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be.international !

70 rondetafels - 850 deelnemers
Tijdens het Forum ‘Be International’, ontving het VBO ruim 850 bedrijfsleiders. Ze gingen in gesprek
met 70 doorgewinterde captains of industry over het wel en wee van internationaal ondernemen.
Geen ex cathedra theorie, maar heel pragmatisch debatteren over opportuniteiten, valkuilen, drempels, … Uitwisselen van ervaring en kennis stond centraal. Op die manier willen we de ondernemerswereld inspireren, ondersteunen en de uitgebreide knowhow die onze bedrijven hebben extra
valoriseren door ze te delen. Zodat ook kleine tot middelgrote ondernemingen zich gesteund voelen
om veel verder over de grenzen te kijken zodat ze volop kunnen genieten van de globalisering van
de markten.
Dat is geen overbodige luxe want onder invloed van de mondiale structurele tendensen krimpt het
aandeel van geavanceerde economieën in de wereldhandel in het voordeel van de nieuwe groeilanden. Ook België verliest marktaandeel, ondanks een positieve absolute groei.
Twee belangrijke factoren verklaren dat verlies. Ten eerste slaagden we er de afgelopen jaren onvoldoende in om de stijgende kosten (loonkosten, energie, administratieve lasten, belastingen, …) voor
de ondernemingen onder controle te houden. Ten tweede gebeurt de transitie naar een groei die
meer en meer op innovatie en internationaal ondernemen is gebaseerd, nog te traag.
Internationaal zakendoen is niet langer een vrijblijvende opportuniteit voor veel ondernemers, maar
een onomkeerbare voorwaarde voor bedrijven die consistent willen groeien. Sterker nog: meer openheid naar het buitenland is van fundamenteel belang voor het behoud van onze welvaart. Ook daar
spelen de Belgische bedrijven een verantwoordelijke rol. Het is aan hen om nieuwe bronnen van
groei aan te boren om zo banen te creëren en de economische welvaart te waarborgen.
Toch blijft internationaal ondernemen voor nog te veel ondernemingen braakliggend terrein. Niet
dat het hen aan durf ontbreekt, maar veel bedrijven, invoerders als uitvoerders, botsen nog altijd op
specifieke obstakels die hen de toegang tot de wereldmarkt bemoeilijken.
Dit en nog veel meer kwam uitgebreid aan bod op de 70 rondetafels, netjes verdeeld over 24 thema’s. In deze brochure kristalliseren we gebald de besluiten van elke tafel rond 5 kernvragen.
Tot besluit vertalen we al die bevindingen naar praktische aanbevelingen voor de bedrijfswereld en
de verschillende beleidsniveaus. Op die manier willen we helpen om de grenzen van het ondernemerschap te verleggen.
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Table Talks met 70 captains of industry
Liefst 70 captains of industry getuigden op het Forum over hun ervaringen en de internationale weg die zij hebben afgelegd. Wie allemaal een tafel leidde, vindt u hieronder.
Marc Cottyn

© GDF SUEZ

Bart Becks
Founder & CEO
SONICANGEL & ANGEL.ME

© GDF SUEZ

© sonicangel

Chief Executive Officer
MICHEL VAN DE WIELE

© Cottyn

Charles Beauduin

© DEME

Chief Executive Officer
DEME

© Deloitte

Anette Böhm

Maxime Boulvain

© De Nul

Chief Executive Officer
AUTOMATIC SYSTEMS

Hein Deprez
Chairman of the Board
of Directors
UNIVEG

Wouter De Geest

Jos Donvil

Gedelegeerd bestuurder
BASF ANTWERPEN

Chief Executive Officer
KPN GROUP BELGIUM

Rik De Nolf

Sabine Everaet

Afgevaardigd bestuurder
ROULARTA MEDIA GROUP

Chief Information Officer
COCA-COLA SERVICES

Jan Pieter De Nul

Jacques Evrard

Chief Executive Officer
ONDERNEMINGEN
JAN DE NUL

Chief Financial Officer
THROMBOGENICS

Chief Executive Officer
AGEAS

© Deceuninck

© Beckaert
© VKWLimburg
© Soudal

Afgevaardigd bestuurder
EUROGENTEC

Roch Doliveux

Bart De Smet

Voorzitter van de raad
van bestuur
BEKAERT

Gedelegeerd bestuurder
SONACA

Head of Corporate
& Public Bank Belgium
BNP PARIBAS FORTIS

Chris Buyse

Paul Buysse
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Jean-Pierre Delwart

Chief Executive Officer
ORFIT INDUSTRIES

Yvan De Cock

Alain Bernard

Chief Executive Officer
FIB BELGIUM

Steven Cuypers

Managing DirectorChief Executive Officer
SIEMENS LIMITED NIGERIA

Executive Vice President
GDF SUEZ

René Branders

Bernard Delvaux

Alain De Cat

Dirk Beeuwsaert

Chief Human
Resources Officer
SD WORX

Stichtend vennoot en
bestuurder
COTTYN

Tom Debusschere

Chief Executive Officer
UCB

Managing Director
BRUSSELS INVEST
& EXPORT

François Fornieri
Chief Executive Officer
MITHRA PHARMACEUTICALS
& UTERON

Bernard Gilliot

Chief Executive Officer
DECEUNINCK

Executive Vice President
Strategy & Marketing
TRACTEBEL ENGINEERING

Koen Dejonckheere

Dominique Godin

Voorzitter
VKW LIMBURG

Chief Executive Officer
GIMV

Managing Director
TRAITEX

Dirk Coorevits

Wim Dejonghe

Luc Cardinaels

Algemeen directeur
SOUDAL

Global Managing Partner
ALLEN & OVERY

Michel Hanson

General Manager FABRICOM
International Operations &
President FABRICOM Oil, Gas
& Power

Jean-François Heris
Voorzitter & Chief Executive
Officer
AGC GLASS EUROPE

Max Jadot
Chief Executive Officer,
Chairman of the Executive Board
BNP PARIBAS FORTIS

Thierry Josz

Bart Turtelboom

Nathalie Renaudin
Public Affairs Director
EDENRED

Portfolio Manager, Co-Head
of Emerging Markets
GLG PARTNERS LP

Martine Reynaers

Jan Valcke

Chief Executive Officer
REYNAERS ALUMINIUM

Afgevaardigd bestuurder
VASCO DATA SECURITY

Carl Van Camp

Global Head of Global
Trade Solutions
BNP PARIBAS FORTIS

Christian Salez
Chief Executive Officer
DELVAUX

Senior Vice-President
Polymers TOTAL
Refining & Chemicals

Francis Lambilliotte

Wim Sarens

Hans Vanackere

Chief Executive Officer
SARENS

Chief Executive Officer
CES GROUP

Nicolas Saverys

Pol Vanbiervliet

Chief Executive Officer
EXMAR

Managing Director
CISCO

Chief Executive Officer
HAMON & CIE

Eric Lauwers
Business Unit President
BENEFRALUX
AB INBEV BELGIUM

Brice Le Blévennec
Chief Visionary Officer
EMAKINA

Thomas Leysen
Voorzitter
KBC GROUP/UMICORE

Michel Lorge
Adjunct algemeen
directeur
UNICEF BELGIUM

Marcel Miller
Voorzitter &
Gedelegeerd bestuurder
ALSTOM BELGIUM

Yves Noël

Jean Schréder

Rik Vanpeteghem

Voorzitter van de raad
van bestuur
SCHREDER

Chief Executive Officer
DELOITTE BELGIUM

Erik Spillemaeckers

Luc Vansteenkiste

Afgevaardigd bestuurder
PROMAT INTERNATIONAL
ETEX GROUP

Vicevoorzitter
RECTICEL

Jean Stéphenne

Special advisor to the CEO
GSK & Former Chairman &
President

Philippe Vlerick
Chief Executive Officer
VLERICK GROUP

GSK BIOLOGICALS

Philippe Suinen
Algemeen bestuurder
AWEX

Dirk Terweduwe

© Vyncke Energietechniek

© BNP Paribas Fortis

© BNP Paribas Fortis

© BNP Paribas Fortis
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Peter Vyncke
Chief Executive Officer
VYNCKE

Chief Executive Officer
Nationale DelcrederedienstONDD

Christophe Weber

Onafhankelijk bestuurder
in diverse kmo’s
PARDIA

Johnny Thijs

Hans Wilmots

Gedelegeerd bestuurder
BPOST

Chief Executive Officer
BDO BELGIUM

Remo Pellichero

Claire Tillekaerts

Voorzitter
NMC

Herman Paridaens

Voorzitter van de raad
van bestuur
SABCA

Voorzitter
GSK VACCINES

Chief Executive Officer
FLANDERS
INVESTMENT & TRADE
7

be.international

TABLE TALKS
N°1-‐PRODUCTION

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Wouter De Geest, BASF
Sherpa van de tafel
Reinier Vanheertum
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Innovatie in productie drijft de internationalisering. Deze innovatie vergt echter lokale productie,
en productiviteit vereist competitiviteit. Die competitiviteit wordt dan weer bepaald door de
randvoorwaarden. Belangrijk hierbij is dat innovatie niet alleen zuivere productinformatie omvat,
maar ook ‘technological leadership’ en businessmodel-innovatie.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Competitiviteit in energie, loonkosten en beschikbaarheid van talent;
• Ontbreken van maatschappelijke durf, wil om risico's te nemen, bijv. missen trein
schaliegas (shale gas);
• Beschikbaarheid kapitaal, visie op Supply Chain en logistiek.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Businessmodel-innovatie;
• Technological leadership naast zuivere R&D.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Noodzaak om te overleven, schaal buiten België is noodzakelijk;
• Nood aan internationale visie, bijdragen aan de globale samenleving.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Zorg dat maatschappij nog risico's durft te nemen, zoniet wordt industriële innovatie wel heel
moeilijk. Vergunningenbeleid vereenvoudigen, afstemmen op doel in plaats van alles in detail te
willen regelen. Innovatie in internationaal samenwerkingsverband stimuleren, niet enkel
nationaal. Industriële opschaling evenwaardig aan nieuwe R&D. Onderwijs moet openstaan
voor samenwerking met industrie, ook in het secundair onderwijs.
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TABLE TALKS
N°2 - FINANCE

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Koen Dejonckheere, GIMV
Sherpa van de tafel
Stijn Rocher

Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Wij zijn ervan overtuigd dat het tijd is, maar ook een grote opportuniteit voor de overheid, om
consistent (fiscaliteit, beleid, enz.) een match te faciliteren tussen structureel strategisch kapitaal en
sterke vernieuwing in onze industrie en economie. De desintermediatie van de banken moet blijven,
maar kan worden aangevuld door nieuwe actoren en initiatieven (verzekeraars, pensioenfondsen,...)
en waarom niet een nieuw initiatief Monory de clerck ter ondersteuning van de kapitaalmarkt en
risicokapitaal. Cruciaal is echter een ambitieus project, visie, plan waarbij elke inwoner, spaarder,
ondernemer, financier zich durft te outen via matchmaking opportunities zonder risico van
populisme.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Overheid die populisme voedt ten aanzien van ondernemers en financier.
• Overregulering (Basel III en solvency, enz.).
• Defensieve modus en spirit dienen omgeturnd in aanvalsvoetbal. Ondernemer is hip! – en
onze jeugd moet dit vanaf jonge leeftijd aanvoelen.
3. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
We need a new deal! Wij zijn klaar, wie staat er klaar bij de overheid om met ons die deal uit te
werken, structureel en op lange termijn???

9

be.international

TABLE TALKS

N°3 –RISK MANAGEMENT &INSURANCE
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Bart De Smet, AGEAS
Sherpa van de tafel
Kurt De Schepper
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationaal ondernemen is vooral een kwestie van mindset. Je moet een sterke vertrekbasis
hebben. Als internationale speler ben je minder (te) gefocust op de Belgische eigenheden en
daardoor maak je eigen opportuniteiten. De overheid kan dit stimuleren met gepaste kennis,
ondersteuning en eenvoudige structuren.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Hoe goede partners vinden (soms is dit absoluut nodig), de juiste mensen, ook in je
eigen bedrijf, die bij je blijven, een minimum aan kritische massa;
• Copy/paste werkt niet (altijd), je moet je aanpassen aan de lokale markt;
• De verschillen in juridische omgeving;
• Kapitaal en ondersteunende aandeelhouders, sterke thuismarkt.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Belgische bedrijven worden gezien als goede, soepele partners;
• In internationale/nieuwe markten moet je voortdurend vernieuwen en aanpassen. Dat
komt je eigen bedrijf ten goede;
• Bredere doelmarkt, met grotere HR-capaciteit.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• In internationale/nieuwe markten moet je altijd weer vernieuwen en aanpassen. Blijven
concentreren op de essentie. Dat komt je eigen bedrijf ten goede;
• Risicodiversificatie, verbeterde marktkennis;
• België is te klein, je moet internationaliseren.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Zorg voor een goede ondersteuning, ook op het juridische vlak, praktische ervaring. Houd het
eenvoudig: er zijn te veel overlappende regionale structuren. De Belgische complexiteit met
soms provinciale structuren, is een onderschatte handicap. Complex en duur is niet gelijk aan
goed of efficiënt. Geef incentives voor de export. Delcredere heeft een ouderwetse
productstructuur.
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TABLE TALKS

N°4 –CHANGING BUSINESS MODEL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Rik De Nolf, ROULARTA
Sherpa van de tafel
Stefaan Verhamme
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
• In de media heeft ieder blad zijn eigen businessmodel, en is er sterke concurrentie in
elke niche;
• Het ondernemingsklimaat in Frankrijk is dubbel zo complex voor de hervorming en
herstructurering van ondernemingen;
• Lagere drukkosten in België dankzij topinfrastructuur.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Sociaal overleg blokkeert;
• Geen controle over prijsevolutie;
• Scherpe concurrentie door miljardairs als eigenaar van concurrent.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Quota voor internationale uitwisseling van reportages;
• Integreer als onderneming door rechtsvorm van ander land aan te nemen;
• Flexibele structuur in plaats van onder één internationale koepel.
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TABLE TALKS

