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Managementsamenvatting

Inleiding

Deze review heeft tot doel het GO4EXPORT-programma over de periode

2017 tot medio 2022 te beoordelen. Deze review brengt op bondige

wijze de resultaten, toegevoegde waarde en belangrijkste lessons learned

in kaart. De review is uitgevoerd door consultants van Berenschot aan de

hand van documentenstudie en interviews.

Samenvatting

Internationaal zakendoen is van groot belang voor het mkb. Zo toont

onderzoek van het CBS aan dat internationaal actieve bedrijven sneller

groeien en meer investeren in Research & Development. Het stimuleren

van internationale handel en internationale samenwerking bij het MKB

leidt dus tot innovatievere ondernemingen. Bedrijven die producten

maken en diensten aanbieden waar in het buitenland vraag naar is

hebben in veel gevallen ondersteuning nodig om de stap naar het

buitenland te zetten, danwel om versneld tot verdienen over te kunnen

gaan.

Het doel van het GO4EXPORT programma is het bieden van

ondersteuning aan bedrijven om export te vergroten. Het programma

wordt onder regie van Oost NL uitgevoerd door 14 regionale partners.

Een voor Nederland unieke samenwerkingsstructuur. De

uitvoeringspartners onderhouden nauwe relaties met het regionale mkb

en relevante buitenlandse netwerken.

Het programma opereert vraag-gestuurd, gedreven door de behoefte van

het regionale mkb, terwijl er oog is voor bedrijfseconomische

vraagstukken voor de (midden-) lange termijn en het ‘verdienvermogen

van morgen’. De latente vraag van het mkb wordt hierbij gearticuleerd. In

de programmaperiode 2017-2022 zijn er 137 collectieve activiteiten

(bijeenkomsten, webinars, handelsmissies, beursbezoeken),

georganiseerd. Het programma heeft ruim 4.200 mkb-bedrijven bereikt en

wordt door de doelgroep positief gewaardeerd, met een 8,0 gemiddeld.

Deelname aan het programma leidt tot een aantal belangrijke resultaten

voor het regionale mkb:

• Deelname aan de activiteiten levert leads, nieuwe klanten en

omzetgroei op.

• Deelname draagt bij aan marktvoorbereiding en export readiness en

ondersteunt in het betreden van de markt. Daardoor kan op versnelde

wijze worden overgegaan tot verdienen in het buitenland.

• Het GO4EXPORT programma zorgt voor een laagdrempelige toegang

tot het landelijke instrumentarium door haar doorverwijzingsfunctie,

waardoor er door het regionale mkb meer gebruik kan worden

gemaakt van de regelingen.

• Deelname aan GO4EXPORT activeiten leidt tot nieuwe

(innovatie)samenwerkingen binnen de regio.
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Voor de provincies Overijssel en Gelderland leverde het programma

reeds belangrijke toegevoegde waarde op. Onder regie van Oost NL is de

samenwerking tussen uitvoeringspartners vanaf 2017 gestructureerd en

geïntensiveerd op het gebied van internationalisering. Als gevolg daarvan

is internationalisering vanuit de provincies efficiënter ingericht: de

dienstverlening bereikt een grotere doelgroep, de provincie heeft 1

aanspreekpunt op dit gebied (Oost NL) en het mkb heeft toegang tot een

groter en verbeterd aanbod aan ondersteuningsmaatregelen. Het

GO4EXPORT programma heeft er tevens toe geleid dat de provincies

Gelderland en Overijssel (via Oost NL) partner zijn in het nationale Trade

& Innovate NL netwerk; deelnemer aan het consortium van Enterprise

Europe Network, en mede-uitvoerder van de Brexit Adjustment Reserve.

Zonder GO4EXPORT zou de deelname in deze nationale en Europese

initiatieven, ten dienste van het regionale MKB, niet goed mogelijk

geweest zijn. Bovendien is de schakelfunctie die het programma vervult

tussen de uitvoeringspartners – de eerstelijnsorganisaties – en het

landelijke Trade & Innovate Netwerk, het buitenlandse postennetwerk en

het landelijke instrumentarium van strategisch belang voor de provincies

én het mkb. Tot slot draagt het programma bij aan de versterking en

groei van de innovatieve ecosystemen in de provincies én groei,

weerbaarheid van het mkb, waardoor bedrijven een mogelijke recessie in

de toekomst beter kunnen doorstaan.

Conclusies en aanbevelingen

Van een afstand lijkt internationaal zakendoen eenvoudig. In de praktijk

is het makkelijker gezegd dan gedaan. Mkb’ers kunnen het vaak niet zelf

en hebben ondersteuning nodig. De resultaten herbevestigen dat

internationalisering van belang is voor de verdere ontwikkeling van het

groei- en verdienvermogen van Oost-Nederland. GO4EXPORT vervult een

fundamentele rol in het ondersteunen van het regionale mkb bij het

internationaal zaken doen. De vraaggestuurde benadering van het

programma, terwijl er oog is voor vraagstukken inzake het

‘verdienvermogen van morgen’, maakt het programma blijvend relevant

voor het mkb en de regionale economie.

Het fundamentele advies is om het programma in de toekomst voort te

zetten. De samenwerking, het netwerk en het imago van de Oost-

Nederlandse bedrijven heeft reeds vruchten afgeworpen in termen van

omzetgroei en groei van werkgelegenheid. Om maximaal te kunnen

blijven profiteren van de inspanningen van de afgelopen jaren is het

blijven bewerken van markt en netwerk in het buitenland noodzakelijk.

