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Samenvatting
This research is set up to accomplish the research objective: “to formulate an international entry
strategy for the company for the upcoming 5 years by giving an overview of the different strategies
and by analyzing the company’s internal and the external area”.
This research consists of two parts: a literature study and an empirical research.
The company has designed a product which can produce electricity by using waste water. This waste
water can be industrial, but also from households. In this research, only the industrial waste water will
be used. For this international entry strategy, the United States of America and Thailand are defined
as target countries.
To accomplish the research objective, a general research question is formulated:
“What is a proper international entry strategy for the company for the upcoming 5 years?”
To answer this general research questions, two specific research questions are formulated:
1. What is an international entry strategy?
2. Which factors influence the formulation of an international entry strategy for the company?
The literature study aims that an international entry strategy contains the following decisions:
The choice of the target market and the target product
The objectives which have to be accomplished
The mode of entry at the target market
The marketing plan to entry the target market
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In this research, to formulate an international entry strategy the dimensions risk and control (of the
2
value chain) will be used. These dimensions are linear related to each other and on the line there are
situated several entry modes: every entry mode has an own level on the dimension risk and control.
To define an international entry strategy, the following factors will influence this:
Target country market factors
Target country production factors
Home country factors
Target country environment factors
Product factors
Factors with respect to knowledge and resources
Within these factors, there are formulated several indicators which are used by finding data and
analyzing the factors which influence the international entry strategy.
Since September 2008, the world became in a financial crisis. Due to this crisis, most of the data is
unreliable. Also most of the models do not take into account such a crisis, so it is difficult to make
analysis and making right conclusions. Because of this crisis, in this research there have been
formulated 3 scenarios which describe three different time paths of the crisis:
Scenario 1: the crisis will continue maximum one year
Scenario 2: the crisis will continue minimum one year with a maximum of three years
Scenario 3: the crisis will continue minimum three years with a maximum of five years
After analyzing the data and factors there will be formulated an international entry strategy. Because
of the financial crisis, this formulated international entry strategy will be examined to the different
scenarios which are mentioned above. Within every scenario there will be examined if the formulated
strategy is the right one in this scenario for the company.
1
2

Root (1998)
Mühlbacher, e.a. (2006)
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The conclusion of this research is to entry the target countries, by using an agent. By using this
strategy, the risk for the company is low and the control can be indicated as normal and the
employees of the company can spend their time to produce and develop the product and the agent
can try to sell the product. Next, the financial risk is low because the agent gets paid by a provision of
every sold product. After a few years the strategy product-/contract management will be a good follow
up.
When we look at scenario 1, the entry strategy by using an agent, will be a right one. This time, till the
economy is repaired, can be used to develop this entry strategy. Still the product-/contract
management can be a good follow up.
Looking at scenario 2, the entry strategy agent is still an appropriate entry strategy, but an agent does
not work only for the company, the risk can be, that the agent spends more energy to other companies
he or she works for. The upcoming period is unsure, so the company needs to take in consideration
low sales. At least, when the company decides to wait, they have to monitor the economy to not be too
late when the economy repairs.
When we look at the last scenario, the worst scenario, the formulated international entry strategy is not
the most appropriate strategy for the company, because what is said about scenario 2, about the
agent does not work for the company only, is also true for this scenario. At this scenario the company
has taken more in consideration low sales. A more appropriate entry strategy by this scenario is
exporting. With this strategy, the company sells the product by themselves.
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1

Introductie

Zeker na de film “An inconvenient truth” van Al Gore over het opwarmen van de aarde is iedereen in
de ban van de klimaatverandering zoals deze nu heerst op aarde. Sceptici spreken zelfs over een
klimaatcrisis.
Door de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en diverse industriële en agrarische
activiteiten stijgt de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer waardoor de aarde
langzaamaan opwarmt. Volgens het onderzoek “Climate change 2007” van de Intergovernmental
3
Panel on Climate Change (IPCC) is de temperatuur op aarde de afgelopen honderd jaar (1906 –
2007) gestegen met 0,74 ºC.
Voor de komende twee decennia wordt voorspeld dat de temperatuur verder stijgt met 0,2 ºC.
Voorraden van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) raken op waardoor er gezocht moet worden
naar andere energiebronnen om aan de wereldwijde energiebehoefte te kunnen blijven voldoen.

1.1 Algemene beschrijving
4

Bedrijf X is opgericht eind 2008. Bedrijf X heeft eind 2008 het product van bedrijf Y in licentie
overgenomen. Bedrijf Y heeft het product ontwikkeld. Oprichter van bedrijf Y is persoon 2. Persoon 2
heeft Milieuhygiëne gestudeerd aan de universiteit van Wageningen en is in 1988 gepromoveerd aan
de Universiteit van Hannover (D). Voor de Duitse overheid werkte hij ondermeer vier jaar in Thailand
aan diverse afvalwater projecten en daarna in Jamaica aan milieuvriendelijke afvalwater behandeling.
Dit was het begin van het idee voor bedrijf Y.
Bedrijf X verkoopt en ontwikkeld in samenwerking met bedrijf Y afvalwaterzuiveringsinstallaties
waarmee (op kleine schaal) energie kan worden opgewekt. In een bassin (1) met afvalwater worden
met behulp van methaanbacteriën gassen opgewekt. Deze gassen kunnen als energiebron worden
gebruikt voor de generator (2) welke naast het bassin met afvalwater is opgesteld. Deze generator
wekt elektriciteit op die kan worden gebruikt door de eigenaar van de installatie, maar kan ook worden
doorverkocht aan de energiemaatschappij (3) zoals dat onder andere ook gebeurt bij zonnecellen.
Als alternatief van het opwekken van elektriciteit kunnen deze gassen ook gebruikt worden voor het
opwarmen van water of voor het opwekken van stoom.

2

3

1

Figuur 1-1: Schematische weergave van de afvalwater installatie
De installatie werkt het beste bij een temperatuur van 18 tot 30 °C. Door deze hoge temperatuur
kunnen methaan bacteriën sneller hun werk doen zodat er meer gassen vrijkomen als energiebron
voor de generator.

3
4

Intergovernmental Panel on Climate Change (2007)
Vanaf dit punt zal waar bedrijf staat vermeld, bedrijf X worden bedoeld.
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De afvalwater installatie heeft als eigenschap dat deze door de lokale bevolking kan worden
opgebouwd en geïnstalleerd. Verink heeft de installatie op een manier ontworpen dat deze in één
zeecontainer past waardoor transport wordt vergemakkelijkt.
Na een korte instructie kan de installatie worden opgebouwd en geïnstalleerd. Op deze wijze wordt de
lokale bevolking betrokken bij de ontwikkeling en kunnen zij ook „een steentje bijdragen‟ aan hun
energiewensen.
Ondanks dat het een eenvoudig te installeren installatie is, wil dit niet zeggen dat het geen complex
product is.
De ontwikkeling van de installatie is een veelzijdig proces waarbij rekening gehouden moet worden
met diverse factoren, zoals het klimaat waar de installatie dient te opereren en de kwaliteit van het
afvalwater.
Het doel van de installatie is het opwekken van energie welke afgezet kan worden tegen de prijs wat
een kilowattuur kost welke opgewekt is met olie.

1.2 Probleembeschrijving
Bedrijf X heeft een zeer complex product ontworpen waarbij ontwikkeling steeds een belangrijke
positie inneemt in de bedrijfsvoering.
Op dit moment zijn er een drietal installaties geplaatst waarmee getest wordt. Gedurende deze tests is
het van belang om het rendement van de installatie te bepalen en deze te kunnen doorvoeren naar
een algemene productbeschrijving en kosten, en dus ook verkoopprijs, van de installatie. Reden
hiervoor is de complexiteit van het product en de verschillende randvoorwaarden en factoren welke
invloed hebben op de werking van de installatie. Elk product moet ontworpen worden naar de lokale
randvoorwaarden en omstandigheden.
In dit onderzoek zal als uitgangspunt worden gebruikt een product voor een bassin ter grootte van
3
1.000 m . Met dit gegeven zal in dit onderzoek worden gerekend.
In bijlage III is een berekening toegevoegd van de kostprijs en verkoopprijs van het product voor dit
3
voorbeeld. De kostprijs voor het product met een capaciteit van 1.000 m is 56.000 US$ (€ 42.200,45).
De verkoopprijs is 70.000 US$ (€ 52.750,57).
Een belangrijke factor voor het functioneren en het rendement is de kwaliteit van het afvalwater.
Wanneer het afvalwater weinig effectieve stoffen bevat waarmee de methaan gassen opgewekt
kunnen worden, zal het rendement van de installatie minder zijn.
De temperatuur van de omgeving is ook een belangrijke factor. De installatie werkt optimaal wanneer
de omgevingstemperatuur hoog is, dat wil zeggen tussen de 18 en 30 graden Celsius. Een lagere
temperatuur resulteert in een langzame vorming van methaangassen, tot zelfs geen vorming van
methaangassen: hoe hoger de temperatuur, hoe beter de activiteit. Een kanttekening is hierbij op zijn
plaats: wanneer de temperatuur boven de 40 ºC komt zal de activiteit van de installatie afnemen.
Hieruit valt te concluderen dat de installatie het beste werkt in landen met een hoge temperatuur,
waarbij dus de landen op het noordelijk halfrond van de aarde in eerste instantie niet tot de doelgroep
van bedrijf X behoren. De landen rond de evenaar en op het zuidelijk halfrond zijn bepaald tot de
target landen voor bedrijf X.
Bedrijf X heeft een tweetal landen bepaald welke zullen fungeren als targetlanden voor de eerste
termijn van ongeveer 2 jaar: Het zuidelijke deel van de Verenigde Staten van Amerika (Bijlage I) en
Thailand (Bijlage II). Voor het zuidelijk deel van de VS is een denkbeeldige lijn getrokken van Los
Angelos (Oost kust) naar Washington (West kust). Het gebied reikt dus van deze lijn naar het zuiden
tot de landgrens met Mexico.
Deze targetlanden zijn gekozen op basis van de volgende criteria.
 Een belangrijk criterium is de politieke stabiliteit van een land. De installatie kan pas worden
gebouwd wanneer er een vergunning is verleend. Gemiddeld zal het minimaal een jaar duren

4

Een internationale strategie:
De toetreding tot de markt van nieuwe energiebronnen




voordat de investering in het product rendabel is. Voor de rendementsberekening is het dus
ook van belang dat het land politiek stabiel is om niet voor onaangename verrassingen te
komen staan, zoals een verbod op import van buitenlandse producten of het gebruik van
alternatieve wijzen van energie opwekken. Door deze wijzigingen zou het product niet meer
mogen functioneren en is de investering waardeloos geworden.
Een ander criterium is het klimaat van het land. Zoals eerder genoemd kan de installatie het
beste functioneren in temperaturen tussen de 18 en 30 ºC.
Als laatste criterium is de interesse van de betreffende targetlanden op het gebied van nieuwe
energie. Door de toenemende dreiging van uitputting van fossiele brandstoffen en de
prijsstijgingen is er steeds meer vraag naar alternatieve brandstoffen. Thailand en de VS
hebben, naar zeggen van Verink, hier interesse in.

Op dit moment is Verink al bezig met werkzaamheden op het gebied van afvalwater in Thailand,
waardoor Thailand dus ook een targetland is geworden voor bedrijf X. De VS zijn vooral gekozen op
het gebied van de criteria op het gebied van politieke stabiliteit en klimaat.
De installatie is op een wijze ontworpen waarbij deze als een bouwpakket in één zeecontainer kan
worden vervoerd. Hier ligt wel de grootte van de installatie aan ten grondslag. Het bouwpakket van het
3
product, waarbij in dit onderzoek wordt vanuit gegaan voor een bassin van 1000 m , past in één
zeecontainer van 40 ft.
De installatie van het bouwpakket is op een dusdanige wijze ontworpen waarbij het door de lokale
bevolking kan worden geïnstalleerd. Er is weinig technische kennis nodig bij het installeren. Met het
installeren van de installatie op locatie door de lokale bevolking is ervaring opgedaan tijdens projecten
in Jamaica en Cuba.
Een belangrijk onderdeel van een goed werkende installatie is het onderhoud. Jaarlijks zal de
installatie moeten worden onderhouden, waarbij de gehele installatie wordt gecontroleerd en waarbij
ook de kwaliteit van het afvalwater zal moeten worden onderzocht. Wanneer de kwaliteit van het
afvalwater verandert zal de installatie hierop moeten worden aangepast.
Bij het onderhoud is, in tegenstelling tot het installeren, wel technische kennis van de installatie
noodzakelijk. Dit is een belangrijk aspect waar zeker rekening moet worden gehouden in dit
onderzoek naar een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X.
Verink ziet een potentieel in het gebruik van internet bij het onderhoud op afstand van de installaties.
Elke installatie wordt aangesloten op een computer welke verbonden is met het internet. Via het
internet kunnen nog nader te bepalen parameters worden geregistreerd en gecontroleerd. Wanneer
het noodzakelijk is kunnen softwarematige aanpassingen op afstand worden gewijzigd. Daardoor is
het niet noodzakelijk om voor dit soort onderhoud naar de locatie af te reizen.
Voor het fysieke onderhoud aan de installatie zal er wel naar de locatie moeten worden gereisd omdat
hiervoor noodzakelijke technische kennis vereist is.
Een mogelijkheid voor het onderhoud is het opzetten van strategisch gekozen lokale servicepunten.
Met „strategisch gekozen‟ wordt een locatie bedoeld waarmee op een efficiënte manier een groot
gebied kan worden bediend voor het onderhoud van de installatie. Een andere mogelijkheid is het
aangaan van een alliantie of agentschap van een bestaand bedrijf welke het onderhoud kan gaan
verzorgen.
Eventueel kunnen deze servicepunten, lokale bedrijven of agentschappen ook ingezet worden voor
het installeren van de installatie.
Bij het onderhoud en installatie dient er rekening gehouden te worden met het kennisniveau van het
desbetreffende land. Het goed blijven functioneren van de installatie dient een belangrijk onderdeel te
worden van de internationale toetredingstrategie.
De primaire doelgroep voor bedrijf X zijn de agro-industriële bedrijven welke op kleine tot grote schaal
afvalwater met organische stoffen als afvalproduct hebben. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven in
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onder andere Thailand welke noodles, alcohol, tapioca en palm olie produceren, maar ook de
verwerkende agro-industrie, zoals vruchtverwerking.
Naast de agro-industriële bedrijven behoren boerderijen in warme landen ook tot de primaire
doelgroep van bedrijf X. Het afvalwater wat ontstaat na het spoelen en schoonmaken van de stallen is
ook bruikbaar voor de installatie van bedrijf X.
Als secundaire doelgroep voor bedrijf X kan het huishoudelijk afvalwater worden gedefinieerd. Hierbij
is de kwaliteit van het afvalwater zeer van belang voor een optimaal rendement van de installatie.
Bedrijf X heeft steden en dorpen met een minimum van 1000 inwoners gedefinieerd voor het gebruik
van de installatie. Dit minimum is gedefinieerd met betrekking tot de minimale hoeveelheid en kwaliteit
van het afvalwater. Dorpen en steden met minder dan 1000 inwoners leveren niet genoeg kwalitatief
afvalwater.
Bedrijf X staat aan de start om de installatie op de internationale markt te brengen. Er zijn al een
aantal parameters bepaald en er zijn enige ervaringen opgedaan, maar een manier om de markt te
betreden is nog niet bekend.
Het probleem bij dit onderzoek is dan ook op welke wijze bedrijf X de internationale markt zal gaan
betreden.

1.3 Onderzoeksdoel
Dit onderzoek is praktisch georiënteerd. Het probleem is al geformuleerd. Daarom bevindt dit project
zich in de ontwerpfase van de interventiecyclus. Dit betekent dat er een aanbeveling zal worden
gedaan om het probleem op te lossen. Bij dit onderzoek zullen er aanbevelingen worden gedaan voor
een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X.
Dit luidt uiteindelijk tot het volgende onderzoeksdoel:
“Het formuleren van een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X en haar product voor de
aankomende 5 jaar door het geven van een overzicht van verschillende strategieën en het analyseren
van het bedrijf X en het marktgebied van bedrijf X”.
Met een internationale toetredingstrategie wordt bedoeld de manier waarop bedrijf X de internationale
markt gaat betreden op het gebied van het opwekken van energie op een nieuwe en innoverende
manier, namelijk met behulp van afvalwater.
Tijdens de formulering van de strategie zal er rekening gehouden moeten worden met het feit dat de
afvalwater installatie een technisch complex product is.
Het is van belang om tijdens de formulering van de strategie de factoren als productie, installatie,
onderhoud, marketing en verkoop in ogenschouw te houden.
Vervolgens zal er ook een financiële berekening worden uitgevoerd om deze aan bedrijf X te
overhandigen als voorbeeld en startpunt voor het bepalen of het voor de afnemer rendabel is te
investeren in het product. Echter zullen er voor deze berekening diverse aannames gedaan moeten
worden. De berekening zal in dit onderzoek worden gebruikt om te bepalen of het zinvol is bepaalde
targetlanden of targetregio‟s op te nemen in de internationale toetredingstrategie. Tijdens deze
berekening zullen de resultaten vergeleken worden met de olieprijs.
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1.4 Onderzoeksraamwerk
In de onderstaande figuur, figuur 1-2, is het onderzoeksraamwerk weergegeven.
Literatuur /
Desk research
Literatuur over
internationaliseringstrategie

Theoretisch raamwerk

Analyse van verkregen
informatie

Internationale
toetredingstrategie

Field research

Informatie / Data
verzamelen

Externe factoren

Interviews met
betrokkenen binnen
het bedrijf

Interne factoren

Figuur 1-2: Onderzoeksraamwerk
5

Voor praktijkgerichte onderzoeken is een zogenaamde interventiecyclus opgesteld . Een
interventiecyclus bestaat uit verschillende stappen waarin een praktijkgericht onderzoek kan worden
geplaatst. Uit deze interventiecyclus blijkt dat dit onderzoek kan worden ingedeeld in de ontwerpfase
van de interventiecyclus.

1.5 Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek naar een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X is de volgende
onderzoekshoofdvraag opgesteld:
“Wat is een geschikte internationale toetredingstrategie voor bedrijf X en haar product voor de
aankomende 5 jaar?”
Om een antwoord te geven op de onderzoekshoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld. De
antwoorden op deze deelvragen zullen uiteindelijk leiden tot een antwoord op de hoofdvraag van dit
onderzoek.
Deelvraag 1:
Wat is een internationale toetredingstrategie?
Deelvraag 2:
Welke factoren beïnvloeden het opstellen van een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X?

5

Verschuren & Doorewaard (2007)
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1.6 Onderzoekstrategie
Gedurende dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de casestudy als onderzoeksstrategie.
De casestudy heeft als doel om „een diepgaand inzicht te krijgen in een of enkele tijdruimtelijk
6
begrensde objecten of processen‟ .
Dit onderzoek heeft als doel een geschikte internationale toetredingstrategie te formuleren voor bedrijf
X. Bedrijf X is het object in dit onderzoek (de case) en is duidelijk begrensd. Daarnaast is het
onderzoeksdoel ook duidelijk begrensd: namelijk de formulering van een internationale
toetredingstrategie. Deze strategie zal alleen betrekking hebben op het bedrijf X en haar product en
zal opgesteld worden voor de aankomende 5 jaar.
Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag van dit onderzoek is het noodzakelijk antwoord te
vinden op de deelvragen van dit onderzoek.
Wanneer de antwoorden zijn gevonden op de deelvragen kan met deze antwoorden de hoofdvraag
worden beantwoord.
De eerste deelvraag heeft als doel om een theoretisch kader te schetsen over wat een internationale
toetredingstrategie is. Om tot een strategie te komen voor bedrijf X zal eerst met behulp van literatuur
duidelijk moeten worden wat een internationale toetredingstrategie is.
Een theorie geeft aan hoe de werkelijkheid eruit zou kunnen zien en geeft aan waar rekening mee
gehouden moet worden wanneer deze theorie in de praktijk wordt gebracht.
De tweede deelvraag heeft als doel een antwoord te geven over welke factoren van invloed zijn bij het
opstellen van een internationale toetredingstrategie voor een bedrijf, in dit onderzoek bedrijf X. Om tot
een goede internationale toetredingstrategie te komen is het van belang deze factoren te kennen.
De bovenstaande deelvragen zullen een basis vormen om een antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag.
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2

Theoretisch kader

In het tweede hoofdstuk van dit eindrapport van het onderzoek naar een internationale
toetredingstrategie voor bedrijf X zullen de theorieën gebruikt worden die gedurende dit onderzoek
centraal staan.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staat de deelvraag “Wat is een internationale
toetredingstrategie?” centraal. In deze paragraaf staat beschreven welke elementen van belang zijn bij
een internationale toetredingstrategie.
De tweede en volgende paragraven hebben als doel een antwoord te geven op de tweede deelvraag
van dit onderzoek “Welke factoren beïnvloeden het opstellen van een internationale
toetredingstrategie voor bedrijf X?”

2.1 Elementen van een internationale toetredingstrategie
Een toetredingstrategie is een veelomvattend plan. Volgens Root (1998) is een internationale
toetredingstrategie „het vaststellen van de doelstellingen, de middelen en het beleid voor de
internationale bedrijfsvoering van een bedrijf voor een toekomstige periode welke lang genoeg is om
de gestelde doelstellingen te behalen‟.
Om deze doelstellingen te behalen is het tijdpad voor een internationale toetredingstrategie ongeveer
tussen de drie en vijf jaar. Voor sommige bedrijven kan dit langer of korter zijn, maar het staat vast dat
het tijdpad lang genoeg is om de doelstellingen te behalen.
Voor de meeste bedrijven is het tijdpad voor een internationale toetredingstrategie tussen drie en vijf
jaar aangezien het deze tijd nodig heeft om de managers de tijd te geven voor het vormgeven van het
7
bedrijf op de lange termijn.
Bij een internationale toetredingsstrategie wordt vaak gedacht aan één strategie, maar dit is zeker niet
het geval wanneer een bedrijf meerdere markten wil betreden of meerdere producten op de markt wil
brengen. Om tot een succesvolle bedrijfsvoering te komen is het van belang om voor elk product en
voor elke markt een aparte toetredingstrategie op te stellen. Immers elke markt en elk product zijn
verschillend.
Wanneer voor alle toe te treden markten en op de markt te brengen producten een toetredingstrategie
is opgesteld kunnen deze als basis gelden voor de internationale toetredingstrategie van het bedrijf
als geheel.
8

Aan een internationale toetredingstrategie liggen een viertal beslissingen ten grondslag :
 De keuze van de target markt en het product;
 De doelstellingen welke behaald moeten worden in de target markt;
 De wijze waarop de toetreding plaats vindt op de target markt;
 Het marketingplan om de target markt te betreden

2.2 Risico en controle
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven liggen aan een internationale toetredingstrategie een
viertal beslissingen ten grondslag. Eén van die beslissingen heeft te maken met de wijze waarop de
target markt toegetreden gaat worden. Deze staat in dit onderzoek en deze paragraaf centraal.
Soms is het gemakkelijk om de wijze van toetreding van een nieuwe internationale markt te kiezen,
bijvoorbeeld door opgelegde regels door een overheid. Een voorbeeld hiervan is India. In India is het
niet mogelijk om als buitenlands bedrijf de Indiase markt van bepaalde producten te betreden zonder
een joint venture met een bestaand Indiaas bedrijf aan te gaan. Maar meestal is het niet zo
gemakkelijk en is de keuze van de wijze van toetreding moeilijker en omvangrijker.

