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VPT-bedrijfsleden op
handelsmissie naar
Veel bedrijfsleden van de VPT willen activiteiten in het buitenland
opstarten of uitbreiden maar voor zelfstandige deelname aan
handelsmissies zijn de meeste bedrijven te klein. Via de VPT ligt die
mogelijkheid er wel.
De VPT heeft in haar buitenlandbeleid
opgenomen dat ze voortrekker wil zijn
in het deelnemen van haar bedrijfsleden
aan internationale handelsmissies. Culturele uitwisseling en handelsmissies zijn
uitstekende manieren om Nederlandse
bedrijven de gelegenheid te geven te laten
zien hoe bijzonder, innovatief en oplossingsgericht zij op het gebied van theateren podiumtechniek zijn. Economische
Zaken denkt bij handelsmissies al snel aan
waterbouw, maar nooit aan theaterbouw!
De VPT wil daar verandering in brengen
en heeft EVD Internationaal (onderdeel
van Agentschap NL) benaderd om een
handelsmissie voor VPT bedrijfsleden te
initiëren. Uitgangspunt daarbij is aan te
sluiten bij al geplande culturele uitwisselingen en festiviteiten. De viering van 400
jaar handelsbetrekkingen Turkije-Nederland is de eerste gelegenheid voor een VPT
handelsmissie!
Handelsmissie Turkije
In 2012 staan Turkije en Nederland stil bij
400 jaar diplomatieke betrekkingen. De
viering beoogt de goede bilaterale betrekkingen een impuls te geven. Nederland
en Turkije, met elkaar verbonden door
400 jaar geschiedenis, zijn uitgegroeid
tot veelzijdige partners. De nadruk ligt op
verdieping van de economische betrekkingen en people to people-contacten, vooral
op het culturele en maatschappelijk vlak.
Er zijn drie time slots vastgesteld om

evenementen, officiële bezoeken en communicatie-inspanningen te clusteren. Het
eerste slot is in april 2012 in Nederland,
als de viering officieel van start gaat. Het
tweede slot is de periode eind mei tot medio
juni in Turkije. In deze periode gaat een
handelsmissie onder leiding van Minister
Verhagen (Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie) op 23, 24 en 25 mei 2012
(data onder voorbehoud) naar Turkije. Het
zwaartepunt bij deze handelsmissie is MKB
creatieve industrie en veiligheid (defensie).
Het derde slot is eind oktober tot medio
november 2012. Dan gaat een handelsmissie onder leiding van staatssecretaris Bleker
en premier Rutte naar Turkije. De nadruk
ligt dan op multinationals.
De praktische invulling
In overleg met EVD Internationaal en het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), heeft de VPT
besloten zich voor haar bedrijfsleden te
richten op de handelsmissie op 23, 24 en
25 mei 2012. De VPT heeft met de EVD en
het ministerie afgesproken dat de VPT zich
als koepel/intermediair kan aanmelden,
en dan een aantal van haar bedrijfsleden
aan zich bindt. Praktisch komt deze werkwijze hier op neer:
• De bedrijven die onder de koepel van de
VPT meereizen kunnen hun wensen
voor de matchmaking doorgeven: met
welke zakenpartners in welke branche
wil je in contact komen.

• A
 lle bedrijven komen in het tweetalige
missieboekje.
• Het programma bevat diverse ‘social
events’, lunches, recepties en diners
waar representanten van het lokale
bestuur en het zakenleven aanwezig
zijn. De bedrijven worden daarvoor uitgenodigd. Er is ook de mogelijkheid om
contacten die de bedrijven al hebben in
Turkije, door het Ministerie van EL&I
te laten uitnodigen voor een receptie of
diner.
• Ontmoetingen, workshops of voorlichting die de bedrijven willen geven
worden zoveel mogelijk georganiseerd
door het Ministerie van EL&I.
• Daarnaast ontplooit de VPT zelf acties
voor ontmoetingen die specifiek voor
de bedrijfsleden van belang zijn. Zo is er
een voorbezoek gepland aan de directeur van de Turkse Staatstheaters en de
Cultureel Attaché in Ankara.
• Alle reis- en verblijfkosten worden
gedragen door de bedrijfsleden zelf,
daarnaast wordt een bijdrage gevraagd
in de organisatiekosten.
De VPT is op dit moment met een aantal
bedrijfsleden in gesprek die interesse in de
handelsmissie hebben getoond. Belangstellenden kunnen zich nog melden tot
15 maart. We houden u via Zichtlijnen op
de hoogte van het verloop van de missie! f
Els Wijmans, directeur VPT
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