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Zwolle, 6 juli 2021 

 
 
Betreft: internationalisering binnen het midden- en kleinbedrijf  
 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Internationalisering biedt mkb-bedrijven volop kansen. Of het nu gaat om het vinden van nieuwe 

afzetmarkten, inkoopkanalen, innovaties of partnerschappen. Bedrijven die zich internationaal 

oriënteren creëren meer impact en werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het voor bedrijven een flinke 

uitdaging om internationaal actief te worden.  

 

Beleidsmakers op verschillende landelijke en regionale niveaus zijn al langer overtuigd van de 

meerwaarde die internationalisering biedt voor het midden- en kleinbedrijf en de positieve 

economische effecten van internationaal zakendoen op de regionale economie. Maar ondanks 

succes en goede voorbeelden, blijken de veelheid aan initiatieven, subsidies, bijeenkomsten en 

versoepelde regels om mkb-bedrijven te laten starten met internationalisering niet altijd voldoende.  

 

Als MKB-Nederland Regio Zwolle zien we nadrukkelijk het economisch belang van een midden- en 

kleinbedrijf dat internationaal actief is. Juist om meer te begrijpen van de drempels die mkb-

bedrijven ervaren, willen we vragen of u met ons mee wilt denken over de signalen die bij 

ondernemers uit uw vereniging naar voren komen op dit thema.  

 

Ons doel is om met deze input gerichter beleid mogelijk te maken, uiteenlopende regionale 

initiatieven beter te coördineren en om landelijke kennis en lokale vraag beter op elkaar aan te laten 

sluiten. Daarom willen wij aan uw vereniging de volgende vragen stellen;  

 

- Welke knelpunten ervaren mkb-bedrijven uit uw vereniging rondom internationalisering?  

o Wat weerhoudt mkb-bedrijven ervan om (meer) internationaal actief te zijn?  

o Is er voldoende kennis van doelmarkten beschikbaar?  

o Bestaan er knelpunten bij de (interpretatie van) wet- en regelgeving?  

o Zijn voldoende aansprekende voorbeelden beschikbaar?  

 

- Heeft u suggesties, tips of aanvullingen rondom internationalisering in de Regio Zwolle?  

o Rondom specifieke inhoudelijk thema’s of sectoren waarin uw leden sterk zijn?  

o Over goede voorbeelden die het verdienen om uitgelicht te worden?  

o Bijvoorbeeld over de speerpunten die uw vereniging zelf heeft op dit onderwerp?  

 

 

We vernemen graag uw reactie en gaan graag verder met u in gesprek.  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jelle Weever 
Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle 
 
Ronald de Vries  
Bestuurslid Internationalisering MKB-Nederland Regio Zwolle  
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