
GEZOCHT:

Succesvolle 
samenwerkingen!



Beste lezer,
 
Voor u ligt het boekje ‘Gezocht: succesvolle 
samenwerkingen’ gemaakt door Enterprise Europe 
Network.  Een verzameling inspirerende verhalen 
van mkb ondernemers die wij hebben geholpen met 
het vinden van internationale zakenpartners.
Verschillende voorbeelden van onze dienstverlening 
passeren de revue:
• over het vinden van partners tijdens beurzen
•  het wegwijs maken op het gebied van  

CE-markering en
•  het vinden van business coaches in het kader van 

Horizon 2020.
 
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen?
Bent u op zoek naar internationale zakenpartners?
Neem contact met ons op, wij helpen u graag.
Op de achterkant vindt u onze contactgegevens.
 

Joop van Meel
Manager Internationaal Innoveren
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Stel, je ziet een leuk product in de Verenigde Staten en wilt het 
op de Europese markt brengen. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Want elk land heeft zijn eigen wet- en regelge-
ving. De Nederlandse distributeur Cooper Trade maakte han-
dig gebruik van de juridische kennis van Enterprise Europe 
Network (EEN). ‘Het bespaarde ons heel veel tijd en uitzoek-
werk’, zegt CFO Erwin Tulleners.

‘We brengen producten op de markt met een bijzonder verhaal’, 

zegt Tulleners. ‘Het begon met het Amerikaanse Bobble: een bidon 

met een filter waarin je kraanwater kunt meenemen. Wij namen 

graag de Europese distributie van dit mooie, duurzame product 

op ons. Veel Amerikanen zien Europa daarbij als één markt. Maar 

in de praktijk loop je hier tegen verschillende culturen, talen en 

wetgeving aan. Toch gingen we de uitdaging aan om van Bobble 

een succes te maken. Zoals we dat nu ook doen voor bijvoorbeeld 

Lego en Doppler Labs: mooi vormgegeven oordoppen die het 

mogelijk maken omgevingsgeluiden te filteren en bijdragen aan 

de muziekbeleving in een club of tijdens een concert.’

Juiste instelling
Tulleners spreekt met liefde over zijn producten. Dat moet ook wel, 

want het verhaal erachter is bijna net zo belangrijk als de product-

specificaties. En de manier waarop je het verhaal aan de man brengt, 

verschilt per land. ‘In Nederland kun je direct ter zake komen. Maar 

zodra je bijvoorbeeld de Belgische grens over gaat, kom je met die 

instelling nergens. Dan moet je eerst investeren in de zakenrelatie 

vóór je een verkoopgesprek kunt voeren.’

Nog ondoorgrondelijker is de verschillende nationale regelgeving. 

Tulleners loopt er geregeld tegenaan. ‘Wat moet er op een verpak-

king staan? Voor Bobble en Doppler Labs volstaat in Nederland 

een Engelstalige tekst. In Duitsland moet er achterop ook een 

Duitstalige tekst staan en de Franse wet schrijft een Franstalige 

tekst voor op de verpakking voor. 

Verschillende regelgeving
’ Tulleners zocht hulp om hem door dit woud aan regelgeving 

te leiden en kwam al snel uit bij EEN. ‘ In adviseur Ton Durieux 

vond ik een zeer waardevolle gids. Hij wees me op de geldende 

regelgeving. Dankzij mijn achtergrond in fiscale economie, kon ik 

vervolgens interpreteren wat precies van toepassing was op onze 

producten.’

Wegwijs in CE-markering
Ook voor de CE-markering, waarmee je stelt dat een product 

voldoet aan de Europese regels, ging Tulleners te rade bij Durieux. 

Geldt CE-markering voor de Doppler Labs? Met welk document 

laat je zien dat de Bobble voldoet aan Europese richtlijnen?

‘Bij elk product moet je nagaan waarvoor het is bedoeld, hoe je 

het kunt gebruiken en hoe de consument de functie interpreteert. 

