
 

 

Doelstelling van de Starters International Business voucher (SIB) 

Doel van de SIB regeling 
Het doel van de regeling is het vergroten van het aantal ondernemingen dat internationaal 
onderneemt. Het streven is om door middel van de sib voucher bedrijven te ondersteunen via een 
individueel bewustwording- en activeringstraject. Per onderneming  is daarvoor € 2400,- 
beschikbaar. 
 
Samenwerking VPB 
Het VPB ziet in een SIB traject een mooi en laagdrempelig – gratis – instrument om voor haar leden 
de kansen in het buitenland te laten ontdekken. Hiervoor is een bedrag van € 2400,- per 
onderneming beschikbaar. Dit bedrag wordt verstrekt, in de vorm van een voucher, door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan worden verzilverd bij aangewezen SIB 
adviseurs. Met deze adviseurs, Johan Bakker en Bert Zigterman hebben we een samenwerking 
opgezet. Het afgelopen jaar zijn ruim 60 trajecten succesvol uitgevoerd. De uitvoering van de 
actiepunten, die uit een traject voortkomen, kunnen met ondersteuning van Holland Office worden 
uitgevoerd. 
 
Hoe ziet het traject eruit 

Er vinden 3 tot 4 gesprekken/adviessessies plaats, met aan het eind een rapport en actieplan 
 
Sessie 1 

 Motivatie: waarom wil men naar het buitenland; 

 Ambitie: wat wil het bedrijf bereiken; 

 Onderscheidend vermogen: wat maakt het bedrijf uniek t.o.v. de concurrentie; 

 Sterke en zwakte van de onderneming: waar liggen de sterke punten en zwakke punten van het 
bedrijf. 

Sessie 2 

 Marktonderzoek/vergelijking. Welke markt biedt kansen voor het bedrijf. Waar liggen de kansen 
en waarom liggen daar kansen;  

 Wat zijn de juridische en geopolitieke omstandigheden. 
Sessie 3 
Te ondernemen activiteiten om doel te bereiken: Welke activiteiten binnen welk tijdspad moeten 
worden ondernomen om de ambities te bereiken Samengevat in een actieplan. 
 
Onze SIB adviseur gaat samen met de ondernemer aan de slag. Per traject wordt bepaald waar de 
nadruk op ligt. Elk traject is maatwerk. 
 
Na afloop van het traject kan de implementatie van het actieplan door Holland Office worden 
uitgevoerd. 
 
Doorlooptijd   
Ongeveer 2- 3 maanden.   
 
Waarde voucher 
De voucher heeft een waarde van € 2400,- en daaruit wordt het volledige traject inclusief de 

aanvraag bekostigd. Er zijn geen bijkomende kosten. 

 

Voor meer informatie: bel met Erwin Hemme van Subsidieland, telefoonnummer 0591-

645585 / info@subsidieland.nl  of kijk op de website www.subsidieland.nl 
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