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Leden van het College van Bestuur, 
medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
zeer gewaardeerde toehoorders,



1 Inleiding

Allereerst wil ik u persoonlijk welkom heten op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Ik voel me zeer vereerd dat u allen hier bent
gekomen vanmiddag om mijn inaugurele rede aan te horen. Er zit
vandaag een divers gezelschap in de zaal.
U bent wellicht nieuwsgierig wie uw buurman of buurvrouw is. Nu
kan ik u helaas niet allemaal persoonlijk voorstellen maar ik zal een
korte schets geven van de aanwezigen:
• Docenten, studenten en collega-lectoren van de HAN, andere

hogescholen en universiteiten,
• Ondernemers uit de regio, Noord-Nederland en de rest van

Nederland,
• Vertegenwoordigers van overheid, semi-overheidsinstellingen en

belangenverenigingen:  het Ministerie van EZ, het Consulaat in
Düsseldorf, de Metaalunie, VNO-NCW, MKB, 

• Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: de FENEDEX,
• Managers van internationaal opererende groot en MKB bedrijven

uit heel Nederland,
• Familieleden, vrienden en kennissen.

Voordat ik mijn betoog begin, wil ik u kort iets vertellen over mijn
achtergrond en waarom ik hier voor u sta.
Na mijn middelbare school ging ik voor een halfjaar naar Engeland
om daar mijn Engelse Cambridge Examens te halen. Ik weet nog
dat mijn zusje mij op de kade van Calais uitzwaaide met de woor-
den “Toch wel leuk als je niet weet wat je wil” met een enigszins
jaloerse ondertoon. Maar ik móest en ik zou.
Mijn verblijf in Engeland was mijn eerste echte kennismaking met  het
leven en wonen in het buitenland. Na een talenstudie aan de
Universiteit van Groningen en een uniek verblijf van 2 jaar in Canada,
New York en Japan besloot ik terug te keren naar Nederland.
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Begin jaren negentig begon ik me te verdiepen in het internationale
wel en wee van het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf. Ik kwam
er achter op welke wijze ondernemers  buitenlandse markten bena-
deren en dat stappenplannen daarbij niet aan de orde zijn; ik zag hoe
creatief ondernemers soms zijn in het omzetten van bedreigingen in
kansen; tot mijn vreugde ontdekte ik dat taal- en cultuurkennis
onontbeerlijk is voor succesvol internationaal zaken doen en dat
historische en sociaal-economische kennis van een land helpt om
haar bevolking te begrijpen en met sommigen van hen een relatie op
te bouwen. 
Met deze kennis en ervaring zette ik vervolgens mijn eigen export-
bureau op, Top Trade Matching BV (TTM). Het uitvoeren van interna-
tionale projecten in opdracht van Nederlandse en Duitse bedrijven is de
hoofdactiviteit van mijn bedrijf. Projecten die werkelijk een toegevoeg-
de waarde hebben en dus TTM nu al zes jaar bestaansrecht geven.

En vervolgens kwam het Lectoraat ‘Internationale Handel voor het
MKB’ als een onverwachte en interessante uitdaging op mijn pad.
Met veel plezier en toewijding heb ik de afgelopen jaren -en dat zal ik
blijven doen- een nationaal en internationaal netwerk opgebouwd van
ondernemers, bestuurders, managers, zakenvrouwen, studenten,
docenten en vrienden, waarvan er velen vandaag hier aanwezig zijn.
Een mooie gelegenheid om u allen nog eens te vertellen hoe ik over
internationaal zakendoen denk. En nu niet als een verkooppraatje, maar
als een visie die gebaseerd is op mijn ervaring en de reflectie daarop. 

2 Grenzeloos ondernemen

Hoe komt het toch dat we, als we in het buitenland zijn, vaak zo trots
zijn op Nederland? Waarom tel je in Nederland pas mee als je inter-
nationaliseert? Is het echt zo dat veel reizen de blik verruimt en dat
zonder buitenlandse wandel er onvoldoende handel is? Wat is eigen-
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lijk een ‘open’ economie en doen alle reizen wel ter zake? 
Zo maar wat vragen, die nog veel meer vragen oproepen. Ik zoek van-
daag de beperking in de opdracht die ik als Lector heb gekregen:
‘Internationale Handel voor het Midden- en kleinbedrijf’. 

Ik neem u mee in een betoog over wat internationale handel eigenlijk
is en ik laat u kennismaken met het MKB zoals ik dat heb leren ken-
nen. Ik ga u vertellen welke kansen ik zie voor de HAN en ik zal pro-
beren iets met u af te spreken over wat mijn verblijf aan deze
Hogeschool op moet leveren. En ik hoop u te boeien met enkele
wederwaardigheden die mij zijn bijgebleven en die illustreren dat wie
veel reist soms veel kan verhalen.
Hoe deze voorname Hogeschool een omschrijving als ‘Internationale
handel voor het MKB’ voor mijn Lectoraat heeft bedacht, verbaast me
nog steeds wel eens. Het is een tamelijk platte formulering. Een beet-
je kennisinstelling spreekt tegenwoordig over International Business
and Communications. Zo niet de HAN. Ik ben daar blij mee en wel
hierom. De titel van mijn lectoraat ‘Internationale Handel voor het
MKB’ geeft aan dat de kansen voor het MKB liggen in de internatio-
nalisering van bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat de hele bedrijfs-
voering hierop gericht moet zijn. 

En dat is kenmerkend voor het MKB.  Bovendien gaat het debat en de
literatuur veelal over de internationalisering van multinationals en zel-
den over die van het MKB. Alle reden dus om het beestje bij de naam
te noemen: internationale handel voor het MKB.

Voordat ik mijn betoog begin zal ik de twee begrippen internationale
handel en het Midden- en kleinbedrijf nader definiëren.

2.1 Internationale handel

In de traditionele economische benadering wordt internationale han-
del gezien als het resultaat van verschillen tussen landen in de kosten
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van de productie van te verhandelen goederen en diensten. Ik ga uit
van een ruimere definitie van het begrip internationale handel dat zich
ook op het verhandelen van goederen en diensten richt.

Internationale handel geeft exact aan dat het gaat om handel, om han-
delen, om twee of meerdere partijen, om wederzijdsheid. Handel
geeft ook aan dat het niet alleen gaat om verkoop, maar ook om
inkoop. Dat het gaat om een proces waar ook sociale, culturele en
communicatieve aspecten een rol spelen. Dat het gaat om handelings-
bekwaamheid, die je je eigen kunt maken in de praktijk en die je kunt
leren, bijvoorbeeld aan de HAN. Maar waarbij vooral de combinatie
het meeste rendement levert. 
Internationale handel is ook een veel dynamischer begrip dan bij-
voorbeeld export. Export is dat aspect van het internationaal zaken-
doen dat gemeten kan worden. Althans daar gaan we van uit. Op
basis van fiscale en (vroeger) valuta gegevens en met behulp van
informatie die bedrijven zelf verstrekken en door middel van model-
matige schattingen, worden exportcijfers samengesteld. En dat geeft
vaak opnieuw aanleiding tot meestal sombere beschouwingen over
de stand van ’s lands economie. 
Internationale handel omvat veel meer. Naast Inkoop (eigenlijk toe-
leveren en uitbesteden) ook allerlei vormen van samenwerking, zoals
franchising, dealer- en importeursschappen, deelnemingen, (sub)con-
tracting, R&D, etc. Internationale handel speelt zich ook af op het
snijvlak van publieke en private domeinen en is welhaast per definitie
afhankelijk van regelgeving op nationale en internationale schaal. 

