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‘MET EEN STA JE STERK IN ONDERHANDELINGEN’
Honest Foods Trading staat voor wat de
naam belooft: ‘We willen op een open
en eerlijke manier kwalitatief goede
ambachtelijke voedselwaren leveren aan
de detailhandel’, zegt mede-eigenaar
Erik Brom. ‘Hiervoor zijn we druk op
zoek naar goede leveranciers in het
buitenland.’ Dankzij de bemiddeling van
Enterprise Europe Network (EEN) was
ons eerste contact met een buitenlandse
zakenpartner een schot in de roos.
Brom weet hoe je internationaal zaken moet doen. ‘Met
Honest Foods Trading richtten we ons vanuit het Brabantse
Son al jarenlang op de distributie van bulkfood uit het
buitenland. Sinds 2015 hebben we een nieuwe tak voor
de detailhandel, zoals delicatessenzaken en restaurants,
opgezet. Aan hen willen we ambachtelijke producten
van hoge kwaliteit leveren. Daarvoor zijn we op zoek
naar producenten van bijzondere levensmiddelen in

het buitenland die in Nederland en België nog geen
verkoopkanaal hebben. Voor hen zijn we dan de exclusieve
vertegenwoordiger.’

Eerlijkheid voorop
Het gaat Brom niet alleen om eerlijke producten, maar
ook om eerlijk handelen. ‘Duidelijke afspraken op basis
van onderling vertrouwen,’ voegt Brom toe. ‘Dat begint
bij een verkennend telefoongesprek om informatie uit
te wisselen, elkaars visie te delen en verwachtingen uit
te spreken. Als ik een klik voel, bezoek ik de producent.
Produceert hij volgens de juiste kwaliteit, wordt er schoon
en netjes gewerkt? Daar kijk ik naar.’

Matchmaking event
Maar voordat het zover is, moet er een geschikte
kandidaat zijn. ‘Onze salesmanager wist dat EEN in
Rotterdam de Tour d’ Europe organiseerde. Tijdens dat
matchmaking event spraken we het Duitse Fruchtwerker
GmbH, een producent van overheerlijke vruchtenazijnen.
Omdat er meteen een goede klik was, werden zij onze
eerste zakenpartner. Via Fruchtwerker kwamen we in
contact met onze tweede zakenpartner: Jordan, een
producent van hoogwaardige Griekse olijfolie.’

Enterprise Europe Network
Als u wereldwijd zaken gaat doen, is er
een netwerk waar u niet omheen kunt:
Enterprise Europe Network (EEN).
Dit initiatief van de Europese Commissie is
erop gericht om mkb’ers te ondersteunen
bij internationale handel en innovatie.
EEN helpt ondernemers, onderzoeks
instituten, universiteiten, technologiecentra
en instellingen voor bedrijfs- en innovatie
ontwikkeling kosteloos met het vinden
van partners wereldwijd.
Ons netwerk bestaat uit meer dan 600
organisaties in ruim 60 landen. Wij werken
nationaal èn internationaal samen met
Kamers van Koophandel, overheids
agentschappen en instellingen voor
bedrijfs-, innovatieontwikkeling en
kenniscentra. Dankzij intensieve onderlinge
contacten kunnen wij via deze organisaties
snel partners en informatie voor u vinden.
Wat biedt Enterprise Europe Network?
-	Zakenpartners vinden voor
technologische samenwerking en
internationale handel
-	Marktinformatie voor handel & export
-	Alle informatie over Europese wet- en
regelgeving
-	Advies en hulp bij deelname aan
Europese projecten en financiering

Profiel in de database
Sinds de Tour d’ Europe is Honest Foods Trading opgenomen in de
database van EEN. ‘Ons bedrijfsprofiel is zichtbaar voor alle andere
bedrijven in het netwerk. Als een bedrijf interesse toont, dan bekijkt
Annemarie Destrée, onze adviseur bij EEN, of het bedrijf bij ons
past. Per maand krijgen we een aantal zeer interessante leads, zoals
bijvoorbeeld een Italiaanse producent van pesto’s en smeerpasta’s.’

Enorme tijdsbesparing
‘Het is prettig om te weten dat een bedrijf geïnteresseerd in je’,
zegt Brom. ‘Dat zorg voor een sterkere onderhandelingspositie
dan wanneer je zelf bedrijven benadert.’ Via EEN breidt Brom zijn
klantenportfolio graag uit. ‘Het selectieproces via het netwerk
levert ons een enorme tijdsbesparing op. Daardoor kunnen wij
ons toeleggen op de distributie en het uitbouwen van relaties. EEN
is één van de beste netwerken dat ik ken.’

Maak kennis met onze adviseur
‘Van onze dienstverlening zouden veel meer bedrijven gebruik
moeten maken!’

Annemarie Destrée
Liaison Officer Agro Food
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T: (088) 602 10 48
E: annemarie.destree@rvo.nl

Contact: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Twitter: @EENnl
Blog: http://eennl.wordpress.com

VINDEN & GEVONDEN WORDEN?
Kom naar Enterprise Europe Network!
Wilt u een product exporteren of uw innovatie vermarkten in het
buitenland? Zoekt u een distributeur, agent of toeleverancier?
Maak een profiel aan in de databank van Enterprise Europe
Network door contact op te nemen met een van onze adviseurs
via 088 602 42 10.

www.enterpriseeuropenetwork.nl

