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Een bedrijf laten groeien, exporteren,
innoveren, duurzaam opereren. Dat wil
toch elke ondernemer? En de kansen zijn er;
de wereld wordt kleiner, doorgrondelijker
en investeringsvriendelijker.
Logistieke en economische barrières
verdwijnen, vestigingsbeleid, importen exportregelgeving, etc. worden
verdergaand versoepeld.
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De tijd is nu om vragen te stellen die onze
ondernemers in deze special hebben
gesteld: hoe is de markt voor parkbomen
in Turkije? Is de Oekraïense markt klaar
voor een zuivelproductie-upgrade? Hoe
krijg ik voet aan de grond in onontgonnen
Afghanistan? Hebben boeren in Zuid-Afrika
behoefte aan mijn weerstation? Goede
vragen maar de antwoorden hierop
kosten tijd en vooral veel geld. Vaak is uw
bedrijf niet bij machte om grote financiële
investeringen te doen. En wilt u wel uw
Nederlandse kredietlijn gebruiken om
internationaal zaken te doen als u nog niet
zeker bent of de markt rijp is?
In deze special echter geen concreet
stappenplan om veilig en effectief uw
eerste schreden over de grens te zetten.
Wel biedt deze special u een helder
overzicht van alle financiële regelingen en
instrumenten die de overheid beschikbaar
stelt. Én treft u inspirerende verhalen
van ondernemers die met behulp van de
regelingen van de EVD internationaal
succes hebben geboekt of succesvol aan de
weg timmeren. Om u te inspireren, ideeën,
kansen en stof tot nadenken te bieden. In
welke sector u zelf ook actief bent.

Martin W.M. Olde Monnikhof:

“Exportproduct van de
toekomst is duurzaam”
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft geen klagen over
de exportinspanningen van onze agribusiness. Nederland neemt op dit gebied een
bewonderenswaardige toppositie in. “Maar er blijft alle ruimte om het nog beter te
doen,” meent Martin Olde Monnikhof, plv. directeur van de Directie Industrie en Handel.
Stimuleren
De Directie Industrie en Handel (I & H) heeft een sterke band met het
bedrijfsleven. De exportlink tussen overheid en agribusiness ligt bij
deze directie van het ministerie, die onder meer samenwerkt met het
ministerie van buitenlandse en economische zaken, ontwikkelingssamenwerking en de EVD. Van deze contacten en vooral de informatie over en toegang tot een gevarieerd stelsel van begeleiding en
eventueel financiele stimuli kan elke ondernemer gebruik maken.
Dat leidt tot de vraag of financiele steun de marktverhoudingen,
zowel nationaal als internationaal, niet verstoort. Olde Monnikhof
is daar uitgesproken over: “We praten niet meer over subsidies,
maar over hulp bij het overwinnen van bepaalde barrières. Denk aan
het Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP). Veel
ondernemers hebben een product om te exporteren, maar schrikken
terug vanwege de risico’s. Een gedegen haalbaarheidstudie kan die
in kaart brengen. Dat zijn in de regel prijzige onderzoeken, waardoor
de ondernemer zijn exportplannen even in de ijskast zou kunnen
laten rusten. PESP haalt het venijn eruit door bepaalde kosten te
dekken, zo’n haalbaarheidsstudie wordt opeens aantrekkelijker en
daarmee neemt de bereidheid van de ondernemer toe om zijn exportplannen in gang te zetten. Zo is met alle hulp van financiele aard het
accent verschoven van subsidie naar regelingen om cultuurverschillen te helpen overbruggen en om de aarzeling bij de ondernemer
weg te nemen. Enthousiasmeren en stimuleren, daar gaat om.”
Vergeten regio’s.
Een ander belangrijk aspect om te rade te gaan bij I & H is de internationale regelgeving. Export heeft slechts een kans van slagen als
aan alle voorwaarden is voldaan, want de wereldlanden zien streng
toe op hun importen. I & H heeft de informatie en de contacten om
het bedrijfsleven te laten anticiperen op die regels, waardoor elk
exportproject een verhoogde kans van slagen meekrijgt. I & H onderhoudt nauw contact met de LNV-raden en beschikt over de meest
actuele informatie uit het buitenland. De landenbeleidsmedewerkers
zijn in staat het bedrijfsleven gedetailleerd verslag te doen van het
exportklimaat over de hele wereld en te helpen bij het overwinnen
van eventuele obstakels. “Bedenk daarbij dat 80% van onze export
binnen vrije EU-markt blijft,” licht Olde Monnikhof toe. “Daar kennen
we geen obstakels meer. Duitsland is bekend als ons eerste export-
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land, maar Europa biedt nog veel meer landen en gebieden, waar
vrije handelsvoorwaarden van de EU voor een groeiende welvaart
zorgen. Een ondernemer zou zich voor zijn export kunnen richten op
die zogenaamde vergeten regio’s, waar onze producten nog niet zijn
doorgedrongen. De export kent ook daar geen belemmering en biedt
dus grote kansen tegen minimale risico’s. De rest van de wereld heeft
regels, richtlijnen en de nodige uitzonderingen. Met ons netwerk,
uniek in de wereld, hebben wij echter een gevoelige vinger aan de
pols. Eventuele belemmeringen worden snel in kaart gebracht, om
vervolgens ook te worden aangepakt of zelfs aangevochten. Er zijn
vaste beleidsactiviteiten, zoals Plantaardig Exportbeleid (PEX) en
Veterinair Exportbeleid (VEX). De eerste activiteit is een programma
voor vermindering van de exportbelemmeringen voor Nederlandse
planten en plantaardige producten, de tweede een programma om
veterinaire exportbelemmeringen voor vee- en vleesexporteurs op te
lossen.”
Zelf inventariseren
“Maar het meest belangrijke is de informatie die we door middel
van ons netwerk binnenkrijgen en die we binnen I & H verwerken
en beschikbaar stellen. Marktrapportages, verhelderend om een
idee te krijgen van wat er in een bepaald land speelt. Trends
worden zichtbaar om een eventueel aanbod op af te stemmen. En
wie nog meer wil weten is bij ons welkom. We kunnen elke vraag
onmiddellijk beantwoorden of informeren bij onze LNV-raden
naar het meest actuele antwoord. Op basis van die informatie en
contacten organiseren we seminars, alleen of in samenwerking met
de EVD. Of we gaan met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
op missie, om het exportland te verkennen en directe contacten te
leggen. Maar dan houdt onze inbreng op en laten we de ondernemer
de vrije hand. Die moet zelfstandig vaststellen hoe ver hij is met zijn
verkenning en het maken van plannen. Is de ondernemer al eens
in het beoogde exportland geweest? Is de taal een probleem? Is de
cultuur voor ons te begrijpen of zijn er grote verschillen? Een goede
voorbereiding is wel zo belangrijk, voor er bijvoorbeeld hulp wordt
gezocht of een regeling wordt aangevraagd bij I & H. Wij faciliteren
de mogelijkheden voor de zelfstandig exporterende Nederlandse
agribusiness. En dat doen we met veel inzet en een brede en diepe
kennis van zaken.”

Marketinginstrument
Speerpunt in het overheidsbeleid is samengevat in het woord duurzaam. Niets mag meer ten koste gaan van de drie p’s van people,
planet en profit. Nederland loopt daarin voorop, met het risico dat
wij het braafste jongetje van de klas zouden kunnen worden. “Nee,
nee, integendeel,” beweert Olde Monnikhof stellig. “Punt één zijn
we beslist niet het enige land dat de noodzaak van duurzaam onder
nemen inziet. Maar nog veel belangrijker is het volgende. Duurzaam
zal als stelregel over een tiental jaren overal de dienst uitmaken.
Iedereen gaat het onderschrijven en in praktijk brengen. En die
bewustwording zal snel gaan, let maar op. Als wij ons nu op de
categorie duurzaam concentreren, zijn we niet alleen gids maar ook
voorloper. Dat gaat over enkele jaren vruchten afwerpen, nog meer
dan het nu al doet. We bouwen een voorsprong op die langdurig
export zal opleveren en onze toonaangevende positie in de mondiale
agribusiness nog meer zal benadrukken. Wij zien in duurzaam een
marketinginstrument van grote waarde, dat je moet uitbuiten.
Zo langzamerhand ontstaat ook een allesbepalende consumenten
voorkeur, die op termijn winstgevend gevoed kan worden met behulp
van onze kennis en expertise. Als je je dat bewust bent, dan weet je
wat duurzaam ondernemen belooft voor ons succes nu, maar vooral
in de nabije toekomst.”
Uitdagend programma
De mondialisering heeft ook tot gevolg dat we de export verbreden en
dat het karakter verandert. Vroeger teelde je in Nederland je product
om het over de grens aan te bieden en te verkopen. Nu gaat er ook
kennis over de grens, om in een ander land te worden toegepast op
de teelt. Of je hebt de kennis van een bepaald product, zoekt er een
geschikt klimaat of juiste locatie bij en je richt een productie-unit op
om met behulp van plaatselijk beschikbare medewerkers het product
te oogsten of te vervaardigen. En ligt je afzetmarkt dan ook nog eens
elders in de wereld, dan speelt Nederland er als locatie geen enkele
rol meer in. Slechts het bekende Nederlandse ondernemerschap is
een onmisbaar ingrediënt. “In de reguliere editie van dit nummer
staat een verslag van een koffieproducent,” vertelt Olde Monnikhof,

‘

Martin W.M. Olde Monnikhof , plv directeur Industrie en Handel.