Wij zijn in Nederland historisch gezien al heel vertrouwd geraakt met
het feit dat we veel buitenland hebben. Dat was ook altijd de rede-
nering van wijlen Joseph Luns. Zijn vooral zelf toegekende interna-
tionale autoriteit legitimeerde hij met de woorden dat een klein land
nu eenmaal veel buitenland heeft. We zijn ook gewend geraakt aan het
feit dat we onze thuismarkt moeten beschermen, omdat we er niet
zoveel van hebben. 
Echter, we verlangen wel een gemakkelijke toegang tot buitenlandse
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markten. Daarin zijn we tamelijk veeleisend, om niet te zeggen bru-
taal. Maar steeds meer worden we met de neus op de feiten gedrukt
wat het betekent om op weg te zijn naar Europese eenwording. We
mogen onze thuismarkten niet meer afschermen. We mogen geen
gemeenschapsgeld meer stoppen in sectoren die onvoldoende compe-
titief zijn, maar die wel beschikken over de juiste Haagse contacten.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat een gebrek aan concurrentie ook
een rem zet op innovatie en uiteindelijk kan leiden tot ontsporingen,
zoals we die bij de bouwfraude gezien hebben. Inmiddels moeten we
Europees aanbesteden en de buitenlandse concurrentie staat voor de
deur. Ons-kent-ons werkt niet meer en het is eten of gegeten worden. 

Opvallend is dat wat door sommigen een verharding van de samenle-
ving wordt genoemd, het gevolg is van een liberalisering of, zo u wilt,
democratisering van de Europese marktverhoudingen. Politiek en
ook intellectueel dringt de impact van deze ontwikkelingen op ons
sociale en culturele leven nog amper door. Maar wij zijn gedwongen
Luns te volgen als het om economische activiteiten en dus internatio-
nale handel gaat. Er is veel buitenland. En daar moeten we het in
belangrijke mate van hebben.

2.2 Het Midden- en kleinbedrijf

Het Midden- en kleinbedrijf is een term die de lading niet dekt. In hun
voortdurende ijver scheppen modeldenkers in de wetenschap en
beleidsmakers uit Den Haag hun eigen werkelijkheid. Natuurlijk
tracht men de werkelijkheid wel te vangen, maar het gaat toch aller-
eerst om een kloppend en bruikbaar model, vooral om beleid mee te
maken. Zo werken we al jarenlang met een kwantitatieve indeling van
het begrip Midden- en kleinbedrijf op basis van de personele omvang
van organisaties. 

Het kleinbedrijf bestaat uit 0 tot 49 medewerkers, het middenbedrijf uit
50 tot 249 medewerkers en het grootbedrijf uit 250 of meer medewer-
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kers. Binnen de Nederlandse economische beleidswerkelijkheid doen de
boerenbedrijven niet mee (die vallen immers onder een ander Ministerie,
namelijk Landbouw, Natuur en Visserij, en staan dus ook niet inge-
schreven bij de k.v.k.’s). Alsof boerenondernemers geen onderdeel zijn
van ons economische systeem. Ze zijn nog eerder de basis ervan. 

Zowel nationaal als internationaal kunnen we niet uit de voeten met
onze indeling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het
Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf hanteren in
veel onderzoeken 100 medewerkers als bovengrens. Ook Duitsland
hanteert andere kwantitatieve grenzen. In Duitsland heeft een Mittel-
Betrieb toch gauw 500 medewerkers.
Nog afgezien van deze rariteit, is een kwantitatief criterium uit de tijd.
En zeker een kwantitatief criterium dat zich beperkt tot aantallen
arbeidsplaatsen. De voortdurende rationalisatie van arbeidsprocessen,
de globalisering van arbeidsdeling, de voor- en achterwaartse integratie-
tendensen, de keten- en clustervorming, de toeleverings- en uitbeste-
dings dynamiek en, last but not least, de flexibilisering van de arbeid
zelf, zijn alle verschijnselen die de stabiliteit van de factor arbeid en
dus de zekerheid en duurzaamheid van de arbeidsplaats bepalen. 

Het zou bijgevolg veel meer zeggen als de toegevoegde waarde per
arbeidsplaats als graadmeter zou gelden. Maar dat vereist een wel heel
grondige wijziging van de meetmethode. En het bezwaar blijft dat een
kwantitatief criterium per branche of sector heel verschillend uitpakt.
Wat veel is bij de een, is weinig bij de ander. 

Ik zou willen pleiten voor een kwalitatief criterium, eventueel aan-
gevuld met een kwantitatieve indeling, die dan wel Europees gestan-
daardiseerd moet zijn. Bij deze nieuwe kwalitatieve indeling is het
eigendom van een onderneming het uitgangspunt. 

Ook zou ik willen pleiten voor een onderscheid tussen ondernemers
gestuurde (OB) en managementgestuurde (MB) bedrijven. Bij OB’s
gaat het om een ondernemer of ondernemers die in meerderheid eige-
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naar zijn en voor eigen rekening en risico ondernemen. Bij MB’s gaat
het om bedrijven die anonieme eigenaren (beursgenoteerde bedrijven
b.v.), dan wel eigenaren op afstand hebben en waarbij de directie
gevoerd wordt door benoemde/aangestelde managers. Die managers
ondernemen dus niet voor eigen rekening en risico. 
Overigens komt dit kwalitatieve onderscheid in de praktijk redelijk
overeen met de kwantitatieve indeling, behalve dan dat het verschil
tussen klein en middelgroot vervaagt. 

Eerder wees ik al op de rationalisatietendensen die het een klein
bedrijf mogelijk maken een wereldwijde speler te zijn.  Het bedrijf
moet dan zowel technologisch als commercieel aansluiting weten te
vinden bij de internationaal gangbare standaarden en manieren van
zaken doen. Dat wil dus zeggen dat men de juiste netwerken moet
kennen en moet weten hoe daar mee om te gaan. Dat vereist een aan-
tal sociale en culturele vaardigheden die men hoofdzakelijk in de
praktijk leert. Grote bedrijven gaan daar heel anders mee om dan mid-
den- en kleinbedrijven. Deze midden- en kleinbedrijven zijn namelijk
aangewezen op netwerken van en met collega’s. Het lectoraat kan in
het netwerk in deze regio ook een functie in vervullen. 

3 Een historisch perspectief

Er zijn prachtige verhalen te vertellen over de avonturen van
Nederlandse kooplui. In het boek “The Dutch Rural Economy in the
Golden Age, 1500-1700”, van de auteur De Vries, een naar Amerika
vertrokken wetenschapper afkomstig uit Zwolle, en het boek “The
Dutch Republic, 1477-1806” van Jonathan I. Israel, een geleerde uit
Oxford, staan voorbeelden van heroïsche en ook vaak ontroerende
staaltjes ondernemerschap. 
In de 17e eeuw was Nederland een politieke en economische groot-
macht, en zelfs nog tot aan de tweede helft van de vorige eeuw was
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Nederland een koloniale grootmacht. Bijgevolg had ze een aanzienlij-
ke politieke en economische invloed op een groot deel van de wereld.
Deze tijd in de geschiedenis heeft veel invloed gehad op ons land en
haar bevolking, ook al zijn we ons dat steeds minder bewust, zo lijkt
het. In de koloniale cultuur lag de nadruk bij Nederlanders op onder-
nemen en veel minder op openbaar bestuur zoals bij de Engelsen.
Nederlanders zijn altijd goede ondernemers geweest, met handel
hoog in het vaandel. Nederlanders zijn, waarschijnlijk door de
geografische omstandigheden, altijd meer de ontdekkers dan de thuis-
blijvers geweest. 
Haar geografische ligging, het beheersen van de zeewegen en het
doorvoeren van producten met toegevoegde waarde waardoor de toe-
leveringsindustrie een impuls kreeg zijn de ontwikkelingen die hier-
toe bijdroegen. Maar ook de migratiestromen, waardoor Nederland
kennis kreeg van nieuwe gebruiken en technieken, het investeren van-
uit de overheid in structurele doorvoerkanalen wereldwijd en het eco-
nomisch benutten, sommigen zeggen uitbuiten, van de koloniën
overzee ten behoeve van de handel, zijn ontwikkelingen waardoor
Nederland vanaf 1560 het centrum van de wereldhandel werd. 