7
8
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Het management van een bedrijf moet internationale toetredingstrategieën kiezen welke in het
verlengde liggen van het bedrijf. Daarnaast dienen de middelen van het bedrijf toereikend zijn voor
deze toetredingstrategie.
Van belang is, dat het bedrijf een inschatting maakt welke risico‟s het wil en kan lopen bij een
toetreding van een nieuwe internationale markt en waarbij het controle houdt over de gehele
waardeketen, van productie tot levering aan de klant. Figuur 2-1 geeft deze relatie tussen risico en
controle weer voor diverse situaties.
Gedurende dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van deze relatie. In paragraaf 2.3 worden de
diverse situaties verder toegelicht met daarin verschillende wijzen van toetreding en de relatie tot de
dimensies risico en controle.

Risico

Situatie 4
Marketing en productie
(Veel kapitaal)
Situatie 3
Marketing en productie
(Beperkt kapitaal)
Situatie 2
Alleen marketing
(Directe toetreding)
Situatie 1
Alleen marketing
(Indirecte toetreding)

Figuur 2-1 Risico en controle bij toetredingswijzen

Controle
9

In de bovenstaande figuur, figuur 2-1, zijn vier situaties te vinden. Deze situaties stijgen mee met de
lijn van de relatie tussen risico en controle. Elke situatie bevat een aantal internationale
toetredingstrategieën welke passen in de relatie tussen risico en controle. In de volgende paragraaf
zijn deze situaties met hun internationale toetredingstrategieën verder uiteengezet.

2.3 Wijzen van toetreding
In de vorige paragraaf stond de relatie tussen de dimensies risico en controle centraal. In figuur 2-1
zijn vier situaties van toepassing in deze relatie. In deze paragraaf staan deze situaties centraal
waarbij voor elke situatie een aantal verschillende wijzen van toetreding wordt beschreven.
Een bedrijf kan op verschillende wijzen een nieuwe internationale markt betreden. Deze wijzen
worden beschreven door Mühlbacher, e.a., (2006), welke zijn te vinden in tabel 2-1 op de volgende
pagina. Mühlbacher, e.a., hebben deze geclassificeerd langs twee dimensies. De eerste dimensie
heeft betrekking op de keuze tussen directe of indirecte toetreding. De tweede dimensie heeft
betrekking op het feit dat het bedrijf alleen marketing activiteiten of marketing en productieactiviteiten
zal gaan gebruiken op de (nieuwe) buitenlandse markt.

9
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Directe toetreding

Exporteren

Groothandel- of retailverkoop

Catalogus, telefonische en
internet verkoop

Publieke handelsorganisaties
(Importhuis)

Export management bedrijven
Export groep

Situatie 2

Situatie 1

Alleen
marketing
activiteiten

Indirecte toetreding

Buitenlandse vertegenwoordigers

Handelsbedrijven
Beperkt kapitaal

Licenties
Situatie 3

Marketing en
productie
activiteiten

Franchising
Productie- /
Contractmanagement

Situatie 4

Veel kapitaal

Tabel 2-1 Classificatie van toetredingswijzen

Samenwerkingsverband
(Joint venture)
Acquisitie
Dochteronderneming
10

Zoals in de bovenstaande tabel, tabel 2-1, te zien is zijn er diverse wijzen van toetreding mogelijk voor
een bedrijf. De verschillende wijzen van toetreding zijn verdeeld in vier verschillende situaties waarin
bedrijven kunnen verkeren. Deze wijzen van toetreding zijn hieronder verder beschreven.
Situatie 1: De wijze van toetreding met het minste risico en de minste controle op de markt is
‘indirect met alleen marketing activiteiten’:
Exporteren: Een bedrijf ontvangt een order van een buitenlands bedrijf of consument en antwoordt
hierop met een eenmalige levering aan dit bedrijf of deze consument. Het risico van opereren in het
buitenland is klein, maar de kansen voor verdere verkopen in dit land zijn ook klein. Wanneer het
exporterende bedrijf het contact niet onderhoudt zal het onwaarschijnlijk zijn toekomstige producten te
11
verkopen.
Catalogus, telefonische en internet verkoop: Catalogus en telefoon verkopen wordt gezien als een
continue verkoop van producten in het buitenland. Het risico van deze wijze van toetreden is klein,
namelijk alleen de kosten van het drukken en distribueren van catalogussen in het buitenland of de
kosten van telefoongesprekken.
De laatste jaren komt internet verkopen steeds meer in opmars. Het internet zal in de loop der tijd de
catalogus en telefonische verkoop gaan verdringen. Steeds meer consumenten, maar ook bedrijven
12
kopen producten of diensten online.
Export management bedrijven: Export management bedrijven fungeren als een extern exporterende
afdeling van een bedrijf / fabrikant. Dit soort bedrijven zijn geen volwaardig onderdeel van de
fabrikant. Dit soort bedrijven verzorgt alle stappen in het verkoopproces voor de fabrikant in het
desbetreffende land. Een veelvoorkomende afspraak tussen export management bedrijven en de
fabrikant is dat het export management bedrijf de producten koopt bij de fabrikant en geven hun eigen
naam aan het product. Sommige export management bedrijven fungeren alleen als agent zodat de
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naam van de fabrikant op het product niet gewijzigd wordt. Export management bedrijven voeren
meestal meerdere soorten producten van verschillende fabrikanten.
Deze wijze van toetreding heeft een laag risico aangezien het bedrijf / fabrikant geen investeringen
hoeft te doen in het buitenland en de producten worden ingekocht door het export management
bedrijf. Een nadeel hiervan is wel dat er niet snel gereageerd kan worden op veranderingen in de
markt of om het product te innoveren naar de wensen van de consument in het desbetreffende land
13
aangezien er geen informatie over de markt en consument beschikbaar is voor de fabrikant.
Handelsbedrijven: Een handelsbedrijf koopt producten in van de fabrikant of fungeert als een export
agent. Daarnaast importeren, investeren, produceren of verhandelen producten. Een andere functie
van deze handelsbedrijven kan ook het verhandelen van producten zijn tegen andere producten
zonder dat daar geld tegenover staat.
Handelsbedrijven opereren voornamelijk in meerdere landen en verhandelen een groot scala aan
14
producten. Ze kunnen zich ook specialiseren in een aparte industrie of productgroep.
Export Groep: Een export groep is een cluster van fabrikanten met dezelfde productielijnen of
aanvullende productlijnen welke samenwerken om een internationale markt te betreden.
De fabrikanten zijn onafhankelijk van elkaar, maar transporteren alle of het merendeel van hun export
activiteiten naar een centrale export unit die de fabrikanten individueel vertegenwoordigd.
De voordelen van deze samenwerking zijn de lage kosten, immers de kosten worden gedragen door
alle deelnemende fabrikanten, en de risicospreiding. Met deze samenwerking is het ook mogelijk voor
kleine bedrijven om te exporteren en een nieuwe internationale markt te kunnen betreden. Kleine
bedrijven hebben nog geen ervaring en weinig kapitaal beschikbaar om hun eigen export te kunnen
bekostigen.
Bij deze samenwerking kunnen ook problemen ontstaan wanneer grote orders verdeeld moeten
worden over de leden van de export groep die eventueel concurrenten zijn of wanneer leden van de
15
export groep een andere strategie gaan volgen.
Situatie 2: De wijze van toetreding met meer risico en meer controle op de markt is ‘direct met
alleen marketing activiteiten’:
Export afdeling: Uitbreiding naar internationale markten begint meestal bij het aanstellen van een
export manager dan wel een export afdeling. Dit is wel een wijze van toetreding, maar het is eerder
een logisch gevolg van de noodzaak of beslissing om een nieuwe internationale markt te betreden.
Een interne export manager of export afdeling is verantwoordelijk voor:
- Internationale verkoop en eventueel transport
- Promotie activiteiten
16
- Andere activiteiten die gerelateerd zijn aan opereren in een internationale markt.
Publieke handelsorganisaties / Importhuis: Wellicht de meest simpele vorm van toetreden met
alleen marketing activiteiten is wel het gebruiken van een importhuis. Een fabrikant verkoopt haar
producten alleen aan het importhuis in het desbetreffende land. Het importhuis verzorgt de marketing
activiteiten waardoor producten verkocht worden aan tussenpersonen of direct aan de consument /
17
eindgebruiker.
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Groothandel: Een andere mogelijkheid is de verkoop via de groothandel, een onafhankelijke
distributeur of een retailers inkoopgroep. Deze schakels in het distributiekanaal verkopen aan een
(grote) groep retailers in het desbetreffende land.
Een (onafhankelijke) distributeur verhandelt meestal minder verschillende producten en heeft daarom
18
meer de focus liggen op de producten van één fabrikant.
Agent / Vertegenwoordiger: Een relatief klein risico voor de fabrikant is het werken met agenten /
vertegenwoordigers. Het werken met agenten heeft als voordeel dat er snel gereageerd kan worden
op de veranderingen in de markt. Agenten zijn niet direct in dienst van de fabrikant maar werken op
provisiebasis. Een goed team van agenten geeft de fabrikant een mogelijkheid tot het verder groeien
in deze markt op de lange termijn. Een nadeel van het werken met agenten is dat deze agenten
19
meestal niet voor één fabrikant werken.
Situatie 3: De wijze van toetreding met beperkt kapitaal en marketing en productie is ‘indirect
met marketing en productie activiteiten’:
Licenties: Eigendomsrechten van een fabrikant, zoals patenten op technologie en processen en
handelsmerken, kunnen afgegeven worden in licentie aan een bestaand bedrijf in een voor de
fabrikant nieuwe markt. Voor een fabrikant die meerdere nieuwe markten wil gaan betreden, maar
daarvoor niet genoeg kapitaal dan wel productie en marketing capaciteit heeft, kan zijn kennis in
licentie afgeven aan een bestaand bedrijf in de nieuwe markt. Dat bedrijf zal dan de productie en
marketing activiteiten in dat betreffende land gaan uitvoeren.
Het uitgeven van licenties aan andere bedrijven geeft de fabrikant een concurrentievoordeel. Kleine
fabrikanten of fabrikanten met weinig marketingkennis over een nieuwe markt kunnen voordeel halen
uit de samenwerking met een lokaal bedrijf.
Het kapitaalrisico is met licenties relatief klein. De winst is hierdoor ook kleiner omdat deze gedeeld
moet worden met het lokale bedrijf.
De fabrikant moet wel controle blijven houden op kwaliteit en de identiteit van het lokale bedrijf. Dit om
problemen in de toekomst te voorkomen wanneer een licentie is afgelopen en er een nieuwe partner
gezocht moet worden.
Een gevaar voor de fabrikant blijft altijd dat het lokale bedrijf een (grote) concurrent wordt door de
20
technologie van het product in licentie te verbeteren.
Franchising: De redenen voor franchising zijn gelijk aan die van licenties: een fabrikant wil op een
snelle manier een nieuwe markt betreden met een beperkt kapitaal en met een klein risico. Waar
licenties alle eigendomsrechten en handelsmerken bevat en worden afgegeven, wordt er bij
franchising alleen gebruik gemaakt van handelsmerken en een door de franchisegever vooraf
bepaalde (marketing) strategie. In tegenstelling tot licenties krijgen de franchisenemers wel hulp bij het
opzetten van een bedrijf.
De meest voorkomende reden voor franchising als toetredingswijze is de combinatie tussen een
internationaal opererend bedrijf en kleine gescheiden lokale bedrijven. „Franchising neemt de plaats in
tussen de lokale marketing mix en het onderhouden van een hoge mate van internationale
21
standaarden.‟
Voor de fabrikant is het van belang dat er voor de beslissing om te gaan franchisen goed wordt
onderzocht hoe de lokale wetgeving is ingesteld op het eventueel vormen van een monopolie of de
22
eisen welke gesteld worden aan een product; zoals veiligheid en milieubelasting.
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Productiecontract: Partners van een fabrikant welke een productiecontract hebben, ontvangen geen
commissie per product, maar worden betaald naar hun prestatie. In veel gevallen ontvangen productie
partners alleen de minimale kennis en informatie om hun werk te kunnen uitvoeren.
Voornamelijk Japanse bedrijven zoeken partners om te produceren. Deze samenwerking kan leiden
tot de nieuwste productie technologieën en tot het samen ontwikkelen van nieuwe productiekennis en
23
informatie.
Contract management: Meer en meer bedrijven zoeken management contracten in nieuwe
internationale markten. Een management contract geeft het bedrijf de mogelijkheid om betrokken te
zijn in de uitvoering en ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van een nieuwe organisatie in de
nieuwe markt.
Ontwikkeling en constructie contracten in minder economisch ontwikkelde landen bevatten ook
management contracten waarin is opgenomen dat de leider van een consortium of het bedrijf het
bedrijf blijft besturen voor een vastgestelde periode voor een bepaald bedrag. Dit wordt een „turnkey
24
contract‟ genoemd.
Situatie 4: De wijze van toetreding met veel kapitaal en marketing en productie is ‘direct met
marketing en productie activiteiten’:
Samenwerkingsverband: Wanneer het benodigde te investeren kapitaal stijgt, dan stijgt ook het
risico en de noodzaak van controle. Een samenwerkingsverband kan deze elementen verdelen over
meerdere bedrijven. Dit samenwerkingsverband leidt meestal tot de oprichting van een nieuw bedrijf.
De inbreng van de bedrijven in het samenwerkingsverband kan variëren van kapitaal, maar ook van
kennis en informatie, technologie en gebouwen.
De overheid in ontwikkelingslanden eist meestal een samenwerkingsverband tussen een buitenlands
bedrijf en een lokaal bedrijf wanneer een bedrijf deze markt wil betreden. Een samenwerkingsverband
25
is dan de meest gebruikte toetredingstrategie.
Acquisitie: De meest efficiënte wijze van toetreden tot een nieuwe internationale markt, is door
middel van acquisitie. Acquisitie houdt in dat een bedrijf, welke een nieuwe internationale markt wil
betreden, een bedrijf koopt in de desbetreffende markt. Een bestaand bedrijf in deze lokale markt is al
26
bekend en heeft al naamsbekendheid gecreëerd en weet hoe de markt in elkaar steekt.
Dochteronderneming: De wijze van toetreding met het hoogste risico, maar ook met de meeste
controle is het opzetten van een dochteronderneming in het toe te treden land. Een
dochteronderneming is een onderneming welke volledig of gedeeltelijk (meer dan 50% van de
aandelen) eigendom is van een ander bedrijf, het moederbedrijf.
Doordat het moederbedrijf de zeggenschap heeft in de dochteronderneming is de controle groot.
Wanneer de dochteronderneming volledig in handen is van het moederbedrijf komt het volledige risico
voor rekening van het moederbedrijf.
Vanwege diverse lokale regelgeving in een land is het opzetten van een dochteronderneming soms
27
niet mogelijk.
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2.4 Evaluatiecriteria
In de vorige paragraaf stonden de diverse wijzen van toetreding centraal. Om tot een juiste
toetredingstrategie te komen heeft Root (1998) zes categorieën van factoren bepaald welke de keuze
van een toetredingstrategie beïnvloeden. Deze categorieën staan weergegeven in figuur 2-2 op de
volgende pagina.
De wijzen van toetreding in paragraaf 2.3 zijn afkomstig van Mühlbacher e.a. (2006). Echter, de
evaluatiecriteria zullen gebruikt worden van Root (1998). De reden hiervoor is dat Root een duidelijker
beeld schept met betrekking tot de evaluatiecriteria voor de wijze van toetreding. Vanuit het
onderzoeksperspectief en het gewenste resultaat zal Root tot een beter toe te passen resultaat leiden
voor dit onderzoek.
Met betrekking tot de verschillende wijzen van toetreding zal hier geen hinder van worden
ondervonden aangezien Root en Mühlbacher e.a. zo goed als dezelfde wijzen van toetreding
gebruiken. Mühlbacher e.a. was in tegenstelling tot Root uitgebreider in de verschillende wijzen van
toetreding.
Externe factoren

