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Een korte terugblik op 2012 laat echter eveneens zien 

dat lang niet alles rozengeur en maneschijn is. Allereerst 

was de groei van in Nederland geproduceerde goederen 

en diensten gering ten opzichte van de wederuitvoer waar 

we met zijn allen gewoon minder aan verdienen. Tevens is 

in de cijfers goed te zien dat Europa opnieuw nauwelijks 

bijdroeg aan de groei of zelfs krimp vertoonde. Het is 

duidelijk dat de groei en het betreden van nieuwe markten 

steeds meer een focus op landen buiten Europa vraagt. 

Als we vooruit kijken is het bemoedigend te zien dat niet 

alleen het vertrouwen onder exporteurs licht is gestegen, 

maar dat ook de groei in belangrijke delen van de wereld 

weer aantrekt. Zo verwachten we niet alleen een duidelijke 

stijging van de voor Nederland zo belangrijke wereldhandel, 

maar zijn de signalen over het herstel van de Amerikaanse 

economie positiever en groeit het inmiddels grootste 

handelsland ter wereld, China, stevig door. Ook de andere 

BRIC-landen lijken eenzelfde beeld te vertonen, waarbij 

alleen India wat achterblijft in de groeiverwachtingen. Niet 

toevallig blijken juist ook deze landen favoriet als nieuwe 

exportbestemming voor exporteurs.

Het bovenstaande moet onderbouwen dat de Nederlandse 

exporteurs met een groeiverwachting van maar liefst 9% 

zonder meer optimistisch tegen het lopende jaar 2013 

aankijken. Dit alles in de veronderstelling dat we in de 

wereld geen valuta- of andere oorlogen beginnen, we 

niet de weg van meer protectionisme inslaan en dat Europa 

niet nog verder wegzakt met alle focus op bezuinigingen 

in plaats van een groei-agenda. Nog steeds profiteert 

Nederland van zijn goede concurrentiepositie, zijn goede 

kennis en infrastructuur en een hele reeks aan succesvolle 

bedrijven met ervaring in het buitenland. Echter: steeds 

maar teruglopende investeringen in innovatie, een ondanks 

de oplopende werkloosheid soms schrijnend tekort aan 

goed geschoold (vooral technisch) personeel, kan die 

goede concurrentiepositie behoorlijk onder druk zetten. 

Voeg daarbij nog de zorgen over ons onderwijsstelsel plus 

verminderde talenkennis, een topsectorbeleid dat zich nog 

moet bewijzen en een schaarse kredietverlening en het 

ondernemen wordt uitdagender dan ooit.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat het gebruik van nieuwe 

technologie als het gaat om e-commerce en de wereld 

van apps en social media, nog absoluut geen algemeen 

vertrouwd gegeven is. Laten we het signaal afgeven dat 

er grote kansen liggen, maar dat er ook nog veel werk 

aan de winkel is als we de uitkomsten en richting die het 

rapport aangeeft, serieus nemen.

Omdat het met deze jubileumuitgave alweer de 15e keer is 

dat we het rapport presenteren, treft u naast de resultaten 

van het onderzoek een interview aan met een ondernemer 

en een aantal opvallende uitkomsten van de laatste 15 jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier,

Bart Jan Koopman     Bert Bruning

Directeur Fenedex     Directeur Atradius

De export mag zich meer dan ooit verheugen in een positieve belangstelling. Ondanks de 

gestage stroom slechte cijfers over de prestaties van de Nederlandse economie via het 

CBS en het CPB, liet de export in 2012 een mooie groei zien. Zo wordt de export terecht 

beschreven als trekker van de economie. Met een solide groeicijfer van 5% (CBS) in een 

zeer moeilijk jaar van de wereldeconomie, kunnen we hier zonder meer trots op zijn.
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Exporteurs geven aan dat de export in 2012 met 7% is gegroeid. Dit is volledig in lijn met 

de verwachting die zij vorig jaar uitspraken in dit onderzoek. Het CBS laat met 5% een 

iets lager groeipercentage zien. 

Verwachtingen exportgroei 2012 waargemaakt 

Belangrijkste resultaten 
Trends in Export 2013
Hebben exporteurs de positieve verwachtingen over 2012 kunnen waarmaken en 

wat voorspellen ze voor de export in 2013? Op welke nieuwe markten ligt de focus het 

komende jaar? Het jaarlijkse onderzoek Trends in Export geeft hierop de antwoorden. 

Dit jaar is er ook aandacht voor e-export: hoe zetten exporteurs nieuwe technologie 

in om hun export naar een nog hoger plan te tillen?

+7

Voor 2013 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 9% 

positiever dan het voorgaande jaar. De export fungeert daarmee wederom als trekker 

van de Nederlandse economie. 

Verwachtingen 2013 positief +9

Voor 2013 rapporteren exporteurs nog geen groot herstel van vertrouwen in het wereld-

wijde economische klimaat. Het gemiddelde exporteursvertrouwen voor 2013 komt uit op 6,2 

op een schaal van 1 tot 10. Dit is een minimale verbetering ten opzichte van de 6,0 van 2012. 

Vertrouwen stijgt licht  6.2
Bijna de helft van de exporteurs (47%) heeft in 2012 nieuwe 

exportmarkten betreden. Dit is aanzienlijk meer dan de 32% 

die in 2011 verwachtte dit te zullen gaan doen. In de top 5 

van nieuw betreden markten komt geen enkel Europees 

land voor. 

De lijst wordt aangevoerd door Rusland, China en India. 

Brazilië en de Verenigde Staten sluiten de top 5 af. Ook 

voor 2013 staan alle BRIC-landen, aangevuld met Polen, in 

de top 5 van markten die exporteurs als nieuw afzetgebied 

denken binnen te gaan. 

Nieuwe markten liggen voornamelijk buiten Europa

De slechte economische situatie in Zuid-Europa wordt voor het derde achtereenvolgende 

jaar weerspiegeld in de groeiverwachtingen van exporteurs. 27% van de respondenten 

verwacht in Griekenland te maken te krijgen met een dalende exportomzet. Ook in Portugal, 

Spanje en Italië rekent men op krimp. Binnen Europa doen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 

en Polen het wel goed. In deze markten verwacht een groot deel van de exporteurs groei. 

Krimp in PIGS-landen duurt voort

Nog altijd doen de BR(I)C-landen het goed. Exporteurs verwachten daar in 2013 de meeste 

groei te kunnen behalen. Brazilië wordt gezien als meest kansrijke markt, 68% verwacht hier 

te kunnen groeien. China (64%) en Rusland (61%). Van de BRIC-landen mist alleen India in de 

top 5, die wordt afgesloten door de Verenigde Staten en Turkije.

BR(I)C-landen voor exporteurs grootste groeimarkten buiten de EU

In 2012 heeft de sector voeding, drank en tabak een 

exportgroei van 12% gerealiseerd. Dit is beduidend hoger 

dan de 8% die voor 2012 werd voorspeld. Voor 2013 

verwacht deze sector zelfs een exportgroei van 15%. 

Opvallend is dat de respondenten werkzaam in de sector 

consumentenartikelen in 2012 een groei hebben waarge-

maakt van 17% na een slecht 2011 waarin de export zelfs 

daalde met 2%. Ook voor 2013 zijn zij zeer positief met 

een hoog groeipercentage met dubbele cijfers van 14%. 

Sector voeding, drank en tabak scoort goed
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De helft van de respondenten (51%) geeft aan een online strategie te hebben, 40% heeft 

dit nog niet. Gemiddeld zijn de websites van de respondenten in drie talen op te vragen. 

Engels wordt het meest genoemd door de respondenten (93%), gevolgd door Nederlands (79%), 

Duits (52%), Frans (33%) en Spaans (20%). 

Bij een derde van de respondenten is de website geschikt voor mobiele toepassingen, 21% is nog bezig met de ontwikke-

ling hiervan. Het grootste deel van de respondenten (46%) geeft aan dat hun website nog niet geschikt is voor mobiele 

toepassingen. Apps worden nog zeer weinig ingezet onder de respondenten. Slechts 10% heeft een app laten ontwikkelen. 

De meeste respondenten (64%) geven aan dat hun product of dienst zich niet leent voor de ontwikkeling van een app.

Helft exporteurs heeft online strategie; 
ontwikkelen van apps blijft nog achter

Bij 35% van de respondenten speelt e-commerce nog geen 

enkele rol in de exportactiviteiten. Van de respondenten 

geeft 56% aan dat hun website alleen ingericht is voor 

marketingdoeleinden. Bij 13% van de respondenten kunnen 

buitenlandse klanten en partners online orders plaatsen 

en een nog kleiner percentage (8%) heeft internationale 

verkoop via een webshop. 

