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Wilt u uw product in het buitenland op de markt brengen? Export 
biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Met de vouchers van Starters 
International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse 
Zaken u de stap te zetten naar buitenlandse markten.

Er zijn 3 verschillende vouchers. Deze vraagt u aan bij Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Lees hieronder welke 
voucher het beste bij u past.

Coachingvoucher
Bent u een mkb’er en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen 
op buitenlandse markten? Dan is individuele coaching iets voor u. 

Samen met een SIB-adviseur onderzoekt u de mogelijkheden en 
risico’s in het buitenland. U werkt toe naar een concreet actieplan 
voor een internationaliseringsstrategie. De voucherwaarde is  
€ 2.400 (excl. btw). Het traject duurt gemiddeld 4 maanden.

Missievoucher
Wilt u uw netwerk uitbreiden? En zoekt u nieuwe buitenlandse 
klanten voor afname van uw product of dienst? Neem dan deel aan 
een uitgaande collectieve handelsmissie of een collectieve 
beursinzending. 

Hiermee vergroot u uw kennis over en ervaring in een buitenlandse 
markt. Ook bouwt u aan een netwerk en legt u contacten met 
potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in 
deze markt. 

Met de missievoucher krijgt u een vergoeding van 50% van de 
deelnamefee tot maximaal € 1.500 (excl. btw en reis & verblijf ).

Kennisvoucher
Wilt u uw bedrijf positioneren op een buitenlandse markt,  
maar heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig?  
Met een kennisvoucher kunt u hiervoor een tegemoetkoming 
krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of 
belastingadviseur. 
Bijvoorbeeld voor advies bij:
• het opstellen van nieuwe contracten;
• registratie van een merk, of
• het opzetten van een buitenlandse entiteit.

Met de voucher krijgt u een vergoeding voor 50% van de kosten, 
tot maximaal € 2.500 (excl. btw).

Inspiratieverhalen 

Coachingvoucher
Bedrijfsverlichting.nl is specialist in 
duurzame ledverlichting. Met een 
SIB-adviseur is het bedrijf in 4 sessies  
tot een concreet actieplan gekomen.   
Ze brachten hun organisatie in kaart en 
vergeleken markten, om te zien welke markten interessant 
waren. Na het coachtraject konden ze vrijwel meteen aan de 
slag. België was de eerste stap met de oprichting van de 
website Bedrijfsverlichting.be. 

Missievoucher
International Trade Development heeft in 2018 met een 
missievoucher een succesvolle handelsmissie naar Valencia, 
Spanje georganiseerd. Deelnemers waren bedrijven uit de 
sportsector. Deelnemer Flow Watersports heeft door deze 
missie contact gelegd voor de surfhandel. Spinnov bv heeft 
nu het eerste contact gelegd om hun innovatieve producten 
te verkopen bij Spaanse voetbalclubs Levante en Valencia. 

Coachingvoucher + Kennisvoucher

Superzachte babykleertjes en -dekens van 100% natuurlijk 
materiaal. In China zijn ze er dol op. Door het SIB-coachings-
traject liggen de producten van Mats&Merthe nu in China en 
Hong Kong in de (online) winkel. Om advies in te winnen over 
de mogelijkheden van octrooibescherming in China hebben 
ze gebruik gemaakt van de kennisvoucher.

Meer informatie over de SIB-vouchers vindt u op onze website: 
www.rvo.nl/sib
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