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Beste clustermanager,

Overal ter wereld vinden Vlaamse producten 

en diensten hun afzet. Tegelijk trekt onze 

regio talloze investeringen van buitenlandse 

spelers aan. Anders gezegd: internationalise-

ring is de levensader van onze economie. 

Om de internationale positie van Vlaanderen 

verder te verstevigen is innovatie dé sleutel. 

Samen met uw leden speelt u als cluster een 

hoofdrol bij de internationale valorisatie en 

commercialisering van innovatie. 

Deze toolkit werd gemaakt op maat van onze 

specifieke Vlaamse context. Hij biedt u waar-

devolle ondersteuning bij de ontwikkeling van 

uw internationaliseringsstrategie. Belangrijk 

is immers dat u internationalisering vanaf de 

start van uw strategische denkprocessen mee 

in rekening neemt. 

Deze publicatie is een initiatief van Flanders 

Investment & Trade (FIT), in samenwerking 

met het Vlaams Agentschap Innoveren & 

Ondernemen (VLAIO). Ze kwam tot stand 

met financiering van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het 

Hermesfonds.  

Veel succes!

FIT en VLAIO

De toolkit kwam tot stand dankzij de medewerking en bijdrage van deze experts:

Agoria, Air Cargo Belgium, Catalisti, De Blauwe Cluster, DSP Valley, Enterprise Europe Network 

Vlaanderen, essenscia, Departement EWI, Fevia, flanders.bio, Flanders’ FOOD, Flux50, Imec, 

Janssen Belgium, KU Leuven, OCAS, SIM, The Beacon, VIL, VITO, Vrije Universiteit Brussel



3INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT VOOR CLUSTERS

INHOUDSTAFEL



4INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT VOOR CLUSTERS

Samenvatting 

DE INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT IN HET KORT
De internationalisering heeft de realiteit van onze economieën en de marktomgeving waarin clusters actief zijn, 

veranderd. Deze toolkit geeft Vlaamse clusterorganisaties richting over hoe ze een brede internationaliseringsstrategie 

kunnen uitwerken om hun leden in deze globale context te ondersteunen en om waarde te creëren voor hen en de 

Vlaamse economie.

Een internationaliseringsstrategie is een essen-

tieel instrument voor een clusterorganisatie om 

aan deze vraag te voldoen binnen de context van 

de algemene strategie van de organisatie. Ze stelt 

de organisatie in staat de internationaliserings-

activiteiten te kiezen die passen bij de specifieke 

situatie van de cluster. En ze geeft een duidelijk 

signaal af aan werknemers, leden, financierders 

en potentiële partners over wat de organisatie 

wil bereiken, waarom en hoe ze dat wil doen.

Deze toolkit biedt een leidraad voor hoe een 

clusterorganisatie systematisch een alomvatten-

de internationaliseringsstrategie kan uitteke-

nen. Het gaat om drie opeenvolgende stappen: 

 ◆ Maak een diagnose van de specifieke 

omstandigheden van de cluster. 

 ◆ Kies specifieke doelstellingen, net 

als geschikte activiteiten om die 

doelstellingen te realiseren. 

 ◆ Bereid u voor om te handelen door 

de organisatie klaar te stomen voor 

het realiseren van de plannen. 

Voor elk van deze drie ruime stappen bevat 

de toolkit leidende vragen die moeten worden 

beantwoord (WAT), de logica achter deze 

vragen (WAAROM), de tools en benaderingen 

om antwoorden te formuleren (HOE) en richt-

lijnen over de rol van de clusterorganisatie 

en anderen (WIE). Daarnaast bevat de toolkit 

voorbeelden en tips om u op weg te helpen.

Als u deze stappen hebt doorlopen, beschikt u 

over een strategiedocument met een strategisch 

overzicht van de concurrentiepositie van de 

cluster, een beschrijving van de doelen en stra-

tegische doelstellingen van de cluster, een lijst 

van KPI's met betrekking tot internationalisering, 

een activiteitenplan en een uitvoeringsplan.

STAP 1: DIAGNOSE

Elke cluster is uniek en elke clusterorganisatie 

heeft een internationaliseringsstrategie nodig 

op maat van deze unieke omstandigheden. 

Een geslaagde internationaliseringsstrategie 

vereist dus een grondige evaluatie van de fac-

toren die de relevante context bepalen. Zonder 

inzicht in die context vliegt u blind bij het stel-

len van doelen en het kiezen van activiteiten.

Twee belangrijke dimensies geven vorm aan de 

omstandigheden waarin een clusterorganisatie 

actief is. Ten eerste de externe concurrentie-

context, d.w.z. de markttendensen waarmee de 

clusterorganisatie wordt geconfronteerd (vraag, 

concurrentie, technologie, beleid/regelgeving) en 

de positionering van de cluster op de internati-

onale markt (kernactiviteiten, prestaties, concur-

rentietroeven). En ten tweede de verwachtingen 

en middelen waarmee de clusterorganisatie 

te maken krijgt. Hier gaat het om de visie van 

verschillende stakeholders over de rol die de 

clusterorganisatie zou moeten spelen, en de ca-

paciteiten waarover de clusterorganisatie intern 

beschikt of waarvoor ze bij partners terechtkan. 

In veel gevallen is het de rol van de clusteror-

ganisatie om te verzamelen en samen te vatten 

wat haar team, leden en partners al weten over 

de omstandigheden van de cluster. Die informa-

tie kan dan dienen als basis voor de interna-

tionaliseringsstrategie. Is er meer informatie 

nodig, bijvoorbeeld omdat de markt snel ver-

andert? Dan kan het nuttig zijn om samen te 

werken met anderen. De toolkit bevat links naar 

bronnen die kunnen worden gebruikt om extra 

informatie te verzamelen en te analyseren.

STAP 2: KEUZE

In de kern gaat elke strategie over keuzes. 

Clusterorganisaties kunnen de internationale 

valorisatie van Vlaamse innovatie op tal van 

manieren vooruithelpen. Maar welke specifie-

ke doelstellingen passen bij deze cluster en 

deze clusterorganisatie? En op welke activitei-

DIAGNOSE KEUZE ACTIE
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ten moeten ze inzetten om die doelstellingen 

te bereiken? In het keuzeproces worden deze 

vragen op een gestructureerde en empirisch 

onderbouwde manier behandeld. 

De belangrijkste keuzes die moeten worden 

gemaakt voor de internationaliseringsstra-

tegie van de clusterorganisatie vallen uiteen 

in twee hoofdblokken: doelstellingen en 

activiteiten. Wat de doelstellingen betreft, is 

het nuttig om van een brede ambitie (bijv. de 

export verhogen) naar specifiekere opera-

tionele doelstellingen (bijv. Vlaamse kmo's 

informeren over een belangrijke markt) en 

meetbare doelstellingen (bijv. exportgroei van 

+20%) te gaan. Op het vlak van de activiteiten 

moet men verschillende opties beoordelen op 

de mate waarin ze de gekozen doelstellingen 

kunnen helpen te realiseren. Er zijn altijd 

activiteiten die alternatieve wegen naar een 

bepaald doel bieden, en vaak moeten die in 

de loop van de tijd worden gecombineerd en 

in een bepaalde volgorde worden gezet.

Duidelijkheid over de manier waarop keuzes 

worden gemaakt, is essentieel. De belangrijk-

ste feiten uit de diagnose en de verwachtin-

gen en ambities van de belangrijkste stakehol-

ders moeten schriftelijk worden vastgelegd. 

Men moet het makkelijker maken om samen 

een beslissing te nemen over de belangrijkste 

doelstellingen en de activiteiten om deze na 

te streven. De juiste mensen op het juiste 

moment erbij betrekken is van cruciaal belang 

voor de kwaliteit van de gemaakte keuzes en 

voor hun vermogen om een duurzaam effect 

te hebben.

 

STAP 3: ACTIE

Welke impact een internationaliseringsstra-

tegie heeft, hangt af van de uitvoering van 

de activiteiten. Maar precies hier falen heel 

wat strategieën, ook de internationalise-

ringsstrategieën van veel clusterorganisaties. 

Daarom is er in de toolkit een specifiek 

onderdeel gewijd aan het opstellen van een 

uitvoeringsplan.

Een geslaagde uitvoering hangt af van de 

beschikbaarheid van de nodige middelen, 

capaciteiten en inzichten om de in de inter-

nationaliseringsstrategie vastgelegde activi-

teiten uit te voeren. Dit vereist een duidelijk 

plan voor het gebruik van externe middelen 

en partnerschappen. Geen enkele clusteror-

ganisatie heeft alle financiële middelen of 

mogelijkheden om alles zelf te doen. Ook is 

er duidelijkheid nodig over budgetten, over 

verantwoordelijkheden en processen binnen 

de organisatie, en over het opbouwen van 

de nodige capaciteiten binnen het clusteror-

ganisatieteam. 

Het uitvoeringsplan uitwerken is een kern-

verantwoordelijkheid van het team van de 

clusterorganisatie. De clustermanager is van 

vitaal belang voor de algemene samenhang 

en het beheer van belangrijke externe part-

nerschappen, terwijl de projectmanagers een 

sleutelrol spelen bij de planning van specifie-

ke acties en de voortgang van de uitvoering. 

INTERNATIONALISERING IN HET LOPENDE 
PROCES VAN STRATEGISCHE PLANNING

Internationaliseringsactiviteiten zijn geen doel 

op zich, maar een middel om de cluster te 

helpen zijn bredere ambities te verwezenlijken 

wat een sterker concurrentievermogen en meer 

economische impact betreft. De internationa-

liseringsstrategie moet dan ook de algemene 

strategie van de clusterorganisatie vertalen in 

internationaliseringsspecifieke doelstellingen 

en activiteiten, en niet een op zichzelf staand 

actieplan en dito logica creëren.  

Het uittekenen van een internationaliserings-

strategie moet dus volledig deel uitmaken van 

het algemene strategieproces van de cluster-

organisatie. Dit omvat de timing en ambitie 

ervan: veel organisaties lichten hun strategie 

jaarlijks eerder beperkt door en voeren om 

de drie tot vijf jaar een meer diepgaande 

evaluatie uit. Het proces van de internationa-

liseringsstrategie moet gelijke tred houden 

met deze algemene planningscyclus.
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INLEIDING

» Waarom uw clusterorganisatie een 
internationaliseringsstrategie nodig heeft

INLEIDING

tegie verduidelijkt naar uw leden, stakehol-

ders en 'peers' wat uw doelstellingen zijn en 

waarom en hoe u die wilt bereiken. Ze zal 

potentiële partners duidelijk maken waar-

aan u graag wilt samenwerken en ze zal uw 

leden in staat stellen stappen te onderne-

men die een hefboomeffect hebben en uw 

activiteiten aanvullen.

