


Tips & tricks voor 
optimalisatie met 
Duitse zakenpartner

Succesvoller zakendoen in Duitsland 24-01-2019 

evofenedex / DNHK / Regina Coeli Michel Disselhorst 



Wie zijn wij? evofenedex

Gevaarlijke StoffenMagazijnen

Internationaal ondernemen Vervoer
• 15.000 handels- en 

productiebedrijven

• Waarvan 9.000 im-

en/of exporteurs

• Uit alle sectoren

• Goed voor zo’n 

1.000.000 banen

• 95% MKB

• Logistiek en 

internationale handel

• Gezamenlijk belang: 

efficiënte 

goederenstroom en 

eenvoudige handel

• Hands-on en 

praktijkgericht



evofenedex in het kort

Hoe werkt het in de praktijk

douane
(uitgaand)

klant

Maat-
werk

Internat. 
projecten

Events

Opleiding

Leden-
services

Belangen-
behartiging



Wie zijn jullie?

35% +5jaar 
Duitsland ervaring

20% 1 jaar of korter 
Duitsland ervaring



Inhoud sessie

• Kort de theorie

• Factoren van invloed op de aansturing

• Wat werkt in Duitsland

• Structuur aanbrengen

• Succesvol managen, hoe kom je tot meer rendement door optimalisatie



Marktbewerking buitenland

Marktbewerking

Distributeurs

Eigen vestiging

Anders

Eigen vestiging

Agenten Bron: evofenedex –
Trends in export 2018



Kenmerken

Distributeur

• Enige afnemer en debiteur

• Geen klantenvergoeding

• Afhankelijkheid

Agent

• Veel afnemers en debiteuren

• Klantenvergoeding

• Zelf een klantenbestand



Agent versus distributeur

Het managen van een agent is eenvoudiger dan een distributeur

Stelling:

Mee eens Oneens



Voor- en nadelen agent t.o.v. distributeur

Voordelen

•Door een hoge mate van commitment met producten en 
bedrijf kan de exporteur een redelijke mate van invloed 
op de agent uitoefenen

•Exporteur kan zelf de verkoopprijs bepalen (verkoopprijs 
moet wel marktconform zijn!)

•Exporteur behoudt direct contact met eindklant

•Exporteur bepaalt zelf het promotiebeleid van zijn 
product

•Exporteur behoudt grip/zicht op de markt

•Werken op commissiebasis kan activerend werken

Nadelen

• Is over het algemeen niet voorraadhoudend, dus minder 
flexibel m.b.t. snel leveren gebeurt in sommige sektoren 
(bijv kleding) dat een agent in consignatie voorraad houdt

•Geen (technische) after sales service. (In commerciële zin 
wel d.m.v. netwerken)

•Geniet goede wettelijke bescherming 

•De commitment kan per product verschillen, loopt harder 
voor producten met een hogere commissie

•Commissie wordt doorbetaald over bestellingen van in 
het verleden aangedragen klanten 

• In geval van beëindiging van de overeenkomst heeft de 
agent meestal recht op compensatie

•Meerdere afnemers verspreid over een bepaald gebied, 
die allemaal apart moeten worden beleverd



Factoren van invloed op de aansturing

distributeur

Afhankelijkheid van 
exporteur
Positie binnen 
productenpakket

Distributiestructuur

Ondersteuning door 
exporteur

Cultuur

….

agent

Afhankelijkheid van de 
exporteur

Informatie uitwisseling 
agent - exporteur

Ondersteuning klanten door 
exporteur

cultuur

…..



Aansturingsinstrumenten

Welke tools heb je als exporteur?



Aansturingsinstrumenten I

Producteigenschappen

•Marketing ondersteuning

•Technische ondersteuning

•Prijs

•Toegevoegde waarde

Financiële instrumenten

•kredietverzekering

•Betalingscondities

•Prijs / marges / kortingen / incentives

•Transparantie prijsbeleid

Inzet budgetten tbv aansturing

•Variabel budget (% van omzet)

•Vast budget (relatiemarketing)



Aansturingsinstrumenten II

Promotionele instrumenten

• (gezamenlijke) beursdeelname

• Promotieplanning

• Training

• Incentives voor buitendienst importeur

• Online 

Export marketing plan

• Samen doelstellingen formuleren

• Vastleggen verantwoordelijkheden

• Prognoses / rapportages uit markt

• Vastleggen ondersteuning



Waar is de Duitse zakenpartner gevoelig voor?

Welke tools verhogen het rendement van jouw Duitse partner?



Structuur aanbrengen



Structuur aanbrengen

Hoe meer omzet uit een markt, hoe meer ondersteuning ik mijn zakenpartner geef

Stelling:

Mee eens Oneens



Structuur aanbrengen

• Uitbreiding netwerk 

• Hoe ga je het managen? 

• Korte termijn – versus lange termijn

• Doelstellingen

• Aandacht en ondersteuning

-> meer buitenlandse zakenpartners

-> intern en extern

-> periodiek evalueren

-> kort, middellang, lang

-> ABC-model



ABC-model
Ondersteuningspakket C B A

Potential

partner

Authorized

partner

Certified

partner

Korting producten (voorbeeld) 20 25 30

Persoonlijke ondersteuning (beurzen/klanten bezoeken) X X X

Brochures (digitaal/geprint) X X X

Ondersteuning van nieuwsbrief X X X

‘Supply of sales leads’ X

Toegang tot de product kennis database van de exporteur X X

Ontwikkeling van op maat gemaakte producten X X

Regionale trainingen voor klanten (voor speciale orders/klanten) X

Bezoeken van agent/importeur (X) X X

Sales rapport naar exporteur (2x per jaar) X X X

Samen klantenbestand opbouwen X X

Deelname aan commercieel seminar (1x per 3 jaar) X

Deelname aan commercieel seminar (1x per 2 jaar) X



Checklist



Coming together is a beginning

Keeping together is progress

Working together is success