TABLE N°5-INTERNATIONAL BUSINESS FOR SME
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jean-Pierre Delwart, EUROGENTEC
Sherpa van de tafel
Christine Darville
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De ingrediënten voor een beleid dat de internationale activiteit aanmoedigt, zijn:
• De creatie van een unieke portaalsite, met verwijzing naar de organismen die steun
kunnen verlenen.
• Kanalen voor networking en informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleiders.
• Prinselijke missies, waar de grote ondernemingen kmo’s kunnen helpen bij hun
zoektocht naar potentiële klanten en kwaliteitspartners.
• De groepering van kmo’s om toegang te hebben tot buitenlandse markten.
• Een ad hoc-onderwijssysteem: de ondernemingszin van studenten bevorderen en
het belang van verblijven in het buitenland tijdens de studies benadrukken.
• De samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en kmo’s.
• Coaching.
• Sourcing.
• De mogelijkheden die internet biedt, beter benutten.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Time is money: de bedrijfsleider van een kmo heeft niet (of weinig) de tijd om in de
huidige wirwar van instellingen en organismen de steun te zoeken die hij nodig heeft.
• De complexe administratie.
• De cultuurverschillen.
• Het gebrek aan proactiviteit van de Belgische banken t.o.v. rendabele kmo’s.
• Het gebrek aan reactievermogen en nieuwsgierigheid van bepaalde bedrijfsleiders.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Openstelling voor andere markten, want de Belgische markt is beperkt van omvang.
• Om technieken en producten te zoeken in het buitenland.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• De bestaande steun en subsidies (hoewel nog beperkt voor exporterende kmo’s) zijn
in België en in Europa veel te verspreid en bureaucratisch.
• Er is nood aan meer vaardigheden en begeleiding voor de export in de
agentschappen. Dit is belangrijker dan de subsidies zelf.
• De loonlasten voor nieuwe jobs voor jongeren zijn veel te hoog voor een Belgische
kmo. Er is te weinig flexibiliteit om een jongere of stagiair aan te nemen.
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TABLE TALKS

TABLE 6 – HOME/HOST COUNTRY STIMULI
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Baron Paul Buysse, BEKAERT
Sherpa van de tafel
Olivier Joris
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
• Internationalisering is van cruciaal belang, biedt een enorm potentieel en wordt nog te
vaak onderschat;
• Er bestaan remmen op de internationalisering;
• De ondernemingen verwachten innoverende steunmaatregelen.
2. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
Een opportuniteit van fundamenteel belang is de mogelijkheid om zijn thuismarkt uit te breiden. Het
ziet er naar uit dat in de grote meerderheid van de gevallen de ondernemingen dient te worden
aangeraden te starten op lokale basis en deze goed onder de knie te krijgen alvorens zich
internationaal te gaan ontwikkelen (gezien de kosten, de tijd en de risico’s die aan een
dergelijke groei verbonden zijn).

3. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Er is nood aan meer convergentie, een gemeenschappelijke strategische visie van de
verschillende betrokken overheden en administraties en een concretisering van het
concept economische diplomatie;
• Het beleid moet de mentaliteit doen evolueren via het onderwijs, door de jongeren de
bekwaamheid om te ondernemen mee te geven. Daarbij moet in het bijzonder het
cruciale belang van de talen worden benadrukt (en mag het aanbieden van cursussen in
het Engels dus niet langer verboden of ingewikkeld gemaakt worden);
• De overheid, op alle niveaus, en de verschillende soorten actoren moeten ook innoveren
in de steunmaatregelen voor de ondernemingen (bv. fiscale stimuli invoeren die
gebaseerd zijn op onbetwistbare cijfers, de vorming van netwerken vergemakkelijken, de
ambassades en agentschappen/administraties meer doen luisteren, gebruik maken van
de nieuwe technologieën om een betere toegang tot de informatie over de doelmarkten
in de hand te werken, enz.);
• Ten slotte moet de innovatie en de bescherming ervan ondersteund worden en moeten
de ondernemingen die innoveren aangespoord worden om de innovatie om te zetten in
producten en diensten op de markt en haar niet meteen te ‘verkopen’.
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TABLE TALKS

TABLE 7- NEW MARKETS
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Philippe Suinen, AWEX
Sherpa van de tafel
Charles Gheur
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Het internationale karakter van België is een troef. België is een voorbeeld van harmonie, van
omgaan met complexiteit. Getrouwheid en tolerantie zijn andere Belgische kwaliteiten. Ons land
geniet een goede reputatie op bepaalde gebieden (onderwijs, geneeskunde, chemie...).
Maar, de Belgische markt is te klein. Het is een markt van ‘tussenpersonen’: er moeten dus
nieuwe producten/diensten worden uitgevonden. Bovendien is de Belg niet erg extravert en is
hij niet nieuwsgierig genoeg. Hij is te bescheiden en zijn nationaal bewustzijn is gering. Ten
slotte zijn de productiekosten, en in het bijzonder de energiekosten, te hoog, wat moet worden
gecompenseerd door de innovatie.
Wat de ‘recepten’ voor meer internationalisering betreft, moet het volgende gebeuren:
• De jeugd aanmoedigen om te reizen.
• Gebruik maken van het voorbeeld van de Belgische bedrijven die geslaagd zijn in het
buitenland.
• Onze complexen afschudden: dit is een kwestie van mentaliteitsverandering, want op
bepaalde gebieden blinken wij uit (bv. Heathcare Belgium).
• De informatie zo vroeg mogelijk ter beschikking stellen.
• De ondernemingen aanmoedigen om deel uit te maken van internationale netwerken.
• De hulp aan de ondernemingen ondersteunen, bovenop de steun van het AWEX. Soms
nemen de consultants het over, maar er zijn daarvoor misschien te weinig platformen.
• Een Belgische ‘branding’ voor meer coherentie.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Protectionistische regelgeving.
• Angst voor het onbekende.
• De mythe van de discrete en op België gerichte kmo.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De ‘return’ van een geniaal idee (innovatie) vergroten.
• Zichzelf verbeteren door te delen (partnerschappen...).
• Zakenrelaties aan zich binden via culturele nieuwsgierigheid.
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4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te overleven (!).
• Om aan de ontwikkeling van de activiteit en van de werkgelegenheid hun volle dimensie
te geven.
• Om, door middel van het voorbeeld, de andere Belgische bedrijven mogelijkheden te
geven.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Vereenvoudig (de administratieve last).
• Verlicht (de te ondernemen stappen).
• Geef opleiding 1) in de export (bv. IBI) en 2) in het Engels, om buitenlanders aan te
trekken, die onze ambassadeurs zullen worden en de exportcontacten in de toekomst
zullen vergemakkelijken.
• ‘Doe ons ver gaan’.
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TABLE TALKS
N°8-‐PRODUCTION

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Charles Bauduin, MICHEL VAN DE WIELE
Sherpa van de tafel
Charlotte Declercq
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Vooral de eerste stap zetten, vergt moed. Nogal wat kmo’s ondervinden moeilijkheden om die
drempel naar het buitenland te overbruggen. Onder meer door het gebrek aan ondersteuning
door het beleid.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Durven de uitdaging aangaan is vooral een psychologische drempel, meer nog dan de
lokaal aanwezige risico’s;
• Lokaal competente mensen vinden die deuren kunnen openen. De installatie van een
lokaal management dat de regio en cultuur kent.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De groei in landen zoals China is zodanig groot dat fouten snel rechtgezet kunnen
worden. Dit maakt de stap naar dit buitenland gemakkelijker;
• Opnieuw in China heerst een ‘echt’ ondernemingsklimaat en op korte termijn zijn de
facilititeiten die dit klimaat onderbouwen fors versterkt;
• De Belgische arbeidsmarkt is ontoereikend, noch kwalitatief, noch kwantitatief.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Behoefte aan opleiding en ondersteuning is groot. Zeker kmo's voelen zich niet zelfzeker
genoeg. Er heerst geen stimulerend klimaat. Bedrijven moeten de boodschap krijgen dat naar
het buitenland trekken wel degelijk kan.

16

VBO FORUM 2012 FEB

TABLE TALKS
N°9 -EXPORT

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Alain Bernard, DEME
Sherpa van de tafel
Els Verbraecken
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Exporteren is een must voor elk Belgisch bedrijf dat een competitieve positie wil behouden op
de Belgische markt? Maar exporteren brengt een aantal belangrijke obstakels/risico’s met zich
mee.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Betalings(on)zekerheid in exporttransacties;
• Belgie te weinig competitief als het op loonkosten aankomt;
• Oneerlijke concurrentie: landen als China hanteren niet dezelfde regels als België.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De Belgische mindset: exporteren ligt de Belg (talen!);
• Flexibele instanties zoals ONDD en Finexpo kunnen een groot verschil maken tov de
concurrenten;
• Goede opleiding van de Belgische werknemers.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om meer volume te behalen, wat vaak nodig is om de winstgevendheid te garanderen;
• Om op lange termijn competitief te blijven;
• De Belgische markt is te klein.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Houd de loonkosten in ons land competitief. Schakel meer diplomatieke kanalen voor de
economische ondersteuning. Handhaaf in ons land een consequent beleid op lange termijn (en
niet elke paar jaar het beleid wijzigen, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de subsidieregeling).
Promoot de NV België in het buitenland (cfr. Nederland).
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TABLE TALKS

N°10-‐	
  HOME/HOST	
  COUNTRY	
  CULTURE
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Wim Dejonghe, ALLEN &OVERY
Sherpa van de tafel
Tom Van Gelder
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationaal ondernemen is niet enkel kijken hoe mensen in een internationale context best
geïntegreerd worden, maar ook de Belgische context meer internationaal toegankelijk maken.
Naar host countries toe is een goede omkadering van de expat van het grootste belang, zowel
voor de expat als voor zijn familieleden.
2. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Verhoog de internationale aantrekkingskracht van België door de administratieve moeilijkheden
van expats te verbeteren.
Verhoog het internationaal karakter van studies vanaf jonge leeftijd door meer nadruk te leggen op
taal en maak het gemakkelijker voor buitenlandse leraars.
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TABLE TALKS

N° 11-CHANGING BUSINESS MODEL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Luc Vansteenkiste, RECTICEL
Sherpa van de tafel
Bart Buysse

Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
• Internationaal ondernemen is vaak een zaak van overleven, van het creëren van een
buffer/reserve in het buitenland om binnenlandse problemen op te lossen.
• Nood aan een nieuw businessmodel: stijgende kosten opvangen door groei of
optimaliseren van productie volstaat niet meer, we moeten anders
denken/ontwerpen/produceren/op de markt brengen/verdelen/… en daarbij niet alleen
richten op producten, maar ook op diensten -> bv. Michelin-case: van het louter
produceren van een product (banden) naar het aanbieden van een heel pakket aan
services die daaraan verbonden zijn (terugnemen van oude banden, die verwerken en
hergebruiken als basisgrondstof,…).
• Innovatie is veel breder dan louter techniciteit. Het gaat grotendeels ook over services.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Grootste obstakels zitten vaak in de ondernemers zelf: angst voor het onbekende is een
grote rem.
• De mentaliteit en het beeld dat men heeft van internationaal ondernemen moeten
veranderen: ‘failure is an option’.
• Jongeren brengen vaak nieuwe ideeën in bedrijven en zijn meer internationaal gericht
(zijn dit meer gewoon), maar het kader en de raad van bestuur van bedrijven laten dit
niet altijd toe -> de overheid moet voorbeelden aanreiken, inspiratie geven.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Meer slaagkansen, opportuniteiten, diversificatie, flexibiliteit, creativiteit, lagere
loonkosten,…
• Minder rigiditeit in het buitenland, arbeidsrecht is daar vaak nog minder ontwikkeld en
minder een rem op het ontwikkelen van een activiteit >< de bestaande complexiteit in
België.
• Opstarten van activiteit gemakkelijker, andere samenwerkingsvormen (ook hier CVBA in
opmars).
• Nieuwe afzetmarkten aanboren.
• Kennis van het buitenland geeft beter beeld van vóór en tegen in België.
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4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te overleven over economische cycli heen, geeft een buffer /reserve voor de
problemen die men heeft in België.
• Opportuniteiten, vergroten van het draagvlak, uitbreiden van de activiteit.
• De wereld is ons dorp, dus ‘think international’.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Mee verandering en mentaliteitswijziging stimuleren door voorbeelden te geven en te
inspireren, bruggen te bouwen en samen met werkgeversorganisaties zoals het VBO en
universiteiten samen de boodschap ‘be international” te brengen.
• Bedrijven meer ondersteunen: loonlasten verlagen, hulp bij het opstellen van een
businessplan voor nieuwe ondernemingen, de formaliteiten en structuren
vereenvoudigen, één contactpunt/loket (‘single point of contact’), ondersteuning van
innovatie (meer dan louter het toekennen van subsidies, meer richten op specifieke
domeinen, cibleren), begeleiden van internationalisering van bedrijven.
• Gezamenlijk opleidingscentrum in België i.p.v. de huidige versnippering.
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TABLE TALKS

TABLE 12- CHANGING BUSINESS MODEL
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jean Schréder, SCHREDER
Sherpa van de tafel
Manou Doutrepont
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Het is absoluut noodzakelijk de internationale dimensie zeer vroeg te verwerken in de strategie. En
niet enkel bij de handel. Ook bij de productie/de diensten.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De interculturele moeilijkheden.
• Het zoeken naar de betrouwbare plaatselijke partner om een duurzame relatie mee aan te
gaan.
• Het zoeken naar personeel dat bereid is naar het buitenland te trekken.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De ‘prinselijke’ missies.
• De beroepsbeurzen en -salons, in eerste instantie om ze te bezoeken en nadien om er
tentoon te stellen.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
Het gaat om het voortbestaan van de onderneming, gezien de productiekosten in België.