We praten niet meer over subsidies,
maar over hulp bij het overwinnen
van bepaalde barrières

“Die profiteert van het PSOM, Programma Samenwerking Opkomende
Markten. Perfecte biologische koffie telen in Ethiopië en het product
aanbieden aan hoogwaardige branderijen over de hele wereld. PSOM
vereist het vergroten van werkgelegenheid en intensivering van
kennis in de betreffende landen. Een enorm uitdagend programma,
waarmee veel exportactiviteiten in derde wereldlanden worden
gestimuleerd. De voorbeelden halen regelmatig de kolommen in dit
blad. Ingezet door Ontwikkelingssamenwerking en BZ, gepromoot
door LNV en EZ en geëffectueerd door de EVD. Perfect voorbeeld
van de nieuwe manier van ondersteunen, waarbij alles is gericht op
enthousiasmeren en stimuleren.”

’

I & H is werkelijk van alle markten thuis om de agribusiness de weg
te wijzen naar lucratieve export. De informatie ligt kant en klaar of
wordt snel opgevraagd met behulp van het wereldwijde netwerk.
“Het is een uitdaging om te exporteren en omzet te maken in het
buitenland,” besluit Olde Monnikhof, “Ik kan het bedrijfsleven
slechts oproepen om contact met ons op te nemen. We kunnen
iedereen van dienst zijn. Begin nou eens met een oriënterend
gesprek, dan weet ik zeker dat ons enthousiasme binnen de kortste
keren overslaat.”
Frits H. Emmerik, freelance journalist
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Duurzame hommels bestrijden plagen in Turkije

Een vliegende start dankzij PSOM
De heer Koppert teelde komkommers zoals er wel meer deden in de omgeving van
Berkel & Rodenrijs. Dat de oude Koppert niet in zijn eigen komkommergewas kon
werken, omdat hij allergisch was voor de chemische bestrijdingsmiddelen die gebruikt
werden om spint te weren, zinde hem niet. In Zwitserland vond hij de oplossing voor de
spintplaag die zijn komkommers teisterden: een roofmijt die de schadelijke lastpakken
op een veilige manier uitschakelden.

S

indsdien is het snel gegaan met Koppert BV, dat zich sinds jaar
en dag toelegt op biologische bestrijding van plagen.
Fast forward naar 2004. Koppert BV staat in die periode
enigszins in wankel evenwicht. De concurrentie is enorm, patenten
op beestjes die een ieder kan kweken zijn niet te verkrijgen en de
groeimarkt Zuid-Europa heeft last van een hoge plaagdruk en kiest
liever voor (schijn)zekerheid (lees: chemische bestrijdingsmiddelen).
Enkele jaren daarvoor heeft de sector een arbeidskostenbesparende
oplossing gevonden voor de bestuiving van tomaten. Voor Koppert
een nieuwe core business naast de biobestrijding. Het geheim van
de smid is de inzet van hommels. In tegenstelling tot de acht uur per
dag die mensen gemiddeld drie keer per week kunnen besteden aan
de bestuiving, kunnen hommels zeven dagen per week zolang het
licht is, het gewas bestuiven. Een hit!
Leuk en aardig
Dat leverde een gigantische vraag op binnen Europa. Maar ook andere
continenten volgden snel. De concurrentie kreeg al snel lucht van
de uitvinding van Koppert en de slag om de beste prijs/kwaliteitverhouding begint. Koppert zag in Turkije kansen om de concurrentie
voor te blijven en onderzocht de mogelijkheid om voet aan Turkse
grond te krijgen. De Turkse regering echter, is zeer protectionistisch
ingesteld en zegt dat Koppert welkom is, zolang ze maar lokaal de
hommels kweken. “ Leuk en aardig”, vertelt Ard van der Maarel,
export manager bij Koppert, “maar op dat moment wisten we nog
niet genoeg van de Turkse markt af. We wilden geen miljoenen investeren zonder eerst te weten of de markt aldaar er wel klaar voor was.
Uiteindelijk zijn we met het Turkse Ministerie van Landbouw overeengekomen dat we drie jaar lang kleinschalig mochten exporteren en
zo een haalbaarheidsonderzoek konden doen. Al na twee seizoenen
wisten we dat er genoeg vraag naar ons product was. En we hadden
haast. De concurrenten kregen lucht van waar we mee bezig waren.
Ons voortbestaan in Turkije hing af van de verdere professionalisering
van onze venture die tot dan toe toch vrij provisorisch was opgezet.
We zijn toen via een subsidieconsulent op de hoogte gesteld van de
PSOM-regeling. De subsidieaavraag was niet ingewikkeld. In augustus
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vulden we in allerijl de formulieren in, en half december tekenden we
het contract in Den Haag. Dankzij de toekenning van deze subsidie
zijn we niet van de Turkse markt gedrukt. De PSOM-regeling heeft
ons er min of meer ook toe gedwongen om projectmatig te werken.
Dat heb ik als zeer positief ervaren, vooral omdat onze business nogal
schommelt is en er daarom ad hoc wordt gewerkt. Met PSOM was het
een kwestie van je ‘milestones’ behalen, afvinken en doorgaan. Een
hele fijne manier van werken.
Vruchtbare samenwerking
Uiteindelijk hebben we 1,6 miljoen euro in het project in Turkije
geïnvesteerd, waarvan een bedrag van zes ton euro aan subsidie. Het
PSOM-hoofdstuk is dit jaar afgerond en we kunnen stellen dat het een
zeer vruchtbare samenwerking is geweest. Koppert Turkije is geheel
zelfvoorzienend, en draait succesvol.”
Jacqueline Rogers

SMS-bericht zorgt voor goede oogst
Geattendeerd door een partner uit Engeland, besloot Jan Hadders, directeur van
Dacom Plant Service zijn geluk te beproeven in Zuid-Afrika. Met behulp van PESP, een
weerstation en gemotiveerde boeren is het project geslaagd.

D

acom Plant Service B.V. adviseert boeren, nationaal en
internationaal, onder andere over het op het juiste moment
toedienen van gewasbeschermingsmiddelen. Het bedrijf
levert daarvoor zowel de hardware -in de vorm van een weerstation-,
als de software. Het softwareprogramma stelt een advies samen op
basis van klimaatfactoren, kennis van ziekten en insecten, informatie
over het gewas en ervaringen uit het verleden. De boer krijgt dat
advies vervolgens via internet, fax of sms.
Jan Hadders, directeur en oprichter van Dacom: “Het Plant-Plus
systeem legde in eerste instantie de focus op het voorkomen van
aardappelziekten in Nederland. Maar dat is toch ook een inter
nationaal probleem, vandaar dat we al snel over de grens gingen
kijken wat de mogelijkheden waren.” Het eerste internationale
avontuur in Mexico verliep niet geheel volgens plan. “Ik sprak de
taal niet, mijn adviseur ter plekke had geen verstand van het product
en vervolgens ging een local met het idee aan de haal. Daarbij
bleek ook dat ze daar rustig de helft van de aardappeloogst lieten
wegrotten. Ze verdienden er nog steeds genoeg aan. Toen dacht ik
‘het is wel goed’ en ben het dichterbij huis gaan zoeken. In Engeland
liep ik toen een goede partner tegen het lijf. Geen techneuten maar
landbouwkundige adviseurs.”
Groen aardappelveldje
Op een gegeven moment ontstond het idee om in Zuid-Afrika een
proef te doen met het Plant-Plus systeem. Hadders: “Dat verliep
wonderbaarlijk goed. Alles wat normaal fout kan gaan, ging nu goed.
Toen we eenmaal het eindrapport in handen hadden, zagen we een
foto van een prachtig groen aardappelveldje. Voor ons een impuls om
er meer mee te doen. We zijn toen op zoek gegaan naar een agent.
Mijn ervaringen met Zuid-Afrika zijn vooral positief maar ik heb wel
gemerkt dat ze heel graag heel moeilijk doen waar het ook makkelijk
kan.”

Jan Hadders (l) met Zuid-Afrikaanse collega’s

Een alerte Dacom medewerker kwam met de PESP-regeling op de
proppen. Hadders: “PESP is een prachtige regeling om een haalbaarheidsstudie te doen. We hadden dit project niet kunnen realiseren
vanuit ons eigen budget. Dat zou een te riskante onderneming
geweest zijn. Zeker als je iets wilt opzetten in een emerging grower
als Zuid-Afrika.” Het project is nu voltooid en over vervolgstappen
is het bedrijf nu met diverse partijen in gesprek. Het belangrijkste
criterium van welslagen is de manier waarop de boer omgaat met
de informatie. Hadders: “Mensen zijn geconditioneerd om volgens
een kalenderschema te spuiten. En ook al krijgen ze de kennis of wel
spuiten of niet op een presenteerblaadje aangereikt, ze blijven het
eng vinden om niet te spuiten.”
Rugspuit
De proef in Zuid-Afrika is geslaagd. Dacom heeft aangetoond dat
minder ontwikkelde boeren prima in staat zijn de informatie, die ze
via een sms-bericht in hun eigen taal op hun mobieltje ontvangen, te
interpreteren en daarop met hun rugspuit in actie te komen. Dacom
gaat binnenkort in gesprek met grote partijen als Fritolay en McCain
en ziet het project in Zuid-Afrika als een succesvolle voorbeeldcase.
Als tip voor ondernemers met exportplannen wil Hadders meegeven
dat lokale contacten het allerbelangrijkst zijn: “Wellicht trap ik
open deuren in maar stap nergens in zonder lokale partners. In
het buitenland zaken doen is totaal anders. De mentaliteit, de
omstandigheden.. alles.”

