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Uitnodiging 30 mei 2022

Zaken doen met de Zuiderburen
Zaken doen met Belgen is echt anders!

Er zijn grote verschillen in omgangsvormen. Zo is België een contactland en Nederland een contRactland.  

In België is het opbouwen van een vertrouwensband vooral belangrijk. Hoe daar mee om te gaan?

Günther Peeters (directeur FC Eindhoven) deelt als Belgische ondernemer zijn ervaringen in de omgang met 

Nederlanders. Verdere aspecten over het zakendoen met de Belgen worden uitgediept door Ferry Weelen  

(partner Holla Advocaten). 

Ga in gesprek met de aanwezige ondernemers en deel je ervaringen over het zakendoen over de grens  

met de Zuiderburen. Wil je groeien met je bedrijf? Op nog geen 30 kilometer afstand ligt een nieuwe  

markt te wachten op jou!

Inschrijven

Meld je aan via deze link. De toegang is gratis, het aantal plaatsen beperkt. 

Reserveer ook alvast een plaats voor de volgende masterclass voor internationaal ondernemen 

op 20 juni met als onderwerp ‘Patenten en Subsidies’. Dan zullen we ingaan op het belang 

van merk- en productbescherming en uitleg geven over beschikbare subsidies/vouchers voor 

internationaal ondernemen.

Aanmelden voor Patenten & Subsidies | Ondernemend Eindhoven

Günther Peeters
Managing Director FC 
Eindhoven
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Masterclass ‘Zaken doen met de Zuiderburen’
Maandag 30 mei 2022 

Locatie: Jan Louwers Stadion (FC Eindhoven) 

Adres: Charles Roelslaan 1, 5644 HX Eindhoven

Tijd: 15.30 – 18.00 uur met uitloop tot 19.00 voor drinks & bites
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Uitnodiging 7 maart 

Masterclass ‘Groeien over de grens’

De economie is op stoom. Dit is hét moment om als ondernemer je vleugels uit te slaan naar buiten het 

buitenland. 

Exporteren biedt kansen en voordelen. Zo zijn exporterende bedrijven concurrerender en winstgevender 

dan bedrijven die uitsluitend in hun thuismarkt actief zijn. Bovendien ben je minder vatbaar voor 

economische tegenwind als je in meerdere markten actief bent. Je spreidt immers je risico’s. 

Hoe verzilver je de kansen die er liggen? Wat mag je niet vergeten? En hoe omzeil je de tien meest 

gemaakte beginnersfouten? Kortom: hoe kom je beslagen ten ijs? Dat leer je tijdens de gratis 

masterclass ‘Groeien over de grens’ op maandag 7 maart.

Locatie

Evoluon, Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven 

Aanmelden

Meld je aan via deze link: Masterclass ‘Groeien over de grens’. Na de registratie ontvang je een 

bevestiging. 

Nota bene: deze bijeenkomst wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
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Peter van Heeswijk

Roland van Marlen 

Programma Masterclass ‘Groeien over de grens: hoe vind ik een zakenpartner in 

het buitenland?’

15.15 uur Ontvangst

15.30 uur   Masterclass Roland van Marlen, exportcoach WTC NL: hoe omzeil je de tien 

meest gemaakte beginnersfouten?

16.00 uur  Ondernemerservaringen: Menaparts, Vogels en Innofaith.

17.00 uur   Partnersearch. Ofwel: aan de slag met je eigen praktijkcase en de visie 

voor je eigen bedrijf. Vraag een gratis exportgesprek van twee uur aan met 

de exportcoach en wissel met hem van gedachten. Aanmelden voor een 

exportgesprek kan via info@wtce.nl Er zijn 16 gesprekken beschikbaar.

17.45 uur Uitwisseling en evaluatie

18.00 uur  Afsluiting: drinks & bites 

“Business by Relations”

Peter van Heeswijk, directeur/eigenaar Menaparts

“Exports by intent is more profitable than exports by accident”

Roland van Marlen, WTC NL
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https://www.ondernemendeindhoven.nl/aanmelden-voor-zaken-doen-met-de-zuiderburen
https://www.ondernemendeindhoven.nl/aanmelden-voor-patenten-subsidies