5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Meer dan ooit rekening houden met de omgeving waarbinnen Belgische ondernemingen
opereren en met de beperkingen in verband met het concurrentievermogen.
• De grote export stimuleren door het diplomatieke en consulaire korps in die zin bewust te
maken.
• Netwerken/clusters van Belgische ondernemingen tot stand brengen.
• Een ‘Europees’ staatskrediet in het leven roepen.
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TABLE TALKS

N°13-‐	
  INTERNATIONAL	
  BUSINESS	
  FOR	
  SME
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Christian Salez, DELVAUX
Sherpa van de tafel
Gavin Celen
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Ga na of er wel een markt is voor je product. Trap niet in de val om vanwege het ego
internationaal te MOETEN gaan! Het is geen must, het moet passen in de strategie van het
bedrijf. Verwaarloos nooit je stabiele Belgische basis en werk met 1 globaal product en niet op
verschillende snelheden. Zorg voor lokale kennis in de internationale markt. Wees altijd kritisch
en zorg voor een neutraal 'oog' om indien nodig het overenthousiasme te temperen.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Financiele middelen;
• Internationale naambekendheid. Wees klaar voor volumegroei;
• Overenthousiasme met betrekking tot internationaliseren. Zorg voor een lokale partner
met lokale kennis die je kan ‘challengen’\bijsturen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Nieuwe markten met koopkrachtige inwoners bijv. China, Rusland in het geval van
verkoop;
• Optimalisatie van de kostenstructuur in geval van productie.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Als deel van de strategie om een globaal merk te creëren;
• Kostenoptimalisatie voor productie, groei voor verkoop;
• Status van het merk/de onderneming.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Profileer de geloofwaardigheid van het merk België. Zorg voor kennis en onderzoek.
Bijvoorbeeld: definieer de speerpuntsectoren in België en investeer voor die sectoren in
opleiding en vorming. Neem een meer proactieve houding aan met betrekking tot subsidies en
investeringen, zoek de bedrijven op en laat ze niet naar u komen.
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TABLE TALKS

N°14-‐	
  	
  INTERNATIONAL	
  MARKET	
  STRATEGY
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Eric Lauwers, AB INBEV
Sherpa van de tafel
Erlend Van Vreckem
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Export is een absolute must voor Belgische ondernemingen en voor de Belgische economie.
Het is belangrijk dat we onze klanten volgen naar het buitenland.
Groeien via export biedt meer onafhankelijkheid als bedrijf.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Wetgeving in andere landen;
• Gebrek aan kennis van en ervaring met andere landen;
• Het buitenland opzoeken (afstand) zit niet in het DNA van de Belg.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Ontwikkeling van mensen;
• Risico spreiden;
• Kennis vergaren.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Internationaal ondernemen helpt het risico van bedrijven te spreiden;
• De contacten met andere culturen werkt verrijkend (ook voor de lokale markten).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Maak het voor Belgische ondernemingen gemakkelijk om te exporteren en overtuig andere
landen ervan minder protectionistische obstakels op te werpen die exporteren bemoeilijken.
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TABLE TALKS
N°15-‐HUMAN CAPITAL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Alain De Cat, SIEMENS NIGERIA
Sherpa van de tafel
Timothy Vermeir
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Wie in een andere land aan de slag gaat, moet de cultuur goed begrijpen. Je moet weten op
welke manier de zaken lopen. In Nigeria bijvoorbeeld, moet je weten dat er een cultuur van 'I
owe you' bestaat. Anders gezegd: doe een beroep op iemands hulp en je weet dat die ooit
contact zal opnemen met als argument 'weet je nog die keer toen ik ...'
De ideale werknemer begrijpt zowel de nationale cultuur als de bedrijfscultuur. Pleidooi voor
'cross fertilisation': beloftevolle buitenlands (Afrikaanse) studenten aanwerven om in de
Europese vestigingen hun managementloopbaan te starten, zodat ze nadien in eigen land aan
de slag kunnen als manager.
Stap 1: begin bovenaan. Werk eerst de managementstructuur uit.
(zie ook opmerking onderaan)
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Geen kennis van lokale cultuur en gebruiken;
• Moeilijkheden om lokaal de juiste mensen aan te werven.
Opmerkingen
Als je lokaal mensen aanwerft, heb je de keuze tussen
* expats;
* ‘locals’ die voor de concurrentie werken
* ‘locals’ die moeten opgeleid worden.
Ideaal is een mix van de drie
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TABLE TALKS
N°16-‐	
  EXPORT

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Hein Deprez, UNIVEG
Sherpa van de tafel
Vincent Caulier
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Educatie van de mensen (bijv. talenkennis);
• Attitude (drive, internationaal gericht, openstaan voor risico, ondernemerszin);
• Kost van arbeid.
2. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Groeien.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Belgie is klein.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
De overheid moet meer rekening houden met de bedrijven. Ondernemingen moeten meer
inspraak krijgen.
Opmerkingen
Er is consencus rond de tafel dat de mensen tegelijk de grootste opportuniteit als het grootste
obstakel vormen voor internationaal ondernemen.
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TABLE TALKS
TABLE 17- PRODUCTION
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Delvaux, SONACA
Sherpa van de tafel
Bernadette Adnet
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
•
•

•

Het industriële weefsel in België moet herontwikkeld worden. Doen zoals in de USA, waar
een zeer doorgedreven aanmoedigingsbeleid bestaat.
De arbeidskosten moeten naar omlaag en we moeten ophouden enkel over de indexering te
spreken: het is de manier waarop de sociale zekerheid wordt gefinancierd die veranderd
moet worden.
De EU moet minder ‘naief’ zijn: het is mooi alle belemmeringen voor de vrijhandel op te
heffen, maar dat gaat ten koste van de Unie. De grote handelsblokken (USA, China,
Brazilië), leggen van hun kant normen, invoerheffingen op!

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De arbeidskosten.
• De energiekosten.
• De moeilijkheden om vergunningen te verkrijgen.
• De terughoudendheid tegenover veranderingen.

3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Onze goede universiteiten.
• De notionele interesten.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
De Belgische markt is te klein. Om te overleven moeten we exporteren, internationaal worden.

5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• De politieke wereld moet anticiperend handelen. Wij zijn nog altijd te reactief.
• De manier om de sociale zekerheid te financieren moet veranderd worden.
• Het is belangrijk het aantal voorschriften te verminderen.
• De activiteitsgraad van de ouderen verhogen is ook een prioriteit.
• Wij hebben nood aan een efficiëntere overheid.
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TABLE TALKS
N°18-‐DELOCALISATION
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Wim Sarens, SARENS
Sherpa van de tafel
Kris De Meester
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Geloof erin: in België blijven is de trage weg naar overname of wegkwijnen in de steeds groter
wordende wereldmarkt.
Durf de stap te zetten. Risico, succes is niet verzekerd, veel problemen… Is dat niet heerlijk?
Doe het. Actie: zoek middelen, mensen,… en ga van start. Je kunt altijd leren en bijsturen
onderweg.
Zoek steun: je hebt een raad van bestuur nodig die je acties steunt.
Durf fouten maken. Soms win je, soms verlies je.
Ken de risico’s: import, concurrentie, hoge taksen, lokale politiek, diefstal, fraude.
Zet in op verschillende markten: wanneer één land/delokalisatie faalt of vertraagt, zijn er andere
markten die beter zullen werken.
Start pragmatisch, maar sterk met de juiste sleutelpersonen (‘I have never had the right guy
from start.’).
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De juiste mensen vinden.
• De toestemming krijgen om in nieuwe regio’s te werken (wetgeving, vergunningen).
• De kloof tussen bedrijfscultuur, ethiek, attitudes, taal,…en JEZELF (het is gemakkelijker
te blijven waar je bent).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De kans om je concurrentieniveau te verbeteren.
• Je hebt de knowhow om in België uit te munten, waarom zou je die dan niet in het
buitenland toepassen?
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• In België blijven is de trage weg naar overname of wegkwijnen in de steeds groter
wordende wereldmarkt.
• Internationaliseren betekent niet de deuren sluiten in België, maar prioriteit geven aan
de buitenlandse expansie.
• Maak je niet afhankelijk van België of West-Europa.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Ga voor een meer positieve houding ten opzichte van delokalisatie. De- of relokalisatie = de
verzekering op overleven op de lokale markt!
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TABLE TALKS
N°19-‐DELOCALISATION
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Philippe Vlerick, VLERICK GROUP
Sherpa van de tafel
Fa Quix
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
We moeten het roer radicaal durven omgooien inzake bedrijfsstrategie. En we moeten de
'kerktorenmentaliteit' verlaten, ook de jongeren. Bovendien moeten we ons beter aanpassen
aan de businessmentaliteit bij onze exportpartners.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Hoge loonkosten in België;
• Honkvaste Belgen die te weinig bereid zijn een deel van hun loopbaan in het buitenland
te realiseren;
• Invoerbelemmeringen in derde afzetmarkten.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Groei door nieuwe markten;
• Ruimer productassortiment door arbeidsintensieve producten te outsourcen;
• Een grote lokale markt vinden door marktvolgende delocalisering.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Mogelijkheid voor bedrijven om globaal sterker te worden en te groeien;
• Kans op betere product- en prijsmix;
• Enige mogelijkheid om als Westerse industrie een toekomst te hebben.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Europa en de nationale regeringen moeten van de industrie een prioriteit maken in hun beleid.
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TABLE TALKS
N°20	
  -‐HUMAN	
  CAPITAL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Rik Vanpeteghem, DELOITTE
Sherpa van de tafel
Gudrun De Meulemeester
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De mindset is cruciaal: het begint thuis in de familie, nadien in het onderwijs, en daarna ook in
bedrijven! Het creëren van een ondernemende cultuur waar internationalisering een belangrijke
plaats inneemt, zal de internationale mobiliteit van ons talent in grote mate bepalen. Andere
topics waren: jonge mensen willen vaak wel maar onderwijs en bedrijven moeten volgen. Een
bedrijf waar internationale ‘assignments’ worden gestimuleerd, zal jonge mensen over de brug
trekken.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Kerktorenmentaliteit van Belgen;
• Hoge levenskwailiteit in België waardoor de mensen niet de nood voelen te moeten
vertrekken;
• Ondernemerschap heeft geen positieve connotatie.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Crisis: comfortzone wordt kleiner, aantrekkelijkheid om iets te ondernemen kan stijgen;
• Beperkte actieve arbeidsmarkt van 50+ kan worden aangewakkerd door internationale
opportuniteiten aan te bieden: deze groep is niet meer gebonden;
• Internationale opdrachten als loopbaanversterkende acties beschouwen: dat zal toelaten
dat mensen meer de stap zetten en achteraf ook naar België terugkeren.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Werken aan meertalig onderwijs. Vanaf humaniora lespakketten in andere talen geven en
internationale opdrachten aanreiken. Bijv. Erasmus verder uitbreiden. Daarnaast meer
professoren met internationale achtergrond (rolmodellen!) inschakelen. Taalopleidingen zijn ook
cruciaal voor het zelfvertrouwen van mensen om naar het buitenland te trekken.
Opmerkingen
Er kan in België een sneeuwbaleffect gecreëerd worden met veel meer rolmodellen in het
onderwijs en de bedrijven en door het ondernemerschap positiever te benaderen. Ook bij 50+
kan dit bij een bepaald percentage een nieuw positief elan bieden.
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TABLE TALKS
N°21-‐EXPORT

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Claire Tillekaerts, FIT
Sherpa van de tafel
Erik Peetermans
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De mindset moet echt op ondernemen worden gericht, een ondenemersklimaat dat
aanmoedigt op verschillende wijzen. Door internationalisering van onderwijs. Kleinere bedrijven
echt over de streep trekken via een goede omkadering zonder alles voor te kauwen.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Vaak dezelfde ondernemingen. Hoe kunnen ze als apostels de anderen over de streep
trekken?. Argwaan en individualisme zitten diep;
• De attitude van bedrijven, zeker de kmo-ondernemer. Ook kwestie van voorbereiding,
grondige voorbereiding, een echte exportstrategie is onontbeerlijk;
• De mindset, rond verkoop en capaciteiten, draagkracht van vennootschappen, ook
hinderpaal van de taal niet onderschatten.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Groeimarkten ook buiten BRICS en EU-zone;
• Tewerkstelling bevorderen en welvaartverhoging actief promoten;
• Meer toegevoegde waarde creëren (zie studie) door kloofanalyse, added logistics,
industrieel netwerk aanvullen met ontbrekende segmenten.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Verhoog de competitiviteit en het ondernemerschap in Belgïë. Versterk de internationale
mindset onder andere door ‘internationaliseren’ te verplichten tijdens en na de studies. Stages
ook na studies deel laten worden van het leerprogramma.
Beter informeren over exporteren.
Meer expertise, risico spreiden (al dan naar overheid).
Meer expertisecentra en businessdevelopment.
Opmerkingen
Je kunt niet alles voorkauwen, het bedrijf moet ook initiatief nemen. Uiteindelijk moet het bedrijf
zelf exporteren! Informeren, sensibiliseren, activeren is opdracht van de overheid, maar het
bedrijf zelf moet de stap zetten en internationale actie ondernemen.
Stel de experts buitenlandse handel ter beschikking, naar Frans model.
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TABLE TALKS

TABLE 22-INTERNATIONAL BUSINESS FOR SME
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Yves Noël, NMC
Sherpa van de tafel
Jean Baeten
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
België heeft goede producten, maar het merk ‘made in Belgium’ volstaat niet om te verkopen. De
Belgische kmo’s zijn te klein om hun ‘businessmodel’ op te leggen en moeten daarom op plaatselijk
vlak samenwerken. Hierdoor worden ze geconfronteerd met culturele verschillen (met de lokale
overheid, de partners, het plaatselijke management, de consultants,...). Een voorbeeld van een
probleem in verband met de perceptie van een wetgeving: een ‘contract’ sluit in Europa een
onderhandeling af en is in China slechts een gespreksbasis. Er is dus een aanzienlijke behoefte aan
steun en bijstand.
Daarbij komen nog de moeilijkheden op het gebied van intellectuele eigendom (bescherming).
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De ontoereikende kennis van de wetgevingen (belastingen, intellectuele eigendom).
• Het plaatselijke management: waar vind je goede lokale partners?
• Het gebrek aan coördinatie tussen ondersteunende agentschappen in het buitenland (zelfs
al zijn ze doorgaans van uitstekende kwaliteit).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De nieuwe markten.
• Het feit dat men geconfronteerd wordt met een andere realiteit, andere culturen, kan
aansporen of helpen om zijn eigen businessplan te herzien.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te groeien.
• Omdat ze bezig zijn met nicheactiviteiten die grotere markten vereisen.
• Om concurrerender te zijn (bv. toegang tot minder dure arbeidskrachten).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
‘Get stronger together!’ We moeten onze inspanningen bundelen. De ondernemingen die op de
internationale toer willen gaan, een enkel aanspreekpunt aanbieden. In ieder geval moeten de
verschillende agentschappen en de diverse spelers beter gecoördineerd worden en moet er worden
gezorgd voor een betere communicatie tussen hen. Dat zou het ook mogelijk maken bepaalde
kosten onder elkaar te verdelen. Een positief punt dat dient onderstreept te worden: onze
agentschappen bieden betere diensten aan dan die van andere landen. Wat de kosten betreft – in
het bijzonder het beheer van de middelen –, zou er ook kunnen onderhandeld worden over
vereenvoudigingen, zoals het vergemakkelijken van de procedures voor het verkrijgen van visa voor
onze ingenieurs.
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TABLE TALKS
N°23-‐NEW	
  MARKETS
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Johnny Thijs, BPOST
Sherpa van de tafel
Anne-Laurence Cock
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Om te starten, is het cruciaal de markt die men wil betreden goed te kennen en dus de juiste
vragen te stellen over die markt alvorens te starten. Het is ook onontbeerlijk de toegevoegde
waarde van zijn product te kennen en duidelijke doelen te stellen in termen van groei,
duurzaamheid, leadership... Men moet een wil hebben en de juiste ‘spirit’! Durven te
ondernemen.
2. Wat zijn de voornaamste obstakels om internationaal te ondernemen ?
• Het vertrek van de beste werkkrachten naar het buitenland aanvaarden.
• Bereid zijn om wat te investeren (in personeel, in een goed marktonderzoek).
• De markt die men wil betreden goed kennen (exotische, moeilijke markten, bijvoorbeeld
Rusland, China).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Zijn positie versterken.
• ‘Eat, not being eaten’.
• Groeien.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Omdat de nationale markt verzadigd is.
• Omdat internationalisering synoniem is van groei, duurzaamheid en innovatie.
• Wegens ‘cost cutting’.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
•
•
•
•
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De bedrijfsbehoeften op de voorgrond brengen en het ondernemerschap aanmoedigen.
Komen tot een mentaliteitsverandering: het maken van fouten is geen probleem: men
leert van zijn fouten (in dit opzicht kunnen we leren van de Amerikanen).
Studenten vaker naar het buitenland sturen en buitenlandse medewerkers ontvangen in
onze bedrijven.
De samenwerking tussen de gewesten stimuleren.
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TABLE TALKS
N°24-‐EXPORT