Targetland
marktfactoren

Targetland
productiefactoren

Factoren in
land van
herkomst

Targetland
omgevingsfactoren

Internationale
toetredingstrategie

Factoren m.b.t.
kennis en
middelen

Productfactoren

Interne factoren

Figuur 2-2 Factoren bij de beslissing van een toetredingstrategie

28

In de bovenstaande figuur, figuur 2-2, zijn de zes categorieën van factoren weergegeven die de
beslissing beïnvloeden om voor welke toetredingstrategie te kiezen. Deze categorieën zijn weer
opgedeeld in interne en externe factoren. Interne factoren kunnen worden beïnvloed door beslissingen
van het bedrijf. Bij externe factoren spelen deze beslissingen geen rol en worden door de omgeving
voor het bedrijf bepaald.
28
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Deze interne en externe factoren liggen ten grondslag aan de interne en externe analyse om tot een
bepaalde toetredingstrategie te komen.
Ook in deze paragraaf over de evaluatiecriteria staan de twee dimensies risico en controle en hun
relatie weer centraal.
Externe factoren
Targetland marktfactoren: De huidige en toekomstige grootte van de nieuwe internationale markt is
van groot belang bij het kiezen van een toetredingstrategie. Bij kleine markten wordt er voornamelijk
gekozen voor toetredingstrategieën met een laag break even sales volume (indirect en alleen
marketing activiteiten). Markten met een hoog verkoop potentieel hebben de voorkeur voor een
toetredingstrategie met een hoog break even sales volume (direct en marketing en productie
activiteiten).
Een andere factor binnen een markt is de concurrentiestructuur. Een markt kan variëren van een
monopolie naar een oligopolie naar een totaal vrije markt. Een totaal vrije markt heeft (natuurlijk) meer
de voorkeur dan een monopolie of oligopolie, tenzij het bedrijf zelf de monopolist of een oligopolist is.
In targetlanden waar de concurrentie vooral bestaat uit export en investeren dan hebben licenties en
29
contracten (productie en management contracten) de voorkeur.
De marketing infrastructuur is een andere factor binnen de beslissing van een toetredingstrategie. Met
een marketing infrastructuur wordt bedoeld de beschikbaarheid en kwaliteit van bijvoorbeeld lokale
agenten of distributeurs.
Een bedrijf heeft een totale controle over de markt als zij een monopolist is. Als monopolist is zij de
enige speler op de markt. Het risico is ook kleiner. De kans dat het bedrijf een monopoliepositie heeft
is zeer klein. Het is eerder waarschijnlijk dat een bedrijf een oligopolist is of dat het opereert in een
vrije markt. Wanneer een bedrijf opereert in een oligopolie zijn er een beperkt aantal aanbieders op de
30
markt. Hoe minder aanbieders op de markt hoe groter de controle over de markt en dus ook de
waardeketen en des te kleiner is het risico.
Wanneer het bedrijf operationeel is in een vrije markt zijn er meer aanbieders van een product. Het
risico wordt dus groter en de controle van de waardeketen wordt minder.
Naast de bovenstaande factoren is het in dit onderzoek ook belangrijk het klimaat in beschouwing te
nemen. De technologie zoals deze nu ontwikkeld is en verkocht zal worden, kan pas optimaal
functioneren bij een bepaald klimaat. Indien een markt niet voldoet aan de criteria van het klimaat zal
investeren in deze technologie (op dit moment) niet rendabel zijn.
Om te bepalen of het rendabel is te investeren in het product in het targetland of bepaalde regio‟s van
het targetland zal de Net Present Value (NPV) worden berekend. Aan de hand van de temperatuur, en
de daarbij behorende operationele dagen van het product zal bepaald worden of het rendabel is te
investeren in het product. Immers, wanneer de levensduur van het product korter is dan de investering
in het product rendabel wordt, is het niet rendabel hierin te investeren.
Naast de NPV is er ook een andere wijze om te berekenen of een investering rendabel is: de payback
period (terugverdientijd). De payback period wordt bereikt wanneer de som van de toekomstige
cashflows gelijk is aan het te investeren bedrag, maar stopt daar dan ook want de toekomstige
cashflows worden bij deze methode niet meegenomen. Daarom kan er met de payback period ook
niet worden bepaald of de investering meer geld oplevert. Daarnaast houdt de payback period ook
geen rekening met het moment waarop de cash flows binnenkomen. Verder houdt de payback period
geen rekening met het verdisconteren van de toekomstige cashflows. Als laatste lijkt de payback
31
periode meer de liquiditeit van een investering te beoordelen dan het rendement.
De NPV heeft deze beperkingen niet en heeft dus de voorkeur. Daarom zal in dit onderzoek de NPV
berekend worden.
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De NPV wordt berekend aan de hand van de volgende formule :
CF1 CF2
CFT
NPV= -C0 +
+
+…+
T
1+r (1+r)2
(1+r)
waarbij:
C0 = Investering
CFT = Cashflow in jaar T
r = Interest percentage
Met cashflow wordt het geld bedoeld wat in en uit het bedrijf stroomt. De cashflow wordt als volgt
33
berekend: CF = Resultaten + Afschrijvingen.
Om de cashflow te berekenen zullen in dit onderzoek diverse aannames gedaan moeten worden.
Targetland productiefactoren: Factoren welke van belang zijn bij de keuze van productie, zijn onder
andere de kwaliteit: het aantal te produceren producten, de kosten van grondstoffen, arbeid en
energie. Daarnaast zijn de kosten en kwaliteit van belang op het gebied van transport. Lage
productiekosten zullen eerder leiden tot productie op de nieuwe markt en hoge kosten van productie
zullen leiden tot productie in het land van herkomst van het bedrijf.
Daarnaast is het gemiddelde kennisniveau van de medewerkers van belang om een keuze te maken
welke toetredingstrategie past bij het desbetreffende land. Immers, als het om een technologisch
complex product gaat, zal de lokale bevolking over een bepaald niveau van kennis en vaardigheden
moeten bezitten om het product te kunnen produceren.
Een andere factor welke betrekking heeft op de lokale bevolking is de beschikbaarheid van technisch
34
geschoold personeel. Dit is van belang voor de productiemogelijkheden in de toe te treden markt.
Wanneer een bedrijf gaat produceren in het land van toetreding zullen de risico‟s ook groter worden
aangezien er niet direct zelf gecontroleerd kan worden op productiviteit, kwaliteit en kosten. Dit zal
moeten worden uitbesteed. Om deze risico‟s zo klein mogelijk te houden kan het bedrijf een
betrouwbare vertegenwoordiger in het toe te treden land aanstellen welke kennis heeft van de diverse
factoren in dat land. De controle zal toenemen wanneer er een betrouwbare vertegenwoordiger is
aangesteld, maar de controle is altijd minder dan produceren in het land van herkomst.
Factoren in land van herkomst: De factoren markt, productie en omgeving in het land van herkomst
zijn ook van belang bij de keuze van een toetredingstrategie. Immers, als een markt groot is in het
land van herkomst, kan het bedrijf eerst groot te groeien en kapitaal verwerven voordat het bedrijf een
nieuwe internationale markt kan gaan betreden. Daarnaast zijn hoge productiekosten in het land van
herkomst ook een factor waar rekening mee gehouden moet worden. Wanneer de productiekosten
lager zijn in de nieuwe markt kan het verstandig zijn om de productie te verplaatsen.
Net als bij de productiefactoren is ook bij de factoren in het land van herkomst het technisch
35
kennisniveau van de bevolking een aspect.
Als een bedrijf veel kapitaal heeft verworven, geeft dit meer controle over de waardeketen wanneer
een bepaalde markt wordt betreden. Door middel van kapitaal heeft een bedrijf de mogelijkheid
bepaalde factoren „af te kopen‟, zoals: extra middelen ter beschikking voor het aannemen van extra
controleurs en vertegenwoordigers in het toe te treden land. Wanneer deze controle groter wordt zal
het risico verminderen. Daarnaast is kennis ook een middel voor het verminderen van risico en het
vergroten van controle in de waardeketen.
Targetland omgevingsfactoren: Root (1998) is van mening dat “de politieke, economische en de
sociale cultuur binnen een land van doorslaggevende rol spelen in de keuze van een
toetredingstrategie”. De politieke cultuur binnen een targetland is waarschijnlijk het meest van belang
32
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bij de keuze van een toetredingstrategie. Wanneer een land politiek instabiel is zal een investering van
bijvoorbeeld het opbouwen van een lokale vestiging niet stabiel zijn en daardoor dus ook niet
rendabel. Daarnaast kunnen diverse andere randvoorwaarden door een overheid worden bepaald.
Een andere factor is de geografische afstand tussen het land van herkomst en de nieuwe markt.
Wanneer deze afstand groot is zal een lokale vestiging meestal rendabeler zijn dan transporteren,
aangezien de transportkosten hoger worden naar mate de afstand ook groter wordt.
Het verschil in cultuur is ook een belangrijke factor. Een groot verschil in cultuur tussen het targetland
36
en land van herkomst zal lijden tot hogere kosten voor informatie verschaffing aan de lokale markt.
Het zal waarschijnlijk zijn dat er een totaal andere wijze van zaken doen heerst. Dit brengt meer risico
met zich mee en de controle op de waardeketen zal minder zijn dan wanneer beide wijzen van zaken
doen zo goed als gelijk zijn.
Interne factoren
Productfactoren: Zeer gedifferentieerde producten met uitzonderlijke voordelen ten opzichte van
concurrerende producten geven verkopers een grote vrijheid in de prijs bepaling. Consequenties
hiervan kunnen zijn de hoge transportkosten en hoge import heffingen, maar kunnen nog steeds
concurrerend zijn in de nieuw toe te treden markt. Daarentegen, zwak gedifferentieerde producten
moeten concurreren op basis van prijs waardoor lokale productie de enige manier is om het product
op de markt te brengen.
Wanneer een product bestaat uit veel pre- en post-purchase (voor en na afloop van de koop) services
(voornamelijk voor veel industriële producten) is het moeizaam om deze op afstand op de markt te
brengen. Dit soort producten zijn overgeleverd aan de lokale branche kantoren en lokale productie.
Wanneer een product technisch ingewikkeld is, is het ook mogelijk dat het bedrijf het product in
37
licentie afgeeft aan een lokaal bedrijf.
Om tot een bepaalde toetredingstrategie te komen, is het van belang te weten in welke fase van de
productlevenscyclus het desbetreffende product zich bevindt.
De productlevenscyclus is een cyclus waar het product zich langs beweegt. In de onderstaande figuur,
figuur 2-3, is de productlevenscyclus grafisch weergegeven.
Verkoop
(# /€)

Tijd
Introductie

Groei

Volwassenheid

Verzadiging

Figuur 2-3 Productlevenscyclus

Teruggang
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In de introductiefase is er nog weinig afzet van het product. Tijdens deze fase in de
productlevenscyclus dient de markt het product te leren kennen. Meestal is deze fase de meest
kostbare fase in de levenscyclus, maar wel de belangrijkste.
Nadat de markt het product heeft leren kennen en het bekend is, zal de afzet groeien en zal er meer
winst worden gemaakt dan in de introductiefase. Tijdens deze fase is het ook nog mogelijk om
aspecten van het product te verbeteren. Daarnaast zullen concurrenten het product in een andere
vorm op de markt gaan brengen en wordt de markt heterogeen.
De afzet van het product groeit nog steeds, maar daarna zal de vraag minder sterk stijgen. Deze fase
in de productlevenscyclus wordt de volwassenheidfase genoemd.
In de volgende fase, de verzadigingfase, zal de vraag nog minder stijgen en uiteindelijk zal aan het
einde van deze fase de vraag dalen, waarna het product in de teruggangfase terecht komt.
Voor de fabrikant is het van belang om aan het einde van de volwassenheidfase een (verbeterde)
variant van het product op de markt te brengen om de verzadiging- en teruggangfase op te kunnen
39
vangen.
De verschillende fasen in de productlevenscyclus hebben allen een bepaalde mate van risico en
controle. In de introductiefase zullen de risico‟s groot zijn en de controle klein. Door de onbekendheid
van het product zal het risico van toetreding groter zijn en de controle klein. In de groeifase is het
risico nog steeds groot, maar kleiner dan in de introductiefase. In de groeifase is de markt al bekend
geworden met het product en is er een voorzichtige voorspelling te maken over de verdere toekomst
van het product. De controle wordt iets groter, maar nog steeds is het moeilijk om de controle te
houden over de toetreding wanneer het product zich in de groeifase van de productlevenscyclus
bevindt. In deze fase kan er meer controle worden gehouden wanneer het product wordt aangepast
aan de wensen van markt. In deze fase is dat nog het meest mogelijk. Wanneer het product zich in de
volwassenheidfase gaat begeven zal het risico snel afnemen aangezien de markt het product nu
zeker kent en de afzet dus groeit. De controle wordt groter, aangezien het product aangepast is aan
de wensen van de markt en de afzet dus zal stijgen. De verzadigingfase is de fase voor de
teruggangfase. In deze fase is de afzet zo goed als genormaliseerd en zullen er geen grote stijgingen
meer zijn. Het risico op mislukken zal kleiner worden en de controle is nog op hetzelfde niveau als in
de volwassenheidfase. Wanneer het product zich in de teruggangfase zal gaan bevinden zal de afzet
gaan afnemen waarbij de controle dus ook zal afnemen. Daarbij zal het risico van overleving van de
producent in deze fase liggen aan het gedrag in de verzadigingfase. Om een succesvolle speler op de
markt te blijven is het verstandig om aan het begin van de verzadigingfase van het product een nieuw
product of verbeterde variant van het product te introduceren om de afzet en dus omzet te
normaliseren.
Factoren m.b.t. kennis en middelen: Hoe meer kennis en middelen een bedrijf heeft, des te meer
wijzen van toetreding er voor een bedrijf mogelijk zijn. Kennis en middelen bevatten de volgende
onderdelen: management, kapitaal, technologische kennis, productiemiddelen en marketingkennis. De
wijze van zaken doen en de grootte van kapitaal en kennis zijn bepalend voor de wijze van toetreding.
Kennis, kapitaal en middelen zijn van belang, maar zijn niet het belangrijkste voor de keuze van een
wijze van toetreding. Het bedrijf moet welwillend zijn om deze aan te passen aan de lokale
40
omgeving.
Zoals ook al is beschreven in de factoren in het land van herkomst vergroot de controle en vermindert
het risico wanneer het bedrijf (veel) kapitaal beschikbaar heeft. Immers, bepaalde risico‟s kunnen
worden „afgekocht‟ en er is mogelijkheid tot het extra investeren in controle.

39
40

Root (1998)
Root (1998)

19

Een internationale strategie:
De toetreding tot de markt van nieuwe energiebronnen

2.5 Indicatoren
Voor de uiteindelijke keuze van een internationale toetredingstrategie zal er onderzoek gedaan
worden naar data. Om tot een juiste verzameling van data te komen staan in deze paragraaf diverse
indicatoren centraal. Deze indicatoren geven een beeld over welke aspecten van belang zijn in de
interne en externe analyse.
In de onderstaande figuur, figuur 2-4, staan voor de diverse factoren uit de vorige paragraaf de
indicatoren weergegeven.
Externe factoren

Indicatoren:
 Temperatuur
 Winstgevendheid
bedrijven
 Net Present Value

Targetland
marktfactoren

Indicatoren:

Indicatoren:
 Beschikbaarheid
technisch geschoold
personeel
 Productiekosten

 Beschikbaarheid
technisch geschoold
personeel
 Productiekosten
 Markt

Targetland
productiefactoren

Factoren in
land van
herkomst

Indicatoren:
 Politieke stabiliteit
 Handelsbeperking
 Cultuur
 Afstand

Targetland
omgevingsfactoren

Internationale
toetredingstrategie

Factoren m.b.t.
kennis en
middelen

Productfactoren

Indicatoren:

Indicator:

 Productie capaciteit
 Break even point # / €
 Gewenste afzet / omzet
 Internationale ervaring

 Fase in Product
Levenscyclus

Interne factoren

Figuur 2-4 Indicatoren behorende bij de factoren
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Indicatoren voor targetland marktfactoren
Indicatoren voor de marktfactoren in het targetland zijn de temperatuur en de mogelijkheid en
capaciteit tot investeren. Om de installatie op een juiste manier te laten werken is het van belang dat
het klimaat een relatieve constante warme temperatuur tussen de 18 en 30 graden Celsius heeft.
Daarnaast is het van belang of de markt van het land de mogelijkheid heeft om te investeren. Immers,
als het targetland niet (direct) de middelen heeft om te investeren in deze technologie zal dit invloed
hebben op de keuze van een internationale toetredingstrategie. Deze mogelijkheden van investeren
heeft een directe relatie met de indicator cultuur in dit land. Als een individuele partij niet de
mogelijkheid heeft om te investeren is er dan in het land een mogelijkheid van samenwerking tussen
partijen om toch te kunnen investeren in deze technologie? De indicator met betrekking tot de
mogelijkheid tot investeren zal gezocht worden in de database met informatie over dit land. In deze
database zal er gekeken worden naar de trend van de winst van de bedrijven in het desbetreffende
land. Openbare gegevens over de totale winstgevendheid van bedrijven in een land zullen
geanalyseerd worden. De cijfers over de winstgevendheid zullen in een grafiek worden gepresenteerd
waar een trendanalyse op zal worden uitgevoerd waardoor een trendlijn zal ontstaan. Als deze
trendlijn een stijging aangeeft in de winstgevendheid van bedrijven wordt er vanuit gegaan dat
bedrijven in het desbetreffende land de mogelijkheid hebben tot investeren. De gegevens over de
totale winstgevendheid in de VS zijn te vinden bij het “U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)”.
In Thailand zijn de cijfers over de winstgevendheid van bedrijven niet openbaar. Hiervoor zal
informatie van het Deputy Secretary General gebruikt worden. Deze instantie geeft een indicatie voor
het investeringsbeleid door de overheid en bedrijven in de komende jaren.
Indien de cijfers over de winstgevendheid van bedrijven niet openbaar zijn of niet te vinden zal er
gebruik worden gemaakt van openbare bronnen zoals deze gepubliceerd worden. Er zal gezocht
worden naar gegevens over verwachting van winstgevendheid of de verwachting van investeren in
nieuwe technologie.
Een andere factor binnen de markt in het targetland is de concurrentiestructuur. Gedurende dit
onderzoek zal hier geen aandacht aan besteed worden. Op dit moment is het product een nieuwe
uitvinding waarvan nog geen vervangende of gelijkwaardige producten zijn gesignaleerd. Er kan niet
direct worden gesproken van een monopoliepositie van het bedrijf aangezien er wel andere manieren
zijn om water te zuiveren en/of energie op te wekken. Er wordt dus vanuit gegaan dat het bedrijf zich
op een vrije markt gaat begeven met daarin meerdere aanbieders en meerdere afnemers.
Om te bepalen of bepaalde targetlanden, of regio‟s daarin, rendabel zijn om te investeren in het
product zal voor de levensduur (10 jaar) van het product de Net Present Value (NPV) berekend
worden. De NPV geeft aan of een investering rendabel is.
In dit onderzoek zal de NPV per jaar worden berekend tot het moment dat het product is afgeschreven
en vervangen moet worden. Deze termijn is 10 jaar.
Wanneer de NPV een positieve waarde heeft ( NPV > 0) dan is het rendabel te investeren. Indien de
42
NPV een negatieve waarde heeft (NPV < 0) dan is het niet rendabel te investeren.
Wanneer de NPV in eerste instantie negatief is maar in de loop van de termijn van 10 jaar positief
wordt, geeft dit aan na hoeveel tijd de investering rendabel is.
Indicatoren voor targetland productiefactoren
Wanneer er besloten wordt in het toe te treden land te gaan produceren, is het van belang om te
weten of er voldoende technisch personeel beschikbaar is. Met behulp van de hedendaagse
technologie is de productie van de installatie niet moeilijk, maar toch zal er technische kennis
aanwezig moeten zijn voor de productie.
Daarnaast is het van belang dat de productiemiddelen regelmatig onderhouden moeten worden. Deze
capaciteit moet aanwezig zijn in het toe te treden land. Hiervoor zal gekeken worden naar het aantal
afstudeerders.
Het bedrijf wenst voor de productie personeel dat minimaal een MTS (Middelbare Technische School)
opleiding heeft genoten. De productie zelf kan ook worden uitgevoerd door personeel met een VMBO
42
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opleiding (Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs) in een technische richting, maar het
onderhoud van de productiemiddelen vergt een diepere technische kennis.
Voor de vergelijking met de kennisniveaus tussen de toe te treden landen en de Nederlandse
maatstaven heeft het Nuffic een overzicht samengesteld met opleidingen in het buitenland en het
Nederlandse equivalent hiervan. In de tabel op de volgende pagina, tabel 2-2, is weergegeven welke
opleiding equivalent is aan de Nederlandse MTS en het VMBO.
Niveau in Nederland

Niveau in de Verenigde
43
Staten van Amerika

VMBO
(Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs)
MTS
(Middelbare Technische School)

Niveau in Thailand

44

High School
Associate’s Degree

Certificate in
Vocational Education

Tabel 2-2 Equivalenten in onderwijssystemen
Zoals in de bovenstaande tabel, tabel 2-2, is weergegeven onderscheidt Thailand niet de niveaus
MTS en VMBO. Deze niveaus zijn staan in Thailand gelijk aan elkaar.
Indien er weinig technisch geschoold personeel beschikbaar is, zal er gekeken worden naar de
beschikbaarheid van technische opleidingen. Op deze manier kan er toch technisch geschoold
personeel beschikbaar komen op het gewenste niveau.
Een andere indicator voor de productiefactoren in het targetland zijn de productiekosten. Deze
indicator heeft een directe relatie met de indicator voor de productiekosten in het land van herkomst.
Door een vergelijking te maken met dezelfde indicatoren met betrekking tot productiekosten kunnen
hier conclusies uit getrokken worden welke van invloed zijn op de uiteindelijke internationale
toetredingstrategie.
Bij de productiefactoren in het targetland zal gekeken worden naar de kosten van grondstoffen,
energie, transport en minimum loon. Deze indicatoren hebben een directe relatie met de indicatoren
met dezelfde factoren in het land van herkomst. Wanneer grondstoffen moeilijk te verkrijgen zijn in het
toe te treden land, de inkoopkosten daarvan of minimum lonen erg hoog zijn dan heeft dit invloed op
de te kiezen toetredingstrategie. Bij de kosten zal ook onderzocht worden of het kostbaar is om
eventueel grondstoffen te importeren in dit land.
Indicatoren voor factoren in het land van herkomst
Naast dat indicatoren voor de factoren in het targetland belangrijk zijn, zijn dezelfde factoren in het
land van herkomst ook van toepassing. Om een weloverwogen keuze te maken voor een
internationale toetredingstrategie is het van belang om te weten hoe het land van herkomst is
geïndiceerd. Doordat de indicatoren in beide factoren hetzelfde zijn kan er verantwoord vergeleken
worden tussen het targetland en het land van herkomst.
Voor de factoren in het land van herkomst is het van belang te weten of er technisch geschoold
personeel beschikbaar is, maar ook hoe het land van herkomst scoort op het gebied van
productiekosten. Is het land van herkomst een duur of goedkoop land om te produceren in vergelijking
met het targetland? Hiervoor zal gekeken worden naar de kosten van grondstoffen, energie, transport
naar de plaats van assemblage en installatie en het minimum loon. Deze indicatoren hebben een
directe relatie met de indicatoren met dezelfde factoren van productie in het targetland. Door deze
indicatoren met elkaar te vergelijken kunnen hieruit conclusies getrokken, worden welke van invloed
zijn op de uiteindelijke internationale toetredingstrategie.
Wanneer er weinig of geen technisch geschoold personeel beschikbaar is voor het bedrijf, heeft dit
een directe invloed op de te kiezen toetredingstrategie. Immers, productie van het product in het land
van herkomst zal dan niet tot de mogelijkheden behoren.
43
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Een andere indicator is de afzet van het product op de markt in het land van herkomst. Als er in het
land van herkomst ook omzet wordt gegenereerd, is hier een vangnet voor eventuele tegenvallende
resultaten in het toe te treden land. Wanneer er omzet wordt gegenereerd op de markt in het land van
herkomst kan hier kapitaal uit resulteren, wat gebruikt kan worden voor de toetreding van de nieuwe
markt. Wanneer er geen markt in het land van herkomst is, zal moeten worden aangegeven waarom
er geen markt aanwezig is in het land van herkomst en op welke manier andere factoren fungeren als
middel voor de toetreding van de nieuwe markt. Het is van belang om te weten of er een gezonde
basis is voor het bedrijf om tegenvallende resultaten op te vangen. Hiervoor zal gekeken worden naar
de huidige activiteiten van het bedrijf op de markt, zoals welke producten er op deze markt worden
afgezet en wat hiervan de omzet, afzet en winst is. Zijn deze producten een goede basis voor het
bedrijf waarop het kan terugvallen als de resultaten in de targetlanden met de installatie tegenvallen?
Komt het bedrijf in de financiële problemen als de resultaten van de nieuwe installatie tegenvallen?
Deze vragen zullen een antwoord geven op de vraag of er gezonde basis is voor het bedrijf om op
terug te kunnen vallen.
Indicatoren voor targetland omgevingsfactoren
Om investeringen terug te verdienen is het van belang dat de omgeving politiek stabiel is. Politieke
stabiliteit is van belang zodat de investeringen geen gevaar lopen op bijvoorbeeld onverwachte
onteigening of verbod op een bepaalde grondstof. Voor de status van politieke stabiliteit wordt gebruik
gemaakt van de informatie gegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan bij de reisadviezen of het land politiek stabiel is. Voor dit
onderzoek is dit voldoende.
Een andere indicator voor de omgevingsfactoren is een eventuele handelsbeperking in het toe te
treden land. Deze informatie is te vinden in de wetgeving van het desbetreffende land. Als er een
handelsbeperking is in het toe te treden land, heeft dit een invloed op de te kiezen toetredingstrategie.
In de omgevingsfactoren is cultuur ook van belang. Wanneer een investering gedaan moet worden
welke niet door één persoon of bedrijf betaald kan worden en er eventueel door meerdere bedrijven
samen geïnvesteerd wordt: in hoeverre staat de cultuur hiervoor open? Is men collectief of
individualistisch ingesteld? De indicator cultuur is nauw verbonden met de marktfactoren van het toe
te treden land. Bij deze indicator zal voornamelijk onderzoek worden gedaan naar voorbeelden op het
gebied van samenwerking tussen bedrijven onderling en (lokale) overheden en bedrijven.
Voor deze indicator zal gebruik gemaakt worden van het landenonderzoek van Hofstede uit 1980.
Ondanks dat dit onderzoek al een geruime tijd geleden is gepubliceerd wordt er momenteel nog
steeds gebruik van gemaakt. In dit onderzoek heeft Hofstede 100.000 medewerkers van IBM uit 65
landen, waaronder Thailand en de Verenigde Staten van Amerika, onderzocht op het gebied van
cultuur. In dit landenonderzoek gebruikt Hofstede een aantal waardedimensies, te weten
machtsafstand,
individualisme
versus
collectivisme,
masculiniteit
versus
feminiteit,
onzekerheidsvermijding en lang of korte termijndenken. Voor de indicator met betrekking tot de cultuur
op het gebied van individualisme of de collectieve instelling wordt gebruik gemaakt van de
waardedimensie „individualisme versus collectivisme‟. Deze waardedimensie geeft een beeld over de
mogelijkheid en welwillendheid van de bevolking op het gebied van samenwerking (collectivisme).
Een andere bron welke bij deze indicator gebruikt zal worden is het boek van Chatterjee & Nankervis
uit 2007. Chatterjee & Nankervis schetsen een beeld over de cultuur in Thailand voor de mate van
collectivisme danwel individualisme.
Indicator voor productfactoren
De indicator bij de productfactoren is de fase van de product levenscyclus van het product. Dit
gegeven is van belang voor de internationale toetredingstrategie. De levenscyclus van een product
loopt via een aantal fasen zoals deze beschreven zijn in paragraaf 2.4. Deze fasen bevatten allen
diverse aspecten welke in die desbetreffende fase van belang zijn. Deze aspecten hebben een directe
invloed op de te kiezen internationale toetredingstrategie.
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Indicatoren voor factoren m.b.t. kennis en middelen
Van belang voor de toetredingstrategie zijn de interne factoren van een organisatie m.b.t. de kennis
en middelen. Deze indicatoren scheppen een beeld over hoe het bedrijf op dit moment voor staat op
het gebied van kennis, (financiële) middelen, ervaring en capaciteit. De onderstaande vragen zijn
opgesteld om dit beeld te scheppen. De vragen welke beantwoord moeten worden zijn:
 Als er nu geproduceerd moet gaan worden heeft het bedrijf daar genoeg capaciteit voor? Met
capaciteit wordt bedoeld mankracht en machines. Zo niet, hoe gaat dit aangepakt worden?
 Wat is het breakeven point in omzet en/of afzet voor het product? Hoeveel producten moeten
er per jaar verkocht worden of hoeveel omzet moet er gemaakt worden om de kosten te
dekken?
 Wat is de gewenste afzet/omzet van het product?
 Worden de producten geproduceerd voor de voorraad of wordt het product geproduceerd op
bestelling? Hoe wordt de capaciteit (mankracht en machines) hierop aangepast?
 Is er ervaring met verkoop en contact met buitenlandse bedrijven? Zo ja, welke ervaring en is
dit positief of negatief en waarom positief of negatief?
 Waar denkt het bedrijf zelf leerpunten te hebben op het gebied van buitenlandse
bedrijfsvoering?
 Is er ervaring met het op afstand besturen van productieprocessen? Zo ja, welke ervaring en
is deze positief of negatief en waarom positief of negatief?
 Is er ervaring met de targetlanden? Zo ja, welke ervaring en is deze positief of negatief en
waarom is deze positief of negatief?
 Zijn er op dit moment zakelijke relaties actief op de toe te treden markten? Zullen deze bereid
zijn mee te helpen bij het opzetten van eventuele productie locaties of het zoeken van
agenten etc.?
Gedurende dit onderzoek wordt er weinig tot geen rekening gehouden met het aspect kosten en
kapitaal. Daarom zullen deze niet worden opgenomen als indicator voor de factoren m.b.t. kennis en
middelen.

