
Masterclass

Exportmanagement

Nood aan een leidraad bij het bepalen of bijstellen van je exportstrategie? Internationaal 

ondernemen is daar voor al wie een pioniersgeest en durf bezit. Of je nu een starter bent, of 

het ondernemersbloed al jaren door je aders stroomt: de Masterclass Exportmanagement biedt 

je de meest complete basis voor internationaal ondernemen. Tijdens de Masterclass verwerf 

je diepgaand inzicht in de verschillende aspecten van het internationaal ondernemerschap: 

marktanalyse, supply chain management, juridische en financiële risicoindekking, enz. Ook 

stel je je eigen exportplan op. Kortom: je neemt bijzonder veel bagage mee naar huis. 

E E N  O N M I S B A R E  L E I D R A A D  B I J  J O U W  E X P O R T S T R AT E G I E

Voor wie?
 • Heb je interesse om je producten of 
dienst en te exporteren, maar weet je 
niet goed waaraan je je kan verwachten 
op een inter nationale markt? 

 • Wil je jouw exportstrategie 
opstellen of bijschaven?

 • Wil je jouw kennis van internationaal 
ondernemen verbreden, verdiepen 
en je netwerk gevoelig uitbreiden?

 • Wil je op de hoogte blijven van de 
laatste trends en reglementeringen 
in de exportbranche?

Dan is deze Masterclass beslist iets  
voor jou.

De docenten

Het theoretische luik wordt toegelicht 
door academici. Voor het praktische luik 
selecteerden we ondernemers met veel 
praktische bagage in het internationale 
ondernemerslandschap. Zij zijn als erva
ringsdeskundigen de referentie bij uitstek 
om je met praktische adviezen en inzichten 
wegwijs te maken bij het ontwikkelen van 
je exportactiviteiten.

Jouw tijd waard:

 • Je blijft op de hoogte van 
de nieuwste reglementering, 
formulieren en wetgeving.

 • Je collega-ondernemers 
vertellen je over de mogelijke 
valkuilen bij exporteren.

 • Experts delen waardevolle lessen 
die zij hebben getrokken uit 
succesverhalen of tegenslag.
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Programma  
in detail

1   ALGEMENE INLEIDING 
TOT INTERNATIONAAL 
ONDERNEMEN

 • Inleiding tot de Masterclass 
Exportmanagement

 • Ondernemen in een geglobaliseerde 
wereld 
Docent: L. Van Hoof, Hoogleraar Em,  
Universiteit Antwerpen - AMS

2   MARKTANALYSE/
MARKTBENADERING

Welke verschillende stappen moet je door
lopen om een goed zicht te krijgen op de 
buitenlandse markt die je wenst te betre
den? Aan de hand van praktische informatie 
en inspirerende praktijkgetuigenissen leg je 
een onderbouwde basis voor jouw export
strategie.

Je focust op een land of een gebied, verza
melde een schat aan informatie … maar hoe 
ga je deze markt nu betreden, met wie ga 
je in zee, hoe pak je dit concreet aan, tegen 
welke prijs en voorwaarden? En in welke 
mate moet je jouw marketingmix aanpas
sen?

 • Informatie, ondersteuning en subsidies 
vanuit de overheid 
Docent: M. Van der Linden, Adviseur 
Internationaal Ondernemen, 
Flanders Investment & Trade

 • Uitbouwen van een exportnetwerk 
Docent: B. Lambrechts, Export 
Director, Soudal NV

 • Internationale marketing 
Docent: L. Moons, Chief Business 
Officer, Labo Smeets Wilrijk

 • Internationale prijszetting 
Docent: P. Wuyts, Marketing Consultant 
& Lecturer, Karel de Grote Hogeschool

 • Social media in internationale context 
Docent: L. Van de Velde, 
Zaakvoerder, Youniverse

 • Strategische benadering van 
e-commerce bij internationale handel 
Docent: L. Van de Velde, 
Zaakvoerder, Youniverse

 • Cultuurverschillen 
Docent: F. Laleman, Sr. Expert in 
Cross-Cultural & Intercultural Studies; 
Sr. Business Consultant at Dunya.be

3   JURIDISCHE RISICO-
INDEKKING/ 
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Internationaal ondernemen betekent ook 
rekening houden met wetten en regels 
die van land tot land kunnen verschillen. 
Exporteren brengt extra risico’s met zich 
mee die je in kaart moet brengen en waar
tegen je jezelf best goed indekt.

 • Incoterms 2020 
Docent: P. Wallays, Lecturer Supply 
Chain Management, Hogeschool Gent

 • Juridische organisatie van een 
exportnetwerk 
Docent: A. Lahousse, Advocaat, K law

 • Opstellen van internationale contracten 
Docent: A. Lahousse, Advocaat, K law

 • Transportverzekering 
Docent: J. Haentjens, Secretaris-
Generaal, Jean Verheyen NV

 • International Supply Chain Management 
Docent: F. Rome, Docent C-MAT (UA)

4   FORMALITEITEN EN 
FINANCIËLE RISICO-
INDEKKING

Bij een exportzending ben je als exporteur 
meestal verantwoordelijk voor het vervullen 
van de formaliteiten. Wat dien je allemaal in 
orde te brengen? Welke documenten moe
ten jouw zendingen begeleiden? En hoe 
ben je er zeker van dat je je geld ontvangt?

