
ECONOMISCHE ZAKEN 

Frisse aanpak als missie 
Uitstekende ambassadeur 

voor de hele groep 

De omzet op de exportmarkten bedraagt voor ons bedrijf ruim 87% in 
medische en veiligheidsapparatuur. We beschikken over een uitgebreid 

netwerk van distributeurs maar zijn ook steeds actief in het zoeken en ont
wikkelen van nieuwe markten. De belangrijkste tools zijn dan persoonlijke 
bezoeken, deelname aan tentoonstellingen en een bescheiden aantal handels
missies. Door ervaringen uit het verleden was het deelnemen aan missies in 
de laatste tijd beduidend teruggelopen, maar in september 2000 hebben we de 
draad weer opgepakt en ons aangemeld om deel te nemen aan de reis naar 
Oeganda en Tanzania onder leiding van staatssecretaris Gerrit Ybema. Dit 
kleine verslag heeft niet de intentie zoetsappig te zijn, maar de gevoelens en 
de ervaringen beknopt en zo objectief mogelijk weer te geven. 

Zeer positieve insteek 

Met de nodige skepsis zijn wij ingegaan op de uitnodiging om op het ministe
rie kennis te komen maken met de delegatieleiding en andere participanten. 
In onze optiek is het slagen van een dergelijke handelsdelegatie niet alleen 
sterk afhankelijk van de voorbereidingen, maar met name de kwaliteit en 
inzet van de delegatieleiding is een significante factor om tot succes te komen. 
De zeer positieve insteek van de delegatieleiding en de professionele voorbe
reidingen deden ons vertrouwen in de missie toenemen. 

Direct bij aanvang van de reis brak Gerrit Ybema al snel het ijs en hij stelde 
alle participanten in de gelegenheid om hem over hun bedrijf en producten te 
informeren. Opvallend en bijzonder stimulerend voor de deelnemers was dat 
Gerrit niet alleen veel interesse toonde, maar ook bleek te beschikken over 
veel kennis inzake de problemen die gepaard gaan met het aanboren van nieu
we exportmarkten. 

Stimulans 

Het was duidelijk dat vele participanten aan deze missie niet geheel zonder 
kritiek waren, maar gedurende de reis en na vele ontmoetingen ontpopte 
Gerrit zich al snel tot een uitstekende ambassadeur voor de gehele groep. Zijn 
voortdurend enthousiasme en grote bewogenheid bleken elke dag weer te wer
ken als een stimulans. Vele voorbeelden zijn te geven over de wijze waarop 
Gerrit niet alleen leiding gaf aan ons "zakenlieden", maar ook daadkrachtig te 
hulp schoot als het even ergens niet naar wens verliep. Zeker dit laatste oogst
te zeer veel waardering en deed ook enkelen erg verbaasd staan van zijn bij
zondere frisse aanpak. Hetzelfde gold voor het gemak en de souplesse waar
mee Gerrit binnen zijn uitermate drukke programma toch ook de zakelijke 
belangen van de groep implementeerde. 
Een groot aantal participanten die eerder aan missies hadden deelgenomen 
was ook van mening dat Gerrits frisse aanpak de zakelijke belangen van alle 
deelnemers echt tot hun recht liet komen en dat hij ook gepast met de politie
ke lading is omgegaan. We hopen dan ook dat deze aanpak navolging mag krij
gen bij toekomstige handelsmissies. 
De tussenbalans voor ons bedrijf na ruim vijf maanden is zeer positief. De mis
sie heeft niet alleen goede contacten opgeleverd, maar ook een goed omzetre
sultaat in Oeganda en Tanzania .• 
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