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Training	‘Starten	in	Duitsland’
De	groeiprognose	voor	de	Duitse	economie	is	ook	
voor	 de	 toekomst	 een	 stabiele	 factor.	 Het	 feit	 dat	
wij	 als	 Oost-Nederlandse	 bedrijven	 dicht	 tegen	
Duitsland	 aanliggen,	 biedt	 ons	 juist	 nu	 goede	
zakelijke	kansen.	Maar	dat	vergt	wel	een	gedegen	
aanpak.	Juist	een	goede	voorbereiding	op	de	Duitse	
markt	maakt	het	verschil	tussen	wel	of	geen	succes.

Ondernemers	 met	 concrete	 plannen	 om	 in	 2016	
hun	 activiteiten	 uit	 te	 breiden	 naar	 Duitsland	
kunnen	 deelnemen	 aan	 de	 training	 “Starten	 in	
Duitsland”.	

Wil	je…
•	 	een	eigen	concreet	en	praktisch	plan	van	

aanpak	waarmee	je	direct	aan	de	slag	kunt
•	 	veel	praktijkinformatie	van	andere	Nederlandse	

		ondernemers	op	de	Duitse	markt	
•	 	handige	tips	en	bruikbare	tools	om	te	

ondernemen	op	de	Duitse	markt	

De	 training	 Starten	 in	 Duitsland	 is	 100%	 praktijk-
gericht	en	levert	je	de	basis	voor	een	plan	dat	ook	
binnen	jouw	organisatie	werkbaar	en	realiseerbaar	is.

In	 5	 deeltrainingen,	 elk	 van	 één	 dagdeel,	 word	 je	
begeleid	om	succesvol	zaken	te	doen	in	Duitsland	
gericht	op	je	eigen	product	of	dienst.

Er	 wordt	 een	 actieve	 deelname	 van	 iedere	
ondernemer	verwacht.	Dit	betekent	voorbereiding	
aan	 de	 hand	 van	 vragen	 bij	 iedere	 deeltraining	
zodat	goede	keuzes	worden	gemaakt	voor	het	eigen	
plan	van	aanpak.	Tevens	is	het	na	elke	deeltraining	
mogelijk	om	persoonlijk	verder	te	worden	begeleid.	
Tijdens	 de	 laatste	 training	 wordt	 een	 presentatie	
gegeven	 van	 het	 eigen	 plan	 van	 aanpak	 waar	
onderlinge	reflectie	en	evaluatie	plaatsvindt	vanuit	
de	groep	en	de	aanwezige	ondernemers.

Kortom,	de	hele	training	is	gericht	op	Erfolg!

Jan	W.	Temmink	

is	 zijn	 loopbaan	 als	 bedrijfskundig	
ingenieur	 begonnen	 in	 de	
uitgeverijsector.	 Hij	 heeft	 binnen	 de	
vakbladendivisie	 van	 Reed	 Business	
Information	een	succesvolle	afdeling	
Seminars	 opgezet.	 Daarna	 volgden	
werkkringen	 in	 de	 dagbladen	
(Wegener	 Media)	 en	 automotive	
(Daimler	 Chrysler)	 gericht	 op	
integratie	 van	 bedrijfsonderdelen	
(dagbladen	 resp.	 dealerschappen).	
Als	 nevenactiviteit	 heeft	 Jan	
Temmink	in	de	avonduren	opleiding-	
en	 verzorgd	 op	 het	 gebied	 van	
communicatie,	 marketing	 en	
sales.	 Deze	 opleidingen	 waren	
voor	 uiteenlopende	 instituten	 in	
Rotterdam,	 Amersfoort,	 Arnhem	

en	 Enschede.	 Vanuit	 deze	 trainingen	 is	 een	 eigen	 adviespraktijk	
opgebouwd	 onder	 de	 naam	 CMP	 –	 Centrum	 voor	 Marketing	
Projekten	 BV.	 Binnen	 CMP	 heeft	 Jan	 Temmink	 zijn	 passie	 voor	
(business-development	 in)	 Duitsland	 verder	 ontwikkeld.	 O.a.	 bij	
een	 technische	 groothandel	 die	 werkzaam	 is	 voor	 verschillende	
Duitse	fabrieken.	En	een	omvangrijk	M&A-project	(overname)	in	de	
toeleveringsmarkt	 voor	 de	 energiesector.	 Actuele	 CMP-projecten	
hebben	 voornamelijk	 betrekking	 op	 M&A	 (grensoverschrijdende	
overnames),	contentmarketing,	euregionale	samenwerking	D	+	NL	
en	marktintroducties,	bijvoorbeeld	in	de	(duurzame)	energiesector.	
Meer	informatie	kunt	u	vinden	op	www.cmpbv.nl