2.6 Conclusie
Als conclusie van het theoretisch kader is er een conceptueel model ontworpen welke de relaties
aangeeft tussen de verschillende onderdelen van het theoretisch kader. Dit conceptueel model is in de
onderstaande figuur, figuur 2-5, weergegeven.
Interne factoren
Risico & Controle

Internationale
toetredingstrategie

Externe factoren

Figuur 2-5 Conceptueel model

In het conceptueel model worden de diverse variabelen weergegeven welke voor het onderzoek van
belang zijn. Dit model geeft weer op welke wijze de conclusie wordt bereikt en welke variabelen hierop
van invloed zijn.
Voor het onderzoek naar een internationale toetredingstrategie voor bedrijf X zijn de volgende
variabelen van toepassing:
 De interne en externe factoren welke van belang zijn voor de desbetreffende landen, namelijk
de Verenigde Staten van Amerika en Thailand.
 De evaluatiecriteria met betrekking tot de risico‟s en de mate van controle op de waardeketen.
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De interne en externe factoren worden gebruikt bij de interne en externe analyse. Deze analyse zal
uiteindelijk een beeld scheppen over hoe de organisatie in haar omgeving staat en hoe de omgeving
krachten uitoefent op de organisatie. Met behulp van de indicatoren voor de interne en externe
factoren zal deze analyse worden uitgevoerd.
Vanuit deze factoren wordt er gekeken welke risico‟s van invloed zijn op de toetreding van de
desbetreffende landen. Deze risico‟s moeten worden afgewogen, om tot een bepaalde internationale
toetredingstrategie te komen voor het desbetreffende land.
Daarnaast is de mate van controle op de waardeketen van belang voor de organisatie. Deze mate van
controle moet worden bepaald, zodat de combinatie van risico‟s en controle van de waardeketen
leiden tot een perfecte internationale toetredingstrategie voor de organisatie.
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3

Methodologie

Betrouwbaarheid van gebruikte gegevens in een onderzoek is belangrijk. Immers, als de verzamelde
data niet betrouwbaar is zullen de analyse en resultaten niet bruikbaar zijn.
De onderzoekstrategie van dit onderzoek is een case studie en heeft een kwalitatief karakter. Een
kwalitatief onderzoek kenmerkt zich door een klein aantal onderzoekseenheden. Bij dit soort
onderzoeken gaat het niet om grote aantallen onderzoekseenheden en berekeningen, maar juist het
45
combineren en interpreteren van de resultaten van een onderzoek.
Gedurende dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van diverse theorieën op het gebied van
internationale toetredingstrategie en onderliggende theorieën welke hierbij noodzakelijk zijn om een
gedegen beeld te krijgen over welke toetredingstrategie de beste is voor het bedrijf.
Om tot een bewuste en weloverwogen internationale toetredingstrategie te komen is het van belang
verschillende theorieën te gebruiken en deze te combineren tot één internationale toetredingstrategie.
Om een bruikbare en betrouwbare datacollectie te verkrijgen is het van belang te weten waar en hoe
gezocht moet gaan worden. Aan de hand van indicatoren kan er een weloverwogen keuze gemaakt
worden welke data bruikbaar zijn voor dit onderzoek en welke niet.
De data welke corresponderen met de indicatoren zullen worden gezocht in schriftelijke en
elektronische bronnen zoals artikelen, boeken en databases.
Voordat er gestart wordt met de beschrijving van de bronnen van de te verzamelen data, dient er eerst
een kanttekening geplaatst te worden. Sinds september 2008 is de wereld verzeild geraakt in de
kredietcrisis welke een grote rol speelt in de wereld- en landen economie. Grote banken gaan failliet
en banken durven elkaar onderling geen geld meer uit te lenen omdat het vertrouwen is verdwenen.
Een gevolg hiervan is dat de klanten van de banken, waaronder bedrijven, ook geen geld meer
kunnen lenen voor bijvoorbeeld investeringen.
Door de kredietcrisis hebben veel rekenmodellen geen waarde meer, aangezien ze niet meer gebruikt
kunnen worden. Deze modellen gebruiken het verleden als basis voor het analyseren van
verwachtingen in de toekomst. Doordat de werkelijkheid in de afgelopen maanden totaal veranderd is,
is het maken van analyses zo goed als onmogelijk.
Verwacht wordt dat het gevolg van de kredietcrisis in 2009 nog beter merkbaar wordt en dat de
economie hier een grote klap door zal krijgen. De economie zal in het komende jaar zeker niet stijgen
en de verwachting is zelfs dat de economie zal gaan krimpen, oftewel een recessie zal haar intrede
doen.
Welke invloed heeft de kredietcrisis dan op dit onderzoek? Op het moment van dataverzameling voor
dit onderzoek is de kredietcrisis vier maanden bezig. Dit is iets meer dan een kwartaal en cijfers
worden meestal per kwartaal gepubliceerd. De effecten van de kredietcrisis zijn daarom nog niet goed
zichtbaar in de gepubliceerde cijfers.
Daarnaast zijn verwachtingen en het beleid nog niet op een dusdanige wijze aangepast aan de
huidige werkelijkheid, dat bijvoorbeeld verwachtingen van investeren (sterk) naar beneden kunnen
worden bijgesteld of juist dat er meer geïnvesteerd wordt om de economie een impuls te geven.
Een ander effect kan zijn dat de neiging tot samenwerking juist groot wordt, maar het kan ook leiden
tot individualisme.
De gehele kredietcrisis leidt dus tot een economie waarbij minder geld beschikbaar is voor investeren
en zeker in nieuwe technologieën welke nog bewezen moeten worden in de praktijk. Doordat er
minder geld beschikbaar is zal dit leiden tot het kritischer kijken naar de andere indicatoren. De
indicatoren welke niet een directe relatie hebben met geld, kunnen belangrijker worden om naar te
kijken. Een land zou bijvoorbeeld coöperatiever kunnen worden naar mate het economisch minder
gaat. Dit is dan een directe relatie met de economische crisis, maar ook met het minder beschikbaar
45
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zijn van geld. Andere aspecten die van invloed zijn, zijn de dimensies risico en controle zoals deze in
het tweede hoofdstuk zijn besproken. Door de financiële crisis kan een bedrijf besluiten minder risico‟s
te nemen of juist meer controle over de waardeketen te behouden.

3.1 Databronnen
Als eerste zal gebruik worden gemaakt van de database van de EVD. De EVD is een onderdeel van
het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en ondersteunt bedrijven, kennis- en
onderwijsinstellingen en overheden in binnen- en buitenland bij internationale bedrijfsvoering en
samenwerking. Uit een persoonlijke bevestiging van de EVD blijkt dat de informatie op hun website
betrouwbaar is en uit verschillende betrouwbare bronnen wordt verzameld.
De EVD zal worden gebruikt voor de indicator met betrekking tot investeringsprojecten en
investeringsklimaat in de VS en Thailand. Voor deze indicator zal voor Thailand ook gebruik worden
van de Nederlandse Ambassade in Thailand. In de VS zal gebruik worden gemaakt van de United
States Bureau for Economic Analyses (BEA).
Daarnaast zal de EVD gebruikt worden voor de indicator politieke stabiliteit in beide landen van
toetreding. De indicator politieke stabiliteit wordt beschreven in combinatie met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Voor de data met betrekking tot het klimaat zal voor de VS gebruik worden gemaakt van het National
Oceanic and Atmospheric Administration. In Thailand zal deze data worden verzameld bij de Thai
Meteorological Department.
De indicator voor het opleidingsniveau en het aantal geslaagden en afgestudeerden voor Nederland
worden verzameld uit de database Statline van het Central Bureau voor de Statistiek.
Voor dezelfde indicator, maar dan voor de landen van toetreding zal gebruikt worden gemaakt van
lokale bronnen welke een onderdeel zijn van de overheid.
Voor deze data in Thailand zal gebruikt worden gemaakt van de National Statistical Office Thailand. In
de VS wordt gebruik gemaakt van de United States Census Bureau.
Voor Thailand zal verschillende data worden verzameld bij de Thailand Board of Investment.
Deze instantie is het aanspreekpunt voor internationaal zaken doen in Thailand. Zij verspreiden een
schat aan data over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in Thailand. Gedurende dit
onderzoek wordt de data voor de transportkosten en de gemiddelde lonen per functie verzameld bij
BOI.
Voor de importheffingen zal gebruik gemaakt worden van de Market Access Database van de
Europese Unie. Deze database bevat alle importheffingen voor alle landen van de wereld.
Om de indicator met betrekking tot cultuur te kunnen beantwoorden zal er gebruik worden gemaakt
van het landenonderzoek van Hofstede uit 1980. Ondanks dat dit al een gedateerd onderzoek is,
wordt het nog veelvuldig gebruikt bij onderzoek naar een bepaalde cultuur in een land. Daarom wordt
ook gedurende dit onderzoek deze bron gebruikt. Om toch een bron te gebruiken welke korter in de
historie is geschreven zal ook de conclusie van Chatterjee & Nankervis (2007) worden gebruikt. Deze
twee uitkomsten zullen met elkaar worden vergeleken en zal er een uitspraak gedaan kunnen worden
over de mate van individualisme en collectivisme.
Om de indicator met betrekking tot de kennis en middelen van het bedrijf te kunnen beantwoorden
zullen er diverse interviews gehouden worden met de betrokken personen uit de directe omgeving van
het bedrijf. Met behulp van de interviews kunnen de vragen zoals deze opgesteld zijn beantwoord
worden en een gedegen basis vormen voor de verdere analyse en de uiteindelijke internationale
toetredingstrategie.
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De interviews zullen worden afgenomen bij personen 2 en 3, oprichters van bedrijf Y, en persoon 1,
directeur van bedrijf X.
Personen 2 en 3 worden geïnterviewd omdat zij de oprichters van bedrijf Y zijn en een bepaalde visie
hebben op het vermarkten van het product. Verink heeft meerdere jaren ervaring met beide
targetlanden welke voor dit onderzoek van belang kunnen zijn.
Persoon 1 wordt geïnterviewd als directeur van bedrijf X waarbij vooral vragen met betrekking tot de
bedrijfsvoering en financiën worden beantwoord.
Deze personen zullen worden onderworpen aan een gestructureerd interview met open vragen,
waarbij het hoofddoel is: de vragen beantwoord te krijgen zoals deze gesteld zijn bij de indicatoren
van de diverse factoren, welke invloed hebben op de te kiezen internationale toetredingstrategie.
Daarnaast zal er schriftelijk onderzoeksmateriaal worden gevraagd naar aanleiding van deze
interviews voor een verdere verdieping van de gegeven antwoorden.

3.2 Analyse en conclusie
Naar aanleiding van de verzamelde data, vindt er een analyse plaats.
De eerste selectie van toetredingstrategieën wordt uitgevoerd middels uitsluitende criteria:
 Complex product
 Temperatuur
 Politieke stabiliteit
 Handelsbeperking
Deze criteria leiden tot directe uitsluiting van één of meerdere toetredingstrategieën.
De tweede selectie wordt uitgevoerd middels selectiecriteria. Deze criteria hebben een directe relatie
met de dimensies risico en controle. De mate van risico en controle in relatie tot deze criteria worden
bepaald door bedrijf X.
Deze selectiecriteria leiden niet tot directe uitsluiting van toetredingstrategieën, maar juist tot de meest
geschikte strategie.
De kredietcrisis is echter ook van invloed op de analyse en de conclusie. Aan de hand van de
volgende drie scenario‟s zal er gekeken worden of de meest geschikte toetredingstrategie ook in deze
scenario‟s de juiste is.
Scenario 1
Het eerste scenario houdt rekening met een crisis die nog maximaal één jaar duurt. Oftewel, de
kredietcrisis is eind 2009, begin 2010 voorbij en de economie zal zich weer herstellen tot een normaal
niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis. Het meetpunt voor een normaal niveau van de economie
is begin 2008.
Scenario 2
Scenario twee houdt rekening met de kredietcrisis die nog minimaal één jaar en maximaal drie jaar
voortduurt. Oftewel, de kredietcrisis is eind 2011, begin 2012 voorbij en de economie zal zich weer
herstellen tot een normaal niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis.
Scenario 3
Het derde scenario houdt rekening met de kredietcrisis die nog minimaal drie jaar en maximaal vijf
jaar voortduurt. Oftewel, de kredietcrisis is eind 2013, begin 2014 voorbij en de economie zal zich
weer herstellen tot een normaal niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis.
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4

Data

Dit hoofdstuk staat in het teken van de verzamelde data voor het onderzoek. In elke paragraaf staat
één factor, met de bijbehorende indicatoren, uit paragraaf 2.4 centraal. Per factor zal er beschreven
worden welke data gevonden zijn per targetland.
Wanneer er data bestaan uit bedragen in United States Dollars (US$) of Thaise Baht (TBH) dan
worden deze bedragen omgerekend met de valutakoers welke geldig was op 16 januari 2009 volgens
De Nederlandsche Bank (DNB). Deze valutakoersen zijn weergegeven in de onderstaande tabel,
tabel 5-1.
Euro
(€)

United States Dollar
( US$ )

Thaise Baht
( TBH )

1

1,327

46,279

Tabel 4-1 Valutakoersen op 16 januari 2009
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4.1 Indicatoren voor targetland marktfactoren
Verenigde Staten van Amerika
De installatie werkt optimaal wanneer de omgevingstemperatuur minimaal 18 ºC is. Daarom is o.a. het
zuidelijke deel van de VS benoemd als targetland. Dit gebied omvat de staten California, Arizona,
New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Alabama, South Carolina, Texas, Louisiana, Georgie Florida,
Hawaii en Puerto Rio. Om er zeker van te zijn dat deze eis met betrekking tot temperatuur correct is
zijn deze gegevens verzameld.
In de onderstaande tabel zijn de bovenstaande staten weergeven met daarin de gemiddelde
temperatuur per maand. De plaats van de gemeten gemiddelde temperatuur zijn de hoofdsteden van
de staten.
Staat - Hoofdstad

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Alabama - Montgomery

8,1

10,3

14,4

17,9

22,4

26,1

27,7

27,3

24,6

18,6

13,4

9,4

Gem.
Jaar
18,3

Arizona - Phoenix

12,3

14,6

17,1

21,2

26,2

31,4

33,8

33,0

30,0

23,7

16,4

12,4

22,7

Arkansas - Little Rock

4,5

7,3

11,9

16,3

21,2

25,8

28,0

27,4

23,6

17,4

10,9

6,2

16,7

California - Sacramento

7,9

10,7

12,5

14,9

18,6

21,9

24,1

23,8

22,1

18,0

11,8

7,7

16,2

Florida - Tallahassee

11,0

12,7

16,2

19,1

23,6

26,9

28,0

27,8

26,1

20,6

15,8

12,1

20,0

Georgia - Atlanta

5,9

8,2

12,4

16,4

21,0

24,9

26,7

26,1

22,9

17,1

11,9

7,4

16,7

Hawaii - Honolulu

22,8

22,8

23,5

24,2

25,1

26,4

27,1

27,7

27,5

26,8

25,4

23,8

25,3

Louisiana - Baton Rouge

10,1

11,9

15,7

19,2

23,3

26,5

27,6

27,4

25,3

20,1

15,0

11,3

19,4

New Mexico - Clayton

1,1

3,1

6,5

10,9

15,8

21,1

23,2

22,3

18,2

12,6

5,7

1,6

11,8

Oklahoma - Oklahoma City

2,6

5,7

10,6

15,4

20,2

24,9

27,8

27,3

22,9

16,7

9,4

4,2

15,6

Puerto Rico - San Juan

24,8

24,9

25,3

26,2

27,0

27,8

27,9

28,0

27,9

27,6

26,4

25,4

26,6

South Carolina - Columbia

8,5

10,8

14,9

19,1

23,3

26,7

28,7

27,8

25,0

19,1

14,1

9,8

19,0

Texas - Austin

10,6

13,1

17,0

20,5

24,2

27,5

29,2

29,2

26,4

21,6

15,8

11,6

20,6

Tabel 4-2 Gemiddelde temperatuur (ºC) in de targetstaten van de Verenigde Staten (1971-2000)
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In de bovenstaande tabel, tabel 4-2, zijn de maanden gearceerd welke aan de minimale temperatuur
van 18 ºC voldoen.

46
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De Nederlandsche Bank (2009)
US Department of Commerce - National Oceanic and Atmosheric Administration (2009)
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In tabel 4-2 is te zien dat twee staten voldoen aan de minimale jaarlijkse temperatuur van 18 ºC. In de
staten Hawaii en Puerto Rico komen de temperaturen het gehele jaar niet onder de 22,8 ºC.
Zoals te zien is voldoen alle overige staten zoals deze gekozen zijn niet aan de minimale jaarlijkse
temperatuur van 18 ºC. Zes van de elf staten voldoen op een dusdanige wijze aan de temperatuur eis
dat de installatie minimaal zeven maanden per jaar effectief kan opereren. Dit zijn de staten Alabama,
Arizona, Florida, Louisiana, South Carolina en Texas.
Eén staat, namelijk California, heeft 6 maanden een gemiddelde temperatuur boven de 18 ºC.
Drie van de elf staten voldoen op een dusdanige wijze aan de temperatuur eis dat de installatie
minimaal vijf maanden per jaar effectief kan opereren. Deze staten zijn Arkansas, Georgia en
Oklahoma.
Daarnaast is er nog één staat waar de gemiddelde temperatuur maar 4 maanden per jaar boven de
18 ºC is: New Mexico.
De berekening van de NPV welke is opgenomen in bijlage VI geeft aan dat het rendabel is te
investeren in het product wanneer de gemiddelde temperatuur minimaal zeven maanden boven de 18
ºC is. De NPV zal dan na één jaar positief worden. Indien het maar twee maanden voorkomt dat de
gemiddelde temperatuur minimaal 18 ºC is, dan is het niet rendabel om te investeren in het product
want dan zal de NPV gehele termijn negatief zijn.
Hoe langer de periode met een gemiddelde temperatuur van minimaal 18 ºC, hoe sneller de NPV
positief wordt.
Sinds George W. Bush president is van de VS heeft de overheid meer dan 44 miljard US dollar (32,8
miljard euro) geïnvesteerd om de klimaatverandering tegen te gaan en de energievoorzieningen in de
toekomst voor de VS te kunnen veilig stellen. 22 miljard US dollar (16,4 miljard euro) is hierbij besteed
aan het vinden, het ontwikkelen en het promoten van nieuwe technologieën. President Bush heeft
daarnaast 67 miljard US dollar (50 miljard euro) beschikbaar gesteld aan de US Department of Energy
voor leningen en garanties om innovatieve energie projecten welke het broeikaseffect zullen
verminderen te kunnen ondersteunen.
Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Het beschikbare en geïnvesteerde bedrag wordt ook
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besteed aan nucleaire energieopwekking.
Meestal zal een investering gedaan worden met de winst van een bedrijf. Om tot een verwachting van
investering te komen in de VS, is er gekeken naar de winstcijfers van alle bedrijven in dit land. Deze
winstcijfers zijn in een grafiek uitgezet tegen de tijd en in deze grafiek is daarbij een trendlijn
toegevoegd.
Een trendlijn is het resultaat van een regressieanalyse. Met een regressieanalyse worden punten in
een grafiek geanalyseerd waardoor er een bepaalde trend van een grafiek wordt gevonden. Deze
trend kan worden doorgetrokken in de toekomst. Deze lijn wordt de trendlijn genoemd.

