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Management summary 
In de periode van juli tot en met oktober 2022 zijn 210 bedrijven (aselecte steekproef) benaderd in het 

kader van het meten van de exportambitie in de Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-

Fryslân en Tytsjerksteradiel (in de tekst de “ANNO-gemeenten” genoemd). In 2019 is er een onderzoek 

gedaan onder de bedrijven en toen kwam naar boven dat 4,95% (535) van de bedrijven in deze 

gemeenten aan het exporteren waren. Dat percentage ligt beduidend onder het landelijke gemiddelde 

van 9%.  

Voor ons onderzoek is gekeken naar vier sectoren waar internationalisering vooral speelt: industrie, 

groothandel, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag.  

Uit ons onderzoek blijkt dat het exportpercentage 23% hoger ligt dan in 2019. Hierdoor komt het 

percentage bedrijven uit op 6%. Dat is een mooie ontwikkeling over de afgelopen jaren. Daarnaast 

hebben wij de exportambitie gemeten. Maar liefst 17% van alle deelnemers aan het onderzoek geven 

aan ambitie te hebben om te starten met export. Dat komt neer op 3% van alle bedrijven. Als deze 

bedrijven ondersteund kunnen worden bij het realiseren van hun ambitie kan het percentage 

exporterende bedrijven doorgroeien naar 9% en daarmee het landelijke gemiddelde bereiken. Dit zal 

dan voor een economische boost in de regio zorgen.  

Om groei te realiseren of om te starten met export wordt vooral aangegeven dat zowel collectief advies 

als individueel advies gewenst is. Bijna de helft van de bedrijven geven aan (al dan niet gedeeltelijk) 

daar ook voor te willen betalen. Een instrument waar bijna 60% van de bedrijven waarde in ziet is het 

opzetten van Exportwerkgroepen waarbij gelijkgestemden elkaar treffen en kennis delen. Daarnaast 

is het vinden van een betrouwbare partner in het buitenland via een matchmakingprogramma of door 

het maken van een collectieve oriëntatiereis gewenst. Thema’s die vooral spelen bij de ondernemers 

zijn het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland, (export)-strategie & planning en 

het vinden van geschikte marktinformatie.   

Belangrijk is dat er een vervolg gaat komen op dit onderzoek. Het advies vanuit de projectgroep is om 

budget te reserveren om meer bedrijven te kunnen benaderen. Ook zal er zo spoedig mogelijk een 

start gemaakt moeten worden met de werkgroepen en het bieden van individueel advies en 

matchmaking om de interesse die er nu is vast te kunnen houden. Dit betekent samen met partijen die 

exportondersteuning kunnen bieden om de tafel gaan en een plan maken hoe wij gezamenlijk de 

bedrijven verder kunnen helpen.   

Dit onderzoek is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 

2021-2. De versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost-Fryslân.   
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1. Aanleiding en huidige situatie  
Volgens het CBS is onze welvaart voor 1/3 afhankelijk van export. Inclusief toeleveranciers is de export 

goed voor 32% van onze werkgelegenheid. Exporterende bedrijven zijn innovatiever, winstgevender, 

stabieler, minder afhankelijk van economische ontwikkelingen omdat zij hun omzet spreiden en 

hebben ook een grote aantrekkingskracht op talent. Er is echter een keerzijde. Exporteren doe je er 

niet bij. Maar liefst 60% van alle startende exporteurs stopt binnen drie jaar. Ambitie, goede 

voorbereiding, en kennis staan voor succes.   

Volgens de 2019 gegevens uit www.waarstaatjegemeente.nl zijn er in de gemeenten Achtkarspelen, 

Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel (in de tekst de “ANNO-gemeenten” genoemd) 

10.791 bedrijfsvestigingen waarvan er 535 (5%) zich met export bezighouden. Het landelijke 

gemiddelde ligt op 9%. Het streven is om met een gerichte aanpak en een intensief programma het 

aantal exporteurs te vergroten en de bestaande exporteurs sterker te maken.  

Maar wat is de daadwerkelijke ambitie op exportgebied in deze gemeenten en kloppen de 

eerdergenoemde cijfers?  Als er ambitie is bij bedrijven, wat hebben zij dan nodig om te starten met 

export? Als bedrijven al exporteren, wat hebben zij nodig om meer te gaan exporteren?  

En hoe kunnen wij het aantal niet- exporteurs vergroten en wat hebben bestaande exporteurs nodig 

om hen sterker te maken?  