Sylvia	Schwabe

combineert	 als	 native	 Duitse	 de	
voordelen	 van	 werkervaring	 in	
zowel	 Duitsland	 als	 Nederland.	
Sylvia	kent	beide	culturen	en	past	dit	
toe	 in	 haar	 in-company	 trainingen.
De	 roots	 van	 Sylvia	 liggen	 in	 het	
commerciële	 werkveld.	 Ze	 heeft	
gewerkt	in	de	Duitse	media-acquisitie	
voor	de	bekende	Nederlandse	media.	
Ook	aan	de	Nederlandse	zijde	van	de	
grens	heeft	ze	verkoopsuccessen	op	
haar	naam	staan.	Een	goed	voorbeeld	
is	 de	 doorontwikkeling	 van	 een	
Nederlandse	 franchiseformule	 in	 de	
bouwwereld	 voor	 de	 Duitse	 markt.	
Sylvia	 heeft	 zich	 binnen	 dit	 project	
vooral	 bekwaamd	 in	 franchising	 en	
online	marketing.	 	 Ze	werkt	momenteel	 vanuit	 een	 eigen	bureau	
aan	 uiteenlopende	 opdrachten,	 waaronder	 ook	 vertalingen.
Binnen	 starteninduitsland.nl	 ligt	 de	 focus	 van	 Sylvia	 dus	 ook	
met	 name	 op	 verkooptrajecten.	 Van	 marktonderzoek	 tot	
verkoop	 binnendiensttaken	 en	 van	 telefonische	 leadkwalificatie	
tot	 verkoopafspraken	 bij	 potentiële	 Duitse	 klanten.	 Tijdens	
de	 praktijktrainingen	 geeft	 Sylvia	 haar	 specifieke	 expertise	
als	 het	 gaat	 om	 onlinebeleid,	 zakelijke	 cultuurverschillen	
en	 succesvolle	 entreestrategieën	 voor	 de	 Duitse	 markt.	
Haar	 aanpak	 is	 heel	 pragmatisch:	 na	 de	 planvorming	 samen	
met	 de	 opdrachtgever	 geldt	 er	 één	 motto:	 ‘jetzt	 geht’s	 los’!

•	 Multichannel	-	offline	versus	online.
•	 Cross	selling.
•	 Wel	/	geen	Duitse	onderneming	oprichten.
•	 	Keuzes:	importeurs,	distributeurs,	eigen	verkoop,	verkoopagent.
•	 Timing:	introductie	per	deelstaat,	doelgroep,	vakbeurs.
•	 	Het	belang	van	periodieke	audits	en	voortgangsanalyses.	

Entreestrategie		-	dagdeel	1

Zakelijke	cultuurverschillen	-	dagdeel	2

Online	marketingplan	-	dagdeel	3

Financieël	en	juridisch	-	dagdeel	4

Praktijkcases	-	dagdeel	5

Programma Informatie

•	 Voor	actuele	trainingdata	zie	www.starteninduitsland.nl

•	 	Delen	van	praktijkervaringen	door	Nederlandse	ondernemers	die	succesvol	zijn	
op	de	Duitse	markt.	Voorbeelden	vanuit	de	B2C	en	B2B.	

•	 	Maar	ook	voorbeelden	uit	de	praktijk	waarbij	het	”Duitse	avontuur”	niet	is	gelukt	
en	de	deelnemers	waarschuwt	voor	de	valkuilen.

•	 	Presentatie	van	eigen	plan	van	aanpak	“Starten	in	Duitsland”	door	deelnemer	
aan	de	groep.

Alle	deeltrainingen	zijn	aan	 te	vullen	met	persoonlijke	begeleiding	en	coaching	on	
the	job.	

•	 	Advies	in	het	Duitse	ondernemingsrecht.
•	 	Benadering	van	de	Duitse	markt	vanuit	juridisch	oogpunt.
•	 Wettelijk	kader	E-commerce.
•	 Het	afsluiten	van	een	overeenkomst	via	internet.
•	 De	toepasselijkheid	van	algemene	voorwaarden.
•	 	Algemene	 informatieplichten,	herroepingsrecht,	geschillen	over	mededingings-

kwesties.
•	 Fiscale	kansen	benutten.
•	 Fiscale	risico’s	vermijden.
•	 Salary	Split.
•	 In	dienst	nemen	van	Duitse	werknemers.
•	 BPM-vrijstelling	bij	auto’s	met	Duits	kenteken.
•	 Informatie	over	sociale	zekerheid.
•	 Incasso	van	uitstaande	vorderingen.	

•	 Bepalen	online	strategieplan	eigen	product/dienst	voor	de	Duitse	markt.
•	 	Eigen	website	optimalisatie	gericht	op	Duitsland	(SEO	&	SEA).
•	 	Inzet	en	gebruik	social	media	(kanalen)	gericht	op	Duitsland.
•	 Crossmedia	Duitse	markt.
•	 E-commerce,	webshop.
•	 	Ervaringen	Nederlandse	ondernemers	met	online	in	Duitsland.

•	 Cultuurverschillen	Nederlanders	versus	Duitsers.
•	 Do’s	&	Dont’s.
•	 Taal,	kleding	en	respect.	
•	 	Ervaringen	Nederlandse	ondernemers	met	Duitse	klanten	en	Duitse	partners.	
•	 Cultuurverschillen	benutten	in	communicatie	en	verkoop.
•	 Leerpunten	aan	de	hand	van	oefeningen.

Datum

Investering

Inschrijven

•	 		€	1.250,-	per	deelnemer	voor	de	volledige	training,	
dus	5	deeltrainingen	inclusief	begeleiding,	werken	aan	je	eigen	
plan	van	aanpak	en	trainingsmaterialen.	Bedrag	is	exclusief	btw.	
Bij	meerdere	deelnemers	per	bedrijf	prijs	op	aanvraag.

•	 €	250,-	per	deelnemer	voor	één	deeltraining,	inclusief													 	
begeleiding	en	trainingsmaterialen.	Bedrag	is	exclusief	btw.

Inschrijven	kan	via

www.starteninduitsland.nl	of	+316	53	24	0553

Voor	eventuele	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met

jan.temmink@starteninduitsland.nl

Locatie

•	 Voor	actuele	traininglocaties	zie	www.starteninduitsland.nl