Advies is om in een vervolg van het programma de nauwe relaties met

regionale ondernemers te blijven borgen; de (naams)bekendheid van

GO4EXPORT te optimaliseren; de bijdrage van hogescholen in de
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samenwerking nader vorm te geven en structuur aan te brengen in de

samenwerkingsstructuur met de vele partijen, ten behoeve van

effectiviteit in de samenwerking. Tot slot luidt het advies om een

monitoringssystematiek uit te werken voor het inzichtelijk maken van

zowel output als impact van het programma, in te zetten op de

ontwikkeling van een landelijk consistent en toegankelijk dienstenpakket

voor ondernemers en mogelijkheden voor structurele financiering vanuit

de beide provincies èn het Rijk te verkennen. Gelet op het karakter en

functie van het programma lijkt dit logisch en zinvol.
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Inleiding

INLEIDING

Achtergrond

GO4EXPORT is een exportprogramma voor ondernemers in Gelderland

en Overijssel, gefinancierd door de provincies Overijssel en Gelderland.

In 2017 werd in de provincie Overijssel het GO4EXPORT-programma

gestart, de provincie Gelderland sloot in 2018 aan. Doel van het

programma is het stimuleren en vergroten van export door lokale

ondernemers. Het programma wordt gecoördineerd door Oost NL en

uitgevoerd samen met regionale partners Food Valley, Health Valley,

Hogeschool Saxion, HAN University of Applied Sciences, Kamer van

Koophandel, Kiemt, Metaalunie, MKB Deventer, Novel-T, Kennispoort

Regio Zwolle, Verenigde Maakindustrie Oost, VNO-NCW Midden, World

Trade Center Arnhem en Nijmegen en World Trade Center Twente. Het

programma is additioneel ten opzichte van het instrumentarium dat RVO

inzet om bedrijven te ondersteunen bij internationaal zakendoen.

Bovendien draagt het programma bij aan samenhang en versterking van

regionale ecosystemen, de regionale economie en versterking van

regionale innovatiekracht.

Doel onderzoek

Deze review heeft tot doel het GO4EXPORT-programma over de periode

2017 tot medio 2022 te beoordelen. De review brengt op bondige wijze

de resultaten, toegevoegde waarde en belangrijkste lessons learned in

kaart. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van het

programma in de toekomst.

Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot consultants, in opdracht

van Oost NL en de provincies Overijssel en Gelderland.

Methodologie

De review is uitgevoerd aan de hand van deskstudie van beschikbare

plannen en rapporten, externe reviews, informatie inzake EEN, Trade &

Innovate en BAR en openbare bronnen (zie bijlage I) en 20

semigestructureerde interviews met de provincies Overijssel en

Gelderland, uitvoeringspartners en mkb-bedrijven.

Leeswijzer

Als eerste wordt inzicht gegeven in de werkwijze van het programma en

de activiteiten. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de resultaten voor de

doelgroep en uitvoeringspartners, de toegevoegde waarde voor de

provincies, alsook de lessons learned over de programmaperiode. Tot slot

volgen de conclusies en aanbevelingen.
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Kenmerken en werkwijze van GO4EXPORT in het kort

Onder de regie van Oost NL wordt door 14 uitvoeringspartners

ondersteuning bij internationalisering geboden aan het Oost-

Nederlandse mkb. In de opzet van het programma wordt gebruikt

gemaakt van bestaande organisaties en bedrijfsnetwerken in de regio. De

opzet is uniek in vergelijking met andere ROMs, die activiteiten veelal

zelf uitvoeren.

De uitvoeringspartners zijn complementair aan elkaar en brengen

regionale achterban (netwerk/leden), thematische of sectorkennis- en

expertise ter tafel. Zij onderhouden op adequate wijze warme relaties

met het mkb in de regio en relevante netwerken in het buitenland.

Door hun directe relaties met het regionale mkb zijn zij op de hoogte van

marktontwikkelingen, trends en knelpunten waar het mkb mee heeft te

maken. De uitvoeringpartners staan in het buitenland bekend als

betrouwbaar, kundig en relevant, zo blijkt uit de interviews.

Samenwerking tussen de uitvoeringspartners binnen GO4EXPORT en de

opgebouwde buitenlandse netwerken maakt ‘warme’ doorverwijzing

tussen de dienstverlenende partijen onderling, en naar relevante

contacten in het buitenland mogelijk.

De dienstverlening is relevant voor het mkb dat wil (oriënteren op)

internationaliseren en betreft trainingen zoals het Export Accelerator

Program, nationale en regionale handelsevents en -missies, kennisgeving

van en doorverwijzing naar (landelijke) subsidieprogramma’s en

financieringsmogelijkheden en introducties en matchmaking met

(netwerk)organisaties en marktpartijen in het buitenland.

Het programma opereert vraag-gestuurd, gedreven door de behoefte

van het regionale mkb. Op basis van ervaring houden de

uitvoeringspartners tevens oog voor de vraagstukken op de (midden-)

lange termijn voor het bedrijfsleven en het ‘verdienvermogen van morgen’.

De latente vraag van het mkb wordt hierbij gearticuleerd. Uit de interviews

blijkt dat veel ondernemers hun (latente) behoeften niet scherp hebben.

O.a. door middel van gesprekken worden ondernemers geholpen om focus

aan te brengen. Op deze wijze krijgen de uitvoeringspartners een goed

beeld van wat er speelt bij ondernemers in diverse sectoren in de regio. Dit

is van belang zodat de ondersteuning, programma’s en handelsmissies

continue aangepast kunnen worden aan de behoefte van de ondernemer.