Dat hun product niet geschikt zou zijn 

voor e-commerce vormt voor de meeste 

bedrijven (38%) een belemmering. Het 

missen van persoonlijk contact (29%), het hanteren van 

een verschillend prijsbeleid per land (19%) en het feit dat 

partners in het buitenland er niet klaar voor zijn (18%) 

worden daarna als voornaamste knelpunten genoemd. 

Slechts een op de vijf exporteurs verkoopt via het web

Het gebruik van social media onder exporteurs is nog 

relatief gering. Ruim een derde van de respondenten maakt 

nog geen gebruik van social media en 31% gebruikt social 

media alleen in Nederland. Slechts 23% van de respondenten 

geeft aan een social media beleid te hebben. LinkedIn is 

veruit het populairst, 82% geeft aan actief te zijn op deze 

site, gevolgd door Facebook (73%) en Twitter (67%). 

De meeste respondenten 

gebruiken social media om 

nieuws te communiceren 

(75%). Het versterken van 

de relatie met klanten en 

partners neemt een tweede plek in met 52%, gevolgd door 

de promotie van acties (37%). 

Gebruik social media nog relatief gering

Dit jaar zijn exporteurs opnieuw strikter 

geworden met betalingen (62% ten opzichte 

van 55% vorig jaar). Vooruitbetaling (64%) 

is de meest gebruikte methode om zich in te 

dekken tegen betalingsrisico’s. Daarna volgt 

exportkredietverzekering met 41%. 

Exporteurs scherper op betalingscondities

Verantwoording: 

In totaal zijn circa 3.900 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 405 vragenlijsten retour 

ontvangen, ofwel een respons van ruim 10%. De vragenlijsten zijn in de periode van december 2012 tot en met januari 2013 ingevuld. 

Gemiddeld hebben de respondenten 137 medewerkers in dienst, waarvan 12 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 

28 jaar exportervaring en exporteren naar 25 landen.

Dankwoord: 

Wij spreken onze dank uit aan het Agentschap NL EVD Internationaal, Beurtvaartadres, KVK Nederland en KVK Gooi-, Eem- en 

Flevoland, voor het onder de aandacht brengen van ons onderzoek. 
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Kenmerken exporteurs
In dit hoofdstuk lichten wij de achtergrondkenmerken van de respondenten toe. 

We onderzoeken ondermeer in welke branche respondenten actief zijn, de (export)omzet- 

verdeling en de mate van exportervaring.

1

Metaal13%

Machines13%

Land-, tuinbouw en visserij9%

Textiel, leder, kleding en schoeisel 

Transportmiddelen en transportmaterieel 

Overige dienstverlening 
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Anders 

3%
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Voeding, drank en tabak8%
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Overige 
consumentenartikelen5%
Bouwproducten5%
Chemie 
en farmacie4%

Lichte stijging bedrijven in de dienstverlening
Grafiek 2 laat zien dat de helft van de respondenten 

producent is. Ruim een derde (36%) is handelaar en 

12% is actief in dienstverlening. De omvang van deze 

laatste groep is ten opzichte van voorgaande jaren 

opnieuw gegroeid (2011: 8%, 2012: 10%). Een groot 

deel van de bedrijven vervult meerdere functies. 

Grafiek 2 - Respons naar aard van de onderneming
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Grafiek 1 - Respons naar branche

In onderstaande grafiek staat de verdeling van de respons 

van dit onderzoek naar branche weergegeven. Zoals ook 

uit eerdere Trends in Export onderzoeken is gebleken, zijn 

vrijwel alle sectoren vertegenwoordigd. 
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De respondenten geven aan dat gemiddeld 60% van hun 

totale omzet voortkomt uit export. Dit percentage export-

omzet van de totale omzet stijgt naarmate de omzet van 

de onderneming hoger wordt. Zo haalt de groep bedrijven 

met een omzet van minder dan ¤ 0,5 miljoen gemiddeld 

46% van hun omzet uit export, terwijl bedrijven met een 

omzet van ¤ 150 miljoen tot ¤ 250 miljoen gemiddeld 74% 

van hun omzet uit export halen. Het aandeel export van de 

totale omzet is beduidend lager bij bedrijven in de grootste 

omzetcategorie (gemiddeld 39%). Een verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat deze bedrijven meer opereren vanuit 

hun lokale vestigingen wereldwijd.

Driekwart van de bedrijven 
heeft exportomzet tussen 0,5 en 40 miljoen euro
In grafiek 3 en 4 is de verdeling van de respondenten 

naar omzet en naar exportomzet weergegeven. De gelijk-

matige spreiding over de diverse omzetklassen tussen 

de ¤ 0,5 miljoen en ¤ 40 miljoen is opvallend. 61% van 

de respondenten heeft een totale omzet die ligt tussen 

de ¤ 2,5 en ¤ 40 miljoen, 20% van de respondenten 

heeft een lagere omzet en 18% heeft een hogere omzet. 

Van alle respondenten heeft 75% een exportomzet tussen 

de ¤ 0,5 miljoen en ¤ 40 miljoen, 14% heeft een lagere 

exportomzet en 11% heeft een hogere exportomzet. 

Dit is in lijn met eerdere jaren. 

Grafiek 3 - Respons naar omzetklasse Grafiek 4 - Exportomzet vanuit Nederland

7%< ¤ 0,5 miljoen

13%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

12%¤ 2,5 -  ¤ 5

17%¤ 5 -  ¤ 10

17%¤ 10 -  ¤ 20

15%¤ 20 -  ¤ 40

7%¤ 40 -  ¤ 80

6%¤ 80 -  ¤ 150

¤ 150 -  ¤ 250

1¤ 250-  ¤ 500
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Exportomzet goed voor gemiddeld 60% van totale omzet

De respondenten hebben gemiddeld 28 jaar exportervaring 

en exporteren naar 25 landen. Dit bevestigt het beeld dat 

de respondenten veelal (zeer) ervaren exporteurs en inter-

nationaal opererende ondernemingen zijn. 

Gemiddeld wordt 64% van de exportomzet gerealiseerd in 

de Europese Unie en 36% op daarbuiten gelegen markten. 

Deze verhouding lag in 2009 op 67% binnen de Europese 

Unie en 33% buiten de EU en vorig jaar nog op 66%-34%. 

De export naar markten buiten de EU lijkt dus enigszins 

te groeien. Ook het CBS heeft cijfers voor 2012 over de 

verdeling van de totale Nederlandse export. Deze laten 

zien dat 73% van de uitvoerwaarde export naar EU-landen 

betreft. De responsgroep van het onderzoek behaalt dus 

een iets groter aandeel van hun export op markten die 

verder van huis liggen.

Licht groeiend exportaandeel buiten Europa

Buitenlandse marktbewerking vooral rechtstreeks 
In deze grafiek is te zien via welke distributiekanalen de respondenten 

de buitenlandse markten bewerken. 

Het merendeel van de bedrijven (41%) zet hiervoor eigen 

personeel in en bewerkt buitenlandse markten dus rechtstreeks. 

23% werkt zowel via distributeurs als via handelsagenten. 

Daarnaast geeft 15% nog specifiek aan zaken te doen via 

handelsagenten en een zelfde percentage via distributeurs. 

Veel respondenten geven aan via meerdere distributiekanalen te 

werken. Hieruit blijkt dat de marktbewerking en distributiestrategie 

per land kan verschillen. 

41%
Via eigen personeel

23%
Via zowel 

agenten als 
distributeurs

15%

Via distributeurs

5%
Anders

15%

Via agenten

Grafiek 7 - Distributiekanalen buitenland

Grafiek 6 - Gemiddelde omzetverdeling binnen en buiten de EU

2012 64% binnen EU 36% buiten EU

2011 66% binnen EU 34% buiten EU

2010 65% binnen EU 35% buiten EU

2009 67% binnen EU 33% buiten EU

Exporteurs vaak lokaal aanwezig 
Een zeer fors deel van de respondenten (43%) heeft eigen 

vestigingen in het buitenland. Gemiddeld zijn dat er vijf. 

Een minder groot deel van de respondenten, namelijk 14%, 

heeft internationale joint ventures gesloten. Deze respon-

denten hebben gemiddeld twee joint ventures.
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Grafiek 5 - Percentage exportomzet per omzetklasse
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Meeste vestigingen in Duitsland; meeste joint ventures in China
Van de respondenten met buitenlandse vestigingen heeft 

35% een vestiging in Duitsland, 22% in Frankrijk en 19% 

in het Verenigd Koninkrijk. Ook vorig jaar waren dit de 

meest genoemde landen binnen de Europese Unie. 

