
Betreft: Exportfinanciering; Innovatieve oplossingen voor de Oost-Nederlandse 
technologische maakindustrie   

 
Geachte heer, mevrouw,   
 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voor ondernemers in de 
regionale technologische maakindustrie over exportfinanciering, die zal plaatsvinden op:  
 

Woensdag 20 mei a.s. (14.00 – 18.30 uur)  
bij 

Remeha B.V. 
Marchantstraat 55 
7332 AZ Apeldoorn 

 
Veel ondernemers in de (exporterende) technologische maakindustrie in Gelderland en Overijssel 
zagen zich in de afgelopen jaren, door krapte aan geld en financieringsmogelijkheden, 
geconfronteerd met een toenemende vraag om bankgaranties bij de verlening van opdrachten. Deze 
bankgaranties beïnvloeden echter direct de liquiditeit en het beschikbare werkkapitaal. Een 
toenemende vraag aan bankgaranties in een periode waarin financiële instellingen juist 
terughoudend zijn met het verstrekken van (aanvullende) financiering kan ertoe leiden dat bedrijven 
omzet mislopen, aangezien deze bankgaranties niet (meer) gefinancierd kunnen worden. Inmiddels 
is de situatie iets verbeterd. Reden om de huidige mogelijkheden en het instrumentarium met u 
door te nemen en dieper in te gaan op enkele specifieke regelingen.    
 
Het programma luidt als volgt: 
 
14:00 uur: Ontvangst deelnemers 
 
14:30 uur: Opening door de gastheer en middagvoorzitter  
 
14:35 uur: Introductie middagprogramma door Koos Ros, Voorzitter FME Oost-Nederland  
 
14:40 uur: Het exportfinancieringsinstrumentarium van de Nederlandse Overheid. Welke 

mogelijkheden en ontwikkelingen zijn er in 2015 voor het Nederlands Bedrijfsleven? 
 Patrick Walison, Beleidsadviseur internationaal ondernemen FME, Zoetermeer  
 
15:00 uur: Exportkredietverzekering, werkkapitaalverzekering en bankgarantieproducten 

namens de Nederlandse Staat. Oplossingen voor exporteurs in de maakindustrie. 
Stephan Naber, Senior Underwriter / Regional Specialist Middle East, Atradius Dutch 
State Business, Amsterdam 
 

15.20 uur:  Financiering van exportorders ter dekking van kapitaalbehoefte; bancaire 
oplossingen.   
Jelle van der Weerd, Regionaal manager Export Finance Oost- en Noord-Nederland 
Rabobank International, Utrecht 
 

16:10 uur: Nationale Borg als verstrekker van garanties voor het bedrijfsleven. 
 Astrid Oudegeest – Seppen, Principal Relationship Manager, Nationale Borg, 

Amsterdam  
 
16:30 uur: De regionale MKG regeling voor bedrijven in Oost Nederland. 
 Ben van Moerkerk, Export Liaison PPM Oost, Apeldoorn 
 



16:40 uur Slimme toepassing van financieringsmogelijkheden voor internationale 
exporttransacties in de praktijk. 

 Wieger Jellema, CFO Scheepswerf De Hoop, Lobith 
 
17:00 uur: Vraagstelling en discussie 
 
17:15 uur:  Afronding door de dagvoorzitter 
 
17:20 uur: Afsluitende borrel, informele contacten en bezoek informatiestands  

 Nationale Borg 
 Atradius 
 Oost NV 
 Rabobank    

 
18.30 uur:  Slot 
 
Bestemd voor: Ondernemers (Directeuren, Financieel Directeuren, Financieel Managers) in de 

(exporterende) maakindustrie in Oost Nederland.  
 
Aanmelden:  Om u aan te melden klik op deze link 
 
Deelnamebevestiging: Na uw aanmelding ontvangt u een week van tevoren een 

deelnamebevestiging  
 
Wij kijken uit naar uw positieve interesse en zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet. 
 
Namens alle betrokken organisatoren, 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Leendert Remmelink 
Secretaris FME Oost Nederland. 
    
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van:  

    
 
   
 

https://events.fme.nl/EventRegistration.aspx?id=031ad819-aede-e411-bf40-0050569109ef