GO4EXPORT vervult een schakelfunctie tussen de uitvoeringspartners –

de eerstelijnsorganisaties – en het landelijke Trade & Innovate Netwerk,

welke in direct contact staat met het buitenlandse postennetwerk en het

landelijke instrumentarium. Het GO4EXPORT programma biedt

complementaire diensten die worden afgestemd in de nationale

netwerken. Er worden geen diensten aangeboden die op nationaal niveau,

bijvoorbeeld door de RVO, worden aangeboden.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
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Thema/land combinaties GO4EXPORT

Uit consultatierondes met ondernemers en ondernemerscollectieven

worden door Oost NL periodiek ondernemersbehoeften inzichtelijk

gemaakt. Dit resulteert in een aantal thema/land combinaties waarin

ondernemers en de uitvoeringspartners kansen zien voor de

toekomst. Duitsland krijgt logischerwijs veel aandacht gelet op de

verbinding van de bedrijvigheid in de regio met bedrijven en

kennisinstellingen in Duitsland. De kennis, kunde en marktpotentie

aan de andere kant van de grens biedt veel kansen voor de

concurrentiekracht van de grensstreek. Op het gebied van industrie

en ICT, twee doorsnijdende thema’s, zijn er nauwe banden met

Noordrijn-Westfalen en veel kansen. Bedrijven zien vooral kansen

voor exportgroei in Europa/Europese landen.

80% van de collectieve activiteiten zijn gericht op de meerjarig

vastgestelde thema/landencombinaties.

20% van de collectieve activiteiten zijn ingevuld met actuele thema’s,

uitdagingen of kansrijke markten op vraag van de ondernemer,

waaronder supply-chain uitdagingen, specifieke aandacht voor de

Scandinavische markt en vrouwelijk internationaal

ondernemerschap. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij RVO

of andere landelijke partners.

Thema Markt 1 Markt 2 Markt 3

Eiwittransitie Duitsland Canada

Voeding & Gezondheid Duitsland VS China/UK

Agtech Japan Zuidelijk Afrika Duitsland/UK

Medtech/Digital Health Duitsland Canada 

Advanced Mat. & Manuf. Duitsland UK Scandinavië

Robotica Japan

Digital Industries Duitsland Japan

Artificial Intelligence Duitsland Japan

Energie (battery-opslag, 

waterstof)
Duitsland Scandinavië

Circulair/milieu (agro) Duitsland Scandinavië
Zuidelijk Afrika 

en China 

Meerjarig vastgestelde thema/landencombinaties GO4EXPORT

OVERZICHT ACTIVITEITEN
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Partners GO4EXPORT

De uitvoeringspartners in Overijssel De uitvoeringspartners in Gelderland

Programmamanager

OVERZICHT ACTIVITEITEN
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GO4EXPORT heeft in zes jaar 4.270 mkb’ers bereikt

OVERZICHT ACTIVITEITEN

64

# Webinars
Via het organiseren van webinars informeert en inspireert 

GO4EXPORT ondernemers over internationaal zakendoen. De 

coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat online alternatieven, zoals 

webinars, vaker zijn georganiseerd.

24

# Beursbezoeken Beursbezoeken en –deelnames zijn van belang om de 

internationale handel te promoten. GO4EXPORT ondersteunt 

hiermee het bereik en de zichtbaarheid van deelnemers.

27

# Bijeenkomsten
Via het GO4EXPORT programma worden regionale 

bijeenkomsten georganiseerd. Dit gebeurt in de vorm van 

evenementen en workshops over export gericht op een bepaald 

land of sector.

22

# HandelsmissiesMiddels handelsmissies probeert GO4EXPORT deuren in 

buitenlandse markten voor deelnemers, inclusief voor- en 

nazorg.

Deelnemers:

3.149

Voorbeelden:

• Masterclass zakendoen in Duitsland

• Internationalisering tijdens corona

• AgriBusiness kansen in de USA

Deelnemers:

551

Voorbeelden:

• MedTech Stuttgart

• Foodbeurs FI Ingredients Frankfurt

• Hannover Messe

Deelnemers:

445

Voorbeelden:

• AgroTech Valley

• Vrouwelijke ondernemers

• Business Week Azië

Deelnemers:

125

Voorbeelden:

• Canada – Eiwittransitie

• Frankrijk – MedFIT

• Engeland – Local Flavours

137

# Totaal events

Deelnemers GO4EXPORT                 

2017 – 2022:

4.270 8,0
Gemiddelde 

waardering van 

deelnemers
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Resultaten

Op verschillende wijzen draagt het programma bij aan internationalisering

in brede zin en het vergroten van export in het buitenland.

Hoewel er verschillen zijn in kwaliteit van activiteiten en resultaten die

door uitvoeringspartners worden geleverd, staan de GO4EXPORT

uitvoeringpartners en personen in het buitenland bekend als betrouwbaar,

kundig en relevant. Introductie van Oost-Nederlandse bedrijven door de

partners, tijdens een handelsmissie of introducties anderzijds, heeft

daardoor positieve invloed op het imago van het regionale mkb in de

buitenlandse markt, bij potentiële klanten of business partners. Dit

resulteert in een verbeterde marktpositie van bedrijven in het

buitenland.

Deelname leidt tot het efficiëntere marktbewerking en sneller kunnen

verdienen in het buitenland. Bedrijven worden bij relevante partijen, op

het juiste niveau (DMU of c-level), geïntroduceerd. Zij komen dus ‘warm’

binnen en buitenlandse partijen zijn al voorbereid op hun komst. Dit draagt

bij aan de kansrijkheid, vertrouwen bij de buitenlandse partij en sneller

kunnen overgaan tot zakendoen. Interviews wijzen uit dat zonder

introducties vanuit het GO4EXPORT netwerk, bedrijven langer, op trial-en-

error achtige wijze, bezig zijn met het vinden van een passende partij, de

juiste contactpersoon, een geïnteresseerd oor en het opbouwen van

wederzijds vertrouwen, alvorens tot zakendoen wordt overgegaan.