Maar die tijd is ver achter ons. Koloniën verloren, rampspoed gebo-
ren, zo eindigde de periode van ‘the rise and fall of the Dutch econo-
my’. Of toch niet? 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een nieuwe economie met
nieuwe dimensies van internationalisering. Economische relaties wer-
den dominant, (zie de opkomst van vele multinationals) en statelijke
overheersing raakte uit de tijd. Er ontstonden  geheel nieuwe verhou-
dingen, waarbij nationale overheden hun soevereiniteit prijsgeven ten
faveure van supranationale instellingen. Nederland is, in een verenigd
Europa, een klein land. Steeds meer politieke beslissingen worden in
Brussel genomen. Maar het kan nog erger.

Bolkestein stelt in zijn artikel “Europa moet niet alles tegelijk willen
doen” (NRC Handelsblad 06-09-2004) dat Europa slechts een regio-
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nale macht is en geen wereldmacht. Dit komt doordat Europa een
multi-etnische mogendheid is, waardoor het een zwakkere positie
inneemt in vergelijking tot de VS en China. Het afwegen van deelbe-
langen in een multi-etnische unie is voor Europa één van haar belang-
rijkste uitdagingen. Dit betekent dat Brussel zich moet richten op een
toekomstgericht beleid met een aantal kerntaken waarin alle burgers
in een verenigd Europa zich niet in hun vrijheid bedreigd voelen en
waarvan deze burgers ook het nut inzien. Het investeren in onder-
zoek en ontwikkeling om te kunnen groeien tot de meest concurre-
rende economie in de wereld is een belangrijke kerntaak. “Europa
moet het hebben van economische ontwikkeling, handelsbeleid en
innovatie” zo concludeert Bolkestein.
Er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden en die worden al gemaakt,
behalve in grote delen van de Nederlandse beleidswerkelijkheid. De
enige rol die Nederland echt kan spelen is een economische.
Nederland zou zich volledig moeten richten op datgene waarin het
vanouds heeft uitgeblonken: internationale handel en koopmanschap.  

Het leuke is dat veel ondernemers dat al doen. En het boeiende is dat
jongere generaties, vooral dankzij recente technologische toepassings-
mogelijkheden, denk aan ICT in de breedste zin van het woord, een
internationale oriëntatie als vanzelfsprekend ervaren. Daarin zou de
Hollandse handelsmentaliteit wel eens een soort revival kunnen krijgen. 

Opvallend is in elk geval de aandacht buiten Nederland voor de
kracht van de Nederlandse handel. Kennelijk denkt men ervan te kun-
nen leren. Recent heeft Michael Porter er in meerdere publicaties blijk
van gegeven meer oog te hebben voor de kracht van de Nederlandse
economie, dan uit menig beleidsdocument uit de polder naar voren
komt. Wij komen vaak niet veel verder dan het cliché van de koopman
en de dominee en daarom mag de buitenlandse politiek, lees ontwik-
kelingssamenwerking, officieel geen economische doelen dienen. De
mensenrechten staan immers centraal. Hoe kan het toch dat vrijwel
elke Nederlander die in het buitenland werkt of gewerkt heeft -en dat
zijn beslist niet allen rabiate rechtse rakkers- de onmogelijkheid van
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het opgeheven vingertje aan de kaak stelt? Dat hij juist aangeeft dat
goede economische betrekkingen heilzaam kunnen werken naar beide
zijden en in vele opzichten?  

Ondanks de grote veranderingen die zich hebben voorgedaan, durft de
Wetenschappelijke Raad van de Regering het aan in haar rapport
“Nederland Handelsland” uit 2003 een vijftal constanten te benoemen
waardoor de Nederlandse handel de afgelopen eeuwen is gekenmerkt. 
Een eerste constante is de sterke afhankelijkheid van de Nederlandse
handel van internationale ontwikkelingen, zoals conjunctuurbewe-
gingen, oorlogen en protectionisme. Een tweede constante is de ster-
ke oriëntatie op Europa. Momenteel is bijna tweederde van de
Nederlandse invoer afkomstig uit een Europees land en heeft 85%
van de uitvoer een Europees land als bestemming. Een derde constan-
te is de positie van Nederland als stapelmarkt, als distributiecentrum
voor Europa. Al eeuwenlang bestaat bijna de helft van de
Nederlandse uitvoer uit goederen die elders zijn geproduceerd en die
worden doorgevoerd naar andere Europese landen. Een vierde con-
stante is de grote rol van multinationale ondernemingen. Meer dan
tweederde van de buitenlandse handel komt voor rekening van multi-
nationals. Een vijfde constante is het relatief grote aandeel van land-
bouwproducten en voedingsmiddelen, zo’n 20% van het totaal. 

Dat zijn indrukwekkende feiten maar toch zet ik vraagtekens bij deze
vijf constanten. Niet om ze in twijfel te trekken, maar om eens kri-
tisch na te gaan of ze ook voor de toekomst opgeld doen. Ik denk
namelijk dat het beeld aan het veranderen is. Natuurlijk blijft interna-
tionale handel afhankelijk van politiek en conjunctuur. En Nederland
zal voorlopig wel doorvoerland blijven en zal de rol van multinatio-
nals deels daarmee verbonden blijven. 

Door de eenwording van Europa gaat er echter fundamenteel iets ver-
anderen. Onze eigen economie is aan de beurt. Het effect van de
Europese eenwording is dat de bescherming van onze thuismarkten
verdwijnt en dat onze economische structuur onder vuur komt te lig-
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gen. En dat speelt niet alleen in Nederland. Hier vlakbij kunt U
prachtige excursies maken langs industriële monumenten die eens
gezamenlijk het Rhur gebied vormden. De ‘oude’ industrie verdwijnt
en komt niet terug.

De internationale concurrentie komt tot voorbij de voordeur via de
Poolse bouwvakkers en Litouwse loodgieters. En wij leren onze stu-
denten amper iets over Europese geschiedenis, laat staan dat we Duits als
belangrijkste handelstaal aanmerken. Zelfs de discussie gaat er niet over.
Niets ten nadele van de Anglo-Amerikaanse oriëntatie in economische
en bedrijfskundige opleidingen, maar het evenwicht is in het perspec-
tief van een eenvoudige SWOT analyse ver te zoeken. Het rapport van
de Wetenschappelijke Raad van de Regering doet er het zwijgen toe.

Deze ontwikkelingen zetten het perspectief voor Nederland op
scherp. De ontwikkelingen van de laatste dertig jaar kort samenvat-
tend,  zien we dat de Nederlandse economie geëvolueerd is van een
industriële economie via een distributie- en diensteneconomie naar
een kenniseconomie. Dat wil niet zeggen dat er geen economische
activiteiten meer zijn in de industrie, de distributie of de dienstensec-
toren, maar dat de toepassing van kennis, van zowel alfa, bèta als
gamma zijde, veel bepalender is geworden voor de concurrentiekracht
in alle sectoren. Dat geldt overigens net zo zeer voor de publieke sec-
tor. Eigenlijk gaat het erom steeds slimmer te zijn dan de concurren-
tie. Omdat  die concurrentie wereldwijd is,  is een inspirerende en
stimulerende omgeving van groot belang.

