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International Readiness Scan
Geachte heer/mevrouw,

De coronacrisis raakt ons allemaal – zeker ook internationaal opererende bedrijven. Wij 
zien in de praktijk dat bedrijven die hun omzet verspreid over de wereld halen, een betere 
risicospreiding en daardoor meer (financiële) veerkracht hebben. Dit is een kans die elk 
bedrijf kan verzilveren. Maar is uw organisatie er klaar voor om te exporteren buiten de 
Europese Unie?

Met behulp van deze International Readiness Scan krijgt u inzichtelijk op welke fronten u 
nog voorbereidend werk te verzetten heeft om succesvol zaken te doen met partners 
buiten de Europese Unie. 

Deze scan maakt onderdeel uit van een onderzoek door het Lectoraat Internationaal 
Ondernemen van NHL Stenden en is opgezet in samenwerking met Ynbusiness. De 
uitkomsten worden anoniem verwerkt in een advies richting de beleidsmakers van de 
Noordelijke Provincies. Daarbij gaat het erom op welke onderdelen zij nog actiever 
bedrijven kunnen faciliteren bij het internationaal zakendoen.

Daarom zijn wij benieuwd naar uw inschatting van de situatie binnen uw eigen bedrijf. 
Het invullen van de scan neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag. De door u 
verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en wordt alleen gebruikt voor 
het doel van dit onderzoek en om u de terugkoppeling toe te zenden. Het zal niet worden 
gedeeld met derden. De scan kan worden ingevuld tot 26 februari 2021.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groet, 
  
Dr. Mariska van der Giessen                             
Lector Internationaal Ondernemen 
NHL Stenden                     

Wessel de Vries
Themaspecialist Internationaal Ondernemen
YnBusiness
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* Vereist

1. Algemene informatie

Wat is uw functie binnen uw bedrijf? * 1.

 

In welke sector is uw bedrijf actief? * 2.
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In welke provincie is uw bedrijf gevestigd? * 3.

Provincie Friesland

Provincie Drenthe

Provincie Groningen

Andere

Hoeveel full time personeelsleden (FTE) zijn er werkzaam in uw bedrijf? * 4.
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Wordt er binnen uw bedrijf zaken gedaan met partijen buiten de Europese 
Unie? * 

5.

Ja, het bedrijf exporteert naar landen buiten deEuropese Unie

Nee, het bedrijf doet alleen zaken binnen de Europese Unie

Nee, er worden geen zaken gedaan met het buitenland

Andere
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Ervaringen met export naar landen buiten de Europese Unie
U heeft in de vorige vraag aangegeven dat uw bedrijf exporteert naar landen buiten de 
Europese Unie. De onderstaande vragen zijn hierom alleen voor internationaal buiten de 
Europese Unie ervaren bedrijven zichtbaar. 

Naar welke werelddelen exporteert uw bedrijf? * 6.

Noord Amerika

Midden- en Zuid-Amerika

Midden-Oosten

Azië

Afrika

Oceanië

0% 30% 50% 70% 100%

geen
inschattin
g mogelijk

Welk percentage van de totale omzet van uw bedrijf wordt nu behaald uit 
export naar landen buiten de Europese Unie? * 

7.
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2. Strategie en planning
In de onderstaande sectie, vragen wij u onder andere om een persoonlijke inschatting op 
schalen van 1 t/m 10. Mocht u deze op een bepaald aspect niet kunnen geven, dan kunt u 
doorgaan naar de volgende vraag. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft uw bedrijf plannen om zaken te gaan doen buiten de Europese Unie? 
(1 = ons bedrijf heeft geen plannen voor ogen om buiten de Europese Unie 
zaken te doen / 10 = ons bedrijf wil binnen korte tijd gaan exporteren naar 
landen buiten de Europese Unie)

8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoe schat u de kansen van uw bedrijf in om te exporteren naar een land 
buiten de Europese Unie? 
(1 = zeer klein / 10 = zeer groot)

9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft uw bedrijf een plan van aanpak voor een toekomstige samenwerking 
buiten de Europese Unie? 
(1 = nee, ons bedrijf heeft vooralsnog geen plan van aanpak voor een 
toekomstige samenwerking buiten de Europese Unie / 10 = ons bedrijf heeft 
al een gedetailleerde strategie of plan van aanpak)