Het weerstation zorgt voor betrouwbare informatie.

Jacqueline Rogers
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Op verkenning in Afghanistan
Dankzij PESP, het Programma Economische
Samenwerking Projecten, kan ondernemer
Ton Bokkers zaken doen in Afghanistan.
Goed voor de ontwikkeling van dat land
én voor de Nederlandse export.

T

on Bokkers heeft altijd gewerkt in wat hij ‘moeilijke
landen’ noemt. Libië, Liberia, Sudan, veel landen in het
Midden-Oosten, “en eigenlijk heel Afrika”. Meteen na het
vervullen van zijn militaire dienstplicht, hij was toen 24 jaar oud,
vertrok hij voor een exportbedrijf in Ede naar Libië, om daar een
pluimveebedrijf te runnen. Dat was in 1975. “Ik was één van de
weinige buitenlanders, en totaal afgesloten van de buitenwereld.
Pas toen ik twee jaar later terugkeerde naar Nederland, hoorde ik
dat de oorlog in Vietnam voorbij was.”
Gevangenis
Drie jaar later vertrok hij, inmiddels getrouwd, met zijn vrouw naar
Liberia, om daar een agrarisch bedrijf te runnen dat in handen was
van de toenmalige president van dat land, William Tolbert. Maar
toen die in april 1980 na een staatsgreep werd geëxecuteerd, werd
Bokkers, als Tolberts handlanger, opgepakt en gevangengezet.
Bokkers’ vrouw was vlak daarvoor terug naar Nederland gevlucht.

Ton Bokkers in 2007.

Bokkers zat vast onder vreselijke, mensonterende omstandigheden
en wist zichzelf en drie andere managers van zijn bedrijf vrij te
kopen. Hij kwam in Nederland aan zonder een rooie cent. “De kleren
die ik aan had, die waren van mij en verder had ik helemaal niets”,
vertelt hij.
In Putten woonde hij bij zijn schoonvader en hij verdiende wat geld
als freelancer op de boerderijen in de omgeving. Hij leende geld van
een aantal Libiërs, die hij kende uit de tijd dat hij in Libië woonde
en startte daarmee een bedrijf, Pluriton, dat kuikens, broedeieren
en landbouwmachines exporteerde. “De eerste vier maanden dat
ik daarmee bezig was, heb ik geen ene stuiver gezien, maar daarna
sloot ik een contract in Libië voor 23,5 miljoen gulden en uiteindelijk draaiden we een omzet van veertig miljoen gulden per jaar.”
Probleemoplosser
Hij verkocht het bedrijf in 1998 aan zijn personeel, “want ik zag
mijn kinderen nooit en dat was ik zat.” Een paar jaar lang gaf hij
zich over aan zijn grote passie, fietsen (maar dan wel in oorden
als Alaska en dergelijke). Daarna begon hij een soort bureautje
als probleemoplosser in agrarische bedrijven in ‘moeilijke landen’
onder de naam Bokkers Trading. Daarvoor gaat hij bijvoorbeeld
naar Siberië om daar de start van een pluimveebedrijf te begeleiden.
“Zorgen dat de kuikens levend aankomen, dat de ruimte, waarin ze
worden gehouden, goed verwarmd en geventileerd wordt, dat soort
dingen.”
Via een Afghaanse familie in Putten kwam hij in contact met de
Afghaanse minister van narcoticabestrijding. Die wilde een melkvee-
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Wat is PESP?
PESP heeft als doel de export naar en de economische samenwerking
met niet-geïndustrialiseerde landen te bevorderen. Via PESP
kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor
haalbaarheidsstudies, financieringsstudies en projectidentificatieactiviteiten in alle economische sectoren. De PESP-bijdrage bedraagt
de helft van de begrote kosten van de activiteit tot een maximum van
135.000 euro per project.

Belangrijkste voorwaarden:
- PESP is voor concrete projecten die brede Nederlandse export
kunnen opleveren.
- Marktonderzoek voor een individueel product komt niet in
aanmerking.
- In het voorstel moet staan wie uw buitenlandse afnemer of
samenwerkingspartner is en waar het onderzoek plaatsvindt.
- Er moet al enig zicht zijn op financiering van het project na het
onderzoek.
- De investering mag niet leiden tot verplaatsing van de productie uit
Nederland.
- Voorstellen moeten worden ingediend door een consortium
van minimaal twee Nederlandse exporterende of investerende
bedrijven.

Heel moeilijk was het niet om voor PESP in aanmerking te komen,
vertelt Bokkers. “We hadden een goed verhaal, waar ze bij de EVD
duidelijk in geloofden, en binnen twee maanden was het voor
elkaar.” De Nederlandse overheid betaalde de helft van de kosten
van het verkennende onderzoek in Afghanistan (die in totaal 200.000
euro bedroegen). Daardoor kon Bokkers aan het werk.

Zie www.evd.nl

bedrijf opstarten om de boeren in zijn land een alternatief te bieden
voor het verbouwen van papaver, waar heroïne van wordt gemaakt.
Gekkenwerk
“Ik ben naar Afghanistan vertrokken met mijn maatje, Willem van
den Hazel, en met een dierenarts en een melkveehouder uit de buurt.
Daar hebben we gekeken wat er mogelijk was. In Afghanistan zijn
prachtige mogelijkheden om koeien te houden. Gras groeit er slecht,
daarvoor is het te droog, maar het gewas luzerne wel. Dat is een
prima vervanger voor gras, die heel diep wortelt en uitstekend dient
als veevoer.”
De Afghaanse overheid wilde 200 melkkoeien uit Nederland importeren, een melkfabriek en een voerfabriek neerzetten en zo aan
honderd man werkgelegenheid bieden, plus de mogelijkheid voor
zo’n vierhonderd kleine boertjes om melk af te zetten. Bij elkaar
moest dat 3,5 miljoen euro gaan kosten, wat niet veel geld is voor
zo’n project.
Aan Bokkers om de haalbaarheid van dat plan te onderzoeken. Dat
wilde hij natuurlijk graag, maar het zou gekkenwerk zijn om de
kosten voor zo’n onderzoek helemaal zelf op te hoesten. Het was
immers in het geheel niet duidelijk wat het zou gaan opleveren. Óf
het iets zou gaan opleveren.
Financieel verlies
Hier komt PESP in zicht. “Ik heb geen enkel verstand van alle subsidies en regelingen die de overheid heeft, en dat wil ik ook helemaal
niet”, bekent Bokkers. “Maar mijn maatje Willem is daar een kei in.”

De minister van narcoticabestrijding is inmiddels vervangen en
of er nog iets terechtkomt van het melkveeplan is Bokkers op dit
moment onduidelijk. Hij zou dan ook, ondanks die PESP ondersteuning, een fors financieel verlies hebben geleden, als hij tijdens zijn
onderzoek niet in aanraking was gekomen met functionarissen van
het Amerikaanse USAID, een hulporganisatie van de Amerikaanse
overheid, die pluimveebedrijven in Afghanistan wil opzetten, maar
daarvoor niet de geschikte mensen kon vinden.
Niet opvallen
Daar zijn twee oorzaken voor, legt Bokkers uit. “Ten eerste durven
maar heel weinig mensen naar Afghanistan. Ten tweede zijn er
niet veel generalisten meer als ik. Iedereen is tegenwoordig gespecialiseerd in bepaalde aspecten van het agrarisch bedrijf, wat een
handicap is als je een compleet bedrijf, of zelfs een heel bedrijvencomplex uit het niets moet opbouwen.”
Voor het gevaar in Afghanistan is Bokkers niet bang. In Liberia
maakte hij een staatsgreep mee, in Libië was hij getuige van het
Amerikaanse bombardement in het begin van de jaren tachtig. “Je
moet weten wat je kunt doen en wat niet. Je moet niet ’s nachts
alleen de straat opgaan. Je moet niet opvallen, niet duur doen. Dan
overkomt je niets.”
Bokkers sloot twee contracten met USAID af voor het opzetten
van twee complete pluimvee-integraties (volledig geïntegreerde
productieketens) met ouderdieren (de ‘ouders’ van de legkippen), stallen voor legkippen, een broederij, een voerfabriek en het
verzorgen van trainingen. De ouderdier-kuikens zijn ondertussen al
geleverd vanuit Nederland.
Zo is de kans dat zijn Afghaanse avontuur het nodige gaat opleveren
groot. “En dat was niet gebeurd zonder die PESP”, benadrukt hij.
Peter Breedveld, freelance journalist
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The Friesian: know how in agroland
Internationaal ondernemen doe je nooit alleen. Of er nu één partner bij betrokken is of
een heel consortium van bedrijven. Samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven
in eenzelfde keten kan voordelen opleveren.