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE
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RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

Deelname aan programma activiteiten draagt dus bij aan het vinden van

nieuwe klanten in buitenlandse markten, dat leidt tot nieuwe omzet

uit het buitenland. Uit de interviews blijkt dat ‘de duw in de rug’, waar

het programma in voorziet door middel van handelsmissies, vouchers,

cursussen of anderzijds, mkb-bedrijven worden gestimuleerd en

gemotiveerd om meer in te zetten op buitenlandse handel. Door zelf na

deelname aan bijvoorbeeld een handelsmissie de verschillende opgedane

leads en contacten op te volgen zijn mkb-bedrijven in staat om kansen te

verzilveren. De nazorg, die door de uitvoeringspartners na bijvoorbeeld

handelsmissies wordt verzorgd, is hierbij een belangrijk onderdeel.

Deelname aan GO4EXPORT leidt in tot verbeterde export readiness.

Gedeelde kennis en ervaringen in het buitenland door de

uitvoeringspartners en bedrijven onderling tijdens webinars,

bijeenkomsten, missies en andere activiteiten dragen bij aan

voorbereiding van een eerste bezoek en marktentree. Tijdens de

interviews gaven bedrijven aan vooral meer kennis over de markt te

hebben verkregen, variërend van cultuur, juridisch, toegang,

concurrentie, en producten. Daarnaast leidt het tot aanscherping, danwel

bevestiging van de bedrijfsvisie op de buitenlandse markt.

Exporteren is niet iets dat bedrijven ‘erbij’ doen. Het vergt een gedegen

voorbereiding. Via de genoemde activiteiten zorgt GO4EXPORT dat

bedrijven hun kennis vergroten en hun netwerk verbreden om de kans

van slagen in het buitenland te vergroten. Deelname aan activiteiten leidt

bij mkb’ers tot inzicht in de zakelijke cultuur, do’s en don’ts in het

benaderen van klanten en partijen, de structuur van de markt, en andere.
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De inzet is dat hogescholen tevens bijdragen aan internationalisering via GO4EXPORT, door

het inzetten van studenten bij koppeling van ondernemersvragen aan onderwijsprojecten.

Hoewel er vóór de COVID-19 pandemie een aantal evenementen zijn ontplooid op dit gebied,

is er ruimte voor verbetering in de programmering inzake het onderwerp opleiding.

Het GO4EXPORT programma zorgt voor een laagdrempelige toegang tot het landelijke

instrumentarium door haar doorverwijzingsfunctie, waardoor er door het regionale mkb

meer gebruik kan worden gemaakt van de regelingen. Het zou daarom mogelijk kunnen zijn

dat er relatief veel landelijk subsidiegelden in Overijssel en Gelderland bij de

ondernemers terecht komen vanwege het GO4EXPORT programma.

Tot slot blijkt uit de interviews dat tijdens handelsmissie of cursussen nieuwe langdurige

zakelijke relaties ontstaan tussen mkb’ers die leiden tot onderlinge overdracht van kennis en

best international practices en in sommige gevallen leiden tot nieuwe

(innovatie)samenwerking. Het optrekken met ‘lotgenoten’ wordt hierbij als relevant

ervaren.

NB. In de Covid-periode werden veel fysieke events vervangen door elektronische varianten.

Deze elektronische events trokken veel deelnemers maar de indruk bestaat bij de

uitvoeringspartners dat de betrokkenheid van deze deelnemers geringer was dan de

betrokkenheid van deelnemers aan fysieke events, die meer investeringen vergen van de

deelnemers in tijd en geld.

“Dit jaar hebben we deelgenomen 

aan de handelsmissie naar Canada. 

De matchmaking die daar 

plaatsvond was zeer interessant 

voor ons bedrijf. We kregen door de 

gesprekken een goed inzicht in wat 

de Canadese markt te bieden heeft 

in de eiwittransitie, en hebben 

zowel productiepartners als 

potentiële klanten ontmoet. 

Daarnaast heeft GO4EXPORT in de 

voorbereiding van de missie 

ontzorgd en ondersteund.”

– Oost-Nederlandse producent van 

voedselingrediënten, 2022

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE



Over Uitslag

Uitslag is een Oldenzaalse onderneming die zich 

voornamelijk richt op het maken van modellen 

en matrijzen. Uitslag beschikt over de ruimte, 

kennis en technische mogelijkheden om 

grootschalig te kunnen produceren.

“Onze deelname aan het Export Accelerator 

Program heeft mooie resultaten opgeleverd. 

GO4EXPORT heeft ervoor gezorgd dat we 

gesprekken met buitenlandse bedrijven 

anders zijn gaan benaderen. We kunnen ons 

tegenwoordig bijvoorbeeld al veel beter 

spiegelen aan en bewegen in de Duitse 

cultuur.”

“Na de cursus zijn we bij een stuk meer 

bedrijven binnengekomen, puur door de juiste 

vragen te stellen. Dit heeft inmiddels zo’n 5 

nieuwe klanten opgeleverd, en 10-15 leads.”

Over Heel Metaal

Heel Metaal bewerkt volledig geautomatiseerd 

metalen platen, buizen en kokers tot producten 

voor o.a. winkelinrichters, voedingsmiddelen, de 

verwarmingsindustrie en automotive.

“Zonder subsidie vanuit GO4EXPORT hadden 

we de stap naar een internationale beurs niet 

kunnen maken. Als deze subsidie zou worden 

stopgezet denk ik niet dat we naar die beurzen 

kunnen blijven gaan; het is te duur.”

“Vanaf volgend jaar verwachten we veel 

business uit Duitsland. Naar verwachting 

loopt dit de komende jaren op van huidige 

omzetaandeel van 5%, naar 30%. Dit is pure 

groei, waar we zo’n 10% extra personeel voor 

moeten aannemen. Zonder de ‘kruiwagen’ van 

GO4EXPORT was het heel moeilijk geweest 

voet aan de grond te krijgen in Duitsland.”