Buiten de EU zijn, net als vorig jaar, de Verenigde Staten 

(23%) en China (18%) de landen waar de meeste respon-

denten een vestiging hebben. De groep bedrijven met een 

vestiging in Spanje is al een aantal jaren kleiner aan het 

worden. In 2010 had 15% van de respondenten met eigen 

vestigingen een kantoor in Spanje, dit jaar is dit nog maar 7%. 

Nieuw in deze top 10 zijn de Verenigde Arabische 

Emiraten. Vorig jaar stond dit land nog op plaats dertien.

Grafiek 8 - Top 10 vestigingen in het buitenland

Meeste joint ventures in China
De lijst van landen waar de meeste respondenten een joint 

venture hebben wordt aangevoerd door China: 16% van 

de respondenten is daar een samenwerking in de vorm 

van een joint venture aangegaan. Hierna volgen Duitsland 

(9%), België (8%) en de Verenigde Staten (8%). Op de vijfde 

plaats staan de Verenigde Arabische Emiraten. 

China               Duitsland             België            Verenigde Staten         Verenigde Arabische Emiraten

16%
9% 8% 8% 5%

Grafiek 9 - Top 5 joint ventures in het buitenland
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Exportontwikkelingen
In dit hoofdstuk wordt niet alleen gekeken naar de resultaten en verwachtingen 

van de exportomzet van respondenten. Ook wordt gevraagd naar de redenen 

van een stijgende of dalende omzet. Dit geeft een goed beeld van de kansen en 

bedreigingen die exporteurs zien.

2

Verwachtingen 2012 zijn waargemaakt 
Aan het begin van 2012 werd een stijging van de export-

omzet verwacht van gemiddeld 7%. Het resultaat blijkt in 

lijn met deze verwachting. De respondenten geven namelijk 

aan dit groeipercentage te hebben waar gemaakt. Deze 7% 

groei ligt dicht tegen de voorlopige CBS-cijfers aan, 

die een groei van 5,3% over 2012 rapporteren. Alhoewel de 

gerealiseerde groei in 2011 (10%) en 2010 (13%) hoger was, 

is een groei van 7% absoluut een goed resultaat gezien de 

economisch moeilijke omstandigheden. 

In 2013 stevige exportgroei verwacht 
Voor 2013 verwachten Nederlandse exporteurs weer een 

hogere exportgroei te kunnen realiseren, te weten 9%. 

Dit is duidelijk positiever dan de groeiverwachting van 7% 

een jaar geleden. 

Goede resultaten 2012 ondanks moeilijk jaar
Naast absolute groeipercentages vragen we respondenten 

of ze verwachten een daling of stijging te realiseren. Begin 

2012 verwachtte 57% van de respondenten een stijging van 

de exportomzet te realiseren. Achteraf blijkt dat 51% van de 

respondenten deze stijging werkelijk heeft waargemaakt. 

De groep bedrijven die met een daling van de exportomzet 

te maken had in 2012 (14%) is duidelijk groter dan de groep 

respondenten die dit aan het begin van het jaar verwachtte 

(7%). In het algemeen zien we dat exporteurs aan het begin 

van het jaar iets optimistischer zijn in hun verwachtingen 

dan gegrond zou zijn gezien de resultaten die bereikt 

worden. Desondanks realiseerde meer dan 50% van de 

bedrijven een omzettoename in 2012, al ligt dat percentage 

wat lager dan in 2011 en 2010.

Verwachting 2013 t.o.v. 2012

Resultaat 2012 t.o.v. 2011

Verwachting 2012 t.o.v. 2011

Resultaat 2011 t.o.v. 2010

Verwachting 2011 t.o.v. 2010

37% 31%32%

Stijging Gelijk Daling

32% 43%25%

59%  6%35%

62%  11%27%

59%  10%31%

57% 36%

73% 2%25%

 7%

61% 32%  7%

51% 35%  14%

Resultaat 2010 t.o.v. 2009

Verwachting 2010 t.o.v. 2009

Resultaat 2009 t.o.v. 2008

Verwachting 2009 t.o.v. 2008

Grafiek 10 - Groei exportomzet 2009 - 2013
Grafiek 11 - Ontwikkeling exportomzet in de periode 2009 - 2013
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De verwachtingen voor 2013 zijn positiever
Als we kijken naar de exportverwachtingen van de afge-

lopen jaren zien we voor 2013 een lichte verbetering ten 

opzichte van vorig jaar. Voor 2013 verwacht 61% van de 

respondenten dat hun exportomzet zal stijgen, voor 2012 

was dit 57%. De groep bedrijven die een daling van de 

exportomzet verwacht (7%) is gelijk aan vorig jaar. 

Hoewel dus iets meer bedrijven weer positiever tegen hun 

omzetontwikkeling aankijken, zijn ze nog niet zo positief als 

in 2011, het jaar waarin het herstel van de economie zich 

leek aan te dienen.

Exportgroei door uitbreiding nieuwe exportmarkten 
en verhoogde verkoopinspanningen 
De respondenten die in 2012 een stijging in hun export-

omzet hadden (51%) is gevraagd naar de reden van deze 

stijging. Door de meeste respondenten (54%) wordt aan-

gegeven dat uitbreiding met nieuwe exportmarkten en ver-

hoogde verkoopinspanningen de belangrijkste redenen zijn. 

Vorig jaar werd door de meeste respondenten (73%) ‘meer 

orders van klanten’ als belangrijkste reden aangegeven, 

nu wordt dit slechts door 51% aangegeven. Het lijkt er dus 

op dat bedrijven zelf meer hebben moeten ondernemen 

om een stijging in de exportomzet te kunnen realiseren. 

Ook zien we dat beduidend minder bedrijven als reden de 

gunstige economische situatie op exportmarkten aangeven 

(28% ten opzichte van 39% in 2011 en 43% in 2010). 

Tevens valt op dat minder bedrijven (11%) een stijging 

van de verkoopprijs als reden van de omzetstijging 

hebben aangegeven dan in 2011 (20%). Dit zou een indicatie 

kunnen zijn dat bedrijven wellicht de stijgingen in hun 

grondstofprijzen niet hebben (kunnen) doorberekenen 

naar de klant. Maar het is ongetwijfeld ook een weer-

gave van het moeilijke economische klimaat waarbij 

prijsstijgingen niet eenvoudig te realiseren zijn. Onder 

de optie ‘anders’ wordt onder meer aangegeven dat de 

concurrent is weggevallen of dat respondenten dit jaar 

gestart zijn met exporteren.

Grafiek 13 - Reden daling exportomzet 2008 - 2012

Economische crisis blijft voelbaar voor een deel van de bedrijven
Bij 14% van de respondenten is de exportomzet in 2012 

gedaald ten opzichte van 2011. Net als in de vorige drie 

jaren is de meest genoemde reden hiervoor nog steeds de 

economische crisis. Dit jaar wordt deze reden zelfs weer 

door een grotere groep respondenten genoemd, namelijk 

door 74% van de respondenten. Hierna wordt ook dit jaar 

‘de daling van de omzet op de belangrijkste exportmarkten’ 

als belangrijkste reden genoemd: door 28% van de 

respondenten. Hierbij zien we wel dat dit ieder jaar door 

een minder grote groep bedrijven wordt aangegeven. 

De bedrijven ervaren al weer een aantal jaren op rij meer 

concurrentie. Alhoewel het wegvallen van concurrentie 

voor sommige bedrijven dus kansen biedt voor een hogere 

exportomzet, leidt de toename van concurrentie aan de 

andere kant voor 26% van de bedrijven tot een afname van 

de exportomzet. De ontwikkeling van de euro-dollarkoers 

was in 2012 weer voor meer respondenten (12%) mede 

oorzaak van hun omzetdaling. In de jaren daarvoor was 

dit minder een issue voor bedrijven. 

Grafiek 12 - Reden stijging exportomzet 2008-2012
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2012 - Grootste groei in voeding, land- en tuinbouw 
plus consumentenartikelen
De resultaten over 2011 en 2012 en de verwachtingen 

voor 2013 zijn in onderstaande grafiek uitgesplitst naar 

branche. Hierbij is in verband met de betrouwbaarheid van 

de gegevens alleen gekeken naar de branches waarin een 

substantieel aantal respondenten actief is. Deze grafiek 

geeft een gevarieerd beeld van de exportresultaten en 

verwachtingen. De grootste groeipercentages komen voort 

uit de branches voeding (+12%), land- en tuinbouw (+15%) 

en consumentenartikelen (+17%). Deze sectoren zijn 

tevens het meest positief over hun verwachtingen voor 

2013. Opvallend is de stijgende lijn in de resultaten en 

verwachtingen van exporteurs van bouwproducten. 