En last but not least zal ze u helpen de juiste 

activiteiten te kiezen die nodig zijn om de in 

de cluster ontwikkelde innovaties te valori-

seren en te internationaliseren ten voordele 

van de bedrijven en onderzoeksorganisaties 

in de cluster.

maken deel uit van bredere mondiale waar-

deketens en zijn vaak gericht op specifieke 

marktsegmenten of activiteiten. Clusters zijn 

een mix van lokale, buitenlandse en bin-

nenlandse maar internationaal opererende 

bedrijven. En clusters zijn afhankelijk van ken-

nis, menselijke competenties en vele andere 

inzichten die afkomstig zijn van ver buiten de 

eigen grenzen. 

Terwijl clusterorganisaties zich inzetten om 

het concurrentievermogen van hun clusters te 

verbeteren, moeten ze deze omstandigheden 

begrijpen en reageren op de kansen en uitda-

gingen die ze in hun activiteiten bieden.

Een internationaliseringsstrategie is een 

essentieel instrument voor een clusterorga-

Internationalisering is de laatste decennia een 

normaal aspect van ons dagelijks leven en 

werk geworden. De plaatselijke buurtwinkel 

is afhankelijk van een ingewikkeld netwerk 

van wereldwijde toeleveringsketens om zijn 

rekken te vullen. Het kleine productiebedrijf 

en de onafhankelijke technische consultant 

in de volgende stad die hoofdzakelijk aan een 

grote binnenlandse klant verkopen, zijn via die 

onderneming blootgesteld aan hun rivalen en 

markten in de hele wereld. En de op onderzoek 

gebaseerde start-up in het centrum van de stad 

maakt deel uit van een wereldwijd innovatie-

systeem, met kennis en hoogopgeleid personeel 

dat wereldwijd verbonden en mobiel is.

De internationalisering heeft ook de realiteit 

veranderd waarin clusters1 actief zijn. Clusters 

1. Een woordje over semantiek: Met de term 'cluster' wordt verwezen naar een geheel van activiteiten, 

bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen een specifiek domein die zich op dezelfde locatie bevinden. De term 

'clusterorganisatie' wordt gebruikt als het gaat om de organisatie, zoals de speerpuntcluster of het Innovative 

Business Network (IBN), die diensten verleent en activiteiten initieert die op de cluster gericht zijn.

nisatie om aan deze vraag te voldoen. Intern 

zal ze u in staat stellen om te kiezen voor 

internationaliseringsactiviteiten die passen 

bij de specifieke situatie van uw cluster, en 

niet zomaar voor een algemene activiteit. Een 

internationaliseringsstrategie laat u keuzes 

maken en wijst u erop als iets niet cruciaal of 

gepast is. 

Ze zal u inzicht geven of u op schema ligt 

met de voorgenomen doelen van uw activi-

teiten. En ze zal u in staat stellen aanpassin-

gen door te voeren die trouw blijven aan uw 

strategische doelstellingen, maar inspelen 

op veranderende omstandigheden. De stra-



7INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT VOOR CLUSTERS

INLEIDING

» Waaruit bestaat de toolkit

 ◆ Een activiteitenplan.

 ◆ Een uitvoeringsplan.

De toolkit leidt u door drie opeenvolgende 

stappen om deze verschillende elementen van 

de strategie te ontwikkelen: 

1. Diagnose - geeft aan welke vragen u moet 

stellen om inzicht te krijgen in de relevante 

aspecten van de specifieke omstandig-

heden van uw cluster met betrekking tot 

internationalisering. Het wijst ook op 

methoden en instrumenten om de context 

te analyseren. 

2. Keuze - wijst op hoe specifieke doelen 

te selecteren en op de juiste activiteiten 

te richten om die doelen te bereiken op 

basis van wat u uit de diagnose hebt ge-

leerd en hebt gedaan in een proces waar 

de cruciale partners en stakeholders deel 

van uitmaakten. 

3. Actie - daagt u uit om uw plannen te 

realiseren door ervoor te zorgen dat u 

over de nodige capaciteiten en middelen 

beschikt, dat u de nodige partnerschappen 

hebt opgezet en dat u de nodige interne 

processen tot stand hebt gebracht. 

Voor elk van deze drie brede stappen bevat 

de toolkit leidende vragen die moeten 

worden beantwoord (WAT), de logica achter 

deze vragen (WAAROM), de instrumenten en 

benaderingen om antwoorden te ontwikkelen 

(HOE) en richtlijnen over uw rol en de rol van 

anderen om te engageren (WIE). Het bevat 

Deze toolkit biedt clustermanagers een 

leidraad voor (i) het systematisch ontwikkelen 

van een internationaliseringsstrategie voor 

hun clusterorganisatie en (ii) het ondersteu-

nen van bedrijven en andere entiteiten in hun 

cluster bij het succesvol concurreren in deze 

steeds mondialer wordende markt.

De toolkit ondersteunt u bij het ontwikkelen 

van een strategiedocument dat het volgende 

bevat:

 ◆ Een strategische kaart van de concur-

rentiepositie van uw cluster.

 ◆ Doelen, strategische doelstellingen 

en KPI's.

ook voorbeelden en tips en tricks om u 

op weg te helpen.

De toolkit is geen 'blauwdruk' die een 

generieke 'op beste praktijken gebaseer-

de internationaliseringsstrategie' schetst. 

Elke cluster en clusterorganisatie is 

anders en moet beslissen welke interna-

tionaliseringsstrategie de beste is gelet 

op zijn/haar specifieke omstandigheden. 

In plaats daarvan wijst de toolkit op de 

stappen die u moet doorlopen om de 

strategie op uw cluster af te stemmen.



8INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT VOOR CLUSTERS

INLEIDING

KERNSTAPPEN IN DE ONTWIKKELING VAN EEN STRATEGIE

Helpt u specifieke doelen te kiezen en de 
juiste activiteiten te selecteren om die 
doelen te bereiken op basis van wat de 

diagnose u heeft geleerd en van wat u hebt 
gedaan in een proces waarbij de cruciale 
partners en stakeholders betrokken zijn.

Zet u aan om de weg te bereiden om uw 
plannen te realiseren door ervoor te zorgen 

dat u over de nodige capaciteiten en middelen 
beschikt, dat u de nodige partnerschappen 

hebt opgezet en dat u de nodige interne 
processen tot stand hebt gebracht.

Geeft aan welke vragen u moet stellen 
om een beeld te krijgen van de relevante 

aspecten van de specifieke omstandigheden 
van uw cluster met betrekking tot 

internationalisering. En het wijst op methoden 
en tools om de context te analyseren.

DIAGNOSE KEUZE ACTIE
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INLEIDING

» Hoe de toolkit gebruiken > Tip: De toolkit gebruiken 
om uw huidige interna- 
tionaliseringactiviteiten 
te documenteren

Als uw clusterorganisatie al bezig is met 

verschillende internationaliseringsactivi-

teiten, probeer dan 'achteruit' te werken 

via de logica van de procesgids om te 

documenteren wat u aan het doen bent:

 ◆ Welke activiteiten streeft u na en 

op welke markten (geografische 

gebieden, doelondernemingen)?

 ◆ Wie heeft de leiding, met wie 

werkt u samen?

 ◆ Wat probeert u te bereiken, 

welke resultaten ziet u?

 ◆ Waarom hebt u deze 

doelen gesteld?

Wanneer u vervolgens uw internationalise-

ringsstrategie bijwerkt en herziet, kunt u deze 

antwoorden testen, uw denken verdiepen en 

eventuele leemten opvullen door de toolkit te 

volgen. Een volledige herziening wordt vaak 

om de drie tot vijf jaar uitgevoerd. Bij de jaar-

lijkse actualiseringen gaat de aandacht vooral 

uit naar de vraag of de acties 'op schema' 

liggen en naar nieuwe kansen en problemen 

die aanleiding zouden moeten zijn om uw 

plannen bij te stellen.

Wanneer u de toolkit voor de eerste keer 

gebruikt, is het aan te raden om te beginnen 

met het procesoverzicht (zie pagina 3). Zo 

krijgt u een idee van wat de afzonderlijke ele-

menten van de toolkit zijn en hoe ze bijdra-

gen tot de ontwikkeling van een coherente en 

alomvattende internationaliseringsstrategie. 

Vervolgens kunt u nagaan waar er lacunes 

zijn in wat u al hebt en kunt u direct naar de 

specifieke delen gaan waarin die onderwer-

pen aan bod komen.

 

De toolkit is geen gedetailleerde procesgids 

die van A tot Z moet worden gevolgd. Het is 

niet nodig om alle instrumenten te gebruiken 

of alle vragen even diepgaand te behandelen. 

Wat van belang is, hangt af van uw specifie-

ke situatie. Kies de vragen die passen bij de 

uitdagingen waar u voor staat.
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INLEIDING

» Internationalisering als onderdeel van uw 
algemene strategie

de cluster, vormt een belangrijke 

hoeksteen van zowel de algemene als 

de internationaliseringsstrategie. 

 ◆ De voor de clusterorganisatie 

gekozen doelstellingen, of ze nu 

door financierders of leden worden 

voorgesteld dan wel uit de diagnose 

worden afgeleid, worden eerst op 

een algemeen niveau vastgesteld 

en vervolgens in doelstellingen voor 

internationalisering omgezet die in 

specifieke operationele doelstellingen 

voor internationaliseringsactiviteiten 

worden vertaald. 

De implementatiestructuur om de acties uit 

te voeren, met inbegrip van het team, de 

Internationaliseringsactiviteiten zijn geen 

doel op zich, maar een middel om de cluster 

te helpen zijn algemene ambities te verwezen-

lijken in termen van het verbeteren van het 

concurrentievermogen en het stimuleren van 

de economische impact. 

De internationaliseringsstrategie moet dan 

ook de algemene strategie van de clusterorga-

nisatie vertalen in internationaliseringsspeci-

fieke doelstellingen en activiteiten, en niet een 

op zichzelf staand actieplan en logica creëren.

