
 



  



Noord-Nederland beschikt over een mooi aantal bedrijven die zakendoen in Noord 
Amerika. De Verenigde Staten en Canada liggen op ongeveer 6500 kilometer van 
Nederland en zijn voor veel bedrijven een belangrijke afzetmarkt. Ieder bedrijf heeft 
zijn eigen ervaring met het zakendoen in Noord Amerika. 
 
WTC Leeuwarden is van start gegaan met een Export Community North America en 
brengt gelijkgestemden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te 
netwerken. De Export Community is opgericht met een concreet doel en dat wordt 
door de deelnemers bepaald. 

 
De Export Community North America komt 4 keer per jaar fysiek bijeen om kennis en 
ervaring uit te wisselen. Voor iedere bijeenkomst wordt door de community een 
thema bepaald, over dit thema wordt kennis en ervaring uitgewisseld en 
gediscussieerd. Denk bijvoorbeeld aan distributiekanalen, land specifieke aanpak, 
cultuur en wet- en regelgeving. Afhankelijk van het thema worden al dan niet 
specialisten of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema te verrijken. Een 
bijenkomst wordt gehouden bij één van de deelnemers of op een interessante locatie 
en wordt afgesloten met een diner om onderling optimaal te kunnen te netwerken. 
 
Voor wie: De Export Community North America bestaat uit een selecte groep van 
maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven, niveau DGA’s, General 
Managers, Export verantwoordelijken. Om in aanmerking te komen voor deze 
besloten community moet een bedrijf al naar één of naar beide landen exporteren en 
de ambitie hebben om een volgende stap te zetten. Uiteraard zijn ook bedrijven met 
een eigen vestiging van harte welkom aan te haken. De volgende firma's hebben  
hun deelname al bevestigd: Sparck Technologies, FIB Industries, Score, Podoblock 
en Movacolor. 

Om deel te kunnen nemen word je als bedrijf lid van deze Export Community. De 
kosten voor deelname zijn € 1000,- per jaar. De organisatie van de community is in 
handen van World Trade Center Noord-Nederland. Als coördinator is Harry Bulthuis 
aangesteld. Hij heeft vele jaren in de USA gewoond en gewerkt en is al enige jaren 
actief als coach van WTC Leeuwarden. 

Het World Trade Center netwerk telt 46 kantoren in de Verenigde Staten en 7 
kantoren in Canada. Deze worden actief ingezet voor het leveren van kennis en 
contacten. Ook de WTC database met meer dan 50 miljoen contacten in Noord 
Amerika wordt daarvoor ingezet.   
 
Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan de eerstvolgende bijeenkomst voor 
de Export Community North America.  

 
Geïnteresseerd? Neem contact op met: 
 
Joost Poutsma 
Operations manager  

  j.poutsma@wtcl.nl  
   058-2941610 
 

Harry Bulthuis 
Coördinator 



 