We zien bij de agribusiness hoe het moet. Een bedreiging is daar een
kans. Men opereert internationaal om productie-technische redenen,
zoals kostenreductie en productiespreiding, om het hele jaar door te
kunnen leveren, en om commerciële redenen: de wereld is de markt.
Het belang van Nederland is vooral de kennis (de Universiteit van
Wageningen, om maar wat te noemen) en de kennisnetwerken die hier
zijn. Daarom noemt de al eerder genoemde Porter de agribusiness een
Nederlandse diamant. 
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Vergelijkbare ontwikkelingen zie ik in diverse stadia van rijpheid in
life sciences in het algemeen, die natuurlijk dicht aanleunen tegen de
agri-business, in het internationale hotelmanagement, in de bagger-
industrie, in de foodindustrie, in de mediawereld, bij het waterma-
nagement en in R&D gestuurde delen van de ict en telecomindustrie.
Ik tracht niet volledig te zijn, maar ik wil u een beeld geven van de
veranderende werkelijkheid. En bij alle voorbeelden die ik noemde is
er een kennisbakermat in Nederland, die niet alleen erkend, maar zelfs
ook gekoesterd wordt.

Het beleid kijkt altijd terug, inventariseert bestaande gegevens en extra-
poleert vervolgens naar de toekomst. Daarbij mist men dus de kiemen
van de nieuwvorming. En gelooft u mij, daaraan ligt altijd onderne-
merschap ten grondslag. Ik zal het aan de hand van een aantal voorbeel-
den illustreren. Een bloemenkweker uit Noord-Holland had elk jaar
seizoenarbeiders uit Polen aan het werk. Menig keer was ook hij slacht-
offer van het arbeidsbureau, die hem overigens geen Hollandse mensen
kon leveren, en hem toch jaarlijks, veelal vergezeld van televisiecamera’s,
kwam bekeuren. De kweker ging in gesprek met de Polen en besloot het
bedrijf in 1998 naar Polen te verplaatsen. Iedereen tevreden, of toch niet?
Het zijn de Hogere Hotelscholen die ertoe bijgedragen hebben dat
Nederland internationaal zo’n goede naam heeft als het om hotelma-
nagement gaat. Ook het onderwijs kan dus ondernemend zijn. 

Schouderophalend werd voorbijgegaan aan het feit dat tien jaar gele-
den Joop van den Ende zijn eerste musical uitbracht op Broadway.
En er werd licht gegniffeld toen het niet meteen een kassucces werd.
Ga nu eens op Broadway kijken. Tien jaar geleden gingen sommige
universiteiten ertoe over om geld te gaan investeren in spin-offs van
universitaire R&D. Intussen is er toch een hele reeks bedrijven ont-
staan, waarvan sommigen zelfs zeer succesvol zijn. En in alle geval-
len is de doorslaggevende reden succesvol ondernemerschap. 
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4 Think local, act global

Maar dat zelfstandig ondernemerschap is wel anders dan voorheen. Er
is geen categorie te noemen die de laatste vijftien jaar zo veranderd en
gegroeid is als die van de ondernemers. Het oude beeld was dat van
een handige jongen, zelden een meisje, die niet wilde deugen en in elk
geval niet wilde leren. Dat ging soms wonderwel goed, maar vaak ook
niet. Het ‘echte’ bedrijfsleven was een groot bedrijf en daar had je
directeuren die ervoor doorgeleerd hadden. Daar kon je ook echt
hogerop komen. Voor jezelf beginnen was, zeker voor iemand die
gestudeerd had, laat staan voor iemand die vrouw was, niet aan de
orde. 

Dat beeld is definitief veranderd. En de omstandigheden dwingen daar
ook toe. De tijd van de zekerheid en geborgenheid van een vaste
arbeidsplaats bij een degelijke firma is voorbij. Dat geldt zelfs voor de
overheidssectoren. Internationalisering of globalisering is afgedwon-
gen door oprukkende emancipatie van grote delen van de wereld-
bevolking en vooral technologisch mogelijk gemaakt door
revolutionaire nieuwe distributieconcepten (naast water, weg en lucht
is de cyber space een vierde vervoerslaag). Deze globalisering heeft de
economie een veelkoppig multicultureel gezicht gegeven. De beweeg-
lijkheid is groot, de flexibiliteit oneindig, de uitdagingen duizeling-
wekkend en het gezonde verstand meer dan ooit onontbeerlijk. Daar
liggen overigens bij uitstek de kansen voor slimme vrouwen.

Maar hoe internationaler en competatiever het economisch handelen
is, hoe meer behoefte er bestaat aan overzichtelijkheid en transparan-
tie. Daar nu, liggen de kansen voor de regio’s en de kennisinstellingen.
Ik zal dat uitleggen. 
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5 Webs of innovation

Innoveren is geld verdienen met nieuwe ideeën. Eigenlijk is innove-
ren ondernemen. Het is in ieder geval niet hetzelfde als uitvinden.
Uitvinden is iets nieuws bedenken om beter, sneller en goedkoper te
kunnen produceren. Het effect van innovatie meet je in omzet en dat
van uitvindingen meet je in patenten. Geld verdienen met nieuwe
ideeën gebeurt in ‘webs of innovation’. Dit zijn netwerken van geves-
tigde en nieuwe organisaties en individuen die rondom nieuwe con-
cepten, technologieën en trends ontstaan. De webs zijn niet
plaatsgebonden, per definitie internationaal, in hoge mate toevallig en
dus niet voorspelbaar of planbaar. 

Door deel te nemen in organisaties die in netwerken innovatief wer-
ken, worden bedrijven in staat gesteld om in bestaande (rijpe) mark-
ten te blijven functioneren. Hierdoor kunnen zij de nieuwe
technologieën toe passen voor veranderingen die de kern van de
onderneming vooralsnog bedreigen. Onzichtbare netwerken die pas
betekenis krijgen als er een levensvatbaar product tevoorschijn komt,
dat is de ware paradox. De nieuwe economie draagt hiermee bij aan de
vernieuwing van de oude economie.

Welnu, daarom zijn Hogescholen geen scholen meer, maar vooreerst
‘webs of innovation’. Verbonden met de regio, met de bestaande
bedrijven en hun toekomst. Zijn ze dat niet, dan zullen ze hun nut en
functie snel verliezen. Hoe internationaler en competatiever relaties
zijn, hoe groter het belang van een locale cultuur en hoe dichter bij huis
men wil shoppen en netwerken. Vandaar think local en act global. 

De HAN als ‘web of innovation’ zal de huidige en toekomstige inter-
nationale trends en activiteiten van ondernemers uit de regio moeten
kennen. Om er van te leren en er aan bij te dragen. Met verdieping,
debat, studie en onderzoek. Op basis van elkaar kennen en respecte-
ren en met als inzet elkaar uit te dagen en van elkaar te leren.
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Het succesvol organiseren van een ‘web of innovation’ stelt eisen aan
de HAN als organisatie, aan docenten en studenten. De Lectoraten
van de Faculteit Economie en Management en Techniek hebben hier-
in reeds het voortouw genomen door het gezamenlijk oprichten van
het Smart Business Center; een ondernemersnetwerk waarin lectoren
in samenwerking met bedrijven slimmer gaan ondernemen.

