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Stel, je wilt de buitenlandse markt veroveren. Dan kun je drie dingen doen: via internet een lokale 

manager zoeken, er zelf een vestiging openen of… een student daarvandaan hiernaartoe laten 

vliegen, samen de markt verkennen en zo warm contact leggen met locals. Die laatste formule 

leidde voor Tronex uit Oldenzaal al tot een vestiging in Bosnië. Mogelijk volgt Marokko hierna. 

Keukenmachines met een krasje, oude 

modellen witgoed, restpartijen klokken, 

retouren – groothandel Tronex handelt in 

(van) alles wat in Nederland of daarbuiten 

uit de handel wordt gehaald. Die 

producten gaan – soms refurbished en na 

onherkenbaar ompakken – naar andere 

landen. Maar… wat slaat in welk land aan? 

Hoe verkoop je de producten er? En via 

wie? Voor de antwoorden laat het bedrijf 

al vijftien jaar studenten uit het buitenland 

komen. Sinds januari ook Salma Laachiri, die 

in Marokko haar master in economie haalde 

en veel kennis opdeed van marketing en 

� nanciën. 

Strijkijzers naar Marokko

“In totaal help ik Tronex vijf maanden. Ik doe 

research, ontwikkel een salesplan en zet 

de kosten op een rij om te handelen met 

Marokko en Zuid-Afrika”, vertelt Salma. “Zo 

ontdekten we dat er daar nu een evolutie 

speelt in huishoudelijke apparaten. En 

omdat de retailers er vaak al inkoopkanalen 

hebben, bleek de beste manier om er tussen 

te komen: aanwezig zijn op online b-to-b 

platforms. Daarna bouwen we vertrouwen 

op door vragen te beantwoorden en foto’s 

van apparaten te sturen. Zo werken we aan 

partnerships.” 

‘Regelneef’ voor papierrompslomp

Willem Jan Moes, directielid bij Tronex, is 

blij met de inzet van jonge buitenlandse 

studenten als Salma. “Ze zijn heel open en 

hebben toekomst. Die toekomst brengen 

ze mee in je bedrijf. Als ze voor ons zakelijke 

contacten leggen en ze gaan uiteindelijk 

weer terug, blijven de contacten.” Bij het 

aantrekken van een buitenlandse student 

komt wel veel kijken. Daarom helpt 

Aiesec, een wereldwijd jongerennetwerk 

dat internationale stages coördineert 

en bijna al het regelwerk verzorgt. “De 

sollicitatiegesprekken met hen gingen 

makkelijk via Skype. Verder regelden ze alle 

papieren, van visum tot zelfs mijn OV-kaart”, 

ervoer Salma. 

Hindernisjes

Op het visum moest ze wel een jaar 

wachten. En daarna liep het visum te 

vroeg af. Dit waren voor Tronex de enige 

tegenvallers in het hele traject. Salma zelf 

ervoer alleen de taal en cultuur als hindernis. 

“De eerste week schudde ik elke dag de hand 

van alle collega’s. Na een week vroeg Willem 

Jan me daarmee te stoppen. En dan te 

bedenken dat we in Marokko collega’s waar 

je warme contacten mee hebt, elke dag twee 

kussen op de wang geven!”, grinnikt ze.

Sneller of beter?

De Marokkaanse hoopt met haar verhaal 

ondernemers in Nederland en Marokko 

te inspireren. “Geef jonge mensen de 

kans een nieuwe blik mee te brengen in je 

onderneming. Er verandert veel in de wereld. 

Zij brengen die verandering mee.” Willem 

Jan vult aan: “De snélste weg om te weten 

hoe het in een land werkt, is door erheen te 

vliegen. De béste manier is om hier iemand 

naartoe te halen die de kennis en ervaring 

meebrengt.”

Niet elke morgen 
handen schudden…
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‘Buitenlandse 
studenten hebben 

toekomst. Die 
brengen ze mee in 

je bedrijf’ 

Ontdek meer over het krijgen en 

houden van studenttalenten. Kom 

10 juni naar het IKT College dat in 

het teken staat van dit onderwerp. 

Meld u aan via www.ikt.nl/bijeen-

komsten.

TALENTEN: HOE KRIJG 
& HOU JE ZE?