E

en relatieve nieuwkomer in de financiële instrumentenstal van
de EVD die hierop inspeelt is 2g@there. Deze regeling richt
zich op ondernemers die in het buitenland kansen zien maar
waar samenwerking met collega-ondernemers essentieel voor is.
Een partij die midden in het aanvraagtraject van de 2g@there
regeling zit, is The Friesian, een business development company die
kennis en know how verkoopt en tegelijkertijd partijen die elkaar
zakelijk wat te bieden hebben, bijeenbrengt. Siebren van der Zwaag,
directeur: “Wij weten precies welke bedrijven op diverse landbouwterreinen in de opkomenden markten actief zijn. We beschikken
over een flink netwerk van bedrijven die hun krachten kunnen
bundelen om totaalpakketten te kunnen leveren in het buitenland én
we kennen de weg in Den Haag. Zo hebben we in het verleden met
een aantal Friese boeren, een Nederlandse exporteur van fokvee en
producenten van stalinrichting, een boerderij ten zuiden van Moskou
opgezet. Ook zijn we met bedrijven die in de zuivelketen opereren,
betrokken bij het neerzetten van een trainingsfaciliteit -een dairy
support center - in Rusland. Daar wordt nu op commerciële wijze
kennis in de vorm van trainingen overgedragen om de melkproductie
te optimaliseren.”
The Friesian claimt niet overal verstand van te hebben maar omdat
het bedrijf deel uitmaakt van de DAGIN-groep, een twintigtal bedrijven met verschillende agro-expertises, zijn ze gezamenlijk in staat
projecten turn key weg te zetten.
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2g@there kan ons helpen om de Oekraïense overheid te adviseren
hoe de wetten op het gebied van zuivel aangepast kunnen worden
zodat ze voldoen aan de EU-normen. En die behoefte is er vanuit de
Oekraïne absoluut. Als ze daar de wetten aanpassen, dan opent zich
voor hen een hele nieuwe exportmarkt. Een typisch geval van een
win-win situatie.”

Foto’s: Roger Cremers / Hollandse Hoogte

De Oekraïense consument wil kwaliteit en keuze.

The Friesian heeft 2g@there aangevraagd om samen met vijf
Nederlandse bedrijven de zuivelindustrie in de Oekraïne naar een
hoger plan te tillen.
Van der Zwaag: “Uit die twintigtal bedrijven die samen de DAGINgroep vormen, hebben vijf bedrijven werkzaam in het zuivelsegment
die aanvullend op elkaar zijn, het plan opgevat om de zuivelmarkt
in de Oekraïne te betreden. De uitkomsten van een verkennende
handelscontactreis naar Kiev, die wij niet al te lang geleden hebben
georganiseerd, waren positief. De afgelopen vijftien tot twintig
jaar is er weinig geïnvesteerd in het land; veel oude installaties en
machines en de hygiëne laat ook te wensen over. Maar er is wel
een enorm potentieel. Je kunt daar heel goed en heel goedkoop
melk produceren en de Oekraïne zou zomaar wel weer een leading
zuivelproducent kunnen worden. En daar kunnen wij vanuit de BV
Nederland agrarisch ons voordeel mee doen door de expertise, fokvee,
zuivelmachines, en engineering te leveren. In het consortium werken
we samen met Geerlofs Koeltechniek, Wilee Techniek, Van den Heuvel,
Delta Instruments en Imtech. Van koelopslag, tot automatisering,
van export van zuivelmachines tot apparatuur om de boel te
analyseren. En wij van The Friesian leveren de know how, maken
het business plan en helpen onze partners met het schrijven van de
subsidieaanvraag.

Kaasverkoop op de Privos markt in het centrum van Odessa.

PlusProject ziet
kansen in Italië
Hoe kunnen we nieuwe invulling geven
aan onze handelsmissies en tegelijkertijd
meer vraaggestuurd werken?
Foto: Dieter Telemans / Hollandse Hoogte

Het ministerie van LNV organiseerde altijd
zelf haar handelsmissies. Behoefte aan
frisse ideeën maakte dat besloten werd
de uitvoering van de handelsmissies uit te
besteden aan derden.
Italie: synoniem voor lekker eten.

Z

o ontstond het programma collectieve promotionele landbouwactiviteiten (CPLA). De regeling wordt uitgevoerd door
de EVD en beoogd wordt handel, investeringen en samenwerking te bevorderen door ondernemers een platform te bieden
om samen deel te nemen aan promotionele activiteiten. De eerste
tenderronde werd begin 2007 uitgeschreven.
PlusProject uit Harderwijk maakt zich sterk voor promotie van de
Nederlandse agro- & foodsector. Het bedrijf ondersteunt individuele
bedrijven, organisaties en overheid bij het positioneren van hun
producten en/of diensten op de Nederlandse en Europese markt.
Esther Rozeboom van PlusProject: “In de tender werd gevraagd
een plan te ontwikkelen voor een handelsmissie naar een bepaalde
regio. Een van die regio’s was Noord-Italië, een plek die wij goed
kennen omdat Wim van Meeuwen van I-D Studio Milaan, een
partner uit ons consortium, daar al jaren actief is. De Italiaanse
markt staat bekend als ongrijpbaar en dat heeft te maken met
onder andere de cultuur en de structuur van het land. Maar er
liggen enorm veel kansen, daar zijn wij van overtuigd.”
Italianen en lekker eten zijn synoniem, het volk hecht waarde
aan kwaliteit, herkomst en productiewijze. Daarbij komt in de
schappen van de Italiaanse supermarkt steeds meer ruimte voor
buitenlandse specialiteiten. Rozeboom: “Daar ligt dus een mooie
uitdaging voor Nederlandse bedrijven die zich onderscheiden op
smaak en beleving. Het ministerie heeft de gehele organisatie
en alle bijbehorende verantwoordelijkheden naar PlusProject
geschoven. Het traject bestaat uit twee fasen: acquisitie en de
periode waarin de aanmeldingen ook daadwerkelijk moeten
binnenkomen.”

Vertrouwen
Normaal gesproken bestaat acquisitie voor een handelsmissie uit het
versturen van een brief. PlusProject heeft ervoor gekozen een gratis
toegankelijk seminar te organiseren waar eerder genoemde Wim
van Meeuwen, Wendy Verzijl, hoofd van de Dutch Desk Rabobank
Italië en foodjournaliste Nadia Zerouali als gastsprekers ingingen
op relevante trends, ontwikkelingen kansen en bedreigingen.
Rozeboom: “Tijdens dit seminar, dat 7 november jl. plaatsvond,
hebben we potentiële deelnemers laten zien, dat wij weten wat er
speelt. Voor vertegenwoordigers van voedingsmiddelenbedrijven
is tijdens zo’n missie immers maar één ding belangrijk: krijg ik de
juiste inkoper te spreken. Vertrouwen speelt hier een grote rol. Een
extra uitdaging voor ons ligt ook in het feit dat wij de handelsmissie
levensmiddelenbreed aanpakken. Vanuit één sector is een dergelijke
onderneming makkelijker te coördineren”
Meerwaarde
PlusProject is met de CPLA-regeling een mooie uitdaging aangegaan.
Voor de uitvoering van de handelsmissie ‘Dall’ Olanda, Il Giusto
Con Gusto (Bewust Smakelijk uit Nederland), die in maart 2008
plaatsvindt, is niets nog in kannen en kruiken. De handelsmissie
gaat volgens regels van LNV pas door als minimaal zes bedrijven
meedoen. PlusProject streeft naar vijftien deelnemers . De go of no
go datum ligt op half december. Spannende tijden voor PlusProject.
Rozeboom: “Inderdaad spannend. We hebben er veel tijd, energie
en kennis in gestoken, dus dat moet goed komen. We zijn blij met
de komst van CPLA. Op deze wijze worden exporterende bedrijven
ondersteunt met hun (eerste) stappen op een exportmarkt. Sectoren
uit de levensmiddelenindustrie wordt zo de mogelijkheid geboden
voorstellen aan te dragen richting exportpromotie die vanuit de
sector als nuttig worden ervaren.”
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Naam regeling

Doel

Doelgroep

2g@there

Meerjarige steun aan bedrijvenclusters bij het opereren op
buitenlandse markten.

Bedrijven die kansen op buitenlandse markten herkennen en samen met
andere partijen in clustervorm deze kansen willen benutten.

Azië faciliteit
voor China

Verdiepen van de economische en politieke banden tussen
Nederland en China door middel van wetenschappelijke
samenwerking, kennisoverdracht, opleidingen en trainingen

•
•
•
•

Het bevorderen van de organisatie van
inkomende en uitgaande handelsmissies, collectieve
beursinzendingen en andere op het buitenland gerichte
collectieve promotionele activiteiten voor Nederlandse bedrijven.

Nederlandse en EU-ondernemingen die inkomende en uitgaande
handelsmissies, alsmede collectieve beursinzendingen voor Nederlandse
bedrijven op het buitenland kunnen en willen organiseren.

Ondersteunen studies naar de haalbaarheid van projecten om zo
de kans op het verkrijgen van exportorders te vergroten

Bedrijven die studies uitvoeren in alle economische sectoren en alle
opkomende markten. Alle landen in Azië (behalve Japan), Midden- en Oost
Europa (behalve de EU), Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten
worden als opkomende markt beschouwd.

Ondersteunen van het MKB bij de voorbereiding en bewerking
van een nieuwe buitenlandse markt.

MKB-bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met export, die minder
dan 100 werknemers hebben en die van plan zijn een nieuwe buitenlandse
markt te gaan bewerken.

Stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in
opkomende landen door aanwezigheid van het Nederlands
bedrijfsleven.

Bedrijven die willen investeren in opkomende markten.

Bundelen van krachten om de internationale positie van de
Nederlandse watersector te versterken

Nederlandse watersector:
• bedrijven
• NGO’s
• kennisinstellingen
• overheden

Plattelandsontwikkeling op de lange termijn door middel van
toepassing van geïntegreerde, kwalitatief hoogwaardige en
originele strategieën voor duurzame ontwikkeling.