6 Speerpunten van het Lectoraat

Mijn Lectoraat ‘Internationale Handel voor het MKB’ gaat zich de
komende jaren richten op internationaal ondernemerschap waarbij
het draait om kwaliteit, kennis en persoonlijke contacten. Samen met
ondernemers uit deze Regio ga ik om de tafel om een HANdels agen-
da op te stellen. Een agendavoorstel luidt als volgt:

• Het organiseren van Internationale HANdelsconferenties voor en
door ondernemers;

• Het bevorderen van internationale handelsactiviteiten van
Gelderse bedrijven door gebruik te maken van de internationale
handelscontacten en kennis van ervaren exportmanagers;

• Het matchen van hoger opgeleiden met de internationale
beroepspraktijk;

• Het betrekken van het internationale bedrijfsleven in de Masters-
en bachelorprogramma’s Internationaal ondernemerschap en
Internationale Handel.

Het is mijn stellige overtuiging dat internationale ervaring tijdens de
studie één van de belangrijkste voorwaarden is voor een succesvolle
carrière. Ik ben tevens van mening dat  succesvol ondernemen zonder
een internationale leerschool aanzienlijk moeilijker te realiseren is. 
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7 The Vital few and the Trivial many

Hier kom ik aan de kern van mijn betoog. En dus bij de titel: the Vital
few and the Trivial many. Als iets duidelijk wordt uit de historie van
de Nederlandse Handel, dan is dat de wil om ervoor te gaan, de afkeer
van triviale zekerheden en een gezond wantrouwen richting autoritei-
ten. De ‘drive’ om te handelen, om nieuwe producten en markten op
te zoeken en te veroveren, om slimmer, sneller en beter te zijn dan
anderen, dat zijn de vitale kenmerken van de weinigen die het echt
deden. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. 
Het bevorderen van internationaal ondernemerschap, vooral bij stu-
denten, is waar het over gaat.  Zo bezien lijkt mijn opdracht dus nogal
pretentieus. Maar ik aanvaard hem graag. Ik zal uitleggen waarom. 

Andere mensen, andere landen, andere talen, andere culturen leren je
veel over de eigen taal, cultuur, het eigen land en je eigen vrienden,
collega’s, concurrenten en zelfs familie. De voortdurende confrontatie
houdt scherp, relativeert en leert waarderen wat voorheen werd ver-
onachtzaamd. Een internationale context waakt voor xenofobie, stelt
tolerantie op de proef en maakt bewust van eigen normen en waarden.
Je ziet je eigen leven en je eigen buurt met andere ogen als je ze ook
elders de kost durft te geven. Het is goed dat jonge mensen veel rei-
zen, het is fantastisch dat het onderwijs steeds internationaler wordt.
En dat moeten we niet van Den Haag laten afhangen. Nederland is
uiteindelijk een Europees land waar een jonge elite opgroeit die meer-
talig is, ambities heeft en zich met het grotere Europa identificeert.
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8 Dankwoord

Dames en Heren, tot slot een dankwoord.

De afgelopen vijftien jaar heb ik me mogen verdiepen in het boeiende
terrein van internationaal ondernemerschap. Ik heb gezien en zelf
ervaren dat ondernemen, internationaal ondernemen voor eigen reke-
ning en risico, een eenzaam avontuur kan zijn. En avontuur betekent
spanning: nieuwe kansen en successen maar ook bedreigingen en tel-
oorgang. Ondanks een goede voorbereiding loopt het toch nog vaak
anders dan je gepland had. Daadkracht, relativeringsvermogen en 
creativiteit zijn de essentiële eigenschappen van de vital few.

Het Lectoraat ‘Internationale Handel voor het MKB’ biedt mij de
mogelijkheid om mijn ervaringen en kennis uit te dragen en te ont-
wikkelen. Ik wil het College van Bestuur van de HAN bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen.

Veel dank ook aan Frank Stöteler als directeur van de Faculteit
Economie en Management, voor de zeer prettige, stimulerende en
open wijze van samenwerken. 

Het is ondenkbaar dat ik alleen het Lectoraat tot een succes kan
maken. Gelukkig is er een groot aantal mensen die gezamenlijk het
lectoraat verder ontwikkelen en vormgeven: de kenniskring geheten.
Een aantal van hen wil ik hier noemen.

Allereerst Robert Sterneberg. Ik heb hem leren kennen in Hamburg
alwaar hij consul-generaal was. We zijn vrienden geworden. Robert
heeft, met zijn ruim dertig jaar ervaring in de diplomatieke dienst, het
belang van internationale handelspraktijk vanuit de overheid hoog in
het vaandel. 
Robert, veel dank voor je wijsheid, de plezierige manier van samen-
werken en je enthousiaste bijdrage in dit Lectoraat.
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Mijn collega’s Annemarie Haanstra, Matthieu van den Bosch en Frank
Vonk; veel dank voor jullie inzet, het structureren van mijn soms
chaotische ideeën en mij wegwijs maken in het onderwijs.
Ik wil mijn collega-lectoren van de Faculteit Economie en
Management en de Faculteit Techniek bedanken voor de inspiratie,
samenwerking en de nodige verhitte discussies om nieuwe interessan-
te projecten en onderzoeken te ontwikkelen.
Suzan, de spil van het secretariaat van de lectoren, veel dank voor je
inzet, enthousiasme en flexibiliteit. 

Het aanvaarden van deze leerstoel had ik niet kunnen doen zonder de
medewerking van een aantal mensen.
Ik ben zeer veel dank verschuldigd aan mijn collega’s van mijn bedrijf,
Emma Kommer, Dennis Lindeboom en Regin Mentopawiro, hier
aanwezig vandaag. Ik heb veel respect voor de professionele wijze
waarop zij de afgelopen jaren Top Trade Matching hebben geleid in de
hectiek die het Lectoraat met zich meebrengt. Ga zo door!

En tot slot: 
Thuis is thuis: Hans bedankt!

Dames en heren, 

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn betoog. Ik dank u
voor uw aandacht.
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Members of the Board of Governors, 
colleagues at HAN University,
esteemed audience,



1 Introduction

First of I would like to welcome you personally to HAN University. I
am very honoured that you have all come to hear my inaugural address
this afternoon. There is a varied audience in the auditorium today.
You may be curious to know who your neighbour is. Unfortunately
it is impossible for me to introduce you all personally, but I will
briefly list the groups present today:
• Lecturers, students and fellow readers from HAN and other colle-

ges and universities; 
• Entrepreneurs from this region, the northern provinces and the

rest of the Netherlands; 
• Representatives from government, semi-government and lobby

groups: the Ministry of Economic Affairs, the Consulate in
Düsseldorf, Metaalunie, VNO-NCW, MKB; 

• Representatives from the business community: FENEDEX;
• Managers from internationally operating big companies and SMEs

from all over the Netherlands;
• Family and friends.

Before I start my speech, I would like to briefly tell you something
about my background and why I am here.
After finishing my secondary education, I went to England for six
months to sit my Cambridge Exams. I can still remember my sister
waving me off at Calais with the words: “It must be nice nót to know
what you want to do”, with a slightly envious undertone. But my
heart was set on going.
My stay in England was my first experience of life and living abroad.
After language studies at Groningen University and a unique two-
year period spent in Canada, New York and Japan, I decided to return
to the Netherlands.