FORUM VBO – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Remi Pellichero, SABCA
Sherpa van de tafel
Mathieu Maes
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Export is een complexe zaak. Het is belangrijk mensen die zich ertoe aangetrokken voelen of die
reeds actief zijn op dit gebied, in alle opzichten bewust te maken. Vooral ten aanzien van jongeren,
en met name studenten, is hier een belangrijke rol te spelen. Export is niet alleen verkopen: je moet
de echte behoeften van de klant begrijpen.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De productiekosten.
• De omvang van Belgische kmo’s maakt ze kwetsbaar t.o.v. buitenlandse concurrenten,
met name in termen van ‘kosten’ en ‘tijd’ (de ‘return on investment’ gebeurt pas na 3
jaar).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De goede reputatie die Brussel geniet, en België in het algemeen.
• De deuren openen voor Belgische leveranciers. Vandaag hebben
dochterondernemingen van buitenlandse multinationals die actief zijn in België de
neiging om voorrang te geven aan leveranciers uit het land van de moederonderneming,
zulks in het nadeel van de Belgische ondernemingen. Meer internationalisering kan deze
trend omgooien (of in evenwicht brengen).
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?

Vanuit de politieke wereld kan men overwegen om de exportsubsidies uit te breiden en de
export dient te worden beschouwd als R&D op het gebied van handel.
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TABLE TALKS
N°25-‐	
  COMMUNICATION
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Brice Le Blevennec, EMAKINA
Sherpa van de tafel
Sophie Graillot
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Om te starten en succes te hebben, is het niet per se noodzakelijk om over grote middelen te
beschikken. Wat wel nodig is, is een lokaal netwerk en verstand van de markt.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Culturele verschillen.
• Het gebrek aan instrumenten voor internationale planning en beheer.
• Het ontbreken van een netwerk van handelscontacten.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Nieuwe talenten ontdekken, goede vaardigheden.
• De toegevoegde waarde valoriseren op nieuwe markten.
• De ‘return on investment’ vergroten door de zone van handelsactiviteit uit te breiden.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te ontsnappen aan een markt op de rand van de recessie.
• Wegens de culturele verrijking, die nieuwe bronnen van toegevoegde waarde schept.
• Om toegang te krijgen tot netwerken, door gebruik te maken van systemen die niet
bestaan in België (bijvoorbeeld Silicon Valley).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
De ondernemingen verwachten van het beleid dat het:
• tegemoet komt aan de behoeften van de ondernemingen op korte termijn;
• mogelijkheden schept voor networking tussen ondernemers die internationaal
actief zijn, in een verticale sector;
• door middel van subsidies de beste nationale ondernemingen ondersteunt
die in Europa of in de wereld belangrijke spelers kunnen worden;
• creëren van aanvullende postuniversitaire opleidingen stimuleert om zo over
werkkrachten te beschikken die snel inzetbaar zijn.
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TABLE TALKS

N°26-‐INTERNATIONAL	
  BUSINESS	
  FOR	
  SME
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Steven Cuypers, ORFIT INDUSTRIES
Sherpa van de tafel
Sofie Brutsaert
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Kmo’s voelen zich vaak onzeker om de stap te zetten naar het buitenland. Mensen kunnen
enorm veel opsteken van elkaars ervaringen, zo bleek aan deze tafel. Er werd geopperd dat
Belgen te bescheiden zijn om zich te durven meten met het buitenland. Maar soms hebben ze
ook te veel vertrouwen in de fair play van anderen (met name China) en zijn ze dus niet
voorzichtig genoeg.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Gebrek aan openheid voor lokale culturen en moeilijkheden om lokale betrouwbare
partner te vinden;
• Gebrek aan professionalisme bij onze bedrijven (in de voorbereiding van het
internationale traject, in de kennis van lokale wetgeving, gevaren enz.);
• Lokale wetgeving als obstakel;
• Financiering en inschatting kosten van (het opstarten van een) buitenlandse activiteit.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• ‘Top of the line’-product = belangrijkste motor voor een internationaal traject;
• Ruime internationale aanwezigheid vermindert risico op schommelingen in de activiteit;
• We bezitten voldoende flexibiliteit en troeven om ons aan te passen aan andere
culturen en hebben erg gemotiveerde werknemers.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• EU economie krimpt, het wordt alsmaar moeilijker om binnen de EU een groeitraject
voor te leggen;
• Er komt binnen de EU meer concurrentie van niet-EU-bedrijven;
• De belangrijkste groeipolen zitten ver weg;
• Export is cash generator.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Meer R&D ondersteuning, maar vooral meer investeren in natraject is een luide vraag van
kmo’s: het loopt vaak fout in het vermarkten en de verkoop van goede producten met potentieel.
Opleidingen in marketing subsidiëren, evenals marktstudies. Politici denken vaak verkeerdelijk
dat bedrijven helpen bij export tegen de eigen economie ingaat. Het tegendeel is waar.
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TABLE TALKS

N°27-‐SOCIAL	
  ENVIRONMENTAL	
  IMPACTS
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Roch Doliveux, UCB
Sherpa van de tafel
Didier Malherbe
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Sociale sector en milieu zijn opportuniteiten. Niet uitsluitend ‘compliance’.
Er zijn ‘burning platforms’ in DE wereld: we moeten focussen op wat HET verschil maakt.
Sociaal EN mensen: cruciaal op korte termijn! Milieu: cruciaal op lange termijn.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De globale strategie en het gedrag in overeenstemming brengen met lokale culturen.
• Mensen en talent moeten de internationalisering in de juiste richting sturen.
• Belgen zijn te bescheiden, zoeken te veel het compromis.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Luisteren naar je medewerkers en klanten.
• Waarden delen.
• Belgische flexibiliteit (Umicore en UCB).
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Overleven.
• De wereld gaat razendsnel vooruit.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Focus!
Vind elkaar (gemeenschappelijke doelstellingen met het bedrijfsleven).
Focus meer op het buitenland en minder op de eigen constitutie.
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TABLE TALKS
N°28-NEW MARKETS
VBO FORUM – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Bart Turtelboom, GLG PARTNERS
Sherpa van de tafel
Alice Defauw

Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De voornaamste conclusie van het gesprek is dat internationaal ondernemen voor een land als
België echte opportuniteiten biedt. Ons land is namelijk een open economie en daarom moeten we
meer over de grenzen kijken. België, en met name de ondernemingen, moeten risico’s durven
nemen en zich interesseren voor nieuwe markten. Internationalisering kan leiden tot nieuwe
winstbronnen en dat maakt het voor een land mogelijk om zich verder te ontwikkelen en te groeien.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
•

•

In sommige opkomende landen is het wettelijk kader verschillend of niet even
ontwikkeld. Dit kan een probleem zijn wanneer bedrijven activiteiten willen lanceren in
samenwerking met aldaar gevestigde ondernemingen. Ondernemen in een verschillend
wettelijk kader kan bepaalde risico’s met zich meebrengen, zoals het risico om niet
betaald te worden.
Om internationaal te ondernemen, heb je voldoende financiële middelen nodig. Zijn die
er niet, dan vormt dit een belangrijk struikelblok. Ondernemingen zijn zich er bovendien
van bewust dat ze geduld moeten oefenen (er kunnen jaren voorbijgaan voordat je de
vruchten plukt van een investering, d.w.z. tussen de investering en de eerste winst).
Ondernemingen moeten dus een zeker risico nemen, want ze weten niet zeker of hun
inspanningen beloond zullen worden.

3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?

Verschillende landen bieden vandaag goede internationale investeringsmogelijkheden.
Bijvoorbeeld Spanje en Griekenland. Hoewel deze landen vandaag gekenmerkt worden door
een relatief slechte conjunctuur, vormt hun relance voor onze economie een reële
marktopportuniteit. Ook de kandidaat-lidstaten van de EU en de opkomende landen kunnen in
aanmerking komen bij het maken van internationale investeringskeuzen. Op deze landen moet
België in de komende jaren focussen om de groei te verbeteren.
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4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Het is belangrijk dat ondernemingen hun verworven kennis en knowhow exporteren.
• Internationaal ondernemen werpt zijn vruchten af op lange termijn. Zelfs al zijn de initiële
investeringen die nodig zijn om internationaal te starten aanzienlijk, dit wordt
ruimschoots gecompenseerd door de voordelen die er voor de onderneming in kwestie
in de toekomst tegenover staan.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Men moet de toegang tot langetermijnfinanciering bevorderen, want dit moedigt ondernemingen
aan om internationaal te ondernemen.
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TABLE TALKS
N°29-‐CHANGING	
  BUSINESS	
  MODEL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Carl Van Camp, TOTAL PETROCHEMICALS
Sherpa van de tafel
Pieter-Jan Van Steenkiste
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Het is cruciaal de om de juiste structuur te hebben zodat nieuwe ideeën kunnen doorstromen
naar de top. De top van de onderneming moet bovendien durven de visie van het bedrijf te
wijzigen. De juiste cultuur hebben is dus ook belangrijk. Verder is het cruciaal om beslissingen
goed te timen. Ten slotte moet een bedrijf snel kunnen inspelen op verandering en de toekomst
zo juist mogelijk kunnen inschatten.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Het niet hebben van toegang tot kapitaal;
• Culturele verschillen. Vooral voor kmo's speelt dit;
• Niet de over de juiste kennis beschikken over de lokale markt, over de eigen
toegevoegde waarde van jouw product voor die markt en over lokale gewoonten op de
werkvloer (culturele verschillen).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Groei generen;
• Het bedrijfsrisico verkleinen.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om de afzetmarkt te vergroten. België is immers te klein;
• Om kennis op te doen over opkomende markten.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Er is absoluut nood aan een veel sterker innovatiekader. Aangezien wij niet competitief zijn in
‘commodities’, maar enkel in hoogtechnologische producten moet er geïnvesteerd worden in
lokale innovatiecentra en productieplatformen. België moet bovendien een platform creëren om
onderzoekers naar hier te halen, daar is vooral veel geld voor nodig.
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TABLE TALKS

N°30-‐INTERNATIONAL	
  BUSINESS	
  FOR	
  SME
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Luc Cardinaels, VKW LIMBURG
Sherpa van de tafel
Veerle Baele
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Voor het succesvol ontwikkelen van een internationale business heeft elk bedrijf nood aan een
strategische visie, gedragen door haar aandeelhouders, managers en de volledige
onderneming. De succesratio is onherroepelijk verbonden met de persoon van de bedrijfsleider
of manager: de kracht, kennis en kunde, gedrevenheid en het leiderschap zijn primordiaal.
De druk op de tijd en middelen is groot, vandaar ook de noodzaak om heel doelgericht te
werken, conform het strategisch plan.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Het bedrijf moet goed georganiseerd zijn en budget en tijd vrijmaken voor de uitwerking
van haar strategisch plan;
• Ook de internatinale strategie moet gedragen worden door alle aandeelhouders (vooral
belangrijk voor familiale kmo).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Snel ontwikkelen in nichemarkten! Het opportuniteitsvenster sluit immers snel, naarmate
tijd vordert;
• Je moet op heel korte termijn je strategisch plan ontwikkelen en uitvoeren. Dat vereist
flexibiliteit en doorzettingsvermogen, maar steeds conform strategisch plan.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Als jong bedrijf vandaag moet je snel ontwikkelen en globaal denken! Opportuniteiten en
niches worden snel ingevuld;
• Schaalgrootte is belangrijk.