Bedrijven, verenigingen, provincies/ gemeenten

Naast de Azië faciliteit
bestaan ook een faciliteit
voor Irak en Indonesië en
er is een matchmaking
faciliteit.

CPLA & CPA
Collectieve Promotionele
(Landbouw) Activiteiten

kennisinstellingen
bedrijven
NGO’s, stichtingen of andere maatschappelijke organisaties
(semi)overheidsinstanties

Beide regelingen zijn identiek.
Eerstgenoemde richt zich echter
sec op agribusiness

PESP

Instrumenten & Regelingen

(Programma Economische
Samenwerking Projecten)

PSB
(Programma Starter op
Buitenlandse Markten)

PSOM
(Programma Samenwerking
Opkomende Markten)

PVW
Partners voor Water

Leader (2007-2013)
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Kijk voor de volledige landenlijst op www.evd.nl/psom

Inhoud regeling

Voorwaarden/criteria deelname

Meer informatie

Het betreft een meerjarig programma. Samen met het cluster van
bedrijven wordt gekeken welke EZ-instrumenten moeten worden
ingezet:
• matchmaking
• handelsmissies
• economische diplomatie
• marktverkenningen
• financiële programma’s
• wegnemen belemmeringen wet- en regelgeving via
government-to-government relaties.

Het plan wordt op de volgende punten beoordeeld:
• zijn de plannen ambitieus en gericht op een langdurige
aanwezigheid op de betreffende markt?
• biedt de marktsectorcombinatie voldoende potentie voor
Nederlandse ondernemers?
• is er sprake van duidelijke ambitie, voldoende slagkracht en een
goede organisatie?
• is het duidelijk waarom hulp van de overheid nodig is?

Contactpersoon :
Bas Schilperoort
Telefoon: 070 - 778 80 30

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend binnen
onderstaande sectoren:
• private sectorontwikkeling
• landbouw
• gezondheidszorg
• milieu/energie
• waterbeheer
• goed bestuur

Zowel aan Nederlandse als aan Chinese zijde moet een
kennisinstelling betrokken zijn. samen met een bedrijf of
maatschappelijke instelling.
Het project moet een trainings/technologie component en een
economisch/sociale component hebben, gericht zijn op langdurige
samenwerking en bijdragen aan armoedebestrijding.

Contactpersoon:
Jorden Splinter
Telefoon: 070 - 778 85 42

www.evd.nl/2getthere

Thierry van Helden
Telefoon 070 - 778 85 27
www.evd.nl/af
Overige faciliteiten:
http://www.evd.nl/business/
programmes/

De regeling wordt primair door (organisaties van) het bedrijfsleven
uitgevoerd. De focus is op middelgrote en kleine bedrijven en
bedrijven met beperkte internationale ervaring. Voorstellen met
specifieke programma-onderdelen voor deze doelgroep worden bij de
beoordeling hoger gewaardeerd.

De primaire focus ligt op kleine en middelgrote bedrijven.
Gekeken wordt naar:
• mate van ervaring organiseren soortgelijke activiteiten
• prijs- en prestatieverhouding
• marktsectorcombinatie
• voldoet het projectvoorstel aan de gestelde kwaliteitsnorm.

Contactpersoon CPA:
Wim Bodde
Telefoon: 070 - 778 82 89

Geïnteresseerden kunnen minimaal eenmaal per jaar in een (Europese)
tenderronde projectvoorstellen indienen.

www.evd.nl/cpla

• studie leidt tot (brede) Nederlandse export, van minimaal tien
maal de PESP-bijdrage. Het project vergroot de bekendheid van het
Nederlandse bedrijfsleven.
• minimaal twee Nederlandse exporterende of investerende
bedrijven in het consortium.
• betrokkenheid buitenlandse counterpart
• reëel zicht op financiering van het beoogde project.
• indienen gedetailleerd en toetsbaar werkplan.

PESP secretariaat:
Ada Baas
Telefoon: 070 - 778 89 82

PSB biedt advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van een
exportplan en een beperkte financiële bijdrage voor de uitvoering van
een aantal activiteiten:
• marktverkenning
• vergroten kennis
• partnerselectie
• juridisch advies
• productpresentatie
• octrooi, merk- en modelregistraties
• presentatiemateriaal
• inhuur stagiaire en/of coach.

Het bedrijf:
• heeft minder dan 100 werknemers
• is niet actief in primaire landbouw, visserij of aquacultuur.
• richt zich op nieuwe buitenlandse markt
• heeft de afgelopen 12 maanden niet meer dan 30% omzet uit
export gerealiseerd
• is ingericht op planmatige aanpak

www.evd.nl/psb

De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een maximum
van 11.500 euro. Betaling subsidie geschiedt achteraf

Binnen 18 maanden na goedkeuring plan moet het project tot
uitvoering zijn gebracht.

Vergoeding tot 50% van de investeringskosten afhankelijk van het
land waarin wordt geïnvesteerd.

Het project:
• heeft een positief effect op de lokale economie
• bewerkstelligt langdurige samenwerkingsrelatie met lokale partners
• is commercieel haalbaar

Algemene informatie
Telefoon: 070 - 778 83 83

Drie componenten:
1. beleidsinteractie
2. samenwerking
3. projectfinanciering (stimulering)
3.a. studies
3.b. instit. versterking
3.c. demo/pilotprojecten

Het project:
• draagt bij aan versterking van de internationale positie van de
Nederlandse watersector;
• levert een positieve bijdrage aan oplossingen voor de
wereldwaterproblematiek en aan de VN-Millenniumdoelen op gebied
van water en sanitatie;
• leidt tot duurzame krachtenbundeling in de Nederlandse watersector;
• sluit aan bij de unieke kwaliteiten van de Nederlandse watersector;
• leidt tot maatschappelijke en economische spin-offs;
• vergemakkelijkt financiering van vervolgactiviteiten;
• heeft een innovatief karakter.

Algemene informatie
Telefoon: 015 - 215 18 91 of
070 - 778 80 58

Financiering van lokale en regionale activiteiten

Het project moet in een plattelands (leader)gebied plaats vinden en
voldoen aan een van de zes strategische richtlijnen (zie ec.europe.
eu/agriculture/rurdev/index.nl)

www.leaderplus.nl

PESP financiert drie soorten studies
1. haalbaarheidsstudies
2. financieringsstudies
3. projectidentificatiestudies
De vergoeding studiekosten bedraagt 50% van de gemaakte kosten
tot een maximum van 135.000 euro.

Algemene informatie CPLA
Telefoon 070 - 778 82 88

www.evd.nl/pesp

www.evd.nl/psom

www.partnersvoorwater.nl
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Met PSOM in de prijzen
In 1953 wordt de BV Ton van den Oever
Boomkwekerijen officieel opgericht. De
familie van den Oever houdt zich tot op
dat moment al meer dan 200 jaar bezig met
boomkwekerij. Exporteren is het bedrijf
niet vreemd. Directeur Hans van den Oever:
“De siergewasproductie is in Nederland zo
omvangrijk, internationaal verder kijken is dan
de enige logische stap.” Van den Oever doet
sinds jaar en dag zaken in meer dan twintig
landen waaronder ook opkomende markten
als Turkije en Kazachstan.
De feestelijke opening van het Turkse project.

H

ans van den Oever is net terug uit Rusland waar hij deel
uitmaakte van de handelsmissie die begin november,
in gezelschap van Minister-president J.P. Balkenende en
Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, Rusland
bezochten.
“In Rusland liggen kansen. Er is daar op het gebied van groenvoorzieningen al die jaren weinig tot niets gebeurd. Ze hebben daar wel
veel geplant maar dat is in onze ogen kwalitatief minderwaardig.
De Russen beginnen nu pas het belang van groen te onderkennen.
Vooral particulieren zien in dat groen een bepaalde waarde vertegen
woordigt. Het is nog even afwachten hoe snel die ontwikkeling zich
doorzet, maar een interessante markt is het zeker.”
Pientere Turkse
Een andere interessante markt voor het bedrijf bleek Turkije. Dankzij
het enthousiasme van Nesrin Karaoglu, een pientere Turkse tuinarchitecte die ooit stage liep bij Van den Oever én met financiële hulp
van PSOM, startte Van den Oever samen met Karaoglu een laan- en
parkboomkwekerij in Turkije. Op een stuk goede grond van twintig
hectare met een gunstige ligging gingen ze gezamenlijk van start.
Karaoglu runde al een aantal jaar haar eigen tuinaanlegbedrijf in
Turkije maar was altijd contact blijven houden met Van den Oever. Ze
was ervan overtuigd dat er markt was in haar land voor een laan- en
parkboomkwekerij.
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Van den Oever: “Drie jaar geleden kwam ze met een locatie op de
proppen, een proefveld van een voormalige suikerfabriek, die aan
alle voorwaarden voldeed. Voor zo’n project is PSOM een uitermate
nuttige regeling. Het stelt je als organisatie in staat, zonder dat
je onaanvaardbare risico’s neemt, een professionele start in een
risicomarkt te maken. We konden direct beschikken over de meest
moderne machines. En een goed begin is het halve werk.
De PSOM-regeling gaf ons net dat extra duwtje om dit project direct
succesvol te kunnen maken.”
Van haver tot gort
Het onderlinge vertrouwen tussen beiden partijen was vanwege de
eerdere werkrelatie zeer groot.
Nesrin Karaoglu had daarom ook geen moeite om vrijwel blindelings
de adviezen vanuit Nederland op te volgen. Van den Oever: “Het is
iemand die ik van haver tot gort ken, en dat is direct ook het meest
essentiële punt als je zaken gaat doen in het buitenland; je onder
neming valt of staat met een goede lokale partner.”
Het project in Turkije is zelfs zo succesvol verlopen dat Van den Oever
onlangs de Nederlands-Turkse Business Award heeft gewonnen; een
prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt voor het beste project.
Van den Oever: “Er staat een groot stuk ijzer in mijn kantoor, maar ik
ben er wat trots op.”

