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Programma overzicht  

  

 

1.      Export naar Duitsland:  

  Welke mogelijkheden zijn er? 

  Wat wordt er vanuit Duitsland verwacht? 

  Wat betekend dat voor uw eigen organisatie? 

  

2.       Vergroot uw commerciële slagkracht 

 

3.    Vragen en discussies  

 



1 – Mogelijkheden voor uw eigen organisatie 

Doelstelling? 

Juiste keuze? 

? 
Resultaten? 

Wat moet veranderen? 



  
1 – Wat is belangrijk?   

Perfect Match 

Profiel Bedrijf in NL 

Profiel Duitse Partner / Medewerker etc 



Goede timing 

1 – Wat is belangrijk: De 4 G’s  

Goede communicatie 

Geduld 

Geluk 



1 – Maar: Hoe zitten Duitsers in elkaar?  

• Hiërarchisch, Top-Down: “Befehl ist 

Befehl” 

• Besluitvorming door chef of de 

verantwoordelijke zelf 

• Geen ijdelheid, maar helderheid, 

zekerheid en berekenbaarheid 

• Hoge inzet / resultaatgericht : 

maximale prestaties 

• Zorgvuldige voorbereiding 

• Plichtsbesef en loyaliteit 

• Idealistisch: de absolute waarheid 

 

 

 

Duitsers hebben een hoge verwachtingshouding 



1 – Wat wordt er verwacht?  



Duitse bedrijven willen… 

…zakendoen in het Duits. 

…zakendoen op een Duitse manier. 

…zakendoen met specialisten. 

…producten kopen, geen oplossingen! 

…niet over een nacht ijs gaan met nieuwe leveranciers. 

…alle details van tevoren geregeld hebben. 

…afspraken schriftelijk vasthouden. 

…geen risico. 

 

 

1 – Wat wordt er verwacht?   



1 – Consequenties voor uw organisatie 



1 – Eigen organisatie “klaar stomen”  

• Aandacht vragen van de interne organisatie voor export Duitsland 

• Maak er budget voor vrij: export is in eerste instantie vooral een 

investering 

• Leg operationeel verantwoordelijke in Nederland vast 

• Wijs ondersteunende contactpersonen aan (eventuele taaltrainingen) 

• Maak onderscheid in marketingcommunicatie D-NL 

• Stroomlijn en versnel je work flow (aanvragen / offertes / 

orderbevestigingen) 

  

 Goed begin is het halve werk 

  

  



2 – Vergroot je commerciële slagkracht 

Doelstelling? 

Juiste keuze? 

? 
Resultaten blijven uit? 

Wat moet veranderen? 



 

 

• Reden voor onvoldoende export liggen meestal niet bij product, 

prijs of technologie 

• Reden is vaak onvoldoende “sales power” (aanwezigheid) 

lokaal in Duitsland 

dus…  

 Zorg voor een nog sterkere aanwezigheid op de Duitse markt in 

verschillende regio’s! 

 Pas je strategie continue aan en hou de resultaten nauwkeurig 

in de gaten! 

2 – Vergroot je commerciële slagkracht 



2 – Mix and match ! 

Eigen personeel 
(Netwerk van) 

industrieagenten 

Distributeurs  

Eigen vestiging 

Overname  



3 – Vragen en opmerkingen 



www.exportduitsland.nl 

Succes! 


