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Zoals u weet kan exporteren een
rollercoaster ride zijn. Als member van
de Oranjewoud Export Academy wordt u
lid van een netwerk van ondernemers uit
uw regio die tegen dezelfde uitdagingen
aanlopen op het gebied van Export.
Gefaciliteerd door de Academy werkt
u gezamenlijk aan deze uitdagingen en
brengt u uw export naar de next level.
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Where do you
want to go?

De Oranjewoud Export Academy heeft als doel
de welvaart in Noord Nederland te vergroten door
meer te exporteren. Daarvoor leiden we talenten op
en helpen we directies om de juiste keuzes te maken.
Export is bijzonder uitdagend. Steeds moeten weer
nieuwe vragen beantwoord worden. Voor u als
exporterende ondernemer is geen jaar hetzelfde.
Eigenlijk net als ons lidmaatschap! Want lid worden
van de Academy betekent lid worden van een netwerk
dat zich voortdurend aanpast aan uw export realiteit.

De Oranjewoud Export Academy is er voor de ondernemer die de thuismarkt
op orde heeft, die weet welke markten hij in de wereld wil veroveren en
die dat doel ook strategisch verankerd heeft in zijn of haar organisatie.
Uw organisatie is er klaar voor, is er al mee aan de slag. Nu is het tijd voor
de next level.

Inhoud

Kickoff

Wij bepalen niet waar het in uw lidmaatschap
over gaat; dat doet u! Jaarlijks stellen wij
samen met onze members een longlist van
relevante onderwerpen op. Onderwerpen die
dan actueel zijn, zoals Brexit. Of onderwerpen
die u op dat moment aangaan, zoals de keuze
tussen een agent, distributeur of importeur in
het doelland.

Tijdens de jaarlijkse kick off (met een inspirerende dagvoorzitter en zeer onderhoudend
programma) maken we een definitieve keuze
in de onderwerpen voor dat jaar. Voor elk
onderwerp dat wordt gekozen vormen we
een tafel. U kiest vervolgens aan welke tafel
u wilt deelnemen dat jaar. Samen met uw
tafelgenoten (andere members) en onder
leiding van een captain werkt u aan dat onderwerp, ondersteund door de Academy. En deelt
u kennis, zorgen, oplossingen en ideeën.

Wat staat er momenteel op de longlist van onderwerpen?
Op dit moment hebben we de volgende onderwerpen op de longlist staan:
> Hoe vergroot ik de effectiviteit in de sales?
> Hoe ga ik om met (de gevolgen van) Brexit?
> Hoe richt ik mijn organisatie in voor de
volgende stap in export?
> Wanneer geef ik iemand exclusiviteit en wanneer niet?
> Wanneer open ik een vestiging in het
doelland - en wanneer niet?
> Waarvoor zet ik eigen mensen in,
en waarvoor lokale mensen?
> Hoe ga ik om met betalingsregelingen
en debiteurenbeleid?
> Wanneer gebruik ik een agent, een
distributeur of een importeur?

> Welke strategische keuzes maak ik
als het gaat om marktontwikkeling?
> Hoe pas ik de theorie van Crossing the
Chasm toe voor mijn specifieke produkten
en markten?
> Hoe domineer je een nieuwe markt?
> Product selling, solution selling, consultative
selling of commercial teaching?
> Hoe pas ik de Challenger Sale toe in
mijn Sales afdeling?
> Bruto marge: welke quick wins zijn er?
> Sales Effectiviteit: hoe werk ik met
een kpi dashboard?

Tot aan de kickoff kunt u als member onderwerpen aandragen voor de longlist. Na de kickoff is er voor
elke tafel een onderwerp gekozen van de longlist. Dat onderwerp vormt de agenda voor dat jaar.

Go / No go
Misschien is deze beslissing voor u niet gemakkelijk. Het gaat tijd kosten, en u weet nog niet precies
wat het u op gaat leveren. Ook omdat we op dit moment de eerste lichting werven. Daarom hebben we
een go / no go moment ingebouwd na afloop van de kickoff. Mocht u na de kickoff geen goed gevoel
hebben over het membership kunt u op dat moment besluiten niet in te stappen. No questions asked.
Uiteraard verwachten wij daarna dat u zich ook eigenaar voelt van het onderwerp en met uw tafel
intensief aan de slag gaat tijdens de bijeenkomsten om van en met elkaar het onderwerp verder
uit te diepen.

Is het tijd voor
de next level?

Verdere voordelen
voor members

De Oranjewoud Export Academy biedt uitdagende programma’s
om de export in uw organisatie ook daadwerkelijk naar het volgende
niveau te brengen. Zo profiteert u als member ook van:

Crossing the Chasm

Exporttalent

Jaarlijks organiseren wij twee masterclasses
Crossing the Chasm. Hiervan kunt u met
twee leden uit uw organisatie gebruik maken.
Daarnaast kunt u met de Chasm Group in
uw eigen organisatie in gesprek tijdens de
zogenaamde on-site sessies.

Wij zijn er niet alleen voor de ervaren
ondernemer. Ook de exportmanagers
van de toekomst behoren tot ons netwerk.
En u kunt ze ontmoeten! Voortdurend
scouten en werven wij jonge talenten
die wij voorbereiden op een succesvolle
toekomst in de export.

Events

Ons premium programma is het Export Lab.
De tour-of-duty van 1.000 dagen waarin
een jong talent in uw organisatie een
daadwerkelijke markt ontwikkelt.

Jaarlijks organiseren wij een groot event.
Dit jaar was het de komst van Geoffrey
Moore naar Friesland. Ook voor 2020
zijn de voorbereidingen alweer in volle
gang. Members hebben standaard twee
toegangskaarten tot deze events. Onze
events staan standaard in het teken van
versterking van export en sales in uw
organisatie en in de regio!

Co-creatie export plan
Wilt u met ervaren ondernemers sparren over
een specifieke export business case? Heeft u
een duidelijke product markt combinatie voor
ogen en wilt u daarop gechallenged worden?
Dan kunt u per business case twee van de
ervaren exporteurs uit ons netwerk in totaal
4 uur ontmoeten!

Het lidmaatschap vormt een uitstekende
voorbereiding voor instroom in ons Export
Lab. U heeft immers al focus aangebracht
met behulp van Crossing the Chasm, het
opzetten van uw business case en u heeft al
zicht op de kwaliteit van onze talentpoule.
Daarnaast biedt de Oranjewoud Export
Academy mogelijkheden om de talenten uit
uw eigen organisatie in contact te brengen
met dit netwerk.

Voor ondernemers,
door ondernemers
De Oranjewoud Export Academy is een
initiatief van ondernemers. Wij beschikken
over een goed netwerk van ervaren
exporteurs die u als gesprekspartner kunt
benaderen. Wilt u niet 1-op-1, maar liever
met een groep ondernemers regelmatig
van gedachten wisselen? Dat kan ook!

>

Wilt u zich aanmelden? Dat kan.
Neem dan contact op met Joyce Walstra
(bel +31 6 22 68 14 78 of via e-mail
joyce.walstra@oranjewoudacademy.com)
voor een afspraak.

Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud
info@oranjewoudacademy.com
oranjewoudacademy.com

