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Zakendoen met China!! 

 

Na ruim acht jaar onderhandelen hebben de Europese Unie en China een principieel 

investeringsverdrag afgesloten. Investeringen worden wederzijds welkom geheten maar met 

reserves.  

 

De inzet van dit verdrag voor de EU was tweeledig: de verbeterde toegang tot de Chinese 

markt voor bedrijven uit de EU en het promoten van duurzame ontwikkeling.  

 

Het verdrag is controversieel omdat er binnen de EU tegelijkertijd ook gepleit wordt voor ‘het 

loskoppelen’ van China op allerlei gebieden, zoals van toevoerketens, research & 

development, digitale data, telecommunicatie, financiën tot en met de politiek. Dit concept 

van ‘loskoppelen’ wordt ingegeven door het morele kompas, protectionisme van de eigen 

markten en veiligheid.  

 

Deze controverse gecombineerd met de huidige vijandige houding tussen de Verenigde Staten 

en China, resulteert in een cocktail van onzekerheden en risico’s.  

Zakendoen met China kan desalniettemin zeer aantrekkelijk zijn maar het vereist verregaand 

risicomanagement.  

 

In 1984 kwam ik voor het eerst naar China. Ik was een student in een uitwisselingsprogramma 

en verbleef een jaar aan een universiteit in Shanghai. De Chinese politiek stond in het teken 

van ‘de open deur’ en de centrale planeconomie werd vervangen door de markteconomie.  

 

Mijn carrière is vervolgens verlopen in het kielzog van de verregaande ontwikkelingen in China. 

Eind jaren tachtig mochten buitenlandse toeristen voor het eerst weer vrij reizen in China en 

dus werd ik na mijn studie reisleider. China werd de fabriek van de wereld en dus deed ik 

‘quality control’ in China. China werd lid van de Wereldhandelsorganisatie en dus begeleidde ik 

zakenreizen en organiseerde ik Nederlandse handelspaviljoens in China.  

 



 

 

China verlaagde de drempels om te investeren en dus zette ik in mijn eigen consultancy bedrijf 

op in Beijing. En daar vandaan assisteerde ik tientallen bedrijven bij het opzetten en uitbreiden 

van hun business in China.  

 

Ik woon inmiddels meer dan 20 jaar permanent in Beijing en ben ooggetuige van 

opeenvolgende veranderingen in de maatschappij, economie en politiek. Binnen enkele 

decennia is China reeds een volwaardige partner in de wereldeconomie geworden. 

 

Als consultant richt ik mij vandaag de dag voornamelijk op het risicomanagement bij het 

zakendoen in China. Het gaat om het in kaart brengen van de onzekerheden en de blinde 

vlekken. Het gaat erom de moeilijke vragen te beantwoorden: hoe succesvol te investeren en 

zaken te doen in China. Wat zijn de niet-commerciële hordes? Welke kansen maakt uw 

product of dienstverlening in China? Hoe kunt u uw positie verbeteren? En hoe kan dit 

gerealiseerd worden? 
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