Het ontwerpen van een internationaliserings-

strategie moet dus volledig worden geïnte-

greerd in het algemene strategieproces van 

uw clusterorganisatie. Tijdens het ontwikkelen 

van de internationaliseringsstrategie zijn er 

verschillende specifieke punten waar het bre-

dere strategische werk van de clusterorganisa-

tie de koers voor internationalisering bepaalt: 

 ◆ De analyse van de concurrentie-

context in de diagnose, d.w.z. de 

externe marktomstandigheden, de 

bedrijfsomgeving en het profiel van 

processen en de partnerschappen van de 

clusterorganisatie, moet het algemene doel 

van de organisatie dienen. De structuur die 

specifiek verband houdt met internationalise-

ring moet worden ingebed in deze algemene 

context. Het gaat er niet om een afzonderlijke 

structuur te creëren, maar wel om duidelijk-

heid te scheppen over hoe internationalise-

ring wordt nagestreefd binnen de algemene 

organisatorische context van de cluster.
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STAP 1: DIAGNOSE

» Waarom: Redenen om te vertrekken 
vanuit diagnoses bij het bepalen van uw 
internationaliseringsstrategie

» Wat: De soorten diagnoses die nodig zijn 
om de internationaliseringsstrategie van uw 
clusterorganisatie te ontwikkelen

Diagnose gaat over het begrijpen van de bredere context waarin de clusterorganisatie opereert en haar activiteiten 

ontplooit. Deze context omvat de bredere markt en de innovatiecontext waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen uit 

de cluster actief zijn. Dit omvat de lokale cluster, d.w.z. de entiteiten en activiteiten die binnen de lokale cluster aanwezig 

zijn, en de manier waarop zij met elkaar verbonden zijn. En dit omvat het profiel en de situatie van de organisatie zelf.

Stap 1:

DIAGNOSE

Elke cluster is uniek en elke clusterorganisatie 

heeft een internationaliseringsstrategie nodig 

die door deze unieke omstandigheden wordt 

gestuurd. Een succesvolle internationalise-

ringsstrategie vereist dus een grondige evalu-

atie van de factoren die de relevante context 

bepalen. Zonder inzicht in deze context vliegt 

u blind bij het bepalen van doelstellingen en 

het bijhorende actieplan.

 ◆ De analyse van de externe context is 

van cruciaal belang om te begrijpen 

wat de cluster nodig heeft en waar 

zich kansen voordoen.  

 ◆ De analyse van de interne context is 

van cruciaal belang om te begrijpen 

wat de verwachtingen zijn en hoe 

de clusterorganisatie op deze kansen 

kan inspelen. 

Deze informatie wordt bijzonder waardevol 

wanneer zij niet enkel uw eigen analyse is, 

maar wordt gedragen door uw belangrijkste 

stakeholders. Als leden en funding partners 

uw perspectief van de externe en interne con-

text delen, wordt het mogelijk overeenstem-

ming te bereiken over doelstellingen en acties. 

Zonder deze overeenkomst kan het moeilijker 

worden om uw internationaliseringsdoelstel-

lingen te bereiken.

uw cluster in een internationale context 

speelt, d.w.z. hoe is uw cluster geïnte-

greerd in wereldwijde waardeketens, welke 

markten bedient uw cluster en met welke 

andere locaties werkt uw cluster vooral 

samen of concurreert hij vooral.

 ■ Hoe succesvol is de cluster? Hier bekijkt u 

de omvang en prestaties van de clus-

ter aan de hand van indicatoren zoals 

werkgelegenheid, lonen, investeringen en 

innovatie.

 ■ Over welke concurrentievoordelen 

beschikt uw cluster? Hier beoordeelt 

u de kwaliteit van de clusterspecifieke 

bedrijfsomgeving, inclusief aspecten als 

toegang tot geschoolde arbeidskrachten, 

infrastructuur, gespecialiseerde leveran-

Diagnose heeft betrekking op de twee be-

langrijkste dimensies die bepalend zijn voor 

de omstandigheden waarin uw clusterorga-

nisatie opereert:

1. Begrijp de externe concurrentiecontext, 

d.w.z. de markttendensen waarmee uw 

cluster wordt geconfronteerd en de positi-

onering van uw cluster,

 ⬜ Het clusterprofiel kan worden beschreven 

aan de hand van de volgende dimensies:

 ■ Wat is de cluster? Hier beschrijft u de 

activiteiten die in de cluster worden uit-

gevoerd en het type bedrijven en andere 

organisaties waaruit de cluster bestaat.

 ■ Hoe is de cluster internationaal gepo-

sitioneerd? Hier beschrijft u de rol die 
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STAP 1: DIAGNOSE

ciers, nabijheid van belangrijke markten en 

sterkte van de banden binnen de cluster.

 ⬜ De concurrentiedynamiek op uw markt kan 

worden gevat in de volgende dimensies:

 ■ Vraag. Hier vat u de algemene tendensen 

in de marktvraag samen, met inbegrip van 

de grootte, de concentratie van de vraag 

van de klant, en verschuivingen in wat 

klanten zoeken of hoe verschillende markt-

segmenten zich ontwikkelen.

 ■ Rivaliteit. Hier karakteriseert u de aard 

van de marktconcurrentie, bijvoorbeeld of 

de concurrentie mondiaal, nationaal of re-

gionaal is en of de markt gefragmenteerd 

is dan wel door een paar bedrijven wordt 

gedomineerd.

 ■ Technologie. Hier bespreekt u of tech-

nologische of andere trends de markt 

vormgeven of zelfs verstoren.

2. Begrijp de verwachtingen waar uw clus-

terorganisatie mee te maken heeft:

 ⬜ Wat verwachten de belangrijkste stake-

holders van de clusterorganisatie met be-

trekking tot internationalisering? Hier legt 

u de visie vast die verschillende stakeholders, 

d.w.z. leden, financierders en andere actoren 

in het bredere ecosysteem van Vlaamse 

organisaties die werken aan internationali-

sering, hebben met betrekking tot de rol die 

uw clusterorganisatie zou moeten spelen, 

inclusief functies, specifieke doelstellingen 

en ambities. 

 ⬜ Tot welke middelen en instrumenten 

heeft de clusterorganisatie toegang voor 

internationaliseringsactiviteiten? Hier 

legt u vast over welke capaciteiten u binnen 

uw organisatie beschikt (team, budget) en 

welke middelen, instrumenten en steun u 

kunt mobiliseren bij partners, waaronder 

financierders, leden, de EU of andere finan-

cieringsprogramma's en dergelijke. Het kan 

nuttig zijn om hier het bredere ecosysteem 

te beschrijven van Vlaamse organisaties 

die werken aan internationalisering als ze 

relevant zijn voor uw cluster.

> Case: Hoe “De Blauwe 
Cluster” marktanalyse 
gebruikt bij het vastleggen 
van missies 

De wereldmarkten zijn concurrerend en 

er zijn veel verschillende opportuniteiten. 

Het identificeren en selecteren van de 

juiste markten is ingewikkeld en belang-

rijk. Vooral voor clusterorganisaties met 

beperkte middelen is het belangrijk dat 

ze de juiste markten kiezen. 

De Vlaamse speerpuntcluster 'De Blauwe 

Cluster' stond voor dezelfde uitdagin-

gen. Om deze uitdagingen het hoofd 

te bieden, begon deze cluster met een 

analyse van de wereldwijde markten in 

blauwe energie. De marktanalyse werd 

gezamenlijk uitgevoerd met andere 

Europese clusterorganisaties met soort-

gelijke uitdagingen. Twintig markten en 

hun beleid inzake blauwe energie werden 

geanalyseerd. De vijf topmarkten werden 

geïdentificeerd, geselecteerd en geprio-

riteerd als belangrijkste focusgebieden 

voor de internationale activiteiten van De 

Blauwe Cluster.

De eerste internationale activiteit op basis 

van de marktanalyse was een Vlaamse 

missie in het teken van offshore windener-

gie – samen met belangrijke stakeholders 

in Vlaanderen en Europese blauwe-econo-

mieclusters – naar Taiwan. De deelnemen-

de Vlaamse bedrijven verwierven nieuwe 

inzichten, legden nieuwe contacten en 

sloten contracten in de Taiwanese markt 

voor offshore windenergie.

Meer informatie is te vinden op:  

http://www.elbealliance.eu/belgium

http://www.elbealliance.eu/belgium
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» Hoe: Manieren om deze analyse met succes 
uit te voeren, gelet op de beschikbare 
middelen en capaciteit 

tie van deskresearch, interviews en 

enquêtes nodig om dit soort diagnose 

uit te voeren. 

 ◆ Voeg gericht onderzoek naar speci-

fieke vragen toe, aangestuurd door 

een kleine interne groep mede-

werkers van de clusterorganisatie, 

belangrijke lidbedrijven en andere 

externe partners/dienstverleners; 

dit kan gerechtvaardigd zijn als de be-

langrijkste stakeholders een specifiek 

gebied hebben geïdentificeerd dat 

een nieuwe analyse vereist. Dit kan 

bijvoorbeeld gebeuren naar aanlei-

ding van een nieuw beleidsinitiatief 

of een nieuwe technologische trend 

waarbij de clusterleden dan besluiten 

dieper te graven om de implicaties 

te begrijpen. Afhankelijk van de spe-

cifieke kwestie kan een reeks metho-

den voor gegevensverzameling en 

-analyse relevant zijn. Mogelijk hebt 

u deze competenties in huis of zijn ze 

via een partner beschikbaar. Maar het 

kan ook nodig zijn om externe hulp in 

te schakelen.

 ◆ Maak een brede oefening om inzicht 

te krijgen in marktdynamieken en 

-trends in samenwerking met een 

breed consortium van 'peers'; dit 

kan relevant zijn als er grote veran-

deringen in de markt zijn of als de 

structuur van de sector zeer gefrag-

menteerd is met weinig spelers die 

groot genoeg zijn om dit soort ana-

lyses zelf uit te voeren. Net als voor 

de engere analyse hierboven, kan een 

reeks methoden voor het verzamelen 

en analyseren van gegevens relevant 

zijn. Gezien de grotere reikwijdte 

en intensiteit van de inspanning zal 

waarschijnlijk externe hulp nodig zijn.

af te stemmen op wat realistisch is, rekening 

houdend met wat uw clusterorganisatie in dit 

soort analyse wil 'investeren'. 

Afhankelijk van het ambitieniveau worden 

verschillende hulpmiddelen en instrumenten 

relevant. 

 ◆ Leg de bestaande kennis en in-

zichten van uw organisatie en de 

belangrijkste lidbedrijven vast; 

dit volstaat voor de meeste cluster-

organisaties. Er is veel informatie 

beschikbaar binnen het kernnetwerk 

van de cluster en de diagnosefase is 

dan grotendeels een proces van het 

bovenhalen, bundelen en delen van 

deze kennis. U hebt een combina-

De doelstellingen voor de diagnose, met name 

die van de externe context, kunnen ontmoe-

digend lijken gezien de beperkte middelen 

van een clusterorganisatie. 