10.
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3. Overtuiging en focus van het management van het bedrijf
In de onderstaande sectie, vragen wij u om een persoonlijke inschatting. Mocht u op een 
bepaald aspect geen inschatting op de schalen van 1 t/m 10 niet kunnen geven, dan kunt u 
doorgaan naar de volgende vraag. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is het management van uw bedrijf ervan overtuigd dat de handel met 
landen buiten de Europese Unie succesvol verloopt? 
(1 = zeer wantrouwend / 10 = zeer overtuigd)

11.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is het management bereid om budget te besteden om nieuwe markten 
buiten de Europese Unie te benaderen? 
(1= niet bereid budget te besteden / 10 = zeer bereid budget te besteden)

12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft het management tijd om zich te oriënteren op een nieuwe markt? 
(1 = helemaal geen tijd / 10 = zeer veel tijd)

13.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ziet het management zakendoen buiten de Europese Unie als noodzaak om 
de continuïteit van het bedrijf te garanderen? 
(1 = geen noodzaak / 10 = zeer noodzakelijk)

14.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is het management bereid om personeel te werven voor internationale 
uitbreidingsactiviteiten buiten de Europese Unie? 
(1= helemaal niet bereid om personeel te werven / 10 = zeer bereid om 
personeel te werven)

15.
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4. Interne organisatie en capaciteit
In de onderstaande sectie, vragen wij u onder andere om een persoonlijke inschatting op 
schalen van 1 t/m 10. Mocht u deze op een bepaald aspect niet kunnen geven, dan kunt u 
doorgaan naar de volgende vraag. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft uw bedrijf voldoende productiecapaciteit om te voldoen aan een 
groeiende internationale vraag? 
(1 = geen productiecapaciteit / 10 = veel productiecapaciteit)

16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft uw bedrijf voldoende personeel om mogelijke internationaliserings-
activiteiten buiten de Europese Unie (verder) uit te bouwen? 
(1 = geen personeel voor internationalisering-activiteiten buiten de Europese 
Unie / 10 = ruim voldoende personeel voor internationalisering-activiteiten 
buiten de Europese Unie)

17.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is uw bedrijf bekend met douane formaliteiten en export documentatie waar 
u mee te maken krijgt bij export naar buiten de Europese Unie? 
(1 = volledig onbekend / 10 = zeer bekend)

18.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft het bestaande personeel van uw bedrijf ervaring met zakendoen met 
partijen buiten de Europese Unie? 
(1 = helemaal geen ervaring / 10 = zeer ervaren)

19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beschikt het personeel van uw bedrijf over een professioneel netwerk in 
landen buiten de Europese Unie? 
(1 = helemaal geen netwerk / 10 = meerdere personeelsleden met een 
professioneel netwerk)

20.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beschikt uw bedrijf over personeelsleden die andere talen op professioneel 
niveau beheersen? 
(1= niemand van ons personeel beheerst basisvaardigheden van andere 
talen / 10 = meerdere personeelsleden beheersen een of meer vreemde 
talen)

21.
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5. Marketing en sales
In de onderstaande sectie, vragen wij u onder andere om een persoonlijke inschatting op 
schalen van 1 t/m 10. Mocht u deze op een bepaald aspect niet kunnen geven, dan kunt u 
doorgaan naar de volgende vraag. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denkt u dat de marketingstrategie van uw bedrijf direct toepasbaar is voor 
een land buiten de Europese Unie? Denkt u hierbij (los van het vertaalwerk) 
bijvoorbeeld aan sociale media, beurzen en de boodschap die het bedrijf wil 
overbrengen. 
(1 = onze marketing(strategie) heeft volledige aanpassing nodig / 10 = onze 
marketing(strategie) kan één op één worden overgenomen)

22.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denkt u dat de sales-strategie van uw bedrijf direct toepasbaar is voor een 
markt buiten de Europese Unie? Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als 
directheid, de mate van formeel gedrag en het tempo van 
onderhandelingen. 
(1 = heeft volledige aanpassing nodig / 10 = kan één op één worden 
overgenomen)

23.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denkt u dat het product / de service (de producten / de services) van uw 
bedrijf zonder aanpassing verkocht kan/kunnen worden in een markt buiten 
de Europese Unie? 
(1 = nee, het (de) product(en) en/of de service(s) moeten volledig worden 
aangepast / 10 = geen aanpassing nodig van product(en) en/of service(s))