Zij hebben een hogere gemiddelde exportgroei weten te 

realiseren in 2012 dan verwacht (10% ten opzichte van 8%) 

en voor 2013 verwachten zij een groei van 12%. De laagste 

groeipercentages zijn in 2012 behaald in de topsector 

chemie, in de metaal en in de elektronicasector, alle nog 

goed voor mooie resultaten in 2011.

Grafiek 14 - Exportomzet per branche 2011, 2012 en verwachting 2013

Grafiek 15 - Exporteursvertrouwen 2009 - 2013

Geen groot herstel van het vertrouwen, wel een lichtpuntje!
Sinds 2009 vragen we exporteurs ook hun vertrouwen 

in het wereldwijde economische klimaat uit te drukken op 

een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het minste vertrouwen 

aangeeft en 10 het meeste vertrouwen. Het gemiddelde 

‘exporteursvertrouwen’ komt dit jaar uit op een 6,2. 

Dit betekent dat er ten opzichte van vorig jaar geen groot 

herstel is van het vertrouwen onder exporteurs. Toen lag 

het ‘exporteursvertrouwen’ op een 6,0. 
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Exportbestemmingen
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de landen waarmee gehandeld wordt. Wat zijn 

voor Nederlandse exporteurs de belangrijkste exportbestemmingen en welke nieuwe markten 

zullen zij gaan betreden?

3

Dalende tendens in bestemmingen Europa 
In onderstaande grafiek zijn de landen binnen de Europese 

Unie opgenomen, met het percentage respondenten die in 

2011 en 2012 naar dat land exporteerden. Duitsland is van 

oudsher de belangrijkste handelspartner van Nederland. 

Voor 82% van de Nederlandse exporteurs is dit buurland 

een exportbestemming. België bezet met 75% zoals 

gebruikelijk de tweede plaats en Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk nemen traditiegetrouw nummer drie en vier 

voor hun rekening, met een klein verschil van 3% tussen 

beide landen. In de grafiek zien we een dalende tendens in 

het percentage bedrijven dat actief is op Europese markten, 

met uitzondering van Duitsland, Denemarken en Finland.

Grafiek 16 - Exportbestemmingen binnen de Europese Unie
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Grafiek 17 - Exportbestemmingen buiten de Europese Unie

Tabel 1 - Ranking top 10 exportbestemmingen binnen de EU

Lichte toename belang Australië, Canada, Verenigde Staten en China
In de volgende grafiek zijn de belangrijkste exportmarkten 

buiten de Europese Unie opgenomen, met het percentage 

van respondenten die naar dat land geëxporteerd hebben in 

2011 en 2012. 

Zwitserland staat net als vorig jaar bovenaan. Rusland 

staat stabiel op plaats 2, terwijl de Verenigde Staten en 

China licht in belang toenemen. Turkije wordt door een 

lager percentage van de respondenten genoemd dan vorig 

jaar (35% ten opzichte van 40%). Dit is enigszins in strijd 

met de positieve economische ontwikkeling die deze markt 

doormaakt en de aandacht die aan de kansen in Turkije is 

gegeven naar aanleiding van 400 jaar diplomatieke betrek-

kingen tussen Nederland en Turkije in 2012.

 Land  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

 Duitsland  1  1  1  1 1  1  1  1

 België  2  2  2  2  2  2  2  2

 Frankrijk  3  3  4  4  4  3  3  3

 Verenigd Koninkrijk  4  4  3  3  3  4  4  4

 Denemarken  5  8  7  7  7  8  7  7

 Spanje  6  5  5  5  6  6  5  6

 Polen  7  6  8  8  8  7  8  8

 Italië  8  7  6  6  5  5  6  5

 Zweden  9  10  10  10  9/10  9/10  9  9

 Oostenrijk  10  9  9  9  9/10  9/10  11  13

Weinig verschuivingen in top 5 belangrijkste exportbestemmingen 
buiten Europa
Sinds 2009 is van alle landen buiten de EU Zwitserland het 

land waar de meeste bedrijven naartoe exporteren (49%). 

Rusland staat sinds datzelfde jaar op de tweede plaats. De 

Verenigde Staten en Turkije hebben stuivertje gewisseld: 

de Verenigde Staten zijn nu weer terug op de vierde plaats. 

Ook Australië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn van 

plaats gewisseld en nemen nu de zesde en achtste plaats 

in. Canada en Zuid-Afrika zijn na een aantal jaren weer 

terug in de top 10 en staan op de negende en tiende plaats. 

Opvallend is dat BRIC-landen India en Brazilië niet voor-

komen in deze top 10; deze landen staan respectievelijk op 

plaats 13 en 15. 

Tabel 2 - Ranking top 10 exportbestemmingen buiten de EU

 Land   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 Zwitserland   1  1  1  1  3  3  3

 Rusland   2  2  2  2  1  1  2

 Noorwegen   3  3  3  4  4  4  4

 Verenigde Staten   4  5  4  3  2  2  1

 Turkije   5  4  6  5  7/8  6/7  6

 Australië   6  8  7  6/7  6  6/7  10

 China   7  7  8  9  7/8  8  11

 Verenigde Arabische Emiraten   8  6  5  6/7  5  5  5

 Canada   9  14  14  8  12  9  9

 Zuid-Afrika   10  13  11  11  10  13  13

Denemarken stijgt in ranglijst exportmarkten 
De volgende tabel laat de tien meest populaire export-

bestemmingen binnen de Europese Unie zien. De vier 

belangrijkste exportmarkten voor Nederland zijn al jaren-

lang stabiel. Opvallend is dat Denemarken dit jaar voor het 

eerst op de vijfde plaats staat; vorig jaar stond het land 

nog op de achtste plaats. Spanje, Polen en Italië zijn ieder 

een plaats naar beneden gezakt op de ranglijst. Zweden en 

Oostenrijk hebben van positie gewisseld op de negende en 

tiende plaats. Overigens zegt deze rangorde niets over de 

omvang van de export naar deze markten, uitsluitend over 

de hoeveelheid exporteurs die hier actief zijn. 
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Exporteurs meest positief over buurland Duitsland en 
Scandinavische markten
Uit grafiek 18 is af te lezen dat de meeste exporteurs binnen 

de EU exportgroei verwachten in Duitsland: 56% van de 

respondenten die exporteren naar Duitsland verwachten 

in 2013 omzetgroei op deze markt. Ook de verwachtingen 

voor twee andere belangrijke exportmarkten - het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk - zijn positief. Respectievelijk 47% 

en 44% van de exporteurs verwachten daar groei. Polen 

neemt de derde plaats in binnen deze top 5. 

Opvallend is het hoge aantal exporteurs met groeiver-

wachtingen voor Zweden (44% van de respondenten). 

In 2012 en 2011 heeft 36% van de exporteurs naar Zweden 

daar een groei in de export gehad. Denemarken en Finland 

nemen plaats 6 en 7 in; respectievelijk 39% en 38% van de 

respondenten verwachten hier groei in 2013. 

Eerder in dit rapport zagen we al dat meer exporteurs 

naar Denemarken exporteren. Deze toenemende belang-

stelling en positieve verwachtingen ten aanzien van de 

Scandinavische markten is onder andere te verklaren door 

de relatief goede economische situatie, nabijheid van 

Nederland en vergelijkbare cultuur van zakendoen.

Exporteurs verwachten voor derde jaar op rij een daling in de 
PIGS-landen 
Binnen de EU voert Griekenland net als de afgelopen twee 

jaren de top 5 van markten aan waarop exporteurs omzet-

daling verwachten. Van alle respondenten die naar dit land 

exporteren verwacht 27% een omzetdaling in 2013. Wel is 

het percentage sterk gedaald: vorig jaar verwachtte 44% 

van de respondenten in 2012 een dalende exportomzet in 

Griekenland. In grafiek 19 zien we dat deze verwachting 

uitgekomen is. Van de respondenten zag 45% in 2012 zijn 

exportomzet dalen in Griekenland. Portugal, Spanje en Italië 

staan ook alledrie in de top 5. Gezien de berichtgeving over 

de wankele economische situatie waarin deze landen zich 

bevinden is dit niet verrassend. Toch geven aanmerkelijk 

minder respondenten aan dat zij in 2013 een daling 

verwachten op deze markten dan het aantal bedrijven die 

aangeven in 2012 en 2011 al een daling van de exportomzet 

gehad te hebben. Hongarije is net als vorig jaar het enige 

Oost-Europese land dat in de top 5 voorkomt. 