Duurzaam telen in China
De stichting MPS, die wereldwijd tuinbouwbedrijven certificeert, deed voor een Chinees
project een beroep op de Azië-faciliteit voor China van het agentschap EVD. ‘Aan
Chinese zijde verlopen procedures wat stroperig’.

D

Heet hangijzer
De Stichting MPS, die op internationaal niveau opereert, kijkt
kritisch naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval op het bedrijf. Aan de hand van deze
gegevens krijgt een bedrijf een kwalificatie: MPS-A, -B of –C. In 2004
kwam er een delegatie van de Chinese overheid naar Europa voor
een fact-finding mission op het gebied van de sierteelt. Ze deed
onder andere Nederland aan, waar het certificeringsysteem van het
MPS in gunstige zin opviel. “Het voordeel van ons systeem”, legt
projectmanager Dana van Hes namens MPS uit, “is dat het concrete
gegevens oplevert waarmee een teler inzicht krijgt in de eigen
bedrijfsvoering. Aan de hand daarvan kan een teler maatregelen
nemen op het gebied van energie- en waterverbruik en het gebruik
van bestrijdingsmiddelen, waardoor het efficiënter kan opereren
en geld kan besparen. Meten is immers weten.” De Chinese delegatie was het er bovendien om te doen het imago te verbeteren van
China, waar milieuproblemen een heet hangijzer zijn.
Niks te klagen
Twee delegaties van 21 Chinezen hebben een training gevolgd in
Nederland, om inzicht te krijgen in de criteria waaraan een teler
moet voldoen voor een MPS-kwalificatie. Daarmee kwam de stichting in aanmerking voor een overheidsfinanciering in het kader van
de ‘Azië-faciliteit voor China’, dat ten doel heeft de economische
en politieke banden tussen Nederland en China te versterken door
middel van wetenschappelijke samenwerking, kennisoverdracht,
opleidingen en trainingen.
Daarvoor moest MPS wel met een goed plan komen en aan een
aantal voorwaarden voldoen. “Over de medewerking van de Nederlandse ambassade in China, en de Chinese vestiging van de NBSO, de
Netherlands Business Support Office in Kunming, die Nederlandse
bedrijven in het buitenland steunt, hebben we niks te klagen”, zegt
Van Hes. “Die was geweldig. Maar het verkrijgen van de benodigde

Foto: Redux Pictures / Hollandse Hoogte

e Nederlandse sierteelt kampte in de jaren tachtig en
negentig met een ernstig imagoprobleem. Milieuvervuilend en energieverkwistend, heette de sector te zijn.
Daarom richtten bloemenveilingen en standorganisaties in 1995 de
Stichting MPS op, het Milieu Project Sierteelt. Telers, voorlichters
en onderzoekers ontwikkelden het MPS-registratie- en certificatiesysteem om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen en het
imago van de sector te verbeteren. Inmiddels is de MPS-systematiek uitgegroeid tot een wereldwijde standaard voor milieu, sociale
aspecten en kwaliteit.

Een Chinees staaltje sierteelt.

gegevens van de Chinese overheid had heel wat voeten in de aarde.
Dat ging enorm stroperig. Ook al omdat de persoon, waar ik contact
mee had, nooit zelf mocht beslissen over zaken. Daar kwamen altijd
minstens vijf bestuurslagen aan te pas. Ook nu blijft de stroperige
manier van werken een factor.”
Op rolletjes
Toch lukte het MPS om de EVD, het agentschap van het ministerie
van Economische Zaken dat over regelingen als de Azië-faciliteit
gaat, op tijd te voorzien van de benodigde gegevens. “En toen
wisten we binnen twee maanden dat ons project zou worden
gefinancierd”, aldus Van Hes.Voor ondernemers die willen samenwerken met China heeft Van Hes het volgende advies: “Ga naar de
mensen toe met wie je wilt samenwerken. Op het moment dat ze
je zien, loopt alles op rolletjes. Als je vanuit Nederland iets van ze
gedaan wilt krijgen, gaat het een stuk moeizamer.”
Peter Breedveld, freelance journalist
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Hoe een lening met een achtergesteld karakter, ondernemers voorop laat lopen

FMO: kijkt naar de toekomst
Ondernemen is altijd een risicovolle bezigheid. De risico’s voor ondernemers
worden groter als ze zich op buitenlandse markten gaan begeven, zeker als het
om ontwikkelingslanden gaat. Zaak dus om beter dan goed voorbereid te zijn.
FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) biedt
ondernemers met een dichtgetimmerd business plan en een sterke zakelijke
uitgangspositie in Nederland interessante financieringsmogelijkheden middels de
FOM-regeling (zie kader). En ze geven ook nog graag een goed stukje advies.

“H

et grootste verschil tussen ons en de bekende banken?”
Freek van den Bosch, Manager FOM bij FMO, hoeft niet lang
na te denken: “Wij kijken naar de toekomst. Bij huisbankiers zie je dat ze vooral naar het verleden kijken. Als je het vijf jaar
goed hebt gedaan, dan krijg je van hen een zak met geld en wordt je
veel succes toegewenst. Wij vragen standaard wie u bent, natuurlijk
ook wat u gedaan hebt, maar vooral wat uw plannen zijn voor de
komende vijf jaar. Daarbij zitten wij in de vreemde positie dat we
wel winst moeten maken, commercieel denken en handelen maar
niet mogen concurreren met commerciële financiële instellingen. Dat
zorgt wel eens voor grappige situaties als partijen bij ons denken het
onderste uit de kan te kunnen halen. Dan moeten wij zeggen: ‘Kunt u
ergens anders een gepaste lening krijgen?’ Fantastisch, direct doen.”

Geen gedoe
Een interessante regeling voor Nederlandse ondernemers die kansen
zien in ontwikkelingslanden is de FOM-regeling, dat staat voor Fonds
Opkomende Markten.
“Wij zijn er voor de Nederlandse ondernemer die al een middelgroot
goedlopend bedrijf heeft, en in het buitenland kansen ziet om op
hetzelfde gebied of anderszins aanvullend succes te behalen. Vaak is
het voor dit soort bedrijven toch nog lastig om de boel gefinancierd
te krijgen bij hun huisbankier. Zij staan vaak al huiverig tegenover
leningen in andere EU-landen, laat staan tegenover leningen in
ontwikkelingslanden. En als ze iets kunnen bieden, dan loopt de
financiering meestal via de balans van het Nederlandse moederbe-
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De geschiedenis van FMO start begin jaren ‘70. In de eerste jaren
fungeert de instelling voornamelijk als geldschieter voor projecten
in ontwikkelingslanden gestoeld op de in die tijd populaire ‘zachte’
ontwikkelingshulpgedachte. Begin jaren ’90 heeft de bank echter
een ingrijpende bedrijfs- en cultuuromslag doorgemaakt, en is een
gezonde, commerciële bank geworden die evenzo gezonde bedrijven
wil financieren. Maar wel nog steeds op plekken die volop in ontwikkeling zijn.

Kaas of drop
Vanzelfsprekend kijken we kritisch naar partijen voordat we met
ze in zee gaan. Zo doen wij in het geval van een joint venture met
een lokale partij geen zaken als die lokale partij te maken heeft met
politieke bemoeienissen. Je ziet in veel opkomende markten dat de
overheid vaak een flinke vinger in de pap heeft bijvoorbeeld op het
gebied van prijssetting. Een andere voorwaarde is dat de Nederlandse bedrijfsstrategie doorgezet wordt. Een bedrijf dat kaas maakt
in Nederland en in de Oekraïne drop wil gaan maken, zien we niet
zitten. Ook kunnen wij geen bedrijven financieren die zeggen dat hun
markt in Nederland terugloopt, waarom ze het nu maar in China gaan
proberen. Wij vinden het belangrijk dat de activiteiten hier doorgaan
en beter worden.” Omdat FMO zoveel businesscases voorbij ziet
komen en zo een schat aan praktijkervaring opdoet, ontstaat vanzelf
een soort adviesfunctie. Van den Bosch: “We attenderen bedrijven
op zaken waarmee ze zich verder kunnen professionaliseren. Denk

‘
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drijf. Het voordeel dat wij bieden, is dat we rechtstreeks financieren
in de buitenlandse venture, waardoor kredietlijnen aan het moederbedrijf intact kunnen blijven. Lokale commerciële banken bieden Nederlandse ondernemers vaak niet het juiste product; de verkeerde valuta,
voor korte looptijd, tegen hoge kosten, met ingewikkelde zekerhedenstructuur. FOM leningen hebben een achtergesteld karakter, waardoor
het voor andere financiers aantrekkelijker wordt om de klant ook een
lening te verstrekken. Onze benadering blijft puur commercieel. Onze
klanten moeten de hoofdsom en rente kunnen (terug)betalen uit de
opbrengsten van hun productieproces.