Maar bedenk wel dat wat nodig is in de mees-

te gevallen geen uitgebreide analyse vanaf 

nul is, maar een gerichte synthese van de 

informatie die relevant is voor de beslissingen 

waarmee uw organisatie wordt geconfron-

teerd in het kader van haar internationalise-

ringsstrategie. Met andere woorden, 'meer' is 

niet altijd beter – u hebt de ' juiste' diepte van 

de diagnose nodig.

Het is vaak nuttig na te denken over verschil-

lende ambitieniveaus voor uw diagnose en die 
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DIAGNOSE

CLUSTERPROFIEL
De markttendensen 

waarmee uw cluster wordt 
geconfronteerd en de 

positionering van uw cluster.

INTERNE 
CONTEXT

Begrijp de verwachtingen 
en middelen waarmee uw 

clusterorganisatie te maken heeft.

VERWACHTINGEN EN 
DOELSTELLINGEN

Van de belangrijkste stakeholders 
met betrekking tot uw 
internationalisering.

MIDDELEN EN TOOLS
De middelen en tools waartoe 
uw clusterorganisatie toegang 

heeft voor internationaliserings-
activiteiten.

MARKT- EN SECTOR-
VOORWAARDEN

De concurrentiedynamiek van 
uw sector.

EXTERNE 
CONTEXT

Begrijp de externe 
concurrentiecontext.
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» Wie: De rol van de 
clusterorganisatie in 
het diagnoseproces 

Voor de analyse van de externe concurrentie-

context – d.w.z. de markttendensen waarmee 

uw cluster wordt geconfronteerd en de posi-

tionering van uw cluster – kunt u een beroep 

doen op leden van uw clusterorganisatie, 

uw bestuur en de stuurgroep, internationale 

netwerken waarvan u deel uitmaakt, partners 

in Vlaanderen en overheidsinstanties. 

In Vlaanderen bestaat een uitgebreid netwerk 

van deskundigen in specifieke geografi-

sche gebieden en sectoren. Uw partners bij 

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams 

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 

en relevante sectororganisaties zijn het 

centraal punt om te beginnen met het iden-

tificeren van die deskundigen. Partners op 

Europees niveau, van agentschappen van de 

Europese Commissie tot Europese cluster- en 

sectornetwerken, kunnen ook nuttig zijn.

Voor het analyseren van de verwachtingen 

en middelen waarmee uw clusterorganisa-

tie wordt geconfronteerd, kunt u putten uit 

informatie van leden, financierders en andere 

belangrijke partners, verzameld via enquêtes, 

lopende contacten en/of workshops. Vergeet 

niet gebruik te maken van de kennis die u in 

huis hebt binnen het clustermanagementteam.

Clusterorganisaties spelen een cruciale rol in 

het centrum van het diagnoseproces. Hun rol 

is niet zozeer het schrijven van lange rappor-

ten noch het genereren van primaire data of 

het zelf uitvoeren van analyses. Nee, hun rol 

bestaat er in de meeste gevallen in de juiste 

vragen te stellen – aan zichzelf, hun stakehol-

ders en hun leden – en deze samen te voegen 

met bestaande inzichten en informatie. 

Clusterorganisaties creëren actie door een 

netwerk van partners te verbinden en in te 

schakelen. Dit is ook een nuttig perspectief op 

de rol die u en uw collega's in het diagnose-

proces kunnen spelen.

> Tools: Analyse van de 
markt waarin uw cluster 
concurreert

Geselecteerde diagnose-instrumenten en 

waarvoor ze te gebruiken:

AANTREKKELI JKHEID VAN DE MARKT

 ◆ Hoe winstgevend is onze markt, en 

waarom?

ANALYSE VAN DE WAARDEKETEN

 ◆ Hoe zijn activiteiten en waardecrea-

tie met elkaar verbonden?

ANALYSE VAN MARKTTRENDS 

 ◆ Welke factoren veranderen onze 

markten?

MARKTSEGMENTATIE

 ◆ Waar concurreren we specifiek?

ANALYSE VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE

 ◆ Waarin verschillen wij van onze rivalen?

SWOT-ANALYSE

 ◆ Met welke interne en externe context 

hebben we te maken?

Voor meer informatie over de diagno-

se-instrumenten voor clusterorganisaties 

verwijzen we naar: “Clusters for Competiti-

veness - A Practical Guide & Policy Implicati-

ons for Developing Cluster Initiatives”.

http://www.fao.org/sustainable-food-value-

chains/library/details/en/c/267097/

http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/details/en/c/267097/
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/details/en/c/267097/
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aanwervingsbehoeften in kaart te brengen. 

Daarnaast heeft Odense Robotics huidige en 

potentiële werknemers geïnterviewd om de 

belangrijkste criteria voor het aantrekken van 

talent te bepalen. Ten slotte heeft Odense 

Robotics ook workshops met communicatie-

managers georganiseerd om een branding-

platform te creëren dat kandidaten moet aan-

spreken. De gekozen oplossing bestond erin 

een digitale-marketingcampagne op te zetten 

om internationaal talent aan te trekken en 

de cluster naar voor te schuiven als een 

uitstekende carrièrebestemming binnen de 

roboticasector. De campagne was gericht op 

kandidaten in Nederland, Italië en Spanje. 

ACTIE: 
#WEAREROBOTHEROES

De belangrijkste actie was de digitale-mar-

ketingcampagne om internationaal talent 

naar de cluster te lokken. Op sociale media 

werd boeiende videocontent getoond waarin 

medewerkers van clusterbedrijven aan 

het woord kwamen. Onder de hashtags 

#WeAreRobotHeroes en #WhereRobo-

tHeroesGrow wilde men met de campagne 

enerzijds meer bekendheid geven aan de 

carrièremogelijkheden in de cluster en an-

derzijds verkeer genereren naar het online 

banenportaal en de online cv-databank 

van de cluster. De digitale campagne was 

vooral gericht op Facebook, maar omvatte 

ook Google Ads en YouTube. De op Spanje 

gerichte campagne bereikte 150.000 men-

sen en leidde tot meer dan 7000 klikken 

op het banenportaal. 

Bekijk hier het jaarlijkse inzichtenrap-

port 2020 (het recentste rapport):

https://www.odenserobotics.dk/

wp-content/uploads/2020/11/Odense-

Robotics-Insight-Report-2020_web.pdf

port gepubliceerd waarin de huidige trends 

en uitdagingen binnen de cluster worden 

geanalyseerd – van de kenmerken van de 

clusterleden en hun financiële prestaties tot 

de mondiale voetafdruk van de sector en 

niet in de laatste plaats talent. In het rapport 

wordt hoofdzakelijk een kwantitatieve analy-

semethode gebruikt. Het rapport is gebaseerd 

op de antwoorden die de regionale cluster 

had verzameld in een enquête die externe 

consultants jaarlijks afnemen onder cluster-

bedrijven, en op statistische gegevens.

KEUZE: 
BEHOEFTE AAN INTERNATIONAAL TALENT

Een van de grootste uitdagingen die in het 

jaarlijkse inzichtenrapport worden genoemd, 

is dat lokale roboticabedrijven te weinig 

gespecialiseerd talent vinden. Om na te gaan 

hoe de uitdagingen kunnen worden aange-

pakt, heeft Odense Robotics focusgroepen 

met hr-managers en CEO's gehouden om de 

> Case: Hoe diagnoses de 
motor zijn voor actie bij 
Odense Robotics

DIAGNOSE: 
JAARLI JKS INZICHTENRAPPORT

Odense Robotics is sinds 1 januari 2021 

de nationale robotica- en dronescluster 

van Denemarken. Voordien was dit een in 

Funen gevestigde regionale cluster. In deze 

case gaat het over activiteiten in de regi-

onale cluster. De regionale cluster Odense 

Robotics heeft een jaarlijks inzichtenrap-

https://www.odenserobotics.dk/wp-content/uploads/2020/11/Odense-Robotics-Insight-Report-2020_web.pdf
https://www.odenserobotics.dk/wp-content/uploads/2020/11/Odense-Robotics-Insight-Report-2020_web.pdf
https://www.odenserobotics.dk/wp-content/uploads/2020/11/Odense-Robotics-Insight-Report-2020_web.pdf
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» Het resultaat: Cruciale input voor de 
strategie en daarbuiten

ceren die de lezers aan de hand van de gege-

vens moeten kunnen aanpakken. Voor interne 

besprekingen zal een meer gedetailleerde 

behandeling van afzonderlijke gegevenspun-

ten achter de geaggregeerde antwoorden op 

deze vragen nodig zijn.

De diagnostische werkzaamheden kunnen 

niet alleen bijdragen tot de ontwikkeling 

van de internationaliseringsstrategie van 

uw organisatie, maar kunnen ook een ander 

soort waarde bieden die u uw leden biedt. 

Het proces van gegevensverzameling zelf is 

een gelegenheid om met leden in contact te 

treden, hun stem te laten horen en uzelf als 

een waardevolle gesprekspartner te vestigen. 

En het resultaat van het diagnoseproces kan 

De resultaten van het diagnoseproces leveren 

cruciale input voor de volgende stap van de 

strategieontwikkeling: de te maken keuzes 

rond doelstellingen en activiteiten. 

Vergeet niet de verzamelde informatie 

beschikbaar te stellen. Het zal nuttig zijn om 

over een document met de belangrijkste fei-

ten te beschikken, in de vorm van een presen-

tatie of schriftelijk verslag. En misschien wilt u 

wel ook een evenement met de belangrijkste 

stakeholders organiseren om uw bevindingen 

met hen te bespreken. 

Hoe gedetailleerd moet de documentatie van 

de analyse zijn? Onderstaande vragen kunnen 

nuttig zijn om het soort kwesties te identifi-

Hoofdelementen:
Diagnose

EXTERNE CONTEXT

 ◆ Welke elementen van de concurren-

tiedynamiek in uw sector zijn het 

belangrijkst voor uw internationali-

seringsactiviteiten? Waarom?

 ◆ Welke specifieke kansen (noden) 

voor internationaliseringinspan-

ningen ziet u voortkomen uit uw 

clusterprofiel en uit concurrentie-

voordelen in de clusterspecifieke 

bedrijfsomgeving?

INTERNE CONTEXT

 ◆ Welke verwachtingen heeft uw clus-

terorganisatie over de impact van 

internationalisering en activiteiten 

van uw leden, financierders en peers?

