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Internationaal ondernemen vraagt een 

serieuze voorbereiding. Daarnaast komen 

er vele aspecten bij zoals de vraag of het 

bedrijf zich anders moet organiseren om 

meer en beter te exporteren, of er zwakke 

plekken zijn die een exporttoename in de 

weg kunnen staan,…Bedrijven kunnen 

zich gelukkig laten bijstaan door Flanders 

Investment & Trade, een organisatie met 

een groot netwerk en een ruime expertise 

op gebied van internationale handel. 

De Exportmeter van Flanders Investment 

& Trade (F.I.T.) meet de slaagkansen 

van uw internationaal project. Via deze 

Exportmeter krijgt u een professionele kijk 

op uw bedrijf en uw processen en kent u 

meteen het exacte exportgehalte van uw 

bedrijf. Het zorgt voor een stevige basis 

voor internationaal succes. Contacteer het 

kantoor van F.I.T. in uw provincie indien u 

de EXPORTmeter gratis wil laten afnemen 

bij uw bedrijf.

Internationaal ondernemen heeft een im-

pact op uw totale bedrijfsvoering. Daarom 

neemt de Exportmeter de hele bedrijfsor-

ganisatie onder de loep. Het resultaat is 

een objectief beeld van uw organisatie en 

processen. En de mate waarin uw export-

plannen haalbaar zijn. De Exportmeter kan 

dienen als sturingsinstrument voor uw 

totale strategie – ook op uw thuismarkt.

Hoe werkt de Exportmeter?
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afgenomen. Eerst heeft u een diep-

gaand gesprek met de Adviseur 

Exportvaardigheden van F.I.T. Daarbij 

hoort een uitgebreide vragenlijst die speci-

fieke domeinen van uw zaak behandelt.

Op basis daarvan krijgt u dankzij het 

gebruik van gespecialiseerde software snel 

een beeld van uw exportprofiel. F.I.T. licht 

die resultaten gedetailleerd toe en stelt een 

actieplan op. Dat bevat onder meer tips, 

aanbevelingen over methodes, processen 

en best practices voor een stevige export-

basis en richtlijnen over hoe u die kan 

implementeren. Bovendien wordt tijdens 

dit tweede gesprek het belang van deze 

tips verduidelijkt en vertaald naar uw 

bedrijfssituatie.

Op maat van producerende en 
van dienstverlenende bedrijven
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dienstverlenende bedrijven anders zijn 

dan die van klassieke productiebedrij-

ven, ontwikkelden we een afzonderlijke 

Exportmeter voor beide categorieën. 

Internationaal ondernemen heeft een im-

pact op uw totale bedrijfsvoering. Daarom 

neemt de Exportmeter uw hele bedrijfs-

organisatie onder de loep. Het resultaat is 

een objectief beeld van uw organisatie en 

processen. Daarom kan de Exportmeter 

ook dienen als sturingsinstrument voor 

uw totale strategie, ook op uw thuismarkt.

Bij productiebedrijven meet de exportme-

ter de prestaties in: aankoop, verkoop & 

orderbehandeling, planning & productie, 

marktonderzoek, marketing en klanten, 

onderzoek & ontwikkeling, magazijn & 

distributie, personeelsbeheer en bedrijfs-

leiding.  

Voordelen van de Exportmeter 
voor uw bedrijf
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van Flanders Investment & Trade 

die u een objectief beeld geeft van de 

sterktes en zwaktes van uw bedrijf. U 

ontvangt een concreet actieplan met 

verbeterpunten, tips en aanbevelingen. 

Flanders Investment & Trade geeft u 

snelle en gefundeerde feedback via 

hun experts in internationaal onderne-

men. Het document dat u ontvangt, is 

bovendien een goed gedocumenteerd 

en vertrouwelijk verslag. Enkel u en de 

adviseur Exportvaardigheden hebben 

inzage in dat rapport. De afname van 

de Exportmeter en de bespreking van 

de resultaten nemen slechts enkele uren 

tijd in beslag. Flanders Investment & 

Trade beseft hoe kostbaar uw tijd is en 

zorgt ervoor dat het afnemen van de 

Exportmeter en de bespreking van de 

resultaten zo weinig mogelijk tijd vergt 

en dat de hele audit zeer vlot verloopt. 

Interesse?
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provincie of surf naar www.flandersinvestment and trade.com/nl.

Wat is de slaagkans van uw internationale 
projecten? Bent u benieuwd hoe u zich moet 
organiseren om meer en beter te exporteren? 
Doe de Exportmeter


