Opgericht door ondernemers,
voor ondernemers.
Met kantoren in Rotterdam en Istanbul stimuleren wij
ondernemers, startups, academische instellingen, NGO’s,
opinieleiders en individuen om te profiteren van de uitgebreide
zakelijke mogelijkheden die deze geweldige groeilanden bieden.
De Stichting Kamer van Koophandel Nederland - Turkije
ondersteunt en adviseert ondernemers die zakendoen (of willen
doen) in Turkije en Nederland. Met bijvoorbeeld het uitvoeren
van marktonderzoeken, het vinden van geschikte leveranciers
en handelspartners, het opstellen van arbeidscontracten en het
geven van fiscaal en juridisch advies.
VO O R S T EL LEN: E T H EM EM R E, VO O R Z IT T ER .
Ethem Emre is sinds 1982 zelfstandig ondernemer in meerdere sectoren,
zowel in Nederland als in Turkije. Hij specialiseert voornamelijk in juridisch
dienstverlening. Ethem was in 2013 de oprichter van de Stichting Kamer van
Koophandel Nederland-Turkije. Hij is nauw betrokken bij verschillende
interculturele initiatieven.

WIJ ZIJN ER VOOR U!
De Stichting Kamer van Koophandel Nederland - Turkije is in 2013 opgericht. Sinds die tijd hebben we vele ondernemers uit
beide landen op weg geholpen. We beschikken zelf over ruime expertise op tal van terreinen, en waar nodig verwijzen we u
door naar één van onze partnerexperts.
• GEPASSIONEERD: Wij zetten ons in voor Turkse en Nederlandse ondernemingen.
• ERVAREN: Vanuit onze eigen ervaring in Nederland en Turkije leveren wij maatwerkadvies.
• ONAFHANKELIJK: We bieden inzichten in het economische, politieke en sociale klimaat in beide landen.

FR E D VAN DER WEIJ DE,
B EST UURSLID
Fred van der Weijde heeft extensieve kennis over
zakendoen in Nederland en Turkije, en een jarenlange
trackrecord op directieniveau in IT en energie. Hij is
gespecialiseerd in product management, programmaen projectmanagement en outsourcing daarvan
buiten Nederland.

LEY L A D E M O S , B ES T U U R S L ID

PE T ER WO LT ER S , VICEVOO RZ IT TER

Leyla de Mos is verantwoordelijk voor de coordinatie

Peter Wolters is vicevoorzitter van de Stichting Kamer

van alle activiteiten in Turkije. Zij heeft uitgebreide

van Koophandel Nederland – Turkije. Als voormalig

kennis van en ervaring in bilaterale handelsbetrekkin-

Secretaris-Generaal van een Europese belangenveren-

gen, die zij zowel in Nederland als in Turkije heeft

ing heeft hij veel ervaring op het gebied van duurzaam

opgedaan. Ook is Leyla thuis in diverse branches, waar

transport, groene logistiek en robuuste supply chains.

zij ondernemers adviseert in het implementeren van
nieuwe import- en exportactiviteiten.

DOE MEE AAN EEN
HANDELSMISSIE

NIEUWE TURKSE ICT POOL
VOOR MKB

VIRTUEEL IS MEER DAN
DIGITAAL

NEDERLANDSE ONDERNEMERS DIE
GEÏNTERESSEERD ZIJN IN TURKIJE
WORDT DE MOGELIJKHEID GEBODEN
DEEL TE NEMEN AAN EEN
HANDELSMISSIE IN HET VIERDE
KWARTAAL VAN 2021.

ALS REACTIE OP HET TEKORT AAN
GEKWALIFICEERDE ICT-EXPERTS IN
NEDERLAND WORDT BINNENKORT EEN
NIEUW INITIATIEF GEFACILITEERD DOOR
DE STICHTING KVK
NEDERLAND-TURKIJE:
ICT-NEARSHORING
TURKIJE-NEDERLAND.

VANWEGE DE COVID-19 PANDEMIE ZIJN
WE ALLEMAAL OP ZOEK NAAR NIEUWE
WEGEN EN CONTACTEN OM HANDEL TE
BLIJVEN FACILITEREN.