 ◆ Welke belangrijke middelen heeft 

u beschikbaar om internationalise-

ringsactiviteiten te implementeren, 

zowel intern als eventueel via externe 

partners?

een algemeen 'stappenplan' voor de cluster 

worden dat individuele leden, vooral klei-

nere bedrijven, inzichten verschaft die een 

aanvulling zijn op of verder gaan dan hun 

eigen analyse.
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Stap 2:

KEUZE

» Waarom: De cruciale rol van het stellen van specifieke doelen en het 
kiezen van de activiteiten om die doelen te bereiken

In de kern gaat elke strategie over keuzes. De keuzes die aan de basis liggen van een internationaliseringsstrategie voor een clus-

terorganisatie gaan over welke objectieven en doelstellingen moeten worden gesteld en welke acties moeten worden ondernomen 

om ze te bereiken. Deze tweede stap van de toolkit gaat over hoe deze belangrijke keuzes op een systematische en gestructureerde 

manier kunnen worden gemaakt op basis van de informatie en inzichten die tijdens de voorafgaande diagnosefase zijn verzameld. 

doelstellingen voor uw clusterorganisatie 

zijn dan u realistisch gezien kunt hopen te 

bereiken. Moet u zich richten op het vergro-

ten van de internationale zichtbaarheid van 

uw cluster? Uw leden helpen een specifieke 

buitenlandse markt te betreden? Buitenlandse 

investeerders aantrekken met capaciteiten om 

uw cluster te versterken? Of internationale 

partnerschappen ontwikkelen om de beleids-

vorming te kunnen beïnvloeden?

Door duidelijk te zijn over de doelen die u 

stelt, geeft u intern en extern een duidelijk 

signaal. Binnen uw organisatie geeft het 

uw team een duidelijk idee van waar het 

naartoe moeten werken. En naar buiten toe 

maakt het duidelijk wat anderen van u mo-

gen verwachten, en waar u baat zou kunnen 

hebben bij samenwerking. 

Duidelijk zijn over uw doelstellingen is 

essentieel voor de keuze van uw activiteiten. 

Zonder doelen te stellen, weet u niet welke ac-

tiviteiten u moet ondernemen. En, belangrijk, 

u hebt ook geen manier om te weten wat u 

NIET moet doen. Het is een filter om de druk 

Er zijn veel manieren waarop clusterorganisa-

ties de internationale valorisatie van Vlaamse 

innovatie kunnen ondersteunen. Maar welke 

specifieke doelstellingen zijn geschikt voor uw 

clusterorganisatie? En op welke activiteiten 

moet u zich concentreren om ze te bereiken? 

Het keuzeproces dat in dit deel van de toolkit 

wordt beschreven, helpt uw clusterorganisatie 

om deze vragen op een gestructureerde en 

empirisch onderbouwde manier aan te pakken. 

De keuze van uw specifieke doelstellingen 

is belangrijk omdat er veel meer potentiële 

om op korte termijn te handelen, waarmee 

clusterorganisaties vaak worden geconfron-

teerd, af te wegen tegen de doelstellingen op 

lange termijn.

Duidelijk zijn over uw doelstellingen is ook 

van cruciaal belang om te begrijpen of u op 

schema ligt, of dat u uw activiteiten moet 

herzien. Het vertalen van uw doelstellingen 

in operationele kritieke prestatie-indicatoren 

(KPI's) zorgt ervoor dat doelstellingen geen 

ruime en flexibele ambities blijven, maar 

concrete streefdoelen worden om uzelf aan 

te meten.
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» Wat: De belangrijk-
ste keuzes voor de 
internationaliserings-
strategie van uw 
clusterorganisatie 

> Case: Hoe de Deense 
Welfare Tech cluster via 
strategisch geplande 
acties toegang kreeg tot 
de Duitse markt 

De Deense cluster Welfare Tech heeft de 

strategische ambitie om oplossingen voor 

de gezondheidszorg op de Duitse markt 

te brengen, omdat Duitsland een kerndoel 

voor zijn leden is. De Duitse markt heeft 

een van de snelst groeiende bevolkingen 

van Europa, maar realiseert zich pas sinds 

kort hoe digitalisering, automatisering, 

robots en andere technologieën de kwaliteit 

kunnen verbeteren en de werklast in de ge-

zondheids- en zorgsector kunnen verlichten.

De weg naar de Duitse gezondheidszorg-

markt is echter ingewikkeld. Om de markt 

te betreden, werden de bedrijven voorbe-

reid via een gestructureerd programma 

van dertien maanden dat bestond uit een 

opeenvolging van activiteiten op maat:

 ◆ Voorafgaande screening, voorbe-

reidende webinars om ervoor te 

zorgen dat de bedrijven hebben wat 

nodig is om de markten te betreden.

 ◆ Een studiereis naar Duitsland met 

veldbezoeken aan ziekenhuizen en 

thuiszorgdiensten, en een match-

makingsessie.

 ◆ MAST-waardering en inzichten om 

eigen producten te benchmar-

ken in een Duitse gezondheids-

zorgomgeving door gebruik te 

maken van het Europese evalua-

tiemodel MAST (Model for Assess-

ment of Telemedicine).

 ◆ Marktvalidatie met Duitse mark-

texperts die de deelnemende 

bedrijven een individuele markt-

validatie en stappenplan voor de 

Duitse markt.

 ◆ En tot slot een presentatie van 

producten op een Scandinavische 

gezondheidszorgstand op een 

belangrijke Duitse beurs.

Welfare Tech werkte samen met vier ande-

re Scandinavische clusters om Scandinavi-

sche gezondheidstechnologieoplossingen 

op de Duitse markt te brengen. En een 

Duitse cluster zorgt voor toegang tot de 

relevante spelers in Duitsland. Welfare 

Tech maakt nu deel uit van Danish Life 

Science Cluster.

Meer informatie is te vinden op:

https://www.danishlifesciencecluster.dk

doelen, zoals een stijging van de exportwaar-

de met 20 procent de komende jaren voor de 

bedrijven waarmee u actief samenwerkt. 

Wat activiteiten betreft, is er een breed 

scala van opties die nu systematisch kunnen 

worden beoordeeld op hun potentieel om de 

gekozen doelstellingen te bereiken. Vergeet 

niet dat er een scala van activiteiten bestaat 

die alternatieve wegen naar een bepaald doel 

bieden. U zult moeten beslissen en argumen-

teren op basis van beschikbare informatie. 

Beoordeel bijvoorbeeld of deelname aan een 

handelsbeurs de juiste manier is om nieuwe 

contacten te leggen met potentiële klanten 

voor bedrijven in uw cluster. Of dat u zich 

liever richt op een matchmakingactiviteit, een 

uitgaande missie of een ander soort activiteit.

Misschien hebt u een reeks activiteiten nodig om 

een bepaald doel te bereiken. U moet bijvoor-

beeld misschien wat marktonderzoek verrichten, 

De belangrijkste keuzes die u moet maken 

voor de internationaliseringsstrategie van uw 

clusterorganisatie kunnen onderverdeeld wor-

den in: doelstellingen en activiteiten.

Wat doelstellingen betreft, is het nuttig te den-

ken aan een opeenvolging van breed naar speci-

fiek: begin met het definiëren van de brede am-

bitie, bijvoorbeeld het verhogen van de export. 

Vernauw dit tot een meer concrete operationele 

doelstelling, bijvoorbeeld het ondersteunen van 

Vlaamse kmo's uit uw cluster om de dynamiek 

en kansen in een belangrijke buitenlandse markt 

beter te begrijpen. En stel ten slotte meetbare 

https://www.danishlifesciencecluster.dk
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relaties in de doelmarkt ontwikkelen en concrete 

maatregelen nemen, zoals opleidingssessies en 

uitgaande missies, om de bedrijven in uw clusters 

te helpen de kansen op die markten te benutten.

Sommige internationaliseringsactiviteiten 

hebben een lange aanlooptijd voordat ze het 

soort economische waarde genereren waar 

beleidsmakers om vragen. 

Dergelijke activiteiten dreigen te sneuvelen in 

een ad hoc besluitvormingsproces dat gericht 

is op kortetermijnresultaten. Maar zonder 

deze langetermijninvesteringen, bijvoorbeeld 

het verwerven van inzicht in buitenlandse 

markten en het opbouwen van vertrouwde 

lokale relaties die bedrijven uit uw cluster 

kunnen helpen succesvol te zijn, wordt deze 

economische waarde nooit gerealiseerd.

Door besluiten te verankeren in duidelijke stra-

tegische doelstellingen wordt het gemakkelijker 

om ook voor dergelijke investeringen op lange-

re termijn de nodige ruimte te creëren. Door ac-

tiviteiten te kiezen die aansluiten bij specifieke 

doelstellingen, kunt u deze langetermijninveste-

ringen motiveren en erover communiceren.

Bij het kiezen van activiteiten moet niet alleen 

worden besloten wat te doen, bijvoorbeeld een 

uitgaande missie aanbieden om potentiële klan-

ten in het buitenland te ontmoeten, maar moet 

er ook een geografisch gebied en een doel-

groep van ondernemingen binnen uw cluster 

worden gekozen. Dit zijn operationele keuzes, 

geen strategische. Maar zij zijn vaak van cruciaal 

belang voor het welslagen van de activiteit. 

De tabel op pagina 25 kan worden gebruikt 

om ervoor te zorgen dat de activiteiten over-

eenstemmen met de algemene doelstellingen 

van uw internationaliseringsstrategie – uw 

huidige internationale activiteiten ontwikkelen, 

inspiratie bieden voor nieuwe activiteiten en/of 

denken in opeenvolgingen van activiteiten die 

leiden tot de ontplooiing van het potentieel.

> Tip: Vertaal uw 
doelstellingen in 
operationele Key 
Performance Indicators 
(KPI's)

De meeste clusterorganisaties kennen en 

volgen KPI's van projecten. Als algemene 

leidraad is het echter belangrijk uw eigen 

KPI's vast te stellen voor de totale inspan-

ningen van de clusterorganisatie – voor alle 

projecten en activiteiten:

 ◆ Er zijn veel manieren om uw presta-

ties te meten. Kies de manier die bij 

uw cluster past.

 ◆ Van macro-effecten zoals banencre-

atie, export en/of groei tot de meer 

operationele effecten zoals de ont-

wikkeling van nieuwe internationale 

projecten, producten en innovaties.

 ◆ Maak ze concreet en meetbaar.

 ◆ Maak ze realistisch.

 ◆ Houd de KPI's op regelmatige basis 

bij (maandelijks, driemaandelijks of 

jaarlijks). 

 ◆ Wees flexibel: als een KPI niet werkt, 

pas hem dan aan.

De behoefte van clusterorganisaties om 

effecten te documenteren is gestaag toege-

nomen. Wees proactief in het beantwoor-

den van deze vraag naar gegevens. Investeer 

ook wat tijd in het ontwerpen van KPI's 

die u weet te traceren en die informatie 

verschaffen die relevant is voor zowel uw 

financierders als voor u bij het beheer van 

de activiteiten van uw clusterorganisatie. 

