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Inisol

Initiatiefgroep Solvay is een vereniging van laatste jaar master studenten Handel-
singenieur van de Solvay Business School aan de Vrije Universiteit van Brussel 
(VUB). Sinds 1991, organiseert Inisol jaarlijks een handelsmissie naar een land 
met een opkomende economie. Gedurende deze drie weken zal een groep van 
een twintigtal laatstejaarsstudenten, individueel een specifi eke opdracht uitvoeren 
voor de deelnemende bedrijven en dit onder rechtstreekse academische begelei-
ding.

Wie? Begeleiding en steun

De handelsmissie bestaat uit een groep gemotiveerde Handelsingenieur studenten 
onder academische begeleiding van Prof. Dr. Michaël Dooms, die zelf nog als 
student op handelsmissie is geweest en de laatste elf edities heeft ondersteund. 
Hij wordt bijgestaan door zijn team bestaande uit Bruno Moeremans en Magali 
Geerts. Beiden hebben zelf als student deelgenomen aan de handelsmissie en heb-
ben ervaring in het begeleiden van de missie. Zij staan de studenten bij tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van de handelsmissie met inbegrip van signifi cante 
ondersteuning ter plaatse. 

We werken bovendien ook samen met Flanders Investment & Trade (FIT), de Belgi-
sche Ambassade ter plaatse en het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Deze 
instituten worden gebruikt voor professioneel advies en om de nodige contacten te 
verkrijgen. Bijkomend wordt er vooraf contact opgenomen met Solvay Alumni ter 
plaatse. Zo kunnen praktische zaken zoals transport, communicatie, eerste meet-
ings etc., zoveel mogelijk op voorhand geregeld worden, zodat er vanaf de eerste 
dag kan gewerkt worden. 

Waar? Locatie

In het verleden heeft de handelsmissie plaats gevonden op volgende locaties: 
Kenia (2018), Indonesië (2017), Maleisië (2016), China (2015), Kenia (2014), 
Colombia (2013), Turkije (2012), Vietnam (2011), Indonesië (2010) en China 
(2009). Dit jaar verkiest Inisol om de Colombiaanse markt opnieuw te verkennen. 
In maart 2019, zal de handelsmissie plaatsvinden in de hoofdstad van Colombia, 
Bogotá. Sinds 2012 heeft Colombia een aantal akkoorden omtrent vrije handel af-
gesloten, waardoor vandaag een markt van bijna 1,2 miljard mensen kan bereikt 
worden. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Colombia zorgt voor een 
toename in opportuniteiten voor Belgische organisaties.  Hierdoor vormt Colombia 
een kansrijke markt voor Belgische ondernemingen. Volgens korte-termijn progno-
ses zal de economische groei voor Colombia 3,3% bedragen voor 2019 en 3,6% 
voor 2020. Deze cijfers liggen in lijn met het groeipotentieel van Colombia.

Wanneer? Periode

De handelsmissie vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar. De voor-
bereidingen voor de handelsmissie beginnen uiteraard vroeger, namelijk in het eerste 
semester. Dit jaar zal de handelsmissie plaatsvinden van 1 maart t.e.m. 23 maart 
2019. Het fi naal rapport wordt ten laatste acht weken na terugkomst afgeleverd. De 
deadline voor geïnteresseerde bedrijven is 7 december 2018. Bedrijven worden be-
diend a.d.h.v. het ‘fi rst come, fi rst served’ principe. 

Waarom? Motivatie

De handelsmissie kan interessant zijn omwille van verschillende redenen. Door deel 
te nemen aan deze handelsmissie, kan uw bedrijf een nieuwe markt leren kennen of 
verder uitbreiden in een bestaande markt.

Hoe? Procedure

We hanteren een eenvoudige werkmethode. U kan de volledig uitgewerkte procedure 
terugvinden in het stappenplan van onze brochure. 
De eerste fase omvat het zoeken van een deelnemend bedrijf voor elke student. Vervol-
gens zal de student in België grondig geïnformeerd worden over de objectieven van 
zijn/haar specifi eke opdracht. De specifi caties van de opdracht zullen worden bespro-
ken in overleg met een verantwoordelijke van Flanders Investment & Trade.
Gedurende de tweede fase, die plaatsvindt 2 à 3 maanden voor vertrek, zal de missie 
in detail voorbereid worden. De toegewezen student zal het nodige voorafgaande 
onderzoek uitvoeren, om zo voldoende voorbereid te zijn voor het onderzoek ter 
plaatse. Dit omvat eveneens een mogelijke opleiding of coaching voor de start van de 
handelsmissie. De opleiding of coaching van de student moet ondersteund zijn door 
het bedrijf zelf.

De derde fase is de eigenlijke handelsmissie. Deze omvat diepgaand onderzoek in 
Colombia. De studentengroep vertrekt op 1 maart 2019 voor de uitvoering van de 
opdracht ter plekke. De handelsmissie zal in totaal 3 weken duren. Gedurende deze 
periode, zal de student trachten op regelmatige basis feedback te geven via e-mail, 
chat (web-based conference) of via telefoon.
Gedurende de vierde en tevens laatste fase van de handelsmissie zal elke student een 
professioneel en academisch rapport opstellen. Hierbij zal de nodige aandacht gege-
ven worden aan de resultaten uit het gevoerde onderzoek. Een eerste versie van het 
rapport zal ten laatste vier weken na terugkomst afgegeven worden. Het fi naal rapport 
zal ten laatste acht weken na terugkomst ingediend worden. De mondelinge verdedi-
ging zal twaalf weken na het einde van de handelsmissie plaatsvinden.
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