40

VBO FORUM 2012 FEB

TABLE TALKS

N°31-‐DOING	
  BUSINESS	
  WITH	
  PARTNERS
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Herman Paridaens, PARDIA
Sherpa van de tafel
Didier Ysenbaert
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Zorg dat je een uniek product hebt, verzorg uw contracten met partners en agenten. Luister
naar uw klant.
Durf !!! En werk stapsgewijs in je exportuitbouw.
Je kunt meestal kostendekkend draaien met slechts één verkoper en zal snel de markt testen.
Kost gaat voor de baat!
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Onvoldoende flexibiliteit om ons aan te passen aan lokale culturen en spelregels;
• Het vinden van de juiste mensen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Belgen zijn goed geplaatst om te internationaliseren. Wij hebben een goede
cultuurinvloed van Germanen en ‘Latijnen’.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te groeien.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Het is te moeilijk om aan startkapital te geraken voor jonge ondernemers. België is te complex
en heeft een te dure overheid. Neem een voorbeeld aan Zwitserland. Vereenvoudig onze
structuren.
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TABLE TALKS
N°32-‐DELOCALISATION
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Thomas Leysen, UMICORE/KBC GROUP
Sherpa van de tafel
Anneleen Dammekens
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Voor bedrijven is competitiviteit key. Daarom is de delocalisatie van een deel van het
productieproces soms noodzakelijk. Hierbij is het belangrijk om de juiste elementen in België te
houden, en dat verschilt van sector tot sector, bijv. op het vlak van R&D. Het is dus belangrijk
om een welgekozen deel van de waardenketen in België te houden. Met nam het deel dat ons
omhoog voert in deze waardenketen. Daarom zijn innovatie en opleiding van enorm belang.
Het succes van een delocalisatie hangt af van de bredere internationale strategie waarin ze
gebeurt.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Talenkennis (Chinees).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Kostprijs, flexibiliteit van regelgeving en vakbonden;
• Technologie, patenten;
• Klantenrelaties.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om ‘skills’ binnen te halen.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
De overheid dient zich bewust te worden van de ‘sens of urgency’. Bijvoorbeeld: waarom geen
tussenkomst van de overheid IKV Bekaert?
De overheid heeft ook een verantwoordelijkheid op gebied van duurzaamheid en ethiek.
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TABLE TALKS
N°33-‐STARTUP

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Bart Becks, SONICANGEL & ANGEL.ME
Sherpa van de tafel
Michèle Claus
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Er is een nieuwe groep van mensen die willen ondernemen en die vragen om betere
ondersteuning bij internationalisatie, zoals
- toegang tot ambitieus start-en groeikapitaal;
- uitwisseling van kennis en ervaring over internationalisering en ondernemerschap;
- betere toegang tot middelen om te innoveren.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Kapitaal;
• Kennis;
• Lef.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Zich kunnen oriënteren op topniveau (spelen in hogere league);
• Betere financieringsmogelijkheden;
• Kunnen aantrekken van toptalent.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Uit noodzaak (ofwel internationaal ofwel niet);
• Groei van marktaandeel;
• Verhogen van bedrijfswaarde.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Ondersteun toegang tot ambitieus start-en groeikapitaal. Geef mogelijkheden om kennis en
ervaringsuitwisseling over internationalisering en ondernemerschap praktisch te ondersteunen.
Zorg voor betere toegang tot subsidies om internationaal te gaan.
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TABLE TALKS

N°34-‐BUSINESS	
  WITH	
  PUBLIC	
  AUTHORITIES
Tafelvoorzitter
Marcel Miller, ALSTOM

FORUM VBO – 17 september 2012

Sherpa van de tafel
Damien Heymans
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Alles wat we vandaag besproken hebben, moet een opvolging krijgen, zodat de ideeën,
getuigenissen en aanbevelingen niet zonder gevolg blijven.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De niet-tarifaire belemmeringen en diverse reglementering: er is nood aan meer
uniformisering.
• Niet alle ondernemingen genieten dezelfde voorwaarden met het oog op internationale
openbare aanbestedingen. Het zou niet zo moeten zijn dat België en Europa als enige
helemaal open zijn, terwijl in de VS, China, enz. de nationale ondernemingen (of de
ondernemingen die op hun grondgebied gevestigd zijn) vaak voordelen genieten.
• Durf, ondernemingslust: creëren is goed, maar daarna moet je verkopen !
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Eerst en vooral: hun aantal is oneindig!
• Sommige domeinen van de non-profitsector kunnen gevaloriseerd worden: gezondheid,
e-government, onderwijs...
• De voordelen van ‘puzzling’ en ‘clusters’: aangezien er bijna geen (heel) grote,
geïntegreerde ondernemingen meer zijn in België, moeten ondernemingen die zich in de
voorhoede van hun domein bevinden, een verbond sluiten en hun kennis versmelten om
het hoofd te kunnen bieden aan omvangrijke aanbestedingen. Dit gebeurt reeds in
Frankrijk en Nederland en wij kunnen ons hierdoor laten inspireren.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Zo blijven ondernemingen alert.
• Voortbouwend op lokale successen, wordt de continuïteit van de onderneming
gewaarborgd.
• De internationalisering is een bron van toegevoegde waarde.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Het zou goed zijn om vanuit het beleid een studie uit te voeren over succesvolle kmo’s om een
lijst op te maken van factoren die leiden tot succes of mislukking. Een tweede aanbeveling is
het ‘puzzling’- of ‘cluster’-principe bevorderen en uitbreiden. Ten derde dienen de beschikbare
middelen te worden toegespitst op een beperkt aantal doelstellingen. Vandaag is er te veel
verstrooiing, met een verlies aan efficiëntie als gevolg. Last but not least, laten we fier zijn en
vertrouwen in ons kunnen.
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TABLE TALKS
N°35-‐FINANCE

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Patrick De Brabandere, EXMAR
Sherpa van de tafel
Linde Verheyden
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De scheepsindustrie is een cyclische activiteit die USD-gebaseerd is. Als klein bedrijf focust
Exmar zich op zijn nichemarkt. Bankfinanciering is zeker schaarser geworden maar niet duurder
gezien de lage rente. Belgische banken blijven belangrijk voor de financiering in moeilijkere
tijden wanneer banken en landen zich traditioneel terugplooien op hun eigen markt.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Capaciteit van de banken voor langetermijnfinanciering en USD-financiering is laag;
• In moeilijke tijden focussen internationale banken op de klanten in hun thuismarkt.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Financiering door lokale ECA’s;
• Financiering door internationale banken;
• Nieuwe afzetmarkten.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Groei;
• Nieuwe leveranciers en klanten.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Exmar blijft in België omwille van het gunstige fiscale systeem en van de aanwezige
competenties,
maar om investeringen aan te trekken is een stabiel investeringsklimaat nodig.
Investeer in opleiding en competenties.
Sociale bescherming is belangrijk.
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TABLE TALKS

N°36-DOING BUSINESS WITH PARTNERS
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jacques Evrard, BRUSSELS INVEST & EXPORT
Sherpa van de tafel
Catherine Vermeersch
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationaal ondernemen kan je niet improviseren: het is een lange weg vol valstrikken, die je
niet alleen kan afleggen. Het is belangrijk om je voor alle fasen van de waardeketting te laten
bijstaan door experts. Partnerschappen en netwerken zijn cruciaal.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Het gebrek aan specifieke informatie en dus aan een passend businessplan.
• Het kwalificatieprobleem en het financieringsprobleem.
• Cultuurverschillen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De openstelling van opkomende markten.
• Het toekomstige potentieel van Afrika, het enige continent waar de groeicijfers mogelijk
nog in twee cijfers zullen kunnen worden uitgedrukt.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te overleven.
• Omdat de opkomende markten meer kansen bieden.
• Omdat het onontbeerlijk is geworden de productie aan te passen aan de nieuwe
consumptiepatronen (‘low cost’-productie en massaproductie).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Verlaat de dorpsgeest en denk internationaal.
• Leer Engels.
• Gebruik je overtuigingskracht en actiemiddelen om betere opleidingen te scheppen voor
internationaal ondernemerschap.
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Opmerkingen
* Internationaal ondernemen is een echt strijdparcours.
* Het is zaak om je voor alle fasen van de waardeketting te laten bijstaan door experts, vanaf
het moment waarop het idee of het project ontstaat (om internationaal te gaan) tot het moment
waarop de factuur betaald is door de klant.
* De expertise is vaak aanvankelijk dichtbij te vinden (cf. FFF: Friends, Family and Fools) voor
risicokapitaal.
* Partnerschappen kunnen verschillende vormen aannemen: financieel, commercieel,
technologisch en min of meer complex naargelang hun vorm, met wisselende kansen op
succes.
* Partnerschappen zijn publiek, privaat of gemengd volgens de complexiteit van de situatie.
* Partnerschappen zijn gratis of betalend. Gratis staat niet gelijk met slechte kwaliteit. Van dat
idee moeten we af.
* De voordelen van een partnerschap zijn: schaaleconomie, verhoogde concurrentiekracht en
dus verhoogde marktdelen, verhoogde zichtbaarheid wegens multipliereffect, nieuwe
onverwachte afzetmogelijkheden, enz.
* De cultuurschok en de naïviteit waarmee de beginneling de internationale markten betreedt,
moeten niet onderschat worden.
* Netwerken zijn onontbeerlijk om te informeren, bewust te maken, een strategie op poten te
zetten, partners te zoeken, win-winpartnerschappen aan te gaan, enz.
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TABLE TALKS
N°37-‐MARKETING	
  &PROMOTION
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
François Fornieri, MITHRA & UTERON PHARMA
Sherpa van de tafel
Éric Poskin
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Marketing en samenleving op een geïntegreerde manier ontwikkelen en daarbij inzetten op het
merk, is een factor voor snelle groei. Je moet geloven in de kracht van een merk om vorm te geven
aan de ontwikkeling ervan. Samenwerken met de universiteiten is een factor voor succes en
geloofwaardigheid. Nog een succesfactor: blijven zoeken naar opportuniteiten, zowel
stroomopwaarts als stroomafwaarts.
2. Wat zijn de voornaamste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De marketing doen aansluiten bij de cultuur, met behoud van de identiteit.
• Het vinden van goede partners.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De ‘markt’ waarop men actief is, is steeds minder lokaal.
• De bestaande exportbedrijfsondersteunende structuren.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
Als ze willen groeien, hebben ze geen keuze!
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Het bevorderen van ondernemerschap en het aanwakkeren van de passie voor het ondernemen
(met name internationaal), is essentieel voor de groei in ons land, de welvaart van de bevolking en
een rijk intellectueel landschap. De boodschap aan het beleid is: ‘steun bedrijven door dik en dun,
op korte, middellange en lange termijn’.
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TABLE TALKS

N°38-‐INTERNATIONAL MARKET STRATEGY
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Tom Debusschere, DECEUNINCK
Sherpa van de tafel
Dimitri Van der Auwera
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationale ontwikkeling is een kwestie van 'trial (eerst met laag risico), error and correct'
Ga van laag naar hoger bedrijfs- en financieel risico: exportmanager - verkoopkantoor magazijn - fabriek - grondstoffenfabriek ...
De kwaliteit van het lokale management, zeker een goede lokale generaal manager, is een
voorwaarde voor succes. Hij kent de markt.
Markten zijn verschillend. Extrapoleer niet zomaar.
Belgen passen zich (te) goed en (te) gemakkelijk aan aan lokale culturen. Integreer je
overnames in je eigen bedrijfscultuur.
Internationale expansie vergt investeringen. Denk ook aan het financiële plaatje.
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TABLE TALKS

N°39-‐INTERNATIONAL	
  BUSINESS	
  FOR	
  SME
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Hans Vanackere, CES GROUP
Sherpa van de tafel
Anneleen Bettens
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Maak keuzes. Kies d juiste markt die bij bedrijf past. Durf soms afgaan op buikgevoel,
internationaliseren is geen cartesiaanse wetenschap.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Cultuur: kunnen inspelen op lokale markt;
• Kennis van plaatselijke bankwereld/financiering;
• Tijd en middelen (vooral voor kmo’s).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Gemakkelijkheid van ondernemen/oprichting van bedrijf;
• Interessant voor medewerkers: werken vaak graag internationaal - aantrekkelijkheid om
voor kmo te werken.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Kritische omzetmassa halen en risico spreiden;
• Biedt kansen voor medewerkers.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Beheers de loonkosten.
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TABLE TALKS
N°40-‐HUMAN	
  CAPITAL
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Maxime Boulvain, AUTOMATIC SYSTEMS
Sherpa van de tafel
Florence Thibaut
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationaal ondernemen doe je niet als amateur, zomaar even in het weekend… Er moet een
heuse strategie achter schuilen, gesterkt door de juiste middelen en deel uitmakend van de
bedrijfscultuur. Een product dat geschikt is voor Brussel is niet noodzakelijk geschikt voor de
Chinese of Indische markt. Je moet reizen, ter plaatse gaan kijken, luisteren naar de klanten en
niet zomaar klakkeloos overnemen wat voor België werkt. In de hele wereld dezelfde kwaliteit
van producten aanbieden, daar gaat het om. Het menselijk kapitaal maakt het verschil, vooral in
het buitenland.

2. Wat zijn de voornaamste obstakels om internationaal te ondernemen ?
•
•

Plaatselijke culturen begrijpen en kunnen assimileren is één van de grote uitdagingen:
‘Think global and act local’ blijft één van de grootste moeilijkheden.
Soms is het aanwerven van veelzijdige en multiculturele profielen ingewikkeld. Je moet
mensen vinden die zich kunnen aanpassen.

3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Producten beter ‘op de kaart zetten’ en de troeven uitspelen.
• Internationaliseren zorgt in de eerste plaats voor groei, hetzij omdat men meer verkoopt
aan zijn klanten, hetzij omdat men dezelfde producten verkoopt, maar dan aan meer
klanten.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Omdat de nationale markt niet voldoet om hun structuur rendabel te maken. In dat geval
is het geen keuze, maar een verplichting.
• Om de risico’s te spreiden en op meer zones actief te zijn. Zo kan men op verschillende
paarden wedden.
• Om klanten in het buitenland van dienst te zijn. De diensten internationaliseren om ze
dicht bij de klant aan te bieden, is een pluspunt.
Opmerkingen
* Met middelmatige producten en goede mensen kan men het maken. Het tegendeel is niet
waar.
* Om ergens met succes te ondernemen, moet je de cultuur kennen.

51

be.international

TABLE TALKS

N°42-‐INTERNATIONAL	
  MARKET	
  STRATEGY
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Bernard Gilliot, TRACTEBEL ENGINEERING
Sherpa van de tafel
Isabelle Callens
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De internationalisering is uitdagend, maar onvermijdbaar… Vandaag moet je vertrouwen
hebben in de internationalisering. Succesvol zijn in het buitenland is een kwestie van durf en
behendigheid. Maar ook van competence. Internationaal actief zijn, is niet ‘top down’: het is het
resultaat van verschillende factoren, een geheel van toegevoegde waarde.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De angst om te starten en de angst om bij te dragen aan jobverlies in België door het
doorgeven van kennis.
• Het vinden van middelen, het opwekken van enthousiasme en het aanvaarden van de
nodige flexibiliteit.
• Een verschillende strategie aan de dag leggen, afhankelijk van het land.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Dichter bij de beslissingscentra van de markt, de klanten, enz. staan.
• Voordeel halen uit een grotere talentenpoel.
• Groei zoeken bij de bron.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• De ondernemingen willen graag beter geïnformeerd zijn (cf. de veelheid aan organismen
die informeren).
• Dat de 3 gewesten bevoegd zijn voor internationale handel, is een grote vergissing.
• Voor de kmo’s: een incubator en een dienst voor de export zouden welkom zijn.
• De dekking van financiële risico’s moet verbeterd worden.

