Ondernemers (v) verkennen Britse markt
'Handelsmissies zijn voor mij heel belangrijk, voor de broodnodige

introducties bij lokale overheden.' Dat zegt Yvonne Hoogendoorn,
marketing & sales manager bij orion, een bedrijf dat PCB-houdende
materialen recyclet. Van Hoogendoorn ging in november met 37
andere vrouwelijke ondernemers op handeisreis naar het Verenigd
Koninkrijk. De missie stond onder leiding van Karien van Gennip,
staatssecretaris van Economische Zaken. Het programma bestond uit
onder meer een seminar over zakendoen met de Britten, netwerkrecepties, een handelsdiner en matchmaking met potentiële Britse
zakenpartners. Met deze speciale missie wilde Van Gennip een extra
stimulans geven aan vrouwelijk ondernemerschap. Eenderde van alle
Nederlandse ondernemers is vrouw. Maar bij bedrijven die internationaal werken is dat aandeel nog lager en dat geldt ook voor deelname
aan reguliere handelsreizen naar het buitenland.
Lees ook het coverartikel over handelsreizen op pagina 26 e.v.

van Genníp als 'wielerploegleidster' tíjdens de
handelsmissíe ín Londen. Per frets op weg naar de
volgende afspraak. Hollandser kan bíina niet.

Firma De Boer cÍeëert locatie
Frans tv-spektakel

Dutch Trade Board van start
Het ministerie van Economische Zaken, het georganiseerde bedrijfsleven, de I(amers van Koophandei en de Íinanciële sector hebben op
16 november de Dutch Trade Board opgericht. Doel van deze raad is

het versterken van de concutrentiekracht van Nederland op buitenlandse mar1ften. De belangrijkste taken van de raad zijn aanbevelingen
doen voor handels- en investeringsbeleid, informeren van het Nederlandse bedrijfsleven ovet internationaal ondernemen en stimuleren

van synergie tussen de verschillende partijen in het speelveld van
internationaal ondernemen. De publíek-private samenwerking in de
Dutch Trade Board geldt in principe voor drie jaar. Voorzitter van de
DTB is Hans Zwarts, tevens voorzitter van de Kamer van l(oophandel
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Accommodatie verzorgen voor een tv-spektakel aan de voet van de

Amsterdam. De Dutch Trade Board is een van de activiteiten uit
het Actieplan Intemationaal Ondernemen. In dit plan geeft staats-

Parijse Eiffeltoren - ga er maar aan staan. Het Alkmaarse bedrijf De

secretaris Van Gennip aan hoe het ministerie van EZ knelpunten wil
wegnemen en kansen wil creëren voor internationaal ondernemen.
De DTB gaat met bedrijven communiceren via

pen van paleis Trocadéro. Vanafdeze locatie werd op 3, 4 en 5 decem-

www.internationaalondernemen.nl
Bron:

EZ

Boer bouwde een complex van 17 tenten op de monumentale trap-

ber een 30 uur durende marathonuitzending gepresenteerd met sterren als Patrick Bruel enJane Birkin, ten bate van AFM, de Vereniging
Spierdystrofie Frankrijk. Eén miljoen kilo aan betonblokken was

nodig om de tenten stabiel neer te zetten. De grootste tent had een
oppervlakte van 1.750 vierltante meter. Door de transparante tentdaken en -wanden bleef de Eiffeltoren zichtbaar.

Blij met BM?
Wat

vindt u van BM? Welke inÍormatie leest u graag?

Firma De Boer verzorgt sinds 1924 tijdelijke accommodatie voor uiteenlopende doeleinden. Bijzondere projecten van de afgelopen jaren
zijn: noodopvang voor het COA, een hotel bij de 24-uurs race van
militairen bij de 60-jarige her-

Heeft u suggesties voor de inhoud van het blad?

Le Mans en 3.750 slaapplekken voor

Mail de redactie: bn@inÍo.evd.nl

denking van D-Day in Normandië.
Zie www.deboet.com