At the beginning of the 1990s, I began researching how Small and
Medium-Sized Enterprises in the Netherlands operated international-
ly. I found out how entrepreneurs approach international markets
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and that this does not involve step-by-step plans. I saw how creative
entrepreneurs can be in converting threats into opportunities. To my
joy, I discovered that linguistic and cultural knowledge is vital to
success in international business and that historical and socio-
economic knowledge of a country helps us understand its inhabitants
and develop a relationship with some of them. 
With the knowledge and experience thus acquired, I went on to start
my own export agency, Top Trade Matching BV (TTM). The main
focus of my agency is on implementing international projects on behalf
of Dutch and German companies - projects which have real added
value and which have justified TTM’s existence for the last six years. 
And then along came the ‘International Trade for Small and Medium-
sized Enterprises’ (SMEs) Readership as an unexpected and interes-
ting challenge. 
With great pleasure and commitment, I have spent the last few years
developing a national and international network of entrepreneurs,
executives, managers, businesswomen, students, lecturers and friends,
many of whom are here today. This is therefore a good opportunity
to tell you all again how I see international business, this time not in
the form of sales talk, but as a vision based on my experience and
reflections. 

2 Border-free enterprise

Why do we often feel so proud of the Netherlands when we are
abroad? Why do you only count in the Netherlands if you interna-
tionalise? Is it really true that travel broadens your horizons and that
without international traffic there is insufficient trade? What is an
‘open’ economy and are all business trips appropriate? 
These are just some example questions which in turn give rise to many
more questions. Today I restrict myself to the task I have been given as
Reader: ‘International Trade for Small and Medium-Sized Enterprises’. 
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Let me take you with me as I try to discover what international trade
actually is and introduce you to the SME sector as I see it. I will talk
to you about the opportunities I see for the HAN and we will try to
come to some agreement about what my Readership at this
University should achieve. And hopefully, you will find some of the
experiences which I have found inspiring and which show that those
who travel have a lot to tell, equally fascinating.

I still feel quite surprised how this eminent University could produce
a title like ‘International trade for the SMEs’ for my Readership. The
wording is rather simple. In this day and age, any reasonably good
knowledge institution talks about International Business and
Communications. Not the HAN. And I am glad, for this reason. The
title of my readership ‘International Trade for the SMEs’ indicates
that the opportunities for the SMEs lie in the internationalisation of
business activities. That means that this must be the focus of the
entire operational management. 

And that is typical of the SME sector. Furthermore in discussions and
literature, we often refer to the internationalisation of multinationals
but rarely of SMEs. So there is every reason to call it by its proper
name: international trade for the SME sector.

Before I elaborate on my subject, I would like to further define the
two terms: International Trade and Small and Medium-Sized
Enterprises.

2.1 International trade

The traditional economic approach considers international trade to
be the result of differences between countries in the production costs
of goods and services to be traded. I use a wider definition of the
term international trade which also focuses on the trading of goods
and services. 
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International trade specifies that it concerns trade and trading, that it
concerns two or more parties, reciprocity. Trade also infers that it is
not just about sales but about purchase too. That it concerns a process
in which social, cultural and communicative aspects also play a role.
That it is about trading skills which you can develop in practice and
which you can learn in theory, at the HAN for example. But whereby,
above all, it is the combination of both which yields the most results. 

International trade is also a much more dynamic term than export, for
example. Export is that aspect of international business which can be
measured. At least that is what we assume. Fiscal and (in the past)
exchange rate data, information provided by the companies themselves
and model-based prognoses are used to compile export figures. And
this often produces rather bleak assessments of a country’s economy. 
International trade entails much more. Besides Purchase (actually
supplying and outsourcing), it also includes all kinds of cooperative
relationships such as franchising, dealer- and importerships, participa-
tive interests, (sub)contracting, R&D, etc. International trade is also
carried on at the interface of public and private domains and is thus
almost by definition dependent on legislation on a national and inter-
national scale. 

Historically, we in the Netherlands have long become accustomed to
the idea that there are a lot of foreign countries around us. This was
always the premise of the late Joseph Luns too. He justified his self-
imposed international authority by saying that ‘a small country has a
tremendous amount of outside world to deal with’. We have also got
used to having to protect our domestic market, because there is not
very much of it. 
However, we still desire easy access to international markets. In this
we are rather demanding, you might even say forward. But more and
more we are confronted with what it means to be moving towards a
single European market. We are no longer allowed to protect our
domestic markets. We are no longer allowed to use community funds
to subsidise sectors which are insufficiently competitive but which do
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have the right contacts in The Hague. There is also the scenario in
which lack of competition might check innovation and result in lap-
ses as we saw in the construction industry fraud. Meanwhile we have
to publish tenders at European level and international competition is
closing in. Our ‘old boy’ network no longer works and it is a question
of ‘eat or be eaten’. 

It is interesting that what some people call the hardening of society is
the result of a liberalisation or democratisation of European market
relationships. Politically and intellectually, the impact of these deve-
lopments still has little effect on our social and cultural life. But we are
forced to follow Luns with regard to economic activities and therefo-
re international trade. There is a lot of outside world. And that is lar-
gely where our profits lie. 

2.2 Small and Medium-Sized Enterprises

The term Small and Medium-Sized Enterprises does not properly
reflect the true situation. In their constant fervour, academic model
thinkers and policy makers in The Hague create their own reality. Of
course they try to capture the reality, but their main concern is a cor-
rect, usable model, mainly aimed at policy-making. For many years
we have therefore been using a quantitative definition of the term
Small and Medium-Sized Enterprises based on the number of person-
nel in these organisations. 

A small company has 0 to 49 employees; a medium-sized company
has a workforce of between 50 and 249 employees and a large compa-
ny has 250 employees and over. In the economic policy reality of the
Netherlands, farms are not included (they are the responsibility of a
different Ministry, i.e. the Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality, and are therefore not registered with the Chambers of
Commerce). As if farmers are not part of our economic system.
Rather they are the basis of it. 
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Both nationally and internationally, this definition does not work.
The Central Bureau for Statistics and the Economic Institute for
Small and Medium-Sized Enterprises base many of their surveys on
100 employees. In Germany too they use different quantitative limits.
Here a Mittel-Betrieb may have as many as 500 employees.

Leaving this curious situation aside, a quantitative criterion is out-
dated, particularly a quantitative criterion which is restricted to the
number of employees. The constant rationalisation of work processes,
the globalisation of the division of labour, the forward and backward
integration tendencies, the chain and cluster formation, the supply
and outsourcing dynamics and, last but not least, the flexibilisation of
employment itself, are all phenomena which determine the stability of
the employment factor and thus the certainty and sustainability of
employment. 

Consequently, it would mean much more if the added value per job
acted as an indicator. But that would require a very radical change in
the measuring method and the objection would still apply that a quan-
titative criterion per branch or industry or trade can mean very diffe-
rent things. What one sector considers a lot is very little for another. 

I would like to argue for a qualitative criterion, perhaps supplemen-
ted by a quantitative classification, which should then be standardised
at European level. This new qualitative classification would be based
on ownership of an enterprise. 

I would also like to argue for a distinction between owner-controlled
(OF) and management-controlled firms (MF). Owner-controlled
firms have one or more stakeholders who are majority owners and
who bear the (financial) risks themselves. Management-controlled
firms with anonymous or distant owners (companies listed on the
Stock Exchange, for example), whose day-to-day business is in the
hands of appointed managers. These managers are therefore not in
business for their own account or risk. 
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In practice this qualitative distinction actually corresponds quite
well with the quantitative classification, apart from the blurring of
the difference between small and medium-sized enterprises. 

I have already referred to the rationalisation tendencies which make it
possible for a small company to be a global player. The company must
then be able to find technological and commercial alignment with
common international standards and business methods. To do so,
they must know the right networks and how to use them. This requi-
res a number of social and cultural skills which are generally learnt in
practice. Big companies approach this very differently than small and
medium-sized companies. Small and medium-sized companies tend
to rely on branch networks. The readership can also fulfil a function
in the network in this region. 

