
Voor succesvoller  
ondernemen!

Heb je een MKB-onderneming en denk je aan starten met internationaal ondernemen?  
Dat kan een goed idee zijn. Exporteren kan immers nieuwe kansen bieden voor je bedrijf en 
je omzet verhogen. De overheid helpt Nederlandse MKB-bedrijven die de (eerste) stap willen 
zetten naar buitenlandse markten. Maak via HKB gebruik van de subsidieregeling Starters  
International Business (SIB) en verzilver je kansen!

Het doel van de overheid is het op gestructureerde wijze vormgeven van export en het inbedden van die activiteiten 

in het MKB-bedrijf.

Binnen deze regeling wordt door de overheid gewerkt met vouchers. Vouchers zijn tegoedbonnen met een zekere 

waarde die bij geselecteerde organisaties zoals HKB besteed kunnen worden. De waarde van dit voucher is €2.400. 

Voor het voucher krijg je drie tot vijf coachgesprekken die resulteren in het formuleren van een actieplan voor de 

internationaliseringsstrategie van de onderneming. De inhoud van de gesprekken betreft een bewustwordings-  

en activeringstraject met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

1. Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. Op basis van jouw ambitie als ondernemer en het  

	 onderscheidend	vermogen	van	je	product/dienst	en	onderneming	identificeer	je	kansrijke	exportmarkten;

2.	 Marktinformatie.	Tijdens	deze	stap	wordt	de	aantrekkelijkheid	van	deze	markten	nader	onderzocht;

3. Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt  

 uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

Stap 1
Als je interesse hebt en je voldoet aan de  

genoemde criteria, neem dan contact op met  

HKB via info@hkb-advies.nl.

Stap 2
Het contact resulteert erin dat zowel jij als HKB  

samen besluiten dat individuele coaching in het  

kader van SIB voorziet in je actuele ondersteunings- 

behoefte op het terrein van internationaal  

ondernemen en export.

Stap 3
De voucheraanvraag dien je in via het digitale  
klantkanaal of door een gemachtigde/intermediair.   

Degene die de aanvraagt indient, dient over een  

eHerkenningsmiddel te beschikken. Dit is te verkrijgen 

via www.eherkenning.nl.

Stap 4
RVO.nl beoordeelt de aanvraag. De wettelijke termijn  

is 13 weken, ze streven echter naar een

beoordeling in maximaal 4 weken.

Stap 5
De aanvraag wordt goedgekeurd. De indiener ontvangt 

daarvan een e-mail. De beschikkingsbrief is tevens de 

voucher en is als pdf aangemaakt in het klantkanaal. 

De voucher wordt dus niet apart toegezonden.

Stap 6
Uitvoering van het coachtraject door jou en HKB.

Stap 6a
Na afronding van het traject draagt je de voucher over 

aan	HKB;	deze	overdracht	is	in	feite	een	door	jou	te	

verrichten handeling in het klantkanaal.

Stap 6b
Je ontvangt een factuur van HKB. Je hebt de  

advieskosten voldaan met de overdracht van de  

voucher en betaalt alleen de btw. Deze kosten neemt 

 je op in de btw-aangifte. 

Stap 7
RVO.nl beoordeelt de overdracht.

Stap 8
De overdracht wordt goedgekeurd. HKB ontvangt  

een e-mail dat de voucher verzilverd kan worden.

Starten met 
internationaal ondernemen
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Wat is het precies?

Hoe vraag ik SIB aan?

Contact

Over HKB

HKB is trots om te kunnen melden dat het is aangemerkt om  

namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  

individuele coachtrajecten uit te voeren in het kader van de 

regeling SIB. RVO.nl voert SIB uit in opdracht van het ministerie  

van Buitenlandse Zaken.

Concreet: bedrijven die in aanmerking komen voor de  

subsidieregeling ontvangen een voucher t.w.v. € 2400 voor  

een coachtraject. Dit voucher kan worden ingewisseld bij HKB.

Er gelden vier harde criteria:

1.	 Je	organisatie	is	een	MKB-bedrijf	volgens	de	Europese	definitie	 

 (< 250 fte’s en omzet < € 50 mln. of balanstotaal < € 43 mln.).  

 Om dit te toetsen, kun je gebruik maken van de online MKB-toets  

 die  ontwikkeld is door de Europese Commissie.

2. De exportquote van je onderneming bedroeg in het jaar voorafgaand aan 

de	aanvraag	niet	meer	dan	25	procent	(van	je	jaaromzet);	of	je	onderneming	

staat niet langer dan drie jaar ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. 

3. SIB is de-minimissteun. De-minimissteun heeft betrekking op een 

EU-steunregime dat, gezien de kleine bedragen waar het om gaat, wordt 

geacht niet concurrentievervalsend te zijn. Het komt erop neer dat je in het 

lopende jaar en de twee jaren voorafgaande aan de aanvraag niet meer  

dan het toegestane bedrag aan subsidies, die niet zijn aangemeld bij en

goedgekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen,  

hebt ontvangen. De grenswaarden voor het de-minimisplafond zijn:

 - algemeen, inclusief landbouwverwerking € 200.000

 - landbouwproductiesector € 15.000

 - visserij € 30.000

 - wegvervoer € 100.000

4. Je hebt een kansrijke propositie en de bereidheid om te investeren  

 (tijd & geld).

Lees meer over de regeling SIB en de criteria om in aanmerking te komen 

voor deze subsidieregeling.

Voor wie?

HKB
Dorpstraat 173

5504HE Veldhoven

info@hkb-advies.nl

040- 4021112

HKB levert bedrijfskundig advies aan het MKB. Wij zorgen voor rendementsverbetering en helpen bij een betere  

bedrijfsvoering. Onze opdrachtgevers ervaren ons advies als een heldere analyse en een praktische aanpak,  

waardoor snel resultaat geboekt kan worden.

 

Veel MKB-ondernemers hebben een nuchtere kijk op hun bedrijf. Hierbij is zelfstandigheid en zelf uitdagingen  

oplossen een groot goed. Toch zijn er zaken waar meer specialistische kennis bij komt kijken, bijvoorbeeld bij  

onderwerpen die verband houden met de bedrijfsvoering, maar die veel tijd kosten. Juist die zaken remmen af.  

Met een heldere analyse van de uitdaging en een praktische aanpak komen we samen tot resultaat. Onze aanpak 

is transparant, want wij maken heldere afspraken over resultaten en kosten. Met HKB weet je vooraf waar je  

aan toe bent.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=2ijY-Om42P9IsgEagwL2GozRGjOW8w17n6Ur2SkEE51_MYjhz-M9!1028861268?execution=e1s1
https://mijn.rvo.nl/voucher-individuele-coaching-sib
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib



