Businessgroup Automotive and High Tech

“Wij opereren nu al in Hongarije waar we
een nieuwe fabriek hebben gebouwd. We
willen ons verkoopapparaat ook inzetten in
Duitsland. Via deze businessgroep willen we
ons daarop zo goed mogelijk voorbereiden.”
Erik Maas, Bumet B.V.
“Kennis vergaren over de situatie in
Duitsland is erg belangrijk voor ons.
We willen de Duitse afzetmarkt aftasten,
omdat we graag een opening willen creëren
in Nordrhein-Westfalen.”
Mo Bigliari en Erik Brom, Mat-Tech B.V.

Scoren over de grens!
Vanuit de businessroom van ING in het Philips Stadion in Eindhoven heb je meestal
een mooi uitzicht over de groene grasmat, maar vandaag even niet. De deelnemers
van de businessgroep Automotive & High Tech van WTCE Internationals kijken
voorafgaand aan hun vijfde studiebijeenkomst naar een omgeploegd terrein.
Vóór de start van het nieuwe seizoen is hier een gloednieuwe, snelle grasmat
aangelegd, waarop de spelers van PSV straks optimaal uit de voeten kunnen.
Ook de ondernemers die vandaag aanwezig zijn, streven naar een goed begaanbaar
speelveld voor ze een nieuwe stap over de grens zetten in de richting van
Zuid-Duitsland. ‘Groen’ zijn deze ondernemers bepaald niet, want er zijn al volop
buitenlandse ervaringen in de groep, soms in andere gebieden/landen of nog op
kleine schaal. De specialisten van ING bereiden hen vandaag voor op de voetangels
en klemmen op het veld van het betalingsverkeer. Want mogelijkheden zijn er
genoeg op de immense markt van onze oosterburen, maar natuurlijk zijn er ook
risico’s. En die moet je als ondernemer zo klein mogelijk houden of goed afdekken.

Kansen
Stefan van der Sommen, accountmanager MKB van de ING in Eindhoven/De Kempen,
en Walter van der Steen, specialist betalingsverkeer van de bank, zien voor het
cluster automotive/hightech goede kansen in het zuiden van Duitsland.
“Veel bedrijven kiezen vaak voor export naar deelstaten vlak over de grens.
Dat is voor veel ondernemers toch iets vertrouwder.

“We zijn al actief in München, maar willen
graag andere partners in Duitsland
ontdekken. De markt in Baden-Württemberg
is zeker interessant. We willen ook aan een
beurs in Duitsland deelnemen met andere
ondernemers.”
John Cardinaal, Nefratech EDM-Center
“We willen onze markt vergroten. We zijn
nu vooral actief in de machinebouw en
engineering voor de sigarenindustrie, maar
we willen dat ook gaan doen voor andere
branches. Daarom oriënteren we ons breed
op mogelijkheden en markten.”
Ruud van Eijzeren, ENSA Machinebouw B.V.
“We doen al zaken in Duitsland, maar we
willen onze kennis graag verrijken. Tijdens
de bijeenkomsten van deze businessgroep
bespreken we interessante topics met
elkaar. Het is zeker leerzaam.”
Peter Smits, Smits Machinefabriek

Gezien de markt is jullie keus voor Baden-Württemberg heel goed. Daar zit toch het
hart van de Duitse automobielindustrie. De export vanuit Nederland naar dit economisch bloeiende gebied is nog relatief klein, dus kansen genoeg.” Van de Nederlandse
export naar Duitsland gaat maar liefst 45% naar Nordrhein-Westfalen.
De ‘Country Trade View Germany’ en het document ‘The German Technology Industry’
van ING bieden meer cijfers over de markt. Daarnaast is het natuurlijk van belang
enig inzicht te hebben in de politieke situatie en te beschikken over iemand die de
markt en de Duitse zakencultuur goed kent, zo wordt benadrukt.

Risico’s
De ING-specialisten gaven verder informatie over de mogelijkheden en risico’s van
valuta en betalingsverkeer. Dankzij SEPA zijn de kosten van internationale betalingen
lager, maar crediteurenrisico’s blijven natuurlijk. Dergelijke risico’s zijn af te dekken,
bijvoorbeeld via een L/C (Letter of Credit, ook wel documentair krediet) waarbij een
bank het debiteurenrisico overneemt. Ook mogelijkheden voor financiering van
buitenlandse expansie kwamen aan de orde.

Handelsmissies
Het nut van deelname aan handelsmissies kwam eveneens ter sprake.
“Vaak worden deals beklonken tussen grote bedrijven, waaraan al een lange
periode van voorbereiding is voorafgegaan. Voor kleinere en middelgrote bedrijven is
het beter om gericht toe te werken naar goed voorbereide, kleinschalige bezoeken
die tot echte matchmaking leiden”, zegt oud-Europarlementariër Toine Manders, die
namens WTC Eindhoven het programma WTCE Internationals begeleidt. “

Reacties en voortgang
De deelnemers aan deze businessgroep zijn sterk gemotiveerd om te scoren over
de grens, blijkens hun korte reacties (zie quotes). Op 1 september is er nog een
bijeenkomst over fiscale en juridische zaken.

“Ook wij zijn al actief in Duitsland, maar we
willen meer kennis verkrijgen om de risico’s
te verkleinen.”
Frank van Stiphout, IPS Technology
“Niet alleen kennis vergaren is belangrijk,
ook kennis delen. Ik vind het zeer interessant
om te horen hoe de ondernemers zelf hierin
staan. We kunnen ook van elkaar leren.”
Jan-Willem-Vertogen, Aramex Nederland
“Bestronics bedient momenteel op kleine
schaal klanten over de gehele wereld, maar
we zijn aan het kijken om onze focus wat
intensiever naar de nabije landen te leggen,
waaronder Duitsland.
Uitwisselingsprogramma’s zoals met WTCE
helpen hierbij.”
Anton van Limpt, Bestronics
“Ik bied bedrijven coachingstrajecten in het
kader van Starters International Business
(SIB). Door het bijwonen van deze bijeenkomsten doe ik nieuwe kennis en inzichten
op, waarmee ik mijn adviezen kan updaten.”
Roland van Marlen, SIB-coach