Opmerkingen
Het management voor internationaal ondernemen is steeds minder nationaal.
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TABLE TALKS
N°43-‐NEW	
  MARKETS
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Dirk Beeuwsaert, GDF SUEZ
Sherpa van de tafel
Katja Damman
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Groei en noden van doellanden moeten geëvalueerd worden.
Organisatie en managementstijl moeten aangepast worden.
Groeiprognoses voor onze thuislanden zijn beperkt, uitwijken is soms noodzakelijk.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Risicoperceptie, ‘change of mindset’ is noodzakelijk;
• Specifieke knowhow, HR-potentieel, basiskapitaal, inschatten van de juiste markten en
hun groeipotentieel;
• Wil en durf om een aanzienlijk deel van het management over te laten aan het lokaal
bestuur.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Diversificatie, afhankelijkheid verminderen, langetermijnsvisie voor het bedrijf,
levensduur van het bedrijf verlengen;
• Kostenbesparing, mogelijkheid tot betere marges, toegang tot goedkoper productie;
• Voordelen (maar ook nadelen) van partnerships.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Wereldwijde toegang tot kennis - veranderende machtsverhoudingen op dat gebied;
• Voor veel activiteiten is schaalgrootte nodig - de klantenbasis en het bereik worden ook
internationaler;
• Wereldeconomie verandert in een steeds sneller tempo.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Creëer opnieuw winnaarsmentaliteit. Kom uit de defensieve ‘mood’.
Veel internationaliserende bedrijven kunnen enkel hun basis in België behouden als het
investeringsklimaat aantrekkelijk is.
Een land wordt meer en meer een ‘brand’. Internationale uitstraling versterkt het imago.
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TABLE TALKS

TABLE 44-CHANGING	
  BUSINESS	
  MODEL	
  
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jean-Francois Heris, AGC GLASS EUROPE
Sherpa van de tafel
Annick Hellebuyck, adviseur Sociaal departement VBO
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Groei, zowel via geografische diversiteit als in de waardenketen, maakt het mogelijk de veerkracht
van de ondernemingen te vergroten.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Het gebrek aan een gedeelde visie: wanneer het gemeenschappelijke project niet van bij het
begin onder alle partners is verduidelijkt.
• Het gebrek aan respect voor de respectieve culturen, zowel in de onderneming als bij de
ontwikkeling van de producten (rekening houden met de behoeften van de uiteindelijke
klant).
• De menselijke aspecten, in het bijzonder wanneer de persoonlijke ‘ego’s’ van de
bestuurders met elkaar botsen en het gemeenschappelijke project naar de achtergrond
verwijzen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De diversiteit van de human resources, door ervoor te zorgen dat elke nationaliteit/cultuur
vertegenwoordigd is op alle niveaus van de onderneming tot aan de top.
• De groeikansen.
• Voor de kmo’s, de mogelijkheid om de grote ondernemingen in hun internationalisering te
volgen.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om hun veerkracht te verbeteren, teneinde duurzaam te gaan ondernemen.
• Dit is de hoofdvoorwaarde voor hun groei.
• Om zich open te stellen en zich te diversifiëren (culturen, geslachten, karakters,…).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• De loonkosten in België verminderen = prioriteit nr. 1.
• Een ‘re-industriële’ revolutie stimuleren (cf. USA). In het bijzonder, de creatie van de
geïntegreerde industriële ketens (cf. Duitse voorbeeld) stimuleren met het oog op een
meer samenhangende nationale economie. Noodzaak om de innovatie meer aan te
moedigen.
• Meer zichtbare promotie van België in het buitenland, met name door de opdeling die
verbonden is aan de regionale economische instellingen te overstijgen.
Opmerkingen
Sommige deelnemers wijzen op hun moeilijkheden om toegang te krijgen tot strategische informatie,
zoals exportmarktaandeel, toepasselijke buitenlandse wetgevingen,… Dit verwijst in het bijzonder
naar de versterking van de rol van de exportondersteunende overheidsagentschappen alsook van
de beroepsfederaties.
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TABLE TALKS

N° 45-INTERNATIONAL MARKET STRATEGY
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Martine Reynaers, REYNAERS ALUMINIUM
Sherpa van de tafel
Olivier Van der Maren
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
•

•
•

Internationaal ondernemen moet je durven. Het is de moeite waard, MAAR je mag niet
onbezonnen tewerk gaan: je moet handelen in het kader van een
internationaliseringsstrategie (opgelet voor de verstrooiing!).
De agentschappen voor exportpromotie zijn een echte troef (ze zorgen voor een echte
toegevoegde waarde).
Het contact met de klant en het terdege begrijpen van zijn verwachtingen, blijven een
essentiële factor in het buitenland, net zoals voor de binnenlandse markt. Het is
belangrijk de cultuur van de ander goed te begrijpen, de gewoonten.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
•
•

De wetgeving en reglementering (vooral in de BRIC-landen).
De overdreven bescheidenheid van de Belg.

•

De productiekosten in ons land.

•

De mobiliteit van het personeel en de vele moeilijkheden voor personen die in het
buitenland reizen of verblijven (cf. sociale zekerheid in China, belastingen, enz.).

3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
De opportuniteiten verschijnen soms toevallig. Je moet aandachtig blijven en de kansen grijpen
wanneer je ze herkent.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
België is te klein voor nicheproducten.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Internationaal ondernemen moet gebeuren op een doordachte manier aan de hand van een
echte exportstrategie. Deze moet steunen op personen die:
• verantwoordelijk zijn, nieuwe dingen willen ontdekken en willen leren van anderen;
• trouw blijven aan de onderneming en er het uithangbord van zijn.
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TABLE TALKS
N°46 -CSR

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Michel Lorge, UNICEF
Sherpa van de tafel
Isabelle Gilain
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat zijn de belangrijkste obstakels om een humanitair project internationaal te ondersteunen?
• De ondernemingen houden zich meer bezig met nationale dan met internationale zaken.
• De ondernemingen vinden dat ze niet voldoende informatie krijgen om over concrete
resultaten te communiceren.
2. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De trots van het personeel om in het buitenland een humanitair project te ondersteunen.
• Het personeel uit verschillende landen samenbrengen, omdat zij samen dezelfde
humanitaire missie steunen.
• De ondernemingen die verantwoord ondernemen, genieten een betere reputatie en
staan hoger genoteerd op de beurs.
• De ondersteuning van een humanitair project kan voor een onderneming de deur
openen naar het door dat project begunstigde land.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Het versterkt de positie van de onderneming: een humanitair project integreren in de
strategie toont aan dat een onderneming openstaat voor culturele diversiteit en zich
bewust is van haar impact, niet enkel in het land waar zij zetelt, maar ook op het niveau
van haar markt, haar arbeidsplaatsen (fabrieken, andere sites dan het hoofdkwartier),
mensen en het milieu.
• Zich bekommeren over het lot en de behoeften van minderbedeelden via internationale
humanitaire ondersteuning, kan de onderneming aanzetten tot innovatief denken en tot
het creëren van nieuwe markten om tegemoet te komen aan de noden van de
begunstigden van het project, zoals kinderen.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
In het licht van de 10 handelsprincipes met respect voor de rechten van het kind die in maart
2012 door UNICEF, UN Global Compact en Save the Children zijn bekendgemaakt, is een
studie op zijn plaats over de factoren die er volgens de Belgische wetgeving voor zorgen dat de
ondernemingen deze principes wel of niet toepassen. Om het derde principe na te komen,
zouden werknemers vanaf 50 jaar bijvoorbeeld een aantal vrije dagen per maand moeten
kunnen krijgen om vrijwilligerswerk te doen.

56

VBO FORUM 2012 FEB

TABLE TALKS
N°47-‐CHANGING	
  BUSINESS	
  MODEL
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Erik Spillemaeckers, PROMAT INTERNATIONAL
Sherpa van de tafel
Geert Vancronenburg
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Promat International is actief in een nichemarkt (aanbieden van oplossingen inzake
brandbeveiliging). Internationalisering is een must om voldoende rendabel te blijven. Zelfs voor
heel innovatieve bedrijven wordt het echter almaar moeilijker om de concurrenten voor te
blijven. Zo wordt het bijvoorbeeld moeilijker om de juiste mensen te vinden, om continu te
blijven innoveren, …
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• In sommige landen de corruptie (bijv. India);
• Omgaan met cultuurverschillen (bijv. in buitenlandse dochterondernemingen);
• De hoge invoertaksen in sommige landen: een nichebedrijf kan immers niet zomaar
overal fabrieken opzetten (want te weinig volume om rendabel te zijn).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Noodzakelijk om competitief/rendabel te blijven;
• Om de concurrentie voor te blijven moet Promat International zijn activiteiten continu
uitbreiden naar andere geografische regio’s en andere marktsegmenten.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Is een must (zie hierboven).
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Onderwijs is heel belangrijk. Met ons menselijk kapitaal maken we nog altijd het verschil. Het is
dan ook van cruciaal belang dat de kwaliteit van ons onderwijs op peil blijft.
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N°48-‐NEW	
  MARKETS
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Christophe Weber, GSK VACCINES
Sherpa van de tafel
Pascal Lizin
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Het is uiterst belangrijk om het exacte potentieel van lokale markten te identificeren. Er is nog
veel argwaan ten aanzien van de export. It is time to wake up!
Het is goed om in een niche te opereren, maar op wereldniveau is nog beter.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De kosten en risico’s die het betreden van een onbekende markt met zich meebrengt.
• Het gebrek aan harmonisatie inzake economische hulp.
• Een onvoldoende bagage inzake internationale cultuur en talenkennis.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Spreiding en diversificatie van het risico op een onbekende markt.
• De mogelijkheid om te kiezen voor regio’s met sterke groei.
• De valorisatie van het providersnetwerk van de grote staten om de ontwikkeling van de
kleine te bevorderen.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te overleven.
• Om de beslissingscentra te behouden.
• Om competitief te blijven.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Onze politici zouden de missies van FIT en AWEX moeten bundelen (en harmoniseren) op
prioritaire domeinen. Een betere ondersteuning van start-ups met internationale ambities zou
een goede zaak zijn. Bijvoorbeeld via een lastenvermindering voor de eerste 5 jaar. Ten slotte,
waarom niet de samenwerking tussen onze ‘businessschools’ en die in Azië en andere
opkomende landen versterken?
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N°49-‐HUMAN	
  CAPITAL
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Tafelvoorzitter
Anette Böhm, SD WORX
Sherpa van de tafel
Bruno Vanneste
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Wat je moet doen, hangt af van het type internationaal ondernemen en de maturiteit van je
internationaal ondernemen. Dat is voor elk bedrijf verschillend.
Het is belangrijk om je goed voor te bereiden! Laat je helpen bij de aspecten die niet tot je
corebusiness behoren.
Goed nadenken hoe je de bedrijfsstrategie vertaalt in een HR-beleid.
In functie hiervan de HR-processen aanpassen (onder andere ‘performance’ en ‘competence
management’).
Pas je organisatiedesign aan aan de groeiende maturiteit van je internationale organisatie.
Goeie afspraken over wie wat doet (wat centraal/decentraal).
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Complexiteit van de wetgeving bij internationaal tewerkstellen. Bijvoorbeeld sociale
zekerheid;
• Culturele verschillen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Synergie om meer toegevoegde waarde te creëren over de landen heen;
• Kennis delen;
• Uitvoering HR-beleid heeft grote impact.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Meer toegevoegde waarde dankzij synergie;
• Grotere toegang tot talent.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Vereenvoudig en harmoniseer de regelgeving om internationaal te ondernemen (en
internationale tewerkstelling in het bijzonder).
Voor de complexe materies: ondersteun veel meer de bedrijven die internationaal willen gaan,
zodat het bedrijf zich kan focussen op zijn corebusiness. Kunnen ambassades hierbij helpen?
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N°50-‐	
  NEW	
  TECHNOLOGIES
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Sabine Everaet, COCA COLA SERVICES
Sherpa van de tafel
Robin Leemans
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
It’s a new world out there. Nieuwe technologie KAN de informatiegaring facilitereren en mogelijk
maken, alsook de conversatie tussen consumenten en bedrijven tot een globaal niveau optillen.
Volgens onze tafel maken taksen het de kleinere onderneming echt moeilijk om te
internationaliseren.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Taksen;
• Slechte of ondermaatse regulatie;
• Culturele verschillen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Nieuwe technologie KAN kosten besparen en tijd winnen in wereldwijde communicatie;
• Delen van ‘best practices’, de externe visie op lokale problemen;
• Snelheid en wendbaarheid.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Omdat door de sociale media en het internet de grenzen in de wereld van de
consumenten zijn verdwenen;
• Om te groeien.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
We hebben een slim en helder beleid nodig. Taksen zijn te hoog en complex. Innoveren wordt
eerder tegengewerkt dan aangemoedigd. Belgische regelgeving is contraproductief. Het kan
geen kwaad om eens over de grenzen bij onze buurlanden te kijken die het wel goed doen.
Belgisch beleid moet zelf internationaler gaan denken. En externe expertise binnenhalen.
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N°51-‐INTERNATIONAL	
  MARKET	
  STRATEGY
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Dirk Coorevits, SOUDAL
Sherpa van de tafel
Johan Van Praet
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Wie het niet in eigen land kan waarmaken, zal het ook niet in het buitenland kunnen.
Zorg dat de eigen medewerkers openstaan voor verandering.
Durf vallen en opstaan.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Zorg dat je de lokale medewerkers kunt vertrouwen, beter nog controleren;
• Zichtbare en onzichtbare monetaire en fiscale verschillen en logistieke tijdbruggen;
• Gebrek aan grondstoffen ter plaatse;
• Tekort aan dienstverleners, zoals HR-bedrijven, die wereldwijd actief en aanwezig zijn.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Verkoop stimuleren (Soudal focust op landen met grote infrastructuurnoden);
• Wat je in het ene land leert, kun je gebruiken in een ander. En zo word je voortdurend
sterker en competitiever.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Voorkomen dat een concurrent in het buitenland beter wordt en je in eigen land gaat
overnemen. Zorg dat je zelf de eerste en de beste bent en blijft in het buitenland.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Voer minder een ideologisch, ex-cathedra beleid, maar ga veel meer pragmatisch tewerk.
Voer een intelligenter beleid. Immers, nooit zullen we de loonhandicap op China kunnen
bijbenen. We moeten dat veel slimmer aanpakken.
Ons land ziet onvoldoende in dat we teveel en te snel aan concurrentiekracht inboeten tgo onze
buurlanden. We zullen al heel hard ons best moeten doen om niet nog meer competitiviteit te
verliezen en onze huidige positie status quo te houden.

