
Uitnodiging Symposium Internationaal Zakendoen 

“Wereldwijd met uw bedrijf” 

Woensdag 1 juni 2016 in De JENS Vesting 

U bent al actief in het internationale handelsverkeer? En u wilt eens flink met collega-

ondernemers netwerken, sparren? Dat kan 1 juni! Of u overweegt eigenlijk al jaren om 

internationaal zaken te gaan doen, maar hebt nog nooit antwoord op al uw vragen kunnen 

krijgen? Is mijn product of dienst wel geschikt voor export? Is mijn organisatie er wel 

klaar voor? Zijn er subsidies? Kredietwaardigheid van mijn eventuele afnemers? 

Cultuurverschillen? Zo maar een greep uit een aantal vragen waar u natuurlijk graag 

antwoord op zou willen hebben voordat u aan een hachelijk avontuur begint. De 

opbrengst van het symposium zal zijn dat u op woensdag 1 juni die antwoorden krijgt! 

Daarnaast kunnen bedrijven die reeds actief zijn in het internationaal zakendoen op dit 

symposium met elkaar kennismaken én sparren. Leer van de blunders van uw buurman. 

Kijk ook eens heel goed “wat groeit er in het tuintje van m’n buurman”. Misschien dat u 

iets heeft wat hij niet heeft, dan liggen er kansen. 

FC Emmen organiseert het Symposium Internationaal Zakendoen met een aantal 

partners; Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Gemeente Coevorden, Stenden 

Hogeschool, ING Bank, Flynth Accountants & Adviseurs, Subsidie Adviescentrum 

Emmen, AdviCo Advies en Bedrijfsnetwerk Top of Holland. Alle partners nodigen hun 

eigen relaties uit waardoor er extra veel te netwerken valt. 

Programma woensdag 1 juni 2016 

13.30 uur Inloop, registratie, koffie met wat lekkers, 2e etage JENS Vesting 

14.30 uur Verwelkoming door Hans Krol, directeur Top of Holland 

14.35 uur Introductie door Harrie Timmer, directeur AdviCo Advies 

14.40 uur Inleiding door Bouke Arends, Wethouder EZ Gemeente Emmen 

14.50 uur Opening plenaire sessie met panelleden (zie onder) 

15.40 uur Pauze 

16.00 uur Start Workshops, zie onder (2 sessies van 20 minuten), opening netwerkplein 

16.45 uur Netwerken met diverse hapjes en drankjes. Even bij uw buurman in het tuintje       

  kijken; leren van de blunders van uw buurman 

18.00 uur Einde programma 

 

Partners: Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Gemeente Coevorden, ING Bank, Stenden Hogeschool, 

Flynth Accountants & Adviseurs, Bedrijfsnetwerk Top of Holland, AdviCo Advies, Subsidie Adviescentrum 

Emmen en FC Emmen. Er zijn verder voor u geen kosten aan uw deelname aan dit symposium verbonden! 

 

 



Aanmelden verplicht! 

Aangezien alle partners hun eigen relaties uitnodigen, is aanmelden absoluut verplicht! 

Er kunnen aan dit symposium maximaal 250 personen deelnemen, dus meldt u zich zo 

spoedig mogelijk aan. VOL=VOL. Ook kunt u dan een keuze maken uit de aangeboden 

workshops. 

Aanmelden: http://www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl/aanmelden/symposium/  

Het discussiepanel bestaat uit: 

1. Claudia van den Pol, CEO Apollo Group te Coevorden. Dit 169-jarige familiebedrijf is 

gespecialiseerd in interne transportsystemen voor de bulk- en verpakkingsindustrie en 

heeft productielocaties in Nederland, Amerika en China en heeft verkoopkantoren in 

Frankrijk, Spanje en Thailand. 

2. Paul de Vries, Operationeel Directeur bij Marne Mosterd te Groningen. Marne Mosterd, 

wie kent het niet?, wil tussen nu en 2020 met maar liefst 50% groeien en zal die 

gewenste groei moeten realiseren door middel van groei in export. 

3. Eddie de Veen, Managing Director en mede-eigenaar van TP Europe te Klazienaveen. TP 

Europe, internationaal dienstverlener in met name de olie- en gasindustrie, heeft als doel 

om in 2020 marktleider in de branche te zijn. 

4. Ron Peters, directeur Proeftuin Ron Peters. Heeft als komkommer- en plantenkweker 

jarenlange ervaring in internationaal zakendoen. Is daarnaast Consultant Internationaal 

en begeleider van jonge ondernemers. 

5. Simon Dousma, o.a. Voorzitter Stuurgroep Z.O. Drenthe-Vietnam, ondernemers vanuit 

Vietnam en Drenthe bij elkaar brengen om een kwalitatief goed en duurzame 

samenwerking tot stand te brengen.  

Zoals u kunt lezen, zit er veel kwaliteit en diversiteit in het panel. Veel om van te leren! 

En al zeker de do’s en dont’s. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Als dagvoorzitter 

en panelleider zal Eddy van der Ley optreden. Journalist, presentator en duizendpoot. 

Deelname aan workshops 

U heeft de keuze uit 2 van de volgende workshops: 

1. Kennispoort Drenthe/Stenden Hogeschool. “Frau Antje und Herr Munstermann”. 

Cultuurverschillen. In welke valkuilen moet u niet willen stappen?  

2. ING Bank. “Trade Finance”. Welke risico’s zijn er bij internationale handel? Maar 

welke oplossingen om deze risico’s te beperken zijn er ook meteen? 

3. Flynth Accountants & Adviseurs. “Internationaal belastingrecht”. Wat zijn de fiscale 

consequenties van het internationaal zakendoen? 

4. Kamer van Koophandel. “Starten met export”. Tips en tricks om u verder te helpen bij 

het verwezenlijken van uw internationale ambities. 

5. RVO. “Wat kan de Nederlandse overheid voor u betekenen?”. Ondersteuning vanuit 

de Nederlandse overheid bij internationaal zakendoen. 

U kunt 2 workshops volgen en meteen bij het aanmelden uw keuze aangeven. 

http://www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl/aanmelden/symposium/