Voor al die toepassingen moet je laten zien dat je voldoet aan de 

regelgeving. Ook binnen dit specialisme hielp Durieux ons enorm. 

Zijn communicatie was duidelijk, hij nam de tijd en stelde vragen 

waar ik niet zo snel bij stil stond. Al met al bespaarde ons dit heel 

veel uitzoekwerk. EEN is daarmee voor ons een onmisbare schakel.’

Cooper Trade
Erwin Tulleners

erwin@coopertrade.com  

www.coopertrade.com

‘Handige gids in Europese en 
 nationale regelgeving’



Anámica Mahabiersingh wilde altijd al iets in de mode 
doen. Met haar marketingachtergrond ontdekte ze het 
spreekwoordelijke gat in de markt. Die zat tussen de 
mainstream confectie en de unieke maar onbetaalbare haute 
couture in. In maart 2015 lanceerde ze het resultaat:
Moda Aesthetics, een online ‘storytelling’ etalage van 
internationale designers. Hen spoorde ze verrassend snel op. 
Dankzij het Enterprise Europe Network (EEN).

Een portal als Moda Aesthetics opzetten is gemakkelijker gezegd 

dan gedaan. Want hoe kom je in contact met internationale 

designers die passen bij jouw bedrijfsfilosofie? Anámica:  

‘Het begon onder andere in 2014 met de EU FashionMatch, een 

matchmaking event georganiseerd door EEN, de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Kamer van Koophandel 

op de Amsterdamse modebeurs Modefabriek.’

Interessante contacten
De EU FashionMatch biedt volop gelegenheid voor matchmaking. 

‘Je registreert je naam, bedrijfs- en samenwerkingsprofiel via de 

website. Op basis van deze profielen kan ik bedrijven vóór het 

evenement uitnodigen voor een afspraak op de stand van EEN, 

of ik word ervoor uitgenodigd. Op basis van de geaccepteerde 

uitnodigingen worden de afspraken van te voren gepland. Zo leer 

je allerlei interessante zakelijke contacten kennen. Maar er is ook 

ruimte voor spontane gesprekken. Ik heb bij de laatste editie van 

de EU FashionMatch bijvoorbeeld een distributeur gesproken, die 

mij goed kan helpen met het verzenden van mijn modeartikelen.’

Veel baat bij
Anámica raakte ook in gesprek met Remko Triezenberg,  

adviseur Matchmaking bij EEN. ‘Hij wees me op de database op 

www.enterpriseeuropenetwork.nl voor het zoeken van nieuwe 

buitenlandse zakenpartners. Daarnaast bood Remko mij aan om 

een samenwerkingsprofiel van Moda Aesthetics in de database 

in te voeren. Daar heb ik nu al veel baat bij gehad. Ik heb zo heel 

goede designers gevonden. Zonder toegang tot die database had 

ik mijn portal lang niet zo snel kunnen lanceren. Ook kun je als 

bedrijf aanmelden voor de nieuwsbrief met nieuwe profielen.’

Match via database
Via de database zoek je zelf actief naar geschikte partijen. ‘Zag 

ik een interessante designer, dan stuurde ik Remko een e-mail. 

Hij legde dan contact met de EEN-adviseur in het betreffende 

land die de designer anoniem op de hoogte stelde. Is die ook 

geïnteresseerd, dan is er een match. Andersom konden anderen 

reageren op mijn anonieme profiel in de database. Zo ben ik aan 

een bijzondere Griekse designer gekomen; zij was mijn eerste 

internationale designer. Haar werk symboliseert waar Moda 

Aesthetics voor staat, zoals mooi design, maar ook duurzaamheid.’