Over Senzora

Senzora produceert een compleet pakket was- en 

reinigingsmiddelen voor de private labelmarkt 

en is een internationale speler, met afnemers in 

meerdere Europese landen. Tevens bedient 

Senzora de cash & carry groothandel en 

industriële markt.

“Met behulp van GO4EXPORT hebben we onze 

activiteiten in Duitsland van de grond kunnen 

krijgen. De meerwaarde zat in de kennis van 

een goed netwerk. Hierdoor hebben we een 

schifting kunnen maken tussen interessante 

partijen.”

“Uit het subsidietraject zijn twee grote klanten 

gekomen, die inmiddels goed zijn voor 

ongeveer €1 miljoen omzet. Nu willen we in 

één tot twee jaar doorgroeien naar een omzet 

van €5 miljoen in Duitsland.”

Vertrouwelijk 17

GO4EXPORT levert leads, klanten en omzetgroei op.

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

2 grote klanten €1 miljoen
Verwacht Duitse 

omzet te 
verzesvoudigen

10% groei 
personeel

5 klanten 10-15 leads
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GO4EXPORT ondersteunt in voorbereiding tot marktentree.

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

Over Twinsense:

Twinsene is een bureau voor web- en 

videomarketing. Twinsense focust op 

videomarketing, webmarketing en online 

advertising, om de zichtbaarheid van partners te 

behouden en te vergroten.

“Zonder GO4EXPORT zouden we niets aan 

internationalisering hebben gedaan; de 

deelname aan beurzen is anders veel te duur. 

Door het programma hebben we op het paviljoen 

op Hannover Messe kunnen staan, en veel meer 

dan alleen Duitse bedrijven kunnen ontmoeten.”

“Voor ons is de belangrijkste rol van GO4EXPORT 

het openen van deuren geweest. Door gebruik te 

maken van het netwerk en bedrijven kennis te 

laten maken met ons product op beurzen en een 

congres zijn we in aanraking gekomen met de 

markt.” 

247Tailorsteel is al ruim 15 jaar actief in de 

plaatstaalbewerkende industrie. Het bedrijf 

levert lasergesneden plaat- en buismateriaal op 

maat, waar duizenden klanten gebruik van 

maken.

“Als je als middelgroot bedrijf nog behoorlijk 

vreemd bent op de internationale markt, 

helpen de ingangen via GO4EXPORT 

ontzettend goed.”

“We maken veel gebruik van het netwerk. We 

hebben inmiddels goede contacten in 

Noordrijn-Westfalen, en krijgen veel Duitse 

bedrijven op bezoek bij onze locaties. Dit 

draagt bij aan onze naamsbekendheid in 

Duitsland, die wij daar goed kunnen 

gebruiken ten behoeve van verdere groei en 

uitbreiding.”

Over CobotX

CobotX helpt productielocaties bij de juiste 

implementatie van cobots. Het bedrijf 

ontwikkelt, programmeert en installeert  

cobotoplossingen en eventuele aanpassingen aan 

het proces om cobots optimaal te laten 

functioneren.

In september 2022 namen zij deel aan een 

handelsmissie naar Denemarken. 

“We hebben veel kunnen leren, o.a. van andere 

ondernemers uit de regio, op het gebied van 

schaalbaarheid, het belang en vinden van 

buitenlandse partners en een aanpak voor 

export en internationaliseren. Hoewel het niet 

direct leads opleverde heeft deelname ons 

belangrijke kennis gebracht op gebied van 

internationale groei. Onze doelstelling van 

deelname is daarmee behaald.”

1 Duitse klant
10 leads voor de 

lange termijn
Kennis en 
netwerk

NaamsbekendheidKennis voor internationaal groeien
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Toegevoegde waarde voor Overijssel en Gelderland

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

Onder regie van Oost NL is de samenwerking tussen uitvoeringspartners vanaf 2017

gestructureerd op het gebied van internationalisering en geïntensifieerd. Waar voorheen

de individuele organisaties ieder hun eigen plan indienden, met de nodige versnippering,

overlap en hiaten in het totaal aangeboden dienstenaanbod, is er sinds 2017

samenwerking en samenhang gecreëerd: een centrale regionale aanpak voor de

ondersteuning bij internationalisering van het mkb. Als gevolg daarvan is

internationalisering vanuit de provincies efficiënter ingericht: de dienstverlening bereikt

een grotere doelgroep, de provincie heeft één aanspreekpunt op dit gebied, en het mkb

heeft toegang tot een groter en verbeterd aanbod aan ondersteuningsmaatregelen.

Hoewel GO4EXPORT heeft bijgedragen aan een meer consistent aanbod binnen Oost-

Nederland van ondersteuning op internationaal zakendoen, blijft het landelijke aanbod

gefragmenteerd en verdeeld onder veel verschillende aanbieders.

Bovendien is de samenwerking op gebied van dienstverlening met betrekking tot

internationaal ondernemen vanuit GO4EXPORT met de andere ROMs en RVO

vormgegeven. Het programma heeft ertoe geleid dat de beide provincies, via Oost NL,

partner zijn in het nationale Trade & Innovate NL netwerk

(https://tradeandinnovate.nl/). Zo wordt in het Trade & Innovate NL netwerk de relatie

met het buitenlandse postennetwerk en de link met het landelijke instrumentarium

geborgd. Voor de provincies is het van strategisch belang om vertegenwoordigd te zijn in

deze nationale netwerken. Bovendien wordt GO4EXPORT op landelijk niveau gezien als

‘best practice’.

“Oost-Nederland heeft in de 

afgelopen jaren met GO4EXPORT 

een sterk programma voor 

exporterende bedrijven uit 

Gelderland en Overijssel neergezet. 

