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1. Doel en doelgroep 
 
Het platform veroverdewereld.be heeft als doel:  
 

- Meer transparantie door 1 centraal platform voor bedrijven, die hierop alle acties 
internationalisering kunnen vinden.  

- Meer transparantie door 1 centraal platform voor alle organisaties die in het domein 
internationalisering actief zijn: alle organisatoren van missies bijvoorbeeld, zijn hierdoor 
beter op de hoogte van andere initiatieven, en dit kan aanleiding zijn om krachten te 
bundelen en samen te werken.  

- Acties van alle organisatoren beter op elkaar afstemmen, en werken aan een meer tijdige 
en geïntegreerde planning, die de reputatie van Vlaanderen in het buitenland ten goede 
komt.   

- De ondersteuning van het buitenlands netwerk van FIT efficiënter inzetten. Vele acties 
zijn immers ofwel in samenwerking met FIT, of een organisator vraagt de ondersteuning 
van een FIT-kantoor in het buitenland. Om de vaak beperkte capaciteit van het FIT-
kantoor efficiënter in te zetten en toch zoveel mogelijk partners te kunnen blijven 
ondersteunen, is een betere afstemming en jaarplanning nodig.  

 
 
Concreet:  
 

- Vlaamse bedrijven en organisatoren vinden op 1 centraal overzicht alle acties van alle 
aanbieders. Ze kunnen zoeken op landen en sectoren.  

- Organisatoren kunnen via deze website hun acties aankondigen en promoten.  
- Organisatoren vragen via deze website ook de medewerking van FIT indien nodig op een 

efficiënte en digitale manier.  
 
Organisatoren kunnen overheden zijn (Vlaamse ministers, departementen Vlaamse overheid, 
steden, provincies, kennisinstellingen) of ondernemingsorganisaties en clusters.  
 



 
Het platform wordt beheerd door Flanders Investment & Trade.  

 

2. Beleid voor gebruik 
 

Events met ondersteuning door een buitenlands kantoor van FIT 
 

• Vraag tot ondersteuning : via het platform.  
 

Wanneer de organiserende overheid een event met economische focus in het buitenland 
plant, en voor de organisatie de ondersteuning van FIT in het buitenland wenst, vraagt FIT 
met aandrang dat ze deze ondersteuning aanvraagt  via het eventformulier op de website 
veroverdewereld.be. Daarin kan de organisator specifiëren welke hulp men precies wil.  
 
FIT engageert zich om de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. De CEO wint advies in 
van de betrokken FIT collega’s over de haalbaarheid van de vraag, en beslist of de 
ondersteuning al dan niet (deels) kan toegezegd worden. Als er geen ondersteuning 
toegezegd kan worden, zal FIT dit uiteraard motiveren of een alternatief helpen zoeken.  
 

• Publicatie  
 

FIT publiceert in principe alle acties & events waarbij ondersteuning van een buitenlands 
kantoor wordt toegezegd. Deze informatie kan nuttig zijn voor andere organisatoren of 
bedrijven, en het komt de transparantie ten goede. 
Mocht de organiserende overheid redenen hebben om het event niet te laten publiceren, 
dan kan ze dat uiteraard vragen, en doet FIT dat niet.  
Buitenlandse missies van Vlaamse ministers waarbij FIT ondersteuning verleent, kunnen na 
overleg met het betrokken kabinet en het kabinet van de minister bevoegd voor het FIT op 
het platform gepubliceerd worden. 
 

 
Events zonder ondersteuning door een buitenlands kantoor van FIT  

 
• Publicatie  

 
Overheden die een event met een economische internationale focus organiseren, en 
daarvoor geen ondersteuning van FIT wensen, kunnen hun event wel op veroverdewereld.be 
laten publiceren.   
 
Deze informatie kan nuttig zijn voor andere organisatoren of bedrijven, en het komt de 
transparantie ten goede. Publiceren op veroverdewereld.be betekent ook gratis extra 
promotie voor het event. Het kan gaan om events in binnen- en buitenland.  
 
Buitenlandse missies van Vlaamse ministers waarvoor geen medewerking van FIT gevraagd 
wordt, maar die wel een link met economie of met de andere gebruikers van het platform 
hebben, kunnen na de mededeling op de Vlaamse Regering ook op het platform 
gepubliceerd worden, en zo onder de aandacht gebracht worden.  
 
 
 



 
Gebruiksvoorwaarden 

 
Fit hanteert voor Vlaamse overheden dezelfde gebruiksvoorwaarden zoals die gelden voor 
de andere actoren die gebruik maken van het platform. 
 
FIT bewaakt de kwaliteit van de events op het platform en keurt de publicaties goed.  

 
Hulp bij gebruik  
 

Gebruikers kunnen bij FIT terecht voor hulp bij de aanvraag tot ondersteuning en 
publicatie.  

 

https://www.veroverdewereld.be/gebruiksvoorwaarden