Meedenken
‘Het is alsof ik er met Remko een salesmanager bij heb’, zegt

Anámica. ‘Daarnaast denkt hij echt met me mee, bijvoorbeeld over

interessante evenementen en hoe ik met PR meer aandacht krijg

voor mijn portal. Zonder de hulp van EEN was Moda Aesthetics 

niet zo snel uitgegroeid tot wat het nu is.’

Moda Aesthetics
Mrs. Anámica Mahabiersingh

www.modaaesthetics.com  

info@modaaesthetics.com  

+31618942037

‘Zelfstandig had ik nooit zo snel
internationale designers gevonden’







Als innovatief bedrijf ben je overtuigd van je eigen product. 
Maar hoe vermarkt je het? Bijvoorbeeld in landen waar je
geen relaties hebt? Het Brabantse Heliox liftte mee met de 
praktische hulp en expertise van Enterprise Europe Network
(EEN). ‘Dankzij EEN deden we mee met een Europese 
subsidieaanvraag en maakten we gebruik van een business 
coach die de Engelstalige markt voor ons verkende’, vertelt 
directeur Mark Smidt.

Heliox in Best ontwikkelt en produceert vermogenselektronica, 

zoals laders voor elektrische voertuigen. ‘Hiervoor gebruiken we een 

innovatieve technologie, een systeem met een hoog rendement, 

grote betrouwbaarheid en kleine afmetingen’, zegt Smidt. Het bedrijf 

uit Best kan wel wat hulp gebruiken om deze innovatie op de markt 

te brengen. De Europese Commissie biedt hiervoor het zogeheten 

SME instrument, een regeling voor innovatieve, internationaal 

georiënteerde bedrijven met groeiambitie.

Snellader voor elektrische bussen
‘Begin 2014 schreven we ons in voor fase I, een 

haalbaarheidsstudie naar onze innovatieve snellader van 

elektrische bussen’, zegt Smidt. ‘De snellader maakt het gebruik 

van kleine batterijen mogelijk, waardoor bussen lichter zijn en 

meer plaats kunnen bieden aan passagiers. Bovendien laadt de 

batterij in een paar minuten op voor een vol uur rijden. De bussen 

blijven zo in bedrijf.’

Hulp van een businesscoach
De inschrijving was succesvol. Smidt: ‘We ontvingen 50 duizend 

euro waarmee we een businessplan wilden maken, ook voor 

Groot-Brittannië en Ierland. Onze plannen bespraken we met 

Stan Francke, adviseur bij EEN. Hij adviseerde een business coach 

in te schakelen om de Britse en Ierse markt in kaart te brengen. 

Maar je mag binnen de SME instrument-regeling niet zomaar een 

business coach aan het werk zetten. Diegene moet eerst als coach 

geregistreerd worden. Francke regelde dat snel en goed.’

Kansen en investeringen
‘De coach deed belangrijk voorbereidend werk’, zegt Smidt. 

‘Dankzij zijn contacten kon hij een analyse doen van de vrij 

gesloten Engelstalige markt. Met zijn feedback lag er in maart 

2015 een mooi businessplan. Het laat zien welke kansen ons 

innovatieve laadsysteem heeft en welke investeringen nodig zijn.’ 

Naar fase II
‘Zonder steun van EEN hadden we dit plan nooit kunnen maken 

en was Groot-Brittannië voor ons gesloten gebleven’, stelt Smidt. 

‘Met behulp van EEN schrijven we ons nu ook in voor fase II van 

het SME instrument. Daarmee ontvang je subsidie om je product 

volgens businessplan in de markt te zetten.’ Het is afwachten of 

Heliox toegelaten wordt tot fase II. Smidt zit in elk geval niet stil; 

continentaal Europa heeft zijn laadsysteem inmiddels ontdekt. 

‘Vannacht klapte ik om 2.30 uur mijn laptop pas dicht om de 

laatste offerte te versturen.’