Grafiek 18 - Top 5 stijgers EU 2011, 2012 en verwachting 2013

Grafiek 19 - Top 5 dalers EU 2011, 2012 en verwachting 2013

Groeiverwachting per land
De respondenten is gevraagd om voor de verschillende 

exportbestemmingen binnen en buiten de Europese Unie 

aan te geven of zij in 2013 een stijging dan wel daling 

van de exportomzet verwachten. De landen waarin de 

meeste bedrijven een stijging en daling verwachten zijn 

in de grafieken hiernaast te zien. Ter vergelijking geven 

de onderste staven de percentages aan van bedrijven die 

daadwerkelijk een stijging of daling hebben gehad in 2012 

en 2011. 
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Sanctieland Iran wederom boven aan de lijst dalende exportmarkten
De markt buiten de EU waar de meeste exporteurs (35%) 

een daling van hun exportomzet in 2013 verwachten is Iran. 

De vorige drie jaren stond dit land ook op de eerste plaats. 

Van de respondenten geeft 41% aan dat hun exportomzet 

op dit land in 2012 gedaald is. De aangescherpte sancties 

voor Iran zullen hier (waarschijnlijk) de oorzaak van zijn. 

Verrassend genoeg volgt Vietnam op de tweede plaats. Van 

de exporteurs naar deze markt verwacht 20% een export-

daling in 2013. Desalniettemin verwacht 43% een stijging 

en 37% een gelijk blijvende omzet. Egypte staat op de derde 

plaats: 16% van de respondenten verwacht een export-

daling in 2013, ditzelfde percentage verwachtte een daling 

voor 2012. In de grafiek zien we dat 23% van de exporteurs 

rapporteert in 2012 daadwerkelijk een dalende omzet in 

Egypte te hebben gehad. Zuid-Afrika neemt de vijfde plaats 

in. Alhoewel 12% van de respondenten een omzetdaling 

naar dit land verwacht, verwacht 43% van de respondenten 

een omzetstijging en 45% een stabiele omzet.

BR(I)C-landen en de Verenigde Staten in kopgroep
Buiten de EU is Brazilië de markt waar de meeste 

respondenten (68%) in 2013 een groei van hun exportomzet 

verwachten. In de voorgaande twee jaren was dit land 

ook al het meest kansrijk volgens het merendeel van de 

respondenten. In 2013 steeg bij 51% van de respondenten 

de export naar deze markt. 

Ook twee andere BRIC-landen, China en Rusland, staan 

in de top 5. Meer dan 50% van de exporteurs heeft in 

deze landen in 2012 exportgroei geboekt. In 2013 verwacht 

een nog groter deel (64%) te kunnen groeien in China. 

De verwachtingen voor 2013 voor Rusland zijn eveneens 

zeer positief: 61% verwacht groei. Wellicht dat het 

aantrekken van de handelsbetrekkingen in het kader van 

het Nederland-Ruslandjaar voor een extra stimulans van 

de export zal zorgen. 

Ook de Verenigde Staten en Turkije vinden we terug in deze 

top 5 (vorig jaar nog op plaats zes en zeven). Respectieve-

lijk 57% en 56% van de respondenten verwacht een stijging 

van de export naar deze landen. India ontbreekt als BRIC-

land in deze top 5 en staat op de achtste plaats (48% van de 

respondenten verwacht groei). Vorig jaar was dit de vierde 

plaats (51%). Indonesië is ook uit de top 5 verdwenen. 

Grafiek 20 - Top 5 stijgers buiten EU 2011, 2012 en verwachting 2013

Grafiek 21 - Top 5 dalers buiten EU 2011, 2012 en verwachting 2013
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Focus van bedrijven in 2013 naar verwachting op Brazilië en Rusland 
De top 5 van landen die bedrijven in 2013 als nieuwe 

exportmarkt denken te betreden wordt net als vorig jaar 

aangevoerd door Brazilië en Rusland. Brazilië staat sinds 

2009 in de top 5. Rusland is al veel langer een belangrijke 

nieuwe exportmarkt en staat al sinds 2004 in de top 5 van 

nieuwe exportmarkten. China ontbrak vorig jaar in de top 

5 en is nu terug op plaats 3. Tevens merken wij op dat 13% 

van de respondenten die nieuwe markten gaat betreden in 

2013 Latijns-Amerika noemt en 6% Azië.

Toename van exporteurs met plannen om zich op nieuwe markten 
te gaan richten
Grafiek 22 laat zien dat 32% van de respondenten in 2012 

verwachtte nieuwe exportmarkten te gaan betreden. 

Uiteindelijk blijken veel meer respondenten dat te hebben 

gedaan, namelijk 47%. Dit percentage is exact hetzelfde als 

in 2011. Het aantal exporteurs dat zegt in 2013 van plan te 

zijn een nieuwe markt te betreden ligt met 38% iets hoger 

dan de ambities van vorig jaar. 16% van de respondenten 

zegt niet van plan te zijn nieuwe markten te betreden. 

Net als voorgaande jaren geeft een hoog percentage (46%) 

aan nog geen duidelijk besluit te hebben genomen.

BRIC-landen en de Verenigde Staten in trek als nieuwe 
exportbestemming in 2012
Van de respondenten die hebben aangegeven in 2012 een 

nieuwe markt te hebben betreden noemt 10% de Russische 

markt. Hiermee is Rusland het meest genoemd als nieuwe 

exportmarkt. In 2011 was Rusland ook al voor 9% van de 

respondenten een nieuwe markt, toen op plaats twee na 

India. India staat nu op plaats drie en is door 5% van de 

respondenten als nieuwe markt bewerkt. Ook de andere 

BRIC-landen China en Brazilië staan in deze top 5. Op de 

vijfde plaats staan de Verenigde Staten. In 2011 stonden 

ook Oekraïne en Turkije in de top 5, nu staan zij op de 

zesde en achtste plaats. 

Verwachting 2013 38% 46%

Resultaat 2012 47%

Verwachting 2012 32% 46%

 16%

 53%

 22%

Nieuwe exportmarkten Nog niet bekend Nee

Grafiek 22 - Verwachting en resultaat betreden nieuwe markten 2012 - 2013

Grafiek 23 - Top 5 nieuwe buitenlandse markten 2012

Grafiek 24 - Top 5 voornemen nieuwe markten 2013
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Betalingscondities 
en financiering

4

In dit hoofdstuk onderzoeken we of en op welke manieren exporteurs betalingsrisico’s 

afdekken. Daarnaast vragen we of het verkrijgen van exportfinanciering problemen oplevert.

Strakkere betalingscondities van toenemend belang

Vooruitbetaling blijft verreweg het meest gebruikt om 
betalingsrisico’s af te dekken
Wanneer we kijken naar hoe exporterende bedrijven hun 

betalingsrisico’s afdekken, zien we dat voor bijna twee 

derde van de respondenten vooruitbetaling een belangrijk 

instrument is. Het aantal respondenten dat dit vraagt aan 

zijn afnemers is sterk toegenomen sinds het uitbreken 

van de financiële crisis in 2008 en neemt jaarlijks nog iets 

verder toe. Voor de crisis lag het percentage respondenten 

rond de 50%; sinds de crisis ligt dit percentage boven de 

60%. We zien voor het eerst sinds vier jaar weer een lichte 

afname in het gebruik van een exportkredietverzekering. 

Ook het gebruik van de Letter of Credit neemt iets verder 

af. Daarentegen zien we dat meer bedrijven (24% ten 

opzichte van 19% vorig jaar) aangeven eigen voorzieningen 

te treffen voor het debiteurenrisico. Het percentage 

bedrijven dat ervoor kiest dit risico niet af te dekken (10%) 

is niet gewijzigd sinds vorig jaar. 

Grafiek 26 - Methodes afdekking betalingsrisico’s 2008 - 2012

Grafiek 25 - Strikter met betalingscondities 2009 - 2012

Circa twee derde van de respondenten (62%) geeft aan 

dat zij strikter zijn geworden in het hanteren van betalings-

condities. Nadat we het percentage iets zagen teruglopen 

vorig jaar, geven dit jaar weer meer bedrijven dit aan. 

