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Starters International Business – Vouchers RVO 
 

U wilt met uw bedrijf de internationale markt verkennen. Hoe zet u de eerste stappen? Welke markten 

en welke landen bieden kansen? Wat wilt u bereiken? Wie zijn uw concurrenten en potentiële partners? 

Intend gaat samen met u aan de slag met deze en andere vragen zodat u goed voorbereid aan uw 

internationale activiteiten kunt beginnen. De voucher “Starters International Business” dekt de 

advieskosten. 

 

Voucher Starters International Business 

Met de voucher Starters International Business (SIB) worden bedrijven die de stap naar internationaal 

ondernemen willen maken geholpen. Dit is een tegoedbon van EUR 2400 waarmee u een coachingstraject 

betaalt. Intend is een erkende SIB-coach/adviseur. In ongeveer vier maanden voert u drie a vier 

gesprekken met een van onze coaches. Het resultaat van dit traject is een concreet actieplan waarmee 

u internationaal van start kunt gaan. 

Voordat het coachingstraject begint, bespreken we wat het voor uw bedrijf moet inhouden en opleveren. 

Dit kan bestaan uit een of meerdere van de volgende activiteiten: internationale strategiebepaling/ 

positionering, een marktanalyse, voorsorteren voor een internationaal aanbestedingsadviestraject, 

strategisch en operationeel advies, ontwikkelen een (internationale) ondernemingsplan, het opbouwen 

van interne (team)capaciteit, incl. persoonlijke ontwikkeling/leiderschap, etc.  

De focus van het traject kan liggen op een land van uw voorkeur, maar we kunnen ook eerst analyseren 

in welk land voor u de meeste kansen liggen. 

 

Komt uw bedrijf in aanmerking voor de SIB-voucher? 

Uw bedrijf komt in aanmerking als het een MKB-onderneming is die geen of weinig ervaring met 

internationaal ondernemen heeft en dat structureel wil inbedden in de organisatie. U bent bereid daar 

tijd en geld in te investeren. Daarnaast bedraagt de exportquote in het jaar voorafgaand aan de 

voucheraanvraag niet meer dan 25 procent, dan wel, de onderneming staat niet langer dan drie jaar 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot slot mag uw onderneming, of de groep waartoe uw 

onderneming behoort, in totaal in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 

aan de-minimissteun1 ontvangen. 

                                                           
1 Voor verschillende sectoren wijken de plafonds af, namelijk: sector wegvervoer EUR 100000, visserijsector EUR 30 000 en 
landbouwproductiesector EUR 15000. 
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Voucher aanvragen 

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de voucher. Voordat u met de aanvraag begint, gaat u met 

de MKB-toets op de RVO-website na of uw organisatie geldt als een MKB-onderneming. Vervolgens vraagt 

u samen met ons de voucher aan bij RVO. De voucher is zes maanden geldig. De MKB-toets, het 

aanvraagformulier en meer informatie over de aanvraag vindt u op de volgende website: 

https://mijn.rvo.nl/voucher-individuele-coaching-SIB . 

 

Intend Business Development 

Intend Business Development biedt professionele ondersteuning en advies aan MKB-ondernemingen bij 

international business development. We zijn met name actief op de Business-to-Government (B2G) en 

Business-to-Business (B2B) markten in Europa, Azië en Afrika. Intend identificeert onder andere kansrijke 

markten & opdrachten, voert markt- en concurrentieanalyses uit, analyseert het onderscheidend 

vermogen, onderzoekt de interne capaciteit van de onderneming en helpt bij de voorbereidingen van 

ondernemingsplannen. Ons specialisme is het succesvol verwerven van overheids- en commerciële 

opdrachten. We kennen de procurement regelgeving van het betreffende land en werken nauw samen 

met lokale experts. 

Wij hebben kantoren in Nederland (Rotterdam) en Schotland (Stirling). Vanuit deze locaties werken we 

voor klanten in heel Nederland en andere Europese landen. 

Voor meer informatie of een intakegesprek kunt u contact met ons opnemen via tel. 06-22496114 of e-

mail info@intend-eu.com. Bezoek ook eens onze website met informatie over onze diensten, producten 

en ons team: www.intend-eu.com 

 

 

We kijken er naar uit om met u aan de slag te gaan! 

De coaches/adviseurs van Intend Business Development:  

Joeke Abbing, Gill Joy, Nienke Meijer 