48

United States Department of Energy (2006)
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Totale winst in de VS (x miljard $)
(voor belastingen)
2500,000
2000,000
1500,000
Winst
1000,000

Log. (Winst)

500,000
0,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figuur 4-1 Totale winst in de VS
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In de bovenstaande grafiek, figuur 4-1, is te zien dat de totale winst in de Verenigde Staten vanaf
2002 een stijgende lijn heeft tot heden. Er moet wel een kanttekening geplaatst worden bij de
winstcijfers in het jaar 2008. Op het moment van schrijven waren de cijfers voor het vierde kwartaal
van 2008 nog niet bekend. Daarom is er een gemiddelde berekend van de eerste drie kwartalen van
2008.
Als er wordt gekeken naar de logaritmische trendlijn (groene lijn) dan zal in de komende jaren de
totale winst nog verder stijgen, maar deze stijging is minder groot dan in het verleden.
Doordat de totale winst blijft stijgen, kan er vanuit gegaan worden dat de bedrijven meer
mogelijkheden krijgen tot het investeren in nieuwe technologieën als tenminste de standaard uitgaven
zoals lonen en grondstoffen niet te snel stijgen. Wanneer deze standaarduitgaven wel harder stijgen,
staan hiermee de winstcijfers onder druk.
De overheid is, zoals eerder al gemeld, het investeren in nieuwe energiebronnen aan het stimuleren.
Door deze stimulering, door het verstrekken van subsidies, zal de verwachting zijn dat bedrijven
eerder geneigd zijn in investering in nieuwe technologieën.
Thailand
Thailand is het tweede targetland voor dit onderzoek naar een internationale toetredingstrategie.
Thailand staat bekend om haar warme en vochtige klimaat. Volgens het Thai Meteorological
Department is de laagste temperatuur in Thailand ooit gemeten op 20 ºC. In de tabel op de volgende
pagina, tabel 4-3, zijn de gemiddelde temperaturen per regio weergeven voor het winter-, zomer- en
regenseizoen. Het winterseizoen loopt van midden oktober tot midden februari, het zomerseizoen
loopt van midden februari tot midden mei en het regenseizoen loopt van midden mei tot midden
oktober.
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United States Bureau of Economic Analysis (2008)
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Regio

Periode
Winter

Zomer

Regen

Noord

23,1

28,0

27,3

Noordoost

23,9

28,5

27,7

Centraal

26,1

29,6

28,3

Oost

26,4

28,9

28,1

Zuid - Oostkust

26,3

28,1

27,7

Zuid - Westkust

26,8

28,3

27,4

Tabel 4-3 Gemiddelde temperatuur (ºC) per seizoen voor de regio's in Thailand (1971-2000)
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De noordelijke, noordoostelijke, centrale en oostelijke gedeelten van Thailand hebben een lange
periode warm weer door de tropische natuur. Van maart tot en met mei, de heetste periode van het
jaar, kan de maximum temperatuur oplopen tot 40 ºC of hoger. De regenperiode is van invloed op de
temperatuur. De temperatuur in deze periode is lager.
Voor het product is het geen probleem dat de temperatuur kan oplopen tot 40 ºC. Wanneer de
temperatuur stijgt boven de 40 ºC dan zal ongeveer eenzelfde effect optreden als bij een temperatuur
onder 18 ºC: de activiteit van de bacteriën in het bassin zal verminderen tot totaal geen activiteit .
In de winter kan de temperatuur, door de aanvoer van koude lucht uit China, sterk zakken en vooral in
het noorden en noordoosten kan de temperatuur zakken tot bijna 0 ºC. Het zuidelijke gedeelte heeft in
51
de winter een mildere temperatuur door de aanvoer van warme lucht vanaf zee.
Op het moment van schrijven is er geen openbare informatie gevonden over de winstcijfers van
bedrijven in Thailand. Wel is er bij de Nederlandse Ambassade in Thailand een document gevonden
met daarin een verwachting van investering in infrastructuur door bedrijven en overheid. Dit document
is opgesteld door de Deputy Secretary General, dhr. Arkhom Termpittayapaisith.
In de onderstaande tabel, tabel 4-4, zijn de verwachte investeringen weergegeven.
Sector

2008

2009

2010

2011

TBH

€

TBH

€

TBH

€

Mass transit

12,514

0,270

72,565

1,568

137,331

2,967

Transport & Logistics

49,643

1,073

38,469

0,831

79,123

Energy

213,851

4,621

217,28

4,695

Housing

88,843

1,920

27,863

Telecommunication

15,804

0,341

Water Resources

55,439

1,198

TBH

Totaal
€

TBH

€

156,901

3,390

379,311

8,196

1,710

115,078

2,487

282,313

6,100

220,175

4,758

154,969

3,349

806,275

17,422

0,602

18,57

0,401

10,811

0,234

146,088

3,157

29,001

0,627

19,066

0,412

17,296

0,374

81,167

1,754

79,88

1,726

95,41

2,062

103,836

2,244

334,565

7,229

Tabel 4-4 Verwachte investeringen in Thailand (x miljoen)
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De bedragen zoals deze hierboven staan weergeven zijn een verwachting van de investeringen
gedaan door bedrijven en overheid. Zoals te zien is in tabel 4-4 wordt er in de komende jaren het
meeste geïnvesteerd in de sectoren energie en waterbronnen. Dit is zeker in het voordeel van het
bedrijf, aangezien juist deze twee sectoren door het bedrijf bediend worden.
Deze cijfers zijn ook terug te vinden in de publicatie van de EVD over Thailand. De Thaise markt van
elektriciteit groeit jaarlijks met 6%. Om aan deze groei te kunnen blijven voldoen heeft de Thaise
overheid zich voorgenomen extra te investeren in het opwekken van elektriciteit. Dit gebeurt in de
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Thai Meteorological Department (2008)
Thai Meteorological Department (2008)
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Nederlandse Ambassade in Thailand (2008)
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vorm van grote energiecentrales, maar zeker ook op kleine schaal met investeringen in alternatieve
energie.
Op dit moment zijn er onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar over de import van producten
in de Thaise energiesector. Dit betreft namelijk meestal levering van kennis welke niet naar voren
komt in de handelsstatistieken. Veel projecten op dit gebied worden uitgevoerd door Thaise bedrijven
in samenwerking met westerse bedrijven. De westerse bedrijven leveren daarbij de kennis en de
geavanceerde apparatuur en de Thaise partner verzorgt de assemblage en installatie van het
53
product.

4.2 Indicatoren voor targetland productiefactoren
Verenigde Staten van Amerika
54
De Verenigde Staten van Amerika telt op het moment van schrijven meer dan 305 miljoen inwoners .
Helaas is er geen compleet overzicht beschikbaar, met daarin opgenomen de hoogst genoten
opleiding van de inwoners per staat. Er is een tabel beschikbaar met de hoogst genoten opleiding per
staat, maar deze geeft alleen informatie over de Highschool en Bachelor graad. Deze gegevens zijn
weergegeven in de onderstaande tabel, tabel 4-5.
Staat

Totaal 25 jaar en
ouder
(x 1.000)

Voortgezet Onderwijs of hoger

Bachelor graad of hoger

Alabama

3009

82,10%

20,80%

Arizona

3821

83,10%

24,50%

Arkansas

1822

82,50%

19,00%

California

22710

80,80%

29,80%

Florida

12282

86,70%

27,20%

Georgia

5708

84,20%

28,10%

Hawaii

873

88,70%

32,30%

Louisiana

2593

79,70%

21,20%

New Mexico

1232

81,80%

26,70%

Oklahoma

2283

87,50%

22,90%

Puerto Rico

-

-

-

South Carolina

2759

83,10%

22,60%

Texas

14190

78,70%

25,50%

Tabel 4-5 Minimale opleidingsniveau inwoners per staat van 25 jaar en ouder
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Om een totaal overzicht te krijgen van de hoogst genoten opleiding per inwoner worden de gegevens
gebruikt van de totale VS. Gedurende dit onderzoek wordt er daarom vanuit gegaan dat de verdeling
voor alle staten hetzelfde is. Deze gegevens staan in tabel 4-6 op de volgende pagina.
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EVD / Ministerie van Economische Zaken (2008)
United States Census Bureau (2009)
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United States Census Bureau (2009)
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In de nu volgende tabel wordt er uitgegaan van de leeftijd ouder dan 18 jaar. In dit onderzoek wordt
aangenomen dat deze bevolkingsgroep deelneemt aan het arbeidsproces.
VS Systeem

NL Systeem

Absoluut

%

None

Geen opleiding

870.000

0,39%

Elementary School

Basisonderwijs

32.868.000

14,76%

High School Graduate

Voortgezet Onderwijs

70.108.000

31,48%

Some college, no degree

Wel onderwijs, geen graad

42.349.000

19,01%

Associate's degree,occupation

MBO

9.597.000

4,31%

Associate's degree, academic

HBO

8.641.000

3,88%

Bachelor's degree

Bachelor HBO/WO

38.924.000

17,48%

Master's degree

Master HBO/WO

13.756.000

6,18%

Professional degree

Medisch/Rechten graad

3.113.000

1,40%

Doctoral degree

Dr./Phd. graad

2.496.000

1,12%

Totaal

222.722.000
Tabel 4-6 Hoogst genoten opleiding per inwoner in de VS (18 jaar en ouder)

100,00%
56

Helaas zijn er voor de VS geen gegevens bekend over de hoogst genoten opleiding in een technische
richting. Daarnaast zijn er bij het US Census Bureau geen gegevens bekend voor de staat Puerto
Rico.
Eigenlijk is er maar één reële optie voor het transport van het product naar de VS, namelijk per schip.
Het product is groot en daardoor eigenlijk te duur om per vliegtuig te vervoeren.
Ter indicatie van de transportkosten in de VS wordt er uitgegaan van de volgende bestemming:
Montgomery, Alabama. Het vertrekpunt in deze situatie is Rotterdam Haven in Nederland. De plaats
Montgomery is gekozen omdat het transport naar deze plaats bestaat uit transport per schip en per
vrachtwagen. Het transport zal gaan via de haven van Miami, Florida.
57
De transportkosten per schip van Rotterdam Haven naar Miami kost 880 US$ (€ 663,165) . Het
58
transport per vrachtwagen naar Montgomery kost 2042 US$ (€ 1538,81) . De totale kosten van
transport van Rotterdam Haven naar Montgomery zijn dus 2922 US$ (€ 2201,96).
Verink geeft aan dat er voor het product een speciaal soort kunststof wordt gebruikt. Dit kunststof
wordt geproduceerd bij een bedrijf in Italië waarmee al zaken gedaan wordt. Indien het product in de
VS geproduceerd moet gaan worden zullen de grondstoffen geïmporteerd moeten worden.
Het importtarief wat de VS hanteert voor kunststof (code 3901.10.50) is 6,5% van de totale waarde.
59
Voor een totale installatie (code 8501.31.80) is de importheffing 2,5% van de totale waarde.
Om de bevolking te beschermen tegen uitbuiting worden er in VS minimum lonen gehanteerd. Het
minimum loon wordt in de VS vastgesteld door de US Department of Labor.
In de tabel op de volgende pagina, tabel 4-7, staan de minimum lonen per staat weergegeven.
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United States Census Bureau (2009)
Hapag-Lloyd AG (2009)
58
Hapag-Lloyd AG (2009)
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Market Acces Database (2008)
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Staat

Minimum loon / uur
US$
€

Minimum loon / dag
US$
€

Alabama

-

-

-

-

Arizona

7,25

5,41

58,00

43,28

Arkansas

6,25

4,66

50,00

37,31

California

8,00

5,97

64,00

47,76

Florida

7,21

5,38

57,68

43,04

Georgia

5,15

3,84

41,20

30,75

Hawaii

7,25

5,41

58,00

43,28

-

-

-

-

New Mexico

7,50

5,60

60,00

44,78

Oklahoma

7,25

5,41

58,00

43,28

Puerto Rico

4,10

3,06

32,80

24,48

-

-

-

-

7,25

5,41

58,00

43,28

Louisiana

South Carolina
Texas

Tabel 4-7 Minimum lonen
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In de bovenstaande tabel zijn er geen minimum lonen voor de staten Alabama, South Carolina en
Louisiana opgenomen. Deze staten hanteren volgens het US Department of Labor geen minimum
61
lonen.
Thailand
62
Thailand telt op dit moment 51.412.001 inwoners van 15 jaar een ouder . In dit onderzoek wordt
aangenomen dat deze bevolkingsgroep deelneemt aan het arbeidsproces.
In de onderstaande tabel, tabel 4-8, is een overzicht weergegeven van het aantal inwoners met de
hoogst genoten opleiding.
Hoogst genoten opleiding
(15 jaar en ouder)

Aantal

Percentage
totale bevolking

Geen

2.456.549

4,78%

Lager dan basisonderwijs

16.254.871

31,62%

Basisonderwijs

10.586.517

20,59%

Voortgezet onderwijs

15.650.359

30,44%

Hoger onderwijs

6.287.388

12,23%

Anders

29.219

0,06%

Onbekend

147.098

0,29%

Totaal

51.412.001
Tabel 4-8 Hoogst genoten opleiding

100,00%
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In de bovenstaande tabel zijn alleen de algemene opleidingen opgenomen. Helaas zijn er voor
Thailand geen gegevens bekend over de hoogst genoten opleiding in een technische richting.
Voor de productie van het product wordt er gebruik gemaakt van een speciaal soort kunststof. De
kunststof platen bestaan uit een speciale menging van diverse polyesters en zijn niet overal
60

United States Department of Labor (2008)
United States Department of Labor (2008)
62
National Statistical Office Thailand (2009)
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National Statistical Office Thailand (2009)
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verkrijgbaar. Daarom blijft er maar één optie over, namelijk het importeren van deze platen naar
Thailand. Bij importeren krijgt het bedrijf te maken met importheffingen. Voor kunststof (code
3901.10.50) is deze importheffing voor Thailand 5% van de waarde. Voor een totale installatie (code
64
8501.32.20) is de importheffing 10%.
Eigenlijk is er maar één reële optie voor het transport van het product naar Thailand: namelijk per
schip, aangezien het product alleen in een zeecontainer van 40 ft. kan worden vervoerd.
De transportkosten per schip van een Europese haven naar Bangkok zijn in de onderstaande tabel,
tabel 4-9 weergegeven.
Bestemming

20 ft. container

Europese havens

40 ft. container

Transport

TBH

US$

€

TBH

US$

€

55.800

1.711,65

1.277,35

111.600

3.423.31

2.554,71

Tabel 4-9 Transportkosten (excl. BTW) per schip van Bangkok naar Europa

in dagen
18-23
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Wanneer het product is aangekomen in Bangkok zal het nog getransporteerd moeten worden naar de
plaats van installatie. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: per trein of per vrachtwagen.
Een indicatie van de transportkosten per trein naar diverse bestemmingen in Thailand zijn in tabel
4-10 weergegeven. In tabel 4-10 wordt er gebruik gemaakt van categorie 3 en 4. Deze twee
categorieën verschillen in prijs. De categorie waarvoor gekeken moet worden voor het product van
bedrijf X is categorie 3. In categorie 3 zijn non-food producten opgenomen. Categorie 4 bestaat
voornamelijk uit food producten.
Bestemming
TBH

Categorie 3
US$

€

Categorie 4
US$

TBH

€

Chiang Mai
Eastern Seaboard (Ta Phut)

586
190,40

17,98
5,84

13,42
4,36

511,80
165,60

15,70
5,08

11,72
3,79

Hat Yai

710,10

21,78

16,25

620,70

19,04

14,21

Khon Kaen

372,50

11,43

8,53

324,30

9,95

7,43

Nakhon Ratchasima

229,2

7,03

5,25

199,40

6,12

4,57

66

Tabel 4-10 Transportkosten per ton (excl. BTW) per trein

Naast het transport van het product per trein zal ook transport over de weg noodzakelijk zijn. Dit zal
gebeuren met behulp van een vrachtwagen. De verwachting is dat deze vorm van transport niet duur
zal zijn.
Om de bevolking te beschermen tegen uitbuiting worden er in Thailand minimum lonen gehanteerd.
Deze minimum lonen verschillen per regio. In Bangkok is het minimum loon per dag het hoogst,
namelijk 194 Baht (US$ 5,95, € 4,44) per dag. De laagste minimum lonen liggen in de regio‟s Nan en
Phayo. In deze regio‟s is het minimum loon 144 Baht (US$ 4,42, € 3,30) per dag.
67
In dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van het minimum loon in Bangkok.
De Thailand BOI heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde lonen per maand van verschillende
beroepen. Voor dit onderzoek is er een selectie gemaakt uit dit onderzoek. Deze selectie is
weergegeven in de tabel op de volgende pagina, tabel 4-11.
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Market Acces Database (2008)
Thailand Board of Investment (BOI) (2008)
66
Thailand Board of Investment (BOI) (2008)
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Thailand Board of Investment (BOI) (2008)
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Beroep
TBH

Loon per maand
US$

€

General Manager

100.000

3.067,48

2289,16

Financial Controller (CFO)

63.000

1.932,52

1442,18

HR Director

50.000

1.533,74

1144,58

Marketing manager

50.000

1.533,74

1144,58

Sales / Marketing staff

15.000

460,12

343,37

Engineer

20.000

613,50

457,84

Technician

11.000

337,42

251,81

Skilled labor (geschoold werk)

8.000

245,40

183,13

Semi Skilled labor (middel geschoold werk)

7.000

214,72

160,24

Unskilled labor (ongeschoold werk)

5.800

177,91

132,77

Tabel 4-11 Gemiddelde lonen per beroep per maand

68

4.3 Indicatoren voor factoren in het land van herkomst
In de onderstaande tabel, tabel 4-12, is een overzicht weergegeven van het aantal geslaagden van
een MTS en VMBO opleiding in een technische richting.
In de vorige paragraaf zijn de cijfers weergegeven van de hoogst genoten opleiding van de
beroepsbevolking in de targetlanden. Aangezien deze cijfers geen informatie bevatten over
opleidingen met een technische richting zullen de cijfers in Nederland ook worden weergegeven in
totaal per opleidingsniveau. Dit wordt gedaan om deze indicatoren te kunnen vergelijken tijdens de
analyse. De cijfers in de onderstaande tabel zijn uit 2005. Op het moment van schrijven zijn er geen
recentere cijfers beschikbaar. Nederland telt in 2005 10.943.000 inwoners van 15 tot 65 jaar.
Opleiding / Niveau

Totaal
Absoluut
(x 1.000)

%

Technisch
Absoluut
%
(x 1.000)

VMBO / MBO niveau 1

2638

24,11%

697

6,37%

MBO niveau 2 en 3

1599

14,61%

678

6,20%

MBO niveau 4

1756

16,05%

1383

12,64%

Tabel 4-12 Hoogst genoten opleiding beroepsbevolking Nederland 15-65 jaar (2005)
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In Nederland wordt, net zoals in veel landen, een minimum loon gehanteerd. Dit minimum loon wordt
2 keer per jaar vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het
eerste deel van het jaar 2009 is dit minimum loon vastgesteld op € 63,75 per dag.
De voornaamste kosten van de productie van het product zijn de kosten van de kunststof. Deze
kunststof platen bestaan uit een speciale menging van diverse polyesters en is niet overal
verkrijgbaar.
De kosten van een kilo „ruwe‟ kunststof is € 2,70 per kilo. De productie van deze kunststof platen,
waaronder het stansen, wordt uitbesteed aan een bedrijf in Italië. De kosten per kilo van een bewerkte
plaat kunststof is € 4,= per kilo.
Bedrijf X verkoopt meer producten dan alleen het product van bedrijf Y. Dit geeft dus aan dat bedrijf X
niet volledig afhankelijk is van de verkoop van het nieuwe product. Dit is een financieel voordeel bij het
verder ontwikkelen van het bedrijf en de toetreding tot de nieuwe markten.

68
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Thailand Board of Investment (BOI) (2008)
Centraal Bureau voor de Statistiek (2009)
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4.4 Indicatoren voor targetland omgevingsfactoren
Verenigde Staten van Amerika
Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de EVD zijn de Verenigde Staten van Amerika op
het moment van schrijven politiek stabiel. Dat wil zeggen dat er geen problemen zijn op politiek gebied
en er geen aantoonbare verwachting is dat de status van de politieke stabiliteit op korte termijn zal
70
veranderen.
In de VS heerst een investeringsklimaat dat open en toegankelijk is voor buitenlandse bedrijven. Er
zijn geen overheidsprogramma‟s of overheidsregelingen welke buitenlandse bedrijven of
investeerders beoordelen of benadelen ten opzichte van binnenlandse investeerders en bedrijven. In
de VS is het relatief eenvoudig en snel, meestal binnen enkele dagen, een bedrijf op te richten. De
belastingdruk is in de VS relatief laag. Overheden zijn transparant en zijn goed toegankelijk voor
burgers en bedrijven.
De VS hecht een grote waarde aan vrij ondernemerschap en vrije mededinging. De overheid is van de
veronderstelling dat een vrije markt voordelig is voor de consument en afnemer en dat deze kunnen
71
kiezen uit een scala van producten en diensten tegen een gunstige en concurrerende prijs.
De laatste indicator welke de omgevingsfactoren in het targetland beschrijft is het collectivisme versus
individualisme: is de cultuur in het targetland collectief ingesteld of wordt er erg individualistisch
gewerkt?
72
Hofstede geeft in zijn onderzoek scores aan, waar de mate van individualisme wordt aangegeven
met een score tussen de 0 en 100 punten. 100 punten geeft aan dat de cultuur in het land zeer
individualistisch is en 0 punten geeft aan dat de cultuur in het land helemaal niet individualistisch is,
dus zeer collectief ingesteld.
Volgens het onderzoek van Hofstede zijn de VS zeer individualistisch ingesteld. De VS scoort als
hoogste in de waarden welke betrekking hebben op individualisme, namelijk 91 punten. In vergelijking:
Venezuela is zeer collectief ingesteld met een score van individualisme op 12 punten.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de VS politiek stabiel zijn en een open en toegankelijk
investeringsklimaat hebben voor buitenlandse bedrijven. Een andere conclusie is dat de VS zeer
individualistisch zijn en dus niet direct een groepsbelang voorop stellen. De conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat de VS niet direct openstaan om relaties aan te gaan voor gezamenlijke
investeringen.
Thailand
Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de EVD is Thailand op het moment van schrijven
politiek instabiel. In de afgelopen maanden zijn er diverse protesten geweest om de toenmalige
regering van Thailand af te zetten. Uiteindelijk is de toenmalige Thaise regering afgetreden en wordt
er op dit moment een nieuwe regering en coalitie gevormd. De verwachting is dat dit niet tot
wijzigingen zal leiden in het beleid en wetgeving van Thailand zoals deze gehanteerd werden door de
73
toenmalige regering.
Bedrijven uit het buitenland welke willen investeren in Thailand moeten rekening houden met de weten regelgeving zoals deze vastgelegd zijn in de „Foreign Business Act‟ (FBA). De toegang tot de
economische sectoren in Thailand zijn beperkt en dienen aan vergunningen te voldoen. In veel
sectoren zijn toch buitenlandse bedrijven actief, ondanks dat de FBA deze sectoren heeft afgesloten
voor buitenlandse investeerders. Dit is mogelijk door het bedrijf in Thailand te laten registreren als
70

EVD / Ministerie van Economische Zaken (2008) & Ministerie van Buitenlandse Zaken (2008)
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Hofstede (1980) p. 222
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Thais bedrijf en niet als buitenlands bedrijf. Het merendeel van de aandelen moet dan wel in handen
74
zijn van de Thaise onderneming.
De laatste indicator is het collectivisme versus individualisme. Om voor Thailand te bepalen of de Thai
individualistisch danwel collectief zijn ingesteld, wordt er gebruik gemaakt van het landenonderzoek
van Hofstede, maar ook van de theorie van Chatterjee en Nankervis.
Wanneer gekeken wordt naar het landenonderzoek van Hofstede uit 1980, is te zien dat Thailand een
75
sterke neiging heeft tot collectivisme. De score van Thailand op individualiteit is 20 punten.
Wordt er gekeken naar de theorie van Chatterjee en Nankervis, dan valt te concluderen dat Thailand
76
zeer individualistisch is. Maar waar zit dan het verschil?
77
e
Uit het artikel van Hofstede (2007) over het Aziatische management in de 21 eeuw geeft ook
Hofstede aan dat Thailand individualistisch is geworden. De reden hiervan is, dat wanneer een land
welvarender wordt, het steeds meer individualistisch wordt. Dit is dus het geval in Thailand. Sinds het
landenonderzoek in 1980 tot heden is Thailand welvarender geworden.
Concluderend kan dus worden gesteld dat Thailand op dit moment zeer individualistisch is ingesteld
en dus, net zoals de VS, een groepsbelang niet voorop stellen en daardoor dus niet direct openstaan
om relaties aan te gaan voor gezamenlijke investeringen.