Heliox
De Donge 2

5684 PX Best 

The Netherlands

+31 622 31 75 21

mark.smidt@heliox.nl

www.heliox.nl

‘EEN hielp ons door te dringen tot in
Groot-Brittannië’



Een fiets is geen vervoermiddel, maar een passie. En dat is wat 
Buycycle verkoopt: bijzondere fi etsen en accessoires verpakt 
in hartstocht. Maar waar haal je die producten vandaan? 
Buycycle schakelde Enterprise Europe Network (EEN) in 
en doet nu onder meer zaken met een Deense en Spaanse 
fabrikant.

Buycycle werd in 2014 opgericht door Fabian Hardjoprajitno.

‘Ik heb tien jaar in de fi etsgroothandel gewerkt. Ik ken het gevoel 

dat leeft in de miden highendfietswinkels. De bevlogenheid, de 

bijzondere producten die ze willen verkopen. Daar wil ik met 

Buycycle op aansluiten. Als distributeur lever ik direct aan de retail. 

Maar dat doe ik alleen met producten waar ik iets in zie. Als de 

producent samen met mij wil investeren in een goede strategie 

om zijn merk in Nederland te verkopen, dan hebben we een deal. 

Klakkeloos dozen schuiven, daar heb ik niets mee.’

Indonesisch fietsmerk
Centraal in het assortiment van Buycycle staat het Indonesische 

merk Polygon. Hardjoprajitno: ‘Ik ben zelf halfIndonesisch

en toen ik er een keer op vakantie was, zag ik dit merk fietsen 

overal rondrijden. De mountainbikes en racefi etsen zien er 

bijzonder uit en zijn door Polygon zelf ontworpen. Ik wilde ze 

graag in Nederland introduceren en dat is gelukt.’ Het is niet 

eenvoudig om een nieuw merk als Polygon aan de man te 

brengen bij Nederlandse fietswinkels. ‘Fietsen zijn immers een 

behoorlijke investering’, zegt Hardjoprajitno. ‘Gemakkelijker is om 

met fietsaccessoires binnen te komen. En dan kies ik liefst

accessoires die aansluiten bij Polygon.’

Deense en Spaanse partner
Via EEN heeft Hardjoprajitno al snel enkele leveranciers gevonden. 

‘Adviseur Bryan Raghoe van EEN weet precies wat we zoeken 

en hoe we werken. Met ons bedrijfsprofiel staan we in de 

EENdatabase en als bedrijven geïnteresseerd in ons zijn, kunnen 

ze daarop reageren. Bryan controleert of zo’n contact bij ons 

aansluit en dan stuurt hij het door. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij 

een Deense fabrikant van speciale boodschappentassen die je aan 

je fiets kunt hangen. Heel uniek. Ik nam contact met hen op en we 

spraken af op EuroBike, een belangrijke fietsbeurs. Ik wil namelijk 

partners eerst ontmoeten om vertrouwen te krijgen. We hebben 

enkele vervolgafspraken gemaakt en zijn met elkaar aan de slag 

gegaan. Op dezelfde manier werken we sinds eind 2015 met een 

Spaanse leverancier in fietskleding. Het past goed bij de sportieve 

Polygon-fietsen en daarmee hebben we een nieuwe ingang bij 

wielerclubs.’

Betrouwbaar netwerk
De Deens en Spaanse connectie was nooit zo snel ontstaan zonder 

EEN, is de overtuiging van Hardjoprajitno.  

‘Vertrouwen in je partners is heel belangrijk. Als die binnen-

komen via een overheidsnetwerk als EEN, weet ik dat het goed zit. 

Bovendien is het heel prettig om een adviseur van EEN te hebben. 

Bryan filtert alle contacten. Dat belangrijke voorwerk hoeven 

wij niet meer te doen. En dat scheelt voor een klein bedrijf als 

Buycycle.’