Dat is ook belangrijk voor het 

landelijke netwerk Trade and

Innovate NL. GO4EXPORT maakt de 

exportbevorderende activiteiten 

van de Trade and Innovate NL 

partners voor bedrijven in Oost-

Nederland toegankelijk.”

– Emar Gemmeke, Algemeen Secretaris 

Trade and Innovate NL, 2022

https://tradeandinnovate.nl/


Het verband tussen internationalisering, innovatie en groei op

bedrijfsniveau is evident, zo blijkt onder andere uit rapportages van het

CBS. De ondersteuning bij internationaal zakendoen op specifieke

thema’s vanuit het GO4EXPORT programma draagt bij aan de versterking

van geselecteerde innovatieve ecosystemen, de verbinding van

ecosystemen binnen de regio én over de grens (met name Duitsland) en

groei van de ecosystemen door mkb’ers te ondersteunen in sneller

verdienen in het buitenland. Daarmee maakt het onderdeel uit van de

provinciale pakketten die zijn gericht op versterking van de

innovatiekracht van de regionale mkb’ers in geselecteerde business- en

innovatiethema’s. Dit zal de weerbaarheid van mkb-bedrijven in geval

van een mogelijke recessie ten goede komen.

De inzet van het programma is tevens om koppeling te maken tussen de

vraag van het mkb en onderwijsprojecten, waardoor de samenwerking

tussen het onderwijs en het mkb intensiveert. In potentie kan deze

samenwerking belangrijk zijn voor het behoud van talent in de regio. Om

verschillende redenen is de bijdrage van de hoge scholen ondermaats

ontplooid.

Tot slot, door de efficiëntere en succesvollere inspanning van het

regionale mkb in het buitenland stijgt de arbeidsproductiviteit en het

verdienvermogen op bedrijfsniveau, zo blijkt uit de interviews.
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GO4EXPORT is dus een belangrijke linking pin die zorgt voor toegang

tot Europese en landelijke fondsen in de regio. Zo heeft het

programma interessante spin-off opgeleverd voor de provincies.

Vanwege de gecreëerde basis binnen GO4EXPORT in termen van

regionale samenwerking en achterban op gebied van internationaal

ondernemen, zijn de provincies Overijssel en Gelderland onderdeel

van het door de Europese Commissie gefinancierde Europe Enterprise

Netwerk (een matchmaking programma dat voor het Oost-

Nederlandse mkb leidt tot technologische samenwerking over de

grenzen heen) en het door het ministerie van Buitenlandse Zaken

gefinancierde Trade Relations programma (waardoor het mkb beter

betrokken raakt in (nationale) programma’s gericht op internationaal

ondernemen). Ook heeft GO4EXPORT geleid tot een samenwerking

met Invest International. Het internationaal georiënteerde zusje van

Invest NL biedt in potentie financiering voor het Overijsselse mkb met

kapitaalbehoefte om de internationale activiteiten uit te breiden. Tot

slot heeft het programma ertoe geleid dat de beide provincies, via Oost

NL, mede-uitvoerder zijn van de Brexit Adjustment Reserve

(https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bar). Zonder

GO4EXPORT zou er geen basis voor deelname zijn geweest aan deze

nationale en Europese initiatieven, die ten dienste staan van het

regionale MKB.

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bar
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Lessons learned

RESULTATEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

• Gedurende de programmaperiode is de relatie en geografische

nabijheid van de uitvoeringspartners met het mkb van essentieel

belang gebleken. Het invullen van de verbindende en informerende

rol van de uitvoeringspartners bleek voor het mkb essentieel en

werd als zeer positief ervaren.

• De regionale aanvulling van landelijke instrumenten is gedurende de

programmaperiode zeer relevant gebleken. Interviews wijzen uit dat

dat GO4EXPORT grote meerwaarde in termen van toegankelijkheid

tot het instrumentarium en dienstverlening levert die is toegespitst

op de voor het regionale mkb relevante thema’s en landen.

• De schakelfunctie van het programma tussen de uitvoeringspartners

– de eerstelijnsorganisaties – en hun achterban enerzijds en het

landelijke Trade & Innovate Netwerk anderzijds (buitenlandse

postennetwerk en het landelijke instrumentarium RVO) is van groot

belang gebleken bij de effectieve uitvoering van het programma.

• De samenwerking tussen uitvoeringspartners is over de

programmaperiode verbeterd, maar dit had onverwacht veel tijd,

inspanning en afstemming nodig. Nu het eenmaal staat beamen de

partners dat de samenwerking binnen GO4EXPORT hen veel heeft

gebracht: kennisuitwisseling, beter kunnen bedienen van hun

achterban, meer en toegespitst aanbod richting de doelgroep (samen

kun je meer) en verbinding met landelijke instrumentarium.

• De uitvoeringspartners zien dat tijden veranderen. Mede op vraag

van de ondernemers experimenteren de partners naast het aanbod

aan beurzen, handelsmissies en evenementen met nieuwe

dienstverlening die past bij de actuele en specifieke behoeften van

mkb’ers. Zo wordt er geëxperimenteerd met training en cursussen

voor kleinere groepen ondernemers, gericht op specifieke thema’s,

uitdagingen en ontwikkelingen. Een constante kritische blik vanuit

Oost NL en de uitvoeringspartners op het dienstenaanbod heeft

bijdragen aan de aanhoudende relevantie van het programma.

• Monitoring GO4EXPORT is gedurende de programmaperiode vooral

gericht geweest op kwantitatieve output indicatoren (aantal events,

aantal deelnemers, etc.). Hierdoor zijn soms de effecten (het impact)

van het programma onderbelicht. Effecten zijn bijvoorbeeld

ondernemers die nieuwe contacten opdoen, samenwerking aangaan

met buitenlandse technologiepartners, exportorders verwerven, etc.