24% van de respondenten geeft aan dat dit per afnemer 

en sector verschillend is.
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Vertrouwen in nakomen betalingsverplichtingen klant blijft hoog
In de vorige grafiek is te zien dat 10% van de respondenten 

zijn betalingsrisico’s niet afdekt. Deze respondenten is 

gevraagd waarom zij dit niet doen. In de meeste gevallen 

(27%) geven de respondenten aan dat de klanten stabiel 

en bekend zijn. Daarnaast worden de kosten voor risico-

afdekking als te hoog ervaren (25%) en is het af te dekken 

risico te klein in verhouding tot de totale omzet (23%). Het 

laatste argument wordt dit jaar door een hoger percentage 

respondenten aangegeven dan vorig jaar (18%). 

Grafiek 27 - Redenen niet afdekking betalingsrisico’s 2008 - 2012

Kosten en weinig risicovolle klanten voornaamste redenen om geen 
exportkredietverzekering af te sluiten
Net als vorig jaar is ook dit jaar aan die respondenten die 

wel hun betalingsrisico’s afdekken maar hier geen export-

kredietverzekering voor gebruiken, gevraagd wat de reden 

daarvan is. Bijna de helft van de respondenten (45%, een 

paar procent minder dan vorig jaar) geeft aan dat de kosten 

als (te) hoog ervaren worden. Hierna volgt als reden dat de 

klanten weinig risicovol zijn (30%). De complexiteit van het 

product en de administratieve rompslomp die dit met zich 

meebrengt is voor 25% van de respondenten een reden. 

Onbekendheid met het product (7%) lijkt in vergelijking met 

vorig jaar in mindere mate een reden te zijn. Bij ‘anders’ 

wordt onder meer aangegeven dat de kredietverzekeraar 

geen risicovolle gebieden of klanten dekt.

Grafiek 28 - Waarom geen kredietverzekering 2011 - 2012

Exportfinanciering voor 
meerderheid bedrijven naar 
verwachting geen probleem
Net als in voorgaande jaren verwacht meer dan de 

helft van de exporteurs (55%) dat exportfinanciering 

geen wezenlijk probleem zal zijn in 2013. 

14% van de respondenten verwacht dit wel. 

Een derde heeft hier geen mening over.

55%
Verwacht geen probleem 

bij exportfinanciering

31%
Geen mening

14%

Ja, verwacht probleem

Grafiek 29 - Verwachting exportfinanciering 2013 een probleem?
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E-export...

5

Anno 2013 is de rol van het internet niet meer weg te denken uit onze samenleving en 

economie. Vijftien jaar nadat Trends in Export voor het eerst vroeg hoe er gebruik werd 

gemaakt van het internet is het tijd voor een update over dit onderwerp. Ditmaal wil 

Trends in Export antwoord krijgen op de vraag: in hoeverre profiteren exporteurs van de 

mogelijkheden die het internet en andere moderne communicatietechnologieën brengen? 

Hoe ver is exporterend Nederland?

Ieder bedrijf maakt tegenwoordig in meer of mindere 

mate gebruik van het internet. Daarom hebben we de 

respondenten gevraagd of het bedrijf een online strategie 

heeft. De helft (51%) van de respondenten geeft aan 

inderdaad een online strategie te hebben, 40% heeft 

dit nog niet. 

Grafiek 30 - Heeft uw onderneming een online strategie?

Ja, ons bedrijf heeft een 
online strategie

51%

Nee, wij hebben 
geen online strategie

40%

6% Weet ik niet
3% Anders

In 1999 was een van de vragen uit het Trends in Export onderzoek ‘Hoe vaak maakt u gebruik van internet 

om meer van markten en/of potentiële afnemers te weten te komen?’ Bijna de helft van de respondenten (47%) 

gaf toen aan ‘hooguit 1 keer per maand tot nooit’. Ruim een derde (36%) deed dit minimaal 1 keer per week, 

tegenover toch nog een behoorlijke 17% die het internet hooguit 1 keer per week gebruikte. Ook had slechts 

een kleine meerderheid van de ondernemingen (53%) een eigen website; maar liefst 40% had dit nog niet. 

Gebruik van het internet stond dus echt nog in de kinderschoenen. Exporteurs haakten echter gauw in op de 

nieuwe ontwikkelingen. In 2001 had 91% een eigen website, tegenover 9% die dit nog niet had.

Trends in Export 2013 3 534Trends in Export 2013
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Rol internet 

De rol die het internet speelt in de samenwerking met 

hun buitenlandse partners blijkt nog niet zo heel groot. 

72% van de ondervraagden geeft aan dat het internet 

hierin alleen een communicatiemedium is. Bij een derde 

van de ondervraagden vindt service-ondersteuning 

online plaats. Van de respondenten geeft verder 27% 

aan promotiemiddelen voor partners online beschikbaar 

te hebben en voor een kwart is de website van de buiten-

landse partner een verlengstuk van de eigen verkoop-

organisatie. 12% heeft een extranet voor zijn partners. 

Uit onderstaande grafiek is af te lezen dat volgens 10% 

van de respondenten het web op termijn de tussenschakels 

zal vervangen. 68% van de respondenten gelooft niet dat 

de tussenschakels vervangen zullen worden. Bij ‘anders’ 

geven respondenten aan dat het web de tussenschakels 

op termijn gedeeltelijk zal gaan vervangen maar nooit 

helemaal. 

Klanten aanspreken in hun eigen taal is zowel offline als 

online erg belangrijk. Dit blijkt ook uit de hoeveelheid talen 

waarin de websites van de respondenten op te vragen 

zijn. Engels is met 93% het meest genoemd door de 

respondenten gevolgd door Nederlands (79%), Duits (52%), 

Frans (33%) en Spaans (20%). Bij ‘anders’ worden nog 

ruim 20 andere talen genoemd waarbij Arabisch, Italiaans, 

Portugees en verschillende Centraal- en Oost-Europese 

talen vaak aangegeven worden. Gemiddeld zijn de websites 

van de respondenten in drie talen op te vragen. 18,5% van 

de respondenten heeft een website in slechts één taal. 

Hiervan heeft 24% alleen een website in het Nederlands 

en 77% alleen een Engelstalige website. 

 93% Engels

 79% Nederlands

 52%  Duits

 33%  Frans

 20%  Spaans

 14%  Russisch 

 7%  Chinees 

 15%  Anders

Tablets en smartphones nemen snel in populariteit toe. 

Niet alle websites zijn echter goed te bekijken via deze 

mobiele toepassingen. Daarom vroegen wij de respon-

denten of hun websites reeds geschikt zijn voor mobiele 

applicaties. 33% van de respondenten geeft aan dat dit het 

geval is, 21% is nog bezig met de ontwikkeling hiervan. 

Maar een grote groep van 46% geeft aan dat de website 

nog niet geschikt is voor mobiel gebruik. 

E-commerce

Het aantal internetverkopen neemt jaar na jaar toe. Daarom 

vroegen wij respondenten naar de rol van e-commerce 

in hun exportactiviteiten. Bij 35% van de respondenten 

speelt e-commerce nog geen enkele rol in de exportactivi-

teiten. Daarnaast geeft 56% van de respondenten aan dat 

de website alleen ingericht is voor marketingdoeleinden. 

Slechts bij 13% van de respondenten kunnen buitenlandse 

klanten en partners online orders plaatsen en een nog 

kleiner percentage (8%) heeft internationale verkoop via 

een webshop. Bij ‘anders’ geven respondenten aan dat 

tools voor e-commerce nog in ontwikkeling zijn. 

We hebben de respondenten ook gevraagd naar de 

knelpunten die ervaren worden bij e-commerce. Het niet 

geschikt zijn van het product komt met 38% op de eerste 

plaats. Het missen van persoonlijk contact (29%), het 

hanteren van een verschillend prijsbeleid per land (19%) 

en het feit dat partners in het buitenland er niet klaar 

voor zijn (18%) worden daarna als voornaamste redenen 

genoemd. 

Grafiek 31 - De rol van internet in de samenwerking met 
buitenlandse partners

Grafiek 32 - Zal het web (op termijn) uw tussenschakels 
vervangen?

Grafiek 33 - In welke talen is uw website te zien?

Grafiek 34 - Is de website geschikt voor mobiele 
toepassingen (smartphone en tablets)?