FMO kan een geschikte partner zijn voor ondernemers.

aan het benoemen van een Raad van Commissarissen of het belang
van een goede verslaglegging. Ook kijken we naar milieu- en sociale
aspecten in het bedrijf van onze klanten. Voordat we tot zaken overgaan, willen we ook de lokale arbeidscontracten beoordelen, om zeker
te zijn dat onze klanten een duurzame en sociale bedrijfsvoering
houden. Ook komt het voor dat bedrijven bij ons komen met te grote
plannen. Die klanten praten we dan terug naar een kleinere opzet, of

Wij bieden financiering
direct aan de
buitenlandse dochter

’
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fasering van groei, zodat de nieuwe activiteiten in gezonde verhouding staan tot het moederbedrijf in Nederland. Kortom; we denken
actief mee en dat waarderen onze klanten.”

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) ondersteunt de private
sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten in
Azië, Afrika, Latijns Amerika en Centraal en Oost Europa.
Dat doet ze met leningen, participaties, garanties en andere
investeringsbevorderende activiteiten. Doelstelling is bij te
dragen aan structurele en duurzame economische groei in deze
landen én samen met de private sector een goed rendement
te behalen. Dit rendement maakt FMO tot een serieuze
risicopartner en verzekert hun klanten en aandeelhouders van
continuïteit.

Argusogen
Op het gebied van agribusiness heeft FMO vanzelfsprekend ook een
aantal klanten in de portefeuille. Van den Bosch geeft aan dat de
agrosector een sector is, die qua financiering met argusogen wordt
bekeken. “Je komt alle standaardrisico’s tegen en daarboven op krijg
je nog de bonusrisico’s: prijsfluctuaties en het weer. In de agrosector
moeten we dus extra kritisch zijn op de partijen en hun investeringsplannen. Binnen FOM is toch een derde van de financieringen in de
agrosector. FMO-breed is minder dan 10% van de portefeuille agrogerelateerd. Een deel van de agrobusiness zit ook in de verwerking,
handel en transport van agroproducten. Recent groeiend is de categorie van bio-fuels.
Van den Bosch is voorzichtig enthousiast over projecten in de agribusiness. Zo is er het voorbeeld van succesvolle frambozenteelt
in Indonesië. “En de enorme vlucht van het kweken van bloemen
in bijvoorbeeld Ethiopië. Daar had tien jaar geleden niemand in
geloofd.” Wel merkt hij op dat de groei van vooral de ‘eetbare’ landbouw voornamelijk plaatsvindt in de betere ontwikkelingslanden.
“Niemand gaat in Tsjaad een leuk landbouwproject opzetten. In ieder
geval niet snel met eigen geld. En een ondernemer bedenkt zich wel
drie keer voordat hij naar Sierra Leone of Liberia gaat.” Hij vervolgt:
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FOM in ’t kort
FOM - Fonds Opkomende Markten - biedt (achtergestelde)
leningen aan Nederlandse bedrijven die willen investeren of
uitbreiden in ontwikkelingslanden en daarvoor bij commerciele banken geen (gepaste) financiering kunnen krijgen. De
nieuwe investering moet aansluiten bij het productieproces
van de moeder in Nederland, waar ook zowel inhoudelijke als
financiële ondersteuning vandaan moet komen. In de huidige
FOM-portefeuille zitten wereldwijd ongeveer 60 klanten die
EUR-leningen hebben gekregen (van maximaal 5 miljoen
euro) met een gemiddelde looptijd van 7-8 jaar.

“Wij horen steeds vaker dat er in Nederland geen ruimte meer is voor
groei. Daarbij speelt dat onze productie in kassen vanuit milieuoogpunt tegen haar grenzen aanloopt. Er zal steeds meer in ontwikkelingslanden geproduceerd gaan worden. Het blijft risicovol maar de
vraag neem toch toe. En Nederlanders hebben een hoop voordeel qua
kennis en kunde, maar ook logistiek in Rotterdam en Schiphol. Ik ben
wel van mening dat het vooral de grotere bedrijven zullen zijn die ver
weg wat gaan opzetten.”
Een andere trend die Van den Bosch noemt is het feit dat steeds meer
handelaren zich op productie gaan toeleggen. “Dat is best een grote
stap. Je hebt veel mensen die goed zijn in inkoop en verkoop, maar
een bedrijf runnen is een heel andere tak van sport. We hebben klanten die daartegenaan zijn gelopen en zijn omgevallen. Handelaren
zijn gewoon niet altijd de beste producenten. Soms financieren we die
partijen dan ook niet. We willen mensen helpen, maar niet een faillissement in.”
Tips voor de Berichten Buitenland-lezer met exportplannen heeft Van
den Bosch wel: ‘Bereid je goed voor. We zien regelmatig mensen die
‘tegen een plannetje aanlopen’ en een mooie kans zien. Heel veel is
terug te schrijven naar de voorbereiding; niet een vergunning vergeten aan te vragen, of de fiscale impact van je investering onderschatten. De verrassingen bij ondernemen zijn eindeloos!’

Maranque – Chrysantenteelt in Ethiopië
Maranque is een joint venture tussen de Beekenkamp Groep
uit Maasdijk en Driessen Horticultural Investments (geleid door
Marc Driessen in Ethiopië). De joint venture is in 2004 met

Jacqueline Rogers

een PSOM-financiering gestart met de bouw van twee hectare
kassen in Ethiopië voor het telen van stekken van chrysanten
en sierplanten. De eerste productie werd in 2005 verkocht aan
Beekenkamp in Nederland. Wat Beekenkamp voorheen vooral
extern inkocht kan zij nu dus zelf produceren en controleren.
Bij gebrek aan passende lokale financiering is in 2006 met
behulp van FOM middelen een uitbreiding naar 6,5 hectare
gefinancierd. Jaarlijkse productie moet nu groeien naar
ongeveer 200 miljoen stekken. De investering is een aanwinst
voor Ethiopië. Verpakkingsmaterialen, grondstoffen en de
250 arbeidsplaatsen worden lokaal ingekocht. Werknemers en
hun familie kunnen gebruik maken van een kleine kliniek en
een spaarloonprogramma.
De productie zit nog duidelijk in een groeifase. Als dit goed op
de rit staat kan FOM wellicht weer bijdragen aan een volgende

Ethiopische vrouwen aan het werk bij Maranque.

pagina 16

expansie.

Praktische exportondersteuning in het buitenland

“LNV-afdeling benaderen: altijd doen!”
Naast de in deze special beschreven financiële regelingen, is het stelsel van
LNV-afdelingen op de Nederlandse ambassades in het buitenland effectief bij het
ondersteunen van uw exportplannen. In gesprek met twee LNV-raden:
Meeuwes Brouwer in Zuid-Oost-Europa en Dick Bruinsma in Oost-Afrika.

M

eeuwes Brouwer (43) en Dick Bruinsma (52) zijn beiden
LNV-raad. De eerste met als werkgebied Roemenië,
Bulgarije en Griekenland; de tweede voor Kenia, Eritrea,
Oeganda, Tanzania en het VN-Milieu-Programma UNEP. Twee heel
verschillende regio’s, elk met hun eigen specifieke problematiek, maar
ook met tal van overeenkomsten. Hoe werken zij in de praktijk?
De kersverse EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije (sinds 1 januari
2007) zijn sterk opkomende markten. Hoe zit het met de Nederlandse
interesse? “Die is er volop”, aldus Meeuwes Brouwer. “Het aantal
verzoeken vanuit het Nederlandse agrarische bedrijfsleven aan de
LNV-afdelingen in Boekarest en Sofia is groot.” Logisch, volgens
hem: “De EU heeft er circa 30 miljoen consumenten bij gekregen. En
het potentieel voor de agribusiness is groot. Kansen zijn er in het
bijzonder voor toeleveranciers van plantaardig uitgangsmateriaal
(pootgoed, zaaizaad, bollen), koel- en opslagfaciliteiten, stalinrichting,
apparatuur voor melkwinning, landbouwmachines enzovoort. Kansrijke sectoren zijn: groenten, fruit en bloemen; varkens- en pluimveehouderij; zuivel; granen, oliezaden en aardappelen; biologische
productie en duurzame energie.”
Dick Bruinsma is betrokken bij een handelsmissie voor de sectoren
vlees en zuivel naar Kenia in februari 2008. “Teampro en de EVD orgaDick Bruinsma

Meeuwes Brouwer

niseren dit. Het laat zien dat de Nederlandse belangstelling voor deze
Keniaanse sectoren toeneemt. De aantrekkingskracht van ‘mijn’ regio
lag traditioneel in de tuinbouwsector.” In oktober wonnen zowel
Kenia (goud) als Tanzania (brons) een prijs op de Horti Fair. Ons land
financiert de internationale promotie van de Tanzaniaanse tuinbouwsector. Bruinsma verwacht dat meer Nederlandse bedrijven actief
gaan worden in Tanzania. In schril contrast hiermee staat Oeganda.
“Daar is het allemaal moeizaam, er zijn geen of nauwelijks nieuwe
investeerders.”
Verschillen per regio
Niet elk instrument van exportondersteuning geldt voor elk land.
Daarnaast hangt de toepasselijkheid van een instrument nauw samen
met de fase waarin een land c.q. de markt verkeert. Zuid-Oost-Europa
en Oost-Afrika zijn ook wat dit betreft een wereld van verschil.
Meeuwes Brouwer: “Het PSO(M)-instrumentarium en PESP-studies zijn
naar mijn mening erg waardevol in opkomende markten en interessant voor kandidaat-lidstaten van de EU. Samen met bijvoorbeeld
seminars over een bepaalde sector op internationale handels- en landbouwbeurzen kan Nederland als land- en tuinbouwland hiermee goed
op de kaart worden gezet. Vóór toetreding van Roemenië en Bulgarije
werd vooral ingezet op het samen met de directie Industrie en Handel
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Business lounges
De LNV-afdelingen Boekarest en Sofia organiseren van 19-23 februari
opnieuw een business lounge op de AGRA Fair in Plovdiv, Bulgarije. Een
tweede lounge wordt georganiseerd van 20-24 mei op de AGRARIA in Cluj,
Roemenië. Voor meer informatie: LNV-afdelingen Boekarest en Sofia – zie
de contactgegevens op pagina 21 van de reguliere editie van dit nummer –
of directie Industrie en Handel, Alison Middleton, telefoon 070 - 378 5466,
e-mail a.j.middleton@minlnv.nl.

