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Meer weten?

Pas uw gedrag aan aan de multiculturele samenstel-
ling van het Zuid-Afrikaanse zakenleven.

Gespreksonderwerpen die men beter kan vermij-
den zijn onder meer politiek, apartheid, misdaad.

Vertrouwen winnen duurt soms enige tijd.

Relatiegeschenken worden niet verwacht bij een 
eerste ontmoeting, maar ‘Delfts blauw’ wordt vaak 
gewaardeerd.

‘Follow-up’ aan potentiële buitenlandse partners 
gaat vaak langzamer dan gehoopt. Vaak ontbreekt 
het aan de middelen.

“Een missie als die waaraan Van 
Straten Medical heeft deelgenomen 
naar Zuid-Afrika, is hét ultieme 
instrument om Nederlandse onder-
nemers een-op-een in contact te 
brengen met potentiële buitenland-
se partners” zegt Wim Schraverus.  
“Dat gebeurt op basis van een vooraf 
opgesteld profiel van de deelnemen-
de Nederlandse ondernemer. Het 
profiel bevat informatie over wie de 
ondernemer is, om welk product of 
dienst het gaat en welk type partner 
er gezocht wordt.
Met dit profiel gaat onze partner 
(in dit geval SANEC) in het betref-

fende land op zoek naar de juiste 
gesprekspartners. Een zeer gerichte 
aanpak met een grote kans op inte-
ressante contacten.”

De missie werd georganiseerd in op-
dracht van de EVD, op initiatief van 
de Kamer van Koophandel Midden-
Nederland en in samenwerking met 
het kantoor Johannesburg van de 
South African-Netherlands Chamber 
of Commerce (SANEC).

Ondernemers die belangstelling 
hebben voor Zuid-Afrika kunnen bij 
Schraverus en zijn collega's terecht 

voor:
•  landeninformatie;
•  introductie bij de accounmanager 

Zuid-Afrika van de EVD;
•  introductie bij netwerkpartners 

zoals ambassade en SANEC;
•  een maatwerkgesprek over het vol-

ledige im-, dan wel exportproces of 
delen daarvan;

•  een maatwerkgesprek met als 
leidraad het product of de dienst 
die geëxporteerd of geïmporteerd 
gaat worden.
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•  Gezinnen die kleiner worden, 
maar waar het inkomen gelijk 
blijft. Hierdoor hebben ze relatief 
meer te besteden.

•  De babyboomgeneratie (vanaf 
2015 geschat op 20 procent van 
de totale bevolking). Deze groep 
heeft een hoog besteedbaar 
inkomen doordat de kinderen uit 
huis zijn en de hypotheek voor 
een groot deel is afgelost.

iI www.evd.nl

Wie helpt me om inzicht te krijgen 
in mijn kansen in Zuid-Afrika?
De ondernemersadviseurs inter-
nationale handel bij de Kamer 
van Koophandel kunnen helpen. 
Zij zijn ervaren op het gebied van 
internationaal ondernemen en 
kunnen u adviseren over de moge-
lijkheden tot ondersteuning.

Hoe kom ik in contact met Zuid-
Afrikaanse bedrijven?
Via het netwerk van de onderne-
mersadviseurs internationale han-
del van de Kamer van Koophandel 
zijn eerste contacten te leggen.

Is het belangrijk dat ik de Zuid-
Afrikaanse cultuur ken?
Ja, in handelscontacten is het 
raadzaam uw gedrag aan te pas-
sen aan de multiculturele samen-
stelling van het Zuid-Afrikaanse 
zakenleven. Eén eigenschap komt 
al snel naar voren:  Zuid-Afrikanen 
zijn erg behulpzaam, maar niet 
altijd servicegericht. Een ander 
verschil is dat sommige Zuid-Afri-
kanen bang zijn om fouten toe 
te geven en geen ‘nee’ durven 
te zeggen. Als u zich serieus wilt 
oriënteren op een samenwerking 
en misverstanden wilt voorkomen, 

is verdiepen in de cultuur een 
voorwaarde.