3 A historic perspective

Great tales are told about the adventures of Dutch merchants. “The
Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700”, by the author
De Vries, a scientist from Zwolle who emigrated to America, and
“The Dutch Republic, 1477-1806” by Jonathan I. Israel, an Oxford
academic, contain stories of heroic and often moving acts of entrepre-
neurship. 
In the 17th century, the Netherlands was a major political and econo-
mic power and until the second half of the last century, even a colo-
nial power. The country consequently had considerable political and
economic influence on a large part of the world. 

This historical era has had a great impact on our country and its popu-
lation, even if the memory now seems to be fading. In the colonial
culture, the Dutch tended to concentrate on business, unlike the
English whose priority was public administration. The Dutch have
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always been good entrepreneurs and tradesmen in particular. It was
probably their geographical situation which drove them to explore
rather than stay at home. 

The geographical position, maritime dominance and conveyance in
transit of products with added value, thus boosting the supply industry,
are contributing factors. However, there were other elements which
put the Netherlands at the centre of world trade from 1560, such as the
migration flows, through which the country acquired knowledge of
new customs and technology, government investment in structural
transit channels worldwide and the economic utilisation (some would
say exploitation) of its overseas colonies for trading purposes. 

But this time is long gone. Its colonies lost, misfortune born: thus
ends the period of ‘the rise and fall of the Dutch economy’. Does it? 

The post Second World War period saw the growth of a new econo-
my with new dimensions of internationalisation. Economic rela-
tions became dominant (see the rise of the many multinationals) and
state dominance became outdated. New relationships were created
whereby national governments surrendered their sovereignty in
favour of supranational institutions. In a united Europe, the
Netherlands is a small country. More and more political decisions
are made in Brussels. But things could get worse. 

In his article, “Europa moet niet alles tegelijk willen doen” (NRC
Handelsblad 06-09-2004), former Dutch Minister Frits Bolkestein
claimed that Europe is only a regional power and not a world power.
This is because Europe is a multi-ethnic power, putting it in a
weaker position in relation to the US and China. Taking sub-interests
into account in a multi-ethnic union is one of the major challenges
facing Europe. This means that Brussels must focus on a future-
oriented policy with a number of core tasks which is not considered
by any citizen in a united Europe to be threatening to their freedom
and whose purpose is recognised by these citizens. Investing in
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research and development in order to become the most competitive
economy in the world is an important core task. 
“Europe is dependent on economic development, the right trade
policy and innovation”, Bolkestein concluded.

New choices must be made and these are already being made, except
in large parts of the Dutch policy reality. The only role which the
Netherlands can really play is economic. The Netherlands should
focus solely on that area in which it has traditionally been success-
ful: international trade and business acumen. 

The good thing is that many entrepreneurs are already doing this.
And it is exciting that younger generations, particularly thanks to
technology applications such as ICT in the broadest sense of the
word, view international orientation as routine. This could produce
a revival of the Dutch trading mentality. 

Whatever the case, it is interesting to see how much attention there
is for Dutch trade outside the Netherlands. People seem to think
they can learn from it. In various recent publications, Michael Porter
showed more interest in the strength of the Dutch economy than
appears from many a policy document from the polder. Often we
fail to get beyond the cliché of the merchant and the protestant minis-
ter which is why foreign politics, read development co-operation,
may not officially serve economic purposes. Human rights are cen-
tral, after all. How is it that almost every Dutchman who works or
has worked abroad - and they are not all conservative zealots - has
questioned the impracticability of constantly pointing the finger?
That on the contrary they indicate that good economic relations can
be beneficial to both sides and in many aspects? 

Despite the great changes which have taken place, in its 2003 report
“The Netherlands as a trading nation” the Netherlands Scientific
Council for Government Policy dares to name five constants which
have characterised Dutch trade in the past centuries. 
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The first constant is the strong dependence of Dutch trade on inter-
national developments such as cyclical fluctuations, wars and pro-
tectionism. The second constant is the strong focus on Europe.
Currently almost two thirds of Dutch imports come from a
European country while 85% of the exports go to a European
country. The third constant is the position of the Netherlands as a
staple market, a distribution centre for Europe. For centuries,
almost half of Dutch exports have consisted of goods produced
elsewhere and then conveyed to other European countries. The
fourth constant is the important role of multinational companies.
Multinationals are responsible for more than two thirds of the
foreign trade. The fifth constant is the relatively high proportion of
agricultural products and foodstuffs, around 20% of the total. 

These are impressive facts, and yet I question these five constants.
Not to put them in doubt, but to critically assess whether they will
also work for the future. I feel that the picture is changing. Of course
international trade will continue to be dependent on politics and
economic situation. And the Netherlands will still continue to be a
transit country and the multinationals will continue to play a role in
this. 

The creation of the single European market will bring fundamental
changes. Our own economy is next in line. The effect of the single
European market is that the protection of our domestic markets
disappears and our economic structure comes under fire. And this is
not only the case in the Netherlands. Not far from here you can
admire industrial monuments which used to form the Ruhr area.
The ‘old’ industry is disappearing, never to return.

International competition comes in through the front door with
Polish construction workers and Lithuanian plumbers. And we
teach our students virtually nothing about European history, let
alone point to German as the main language of commerce. Debates
fail to refer to these facts. This is not to denigrate the Anglo-
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American orientation in economic and business management stu-
dies, but the balance in the perspective of a simple SWOT analysis is
a long way off. The Netherlands Scientific Council for Government
Policy report remains silent on the subject.

These developments define the perspective for the Netherlands. To
summarise the developments of the last thirty years, we see that the
Dutch economy has evolved from an industrial economy through a
distribution and service economy to a knowledge economy. This
does not mean that there are no more economic activities in the
industrial, distribution or service sectors but that the application of
knowledge, whether alpha, beta or gamma, has become more signifi-
cant for competitive power in all sectors. This also applies to the
public sector. Actually it means always being cleverer than the
competition. And as that competition is worldwide, an inspiring and
stimulating environment is very important. 

The agribusiness shows us how it should work. Here a threat becomes
an opportunity. Enterprises operate internationally for production
and technical reasons such as cost reduction and product distribu-
tion, in order to be able to supply all year round, and for commer-
cial reasons; the world is the market. The importance of the
Netherlands lies mainly in our knowledge (Wageningen University,
for example) and knowledge networks. This is why Porter, who I
mentioned before, refers to the agribusiness as a Dutch diamond.

I see similar developments in various phases of maturity in life scien-
ces in general, which of course are closely associated with the agri-
business, in international hotel management, in the dredging
industry, in the food industry, in the media world, in water manage-
ment and in R&D controlled areas of the ICT and Telecom industry.
I am not attempting to be comprehensive, but I wish to present a
picture of the changing reality and in all the examples I have men-
tioned, there is a cradle of knowledge in the Netherlands which is
not only recognised but also nurtured. 
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Policy always looks back, listing existing data and then extrapola-
ting to the future. In doing so, we miss the seeds of new develop-
ment. And believe me, it is entrepreneurship that always forms the
basis. I will use a number of examples to illustrate this. 
Every year a flower grower in North Holland used to employ seaso-
nal workers from Poland. He was also often the victim of the job
centre, which failed to supply him with Dutch workers and yet came
to fine him every year, often accompanied by television cameras.
The grower started negotiations with the Poles and in 1998 decided
to move his company to Poland. All parties satisfied, or maybe not?
It is the Hotel Schools which have helped give the Netherlands such
a good name internationally with regard to hotel management.
Education can thus also be enterprising. 