Vooral Nederlandse ondernemers
gerelateerd aan de chemische industrie
wordt aangeraden met ons contact op te
nemen. De stad Rotterdam heeft reeds in
2018 een samenwerkingsovereenkomst
getekend met Adana/Cyhan
petrochemische industriële zone.

TURKIJE HEET U WELKOM!

Nederland draagt volgens The Boston
Consultancy Group het risico van een
tekort aan 54.000 ICT-experts. 40% van
de werkgevers in de ICT-dienstverlening
ervaren belemmeringen in hun zakelijke
activiteiten door een tekort aan
personeel.
Te verwachten diensten zijn onder meer
applicatieontwikkeling, testen,
kwaliteitsborging en controle,
softwareproductmanagement,
IT-architectuurdiensten, IT-consultancy en
webdesign. De beoogde klanten voor dit
nearshoring-project zijn MKB-bedrijven en
startups in alle mogelijke branches.
Een Nederlandse bank zal als waakhond
advies verlenen door middel van een
IT-beveiligingsexpert. Een gevestigde
Turkse IT-leverancier met een
substantiële arbeidsmacht maakt deel uit
van dit nearshoring aanbod. Deze
leverancier heeft zijn sporen verdiend met
online e-commerce sites van e-Bay.

Leveranciers kunnen niet meer
persoonlijk kennismaken met klanten op
beurzen. Digitaal vergaderen is een optie,
maar wat als we nu het hele matching
proces virtueel gaan organiseren? Niet
alleen wat betreft met een digitale stand
op een digitale beurs, maar ook de
showroom of productieunit in het land
van kunnen herkomst ‘binnenstappen’?
De stichting Kamer van Koophandel
Nederland – Turkije heeft uitgebreid
contact met Turkse startups en
toeleveranciers (AGV, chemie, machines,
software, textiel etc.). In de textielbranche
is een nieuwe belangenverenigingen een
hecht partnership aangegaan met een
virtuele softwareproducent. De een reikt
uit naar Nederlandse klanten, de ander
produceert virtuele software voor
exposities.
Het aan den lijve meemaken van een
virtuele demonstratie is een mooie Turkse
digitale ervaring. Eenmaal een virtuele bril
op stapt u de showroom binnen. Met de
virtuele hand voelt u de textielmonsters in
allerlei kleuren. Op microniveau bekijkt u
de garens en naden.
Het duurzaamheidsaspect mag duidelijk
zijn. In plaats van met het vliegtuig een
team overvliegen naar Hannover, Parijs of
Istanbul, nu dus virtueel vanuit de eigen
stoel in Nederland. Duurzaamheid loont,
zodoende ook financieel. De
demonstratie betrof een MVP (Minimal
Viable Product). Nederlandse MKB’ers
met een langetermijn visie kunnen
hieromtrent contact opnemen met ons.

ROTTERDAMS FOTOPLEZIER
Op vrijdag 12 februari maakte de
Rotterdamse topfotograaf Robin Utrecht
een serie foto’s van het bestuur van
Stichting Kamer van Koophandel
Nederland Turkije. Nederland was met
sneeuw bedekt waardoor wij een
bijzondere serie foto’s konden maken.
JOHN VA N WIJ K, BESTUURS LID
John van Wijk is oprichter van de RAAD Groep, een
multidisciplinair bedrijf dat gespecialiseerd is in
administratie, fiscale advisering en financiën. John
heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied
van internationale bedrijfsstructurering en
strategische oplossingen.

KENNIS EN EXPERTISE
DE STICHTING KAMER VAN KOOPHANDEL NEDERLAND – TURKIJE HEEFT NAUWE SAMENWERKING MET DESKUNDIGE PARTNERS
DIE U GOED KUNNEN ADVISEREN VOORDAT U DAADWERKELIJK EEN NIEUW LAND MET UW ONDERNEMING GAAT BETREDEN.
Verschillende regionale Turkse ondernemersclubs hebben al een memorandum van overeenstemming met ons ondertekend.
Neem gerust contact met ons op om vast te stellen wat onze partners en experts voor u kan betekenen op het gebied van:
• Juridisch advies en ondersteunende diensten
• Marktanalyse en marketingadvies
• Organisatie van distributienetwerken
• Strategieën voor commerciële ontwikkeling
• Boekhoudkundige diensten
• Personeelszaken, salarisadministratie, persoonlijke belasting
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