1.1 Vraagstelling 
Hoe krijgen wij een goed beeld van de exportambitie van de bedrijven in de ANNO-gemeenten en 

welke exportstimulerende instrumenten moeten in een programma opgenomen worden.  

1.2 Aanpak/methode 
Er is een projectteam samengesteld Het project team heeft de methode/ aanpak opgesteld. Aan de 

hand van een aselecte steekproef hebben wij 210 bedrijven gebeld. Daarvoor hebben wij een drietal 

exportadviseurs ingezet die samen met de directeur van het WTC, bedrijven hebben gebeld. Ter 

voorbereiding is er een korte “bel” vragenlijst samengesteld. Bedrijven met export of met 

exportambitie is gevraagd om een verdiepend gesprek aan te gaan.  

1.3 Steekproef 
Voor de bepaling van de steekproef is uitgegaan van het aantal bedrijven per gemeente en is er 

gekozen voor een aantal sectoren waarbij export relevant is. De relevante sectoren zijn industrie, 

groothandel, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag. 

Gekozen is voor een steekproef van 200 bedrijven. Statistisch gezien geeft dit aantal een goed beeld 

voor de vier gemeenten voor deze sectoren. Voor de steekproefbepaling hebben wij eerst de 

steekproefselectie bepaald per gemeente en daarna deze bedrijven verdeeld over de sectoren.  

2. Resultaten 
In totaal hebben wij 210 bedrijven benaderd. Dit aantal ligt wat hoger door afrondingen. Een 12-tal 

bedrijven bleken niet meer te bestaan. Wij hebben deze vervangen door het eerstvolgende bedrijf in 

onze lijst.  

Primaire vraag is wat de exportambitie is in deze gemeenten. Ook hebben wij geïnventariseerd in 

welke mate er al geëxporteerd wordt.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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2.1 In welke mate wordt er geëxporteerd?  
  aantal export   ambitie   export & 

ambitie 
  

Industrie 47 21 45% 13 28% 34 72% 

Groothandel 61 22 36% 8 13% 30 49% 

Zakelijke dienstv. 83 23 28% 12 14% 35 42% 

Vervoer / transp. 19 5 26% 3 16% 8 42% 

  210 71 34% 36 17% 107 51% 

 

Gemiddeld is 34% van de geënquêteerde bedrijven actief met export. Maar liefst 17% van de 

bedrijven heeft exportambitie.  

Kijkend naar de vier sectoren dan valt het op dat 45% van de bedrijven in de sector industrie al 

exporteert. Zowel zakelijke dienstverlening (28%) als transport (26%) liggen aanzienlijk lager. De 

ambitie om te gaan exporteren is het grootst binnen de industrie met 28% van de bedrijven. Bij 

groothandel is het opvallend dat dit percentage veel lager ligt (13% van de bedrijven). Tel je exporteurs 

en bedrijven met export bij elkaar dan hebben bedrijven in de industrie de meeste potentie.  

De verdeling per gemeente is als volgt:  

  totaal export   ambitie   export & 
ambitie 

  

Achtkarspelen 49 14 29% 10 20% 24 49% 

Dantumadiel 28 9 32% 6 21% 15 54% 

Noardeast-
Fryslân  

76 25 33% 10 13% 35 46% 

Tytsjerksteradiel 57 23 40% 10 18% 33 58% 

  210 71 34% 36 17% 107 51% 

 
Gemiddeld is 34% van de geënquêteerde bedrijven actief met export. Procentueel zijn de meeste 
exporteurs gevestigd in Tytsjerksteradiel (40%).  
 
Maar liefst 17% van de bedrijven heeft exportambitie. Dantumadiel heeft procentueel de hoogste 
ambitie. Voeg je bestaande exporteurs en bedrijven met ambitie samen dan is maar liefst 51% van de 
bedrijven in deze vier sectoren geïnteresseerd of actief in/met internationaal ondernemen.  
 
Volgens de Waarstaatjegemeente cijfers van 2019 is 4,95% van de bedrijven actief in de export. De 
uitkomst van de enquête geeft een ander beeld.  
 