61

be.international

TABLE TALKS
N°52-‐FINANCE

VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Dirk Terweduwe, ONDD
Sherpa van de tafel
Gert Van Melkebeke
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De crisis maakt het voor Belgische bedrijven moeilijker om hun klanten, die hier vaker dan in
het verleden om vragen, een exportfinanciering aan te bieden. Hierdoor gaan contracten
verloren.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Probleem van MLT-financiering, meer restrictief, traag, duur en soms in het geheel niet
beschikbaar;
• Te versnipperd en complex (geregionaliseerd, verminderde budgetten) waardoor
projecten van enige omvang er niet mee geholpen zijn.
3. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
1) Export- en trade finance moeten in het kader van Basel III een gunstigere behandeling
krijgen dan vandaag de dag het geval is. Lobbying blijft nodig.
2) Versnippering/vermindering van de middelen beschikbaar voor exportbevordering is nefast.
Er moeten meer fondsen ter beschikking worden gesteld van o.a Finexpo, BMI, ... en er moet
nauwer worden samengewerkt tussen de regio's.
3) Schaf de ONDD-beheersprovisie af.
4) Er is nood aan een Belgisch herfinancieringschema voor exporttransacties om de
achterstand op onze buurlanden bij te benen.
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VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Hans Wilmots, BDO
Sherpa van de tafel
Marc Verbeek
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De ondernemers aanvaarden een redelijk niveau van belastingdruk, maar ergeren zich aan de
fiscale onzekerheid en de repressieve houding van belastingdiensten.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Complexiteit buitenlandse fiscale stelsels;
• Fiscaliteit is geen prioriteit en wordt niet tijdig ingecalculeerd.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Lager tarief vennootschapsbelasting;
• Fiscale zekerheid.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Ambiteuze ondernemers overwegen om nieuwe business te delocaliseren. Zorg voor een
stabiele fiscale regeling en voldoende fiscale zekerheid! Maak de fiscale regels eenvoudiger en
transparanter, met een acceptabel niveau van belastingdruk. Dat levert ook een besparing op
inzake kosten van de belastingdiensten.
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TABLE TALKS
N°54-‐	
  DELOCALISATION
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Peter Vyncke, VYNCKE ENERGIETECHNIEK
Sherpa van de tafel
Bruno De Paepe
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Mentaliteitswijziging en durf zijn noodzakelijk voor externe groei! Durf de eigen
bedrijfscomfortzone te verlaten om nieuwe afzetmarkten te verkennen.
Er is nood aan aangepast onderwijs dat internationaal ondernemerschap stimuleert.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Gebrek aan durf en eenzijdig Westers wereldbeeld;
• Kerktorenmentaliteit, eigen comfort durven opgeven;
• Culturele verschillen.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Internationaal ondernemen wordt een noodzaak;
• Extern groeien is een voorwaarde voor de Belgische bedrijven om te overleven;
• Het verruimt de kijk op de wereld.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Stem het onderwijs beter af op de externe groei van bedrijven .
Stimuleer internationale mobiliteit.
Bouw echte denktanks voor ondernemers uit.
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  MARKETS
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Tafelvoorzitter
Francis Lambilliotte, HAMON & CIE
Sherpa van de tafel
Nathalie Ragheno
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
België biedt goede kwaliteitsproducten aan en moet dus niet bang zijn om internationaal te
ondernemen. Het kan de concurrentie aangaan en moet het dus alleen maar aandurven. Voor
de ontwikkeling van de ondernemingen is dit onontbeerlijk, een must om te overleven.
Bovendien is de grenzen overtrekken geestverruimend. Je moet de opportuniteiten grijpen op
alle markten, en in het bijzonder op de nieuwe markten die perspectieven openen voor de
Belgische ondernemingen.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Producten aanbieden die zich onderscheiden en die een toegevoegde waarde hebben.
• Het hoofd bieden aan culturele obstakels, mentaliteitsverschillen, moeilijkheden die te
maken hebben met lokale lobbies en het protectionisme van bepaalde markten.
• Het gebrek aan concurrentiekracht van sommige Belgische ondernemingen, het gebrek
aan personele en financiële middelen (met name kleine ondernemingen).
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De prinselijke missies, die een zeer belangrijke rol spelen en deuren openen.
• De goede reputatie van België.
• Onze ondernemingen hebben kwaliteitsproducten met toegevoegde waarde die het
verschil maken.
• De Belgische mentaliteit staat open voor culturen, talen, het buitenland en nieuwe
markten.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om deel te nemen aan de herindeling van de markten (en er voordeel uit te halen). De
Belgische markt is beperkt van omvang.
• Onze ondernemingen beschikken over alle troeven om competitief te zijn: talenkennis,
bereidheid om te internationaliseren, betrekkingen met partners in het buitenland.
• De diversiteit van culturen en producten is een verrijking.

5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• De missies moeten verder worden aangemoedigd, met name op federaal niveau.
• De ‘fair-trade’ stimuleren op Europees niveau.
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VBO FORUM FEB – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
Chris Buyse, THROMBOGENICS
Sherpa van de tafel
Peter de smet
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Fiscale zekerheid en incentives zijn belangrijk om te kunnen focussen op internationale groei
voor groepen met hun hoofdkwartier in België.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Land per land zware administratieve formaliteiten (de VSA-markt is veel eenvoudiger);
• Dure loonkosten bij het aantrekken van R&D-mensen;
• Vrees voor fiscale instabiliteit.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Rendabiliseren van zware investeringen (cfr. farmaceutische sector)
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Hou groepen met toegevoegde waarde in België met beleid van incentives voor hoog opgeleide
mensen en stabiele fiscaliteit.
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Tafelvoorzitter
Marc Cottyn, COTTYN ADVOCATEN
Sherpa van de tafel
Jan Truyts
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Cultuurverschillen;
• Uiteenlopende rechtsstaten.
2. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Schaalvoordeel op grote markten.
3. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Streef naar meer harmonisering en efficiëntie binnen de EU.
Verzamel relevante en praktische Informatie over belangrijke markten, bijvoorbeeld over
loonvoorwaarden in de verschillende gebieden in India.
Opmerkingen
'Solvit' is niet efficiënt en is bovendien veel te afhankelijk van lokale ambtenaar.
Netwerken is bijzonder belangrijk voor ondernemingen die internationaal ondernemen.
Beschermende maatregelen in een EU-land kunnen aan de kaak gesteld worden via
administratieve procedures.
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N°58-‐DOING	
  BUSINESS	
  WITH	
  PARTNERS
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Michel Hanson, FABRICOM
Sherpa van de tafel
Anne Defourny
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De juiste formule vinden voor een internationaal partnerschap is geen sinecure. Het is in ieder
geval onontbeerlijk om ter plaatse te gaan, in het bijzonder om een solide relatie op te bouwen
met de lokale partner en vooral om de lokale markt ‘aan te voelen’ (het potentieel, de
verwachtingen…). Dit is al te meer zo omdat er geen ‘gebruiksklare handleiding’ bestaat om de
gebruiken van een buitenlandse markt te achterhalen. Een aandachtspunt: je moet niet geloven
in de oppermacht van het numerieke tijdperk zodat alles per e-mail kan geregeld worden: e-mail
is DODELIJK voor menselijke relaties! Export kan onmogelijk alleen maar per e-mail gebeuren.
België heeft veel troeven in het buitenland (Belgen worden op prijs gesteld en beschouwd als
bescheiden, apolitiek…), maar moeten meer lef hebben en de stap durven zetten naar grote
afzetmarkten, waar de kansen op succes groter zijn.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De ‘behoudzucht’ en het gebrek aan lef, terwijl Belgen in het buitenland gewaardeerd
worden en een goed imago hebben (met name vanwege de kwaliteit van hun
producten).
• De juiste lokale handelspartner vinden: de juiste persoon, maar ook de juiste
partnerformule (met een lokale distributeur, de creatie van een filiaal, een agent).
• Onze concurrentiepositie: we zijn productief, maar duur.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Partnerschappen ontwikkelen.
• Belgen zijn veeltalig.
• Een manier om kansen in het buitenland te benutten, is het volgen van een klant die
men goed kent en die internationaal actief is.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• De Belgische markt is te klein.
• Het loont om grenzen over te steken. Dit verrijkt de onderneming en tegelijkertijd vertrekt
men vanuit een betere positie om klanten aan te trekken.
• Men diversifieert de activiteit.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• ‘Verkoop België in het buitenland’… ook op federaal niveau (via, met name, de
diplomatiek).
• ‘Wees trots op België en durf!’
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  MARKET	
  STRATEGY
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Tafelvoorzitter
Jan Valcke, VASCO
Sherpa van de tafel
Peter Demuynck
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
1. Het belang van focus.
2. Het belang van evenwichtig te groeien
3. Leer de juiste vragen te stellen.
4. Geloof in je eigen (product).
2. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Groei!
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om te groeien en toegang te krijgen tot nieuwe markten en gekwalificeerd talent.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Stop de politisering van bedrijven (bijv. Belgacom).
Maak werk van ‘industry incubation platforms’.
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FEB FORUM VBO – 17 september 2012
Tafelvoorzitter
René Branders, FIB BELGIUM
Sherpa van de tafel
Anne Michiels
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Er bestaan heel wat mechanismen ter ondersteuning van de export. Maar de gereedschapskist moet
nog vollediger worden en de bestaande instrumenten moeten nog efficiënter worden.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Voor intra-Europese uitwisselingen: de procedures voor het aanvragen van een btwnummer zijn nog steeds lang en complex (ze moeten gebeuren in de landstaal, enz.).
• De communautaire problemen en de daaruit volgende fragmentering van initiatieven.
• De risicodekking met betrekking tot bepaalde producten of landen. Inzake
kredietverzekeringen is men in België nogal terughoudend in vergelijking met andere
landen zoals Duitsland.
• De bescherming van het intellectueel-eigendomsrecht: de regels zijn niet voor iedereen
gelijk, zelfs niet binnen de EU.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
De douane-attachés tussen de Belgische douane- en accijnzenadministratie en administraties en
ondernemingen in het buitenland vormen een uitstekend instrument voor een vlottere informatieuitwisseling. Maar ze zijn nog niet talrijk en hun werk is miskend.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
Hun toekomst staat op het spel!
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Meer douane-attachés in meer landen.
• De procedures voor het aanvragen van een btw-nummer vereenvoudigen, harmoniseren
en digitaliseren. Kan een grote ‘fiscale databank’ op Europese schaal niet worden
overwogen (in de richting van de Kruispuntbank van Ondernemingen in België)?
• Op een uniforme manier optreden in het buitenland, zelfs als men lokaal optreedt voor
de voorbereiding van een project. België ‘exporteren’: het gaat om onze
geloofwaardigheid.
• De ONDD aanmoedigen om meer oplossingen voor funding te ontwikkelen. En de
financieringsmogelijkheden van de eindklant versterken.
• Oplettend blijven wat betreft intellectuele eigendom.

‘
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TABLE TALKS
N°61-‐NEW	
  TECHNOLOGIES
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Pol Vanbiervliet, CISCO
Sherpa van de tafel
Mieke De Jaegher
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Technologie is een ongelofelijke hefboom naar de toekomst. Het is aan de overheid en de
bedrijven om de weerstand weg te nemen.
Technologie opent mogelijkheden en versterkt de onderlinge en internationale
concurrentiekracht van een bedrijf!
Het is belangrijk dat bedrijven in IT een middel zien om hun actieradius te vergroten.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• (Emotionele) weerstand in gebruik van IT;
• Internationale ‘timelaps’ (maar dat is oplosbaar);
• Deconnectie tussen werknemer en bedrijf.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Ontstaat meestal uit kostenbesparingsoverwegingen;
• Meer interactie wat leidt tot breder denken en dus tot anders werken;
• Versnelt en vergroot de ‘businessreach’ en verkort de verkoopcycli.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Technologie is een enabler om internationaal te ondernemen;
• Technologie wordt almaar beter en kan binnenkort altijd en overal. Dat zal het
internationaal ondernemen ondersteunen;
• Dankzij technologie verlopen de onderhandelingen vlotter.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Geef het voorbeeld en ruim de juridische wegversperringen op.
Open de markt! Meer concurrentie is meer competitiviteit.
Als de bandbreedte onbeperkt wordt, worden ook de businessmogelijkheden onbeperkt!