• GO4EXPORT heeft bijgedragen aan een meer consistent aanbod

binnen Oost-Nederland van ondersteuning op internationaal

zakendoen. Maar landelijk blijft het aanbod gefragmenteerd en

verdeeld onder veel verschillende aanbieders.
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Conclusies

CONCLUSIES

Vanaf een afstand lijkt internationaal zakendoen eenvoudig. In de

praktijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. De praktijk, gesprekken

met bedrijven en eerdere evaluaties wijzen uit dat mkb’ers het vaak zelf

niet kunnen. Zij hebben ondersteuning nodig. GO4EXPORT vervult een

fundamentele rol in het ondersteunen van het regionale mkb bij het

internationaal zaken doen.

Het verband tussen internationalisering, innovatie en groei op

bedrijfsniveau is evident. De ondersteuning op geselecteerde thema’s

vanuit het GO4EXPORT programma draagt bij aan de versterking van

innovatieve ecosystemen in de regio. Daarmee maakt het onderdeel uit

van de provinciale pakketten die zijn gericht op versterking van de

innovatiekracht van de regionale mkb’ers.

Het programma, waarbij in de opzet gebruik is gemaakt van bestaande

netwerken en structuren van de 14 uitvoeringspartners, is efficiënt

ingericht. Er wordt nauw samengewerkt aan ondersteuning van het mkb

bij het internationaal ondernemen. De partners worden op hun kracht

ingezet. Dit is uniek in vergelijking met exportprogramma’s van andere

ROMs, die veelal zelf de activiteiten uitvoeren.

In de programmaperiode zijn er 137 collectieve activiteiten, waaronder

bijeenkomsten, webinars, handelsmissies en beursbezoeken,

georganiseerd. Het programma wordt door de doelgroep over de hele

linie positief gewaardeerd, met cijfer 8,0 gemiddeld.

Deelname aan het programma leidt tot een aantal belangrijke resultaten

voor het regionale mkb:

• Deelname aan de activiteiten leveren leads, nieuwe klanten en

omzetgroei op, zo blijkt uit de interviews.

• Deelname draagt bij aan algehele marktvoorbereiding en export

readiness en ondersteunt in het betreden van de markt. Daardoor

kan op versnelde wijze worden overgegaan tot verdienen in het

buitenland.

• Het GO4EXPORT programma zorgt voor een laagdrempelige toegang

tot het landelijke instrumentarium door haar

doorverwijzingsfunctie, waardoor er door het regionale mkb meer

gebruik kan worden gemaakt van de regelingen. Het zou daarom

mogelijk kunnen zijn dat er relatief veel landelijk subsidiegelden in

Overijssel en Gelderland bij de ondernemers terecht komen vanwege

het GO4EXPORT programma.

• Tot slot leidt deelname tot nieuwe (innovatie)samenwerkingen

binnen de regio.
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CONCLUSIES

De vraag-gestuurde benadering van het programma, gedreven door de

behoefte van het regionale mkb, terwijl vraagstukken op de (midden-)

lange termijn voor het bedrijfsleven en het ‘verdienvermogen van

morgen’ door de partners niet uit het oog worden verloren, leidt ertoe

dat het programma relevant blijft voor de doelgroep.

Voor de provincies Overijssel en Gelderland leverde het programma

reeds belangrijke toegevoegde waarde op:

• Onder regie van Oost NL is de samenwerking tussen

uitvoeringspartners vanaf 2017 gestructureerd op het gebied van

internationalisering, én geïntensiveerd.

• Als gevolg daarvan is internationalisering vanuit de provincies

efficiënter ingericht: de dienstverlening bereikt een grotere

doelgroep, de provincie heeft 1 aanspreekpunt op dit gebied (Oost

NL), en het mkb heeft toegang tot een groter en verbeterd aanbod

aan ondersteuningsmaatregelen.

• Het GO4EXPORT programma heeft ertoe geleid dat de provincies

Gelderland en Overijssel (via Oost NL) partner zijn in het nationale

Trade & Innovate NL netwerk (https://tradeandinnovate.nl/),

deelnemer aan het consortium van Enterprise Europe Network

(https://www.eennl.eu/), en mede-uitvoerder van de Brexit

Adjustment Reserve (https://www.rvo.nl/subsidies-

financiering/bar). Zonder GO4EXPORT zou de deelname in deze

nationale en Europese initiatieven ten dienste van het regionale MKB,

niet goed mogelijk geweest zijn.

• De schakelfunctie die het programma vervult tussen de

uitvoeringspartners – de eerstelijnsorganisaties – en het landelijke

Trade & Innovate Netwerk, het buitenlandse postennetwerk en het

landelijke instrumentarium is van strategisch belang voor de

provincies én het mkb.

• Het programma draagt bij aan de versterking en groei van de

innovatieve ecosystemen in de provincies.

• Het programma draagt bij aan groei, weerbaarheid en wendbaarheid

van het mkb, waardoor deze groep bedrijven een mogelijke

aankomende recessie beter kunnen doorstaan.

Tot slot is de additionaliteit van het programma evident: dienstverlening

is aanvullend en in afstemming met de nationale programmering en

alleen aangeboden wanneer er sprake is van marktfalen.
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Aanbevelingen: GO4EXPORT na 2023

AANBEVELINGEN

Gelet op de financiering van het programma tot eind 2023, doen wij

hieronder een aantal aanbevelingen inzake de opzet van het programma

voor de nieuwe financieringsperiode. Het fundamentele advies is om het

programma in de toekomst door te zetten. De samenwerking, het

netwerk en het imago van de Oost-Nederlandse bedrijven heeft reeds

vruchten afgeworpen in termen van omzetgroei en groei van

werkgelegenheid. Om maximaal te kunnen blijven profiteren van de

inspanningen van de afgelopen jaren is het blijven bewerken van markt

en netwerk in het buitenland noodzakelijk.