Onthoud dat u niet alleen bent: Netwer-

ken zoals het TCI-netwerk en de EFCE zijn 

platforms voor het uitwisselen van ervarin-

gen met het ontwerpen en uitvoeren van 

doeltreffende KPI's en effectbeoordelings-

systemen.
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BELEIDS-
DOELSTELLINGEN
Economische impact  
in Vlaanderen.

DOELSTELLINGEN 
VAN DE LEDEN
Specifieke  
ondersteunings- 
behoeften.

OP DIAGNOSE 
GEBASEERDE DOELEN
• Kansen om bestaande 

Vlaamse capaciteiten en 
sterke punten te benutten.

• Behoeften van de cluster, 
bijv. markttoegang, 
kapitaal, gespecialiseerde 
input, kennis, koppelingen, 
beleidsinvloed.

KEUZE
• Geschiktheid van doelen 

gelet op de diagnose.

• Afstemming van / 
afwegingen tussen 
doelstellingen.

• Afstemming van 
doelstellingen op de rol, 
instrumenten en middelen 
van de cluster- 
organisatie.

DOELSTELLINGEN
Vaststelling van cruciale 
doelstellingen die in de 
planningsperiode moeten 
worden nagestreefd.

VAN DOELSTELLINGEN TOT KEUZES

KPIs
Vaststelling van 
kwantitatieve 
doelen om te meten 
in welke mate de 
doelstellingen  
zijn bereikt.

• Kunst evenzeer als 
wetenschap; er is meer dan 
één 'juist' antwoord.

• Informatie om keuzes te 
motiveren en te inspireren, 
niet om ze te bepalen.

• Inclusief proces om de 
'juiste' keuze te maken EN 
draagvlak te ondersteunen.
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» Hoe: Een proces 
voor empirisch on-
derbouwde keuzes 
met betrekking tot 
uw internationalise-
ringsstrategie

» Wie: Om goede 
en doeltreffende 
keuzes te kunnen 
maken, is het van 
essentieel belang 
dat de belangrijkste 
stakeholders worden 
betrokken

waar nodig – contrasteren van de doelen 

die uit uw analyse naar voren komen met 

de doelen die afkomstig zijn van uw leden 

of financierders. 

 ◆ Beslissing: Faciliteren van een beslissing 

over de belangrijkste doelstellingen en 

de activiteiten om die na te streven, op 

basis van de bestaande informatie en 

belangen. De beslissing en de logica ervan 

moeten door alle stakeholders worden 

aanvaard en begrepen. Er kan altijd on-

enigheid bestaan over specifieke details, 

maar het is belangrijk dat alle belangrijke 

stakeholders bij de besluitvorming worden 

betrokken zodat ze zich de gemaakte keu-

zes eigen kunnen maken.

 ◆ Opvolging: Bepaal doelregio's en 'klant-

groepen' (bedrijven) om de activiteiten 

te ontplooien en stel meetbare KPI's vast 

om de prestaties te volgen. Op basis van 

de gegeven richting moet het clusterorga-

nisatieteam de operationele details van de 

activiteiten uitwerken.

Duidelijkheid over de manier waarop keuzes 

worden gemaakt, is essentieel. Ervoor zorgen 

dat de nodige informatie op het juiste moment 

beschikbaar is, is van cruciaal belang voor de 

kwaliteit van deze keuzes. Voor dit proces is 

het nuttig drie stappen te onderscheiden: 

 ◆  Voorbereiding: Documenteer de belang-

rijkste feiten uit de diagnosefase en leg 

de verwachtingen en ambities van uw 

belangrijkste stakeholders met betrek-

king tot internationaliseringsactiviteiten 

vast. De sleutel is het combineren en – 

De juiste mensen op het juiste moment 

inschakelen is eveneens cruciaal voor de kwa-

liteit van de gemaakte keuzes. 

In formele zin zijn het bestuur dat de leden 

van uw clusterorganisatie vertegenwoordigt en 

de belangrijkste vertegenwoordigers van uw 

financieringsinstanties de meest cruciale part-

ners en deelnemers aan het keuzeproces. Zij 

> Tip: Gebruik een 
CRM-systeem (CRM = 
Customer Relationship 
Management = 
klantrelatiebeheer) om 
informatie bij te houden

Om zicht te houden op de vele informa-

tiebronnen, is het van essentieel belang 

te zorgen voor een empirisch onder-

bouwd keuzeproces. Sommige cluster-

organisaties maken gebruik van een 

CRM-systeem om alle informatiebronnen 

up-to-date te houden, zodat alle input 

kan worden opgevolgd en geverifieerd. 

Eenvoudigere manieren zoals Excel-be-

standen, memo's, notulen of mails 

kunnen ook werken. Maar u moet ervoor 

zorgen dat ze georganiseerd zijn en 

indien nodig kunnen worden gedeeld.



23INTERNATIONALISERINGSTOOLKIT VOOR CLUSTERS

STAP 2: KEUZE

vernemen als om uw ideeën met hen te delen, 

kan van groot belang zijn om tot keuzes te 

komen die robuust zullen blijken.

Een belangrijke vraag is hoe de leden van de 

clusterorganisatie kunnen worden betrokken 

op een andere manier dan via hun vertegen-

woordigers in het bestuur. Het kan moeilijk 

zijn om alle leden naar behoren te raadple-

gen, vooral bij een grotere en complexere 

cluster. Maar het is vaak nuttig om niet alleen 

de gebruikelijke aanhangers aan te spre-

ken, maar ook clusterleden te bezoeken die 

misschien minder enthousiast of actief zijn. 

Bedenk ook een manier om te segmenteren 

tussen kleinere en grotere bedrijven, verschil-

lende soorten kennisinstellingen, relevante 

overheidsinstanties of andere groepen zoals 

particuliere investeerders. Het moet de am-

bitie zijn de hele cluster te bestrijken om een 

volledig beeld te krijgen en uiteindelijk ook 

om te komen tot meer draagvlak en begrip in 

het hele ecosysteem voor de gemaakte keuzes.

> Case: Hoe Flanders' FOOD 
samenwerkte met haar 
leden bij het bepalen van 
de internationaliserings-
doelstellingen

 
Het startpunt van internationalisering 

voor veel clusters is doorgaans het initi-

eren van verschillende soorten interna-

tionale activiteiten (zoals studiereizen, 

missies en innovatieprojecten) zonder een 

internationaliseringsstrategie. Dit kan een 

goede manier zijn om bepaalde ideeën en 

diensten te testen en ervaring op te doen 

met verschillende soorten internationale 

activiteiten. De meeste clusters zullen 

echter uiteindelijk de behoefte voelen om 

een meer strategisch pad te ontwikke-

len, om de juiste keuzes te maken en de 

middelen van de cluster zo goed mogelijk 

te gebruiken.

Flanders' FOOD is een voorbeeld van een 

clusterorganisatie die deze weg inslaat. In 

2019 is het begonnen met een meer gefor-

maliseerd proces om een internationalise-

ringsstrategie te ontwikkelen. Een strategie-

proces bestaande uit vier kernstappen:

 ◆ Via een gestandaardiseerde enquête 

waarbij gebruik werd gemaakt van een 

op 'designdenken' gebaseerde bena-

dering, werden ongeveer 35 agrofood-

bedrijven geïnterviewd. Zowel leden 

als niet-leden en zowel kmo's als grote 

bedrijven uit een brede waaier van sub-

sectoren van de agrofoodsector werden 

geïnterviewd om de aanpak van Flanders' 

FOOD te testen en goed te keuren, de 

thema's te bepalen en na te gaan welke 

diensten de verwachtingen en behoeften 

van agrofoodbedrijven ondersteunen.

 ◆ Interviews met een 35-tal agrofoodbedrij-

ven om meer te weten te komen over >  

zullen verwachtingen en ideeën willen delen. 

En zij beslissen uiteindelijk over de strategische 

keuzes of keuren die op zijn minst goed. 

In dit verband zou u kunnen nagaan of zij 

bereid zijn actief deel te nemen aan het 

uitwerken en evalueren van opties voor zowel 

doelstellingen als activiteiten. Sommigen zul-

len deel willen uitmaken van het hele traject 

en zullen de keuzemogelijkheden willen bepa-

len. Anderen geven er misschien de voorkeur 

aan een beslissingsvoorstel te bespreken dat 

door uw team is uitgewerkt.

Vergeet de 'informele' besluitvormers in uw 

cluster niet. Er kunnen personen of organisa-

ties zijn die belangrijke aspecten van de clus-

ter controleren, maar geen deel uitmaken van 

uw formele besluitvormingsstructuren. Dit 

kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van 

een grote multinationale onderneming zijn of 

een hoge ambtenaar in een ministerie. Hen 

erbij betrekken, zowel om hun standpunten te 
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» Het resultaat: De 
belangrijkste pijlers 
van uw strategie

 hun verwachtingen met betrekking 

tot de internationale diensten en 

activiteiten van Flanders' FOOD.

 ◆ Ontwikkeling van de strategie: op basis 

van de input uit de interviews en de ei-

gen ervaringen van het personeel van 

de cluster werd de strategie opgesteld 

en werden de juiste aandachtsgebie-

den voor de internationaliseringsstrate-

gie gekozen. Er werden vier kerngebie-

den geselecteerd: 1) netwerk/lobbying 

bij de EU inzake agrofoodaangelegen-

heden, 2) niet-financiële ondersteu-

ning van leden (bijv. het vinden van 

internationale partners voor de leden), 

3) financiële steun (meestal toegang 

tot EU-programma's) en 4) internati-

onalisering op maat (identificatie van 

kansen en begeleiding). 

 ◆ Goedkeuring door de raad van be-

stuur: Om de strategie te verankeren 

en ervoor te zorgen dat ze door de 

leden zou worden gesteund, werd de 

internationaliseringsstrategie uitein-

delijk goedgekeurd door de bedrijfs-

geleide raad van bestuur.

Meer informatie is te vinden op:  

https://www.flandersfood.com

Het zal, althans binnen de kerngroep van 

besluitvormers, een gemeenschappelijk be-

grip hebben doen ontstaan van de redenen 

waarom deze keuzes zijn gemaakt. Dit is 

van cruciaal belang: het zorgt ervoor dat de 

strategie niet louter een rigide lijst van uit te 

voeren acties is. In plaats daarvan wordt de 

strategie een kompas dat richting geeft om 

op nieuwe ontwikkelingen te reageren op 

een manier die flexibel is wat activiteiten en 

operaties betreft, gelinkt aan de strategische 

doelen van de clusterorganisatie en haar 

belangrijkste stakeholders.

