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Monique van Eyck – VAN EYCK ADVIES

• Ondersteuning, advies en begeleiding bij internationaal ondernemen en logistiek.
– VAN EYCK ADVIES ondersteund regelmatig startende organisaties met advies rond 

producteisen en import/export regelgeving.
– Maar adviseert ook grotere organisaties binnen de farma industrie, cosmetica, 

speelgoed of consumentengoederen bij ketenoptimalisatie of wettelijke eisen en 
normen.

• Ruim 20 jaar ervaring binnen de Supply Chain 
– 18 jaar ervaring binnen internationale logistiek en internationaal zakendoen.
– 2 jaar ervaring als KAM coördinator binnen een productie omgeving. 

• Sinds 2016 werkzaam als zelfstandig adviseur, een greep uit de ervaring:
– Van Gogh Museum Enterprises BV, Sanquin Plasma Products, Fashionlinq, 

FacilitylinQ, Senineer BV, MeduProf BV, Alshajura, Scanlaser BV. 
– Medical devices & furniture, consumentenproducten, speelgoed, cosmetica, 

speeltoestellen.
– China, Amerika, Libië, Japan, Korea, Rusland, Tanzania etc.
– 3PL, zeevracht, luchtvracht, transportdocumenten, Import & Export bedrijfsscan, 

projectbegeleiding, planning, ketenoptimalisatie, procesbeschrijvingen

Introductie
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VAN EYCK ADVIES biedt de volgende diensten:
Bedrijfsscan Import /Export, 

opstellen Import- & Exportbeleid

Advies & begeleiding Internationaal ondernemen, 
import, export, transport en producteisen

Opstellen/verbeteren van huidige procedures en  
documenten, ketenoptimalisatie

Trainen van werknemers

Interim management  / Project management
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Binnen de internationale logistieke wereld zijn grote verschillen in cultuur en lokale wetten die van elk 
project een unieke uitdaging maken. U wilt zich meer oriënteren op de markt buiten Nederland, maar 
heeft nog niet veel ervaring binnen internationaal ondernemen en de import/export.

– Wat is er nodig aan informatie, welke documenten bewaar je, hoe lang ?

– Hoe zorgt dit niet voor extra handelingen in het huidige proces? 

– Zijn procedures vastgelegd, hebben we standaard documenten?

– Welke kennis is er aanwezig binnen de organisatie?

– Is onze capaciteit voldoende?

– Welke investeringen zijn nodig om intern een goede basis te bouwen?

– Waar vind ik informatie?

Allemaal vragen die u als ondernemer stelt bij de import en export van uw product.
Zeker als u buiten Nederland gaat ondernemen, zal dit extra vragen van uw 
organisatie. Want ook de belastingdienst en douane stellen hun eisen.

Ondernemen buiten de EU



VAN EYCK ADVIES heeft een bedrijfsscan ontwikkeld waarbij, op uw locatie; uw 
organisatie, processen en procedures m.b.t. de export (transport, verkoop, 
documentatie) worden geanalyseerd. 

Op basis van het onderzoek ontvangt u een volledig advies rapport waarin u het 
volgende mag verwachten:

• Duidelijke bepaling van uw doelstellingen m.b.t. de internationale ambities.
• Nulmeting van uw organisatie omtrent import, export en internationaal transport.
• Advies Inzicht in welke investeringen en aanpassingen moeten worden gedaan.
• Advies vervolgstappen gericht op uw organisatie en werkwijze.
• Eventueel begeleiding bij vervolgstappen of implementatie advies.

Welke bijdrage kan VAN EYCK ADVIES leveren?
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Monique van Eyck – VAN EYCK ADVIES

E-mail:       Monique@vaneyckadvies.nl

Mobiel:      +31 6 2468 7815

Website: http://vaneyckadvies.nl 

KvK:           65214994          

ondersteuning, advies en begeleiding bij internationaal ondernemen

Contact informatie
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