When Joop van den Ende opened his first musical on Broadway ten
years ago, people just shrugged. And then sniggered when it was not
an immediate box office success. But look on Broadway now. Ten
years ago, some universities started to invest money in spin-offs
from university R&D. Now a whole series of companies has grown
up, some of which are very successful. And in all cases, the decisive
factor was successful entrepreneurship.

4 Think local, act global

However, that independent entrepreneurship is very different from
what it used to be. No other category has changed or grown so much
in the last fifteen years as that of the entrepreneurs. The old image was
that of a handy man, rarely a woman, a good for nothing who certain-
ly had no desire to learn. Sometimes things went very well, more often
they didn’t. ‘Real’ business was a big company run by directors who
had studied for their profession. You could make a real career in these
companies. Starting your own business was no option, certainly not
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for anyone with good qualifications, let alone if you were a woman. 
That image has changed for ever, the result of circumstances. The age
of the certainty and security of permanent employment with a good
company has gone. The same now applies to government sectors.
Internationalisation or globalisation has been forced by growing
emancipation of large parts of the world’s population and in particu-
lar made technologically feasible by revolutionary new distribution
concepts (besides water, road and air, cyber space has become a fourth
means of transport). This globalisation has given the economy a
multi-facetted, multicultural face. Mobility is excellent, flexibility
endless, the challenges dizzying and common sense more than ever
indispensable. Incidentally, there are now great opportunities for
clever women. 

But the more international and competitive economic trade is, the
more need there is for clear organisation and transparency. This is
where the opportunities lie for the regions and the knowledge institu-
tions. Let me explain.

5 Webs of innovation

Innovating is earning money with new ideas. Actually innovating is
enterprise. In any case, it is not the same as inventing. Inventing is
thinking up something new in order to produce better, faster and
cheaper. The effect of innovation can be measured in turnover, while
the effect of inventions can be measured in patents. Earning money
with new ideas happens in ‘webs of innovation’. These are networks
of established and new organisations and individuals resulting from
new concepts, technologies and trends. The webs are not place-
dependent, per definition international, to a large degree coincidental
and thus impossible to predict or plan. 
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By taking part in organisations which work innovatively in networks,
companies are able to continue to operate in existing (mature) mar-
kets. This enables them to apply the new technologies for changes
which threaten the core of the company for the moment. Invisible
networks which only gain significance when a viable product appears,
that is the true paradox. The new economy thus contributes to the
renewal of the old economy.

Now this is the reason why universities are no longer schools, but pri-
marily ‘webs of innovation’. Linked to the region, to existing compa-
nies and their future. If they are not, they will soon lose their
usefulness and function. The more international and competitive rela-
tions are, the more important it becomes to have a local culture and
the closer to home people wish to shop and network. So, think local
and act global. 

The HAN as a ‘web of innovation’ must become familiar with the
present and future international trends and activities of local entre-
preneurs. In order to learn from them and contribute. By adding
depth and contributing to debate, study and research. Based on getting
to know and respect each other and aimed at challenging each other
and learning from each other. 

The successful organisation of a web of innovation makes demands of
the HAN as an organisation, of lecturers and students. The
Readerships of the Economy and Management and Technology
Faculties have already lead the way by jointly setting up the Smart
Business Center, a business network in which readers collaborate with
companies to improve their business methods. 
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6 Spearheads of the Readership

In the coming years, my ‘International Trade for SMEs’ Readership
will study international entrepreneurship focusing on quality, know-
ledge and personal contacts. I plan to sit around the table with entre-
preneurs from this region, to set up a HAN business agenda. One
agenda proposal is as follows:

• Organising International Business conferences for and by entre-
preneurs;

• Promoting international business activities by companies in
Gelderland by using international business contacts and the know-
ledge of experienced export managers;

• Matching graduates with the international job practice;
• Involving the international business community in the Masters and

Bachelor programmes of International entrepreneurship and
International Trade.

I am absolutely convinced that for students international experience is
one of the most important conditions for a successful career. I also feel
that success in business is much more difficult to achieve without an
international background. 
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7 The Vital few and the Trivial many

Here I come to the core of my address and thus to the title: the Vital
few and the Trivial many. If anything becomes clear from the history
of Dutch Trade then it is the will to succeed, the dislike of trivial
certainties and a healthy mistrust of authorities. The drive to do trade,
to find new products and conquer new markets, to be cleverer, faster
and better than the rest; these are the vital characteristics of the few
who really did it, and the same applies today. 
The promotion of international entrepreneurship, particularly among
students, is what it is all about. From this point of view, my task looks
rather pretentious. However I accept it gladly. Here’s why. 

Other people, other countries, other languages, other cultures teach
you a lot about your own language, culture, country and your own
friends, colleagues, competitors and even family. The constant con-
frontation keeps you alert, enables you to put things in perspective
and teaches you values which were previously neglected. An interna-
tional context guards against xenophobia, tests tolerance and makes
you aware of your own norms and values. You see your own life and
your own neighbourhood with different eyes when you see things
elsewhere. It is good that young people travel; it is fantastic that edu-
cation is becoming increasingly international. And we must not let
this depend on The Hague. Because the Netherlands is a European
country where a young elite is growing up which speaks several
languages, has ambitions and which identifies with the wider Europe. 
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8 Acknowledgements

Ladies and gentlemen, finally I would like to acknowledge the follow-
ing people.

Over the past fifteen years I have been able to study the exciting field
of international entrepreneurship. I have seen and personally expe-
rienced that doing business, being financially responsible and bearing
the risks of international business can be a lonely adventure. And
adventure means excitement: new opportunities and successes, but
also threats and disappointment. Despite good preparation, things
may still turn out differently than you planned. Dedication, the abili-
ty to put things in perspective and creativity are the essential charac-
teristics of the vital few.

The  ‘International Trade for the SME sector’ Readership offers me
the opportunity to communicate my experiences and develop them. I
would like to thank the Board of Governors of the HAN for the trust
they have put in me.

I would also like to thank Frank Stöteler as director of the Arnhem
Business School, for the very pleasant, stimulating and open coopera-
tion. 

It would be impossible for me to make the Readership a success
alone. Fortunately there are many people who will develop and shape
the readership further: the knowledge circle. I will mention a few of
them here. 

First of all Robert Sterneberg. We met in Hamburg where he was
consul-general. We became friends. With more than thirty years’
experience in the diplomatic service, Robert puts high priority on
international business practice from the government perspective. 
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Robert, many thanks for your wisdom, your pleasant cooperation
and enthusiastic contribution to this Readership.

My colleagues Annemarie Haanstra, Matthieu van den Bosch and
Frank Vonk: many thanks for your commitment, for structuring my
sometimes chaotic ideas and guiding me through the world of educa-
tion. 
I would like to thank my fellow readers at the Arnhem Business
School and the Faculty of Engeneering for their inspiration, collabo-
ration and quite a few heated discussions, needed to develop new
interesting projects and research. 

Suzan, the pivot of the readers’ secretariat: many thanks for your
dedication, enthusiasm and flexibility. 

I could not have accepted this chair without the cooperation of a
number of people. 
I would like to thank my colleagues at my company: Emma Kommer,
Dennis Lindeboom and Regin Mentopawiro, who are here today. I
have great respect for the professional way in which they have
managed Top Trade Matching over the last few years amidst the hectic
life involved in the Readership. Don’t stop!

And finally: 
Home sweet home: thank you Hans!

Ladies and gentlemen, 

This brings me to the end of my address. Thank you for your atten-
tion. 
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