  % Exporteurs  % Exporteurs   

  2019* Enquête Verschil 

Achtkarspelen 6,35 5,14 -19% 

Dantumadiel 4,42 5,79 +31% 

Noardeast-Fryslân  4,93 5,92 +20% 

Tytsjerksteradiel 3,98 7,26 +82% 

Totaal 4,95% 6,09% +23% 

* bron: Waarstaatjegemeente.nl 
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De resultaten van de enquête geven aan dat het exportpercentage 23% hoger ligt dan de gegevens uit 

2019. Dat kan betekenen dat het aantal exporteurs over de afgelopen jaren flink is toegenomen. De 

uitzondering daarop is de Gemeente Achtkarspelen. Die ziet haar percentage exporteurs met 19% 

dalen.  

Aantal exporteurs en bedrijven met ambitie per gemeente: 

2022 Exporteurs Ambitie 

Achtkarspelen 28,60% 20,4% 

industrie 30% 30% 

zakelijke dienstverlening 31% 19% 

vervoer 20% 20% 

groothandel 28% 17% 
   

2022 Exporteurs Ambitie 

Dantumadiel 32,10% 21,40% 

industrie 29% 29% 

zakelijke dienstverlening 40% 20% 

vervoer 50% 0% 

groothandel 22% 22% 

2022 Exporteurs Ambitie 

Noardeast-Fryslân 32,90% 13,20% 

industrie 42% 26% 

zakelijke dienstverlening 28% 10% 

vervoer 29% 14% 

groothandel 33% 5%    

2022 Exporteurs Ambitie 

Tytsjerksteradiel 40,40% 17,50% 

industrie 73% 27% 

zakelijke dienstverlening 21% 14% 

vervoer 20% 20% 

groothandel 62% 15% 

 

Opvallende cijfers hierbij: Tytsjerksteradiel heeft naar verhouding de meeste exporteurs waarvan de 

meesten uit de industrie en groothandel komen. Opvallend is ook dat in deze gemeente bij industrie 

dat alle bedrijven of al exporteren of ambitie hebben. De meest ambitie is er in Dantumadiel. De 

ambitie bij Noardeast-Fryslân blijft vooral bij de groothandelaren achter.   



  

EXPORTAMBITIE ANNO-GEMEENTEN 2022 7 

 

3. Verdiepende vragen over de wensen van de ondernemers 

op exportgebied 
Met een deel van de bedrijven is een verdiepend gesprek gevoerd. Aan hen hebben wij een aantal 

vragen voorgelegd die inzicht moeten geven wat de bedrijven nodig hebben om hun exportambitie 

waar te maken. 

3.1 Naar welke landen willen bedrijven hun export uitbreiden?  
Zakendoen in Europa staat voor de meeste bedrijven centraal. Specifiek worden Duitsland (24%), 

België (20%) en Scandinavië (15%) regelmatig genoemd bij het uitbreiden van hun export. 

3.2 Hoe worden markten nu bewerkt?  
Maar liefst 50% van de bedrijven geven aan rechtstreeks zaken te doen. De overige opties zoals via 

agenten of distributeurs is opvallend laag met 9%. Dit betekent dat vooral de tussenhandel wordt 

uitgeschakeld. Een reden kan zijn dat dit kostenverhogend werkt.  

3.3 Over welke thema’s/onderwerpen wil men meer informatie krijgen:  
Drie onderwerpen springen er duidelijk uit:  

• Vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland – 44% 

• (Export) Strategie & planning – 41% 

• Vinden van geschikte marktinformatie – 41% 
 
Andere gevraagde onderwerpen:  

• Personeel, export management - 26% 

• Hoe organiseer ik mijn export afdeling - 23% 

• Product & lokale product specificaties, keurmerken - 23% 

• Juridisch - 23% 

• Taal en culturele verschillen – 20% 

• Financiële/bancaire zaken – 20% 

• Logistiek - 18% 

• Douane - 18% 
 

3.4 Hoe wilt u informatie ontvangen? 
Opvallend is dat 47% van de bedrijven aangaven zowel collectief als individueel advies te willen 

hebben. Ook webinars en seminars worden met 26% regelmatig genoemd.  

41% van de deelnemers is bereid voor informatie of ondersteuning (gedeeltelijk) te willen betalen.  

