
 
 
PERSBERICHT 
 
Handelsmissie boekt voor € 20 miljoen orders 
 

Nederlands mkb scoort in Spanje 
 
Ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben tijdens 
een exportreis naar Spanje vorige week voor 20 miljoen euro aan opdrachten van 
Spaanse bedrijven binnengehaald. Dit blijkt dinsdag uit een inventarisatie van 
MKB-Nederland en handelsadviesbureau Transfer in Barcelona. 
 
Het is de eerste keer dat Nederlandse mkb-bedrijven al tijdens een verkennende 
handelsmissie in het buitenland concrete orders boeken op een dergelijk grote 
schaal. Normaal is dat bestellingen vanuit het buitenland pas na enkele maanden 
van verdere besprekingen en onderhandelingen worden gedaan. 
 
De verklaring voor het succes is dat de Spaanse bedrijven die bureau Transfer had 
benaderd voor handelscontacten met de Nederlandse delegatie, precies die 
producten en diensten zochten, die de Nederlandse ondernemers in de aanbieding 
hadden. Transfer handelde in opdracht van de EVD, die de reis heeft 
georganiseerd samen met MKB-Nederland en ABN AMRO. 
 
Van de 27 mkb-bedrijven die naar Madrid en Barcelona zijn gereisd, hebben er 16 
meteen zaken kunnen doen. De orders variëren van 50.000 euro voor een partij 
leren tassen tot 5 miljoen euro voor de levering van kant-en-klare 
voedingsmiddelen zoals hamburgers aan de Spaanse Makro. 
Andere bedrijven die forse opdrachten boekten zijn een fabrikant van 
farmaceutische verpakkingen uit Emmen (€ 4 miljoen), een producent van lijmen 
uit Weert (€ 2 miljoen) en een onderneming uit Diemen die kunststof dakpannen 
fabriceert ( € 1 miljoen). 
 
In de handelsdelegatie zaten bedrijven met opmerkelijke producten. Zo heeft 
uitvinder Geert Kerssies van Multidee Inventors uit Vianen voor 100.000 euro aan 
zelfontwikkelde oogdruppelaars verkocht waarvoor het hoofd niet meer 
achterover hoeft te worden gehouden. Pieter-Bas Alferink van mosterdmakerij De 
Wijndragers verkocht voor 150.000 euro Zwolse mosterd aan een 
horecagroothandel. 
 
Ook de elf bedrijven die niet meteen tot zaken zijn gekomen, hebben goede hoop 
dat hun Spaanse gesprekspartners in 2005 alsnog overgaan tot het plaatsen van 
orders. 
 
Delft, 14 december 2004 
 
Nadere informatie: Iris Olivier, 015-2191212, olivier@mkb.nl 


