
  



  



Noord-Nederland beschikt over vele jachtbouwers van prachtige jachten die over de 
hele wereld worden gebruikt voor recreatie of personenvaart. De jachtbouwers 
hebben verschillende leveranciers om de jachten tot in de puntjes zo veilig en 
volledig naar wens te produceren. De leveranciers bieden alles van jachtschilderwerk 
tot zeilmakers en van interieurdesigners tot elektrische installaties voor de jachten.   
 
WTC Leeuwarden gaat van start met een Export Community Marine Specialties en 
brengt gelijkgestemden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te 
netwerken. De Export Community wordt opgericht met een concreet doel en dat 
wordt door de deelnemers bepaald. 

 

De Export Community Marine Specialties komt 4 keer per jaar fysiek bijeen. Tijdens 
een bijeenkomst wordt een export gerelateerd thema besproken. De thema’s worden 
door de deelnemers bepaald. Afhankelijk van het thema worden specialisten of 
ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema toe te lichten. Iedere bijenkomst is 
bij één van de deelnemers of op een interessante locatie. De bijeenkomst sluiten we 
af met een diner om optimaal te kunnen te netwerken. 
 
Voor wie: De Export Community Marine Specialties bestaat uit een selecte groep 
van maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven, niveau DGA’s, 
General Managers, Export verantwoordelijken. 
 
Om deel te kunnen nemen word je als bedrijf lid van deze Export Community. De 
kosten voor deelname aan deze Export Community zijn € 1000,- per jaar. De 
organisatie van de community is in handen van World Trade Center Noord-
Nederland. Als coördinator is Dirk Jan Hummel aangesteld. Dirk Jan heeft jarenlang 
ervaring als innovatiemanager binnen de industrie. 
 
Het World Trade Center netwerk met 330 kantoren in 90 landen, de WTC database 
met meer dan 200 miljoen contacten en de WTC Europese cluster database worden 
ingezet om de community van extra informatie en contacten te voorzien.  
 
Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst voor de Export 
Community Marine Specialties. Het thema van deze bijeenkomst: Samen 
internationaal sterker. De eerste bijeenkomst zal in het voorjaar van 2022 
plaatsvinden. 
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met:  
 

Rianne Pol 

Project manager  

  r.pol@wtcl.nl  

   058-2941632 

Dirk Jan Hummel 

Coördinator 

mailto:r.pol@wtcl.nl
mailto:r.pol@wtcl.nl


 