Opvallend is dat er weinig gebruik gemaakt wordt of kennis bij ondernemers is over 

exportbevorderende organisaties. Vaak is onwetendheid of geen behoefte aan ondersteuning de 

reden.  
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3.5 Van welke instrumenten/ aanbod wil men graag gebruik maken? 
• Exportwerkgroep met andere exporteurs in dezelfde fase op thema’s (fysiek) – 56% 

• Matchmaking via buitenlandnetwerk of professionele partijen – 47% 

• Oriëntatiereizen (sectorspecifiek m.n.) handelsmissies naar het buitenland – 26% 

• Webinars op export relevante thema’s (van het opzetten van een kantoor in het buitenland, 
contracten, Internationaal Merkenbeleid etc.) – 23% 

• Strategie sessies (meerjarige begeleiding of via workshops) – 20% 

• Webinars over kansen op verschillende markten (landen) – 20% 

• Exportbegeleiding en advisering door oud-exporteurs – 18% 

• Inzet studenten voor internationaal marktonderzoek – 12% 

3.6 Overige suggesties van de ondernemers 
• Creëer een loket waar bedrijven specifieke exportinformatie kunnen halen. Dat scheelt de 

ondernemer heel veel tijd omdat hij nu uit verschillende bronnen zijn informatie moet halen 
en daar zelf een geheel van moet maken. Dat geeft onzekerheid.  

• Creëer een team van ondernemers die andere ondernemers kosteloos kunnen adviseren op 
specifieke onderwerpen. Creëer daarnaast een team van specialisten die tegen betaling een 
gericht advies kunnen uitbrengen.   

4. Conclusies 
• Alle bedrijven uit de steekproef hebben wij kunnen bereiken. Door te bellen hebben wij een 

100% score.  

• Er is in alle vier gemeenten exportambitie. Met 17% van de bedrijven een geweldig 

potentieel.  

• Het aantal exporteurs ligt met 23% aanzienlijk hoger dan de 2019 cijfers. De cijfers voor 2022 

kunnen dienen als een start om de exportambitie te meten over een aantal jaren.  

• Potentie om te groeien naar het landelijke gemiddelde (9%) is duidelijk aanwezig. Bij een 

realisatie van deze groei zal dit een significante economische bijdrage gaan brengen.  

• De betrokkenheid van de gemeenten bij dit onderzoek werd door vrijwel alle ondernemers 

positief gewaardeerd.  

• Ondanks dat ondernemers veel zelf doen is door met hen te bellen de meerwaarde van 

exportstimulering gegroeid en kijken ondernemers uit naar het vervolg.  

• Opvallend is de positieve reactie op exportwerkgroepen. Meer dan de helft van de 

bedrijven willen hun kennis vergroten in exportwerkgroepen. Leren van elkaar en 

geïnspireerd en gemotiveerd worden door elkaar is hierbij belangrijk. Belangrijk om 

hier snel mee van start te gaan om zodoende de interesse vast te houden. 

• Behalve het onderwerp “export” komen er tijdens de gesprekken met de ondernemers ook 

andere items ter sprake die voor de gemeentes waardevolle informatie vormen. 
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5. Vervolgstappen  
Het projectteam heeft de resultaten geanalyseerd en komt met volgende adviezen richting de 

gemeenten: 

• Maak middelen vrij (rechtstreeks of via de Versnellingsagenda) zodat vervolgacties genomen 
kunnen worden om bedrijven met ambitie en exporteurs te kunnen traceren en om invulling 
te geven aan de vragen (en inzet van instrumenten) van de exporteurs en de bedrijven die 
ambitie hebben om te gaan exporteren.  
 

o Door te bellen met bedrijven krijg je de verhalen en hun ambitie te horen. Je krijgt 
dan de kans bedrijven te interesseren voor specifieke instrumenten. Bel daarom 
meer bedrijven om meer bedrijven te interesseren. Laat dit bellen doen door ervaren 
coaches/adviseurs. 
 

o Ga gericht bellen met bedrijven die potentie hebben (bijvoorbeeld de sector 
industrie) . Bezoek de bedrijven die serieuze interesse hebben om hun export uit te 
breiden of hun export ambitie op willen starten. 
 

o Start zo spoedig mogelijk een aantal exportwerkgroepen op. Kijk daarbij naar de fase 
waarin een bedrijf zit (startend, ervaren etc.) en probeer ook sectoraal 
gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Pak nu door om te voorkomen dat de 
interesse weer gaat afnemen.  
 

o Formeer een groep van organisaties en partijen die bedrijven kunnen ondersteunen 
bij hun ambitie.  Dat kan voor een startende exporteur zijn die zich eerst eens wil 
oriënteren (1e lijns ondersteuning) tot bedrijven die aan de slag willen en daarbij 
geholpen willen worden (2e lijns).  

 

 

 

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 

2021-2. De versnellingsagenda is onderdeel van de Regio Deal Noordoost-Fryslân.   
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