Buycycle
Fabian Hardjoprajitno

fabian@buycycle.nl

010-73 71 859

‘Voor een kleine onderneming is het
voorwerk van EEN zeer prettig’







Wanneer heel de wereld jouw speelveld is, moet je efficiënt 
omgaan met je commerciële inspanningen. Zeker als 
mkbbedrijf. Het Nederlandse Voltea kan erover meepraten. 
Het heeft een innovatieve methode ontwikkeld om onder 
meer zout en kalk uit water te filteren. Om deze technologie 
aan de man te brengen gebruikt Voltea het Enterprise 
Europe Network (EEN) als filter om de meest zuivere zakelijke 
contacten te verzamelen. Op het matchmaking event 
AquaMatch leidt dat al snel tot veelbelovende gesprekken.

‘Onze technologie is uniek’, zegt Alexander Crowell, 

Vice President Global Commercial Development bij Voltea.  

‘Zout en kalk filteren we bijvoorbeeld niet met een membraan, wat 

gebruikelijk is. Wij scheiden die deeltjes van water met behulp van 

elektrische lading. De deeltjes blijven dan tijdelijke vastzitten op 

de elektroden die we daarvoor gebruiken. Zo reinigen we water, 

maken we van brak zoet water en maken we hard, kalkrijk water 

weer zacht.’

Technologie vermarkten
Capacitive deionization (CapDI) is de naam van de door 

Voltea ontwikkelde technologie. Het filtert water beter dan 

conventionele methoden en er is minder energie en onderhoud 

voor nodig. ‘Daarmee staan we onder meer in de lijst van 

21 technologiepioniers van 2013 bij de World Economic Forum’, 

zegt Crowell. ‘Bovendien wonnen we in 2010 onder andere de prijs 

voor de beste technologie tijdens de Global Water Summit. Nu 

we deze technologie hebben uitontwikkeld, willen we het gaan 

vermarkten.

Er zijn veel toepassingen mogelijk. Wij concentreren ons op 

huiselijk, commercieel en industrieel gebruik en op integratie in 

apparaten, die zacht water nodig hebben, zoals wasmachines.’

Serieus netwerk
Voltea is internationaal georiënteerd. De verleiding kan dan 

ontstaan om van beurs naar beurs te trekken. ‘Mensen komen 

dan langs je stand, maar je weet van tevoren nooit wie dat zijn 

en of ze echt geïnteresseerd zijn’, zegt Crowell. ‘Daarom is EEN zo 

interessant. Het zit vol hoog gepositioneerde mensen, die niet 

zo maar vrijblijvend rond shoppen. Als je in contact treedt met 

hen, is het serieus. Bovendien zit de adviseur van EEN er als een 

politieagent bovenop. Pas als iemand écht geïnteresseerd is in 

jouw bedrijf en jij deelt die interesse, laat die onderling contact 

toe. Zo filter je de gelukzoekers eruit en kun je zeer efficiënt 

zakendoen.’

Effectieve stappen
Efficiënt vindt Crowell ook de matchmaking events van EEN.

‘We hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met de AquaMatch

van 2013. Daar kreeg je via EEN de kans om te speeddaten met 

potentieel interessante partners. Daarbij ga je heel selectief te 

werk. Je kunt verzoeken tot een gesprek toe- of afwijzen en als 

je elkaar ontmoet, weet je dus zeker dat de interesse van twee 

kanten komt. Wij hielden er onder meer een samenwerking aan 

over met een Duits bedrijf in koelingstechnologie. Ik ken geen 

matchmakingprogramma of netwerk waarmee je zulke gerichte 

en effectieve stappen zet.’

Voltea
info@voltea.com

www.voltea.com

‘Matchmaking is zeer efficiënt zakendoen’



Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit Bareld Kootstra 
in zijn bloed. En je plukt er internationaal de vruchten van, 
bewijst hij als directeur van Fairtrasa Sustainable Foods. 
Met een netwerk van Latijns-Amerikaanse boeren levert hij 
fruit. Onder meer aan Hero España, dankzij een succesvolle 
matchmaking van Enterprise Europe Network (EEN).

In 2002 is Kootstra begonnen met Global Fruit. ‘We zijn een 

internationaal opererende verkoop- en marketingorganisatie in 

de voedingsmiddelenindustrie. Natuurlijk, we willen winst maken, 

maar we willen de wereld ook een beetje beter maken. Door 

ons te richten op biologische en fairtrade-producten en door de 

exportpositie van internationale boeren te verbeteren.

Fairtrasa wil hetzelfde. Vandaar dat ik samen met de oprichter een 

dochtermaatschappij heb opgezet:  Fairtrasa Sustainable Foods. 

Daarmee help ik boeren uit Latijns-Amerika exportkwaliteit te 

leveren voor verwerkt fairtrade- en biologische fruit.’

Industriefruit
Lang niet elk exotisch fruit belandt in de schappen van de 

supermarkt. ‘Het moet er goed uitzien, bijvoorbeeld. Zonde, want 

een mango of avocado met een wat andere vorm kan dezelfde 

kwaliteit hebben. Daar kunnen boeren tegenaan lopen. Wij 

gebruiken dat soort producten voor industriefruit, dat verwerkt 

wordt voor de productie van babyvoeding, sap en ingevroren 

voedingsproducten.’

BIOFACH
Voor biologische producten bestaat een zeer belangrijke 

internationale beurs: de BIOFACH in Neurenberg. ‘Begin 2015 

waren we daar aanwezig met een stand. Vooraf ontvingen we 

van de beursorganisatie een bericht dat er een matchmaking 

event zou komen, georganiseerd door EEN. Ik wilde er graag met 

Hero España spreken. Het produceert babyvoeding, waarbij de 

herkomst van het fruit heel belangrijk is. Een gesprek leek me 

kansrijk, omdat we al leveren aan Hero Nederland compleet met 

zo’n overzicht van de herkomst.’

In één keer geslaagd
Kootstra schatte zijn kansen goed in. ‘Hero España was hét 

belangrijkste contact. Daarmee was de beurs in één keer geslaagd. 

We leveren inmiddels avocadoblokjes en gedroogde rode linzen.’ 

Volgens Kootstra kan een matchmaking event meer teweeg 

brengen dan een stand. ‘Matchmaking is de oervorm van een 

beurs. Het werkt zeer efficiënt, juist omdat beide partijen van 

tevoren aangeven met elkaar te willen praten. Dan kom je snel ter 

zake. De bemiddeling tussen ons en Hero España heeft EEN echt 

heel goed gedaan.’

Goede voorbereiding
Kootstra gaat nu vaker EEN inschakelen om tot een interessante 

match te komen. Goed voorbereid en wel, want dat is 

onontbeerlijk. Kootstra: ‘Belangrijk is dat je van tevoren nadenkt 

wat je wilt overbrengen aan een ander. Zorg voor een duidelijke 

boodschap, een goede propositie. Daarnaast moet je beseffen dat 

een gesprek tijdens een matchmaking relatief kort is. Ik sprak 20 

minuten met Hero España. Beschouw zo’n kennismaking als een 

introductie en houd tijd vrij voor vervolgafspraken. Pas dan beklijft 

het gesprek en kan er een mooie samenwerking ontstaan.’

Fairtrasa Sustainable Foods
Easterein 25

9263 PA Garyp

The Netherlands

Tel. +31 511 820221

bareld.kootstra@fairtrasa.com

‘Netwerken is het belangrijkste dat je
op een beurs kunt doen’





Business Support on Your Doorstep

Vinden & gevonden worden?
Kom naar Enterprise Europe Network!

Wilt u een product exporteren of uw innovatie vermarkten in  
het buitenland? Zoekt u een distributeur, agent of toeleverancier?  
Maak een profiel aan in de databank van Enterprise Europe Network 
door contact op te nemen met een van onze adviseurs via 088 602 42 10.

www.enterpriseeuropenetwork.nl