Welke doelgroepen zijn er in Zuid-
Afrika voor de consumentenmarkt 
te onderscheiden?
•  Jonge mensen die in de steden 

hun eerste baan vinden. Zij 
hebben voor het eerst een vast 
inkomen.

•  Een stijgend aantal jonge vrijge-
zellen (veelal studenten en jonge 
werkenden). Ze hebben vaak een 
goede baan en weinig financiële 
verplichtingen en daardoor een 
hoog besteedbaar inkomen.

Moet ik op bezoek bij Zuid-Afri-
kaanse bedrijven?
Zuid-Afrikanen houden van infor-
meel praten en persoonlijk contact 
voordat er tot zaken wordt overge-
gaan. Een informele presentatie, 
het product met overtuiging neer-
zetten en een oprechte persoon-
lijke belangstelling kunnen deuren 
openen. Maak ruimschoots van 
tevoren afspraken voordat u naar 
Zuid-Afrika afreist en zorg dat u er 
de juiste persoon gaat ontmoeten.
Kom op tijd op uw afspraak, maar 
verwacht die punctualiteit niet 
altijd van een Zuid-Afrikaan.

Handelsmissie Zuid-Afrika levert goede eerste contacten op
Distributeur vinden is best moeilijk

d  Zoektocht naar een geschikte distributeur voor 
enkelprotheses.

d  Een distributeur moet passie hebben voor het product, een 
gedegen organisatie hebben en bereid zijn te investeren.

Niels van Straten, international 
salesmanager bij het familiebedrijf 
Van Straten Medical, nam deel aan 
een handelsmissie naar Zuid-Afrika 
om een distributeur te zoeken. Van 
Straten: “In het buitenland geschikte 
distributeurs vinden is een enorme 
uitdaging. Het is net als met je eigen 
partner: je bouwt aan een relatie 
op basis van vertrouwen. Dat moet 
groeien.”

Lucratief Van Straten Medical 
houdt zich wereldwijd bezig met de 
ontwikkeling, productie en verkoop 
van medische producten. In Zuid-
Afrika verkopen zij via een Zuid-
Afrikaanse distributeur vooral het 
zogeheten DONOR autoloog bloed 
retransfusiesysteem. Dit systeem 
vangt bloed op na een operatie en 
geeft het terug aan de patiënt. Van 
Straten: “Door de enorme omvang 
van de aidsepidemie in Zuid-Afrika, 
wordt voor veel geld bloed geïmpor-
teerd. Het is dus lucratief voor zie-
kenhuizen om bloed te behouden.”

Enkelprotheses Het bedrijf 
zoekt nu een distributeur voor de 
verkoop van onder meer enkelpro-
theses. Van Straten: “Voor ieder land 

geldt dat het een uitdaging is om 
een geschikte distributeur te vinden. 
Je moet goed met het buitenlandse 
bedrijf kunnen samenwerken. De 
distributeur moet een bepaalde 
passie hebben voor je product, een 
gedegen organisatie hebben en 
bereid zijn te investeren. En, niet 
onbelangrijk, je zakenpartner moet 
afspraken nakomen en op tijd beta-
len. Ondanks deze waslijst hebben 

we een paar interessante partijen 
ontmoet, met wie we momenteel 
verder praten.

Inspirerend De reis naar Zuid-
Afrika is zijn tweede handelsmissie 
met de KvK en de EVD. Hij is er erg 
over te spreken. “Zij zorgen voor 
relevante contacten. Maar ook het 
optrekken met andere ondernemers 
is enorm nuttig en inspirerend. Je 
doet ideeën op en leert van elkaar. 
Misschien is dat nog wel het belang-
rijkst.”

ZUID-AFRIKA IN VIJF VRAGEN
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Internationale Handel

Zakencultuur

Juiste contact belangrijk bij eerste bezoek

www.kvk.nl/psb

De Kamer van Koophandel onder-
steunt u bij de eerste stappen op 
een buitenlandse markt. Bijvoor-
beeld met de PSB-subsidie.

Hoe leg ik de eerste contacten?

Wim Schraverus, ondernemersadviseur van de Kamer van Koophandel

‘Een relatie op ba-
sis van vertrouwen. 
Dat moet groeien’