 • Transport gerelateerde documenten in  
internationale handel 
Docent: M. Huybrechts, Managing 
Director, Canada NV; Treasurer, 
Clecat en Forward Belgium

 • Douane 
Docent: J. Verbeken, Adviseur,  
Algemene Administratie der 
Douane & Accijnzen

 • BTW  
Docent: G. Schelfhaut, Accountant/
Belastingconsulent, VAT director, 
RSM InterTax Belgium

 • Betalings- en financieringstechnieken  
in internationale handel 
Docent: C. Vereecken, Working 
Capital Expert, KBC Bank NV

 • Introductie Internationale bankgaranties 
Docent: K. Meersschaut, Senior Adviser 
Bankguarantees, KBC Bank NV

 • Wisselkoersrisico 
Docent: J. Peeters, Government 
Bond Trader, Treasury & Capital 
Markets, KBC Bank NV

 • Internationale betalings- en  
financieringstechnieken: cases 
Docent: I. Pauwels & K. Cleymans, 
Experts Controller Documentaire 
Kredieten, KBC Bank NV

 • Kredietverzekering 
Docent: J.-P. Steenbeke, Deputy 
General Manager & Head of Sales 
and Account Management, Credendo 
Short-Term Non-EU Risks
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5   AAN DE SLAG MET 
JE EXPORTPLAN

Hoe schrijf je een sterk exportplan? Met 
welke facetten dien je allemaal rekening 
te houden? Aan het einde van deze oplei
ding schrijf je een exportplan op maat 
van jouw business!

 • Opstellen van een exportplan: 
aanpak 
Docent: W. Pappaert, Adviseur 
Exportvaardigheden, Flanders 
Investment & Trade

 • Opstellen van een exportplan: 
financieel plan 
Docenten: R. De Jonghe, Partner 
& N. Loir, Senior Consultant, 
Deloitte Accountancy & Advisory

6   PRAKTIJKCASE 
ANTARCTIC FOODS

 • Internationaal groeien als kmo 
Docent: H. Dejonghe, CEO, 
Antarctic Foods

COLLEGE

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): 30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): 20%

DUUR

10 dagsessies van 10u30 tot 18u15. 
Welkom vanaf 10u.

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2020: 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 
Dinsdag 2021: 12/01, 26/01, 9/02, 23/02, 
9/03, 23/03 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/293

Je inschrijving staat garant voor top
experten, een aangename locatie en sylla
bus. Welkom met koffie, lunch en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.485 ¤ 2.840 ¤ 3.550

Geen lid ¤ 2.639 ¤ 3.016 ¤ 3.770

Voor meer info zie p.49.

ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

“Na de Masterclass 
kon ik de risico’s van 
exporteren veel beter 
inschatten waardoor 
dit een minder grote 
uitdaging leek dan 

voorheen. Ik weet nu wat me te wachten 
staat en welke voorbereidingen we 
moeten treffen. Dus zeker een positieve 
ervaring!”  
-  Myrte Ruymaekers, Research And 

Development Manager Seifar

“Als ondernemer ben 
je elke dag heel druk 
bezig en toch moet je 
tijd maken om even stil 
te staan, na te denken 
over de grotere 

strategieën en over bepaalde punten 
extra kennis te verwerven. En daarvoor 
is deze opleiding perfect.” 
-  Albert De Brabandere, Manager & 

Bestuurder Brouwerij De Brabandere

“De totaliteit van de 
opleiding verraste me: 
je leert het internatio
nale ondernemen van 
A tot Z dankzij een 
optimale combinatie 

van theorie en concrete cases, van 
logistiek tot het vermijden van valkuilen. 
De contacten die ik legde met andere 
deelnemers en docenten zijn bijzonder 
waardevol voor onze verdere internatio
nalisering. De Masterclass 
Exportmanagement is een absolute 
aanrader!” 
-  Marie Thevelin, International Business 

Developer Moments Furniture

“Voor de Oost
Vlaamse kmo New 
Valmar BV heb ik een 
kwart van de wereld 
afgereisd om het 
babymerk Nûby aan 

de piepkleine man of vrouw te brengen. 
Voor je aan een serieus B2Bgesprek op 
internationaal niveau begint, moet je 
over een gedegen voorbereiding 
beschikken. Daarbij is de Masterclass 
Exportmanagement van onschatbare 
waarde geweest. Het is de perfecte 
manier gebleken om de praktische 
kennis die ik tijdens mijn loopbaan heb 
opgebouwd, te structureren en van een 
theoretische onderbouwing te voorzien. 
Na de opleiding kon ik die kennis dan 
verder uitbouwen, met gebruik van 
syllabi en inzichten die de lesgevers – 
allemaal bekende experts in hun veld 
– mij tijdens de Masterclass hadden 
bijgebracht. Een echte aanrader voor 
iedereen die internationaal opereert!”

-  Stan Gardin, Export Manager Nûby  
New Valmar

Herwig 
Dejonghe voelt 
zich nog in de 
fleur van zijn 
leven. Na bijna 
een halve eeuw 

in het familiebedrijf Pinguin, 
vandaag bekend als Greenyard 
Foods, is Vlaanderens meest 
overtuigde diepvriesgroenteboer, 
5 jaar geleden een tweede leven 
begonnen als entrepreneur met 
het Franse Antarctic Foods 
Aquitaine. In een boeiende 
getuigenis verhaalt hij over het 
groeiproces van kmo naar 
multinational in de voedingsin-
dustrie en beklemtoont hij het 
belang van de internationale 
dimensie in dit authentieke 
ondernemersverhaal.
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