4.5 Indicator voor productfactoren
Verenigde Staten van Amerika & Thailand
Zoals in paragraaf 2.4 is beschreven, doorloopt een product een bepaalde levenscyclus welke in de
onderstaande figuur is weergegeven. De levenscyclus van een product is onderverdeeld in vijf fasen:
de introductie-, groei-, volwassenheid-, verzadiging- en teruggangfase. In dit onderzoek wordt er
gewerkt met de VS en Thailand. Aangezien het hetzelfde product betreft zal dit product zich in beide
landen in dezelfde fase van de product levenscyclus begeven.
Wanneer de product levenscyclus toegepast wordt op het product van het bedrijf, kan worden
geconcludeerd dat dit product zich in het begin van de introductiefase van de product levenscyclus
bevindt.
Verkoop
(# /€)

Tijd
Introductie

Groei

Volwassenheid

Verzadiging

Figuur 4-2 Product levenscyclus

Teruggang
78

74

EVD / Ministerie van Economische Zaken (2008)
Hofstede (1980) p. 222
76
Chatterjee & Nankervis (2007)
77
Hofstede (2007)
78
Root (1998) p. 27
75
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Het product is onlangs ontwikkeld en gereed gemaakt voor productie en verkoop. Het product is nog
niet bekend op de markt en zal dus geïntroduceerd moeten worden. Dit is een kostbare fase, maar
wel de belangrijkste fase van de gehele product levenscyclus. Immers, als een product in deze fase
niet goed wordt geïntroduceerd en gepositioneerd in de markt, zal het moeilijker worden om de
volgende fasen succesvol te doorlopen.

4.6 Indicatoren voor factoren m.b.t. kennis en middelen
De indicatoren voor de factoren m.b.t. kennis en middelen zijn verzameld gedurende een interview
met de oprichters van bedrijf Y: personen 2 en 3 op donderdag 22 januari 2008 (Bijlage IV).
Daarnaast is ook persoon 1, directeur van bedrijf X geïnterviewd op 17 februari 2009 (Bijlage V).
In november 2008 heeft bedrijf Y het product in licentie afgegeven aan het bedrijf X. In deze
samenwerking is overeengekomen dat bedrijf Y de installatie in licentie afgeeft aan bedrijf X. Bedrijf X
neemt de projectvoering voor haar rekening: productie, marketing, verkoop en installatie van het
product en aftersales. Voor dit product heeft bedrijf X een aparte Besloten Vennootschap (BV)
opgericht en is onderdeel van de bedrijf X holding.
Bedrijf X maakt gebruik van de faciliteiten van de andere dochterondernemingen van de bedrijf X
holding.
Tijdens deze projectvoering doet bedrijf Y de technische inventarisatie op locatie waar het product
geïnstalleerd gaat worden. Het verdere verloop van het project neemt bedrijf X dan voor haar
rekening.
Verink geeft aan dat bedrijf X niet het alleenrecht heeft voor verkoop van het product. Het product kan
door een ieder binnen bedrijf Y worden verkocht. Bedrijf Y krijgt een percentage van de totale winst
van bedrijf X per verkocht product.
In deze samenwerking draagt bedrijf Y zorg voor de productontwikkeling en het ontwikkelen van
nieuwe producten en toepassingen.
De samenwerking tussen bedrijf Y en bedrijf X brengt een groter aantal voordelen met zich mee dan
wanneer bedrijf Y alleen zou opereren. Voordelen van deze samenwerking zijn:
- Vergroting van het werkkapitaal, machinecapaciteit, en mankracht.
- Bedrijf X bezit een schat aan ervaring op het gebied van commercie, internationale
bedrijfsvoering en projectmanagement.
- De naamsbekendheid en goodwill van bedrijf X op het gebied van (afval)waterzuivering is al
wereldwijd een feit: bedrijf Y zou dit eerst moeten opbouwen en door deze samenwerking is
hier al een voorsprong.
De producten zullen op bestelling worden geproduceerd. Er zal dus geen voorraad worden gehouden.
De grootste reden hiervoor is de complexiteit van het product. Het is niet mogelijk een
standaardproduct te produceren, aangezien het gehele product aangepast moet worden aan de lokale
omstandigheden, zoals de lokale temperatuur en de kwaliteit van het afvalwater.
Zoals ook besproken is in paragraaf 4.3 worden de kunststof platen ingekocht bij een bedrijf in Italië.
Zoals in de vorige alinea al is aangegeven, is er geen standaardproductie mogelijk. Een gevolg
hiervan is, is dat er ook geen standaard kostprijs bepaald kan worden.
Om toch een indicatie te geven wat de kostprijs van een product ongeveer is, is er een berekening
3
gemaakt voor een bassin van 1.000 m . De kostprijs van een product met dit gegeven is US$
56.000,= (€ 42.200,45) exclusief BTW en exclusief transport kosten van het product. Deze kosten zijn
vanzelfsprekend niet gelijk voor alle landen. De berekening van deze kostprijs is opgenomen in bijlage
III.
Voor bedrijf X is een aparte BV opgericht welke gebruik maakt van de al bestaande
dochterondernemingen van de bedrijf X holding. Bedrijf X zal daardoor weinig kosten hoeven te
maken, waardoor het break even point laag ligt. Volgens van den Hurk ligt het breakeven point op
3
€ 100.000,= omzet per jaar. Dit zijn ongeveer 2 projecten voor een installatie van 1.000m per jaar.
Voor bedrijf X worden weinig kosten per jaar gemaakt: er is maar één medewerker part time in dienst

40

Een internationale strategie:
De toetreding tot de markt van nieuwe energiebronnen
van bedrijf X voor calculaties. Aangezien de overige mankracht en capaciteit per project worden
ingeleend van de bedrijf X holding worden deze kosten per project afgerekend.
Op dit moment is er voldoende mankracht en machinecapaciteit beschikbaar om dit aantal te
produceren.
Bedrijf Y en bedrijf X hebben reeds vele ervaringen opgedaan met het zaken doen met verschillende
landen. Een greep uit deze landen zijn India, Maleisië, de Filippijnen, Egypte, Slowakije, Turkije,
Thailand en de VS. Bedrijf X heeft in Slowakije een productielocatie en in Turkije hebben ze een joint
venture met een ander bedrijf.
Een veel voorkomend negatieve ervaring is de vele bureaucratie en het weinige vertrouwen in de
zakenpartner. Het opbouwen van een vertrouwensband kost veel tijd en garandeert niet de
mogelijkheid tot zaken doen en inkomsten.
Bedrijf X heeft nog niet veel ervaring opgedaan met Thailand, zij hebben in het verleden enkele orders
gehad op deze markt. Zij hebben de ervaring dat deze markt klein is.
Voor wat betreft de targetlanden in dit onderzoek hebben bedrijf Y en bedrijf X daar al ervaring mee.
De ervaringen met Thailand zijn zeker positief te noemen, maar er zijn toch wel enkele negatieve
ervaringen te benoemen:
 Het maken van afspraken met overheden, maar ook met bedrijven duren lang en gaan
gepaard met veel bureaucratie. Hierbij horen ook de steekpenningen voor agenten en
tussenpersonen. In landen als Thailand is dit zeker niet vreemd.
 Het aanvragen van vergunningen duurt erg lang en hierbij ben je afhankelijk van de lokale
overheid. Om snel iets te kunnen regelen moeten er goede contacten zijn met ambtenaren,
waarbij steekpenningen ook zeker niet tot de onmogelijkheden behoren.
 Thailand wil graag „voor een dubbeltje op de eerste rij zitten‟ en schroomt niet een product
snel te kopiëren en zelf te produceren.
 De Thai zijn erg individualistisch ingesteld.
Naast de ervaringen met Thailand hebben bedrijf Y en bedrijf X ook al ervaring opgedaan met de VS.
Een veel voorkomend probleem in de VS is de wetgeving. In de VS duurt het ook erg lang voordat je
een vergunning hebt om te gaan installeren. Vooral voor nieuwe producten duurt de
vergunningaanvraag erg lang.
Bedrijf X holding heeft onlangs een agent aangesteld in de VS om de belangen van bedrijf X holding
te behartigen. Enkele jaren zijn er al geen orders meer geweest in de VS en daar moet deze agent
verandering in gaan brengen.
Op dit moment zijn er geen contacten met buitenlandse zakenrelaties in de targetlanden, welke
gebruikt kunnen worden voor de toetreding tot deze nieuwe targetlanden, ondanks dat bedrijf X al veel
ervaring heeft met internationaal zaken doen.
Bedrijf X heeft in het verleden wel producten verkocht in de twee targetlanden, maar dit waren
kortdurende relaties en kunnen niet gebruikt worden voor de toetreding tot deze landen.
Bedrijf X heeft al meer dan 25 jaar ervaring met internationaal zaken doen. Door deze schat aan
ervaring geeft van den Hurk aan dat er geen grote leerpunten meer zijn. Hij geeft echter wel aan dat je
in zaken doen altijd scherp moet blijven, want er kunnen zich onverwachte aspecten aandienen
waarop geanticipeerd moet worden. Men is dus nooit uitgeleerd.
Bedrijf X verwacht en hoopt 1 groot project en 4 tot 5 kleinere projecten te gaan uitvoeren per jaar.
Een groot project heeft minimaal € 1.000.000 omzet per project en de kleinere projecten minimaal €
100.000 omzet per project. Deze kleinere projecten zijn groter dan de standaardproducten van 1.000
3
m waarmee in dit onderzoek wordt gewerkt.
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4.7 Risico en Controle
Zoals in paragraaf 2.3 is beschreven wordt er tijdens dit onderzoek gewerkt met de twee dimensies
risico en controle. Aan de hand van deze twee dimensies zal er een internationale toetredingstrategie
worden bepaald. Aan elke indicator zal een score worden gekoppeld welke in relatie staat tot de
dimensies risico en controle. De scores voor de diverse factoren zijn gegeven door bedrijf X. Het is
namelijk niet aan de onderzoeker om risico‟s en mate van gewenste controle in te schatten. De mate
van risico en controle wordt gemeten aan de hand van de maatstaven van bedrijf X zelf; inside out
thinking, ten opzichte van de targetlanden: de VS en Thailand. Er zal geen onderscheid gemaakt
worden in de mate van de dimensies risico en controle voor de beide targetlanden, immers deze
zullen voor beide landen even zwaar wegen.
Aan een aantal indicatoren zijn weegfactoren gekoppeld. Deze weegfactoren geven aan dat een
indicator zwaarder meetelt in de totale score van die dimensie.
Als we kijken naar de indicator beschikbaarheid van technisch geschoold personeel in het targetland;
zal deze zwaarder wegen in de totaalscore. Het is namelijk van het grootste belang voor het
maatschappelijk verantwoord ondernemen, om personeel in het targetland te scholen en productief te
maken. Daarnaast zijn de lonen in Thailand lager dan in Nederland, waardoor dit ook financieel
voordeel oplevert.
Ervaring in het internationaal zakendoen is ook een zwaar wegende factor bij het bepalen van een
wijze van toetreding.
De dimensie risico zal worden geïndiceerd met behulp van de volgende scores:
- Veel risico: 2 punten
- Matig/normaal risico: 1 punt
- Geen risico: 0 punten
De dimensie controle zal worden geïndiceerd met behulp van de volgende scores:
- Veel controle: 2 punten
- Normale controle: 1 punt
- Geen controle: 0 punten
Indicator

Weegfactor

Risico

Controle

Score

Totaal

Score

Totaal

Winstgevendheid / Investeringsverwachting

1

1

1

1

1

Beschikbaarheid technisch geschoold personeel
(targetland)

2

2

4

2

4

Productiekosten (targetland)

1

1

1

2

2

Beschikbaarheid technisch geschoold personeel
(land van herkomst)

1

1

1

1

1

Productiekosten (land van herkomst)

1

0

0

2

2

Cultuur

1

1

1

2

2

Afstand

1

1

1

1

1

Fase in product levenscyclus

1

2

2

2

2

Productiecapaciteit

1

0

0

2

2

Break even point (#/€)

1

0

0

1

1

Gewenste omzet/afzet

1

1

1

1

1

Internationale ervaring

2

0

0

2

4

Totaal

12

23

Tabel 4-13 Waardering risico en controle
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In de tabel op de vorige pagina, tabel, 4-13, zijn niet alle indicatoren weergegeven, zoals deze wel in
hoofdstuk 2 zijn genoemd. De reden hiervoor is dat een aantal van deze indicatoren uitsluitende
indicatoren zijn. Uitsluitende indicatoren in dit onderzoek zijn: temperatuur, politieke stabiliteit en
handelsbeperking. Voor deze uitsluitende criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

43

Een internationale strategie:
De toetreding tot de markt van nieuwe energiebronnen

5

Analyse & Conclusies

Het vijfde hoofdstuk staat in het teken van de analyse van de verzamelde data van hoofdstuk vier.
Gedurende de analyse worden de data verwerkt en zal er aan het einde van de analyse een
internationale toetredingstrategie naar voren komen welke geschikt is voor bedrijf X.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal de kredietcrisis centraal staan. Deze kredietcrisis is reeds
in hoofdstuk 3 besproken. In deze paragraaf zullen er situaties geschetst worden welke aan het einde
van de analyse worden toegepast op de gevonden wijze van toetreding.
De tweede paragraaf beschrijft de eerste selectie van toetredingswijzen, zoals deze zijn weergegeven
in paragraaf 2.2. Vervolgens zal er in de derde paragraaf een selectie van toetredingswijzen gemaakt
worden door middel van de dimensies risico en controle.
Deze wijzen van toetreding zullen vervolgens in paragraaf vier worden toegepast op de drie situaties
zoals deze geschetst zijn in de eerste paragraaf.
Uiteindelijk zal er in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk een conclusie worden geschreven met
daarin de geschikte internationale toetredingstrategie voor bedrijf X.

5.1 Inleiding
In hoofdstuk vier is er melding gemaakt van de zogenaamde kredietcrisis. Door de kredietcrisis
hebben veel rekenmodellen geen waarde meer, aangezien ze niet meer gebruikt kunnen worden:
niemand had namelijk verwacht dat er een dergelijke crisis zou ontstaan. Deze modellen gebruiken
het verleden als basis voor het analyseren van verwachtingen in de toekomst. Doordat de
werkelijkheid in de afgelopen maanden totaal veranderd is, is het maken van analyses zo goed als
onmogelijk.
Door de kredietcrisis kan geen enkele analist of deskundige zeggen wanneer de crisis voorbij is en
wanneer de economie zich weer herstelt.
Om toch tot een juiste internationale toetredingstrategie te komen zijn er drie scenario‟s geschetst.
Door deze drie scenario‟s te schetsen en hierbij een analyse te maken welke toetredingstrategie
hierbij past, zal er toch een bruikbaar resultaat voor bedrijf X gerealiseerd kunnen worden.
Scenario 1
Het eerste scenario houdt rekening met een crisis die nog maximaal één jaar duurt. Oftewel, de
kredietcrisis is eind 2009, begin 2010 voorbij en de economie zal zich weer herstellen tot een normaal
niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis. Het meetpunt voor een normaal niveau van de economie
is begin 2008.
Scenario 2
Scenario twee houdt rekening met de kredietcrisis die nog minimaal één jaar en maximaal drie jaar
voortduurt. Oftewel, de kredietcrisis is eind 2011, begin 2012 voorbij en de economie zal zich weer
herstellen tot een normaal niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis.
Scenario 3
Het derde scenario houdt rekening met de kredietcrisis die nog minimaal drie jaar en maximaal vijf
jaar voortduurt. Oftewel, de kredietcrisis is eind 2013, begin 2014 voorbij en de economie zal zich
weer herstellen tot een normaal niveau zoals deze was vòòr de kredietcrisis.
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5.2 Criteria
Hoofdstuk twee stond in het teken van het theoretisch kader. In dit theoretisch kader zijn verschillende
79
wijzen van toetreding vermeld welke zijn opgesteld door Mühlbacher e.a.
Om tot een weloverwogen keuze van een internationale toetredingstrategie te komen, zal er gebruik
worden gemaakt van de indicatoren zoals deze in paragraaf 2.4 zijn beschreven.
De indicatoren zijn onderverdeeld in uitsluitende criteria en selectiecriteria. Met uitsluitende criteria
worden de indicatoren bedoeld welke direct leiden tot directe uitsluiting van één of meerdere
toetredingstrategieën. Vervolgens zal aan de hand van de twee dimensies risico en controle een
groep met toetredingstrategieën worden geselecteerd. Deze groep met toetredingstrategieën zullen
vervolgens onderworpen worden aan de tweede selectie met selectiecriteria. Met selectiecriteria
worden de indicatoren bedoeld welke niet tot een directe uitsluiting leiden van een toetredingstrategie.
In een groep met toetredingstrategieën zitten meerdere strategieën welke allemaal een optie zouden
kunnen zijn, maar door de selectiecriteria zal de meest geschikte strategie worden bepaald.

5.3 Eerste selectie: uitsluitende criteria
In tabel 2-1 staan de verschillende wijzen van toetredingstrategieën vermeld. Om een eerste selectie
van de geschikte wijzen te verkrijgen, zal er gewerkt worden met uitsluitende criteria. De volgende
indicatoren zijn geïndiceerd als uitsluitende criteria:
- Complex product
- Temperatuur
- Politieke stabiliteit
- Handelsbeperking
Als eerste wordt er geselecteerd op basis van de complexiteit van het product. Het product van bedrijf
X is dusdanig complex dat bepaalde toetredingswijzen direct zullen afvallen. Het product is namelijk
geen standaardproduct en zal telkens aangepast moeten worden aan de lokale omstandigheden,
zoals temperatuur en de kwaliteit van het afvalwater.
De temperatuur wordt gebruikt als uitsluitende criteria aangezien het product moet opereren in een
bepaalde temperatuur range, namelijk een gemiddelde temperatuur 18 tot 30 ºC. Wanneer de
temperatuur niet in deze range valt zal dat gebied niet behoren tot de (eerste) targetregio of targetland
van bedrijf X. Bij dit criterium zullen geen wijzen van toetreding afvallen, maar alleen landen of regio‟s.
Het criterium met betrekking tot de politieke stabiliteit is ook een uitsluitend criterium. Wanneer het
targetland politiek instabiel is, zal hierdoor de wijze van toetreding worden beïnvloed. Immers,
wanneer een land politiek instabiel is, is er geen grote zekerheid dat het huidige beleid lang stand zal
houden. Door deze beperking zullen direct bepaalde toetredingswijzen uitgesloten worden.
De handelsbeperking in een land behoort ook tot de uitsluitende criteria. Als er een handelsbeperking
is in het targetland voor bepaalde producten of bepaalde landen heeft deze invloed op de te kiezen
toetredingstrategie.

5.3.1 Criterium: Complex product
Wanneer er gekeken wordt naar het criterium complexiteit van het product zullen de volgende wijzen
van toetreding uitgesloten worden.
De eerste wijze van toetreding die afvalt is de “Catalogus, telefonische en internetverkoop”. Deze
wijze van toetreding richt zich op standaardproducten welke direct vanuit het schap van een fabrikant
of winkel verkocht kunnen worden. Aangezien het product van bedrijf X zeker geen standaardproduct
is, zal deze wijze van toetreding geen optie zijn.
“Groothandel- of retailverkoop” is de tweede wijze van toetreding welke geen optie is voor bedrijf X.
Ook deze wijze van toetreding richt zich op standaardproducten welke direct uit het schap verkocht
kunnen worden.
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Mühlbacher, e.a. (2006)
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De wijze van toetreding met behulp van “handelsbedrijven” valt ook af door het uitsluitende criterium
complex product. Handelsbedrijven verhandelen voornamelijk standaardproducten tussen een
fabrikant / bedrijf en de eindgebruiker. Deze bedrijven werken meestal voor meerdere bedrijven /
fabrikanten waardoor hun specifieke technische kennis voor een complex product niet volledig zal zijn
en moeilijk is te integreren.
De laatste wijze van toetreding welke bij de eerste stap al afvalt is de “Publieke handelsorganisatie /
Importhuis”. Deze wijze van toetreding zou een optie kunnen zijn voor bedrijf X wanneer het product
niet zo complex is. Een importhuis werkt meestal voor meerdere fabrikanten en beschikt niet over de
specifieke technische kennis om dit complexe product te kunnen verkopen.