Het resultaat van dit werk is om te beginnen een 

document waarin een overzicht wordt gegeven 

van de internationaliseringsdoelstellingen van 

uw clusterorganisatie, de specifieke activiteiten 

die moeten worden ondernomen en de KPI's die 

zijn geselecteerd om de prestaties te beoorde-

len. Deze drie elementen vormen de kern van 

uw internationaliseringsstrategie en zullen de 

activiteiten gedurende het hele jaar sturen.

Maar het proces dat tot dit resultaat heeft ge-

leid, gaat nog verder: het geeft uw organisatie 

en uw belangrijkste stakeholders duidelijkheid 

over wat uw organisatie wil bereiken en waar-

om. En zo geeft het u een platform om indien 

nodig partners te mobiliseren en een vrijbrief 

om indien nodig veranderingen door te voeren.

Hoofdelementen: Keuze

DOELEN, DOELSTELLINGEN EN KPI’S

 ◆ Wat zijn de belangrijkste doelstel-

lingen die bepaald zijn voor de 

internationaliseringsactiviteiten van 

de cluster?

 ◆ Wat zijn de specifieke KPI’s die de clus-

terorganisatie bijhoudt?

ACTIVITEITEN

 ◆ Welke internationaliseringsactiviteiten 

zijn gekozen als prioriteit en waarom 

(gelinkt aan doelen, gebaseerd op een 

eerdere markt- en de clusterdiagnose)?

DOELSEGMENTEN

 ◆ Op welke geografische gebieden en 

bedrijven richten deze activiteiten 

zich, en waarom (gelinkt aan doelen, 

gebaseerd op een eerdere markt- en 

de clusterdiagnose)?

PROCES

 ◆ Hoe organiseer je de 

besluitvorming en 

bereikt u overeen-

stemming rond deze 

keuzes in uw cluster?

https://www.flandersfood.com
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EU-project- 
consortia 

Uitgaande 
missies

Inkomende 
missies

Internat. inno-
vatieprojecten

Branding- 
campagne

Internat. 
netwerken

Internat. 
marktscans

Gap-analyse 
van cluster

Exportbevordering

Innovatie, R&D

Aantrekken van directe 
buitenlandse investeringen

Wereldwijde zichtbaarheid

Beleidsbeïnvloeding

Netwerkopbouw

Marktkennis

Internat.  
matchmaking

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VOOR UW INTERNATIONALISERING

KIES ACTIVITEITEN

BEPAAL DOELSTELLINGEN

Gebruik deze tabel om na te gaan of uw activiteiten overeenstemmen met de doelstellingen van uw internationaliseringsstrategie - om 

uw huidige internationale activiteiten verder te ontwikkelen, te inspireren voor nieuwe activiteiten en/of om in volgorde van activiteiten 

te denken om het internationale potentieel te zien.

Exportbevordering

Innovatie, R&D

Aantrekken van directe 
buitenlandse investeringen

Wereldwijde zichtbaarheid

Beleidsbeïnvloeding

Netwerkopbouw

Marktkennis

EU-project- 
consortia 

Uitgaande 
missies

Inkomende 
missies

Internat. inno-
vatieprojecten

Branding- 
campagne

Internat. 
netwerken

Internat. 
marktscans

Internat.  
matchmaking

Gap-analyse 
van cluster
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Stap 3:

ACTIE

» Waarom: Geen 
succesvolle 
uitvoering zonder 
een duidelijk plan

» Wat: De 
belangrijkste  
elementen van een 
uitvoeringsplan voor 
internationalise-
ringsactiviteiten

"Voor mij zijn ideeën waardeloos tenzij ze worden uitgevoerd.” — Steve Jobs.

De impact van een internationaliseringsstrategie komt door de uitvoering van de activiteiten. Maar het is precies hier 

waar veel strategieën falen, met inbegrip van de internationaliseringsstrategieën van veel clusterorganisaties. Daarom 

richten wij ons in dit deel op het opstellen van een uitvoeringsplan, een basis voor het omzetten van de strategie in actie.

instanties. En internationaliseringsactiviteiten 

vergen vaak bijzonder veel middelen. Het 

uitvoeringsplan moet dus specificeren hoe 

de clusterorganisatie partnerschappen gaat 

identificeren en benutten om haar activiteiten 

met succes te kunnen implementeren. 

Clusterorganisaties hebben duidelijkheid no-

dig over budgetten, over verantwoordelijkhe-

den binnen de organisatie en over processen 

om hun internationaliseringsactiviteiten met 

succes te kunnen uitvoeren. En individuele 

werknemers hebben werkplannen nodig die 

hen een leidraad geven over wat ze wanneer 

moeten doen. Het uitvoeringsplan heeft dus 

ook een duidelijke interne dimensie nodig om 

de clusterorganisatie in staat te stellen het 

uit te voeren.

Internationaliseringsactiviteiten vereisen het 

gebruik van externe middelen en partner-

schappen. Geen enkele clusterorganisatie 

heeft alle financiële middelen of mogelijk-

heden om alles zelf te doen. In uw uitvoe-

ringsplan moet worden aangegeven wat uw 

belangrijkste partnerschappen zijn en hoe u 

deze zult benutten. Met sommige partners, 

zoals uw leden en uw financierders, hebt u 

een nauwe band en volstaat een dialoog om 

vast te stellen waar en hoe u kunt samen-

werken. Met andere partners, zoals 'peers' 

in het buitenland of onderzoeksinstellingen 

in Vlaanderen, moet u misschien eerst een 

relatie opbouwen en gemeenschappelijke 

belangen vinden.

Een geheel van doelstellingen en activiteiten 

heeft altijd een uitvoeringsmechanisme nodig 

om werkelijkheid te worden. Dit geldt ook 

voor clusterorganisaties en hun internationa-

le activiteiten. 

Clusterorganisaties zijn in hoge mate gericht 

op het stimuleren en verbinden van de acti-

viteiten van anderen, of het nu gaat om be-

drijven, onderzoeksinstellingen of overheids-

Succesvolle actie houdt in dat ervoor wordt 

gezorgd dat de nodige middelen, capaciteiten 

en inzichten beschikbaar zijn om de in de 

internationaliseringsstrategie uiteengezette 

activiteiten uit te voeren.
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» Hoe: Ontwikkeling van een uitvoerings- 
plan dat bij uw clusterorganisatie en 
-strategie past

het meest in aanmerking komen om deze 

input te leveren en kunt u plannen hoe u 

hen gaat benaderen.

 ■ Sommige partners staan bij voorbaat vast, 

zoals leden en financierders; hier gaat het 

om een dialoog om overeenstemming te 

bereiken over respectieve verbintenissen 

en verwachtingen.

 ■ Sommige partners kunnen actief worden 

benaderd of ingeschakeld, zoals de instru-

menten die beschikbaar zijn via Entreprise 

Europe Network, FIT of oproepen op 

EU-niveau voor de financiering van speci-

fieke activiteiten.

 ■ Sommige partners zouden kunnen worden 

gecreëerd, bijvoorbeeld door een interna-

tionaal netwerk van 'peers' of een Vlaamse 

> Case: Versnelde 
internationalisering door 
partnerschappen

De Vlaamse clusters zijn zeer actief in 

internationale clusterpartnerschappen. Dit 

lijkt de internationalisering van Vlaamse 

clusters te versnellen omdat de interna-

tionale clusterpartnerschappen toegang 

geven tot vertrouwenspartners, kennis 

over relevante markten en gezamenlijke 

innovatieprojecten.

Een voorbeeld is Flux50, een relatief jonge 

Vlaamse speerpuntcluster, en de voorde-

len die het haalt uit het feit dat het een 

vooraanstaand lid is van het International 

Cleantech Network (ICN). International Cle-

antech Network is een wereldwijd clean-

tech-netwerk dat bestaat uit 16 regionale 

clusterorganisaties uit de hele wereld – van 

Europa tot Zuid-Afrika en het Amerikaans 

continent. Via dit netwerk van ervaren, ge-

lijkgestemde triple-helixorganisaties vindt 

Flux50 inspiratie voor nieuwe internatio-

nale diensten, concrete samenwerkingen 

en internationale opportuniteiten voor de 

ledenbedrijven – een partnerschap dat de 

internationalisering van Flux50 versnelt. 

Meer informatie is te vinden op:  

https://flux50.com of op

www.internationalcleantechnetwork.com

Het uitvoeringsplan moet de gekozen doel-

stellingen en activiteiten afstemmen op de 

mogelijkheden en instrumenten die binnen 

de clusterorganisatie en via haar partners 

beschikbaar zijn. Voor dit proces is het nuttig 

de volgende dimensies te onderscheiden:

EXTERNE PARTNERSCHAPPEN 

 ⬜ Voor elk van uw activiteiten moet u naden-

ken over het soort middelen en capacitei-

ten die u nodig zou kunnen hebben. Dit kan 

financiering zijn voor deelname aan een 

handelsbeurs, marktkennis om exportkan-

sen te identificeren of vertrouwensrelaties 

om de deur naar een nieuw netwerk te 

openen. 

 ⬜ Vervolgens kunt u nagaan welke partners 

https://flux50.com
https://www.internationalcleantechnetwork.com/
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> Tip: Verschillende 
manieren om uw team 
te organiseren rond 
internationalisering 

Een oplossing is om deze verantwoorde-

lijkheid te centraliseren bij een speciale in-

ternationaliseringsmanager. Dit werkt het 

best voor internationaliseringsactiviteiten 

die zeer specifieke competenties vereisen. 

Een andere oplossing is internationa-

lisering als verantwoordelijkheid op te 

nemen in de functieomschrijving van al 

uw werknemers. Hierdoor kan interna-

tionalisering beter worden geïntegreerd 

met andere activiteiten. 

In beide gevallen speelt het hoofd van 

de clusterorganisatie een cruciale rol 

bij het beheer van het raakvlak tussen 

internationaliseringsactiviteiten en an-

dere clusterontwikkelingsactiviteiten.

tot interculturele gevoeligheid zijn 

belangrijk.

WERKPLAN EN BUDGET

 ⬜ De afzonderlijke internationaliserings-

activiteiten moeten worden gestruc-

tureerd met een werkplan en een 

budget, volgens het algemene plan-

ningskader dat de clusterorganisatie 

hanteert. Internationalisering vereist 

een goed algemeen clusterbeheer. 

 ⬜ Het budget voor internationalisering 

is vaak afkomstig van verschillende 

bronnen: EU-financiering, particu-

liere financiering, financiering door 

agentschappen in Vlaanderen enz. 