71

be.international

TABLE TALKS
N°62-‐NEW	
  MARKETS
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jan De Nul, DE NUL
Sherpa van de tafel
Stijn Langers
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Internationaal ondernemen kent veel uitdagingen maar biedt heel veel opportuniteiten voor
groei. Met de nodige obstakels die niet vaak genoeg aangegeven worden door ondersteunende
overheidsdiensten.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Specifiteiten van de lokale markten;
• ‘Mindset’ van de Belg (moeilijk te verplaatsen);
• Mondialisering van de wereldeconomie: vertraging groei in China resulteert in uitstel
projecten in Australië en Brazilië.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Schaalgrootte. België is een te kleine markt om een reusachtige vloot te laten renderen;
• Nieuwe afzetmarkten;
• Minder concurrentie als je nieuwe landen of markten opzoekt.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Knowhow vergroten en gezichtsveld verbreden;
• Schaalgrootte en groei realiseren;
• Diversificatie.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Ondersteuning kan soms beter vanuit ambassades en overheidsdiensten.
Te veel verbrokkelde exportondersteuning (regionalisering niet echt een verbetering).
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TABLE TALKS
N°63-‐GEO-‐POLITICALS	
  ASPECTS
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Thierry Josz, BNP PARIBAS FORTIS
Sherpa van de tafel
Louis de Fauconval
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
België heeft niet veel concurrentievoordelen, behalve innovatie (maar voor hoe lang nog?) De
enige ondernemingen die zich op de internationale markten kunnen wagen – indien het niet om
gesloten markten gaat – zijn diegene die beschikken over een zekere knowhow, over een grote
aanpassingscapaciteit en een sterke kapitaalintensiteit! Om internationale markten te betreden,
moet je eerst financiële partners en institutionele ondersteuning vinden. De ondernemingen
moeten gesloten en/of onvermogende markten uitsluiten. Er heerst een zeker pessimisme over
de toekomst van Europa, dat voor grote uitdagingen staat. Worden de juiste keuzes wel
gemaakt (cf. concessiecontract Piraeus aan China)?
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De opkomende landen gaan niet voor België, maar voor de EU.
• De EU wordt geconfronteerd met sterke blokken, maar zelf is zij niet sterk.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Innovatie en technologie: Belgische troeven die deuren openen.
• België (en de EU) moeten hun sterke punten verder benutten (bijvoorbeeld zonne- en
windenergie).
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
Het is een kwestie van overleven! Ze moeten groter worden, want de evolutie van de internationale
handel overstijgt de laatste decennia die van het bbp van de wereld.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Men moet oppassen met de gevolgen van de economische crisis en de verarming van Europa!
Terwijl de armoede zich uibreidt, neemt ook het populisme toe. Er is nood aan een groeirelance!
Zonder sterke politieke unie op Europees niveau kan er geen heil zijn! De Belgische economische
diplomatiek moet bijgestuurd worden. Op naar meer efficiëntie… en minder naïviteit… Ook dienen
de machtsniveaus te worden gerationaliseerd.
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TABLE TALKS
N°66-CSR

FEB FORUM VBO – 17 september 2012
Voorzitter van de tafel
Nathalie Renaudin, EDENRED
Sherpa van de tafel
Christophe Lo Giudice
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
De ingrediënten voor het slagen van een publiek/privaat partnerschap (PPP) inzake internationale
corporate social responsibility (CSR):
• De expertisecomplementariteit.
• De neutraliteit (belangrijk voor publieke partners).
• Bemiddelaars hebben of vinden in andere landen.
• Een progressieve aanpak, om uit te breiden op basis van ‘key learnings’.
• Een sterke en gestructureerde communicatie met alle belanghebbenden.
• Een opvolging en evaluatie bij elke projectfase.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
In het specifieke kader van een publiek/privaat partnerschap inzake internationale corporate social
responsibility:
• Verschillende visies op MVO binnen de onderneming, moeilijkheid om hiervoor mensen
te mobiliseren.
• Terughoudendheid van de overheid om zich te engageren t.o.v. ondernemingen, in het
bijzonder multinationals.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
In het specifieke kader van een publiek/privaat partnerschap inzake internationale corporate social
responsibility:
• De ‘win-win’-dimensie, waarbij elke partner toegevoegde waarde geniet.
• De expertisecomplementariteit van de partners, die de innovatie ten goede komt.
• De mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de internationale handel (door
een focus op verantwoord ondernemen).
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4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
In het specifieke kader van een publiek/privaat partnerschap inzake internationale corporate social
responsibility:
• Het is geen kwestie van ‘moeten’. Maar de internationale context zorgt ervoor dat je er
niet aan kan ontsnappen: je moet meespelen.
• De grote internationale groepen dragen een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van een ‘faire’ en ‘evenwichtige’ handel.
• Internationaal optreden op het vlak van MVO oriënteert de keuzes van het personeel in
de richting van verantwoord ondernemen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?

•
•
•
•

Het is beter om bewust te maken dan wettelijk te verplichten.
Er moeten aanmoedigingsmaatregelen komen om ondernemingen ertoe aan te zetten
proefprojecten te lanceren.
De aandacht trekken op goede praktijken via een platform voor het uitwisselen van
ervaringen en het benadrukken van resultaten.
De overheid ertoe aanzetten om directere acties te voeren in het kader van PPP’s.
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TABLE TALKS
N°67-‐GEO-‐POLITICAL	
  ASPECTS
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Dominique Godin, TRAITEX
Sherpa van de tafel
Arnaud Thysen
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
• Het is belangrijk om vanaf de studies een internationale reflex aan te leren
(gedachtestructuur).
• ‘Het kan beter’: er moet nog veel vooruitgang worden geboekt om beter rekening te
houden met geopolitieke moeilijkheden inzake exportsteun.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• De complexiteit van de regelgeving op internationaal niveau en het feit dat de
ondernemingen niet op deze realiteit zijn voorbereid.
• Het gebrek aan transactieveiligheid (cf. betalingsgarantie).
• Culturele aspecten: kennis van de taal, de handelscultuur in verschillende en moeilijke
landen, de administratieve cultuur, enz.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• Het economisch potentieel van opkomende landen (BRIC, enz.).
• Het ‘Belgisch label’: men zegt vaak dat Belgen ‘serieuzer zijn dan Fransen en soepeler
dan Duitsers’.
• Het knowhow-potentieel van onze ondernemingen voor de transformatie met hoge
toegevoegde waarde van geïmporteerde producten (cf. kwaliteitvereiste).
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Om nieuwe markten te vinden, want de nationale markt is te klein.
• Om aan te sluiten bij het verschuivende zwaartepunt van de wereld (Azië, enz.).
• Om voordeel te halen uit de verrijking die kan voortvloeien uit de competitieve
confrontatie van ideeën en culturen.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
• Meer vertrouwen hebben in de privéonderneming als motor van de economische
herstructurering.
• Een rem zetten op de desindustrialisatie (door op te treden op Europees niveau).
• Kmo’s beter op weg helpen naar de internationalisering.
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TABLE TALKS

N°68-‐RISK	
  MANAGEMENT	
  &	
  INSURANCE
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Yvan De Cock, BNP PARIBAS FORTIS
Sherpa van de tafel
Kim Vermeir
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Hoe bescherm je de intellectuele rechten op diensten? Investeer in een eigen merknaam en
een team met een lokaal gevestigd merk.
Heb aandacht voor de impact van de sociale media in de groeimarkten.
Waar kun je informatie vinden voor kmo’s over buitenlandse collega’s? FIT, Alex, banken,
kamers van koophandel.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Tekort aan vertrouwen en integriteit van de buitenlandse partij.
• Hoe bescherm je intellectuele rechten?
• Moeilijk om fondsen te vinden voor buitenlandse investeringen. De banken vragen
meestal garanties van de moedermaatschappij.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• B2b: dichter (dus makkelijker toegang) bij het hoofdkwartier.
• Risico’s spreiden.
• Enorme markt, groei.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Wie winstgevend wil blijven, heeft geen keuze. De lokale markt is voor bepaalde
bedrijven immers te klein.
• Om competitief te blijven, laat je inspireren.
• Toegang tot een bredere pool van ‘verschillend’ talent.
5. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Verschuif de subsidies voor de industrie naar nieuwe, exportgerichte industrieën en faciliteer
toegang.
Fiscale vrijstelling voor jonge bedrijven.
Help de bovenvernoemde obstakels wegwerken.
Bouw een netwerk uit van ervaren professionals.
Maak de regelgeving transparanter.
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TABLE TALKS

N°69-‐BUSINESS	
  WITH	
  PUBLIC	
  AUTHORITIES
VBO FORUM FEB – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jean Stéphenne, GSK VACCINES
Sherpa van de tafel
Olivier Lemaire
Samenvatting van de Table Talk
1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Export is kritiek voor de Belgische bedrijven en de algemene welvaart in België.
De bedrijfswereld heeft nood aan politieke stabiliteit en een gunstig klimaat zodat ze kunnen
uitgroeien tot sterke bedrijven die willen exporteren.
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Politieke instabiliteit.
• De timing van de publieke overheden verschilt van de timing die bedrijven hanteren.
• Afwegen van de risico’s tussen op de thuismarkt blijven en internationaliseren.
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TABLE TALKS

N°70-‐	
  HOME/HOST	
  COUNTRY	
  CULTURE
FEB FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Max Jadot, BNP PARIBAS FORTIS
Sherpa van de tafel
Marc Moonens
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
Om internationaal te ondernemen, moet je openstaan voor andere culturen en lokale gewoonten. In
België zijn er veel opportuniteiten. Je moet ze grijpen. Maar cultuurverschillen maken de dingen
moeilijker!
2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Cultuurverschillen onvoldoende begrijpen. Dat alleen al kan leiden tot een mislukt
project.
• Onvoldoende mobiliteitsbereidheid aan de dag leggen.
• Overdreven bescheiden zijn.
3. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?
• Het is belangrijk voor de onderneming en haar medewerkers om te leren van andere
culturen en zo het personeel te motiveren.
• Het is cruciaal om kansen te grijpen buiten ons kleine landje. Export is synoniem van
toegevoegde waarde, en deze is onontbeerlijk voor het behoud van onze welvaart.
.
4. Welke boodschap willen jullie geven aan het beleid?
Er is nood aan een administratieve vereenvoudiging. Iemand die in het buitenland wil werken, moet
bovendien makkelijker toegang hebben tot de informatie en deze moet op een efficiënte wijze
oriënteren over de manier waarop. Voorts moeten de Erasmus-programma’s nog verder worden
gestimuleerd. Ook networking moet verder worden gestimuleerd en er moet meer worden
gecommuniceerd over het omvangrijke diplomatieke netwerk waarover we in België beschikken. Ten
slotte moeten studenten gevoeliger worden voor culturele verschillen. De openheid moet worden
bevorderd en de bescheidenheid mag best wat minder.
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TABLE TALKS

N°71-‐MULTIBRANDS	
  STRATEGY	
  &	
  CHALLENGING	
  MODELS
FORUM VBO – 17 september 2012

Tafelvoorzitter
Jos Donvil, KPN GROUP BELGIUM
Sherpa van de tafel
Florence Muls
Samenvatting van de Table Talk

1. Wat hebben we tijdens dit gesprek geleerd (wat is het algemeen besluit)?
•

•
•

Het belang van partnerschappen voor het uitwerken van een efficiënte
ontwikkelingsstrategie. Partnerschappen met andere merken vormen immers een
garantie voor effectieve groei. De in België ontwikkelde modellen kunnen zonder
probleem geëxporteerd worden. Een merk kan zo zijn naamsbekendheid versterken.
Anders denken en anders zijn dan de concurrentie, om een welomlijnde doelstelling te
bereiken en zich zo positioneren in een aangepaste niche.
Zich steeds opnieuw in vraag stellen en zich zo steeds verder ontwikkelen.

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels om internationaal te ondernemen?
• Partners vinden met een soortgelijke visie.
• Met een merk komen dat sterk genoeg is.
• Over een businessmodel beschikken dat exporteerbaar is en aansluit bij de markt.
3. Wat zijn de belangrijkste opportuniteiten om internationaal te ondernemen?
• De diversificatie.
• De synergieën inzake ontwikkelingskosten.
• De mogelijkheid om te beschikken over een succesvol model dat zich reeds bewezen
heeft.
4. Waarom moeten bedrijven volgens jullie internationaal ondernemen?

•

•

Om nieuwe opportuniteiten op te zoeken en concrete ervaringen uit te wisselen.
Om de kans op partnerschappen en synergieën te vergroten.

Opmerkingen
De toebedeelde tijd was een beetje ‘krap’ om de hele tafel te laten deelnemen na het invoeren van
het thema.
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70 rondetafels
Praktische aanbevelingen bedrijven en overheden
Als we een constante moeten onthouden uit de 70 rondetafels, dan is het wel dat zowel de overheden als de bedrijven hun rol moeten spelen om internationaal ondernemen te stimuleren. De besluiten van de rondetafels onderbouwen de theoretische analyses en bevindingen van zowel het VBO
als van de studie die de hoogleraren Leo Sleuwaegen (Vlerick Business School) en Carine Peeters
(Solvay Brussels School Economics & Management) voorstelden op ons Forum. We zetten ze als
besluit op een rij:
Actiepunten voor de overheden
> Versterk de internationale competitiviteit. Verbeter het algemene ondernemersklimaat, stimuleer
innovatie en internationalisering met een coherent beleid. Focus vooral op ondernemingen die
niet internationaal actief zijn;
> Zorg voor een aantrekkelijk algemeen bedrijfsklimaat, vermijd excessieve kosten, zorg voor
geschikt personeel, goede infrastructuur, performante kennisinstellingen, …;
> Sensibiliseer bedrijven over de potentiële voordelen van internationalisering;
> Onderzoek het internationaliseringspotentieel binnen bedrijfstakken, vooral bij diensten;
> Organiseer publiek-private samenwerking in verband met export- en investeringspromotie;
> Bouw een kenniscentrum en opleidingen uit ter ondersteuning van bedrijven die willen internationaliseren;
> Ontwikkel specifieke programma’s voor ‘Born Globals’: help de bedrijven die nieuw zijn op
exportmarkten en snel willen doorgroeien via een op maat uitgewerkt begeleidingsprogramma;
> Ontwikkel een stimuleringsbeleid gericht op clustervoordelen waarbij de interactie tussen multinationale en lokale bedrijven en de creatie van substantiële waarde binnen internationale waardeketens centraal staan;
> Spreid en reduceer risico’s beter bij internationalisering via uitgebreide garantie- en verzekeringsprogramma’s;
> Help (in samenwerking met de sectorfederaties) bedrijven door deuren te openen op het vlak
van het verstrekken van informatie, het leggen van contacten, het verstrekken van steun, …
Actiepunten voor de bedrijfswereld
> Toon meer durf en initiatief om de kerktoren te ontvluchten;
> Internationaal ondernemen is ook voor kmo’s. Hun rol wordt almaar belangrijker;
> Maak internationalisering onderdeel van de strategie van bij de start;
> Ga actief na hoe een expansie naar het buitenland een goede aansluiting verzekert met de
activiteiten en hoe het de concurrentiepositie versterkt;
> Ga na welke baten, kosten en risico’s een expansie naar het buitenland meebrengt, en hoe het
‘businessmodel’ eventueel moet aangepast worden;
> Maak van internationalisering een cruciaal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Niet zomaar een
addendum, maar een centrale, geïntegreerde pijler;
> Inzake sourcing kan een onderneming haar Belgische middelen heroriënteren naar activiteiten
met een hogere toegevoegde waarde. En tegelijk haar totale middelen vermeerderen door
activiteiten met een lagere toegevoegde waarde te importeren;
> De invoer van diensten kan bijdragen tot de groei van sectoren die beperkt worden door het
tekort aan arbeidskrachten, zoals de ICT-sector, en in het bijzonder de kleinere ondernemingen
in deze sector.
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