Grafiek 35 - Rol van e-commerce in exportactiviteiten

Grafiek 36 - Belangrijkste knelpunten bij e-commerce

In 2000 stelden we respondenten voor het eerst 

de vraag of e-commerce een rol speelde in hun 

activiteiten. Toen gaf 11% aan actief te zijn met 

e-commerce. 59% dacht in de toekomst gebruik 

te gaan maken van e-commerce. In 2002 was het 

percentage respondenten actief met e-commerce 

gestegen naar 18%, maar nog ruim 80% van de 

respondenten deed niets met e-commerce. De 

internationale e-commerce activiteiten van de 

respondenten zijn achtergebleven bij wat men 

10 jaar geleden had voorspeld. 
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Vroeg begonnen
“Al in de jaren negentig was het voor de verschil-
lende buitenlandse vestigingen van Kleyn mogelijk 
om online beeldmateriaal bij het hoofdkantoor te 
bestellen”, vertelt Dave. “Dit is eigenlijk het begin 
geweest van e-commerce bij Kleyn. In de jaren 
daarop hebben we altijd vooropgelopen in digitale 
zaken. Echter, zo’n vier jaar geleden zijn we serieus 
begonnen met het ontwikkelen van e-commerce en 
een social media strategie. Ondertussen komt 25% 

van alle aanvragen binnen via social media 
en gebeuren 80% van de verkopen online, waarvan 
ongeveer 9% zonder tussenkomst van een verkoper 
(dat wil zeggen: direct via onze website). Dit percen-
tage zien we alleen maar toenemen.” 

Waardevolle aanvulling op traditionele verkoop
“Het kost wel enkele jaren om iets op te bouwen. 
Trek er tijd voor uit, bepaal de focus en definieer 
waar je wilt staan over een x-aantal jaar. Zorg dat 

je de ontwikkelingen blijft volgen en dus ook je 
beleid daarop afstemt. Intern moet er veel worden 
aangepast. Niet alleen op technisch vlak. Processen 
en procedures moeten opnieuw worden bekeken en 
aangescherpt. Maar wat misschien nog wel belang-
rijker is: er is ook een cultuurverandering nodig. Je 
commerciële mensen staan vaak huiverig tegenover 
het opzetten van e-commerce. Ik was daar zelf ook 
een voorbeeld van. Maar je moet laten zien welke 
kansen het biedt. Daarbij denk ik dat e-commerce de 
verkopers nooit zal vervangen. Klanten willen altijd 
de mogelijkheid tot persoonlijk contact hebben.” 

Innovatie
Wat is voor Kleyn de toegevoegde waarde van 
e-export? “Als handelaar in gebruikte bedrijfsvoer-
tuigen kunnen wij zelf niet zo veel aan product-
innovatie doen”, legt Dave uit. “E-export is voor 
ons een manier om wel innovatief te zijn en de 
concurrentie voor te blijven. Het is een must om ons 
exportmarktaandeel te behouden. We steken hier 

dan ook veel tijd in. E-export wordt niet zomaar een 
succes. Ik denk dat de grootste voorwaarde hiervoor 
een goede interne structuur is. Transparantie en 
eenduidigheid zowel intern als extern zijn hierbij 
belangrijk. Tevens profiteren wij van onze goede 
naam. Klanten hebben het vertrouwen dat wanneer 
zij online geld overmaken ze daadwerkelijk het 
bestelde voertuig ontvangen.” 

Zet Kleyn ook apps in? 
“Jazeker”, zegt Dave. “Wij  hebben voor onze 
verkopers een marge app waarmee zij op de hoogte 
worden gehouden van waar de anderen mee bezig 
zijn. Met deze app zijn alle marges inzichtelijk 
gemaakt. Dit heeft voor veel meer transparantie en 
eenduidigheid gezorgd. Wij krijgen dan ook zeer 
goede feedback van onze verkopers op deze tool. 
Daarnaast zijn we op dit moment een app voor 
klanten aan het ontwikkelen. Dit wordt een soort on-
line magazine dat we per gebied doelgericht kunnen 
aanbieden.”

Snelheid
“Onze business is wel veranderd door het internet”, 
vervolgt Dave. “Vroeger hadden we constant klanten 
over de vloer, tegenwoordig komen veelal alleen 
onze Nederlandse klanten nog langs. Daarnaast 
hebben we als gevolg van transparantie van het 
internet onze buitenlandse vestigingen kunnen 
sluiten. Online hebben we van elk voertuig een 
hele set goede productfoto’s. Daarnaast zijn alle 
technische specificaties te vinden en is het TÜV-
rapport te downloaden. Wanneer een voertuig bij 
ons binnenkomt, is het vaak dezelfde dag al verkocht. 
Vroeger nam dit proces meer tijd in beslag. Kijk, 
ik besef goed dat wij een product verkopen waar 
weinig emotie in zit, het is een zeer rationele aan-
koop. Dit maakt online verkoop wel gemakkelijker.”

Volgers en fans
Zijn klanten overal ter wereld al klaar voor verkoop 
via het internet? “Nee, zeker niet. Er zijn grote 
verschillen. Oost-Europa ligt nog erg achter op 

het gebied van social media en e-commerce. 
Daar verkopen wij veelal op de traditionele manier. 
Maar Afrika gaat heel hard en het Midden-Oosten 
en Zuid-Amerika doen het ook goed. 

Social media en vooral Facebook is voor ons een 
heel belangrijk medium om leads te genereren. 
Social media is echt perfect om verschillende doel-
groepen te definiëren en apart aan te spreken. Veel 
van onze verkopers hebben een Facebook-pagina 
voor hun regio. Hierin worden zij ondersteund door 
een dame die wij hiervoor speciaal hebben aan-
genomen. Op de profielpagina’s wordt interessante 
en soms grappige content geplaatst en ook bieden 
we soms voertuigen aan. Zo creëer je volgers en 
fans die uiteindelijk je klant kunnen worden.”

“Voor Kleyn Group is e-export onderdeel van onze 
dagelijkse business. Het heeft mede bijgedragen 
aan ons exportsucces”, vat Dave samen. “Wij zullen 
ons daarom blijven vernieuwen en ontwikkelen op 
dit gebied.” 

Kleyn Group: kwart van 
      alle aanvragen via social media 

Interview: Succesverhaal e-commerce en social media

Kleyn Group uit Vuren verhandelt al sinds 1919 gebruikte Europese bedrijfsvoertuigen. 

De eerste jaren binnen Nederland en sinds de jaren zeventig is het bedrijf ook internationaal 

actief. Ondertussen heeft het klanten in ongeveer 130 markten in Europa, het Oostblok, Afrika, 

het Midden-Oosten en Zuid-Amerika die op jaarbasis zo’n 8000 voertuigen afnemen. Fenedex 

en Atradius spraken Managing Director Dave Nijssen over hoe Kleyn Group e-commerce en 

social media inzet bij de verkoop van zijn producten.

E-export heeft mede bijgedragen aan ons exportsucces
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Social media

Nederlandse ondernemers zetten social media steeds vaker 

zakelijk in. Trends in Export onderzocht hoe exporteurs 

deze platforms inzetten bij hun activiteiten. 

Onderstaande grafiek laat zien dat 37% van de responden-

ten nog geen gebruik maakt van social media en 31% gebruikt 

social media alleen in Nederland. Slechts 23% van de 

respondenten geeft aan een social media beleid te hebben. 

Onder respondenten die zakelijk gebruikmaken van so-

cial media is LinkedIn veruit het populairst: 82% geeft aan 

actief te zijn op deze site, gevolgd door Facebook (73%) en 

Twitter (67%). Het relatief nieuwe Google+ blijft ver achter 

met slechts 19%. Indien men actief is op social media dan 

is dit meestal op meerdere sites. 87% van de respondenten 

maakt gebruik van twee of meer communities. 

82% 73% 67%
19%

 LinkedIn Facebook Twitter

58%

YouTube Google+

Gebruikte technologieën 

Er zijn tegenwoordig nog veel meer technologieën 

beschikbaar. Wij vroegen respondenten aan te geven 

welke technologieën bedrijfsmatig worden ingezet. 

Webconferencing is de absolute nummer 1: 60% van 

de respondenten geeft aan hier gebruik van te maken. 

Track & trace (36%), e-invoicing (36%), QR-codes (33%), 

mobile messaging (Ping, Whatsapp) (21%) en digital 

document flow (20%) volgen op enige afstand. 

Apps

Nog niet veel respondenten (10%) hebben een app laten 

ontwikkelen voor één of meerdere producten/diensten. 

Ruim de helft (53%) van de respondenten met een app geeft 

aan dat de app een tool is bij het bieden van technische 

ondersteuning. Verder zijn apps een belangrijke marketing-

tool waarmee het bedrijf wordt gepromoot (48%) en de 

naamsbekendheid (48%) en betrokkenheid (45%) bij klanten 

worden vergroot. Slechts 20% gebruikt apps om meer 

leads te krijgen. 