Zorg voor een totaalbudget dat een 

overzicht geeft van alle financierings-

stromen om een overzicht te krijgen 

en de stromen te kunnen volgen.

samenwerking rond een specifiek 

thema op te richten.

 ■ Concentreer u niet voornamelijk 

op financiering, maar in de eerste 

plaats op capaciteiten, competenties, 

instrumenten en inzichten die nodig 

zijn en extern beschikbaar zijn.

INTERNE MOGELI JKHEDEN 

 ⬜ Organisatiestructuur – U moet beslis-

sen hoe de verantwoordelijkheden 

voor internationaliseringsactiviteiten 

binnen uw organisatie, met inbegrip 

van het beheer van belangrijke exter-

ne partnerschappen, worden verdeeld.  

Internationaliseringsactiviteiten 

moeten een duidelijke behoefte zijn 

binnen de clusterorganisatie. Zoals 

voor elke andere taak binnen de orga-

nisatie moeten verantwoordelijkheden 

worden toegewezen en besluitvor-

mings- en rapportageprocessen 

worden vastgesteld.  

Internationalisering is een aparte taak 

en vereist competenties die verder 

kunnen gaan dan wat doorgaans van 

een teamlid in de clusterorganisatie 

wordt verwacht. Belangrijk is ook dat 

degenen die verantwoordelijk zijn 

voor de internationalisering de nodige 

opleiding en ervaring hebben.

 ⬜ Processen – U moet duidelijke pro-

cessen voor de besluitvorming, het 

beheer en de opvolging van interna-

tionaliseringsactiviteiten uitstippelen. 

Vooral voor de rapportage is het 

belangrijk deze procedures af te stem-

men op de eisen die de financierders 

aan u stellen. 

 ⬜ Teamcompetenties – U moet de juiste 

capaciteiten in uw team aantrekken, 

behouden en ontwikkelen. Taalvaar-

digheden kunnen triviaal lijken, maar 

zijn toch zeer belangrijk. Ook andere 

competenties, van bekendheid met de 

regels die gelden voor EU-projecten 
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EFFECTIEVE IMPLEMENTATIE

VERANTWOOR-
DELIJKHEDEN

PROCESSEN

MOGELIJKHEDEN

Toewijzing van 
verantwoordelijkheden binnen 

de organisatie, met inbegrip 
van toezicht en samenwerking 

met partners.

Vaststelling van processen 
voor besluitvorming, beheer 

en opvolging.

Beoordeling van de behoeften 
aan opleiding, aanwerving om 

de nodige competenties in 
huis te halen.
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» Wie: Planning en het aangaan van partnerschap-
pen zijn de kerntaken van de clustermanager  

Uw financierders zijn een zeer belangrij-

ke bron van financiële middelen, maar zij 

kunnen veel meer zijn. Ze hebben vaak een 

diep inzicht in specifieke markten, de be-

leidsdynamiek en de activiteiten van andere 

entiteiten. U kunt hen gebruiken als bron voor 

strategische sparring en de voortgang van uw 

internationalisering aan hen meedelen.

En er moet een actieve dialoog met de part-

ners worden gevoerd om duidelijkheid te krij-

gen over de verwachtingen ten aanzien van 

wat zij bereid zijn bij te dragen in de vorm 

van bijkomende acties, inzichten en andere 

zaken. Als u de juiste partner hebt gevonden, 

is het belangrijk om de relatie te koesteren. 

De beste brug naar een nieuwe partner is een 

tevreden bestaande partner.

> Tip: Het activiteitenplan:  
het jaarlijkse wiel

Clusterorganisaties hebben vaak een 

breed spectrum van activiteiten en 

evenementen. Gebruik een ‘strategiewiel’ 

om uw jaarlijkse cyclus te plannen.

 ◆ Breng de belangrijkste activitei-

ten en gebeurtenissen van het 

komende jaar in kaart. 

 ◆ Bepaal de data, de inhoud en 

indien mogelijk ook de toegewe-

zen middelen en wie verant-

woordelijk is. 

 ◆ Zo krijgt u een overzicht en de mo-

gelijkheid om slimmer te plannen.

 ◆ Het strategiewiel kan zowel 

intern in de clusterorganisatie 

worden gebruikt om belangrijke 

bestuursvergaderingen, stra-

tegievergaderingen, projecten, 

rapportagetermijnen enz. bij te 

houden, als extern om een over-

zicht te geven van de belangrijk-

ste komende evenementen en 

activiteiten in de cluster.

De ontwikkeling van het uitvoeringsplan is 

een kernverantwoordelijkheid van het team 

van de clusterorganisatie. De clustermana-

ger is van vitaal belang voor de algehele 

consistentie en het beheer van belangrijke 

externe partnerschappen. Projectmanagers 

spelen een sleutelrol bij de uitvoering van 

de specifieke acties en houden de uitvoering 

gaande. 

Clusterleden zijn een belangrijke bron voor 

clusterorganisaties, ook wat internationalise-

ring betreft. Zij zijn niet alleen de belangrijk-

ste doelgroep van de internationaliserings-

inspanningen, maar hun kennis en relaties 

zijn ook belangrijke troeven voor veel van 

deze activiteiten.

> Tip: Voorstanders van 
internationalisering van 
clusters

Flanders Investment & Trade (FIT) voert 

een breed scala van activiteiten en 

diensten uit ter ondersteuning van inter-

nationalisering, met name de export en 

het aantrekken van directe buitenlandse 

investeringen. Kom te weten wat FIT te 

bieden heeft in een gestructureerde uit-

wisseling en maak er gebruik van. Ook 

al zijn de doelstellingen verschillend, 

er zijn toch heel wat raakvlakken om 

samen aan te werken. 

Verscheidene platforms en netwerken, 

zoals het Enterprise Europe Network in 

Vlaanderen, kunnen u helpen partners 

te vinden. 

Uw ambassades en FIT-kantoren kunnen 

u in het buitenland helpen met waarde-

volle contacten. Buitenlandse clusteror-

ganisaties kunnen helpen met toegang 

tot hun ecosystemen.
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» Het resultaat: Een uitvoeringsplan voor 
internationalisering

Hoofdelementen: Actie

PARTNERS

 ◆ Welke hoofdpartnerships zijn 

nodig en beschikbaar (binnen de 

cluster, binnen en buiten Vlaan-

dereren) om de activiteiten uit te 

voeren?

 ◆ Hoe is de samenwerking met 

partners georganiseerd?

MIDDELEN

 ◆ Welke middelen kunnen worden 

gemobiliseerd om activiteiten te 

ondersteunen? Hoe deze bronnen 

aanboren?

Deze stap in het proces verschaft u de ele-

menten om een uitvoeringsplan te ontwikke-

len ter ondersteuning van de internationalise-

ringsinspanningen. 

Wat de specifieke resultaten betreft, moeten 

de werkzaamheden in deze fase het volgende 

opleveren:

 ◆ Een werkplan, financieel plan, midde-

lenplan en hr-plan.

 ◆ Een specifiek partnerschapsplan. 

welke steun 'in natura' verwacht u 

van de partners met betrekking tot 

specifieke activiteiten.

 ◆ Rolbeschrijvingen en jaarlijkse pres-

tatiedoelstellingen voor individuele 

personeelsleden; handleidingen voor 

specifieke terugkerende activiteiten.

 ◆ Selectie van de juiste activiteiten ter 

ondersteuning van uw internationale 

ambities.

ORGANISATIE

 ◆ Hoe zijn verantwoordelijkheden 

en processen met betrekking tot 

internationaliseringsactiviteiten 

binnen het clusterteam georgani-

seerd? Hoe worden de benodigde 

capaciteiten ontwikkeld?
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Slotwoord

HET DRIESTAPPENPROCES IN ACTIE 
Een doeltreffende internationaliseringsstrategie opzetten is een leerproces, waar deze toolkit u bij helpt. Het biedt een 

structuur en instrumenten aan waarop u kan steunen bij zowel het uitwerken van een nieuwe strategie als bij het evalu-

eren van een bestaande strategie die al in uitvoering is. Als u de toolkit gebruikt, ga dan ook in gesprek met collega’s in 

Vlaanderen en daarbuiten om kennis te delen en te leren van elkaar.

PAS UW PLANNING AAN

Deze toolkit is er om te gebruiken en op 

terug te vallen bij het uitwerken van uw 

internationaliseringsstrategie. Wanneer u 

een nieuwe strategie vanaf nul ontwikkelt, is 

het  driestappenproces in zijn totaliteit rele-

vant. Vaak is om de 3 à 5 jaar een volledige 

herziening volgens dit proces nodig, aange-

vuld met een breder strategietraject voor 

de clusterorganisatie. Tussentijds volstaat 

het vaak om een beperktere controle uit te 

voeren van de voortgang en grote verande-

ringen die eventueel specifieke aanpassin-

gen van de strategie vragen. Dit kan door 

gerichter gebruik te maken van specifieke 

onderdelen uit het proces.

Door gebruik te maken van deze toolkit 

leert u gaandeweg welke tools en benade-

ringen goed werken voor uw cluster, en wel-

ke een grotere uitdaging vormen. Opgedane 

ervaringen goed in kaart brengen helpt u 

bij het leerproces: gebruik deze toolkit dus 

ook als een werkdocument waarin u uw 

aantekeningen en observaties bijhoudt. U 

kunt dit document niet alleen gebruiken om 

zelf beter te worden in het uitwerken van 

een doeltreffende internationaliseringsstra-

tegie, maar ook om uw bevindingen vast 

te leggen voor anderen in uw organisatie, 

zodat de kennis wordt gedeeld en verder 

wordt verspreid.

DOE EEN BEROEP OP DE BREDERE CLUS-

TERGEMEENSCHAP

Op dit leertraject bent u niet alleen. Binnen 

het Vlaamse ecosysteem van entiteiten die 

internationalisering ondersteunen, zijn er vele 

partners en collega's van wie en met wie u 

kunt leren. Sta open voor input van anderen 

en deel uw ervaringen, zodat ook zij van u 

kunnen leren. Er zijn veel verschillende erva-

ringen waaruit u kunt putten.

Er is ook een bredere gemeenschap van clus-

terexperts en -organisaties waar u gebruik van 

kunt maken.  Op Europees niveau vindt u bij 

het European Cluster Collaboration Platform 

vast nuttige steun. Op mondiaal niveau brengt 

het TCI Network veel praktijkmensen uit allerlei 

landen samen. Dit netwerk is niet alleen nuttig 

op het vlak van internationalisering, maar is 

ook een peergroep om strategieën voor inter-

nationalisering van clusters te verbeteren.

DIAGNOSE KEUZE ACTIE
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