5.3.2 Criterium: Temperatuur
Wanneer er gekeken wordt naar het criterium met betrekking tot de gemiddelde temperatuur zal er als
direct gevolg van dit criterium ook gekeken moeten worden of de investering rendabel is. Dit wordt
berekend aan de hand van de Net Present Value (NPV). De NPV is berekend aan de hand van
gegevens van bedrijf Y en is weergegeven in bijlage VI.
In deze berekening wordt uitgegaan van een olieprijs van 50 US$ (€ 37,68), een bassin met
3
afvalwater van 1.000 m en een afschrijvingstermijn van tien jaar. Daarnaast zal er in deze paragraaf
ook worden uitgegaan van een vervangingstermijn van tien jaar en een verkoopprijs van € 70.000,=.
Wanneer er met deze gegevens wordt gerekend is te zien dat de investering in het product niet altijd
in de afschrijving- en vervangingstermijn van 10 jaar rendabel is.
Indien de gemiddelde temperatuur minimaal 7 maanden tot het gehele jaar hoger is dan 18 ºC zal de
investering na het eerste jaar al rendabel zijn. De NPV is bij dit aantal maanden na één jaar positief.
Bij een periode zes maanden per jaar een hogere temperatuur dan 18 ºC is de investering na het
tweede jaar rendabel. In het eerste jaar is de NPV negatief, maar vanaf het tweede jaar positief.
Wanneer de gemiddelde temperatuur vijf maanden per jaar boven de 18 ºC is, dan is de investering
na drie jaar rendabel. De eerste drie jaar zal de NPV negatief zijn, maar vanaf het vierde jaar zal deze
positief zijn.
Indien de gemiddelde temperatuur vier maanden per jaar minimaal 18 ºC is, dan is de investering na
vier jaar rendabel. De eerste vier jaren zal de NPV negatief zijn, maar vanaf het vijfde jaar zal deze
positief zijn.
Wanneer de gemiddelde temperatuur drie maanden per jaar hoger is dan 18 ºC, dan is de investering
na zeven jaar rendabel. In de eerste zeven jaren zal de NPV negatief zijn, maar vanaf het achtste jaar
zal deze positief zijn.
Wanneer de gemiddelde temperatuur maximaal twee maanden per jaar 18 ºC of hoger is zal de NPV
in de gehele afschrijvings- en vervangingstermijn negatief zijn en dus niet rendabel om te investeren in
het product van bedrijf X.
In de targetstaten in de VS voldoen deze allen aan het criterium met betrekking tot de gemiddelde
temperatuur van 18 ºC. Door dit criterium zal geen staat afvallen.
Wanneer gekeken wordt naar Thailand zal investeren in alle regio‟s goed mogelijk zijn. In alle regio‟s
is de gemiddelde temperatuur per periode minimaal 23 ºC. Door deze hogere temperatuur zal de
terugverdientijd van de investering korter zijn. Thailand is dus in zijn geheel zeer geschikt om te
investeren.
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5.3.3 Criterium: Politieke stabiliteit
Het derde uitsluitende criterium is de politieke stabiliteit in een land.
De VS zijn politiek stabiel. Dat wil zeggen dat er geen problemen zijn op politiek gebied en geen
aantoonbare verwachting is dat de status van de politieke stabiliteit op korte termijn niet zal
veranderen.
Thailand is daarentegen niet politiek stabiel, oftewel politiek instabiel. In de afgelopen maanden zijn er
diverse protesten geweest om de toenmalige regering van Thailand af te zetten. Uiteindelijk is de
toenmalige Thaise regering afgetreden en wordt er op dit moment een nieuwe regering en coalitie
gevormd. De verwachting is dat dit niet tot wijzigingen zal leiden in het beleid en wetgeving van
Thailand zoals deze eerder gehanteerd werden. Normaal gesproken zou Thailand afvallen als
targetland omdat het land politiek instabiel is. Ondanks de politieke instabiliteit zal Thailand toch als
targetland doorgaan voor dit onderzoek. De verwachting is dat de politieke situatie op korte termijn
stabieler zal gaan worden. Raadzaam is het, om de politieke situatie goed te blijven monitoren en op
korte termijn nogmaals deze indicator te beoordelen.

5.3.4 Criterium: Handelsbeperking
Het laatste uitsluitende criterium is de handelsbeperking in een land.
In de VS wordt er geen handelsbeperking gehanteerd. In de VS heerst een investeringsklimaat dat
open en toegankelijk is voor buitenlandse bedrijven. Er zijn geen overheidsprogramma‟s of
overheidsregelingen welke buitenlandse bedrijven of investeerders beoordelen of benadelen ten
opzichte van binnenlandse investeerders en bedrijven. In de VS is het relatief eenvoudig en snel,
meestal binnen enkele dagen, een bedrijf op te richten. De belastingdruk is in de VS relatief laag.
Overheden zijn transparant en zijn goed toegankelijk voor burgers en bedrijven.
De VS hecht een grote waarde aan vrij ondernemerschap en vrije mededinging. De overheid gaat van
de veronderstelling uit, dat een vrije markt voordelig is voor de consument en afnemer en dat deze
kunnen kiezen uit een scala van producten en diensten tegen een gunstige en concurrerende prijs.
In Thailand worden verschillende handelsbeperkingen gehanteerd. Wanneer een buitenlands bedrijf
wil investeren in een Thaise onderneming krijgt deze te maken met het FBA, „Foreign Business Act‟.
De FBA „beschermt‟ de Thaise economie, zodat er niet teveel buitenlandse bedrijven de Thaise markt
betreden en zo de markt wegnemen voor de lokale bevolking.
Om toch een Thaise onderneming op te starten zal er gebruik moeten worden gemaakt van de regel
in het FBA dat een buitenlands bedrijf in Thailand een Thais meerderheidsbelang heeft.
Door dit criterium zal de toetredingstrategie acquisitie afvallen. Wanneer bedrijf X over zou gaan tot
acquisitie of dochteronderneming als toetredingstrategie dan zou zij volledig eigenaar worden en dat
is dus niet toegestaan.
Wanneer bedrijf X zou overgaan tot een joint venture als toetredingstrategie dan zal zij in deze joint
venture een maximaal belang mogen hebben van 49%. De overige 51% moet in handen zijn van een
Thai of een Thais bedrijf.

5.3.5 Conclusie eerste selectie
Naar aanleiding van de voorgaande paragrafen kan dus geconcludeerd worden dat de volgende
wijzen van toetreding geen geschikte keuze zijn voor bedrijf X: catalogus, telefonische en
internetverkoop, groothandel- of retailverkoop, handelsbedrijven en de publieke handelsorganisatie /
importhuis. Door het uitsluitende criterium complex product zijn deze wijzen van toetreding afgevallen.
Vanwege het uitsluitende criterium temperatuur zullen geen targetstaten in de VS of regio‟s in
Thailand afvallen. Wanneer er geïnvesteerd wordt in het product zal deze investering in alle staten en
regio‟s binnen de afschrijving- en vervangingstermijn rendabel zijn.
Door het uitsluitende criterium welke betrekking heeft op de politieke stabiliteit zullen geen
toetredingswijzen of landen afvallen. Ondanks dat Thailand politiek instabiel is heeft dit vooralsnog
geen invloed op de te kiezen strategie.
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Het laatste uitsluitende criterium is de handelsbeperking. In de VS zijn er geen handelsbeperkingen
voor buitenlandse bedrijven. De VS hechten veel waarde aan de vrije markt en stelt hun markt dan
ook open voor buitenlandse bedrijven en investeringen.
Thailand hanteert echter wel handelsbeperkingen voor buitenlandse bedrijven. Door deze
handelsbeperking vallen in ieder geval acquisitie en dochteronderneming af als toetredingstrategie.
Daarnaast zal bedrijf X in een joint venture niet meer dan 49% van de aandelen mogen bezitten.

5.4 Tweede selectie: selectiecriteria
Voordat er begonnen kan worden met de selectie met behulp van de selectiecriteria zal eerst
uiteengezet worden hoe het figuur, figuur 5-1, is opgebouwd.
Onderstaand figuur is gebaseerd op basis van de theorie van Mühlbacher e.a. (2006). In deze theorie
wordt dit figuur niet gebruikt voor praktische doeleinden. Daarom is deze figuur aangepast zodat deze
wel gebruikt kan worden. De theorie van Mühlbacher e.a. (2006) wordt hierbij wel als basis gebruikt:
de dimensies risico en controle hebben lineaire relatie tot elkaar.
Wanneer in tabel 4-13 voor elke indicator de hoogste score wordt gegeven, dan kan er per dimensie
maximaal 28 punten gescoord worden. Daarom hebben beide assen een maximale waarde van 28
punten.
Uit tabel 4-13 blijkt dat bedrijf X 12 punten scoort op de dimensie risico. Dat wil zeggen dat bedrijf X
geen grote risico‟s wil aangaan.
Voor de dimensie controle scoort bedrijf X 23 punten. Dat wil zeggen dat bedrijf X graag veel controle
op de waardeketen houdt.
In de onderstaande figuur, figuur 5-1, zijn deze twee scores ingetekend. Zoals te zien, zit het kruispunt
tussen de dimensies risico en controle tussen situatie 2 “Alleen marketing (Directe toetreding)” en
situatie 3 “Marketing en productie (Beperkt kapitaal)”.
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In paragraaf 5.3 zijn verschillende wijzen van toetreding uitgesloten voor dit onderzoek aan de hand
van de uitsluitende criteria: complex product, temperatuur, politieke stabiliteit en handelsbeperkingen.
De volgende wijzen van toetreding uit situatie 2 en 3 zijn niet geschikt voor het product van bedrijf X:
Groothandel- of retailverkoop en Publieke handelsorganisaties (importhuis).
Door deze selectie resulteren de onderstaande toetredingswijzen:
Situatie 2:
- Buitenlandse vertegenwoordigers (Agent / Vertegenwoordiger)
Situatie 3:
- Licenties
- Franchising
- Productie- / Contractmanagement
Hieronder zullen de bovenstaande resulterende wijzen van toetreding kort worden beschreven.
Situatie 2: Buitenlandse vertegenwoordigers (agent/vertegenwoordiger)
Een relatief kleine risico voor de fabrikant is het werken met agenten/vertegenwoordigers. Het werken
met agenten heeft als voordeel dat er snel gereageerd kan worden op de veranderingen in de markt.
Agenten zijn niet direct in dienst van de fabrikant maar werken op provisiebasis. Een goed team van
agenten geeft een mogelijkheid tot het verder groeien in deze markt op de lange termijn.
Situatie 3: Licenties
Met licenties worden eigendomsrechten van de fabrikant, zoals patenten op technologie en processen
en handelsmerken, afgegeven aan een bestaand bedrijf op de nieuwe markt. Een fabrikant die
meerdere nieuwe markten wil gaan betreden, maar daarvoor niet genoeg kapitaal danwel productie en
marketing capaciteit heeft, kan zijn kennis in licentie afgeven aan een bestaand bedrijf. Dat bedrijf zal
dan de productie en marketingactiviteiten in dat betreffende land gaan uitvoeren.
Situatie 3: Franchising
Redenen voor franchising zijn gelijk aan die van licenties: fabrikant wil op een snelle manier een
nieuwe markt betreden met een beperkt kapitaal en met een klein risico. Waar bij licenties alle
eigendomsrechten en handelsmerken worden afgegeven, wordt bij franchising alleen gebruikgemaakt
van handelsmerken en een door de franchisegever vooraf bepaalde (marketing) strategie. De meest
voorkomende reden voor franchising als toetredingswijze is de combinatie tussen een internationaal
opererend bedrijf en kleine gescheiden lokale bedrijven.
Situatie 3: Productie-/ Contactmanagement
Partners van een fabrikant welke een productiecontract hebben, ontvangen geen commissie per
product, maar worden betaald naar hun prestatie. In veel gevallen ontvangen productie partners
alleen de minimale kennis en informatie om hun werk te kunnen uitvoeren. Zij zullen dus geen
specifieke en concurrentiegevoelige gegevens en informatie krijgen.
Steeds meer bedrijven zoeken management contracten op nieuwe internationale markten. Een
management contract geeft het bedrijf de mogelijkheid om betrokken te zijn in de uitvoering en
ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de nieuwe organisatie op de nieuwe markt.
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5.5 Conclusie
5.5.1 Geschikte toetredingstrategie
In paragraaf 5.4 zijn de wijzen van toetreding geselecteerd die geschikt kunnen zijn voor bedrijf X. In
deze paragraaf zal er uiteindelijk een keuze worden gemaakt voor één wijze van toetreding.
Het product van bedrijf X bevindt zich nu in de introductie fase van de product levenscyclus. Op dit
moment zijn er dus nog weinig producten daadwerkelijk verkocht.
Bedrijf X wil graag weinig risico lopen en veel controle houden op de totale waardeketen. Wanneer er
bijvoorbeeld gekozen wordt voor het in licentie afgeven van het product aan een lokaal bedrijf wordt
de totale kennis en informatie afgegeven. Ondanks dat contracten veel kunnen afschermen, is het
risico er toch, dat deze kennis en informatie worden gekopieerd. Hierdoor zal de toetredingswijze
licentie niet geschikt zijn.
Het risico van kopiëren is ook van invloed bij franchising. Bij deze vorm zal ook de benodigde
technische kennis en informatie moeten worden afgegeven. Wanneer overgegaan wordt tot
franchising, zal dit inhouden dat er meerdere franchisenemers zijn, welke allen deze informatie nodig
hebben. De informatie wordt dus wijd verspreid en een groter risico op kopiëren. Daardoor zal deze
wijze ook afvallen.
Bedrijf X wil in eerste instantie zelf, onder andere om bovengenoemde reden, de productie zelf
uitvoeren. Dit is een verstandige keuze, aangezien er dan voldoende controle op de waardeketen, en
specifiek op het productieproces, gehouden kan worden. Vervolgens kunnen fouten direct aangepast
worden in het productieproces. Dit werkt sneller en efficiënter.
Zelf produceren is in de beginperiode ook goedkoper. Wanneer er in een targetland eerst een
productielocatie opgestart moet worden, brengt dit meer kosten met zich mee dan wanneer dit gedaan
kan worden in de al bestaande productiemogelijkheden en capaciteit. Productie- /
contractmanagement valt in de introductiefase daarom ook af.
De toetredingswijze buitenlandse vertegenwoordiger (agent) blijft dan ook over als toetredingstrategie.
Dit is ook de meest geschikte wijze wanneer gekeken wordt naar de fase van de product levenscyclus
waarin het product zich nu begeeft: de introductiefase. De agent kan zich inzetten voor bedrijf X in de
targetlanden en de eigen medewerkers van bedrijf X zullen zich volledig kunnen richten op productie
en ontwikkeling. De productkennis die noodzakelijk is voor het functioneren van de agent kan, in
eerste instantie beperkt blijven.
De productie wordt nog zelf uitgevoerd en brengt meer controle en minder risico met zich mee.
Indien het product succesvol wordt en daardoor een grotere afzet krijgt en zich bevindt in de
overgangsfase van groei naar volwassenheid, zal product-/contractmanagement een interessante
optie worden als strategie. De productiecapaciteit zal daardoor groeien en gespreid gaan worden over
meerdere locaties. Daarnaast zal ook de hoeveelheid mankracht vergroot worden voor de installatie
van het product. Tevens zullen de transportkosten gereduceerd worden.
Vervolgens zal er gekeken worden naar de verschillende scenario‟s in tijden van kredietcrisis, zoals
deze zijn beschreven in paragraaf 5.2. Per scenario zal er gekeken worden of de toetredingswijze
buitenlandse vertegenwoordiger (agent) een geschikte wijze is.

5.5.2 Scenario 1: crisis maximaal één jaar
Het eerste scenario houdt rekening met een kredietcrisis welke ongeveer eind 2009, begin 2010 zijn
einde nadert.
De crisis beslaat naar verwachting een korte termijn, de vooruitzichten zijn positief en daardoor kan
deze termijn benut worden om te investeren in het opzetten van de toetredingstrategie middels een
agent. De toetredingstrategie agent blijft ook in dit scenario de meest geschikte keuze: bedrijf X loopt
minder risico, omdat de productkennis slechts beperkt en aan één persoon overgedragen wordt en de
kosten van deze agent zijn laag daar hij op provisiebasis werkt. De productie blijft in eigen hand is
daardoor makkelijker onder controle te houden.
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Het perspectief van het einde van de kredietcrisis impliceert de verwachting van cashflow en daardoor
de mogelijkheid tot investering in het product en vergroting van de afzet.
Is er een constante groei waar te nemen in de afzet van het product, is productie/contractmanagement nog steeds en reële optie.

5.5.3 Scenario 2: crisis minimaal één jaar en maximaal drie jaar
Het tweede scenario houdt rekening met een kredietcrisis welke ongeveer eind 2011, begin 2012 zijn
einde nadert.
De crisis beslaat naar verwachting een langere termijn en daardoor is de situatie onzeker. In deze
termijn kan het nog slechter gaan en het perspectief van verbetering is verder weg. Daardoor is het
moeilijker om uitspraken te doen over de te kiezen strategie. In het slechtste geval dient men rekening
te houden met een lage afzet van het product, immers: de afnemers zullen zo min mogelijk risico
willen lopen, zeker bij een nieuw product dat zijn voordelen nog niet bewezen heeft op de markt.
Het is raadzaam om te blijven monitoren hoe de economie zich ontwikkelt om adequaat te kunnen
handelen. Ook in dit scenario is de toetredingstrategie agent de juiste keuze. Deze termijn kan benut
worden om te investeren in het opzetten van de toetredingstrategie. Zou er gewacht worden op
verbetering van de economie en dan pas gestart worden met het opzetten van de strategie is er veel
kostbare tijd verloren gegaan. Deze toetredingstrategie is relatief goedkoop, immers, een agent werkt
op provisiebasis. Een nadeel is echter wel, dat een agent niet exclusief voor bedrijf X werkt, maar ook
voor andere bedrijven. Er is een risico dat de agent minder inspanningen zal verrichten voor het
nieuwe product van bedrijf X, maar meer voor producten van andere bedrijven die wellicht beter
verkopen. Het kan dus langer duren eer er een groei te zien is in de afzet van het product van bedrijf
X.
Productie-/contractmanagement wordt pas een reële strategie wanneer de afzet stijgt. Dit zal dan pas
over vijf tot acht jaar het geval zijn.

5.5.4 Scenario 3: crisis minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar
Het derde scenario houdt rekening met een kredietcrisis welke ongeveer eind 2013, begin 2014 zijn
einde nadert.
Deze crisis beslaat een nog langere termijn, waardoor de onzekerheid nog meer toeneemt. Daardoor
is het moeilijker om uitspraken te doen over welke toetredingstrategie een goede keuze zou zijn.
De toetreding middels een agent is een optie, maar er zal ook rekening gehouden moeten worden met
het feit dat er geen afzet is. Deze toetredingstrategie is relatief goedkoop want een agent werkt op
provisiebasis. Het nadeel is, dat een agent niet exclusief voor bedrijf X werkt, maar ook voor andere
bedrijven. Er is een groter risico dan in scenario twee, omdat de vooruitzichten nog slechter zijn en het
kan zijn, dat de agent minder inspanningen zal verrichten voor het nieuwe product van bedrijf X, maar
meer voor producten van andere bedrijven die wellicht beter verkopen.
Wanneer dit scenario lang aanhoudt, is de toetredingstrategie agent niet de meest geschikte optie.
In dit geval zou er gekozen kunnen worden voor de toetredingstrategie exporteren ( situatie1: indirecte
toetreding met alleen marketingactiviteiten ). Bij deze optie gaat men pas naar het targetland toe als er
vraag is naar het product. Dit is goedkoper dan een netwerk van agenten in stand te houden.
Wanneer er gekozen wordt voor de toetredingstrategie exporteren dan zou er gebruik gemaakt
kunnen worden van het netwerk van persoon 2 (bedrijf Y). Hij heeft al jaren ervaring met beide
targetlanden.
Ook al is de afzet van het product laag, is het wel van belang om de productontwikkeling te laten
doorgaan. Het product heeft namelijk potentie om succesvol te worden, immers de vraag naar het
opwekken van schone energie wordt steeds groter. Het staken van verkoop en productontwikkeling is
dan ook geen optie.
Wanneer er weinig tot geen afzet is van het product, valt te overwegen om de mogelijkheid te bieden
aan de afnemer het product te leasen. De toetredingstrategie agent is in dit geval de juiste keuze om
het product in deze vorm te vermarkten. Wanneer de afnemer de mogelijkheid krijgt om het product in
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kleinere gedeelten te betalen, is deze wellicht wel genegen te investeren in dit product. De afzet kan
hierdoor stijgen en een netwerk van agenten in het targetland is dan wenselijk.
De strategie productie-/contractmanagement is in deze crisissituatie geheel niet van toepassing.