Ja, wij hebben een app 
laten ontwikkelen

10%

Nee, wij hebben geen app 
laten ontwikkelen

90%

Grafiek 37 - Hoe actief zijn exporteurs met social media?

Grafiek 38 - Populariteit social media sites

Grafiek 39 - Waarvoor gebruikt u social media?

Grafiek 40 - Gebruikte technologieën

Grafiek 41 - Heeft u voor één of meer producten/diensten 
een app laten ontwikkelen?

Grafiek 42 - Wij zetten apps in om:

De meeste respondenten gebruiken social media om 

nieuws te communiceren (75%). Het versterken van de 

relatie met klanten en partners neemt een tweede plek 

in met 52%, gevolgd door de promotie van acties (37%). 

We zien verder dat inzicht krijgen in wat leeft onder de 

doelgroep (24%), lead generation (23%) en de verkoop 

van diensten/producten (22%) nog wat minder gebruikte 

doeleinden zijn.
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We hebben respondenten ook gevraagd naar de redenen 

om geen app te ontwikkelen. De meeste respondenten 

geven aan dat hun product of dienst zich er niet voor leent 

(64%). Bij ‘anders’ worden zaken genoemd als ‘nog nooit 

over nagedacht’ of ‘nog niet aan toe’.

We hebben de respondenten gevraagd of ze de 

ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie 

commercieel voldoende benutten. 

Slechts 23% denkt inderdaad commercieel voldoende 

uit de huidige technologische mogelijkheden te halen. 

Bijna de helft (49%) denkt dat er nog slagen te maken 

zijn op dit gebied. 

Gewenste maatregel export-
bevordering

In de herfsteditie van Trends in Export (september 2012) 

gaf 25% van de respondenten aan dat ze als maatregel ter 

bevordering van de export het aanstellen van een minister 

van buitenlandse handel wensten. Nu deze minister er ook 

daadwerkelijk is, stelden wij de respondenten als slotvraag 

wat zij van deze nieuwe minister van buitenlandse handel 

verwachten.

Foto: Lilianne Ploumen, 

Minister voor Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking

Grafiek 43 - Redenen om (nog) geen app te ontwikkelen

Grafiek 44 - Wordt informatietechnologie binnen uw bedrijf 
voldoende benut?

Grafiek 45 - Wat verwacht u van de nieuwe minister van 
buitenlandse handel?
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Dit jaar voeren Fenedex en Atradius het onderzoek Trends in Export voor de vijftiende 

keer uit. Ter gelegenheid van dit derde lustrum kijken wij aan de hand van een aantal grafieken 

terug op de ontwikkeling van de Nederlandse export in de afgelopen vijftien jaar.

De ontwikkeling van de Nederlandse export

15 jaar Trends in Export 

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012
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Exportresultaten en verwachtingen 1998-2013
Onderstaande grafiek geeft de door het CBS gerap-

porteerde Nederlandse exportgroei van de afgelopen 

15 jaar weer. Als we deze cijfers vergelijken met de 

verwachtingen die de respondenten van Trends in Export 

uit hebben gesproken voor de exportomzetgroei van het 

komende jaar, dan komen hier een aantal opvallende 

resultaten uit. 

2000  Exporteurs zijn zeer positief: ze spreken een verwachting van 12% uit. 

 Het resultaat is echter nog veel beter: het CBS rapporteert een groei van 22,9%.

2001  De internationale economie hapert. Respondenten voorzien dat de groei van 2000 niet kan worden geëvenaard 

 en spreken een groeiverwachting van 7% uit. Uiteindelijk komt de groei uit op 4%.

2005-2006 Verwachtingen en resultaat komen volledig overeen. 

2009 Crisis slaat toe. Deze blijkt niet makkelijk te voorspellen te zijn. De export daalt harder dan velen hadden gedacht. 

2010 Wederom een grillig jaar. Zo hard als de export in 2009 daalde, zo hard groeide hij in 2010 weer. 

 Hoewel respondenten wel positieve verwachtingen hadden, waren de resultaten nog vele malen hoger. 

Grafiek 46 – Nederlandse exportgroei afgelopen 15 jaar
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Nieuwe exportbestemmingen 2002-2013

In de afgelopen 15 jaar is vooral de opmars van markten 

buiten Europa als nieuwe exportbestemmingen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven goed zichtbaar geworden. De 

eerste jaren van het onderzoek lagen nieuwe markten 

vooral in Europa, langzamerhand kwam er steeds meer 

focus op markten buiten Europa. De opkomst van China en 

Rusland is duidelijk te zien en in latere jaren werd steeds 

vaker naar de andere BRIC-landen gegaan. 

Vijftien jaar Trends in Export geeft een mooi doorkijkje in de verwachtingen en ervaringen 

van Nederlandse exporteurs. Daarom een aantal opvallende resultaten uit de laatste vijftien jaar 

Trends in Export!

Opvallende resultaten uit de oude doos

1998 Welke aspecten dragen het meest bij aan de kracht van Nederland als exportland?

 De stabiliteit van de Nederlandse gulden wordt door 57% van de respondenten als 

 belangrijkste kracht genoemd. Slechts 2% vindt dat de goede prestaties van de 

 Nederlandse voetbalclubs in het buitenland het meest bijdragen aan onze export. 

2001 Hecht u waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

 Al in 2001 zegt driekwart (75,8%) van de exporteurs veel waarde te hechten aan  

 maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoewel men het onderwerp toen al belangrijk 

 vond, resulteert dit 10 jaar later niet altijd in een MVO-beleid. In 2011 geeft 42% van de 

 respondenten aan een MVO-missie en -visie te hebben. 

2005 Wat is een nieuwe exportbestemming voor uw bedrijf?

 Met 29% van de respondenten die China noemt, neemt dit land voor het eerst de bovenste 

 positie van nieuwe exportmarkten in. 

2006 Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de uitbesteding van uw productie naar het buitenland?

 De trend ten aanzien van uitbesteding van productie lijkt zich door te zetten. 

 Exporteurs verwachten dat slechts 34% van de totale productie in Nederland blijft.

2009 Respondenten voorspellen een exportgroei van 0%. 

 Dit is de laagste groeiverwachting sinds de start van het onderzoek Trends in Export. 

 Het resultaat overtreft zelfs de meest somber gestemde exporteur. 

2011 Vooruitblik op het jaar 2020. 

 52% geeft aan dat de EU ook dan nog de belangrijkste exportregio is. 

 Slechts 15% ziet de exportomzet in Azië sneller groeien dan in de EU. 

Grafiek 47 - Nieuwe markten 2001-2009

Grafiek 48 - Nieuwe markten 2010-2013
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Atradius

David Ricardostraat 1

1066 JS Amsterdam

Tel. +31 (0) 20 553 9111

Fax +31 (0) 20 553 2811

www.atradius.nl

Mariëlla Dalstra 

en Rob Maase

http://twitter.com/atradiusnl

http://www.linkedin.com/

company/atradius

http://www.youtube.com/

atradiusnl

Fenedex

Raamweg 14

2596 HL Den Haag

Tel. +31 (0)70 330 5600

Fax +31 (0)70 330 5656

www.fenedex.nl 

Frannie Flinterman 

en Arlette van der Vliet 

https://twitter.com/fenedex

http://www.linkedin.com/

company/fenedex

http://www.youtube.com/fenedex

http://www.facebook.com/fenedex

www.trendsinexport.nl

http://twitter.com/trendsinexport

Over Atradius

De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van 

kredietverzekering tot incasso en is via 160 kantoren aanwezig in 45 landen. 

Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven 

wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld 

om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop 

van producten en diensten op krediet. 

Atradius is marktleider in Nederland en heeft haar internationale hoofdkantoor 

in Amsterdam. Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst 

met de Staat der Nederlanden als uitvoerder van de faciliteiten voor export-

kredietverzekering en investeringsgaranties. In dit kader verzekert Atradius 

Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor 

rekening van de Staat bepaalde commerciële en politieke risico’s. 

Over Fenedex

Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 

door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. 

Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de 

Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren 

en te professionaliseren. Dit gebeurd door middel van kennis- en ervarings-

uitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket.

Fenedex heeft 1200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, 

adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt. Kortom een branche-

overschrijdende partner voor expansie in het buitenland.



Trends in Export 

Het jaarlijkse onderzoek van Fenedex en Atradius: 

trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export

www.trendsinexport.nl


	previous page: 
	next page 3: 
	previous page: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	next page: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 25: 

	next page 4: 
	previous page 3: 
	next page 6: 
	next page 7: 
	previous page 5: 