24.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is er binnen uw bedrijf kennis voorhanden over aspecten als 
verpakking/certificering/distributie van het (de) product(en)/de service(s) als 
het de export naar landen buiten de Europese Unie betreft? 
(1 = geen kennis voorhanden over deze aspecten / 10 = veel kennis over 
deze aspecten voorhanden)

25.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vindt uw bedrijf het nodig en zinvol om personeel naar partners/klanten 
buiten de Europese Unie te laten reizen? Beantwoord deze vraag buiten 
beschouwing van de Corona-beperkingen. 
(1= nee, ons bedrijf vindt reizen naar landen buiten de Europese Unie niet 
nodig / 10 = ons bedrijf vindt dit erg nodig en zinvol)

26.
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6. Financiële middelen en scenario's
De onderstaande vragen betreffen uw persoonlijke inschatting over uw bedrijf. Mocht u geen 
inschatting kunnen of willen geven, dan laat u deze vragen open. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is uw bedrijf in staat budget beschikbaar te stellen voor internationale 
activiteiten buiten de Europese Unie? 
(1 = geen budget beschikbaar / 10 = ruim budget beschikbaar)

27.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is uw bedrijf in staat risico's te nemen als het gaat om het financieren van 
internationale activiteiten buiten de Europese Unie? 
(1 = niet in staat / 10 = een risico nemen is geen probleem)

28.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Is het kostbaar voor uw bedrijf om het product (de producten) te vervoeren 
over grote afstanden? Indien uw bedrijf (online)-service aanbiedt laat u deze 
vraag open.
(1 = niet kostbaar / 10 = zeer kostbaar)

29.
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7. Extern advies en ondersteuning

Heeft uw bedrijf al eens gebruik gemaakt / maakt uw bedrijf gebruik van 
advies of ondersteuning op het gebied van internationaal ondernemen naar 
landen buiten de Europese Unie vanuit een commerciële organisatie of 
vanuit de overheid? * 

30.

Ja, vanuit een commerciële organisatie

Ja, vanuit de overheid

Ja, zowel vanuit de overheid als ook vanuit (een) commerciële organisatie(s)

Nee

Geen antwoord mogelijk

Andere

Uw bedrijf werd of wordt door een overheidsinstelling ondersteund: Welke 
instelling was/is dit? * 

31.

 

Uw bedrijf werd of wordt (ook) door een overheidsinstelling ondersteund: 
Welke instelling was/is dit? * 

32.
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Uw bedrijf wordt of werd ondersteund door een commerciële partij: Welke 
partij was/is dit? * 

33.

 

Uw bedrijf wordt of werd ondersteund door een commerciële partij: Welke 
partij was/is dit? * 

34.

 

Zijn er onderwerpen waar zou u graag nog eens nader van gedachten over 
zou willen wisselen met een ervaringsdeskundige op het gebied van 
internationaal zakendoen? * 

35.

Ja zeker

Nee geen interesse

Andere
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U heeft aangegeven dat er onderwerpen zijn m.b.t internationaal 
ondernemen naar/vanuit landen buiten de Europese Unie waarover u van 
gedachten zou willen wisselen. Welke thema's / landen zou u interessant 
vinden? * 

36.

 

U heeft aangegeven dat u mogelijkerwijs verder advies of ondersteuning op 
het gebied van internationaal ondernemen zou willen hebben. Geeft u hier 
uw email-adres waaronder u eventueel voor een verder gesprek benaderd 
zou willen worden door YnBusiness en/of het Lectoraat Internationaal 
Ondernemen (NHL Stenden).

37.
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Deze inhoud is niet door Microsoft gemaakt noch goedgekeurd. De gegevens die u verzendt, zal worden gestuurd naar de eigenaar van het
formulier.

Microsoft Forms

Mogen studenten van de NHL Stenden Hogeschool u benaderen voor 
verdere onderzoeksprojecten of stage-opdrachten van internationaal 
ondernemen? * 

38.

Ja dat mag

Nee liever niet

U heeft aangegeven dat de NHL Stenden Hogeschool u in toekomst mag 
benaderen voor verder onderzoek op het gebied van internationaal 
ondernemen. Geeft u hier uw email-adres aan.

39.

 

1/15/2021