Ten aanzien van GO4EXPORT na 2023:

• In een vervolg van het programma moeten nauwe relaties met

regionale ondernemers blijvend worden geborgd en het perspectief

van de ondernemer centraal blijven.

• Optimaliseer de (naams)bekendheid van GO4EXPORT en maak de

beschikbaarheid van de internationale dienstverlening nog beter

bekend onder de doelgroep, zodat meer ondernemers toegang

vinden tot het dienstenaanbod en succesvoller kunnen zijn in het

buitenland.

• Zorg voor een duidelijke doelstelling met betrekking tot de bijdrage

van hogescholen in de samenwerking (wat moet het opleveren voor

het mkb en regio?). De samenwerking met en de bijdrage van de

hogescholen binnen het programma laat te wensen over. Zorg voor

een robuuste verbinding tussen het mkb, het onderwijs en studenten

en richt het onderdeel opleiding en onderwijs vervolgens

gestructureerd in. Een actieve rol van de hoge scholen, danwel een

intermediair, is hierbij geboden. Kijk daarbij verder dan het plaatsen

van studenten bij regionale bedrijven.

• Breng een eerste en tweede schil aan in de uitvoeringspartijen, gelet

op de verschillen tussen de wijze van structuur en organisatie van de

verschillende partijen. Hoewel de partijen momenteel al op hun

kracht worden ingezet in de samenwerking is er een split te maken

tussen de partijen die de uitvoering van de collectieve activiteiten

grotendeels op zich nemen en partijen die van tijd tot tijd specifieke

kennis inbrengen. Denk hierbij aan een groep kernpartijen en een

geassocieerde schil, met een respectievelijke herziene

overlegstructuur.

• Zorg – samen met partners en zo nodig met externe ondersteuning –

voor de uitwerking van een praktisch toepasbare methode voor de

monitoring van niet alleen de output, maar ook de effecten (impact)

van het GO4EXPORT programma.
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AANBEVELINGEN

• Zet binnen het Trade & Innovate NL netwerk – waar RVO, ROMs en

grote steden de activiteiten ter ondersteuning van internationaal

zakendoen afstemmen – in op landelijke meerjarige programmering

van een consistent en toegankelijk pakket aan diensten voor

ondernemers.

• Verken mogelijkheden voor structurele financiering. Gelet op de

belangrijke schakelfunctie van het GO4EXPORT-programma tussen

nationale instrumenten en de eerstelijnsorganisaties (‘verbinders’ en

‘kenners’ van het regionale bedrijfsleven en innovatie-ecosystemen),

lijkt een verkenning inzake structurele financiering vanuit de beide

provincies èn het Rijk logisch en zinvol.
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Bijlage I: Lijst van geraadpleegde documenten

BIJLAGE I

Ten behoeve van dit onderzoek zijn de volgende documenten bestudeerd:

• Amendement van de leden Amhaouch en Weverling. Tweede Kamer der Staten-Generaal

• Beleidsnotitie 2022: Doen waar Nederland goed in is. Strategie voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Ministerie van 

Buitenlandse Zaken

• Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022. Ministerie van Buitenlandse 

Zaken

• Gespreksverslagen uitvoeringspartners. Oost NL

• GO4EXPORT/Oost NL Review 2020-2021. Arcus Plus 

• Jaarplan International Trade 2022. Oost NL

• Landelijke evaluatie ROM’s: Rijk, versterk positie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

• Oost NL – De ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Oost NL, Provincie Gelderland

• Uitvoeringsovereenkomst GO4EXPORT 2022. Oost NL, Health Valley

• Uitvoeringsovereenkomst GO4EXPORT 2022. Oost NL, MKB Trade Office

• Voortgang handelsagenda publiek-private samenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal

• Vragenlijst uitvoeringspartners. Oost NL

• CBS, 2017. Innovatie en internationalisering. Inventarisatie van bronnen en populatieschets.
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Bijlage II: Lijst van geraadpleegde personen

BIJLAGE II

Organisatie Gesprekspartner Positie

Hogeschool Arnhem-Nijmegen Karin Steenbrink Projectleider International Master Circular Economy

Saxion University of Applied Sciences Paulien Olde Bijvank-Brekveld Account Manager

Health Valley Netherlands Corine Böhmers Innovation Manager

Stichting kiEMT Jochem Garthoff Program Manager Energy Transition

Kennispoort regio Zwolle Stendert de Vries Programmamanager

WTC Twente Monique Oosterveld Directeur Bedrijfsvoering en Projecten

WTC Twente Freerk Faber Algemeen Directeur

MKB Deventer Trade Office Marco Kok Directeur

Novel-T Tim Jongman Research Consultant

Oost NL Jochem Wolthuis Agrofoodmakelaar Duitsland

Oost NL Hans Brouwers HTSM-makelaar Duitsland

Oost NL Judith van de Bovenkamp Projectmanager Trade Development

Oost NL Wibo van Wier Senior Trade Advisor

Oost NL Kim Manussos Teamassistent Trade Development

CobotX Boudewijn Crooijmans Operations Director

Senzora Rob Muller Commercieel Directeur

Aminola Dick van Beek CEO

HeelMetaal Hendrik Vels Directeur / Eigenaar

Twinsense Maurice Kruse Directeur / Eigenaar

24/7TailorSteel Frank Gelen COO

Uitslag Mirko Uitslag Directeur / Eigenaar

Provincie Overijssel Jacques van Steenbergen Beleidsontwikkelaar

Provincie Gelderland Marieke Dijkstra Regiostrateeg verkeer en vervoer
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