5.5.5 Huidige economische situatie
Volgens het Centraal Plan Bureau is het beeld voor nagenoeg alle westerse economieën somber.
Zowel in Europa als de VS krimpt de economie.
In 2010 zal de economie licht herstellen in Europa en de VS. Het expansieve monetaire en
begrotingsbeleid in de verschillende westerse landen draagt hieraan bij.
Het Centraal Plan Bureau (2008) verwacht dat de economie in Nederland in 2009 met 0,75% krimpt.
In 2010 zal de economie zich licht herstellen met een verwachte economische groei van 1%. Door het
beperkte economische herstel in Europa en de VS is de prognose dat de groei bescheiden is. Ook de
opkomende economieën zullen getroffen worden door de economische crisis al blijft de economische
81
groei in de Aziatische regio hoog vergelen met die van de westerse landen.
Wanneer wordt afgegaan op de prognose van het CPB dan zal scenario 1 niet tot een weergave
leiden van de huidige economische situatie. Het CPB verwacht namelijk een licht herstel in 2010. In
scenario 1 wordt er vanuit gegaan dat begin 2010 de economische situatie weer hersteld is en de
economie weer op normaal niveau is. Naar verwachting is de gestelde termijn in dit scenario te kort
voor het herstel tot het normale niveau van de economie.
Scenario 3 gaat uit van een economisch herstel aan het einde van 2013, begin 2014. De economische
situatie zal dan pas weer op het normale niveau zijn. Als dit scenario wordt getoetst aan de prognose
van het CPB dan geeft dit scenario niet een juist beeld van de huidige situatie. Wanneer er begin 2010
een economisch herstel optreedt, zal de economie vanaf dat moment herstellen. De termijn tot eind
2014 is dan te lang.
Het tweede scenario blijft nu over en deze geeft ook het beste beeld van de huidige economische
situatie. In scenario 2 wordt er verondersteld dat de economische situatie eind 2011, begin 2012 zal
gaan herstellen. Wanneer de prognose van het CPB juist blijkt te zijn zal de economische situatie
begin 2010 een licht herstel vertonen. Wanneer van scenario 2 wordt uitgegaan, heeft de economie
nog een periode van twee tot drie jaar om te herstellen tot het normale niveau.
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6

Discussie en aanbeveling

Net zoals alle onderzoeken heeft dit onderzoek ook zijn beperkingen.
Als eerste: de al veel besproken kredietcrisis. Door deze crisis zijn veel data en modellen onbruikbaar
geworden door de grote onzekerheid die deze crisis met zich mee brengt.
Ondanks deze crisis wordt toch door middel van dit onderzoek getracht een bruikbaar resultaat te
presenteren voor bedrijf X, door middel van het schetsen van drie scenario‟s. Deze scenario‟s
beschrijven drie verschillende tijdspaden voor de toekomst.
Helaas kan niemand zeggen hoe de situatie er over een jaar uitziet. Daarom is het zeer aanbevolen
om de komende tijd de economie te monitoren en daarop te reageren aan de hand van de beschreven
scenario‟s.
Naast dat de kredietcrisis tot onvolledige en onbetrouwbare informatie heeft geleid, is ook de
standaardisatie en beschikbaarheid van gegevens moeilijk. Als voorbeeld kan gegeven worden het
opleidingsniveau. In Nederland zijn deze gegevens ook in technische richting bekend en openbaar,
maar in de targetlanden, VS en Thailand, zijn er alleen gegevens bekend per opleidingsniveau.
Verdere specificatie is niet gegeven.
Gedurende dit onderzoek zijn er geen financiële analyses gemaakt om de scenario‟s en conclusies
door te rekenen. De reden hiervoor was dat er nog niet voldoende data en informatie beschikbaar was
tijdens het uitvoeren van dit onderzoek. Om toch een beeld te kunnen scheppen over de mogelijke
toekomst van economie zijn de drie scenario‟s opgesteld en daarbij de toetredingstrategie toegelicht
op basis van het desbetreffende scenario. Op deze manier kon er toch een realistische aanbeveling
worden gedaan voor een internationale toetredingstrategie.
Om de scenario‟s door te kunnen rekenen is het noodzakelijk om te weten wat de verwachte afzet is
van het product. Om deze informatie te verkrijgen is het noodzakelijk een marktonderzoek uit te
voeren in de targetlanden. In dit onderzoek zal naast het onderzoek naar de mogelijke afzet, ook
onderzocht moeten worden hoe de afnemers zullen reageren en handelen tijdens de kredietcrisis: zijn
zij eerder geneigd te investeren in een nieuw product of stellen zij een investering uit tot het herstel
van de economie?
Vervolgens zal het rendement van het product verder onderzocht moeten worden. In dit onderzoek is
er rekening gehouden met het criterium temperatuur, waarbij de gemiddelde omgevingstemperatuur
18 ºC dient te zijn, en dat de belasting van het product laag is met een normale kwaliteit van het
afvalwater. Deze eisen zouden verder onderzocht moeten worden waarbij ook andere soorten dan
afvalwater, zoals mest, en minder kwalitatief afvalwater kunnen worden gebruikt en wat hierbij het
rendement is. Wanneer ook deze toepassing wordt meegenomen in het onderzoek zijn er misschien
meerdere toepassingen te vinden voor het product waardoor het afzetgebied groter wordt met als
gevolg een hogere afzet.
Wanneer de bovenstaande informatie en gegevens bekend zijn dan zou een doorrekening van de
scenario‟s mogelijk zijn. Dit is ook zeker een aanbeveling voor bedrijf X.
Vervolgens kan er ook kritiek geuit worden op de gebruikte en beschikbare theorie op het gebied van
internationale toetredingstrategieën. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de theorieën van
Mühlbacher e.a. (2006) en Root (1998). Beide theorieën gaan uit van de dimensies risico en controle
van de waardeketen. Deze twee theorieën verschillen op het gebied van analyse. De theorie van
Mühlbacher e.a. geeft meer inzicht in de relatie tussen risico en controle en de daarbij behorende
toetredingstrategieën. Root geeft echter weer een duidelijker beeld over de factoren welke de
toetredingstrategie beïnvloeden. Vervolgens wordt er weer gebruik gemaakt van Mühlbacher e.a. om
de analyse uit te voeren. In deze analyse heeft de onderzoeker zelf de factoren gekwantificeerd om de
theorie praktisch te maken en de resultaten te kunnen analyseren en uitspraken te doen over een
geschikte toetredingstrategie.
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Daarnaast heeft de indicator cultuur (collectivisme versus individualisme) tot vraagtekens geleid voor
het targetland Thailand. In het landenonderzoek van Hofstede (1980) geeft Hofstede aan dat Thailand
collectief is ingesteld. Wordt de theorie van Chatterjee en Nankervis (2007) gebruikt, dan geven zij
aan dat Thailand zeer individualistisch is. Om deze onduidelijkheid weg te nemen moest er verder
gezocht worden naar het antwoord op deze tegenstrijdigheid. Het onderzoek van Hofstede uit 2007
gaf hier uiteindelijk antwoord op.
Op het moment van schrijven was er door het bedrijf alleen de mogelijkheid geboden aan de
toekomstige afnemer om het product in één keer te betalen en zelf voor financiering te zorgen.
Wellicht is het een optie om andere wijzen van financiering van het product te onderzoeken. In
paragraaf 5.5.4. wordt er al een voorzet gegeven van een mogelijkheid tot het leasen van het product.
Aangezien de banken op dit moment moeilijk zijn met het uitzetten van leningen aan bedrijven is het
raadzaam te onderzoeken wat bedrijf X zelf kan doen voor de mogelijkheid tot leasen. Bedrijf X moet
immers zelf niet in de problemen komen door zelf het product voor te financieren voor de afnemer.
Lease is natuurlijk niet de enige mogelijkheid. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk.
Een andere aanbeveling die wordt meegegeven aan bedrijf X, is de vergelijking van de efficiëntie en
kostenbesparingen van het product in relatie tot olie en de prijs daarvan. In eerste instantie zal het
product energie opwekken voor elektriciteit. Raadzaam is het om de opgewekte elektriciteit van het
product, en de daarbij behorende kosten van elektriciteit per KWh, te vergelijken met de elektriciteit en
daarbij behorende kosten van andere fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen, of „schone energie‟.
Immers, olie wordt steeds schaarser met als gevolg dat deze steeds duurder wordt. Wanneer de prijs
van schone energie, zoals wind- of zonne-energie, onder de prijs van fossiele brandstoffen daalt, zal
hierdoor een vertekend beeld ontstaan over de kostenbesparing van het product. Immers, er kunnen
dus andere mogelijkheden zijn voor het opwekken van „schone‟ energie welke goedkoper zijn.
De onderzoeker heeft door dit onderzoek ervaren dat het soms moeilijk is theorie en praktijk, zie de
analyse van de dimensies risico en controle, aan elkaar te koppelen. Wanneer deze koppeling door de
theorie niet wordt gegeven dan zal de onderzoeker dit zelf moeten doen. Ondanks de onduidelijkheid
die dit met zich meebrengt, is het wel een uitdaging en derhalve zeer leerzaam. Daarnaast heeft de
onderzoeker ondervonden dat bepaalde data (bijvoorbeeld het landenonderzoek van Hofstede uit
1980) gedateerd kunnen zijn, maar nog steeds actueel, omdat er geen vergelijkbare recente
onderzoeken beschikbaar zijn. Wanneer één theorie of onderzoek iets concludeert, is het zeer nuttig
en zinvol om ook andere onderzoeken hierop na te slaan. Zoals in geval van het collectivisme versus
individualisme van Thailand.
Verder heeft de onderzoeker geleerd dat interviewen een kunst op zich is. Men denkt dat de vragen
goed te hebben geformuleerd, maar deze dienen toch verder uitgediept te moeten worden om het
uiteindelijke doel te bereiken.
Ondanks boven genoemde discussiepunten is de onderzoeker van mening een bovenal nuttig
onderzoek te hebben verricht, met bruikbare aanbevelingen voor bedrijf X.
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Bijlage I: Kaart Verenigde Staten van Amerika

Bron: Google Maps
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Bijlage II: Kaart Thailand

Bron: Google Maps
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Bijlage III: Berekening kostprijs en verkoopprijs product
Aanleg bassin: graafwerk/constructie
Gebruik folie
TPS gebruik (10 modules)
Gasopvang systeem
Procesbesturing
Software
Biogasmotor
Opbouw installatie (uren)
Slibverdeler mobiel
Pompen

US$
2.500,00
5.000,00
7.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00

€
1.883,95
3.767,90
5.651,85
3.767,90
1.883,95
1.883,95
3.767,90
5.651,85
1.883,95
1.883,95

Meetapparatuur
Gebouw
Vergunningen
Onvoorzien

2.500,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00

1.883,95
3.767,90
753,58
3.767,90

Totaal kostprijs
Winstopslag = 25%

56.000,00
14.000,00

42.200,45
10.550,11

Verkoopprijs excl. Transport (excl. 19% BTW)

70.000,00

52.750,57

Naar personen 2 en 3 (bedrijf Y)
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Bijlage IV: Interview personen 2 en 3 (bedrijf Y)
Geïnterviewd: Personen 2 en 3, oprichters bedrijf Y
Datum:
22 januari 2009
Plaats:
…
Soort interview: Persoonlijk
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Wat is op dit moment de stand van zaken van de samenwerking tussen bedrijf Y en
Bedrijf X?
Het product is in licentie afgegeven aan bedrijf X. Bedrijf X neemt de projectvoering
voor haar rekening. Met de projectvoering wordt bedoeld: marketing, verkoop,
productie, installatie van het product en de aftersales.
Bedrijf X heeft hier een aparte BV voor opgericht. Bedrijf Y zal zich voortaan gaan
richten op de productontwikkeling.
Is er ervaring met verkoop en contact met buitenlandse bedrijven? Zo ja, welke
ervaring en is dit positief of negatief en waarom positief of negatief?
Persoon 2 heeft veel ervaring opgedaan met de landen: India, Jamaica, VS, Maleisië,
Thailand, Filippijnen en Egypte.
De ervaringen die Johan daar heeft opgedaan zijn vooral de vele bureaucratie en het
weinige vertrouwen in de zakenpartner. Het opbouwen van een vertrouwensband kost
daardoor veel tijd en garandeert niet de mogelijkheid tot zaken doen en inkomsten.

Vraag:
Antwoord:

Welke ervaringen zijn er met de targetlanden en zijn deze positief of negatief?
Thailand:
Verink heeft positieve ervaringen met Thailand, maar er zijn wel frustraties aanwezig.
Afspraken maken duurt lang en er is veel onzekerheid. Het aanvragen van
vergunningen duurt lang, er heerst veel bureaucratie. Het betalen van steekpenningen
aan agenten of tussenpersonen is een factor waar rekening mee gehouden moet
worden. De Thai willen vooral voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en juist snel
nieuwe technologie kopiëren om dit zelf te gaan verkopen. De Thai zijn erg op zich
zelf gesteld.
VS:
De wetgeving remt veel af als je iets wilt gaan doen. Nieuwe projecten worden
vertraagd omdat het nieuw is. Verink noemt een ervaring. Het vuile afvalwater stroomt
nu een rivier of de zee in. Nu wil je er een product tussen zetten welke invloed heeft
op het CO2 effect, maar de huidige wetgeving maakt het moeilijk om dit product te
gaan installeren. Alles moet eerst uitgezocht worden voordat de VS hun goedkeuring
geven. Ondertussen blijft het vuile afvalwater de natuur instromen.

Vraag:

Zijn er op dit moment zakelijke relaties actief op de toe te treden markten? Zullen deze
bereid zijn mee te helpen bij het opzetten van eventuele productie locaties of het
zoeken van agenten etc.?
Nee, deze relatief zijn er op dit moment niet ondanks dat er wel ervaring is in de
targetlanden.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Is er met dit product alleen een winstbejag of is er ook een maatschappelijke reden?
Voor bedrijf Y is er naast het maken van winst ook een maatschappelijk doel.
Natuurlijk moet je winst maken om je eigen inkomen te genereren, maar met dit
product wil bedrijf Y ook de maatschappij/wereld helpen met het terugdringen van de
CO2 uitstoot en het alternatief opwekken van energie.
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Bijlage V: Interview persoon 1 (bedrijf X)
Geïnterviewd: Persoon 1, directeur bedrijf X
Datum:
17 februari 2009
Plaats:
…
Soort interview: Telefonisch
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Wat is op dit moment de stand van zaken van de samenwerking tussen bedrijf X en
Bedrijf Y?
Het product is in licentie afgegeven aan bedrijf X. Bedrijf X neemt de projectvoering
voor haar rekening. Met de projectvoering wordt bedoeld: marketing, verkoop,
productie, installatie van het product en de aftersales.
Bedrijf X heeft hier een aparte BV voor opgericht. Bedrijf Y zal zich voortaan gaan
richten op de productontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe producten en
toepassingen. Daarnaast zal persoon 2 de technische inventarisatie op locatie
uitvoeren om te bepalen welke capaciteit het product moet krijgen en hoe het ingericht
en geïnstalleerd moet worden.
Waarom is deze samenwerking aangegaan? Welke voordelen zitten er aan deze
samenwerking: mankracht, machine capaciteit, vergroting werkkapitaal?
De voordelen van deze samenwerking zijn de vergroting van de mankracht en de
machinecapaciteit. Bedrijf X heeft deze capaciteit al aanwezig en bedrijf Y zou deze
nog moeten aantrekken. Daarnaast heeft bedrijf X holding al een gehele ervaren
projectorganisatie paraat welke ook gebruikt kan worden door bedrijf X. Wanneer er
gekeken wordt naar de verschillen tussen bedrijf Y en bedrijf X is dat bedrijf X veel
meer commercieel gericht is en inmiddels een grote naamsbekendheid/goodwill heeft
opgebouwd in afvalwaterzuivering.
Als laatste kan bedrijf X meer werkkapitaal vrij maken voor de productie en het
uitvoeren van het project. Dit werkkapitaal zou bedrijf Y niet hebben gehad.
Heeft bedrijf X ervaring met internationaal zaken doen? Zo ja, welke ervaringen, welke
landen en zijn deze ervaringen positief of negatief?
Bedrijf X heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in meer dan 50 landen. De
belangrijkste landen zijn Slowakije en Turkije. In Slowakije heeft bedrijf X een
productielocatie en in Turkije hebben zij een joint venture met een ander bedrijf op het
gebied van afvalwater. Als de transportkosten hoger zijn dan lokaal produceren dan
wordt er overgegaan tot productie in die regio.

Vraag:
Antwoord:

Is er ook ervaring met de targetlanden VS en Thailand?
In de VS is er al ervaring opgedaan, maar dit is weinig. Met Thailand is er nog geen
ervaring opgedaan.
Persoon 2 heeft meer ervaring met deze landen en zal dan ook zeer nuttig zijn voor
bedrijf X.

Vraag:

Zijn er zakelijke relaties van bedrijf X actief op de markten in de VS en/of Thailand? Zo
ja, zouden deze bereidt zijn bedrijf X bij te staan bij de toetreding tot deze
markten/landen?
Nee, er zijn geen relaties die hierbij kunnen helpen. De internationale relaties die er op
dit moment zijn, zijn verkooprelaties en kunnen niet gebruikt worden voor de
toetreding tot de targetlanden.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Wat is het Break even point van de installatie voor bedrijf X?
Bij de oprichting van bedrijf X is er € 100.000,= in deze BV gestort als werkkapitaal.
Het break even point ligt dus op € 100.000,=. Als dit omgerekend wordt naar de afzet
3
dan zijn dit ongeveer 2 producten van 1.000m per jaar.
Voor bedrijf X worden weinig kosten per jaar gemaakt: er is maar één medewerker
part time in dienst van bedrijf X voor calculaties. Aangezien de overige mankracht en
capaciteit per project worden ingeleend van de bedrijf X holding worden deze kosten
per project afgerekend.
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Vraag:
Antwoord:

Hoeveel producten verwacht bedrijf X per jaar af te zetten?
Er wordt verwacht per jaar 1 groot project en 4 tot 5 kleinere projecten af te zetten.
Een groot project heeft minimaal 1 miljoen euro omzet per project en de kleinere
projecten minimaal 100.000 euro omzet per project. (Opmerking onderzoeker: Deze
3
kleinere projecten zijn groter dan de standaardproducten van 1.000 m waarmee in dit
onderzoek wordt gewerkt.)

Daarnaast is aan de hand het interview de onderstaande tabel ingevuld welke betrekking heeft op de
dimensies risico en controle van de waardeketen. Van den Hurk heeft aangegeven welke indicatoren
belangrijk voor bedrijf X waren. Deze indicatoren rekenen zwaarder mee in de totaalscore.
Indicator

Weegfactor

Risico

Controle

Score

Totaal

Score

Totaal

Winstgevendheid /
Investeringsverwachting

1

1

1

1

1

Beschikbaarheid technisch geschoold
personeel (targetland)

2

2

4

2

4

Productiekosten (targetland)

1

1

1

2

2

Beschikbaarheid technisch geschoold
personeel (land van herkomst)

1

1

1

1

1

Productiekosten (land van herkomst)

1

0

0

2

2

Cultuur

1

1

1

2

2

Afstand

1

1

1

1

1

Fase in product levenscyclus

1

2

2

2

2

Productiecapaciteit

1

0

0

2

2

Break even point (#/€)

1

0

0

1

1

Gewenste omzet/afzet

1

1

1

1

1

Internationale ervaring

2

0

0

2

4

Totaal

12

23
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Bijlage VI: Investering
In deze berekening wordt uitgegaan van:
- Olieprijs per barrel (117,35 l)
50 US$ (€ 37,68)
- De wisselkoers US$ : € is vastgesteld op
1€ = 1,327 US$
3
- Verhouding methaangas (m ) : olie (l)
1 : 0,6
3
- Totaal reactor grootte (bassin) laagbelast
1.000 m
3
3
- Productie methaangas per m afvalwater
1,2 m
3
- Vergelijkbaar met olie (l) per dag per m3 afvalwater
1,2 m x 0,6 = 0,72 l
3
3
3
3
- Productie methaangas (m ) per dag per bassin
1.000 m x 1,2 m = 1.200 m
3
- Vergelijkbaar met olie (l) per dag per m3 afvalwater
1.200 m x 0,6 = 720 l
82
- Interest
3,75 %
- Verkoopprijs
70.000 US$
- Afschrijvingstermijn en vervangingstermijn
10 jaar
- Afschrijving per jaar
70.000 US$ / 10 = 7.000 US$
- Kosten per jaar:
o Pompen, monitoring, electroden
2.500 US$
o Personeelskosten
1.000 US$
o Analyses
1.000 US$
o Onvoorzien, bedrijfskosten
2.500 US$
o Administratie
1.500 US$
o Afschrijving per jaar
7.000 US$ +
o Totale kosten per jaar
15.500 US$
- Aantal maanden operationeel is het aantal maanden dat de gemiddelde temperatuur hoger
dan 18 ºC is.
- De wisselkoers vast is en niet fluctueert.
- Werkbare dagen zijn op basis van het aantal werkdagen. Zaterdagen en zondagen zijn hierin
niet meegenomen. Deze dagen worden in deze berekening gebruikt voor onderhoud,
installatie en uitval van de installatie.

82

Centraal Plan Bureau (2009)
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Aantal maanden operationeel

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Werkbare dagen

261

238

217

195

173

152

129

107

86

64

42

22

Totale productie methaangas (m3)

313.200

285.600

260.400

234.000

207.600

182.400

154.800

128.400

103.200

76.800

50.400

26.400

Vergelijkbaar met olie (l)
per dag per m3 afvalwater

187.920

171.360

156.240

140.400

124.560

109.440

92.880

77.040

61.920

46.080

30.240

15.840

Aantal barrels olie

1.601

1.460

1.331

1.196

1.061

933

791

657

528

393

258

135

Opbrengst (US$) per jaar o.b.v. olie

80.070

73.014

66.571

59.822

53.073

46.631

39.575

32.826

26.383

19.634

12.885

6.749

Cashflow (US$) per jaar

71.570

64.514

58.071

51.322

44.573

38.131

31.075

24.326

17.883

11.134

4.385

-1.751

1

-1.017

-7.818

-14.028

-20.533

-27.038

-33.248

-40.049

-46.554

-52.763

-59.268

-65.774

-71.688

2

65.472

52.116

39.922

27.146

14.371

2.176

-11.180

-23.955

-36.150

-48.925

-61.700

-73.314

129.559

109.884

91.921

73.102

54.283

36.320

16.646

-2.173

-20.136

-38.955

-57.774

-74.882

191.328

165.564

142.041

117.397

92.753

69.230

43.466

18.822

-4.702

-29.346

-53.989

-76.393

250.866

219.232

190.349

160.091

129.833

100.950

69.316

39.058

10.175

-20.084

-50.342

-77.849

308.251

270.960

236.911

201.241

165.572

131.523

94.232

58.562

24.514

-11.156

-46.826

-79.253

363.562

320.818

281.790

240.905

200.019

160.992

118.247

77.362

38.334

-2.552

-43.437

-80.606

416.874

368.874

325.048

279.134

233.221

189.395

141.395

95.481

51.655

5.742

-40.171

-81.911

468.259

415.193

366.741

315.982

265.223

216.772

163.705

112.946

64.495

13.736

-37.023

-83.168

517.787

459.838

406.928

351.498

296.069

243.159

185.210

129.780

76.870

21.441

-33.989

-84.379

3
4
5
6
7
8
9
10

Net Present Value (US$)

Jaar
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