstofprijzen en 
beschikbaarheid

Clausule in offerte inzake max fluctuaties
Vraag betaling in EURO, hedging
Contract toeleverancier en/of voorziening noodvoorraad

Transport Verifieer verzekeringswaarde in geval van schade of verlies
Wees u bewust van de risico’s achter de gekozen Incoterm
Investeer in goede verpakking, (extra) transport verzekering

Aansprakelijkheid Verzekering

Contractrisico Doe uw huiswerk vooraf en overleg alle risico’s met uw klant en neem 
verantwoordelijkheden op in een contract
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Financiële planning

Resultatenrekening

Voorspel min 3-5 jr

Check ratio’s: ROI, Break-even, NCW

Opmaak en analyse van de balans

Controleer de impact van de exportinvesteringen

Maandelijkse cash flow forecast

Wanneer en hoeveel cash heeft u nodig?



Financiële planning: financiering
Eigen vermogen, FFF

Bancaire kredieten

Korte termijn: straight loan, …

Lange termijn: investeringskrediet, …

Factoring, leasing, …

Risicokapitaal

Overheidstoelages: PMV, Particapitiefonds, …

Euronext, crowd funding, …
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Actieplan

Formuleer exportdoelstellingen

SMART

Zet een actieplan op ...

Respecteer timing!

Informeer alle betrokken afdelingen

Follow-up op regelmatige basis



Vragen?
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