samenwerking (zie kader) en training/opleiding via het fellowship
programme van de Nederlandse ambassade of de NUFFIC populair.”
Ontwikkelingssamenwerking
Zowel Buitenlandse Zaken als de Europese Ontwikkelingsfondsen
hebben geld beschikbaar voor Afrika. In hoeverre heeft de LNV-raad
een rol bij OS? “In Oost-Afrika is circa 80% van de activiteiten van
onze LNV-afdeling OS-gerelateerd, en vaak dus ook OS-gefinancierd”,
zegt Bruinsma. Hij vervolgt: “Als LNV-raad heb ik niet alleen een
adviserende rol, maar ook een initiërende. Bijvoorbeeld door de agrarische sector een plaats te geven in het private sector developmentprogramma van de Nederlandse ambassades in ‘mijn’ regio.”

(I&H) organiseren van seminars, workshops en informatiestands op
beurzen, en de zogenoemde ‘spreekdagen’ voor bedrijven in Nederland.
Nu veel programma’s voor Roemenië en Bulgarije geleidelijk ten
einde lopen en het mkb meer vertrouwen krijgt in het zakendoen
in deze landen, verandert dat. Het gaat nu meer om het organiseren van I&H-activiteiten als handelsmissies en een business lounge
of een Holland-promotiestand op internationale beurzen. Op deze
manier kunnen bedrijven uit de Nederlandse agribusiness zichzelf
en hun producten onder de aandacht brengen. Een business lounge
is vooral interessant voor bedrijven die zich aan het oriënteren zijn,
maar die nog niet toe zijn aan een eigen stand op de beurs. Van de
lounge op de Bulgaarse AGRA-beurs in februari van dit jaar werd
goed gebruik gemaakt.”

Een redelijk succes in deze regio is publiek-private samenwerking
(PPS). Bruinsma: “In Kenia loopt het uitstekend en is er de roep om
meer. Tanzania was een ander geval: de start was moeilijker, omdat
de publieke en private sector elkaar niet ‘kenden’. Ook binnen de
private sector (groenten, fruit, bloemen) communiceerden bedrijven
niet of nauwelijks. Dankzij het WSSD-partnerschap (Wereldtop over
Duurzame Ontwikkeling, Johannesburg, 2002, red.) is dit echter
veranderd. Het heeft de tuinbouwsector duidelijk een stuk sterker
heeft gemaakt, getuige ook de prijs op de Horti Fair. In Oeganda

EU-fondsen
Roemenië en Bulgarije ontvangen de komende jaren veel
fondsen van de Europese Unie voor investeringen in de
primaire en voedselverwerkende industrie. Nederlandse
bedrijven, waaronder toeleveranciers, kunnen daarvan mee
profiteren. In de periode 2007-2013 gaat het onder de noemer
inkomenssteun en marktondersteunende maatregelen om ruim
1,9 resp. 4,2 miljard euro voor Bulgarije resp. Roemenië. Voor
plattelandsontwikkeling gaat het in diezelfde periode zelfs om
ruim 2,6 resp. 8,0 miljard euro voor Bulgarije resp. Roemenië.
Nederlandse bedrijven, in het bijzonder toeleveranciers, kunnen

Dick Bruinsma schetst een ander beeld: “De agro-export vanuit
Nederland naar Oost-Afrika is te verwaarlozen, zo’n 25-30 miljoen
euro per jaar. Dit betreft voornamelijk kassen, machines, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en dergelijke. Vanuit Oost-Afrika richting
Nederland is de export echter heel behoorlijk. Vanuit Kenia alleen al
is dat 220 miljoen euro, waarvan 165 miljoen in bloemen, groenten
en fruit. Zo is circa 23% van de omzet van de Nederlandse bloemenveilingen afkomstig uit deze regio. Een deel van deze ‘export’ is
natuurlijk geen export, wanneer het gaat om dochterondernemingen
of joint ventures van Nederlandse bedrijven. PSOM en PESP worden
ook hier benut. Verder zijn de Matchmakingfaciliteit Ontwikkelings-
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mee profiteren van de aankomende investeringsgolf in de
primaire en voedselverwerkende industrie. Verder kunnen
bedrijven die een Roemeense of Bulgaarse BV oprichten direct
aanspraak maken op de beschikbaar gestelde EU-fondsen,
mits hun ingediende investeringsplannen door de plaatselijke
autoriteiten zijn geselecteerd en goedgekeurd.
Voor meer informatie: de LNV-afdelingen Boekarest en Sofia, zie
de contactgegevens op pagina 21 van de reguliere editie van dit
nummer.

Voorbeeldproject Bulgarije
Bulland Nursery is een nieuwe en moderne kwekerij voor
sierplanten en bomen, gevestigd in de regio Pazardzhik (ZuidBulgarije). Het is een joint venture tussen D. van den Bosch
Export bv, Combinatie Mauritz bv en het Bulgaarse bedrijf
Bulland Trade Ltd.
De Bulgaars-Nederlandse joint venture werd opgericht in
2004 als onderdeel van het programma Samenwerking
Oost-Europa van de EVD. De totale investering bedroeg circa
1 miljoen euro, waarvan de EVD 667.000 euro financierde.
De investeringen bestaan onder meer uit een moderne
tuinbouwkas, een kweekruimte met bijbehorend irrigatiesysteem (3 hectare) en benodigde kweekapparatuur. De
Contact met de lokale bevolking is belangrijk.

LNV-afdelingen op de ambassades in Boekarest en Sofia
hebben dit project vanaf het begin zeer positief beoordeeld.

ontbreekt het aan commitment in de publieke sector en is het
partnerschap tot op heden weinig succesvol. Recent, eind oktober, is
een soort doorstart gemaakt. Het eerste resultaat ziet er positief uit,
maar het is nog te vroeg om te juichen.”

D. van den Bosch Export is gericht op sierplanten, Combinatie
Mauritz op sierbomen. Men werkt al lang samen en exporteert planten en bomen naar onder andere het Verenigd
Koninkrijk, Polen, Duitsland, België en Scandinavië. Gezien de

Gevraagd naar een praktijkvoorbeeld waarbij hij een Nederlands
bedrijf geassisteerd heeft met exportondersteuning, stelt Bruinsma
dat deze in Oost-Afrika heel algemeen is. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het opheffen van een importverbod voor rundvee en -vlees (in
verband met BSE) of pluimvee (in verband met aviaire influenza),
zaken die niet direct aan bedrijven zijn gekoppeld. Een deel van het
werk van een LNV-afdeling bestaat uit dit soort troubleshooting.

positieve ervaring met export naar Midden- en Oost-Europa
werd besloten met Nederlandse steun locale productie op
te zetten in Bulgarije. De relatief lage kosten voor arbeid en
grond, en het reduceren van transportkosten waren de redenen om te investeren in Bulgarije.
Bulland Trade Ltd. werd in 2003 opgericht door vier bureaus
die actief waren in de landschapsarchitectuur, om van elkaar
te leren op dat terrein en over sierteelt. De klanten van

Conclusie
Wat is, tot slot, de belangrijkste tip van Brouwer en Bruinsma voor
een bedrijf uit de Nederlandse agribusiness dat in hun regio actief
wil worden? Eensgezind: “LNV-afdeling benaderen: altijd doen!”
Meeuwes Brouwer voegt daar nog aan toe: “En regelmatig je gezicht
laten zien, want persoonlijke contacten zijn erg belangrijk voor
het succesvol zakendoen in de landen in Zuid-Oost-Europa.” Dick
Bruinsma rondt af: “Zakendoen in Oost-Afrika betekent alles drie
maal checken. Doe je dat niet, dan kun je soms voor verrassingen
komen te staan. De LNV-afdeling kan de helpende hand bieden.”

Bulland Trade stellen steeds hogere eisen en verwachten een
breed en kwalitatief hoogwaardig assortiment planten en
bomen. Mede dankzij Nederlandse technische en financiële
ondersteuning kan aan deze eisen en verwachtingen worden
voldaan.

Hans van der Lee, freelance journalist

Matchmakingfaciliteit
Ontwikkelingssamenwerking (MMF OS)
De MMF OS brengt serieuze bedrijven in ontwikkelingslanden
die op zoek zijn naar een geschikte businesspartner in
contact met Nederlandse bedrijven. Zo worden gezamenlijke
investeringen gestimuleerd waarmee de private sector in die
ontwikkelingslanden wordt versterkt. Maar het biedt natuurlijk
ook kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dit kúnnen
risicovolle proefprojecten zijn waarvoor een projectvoorstel
voor PSOM kan worden ingediend, maar dat hoeft niet. De
Matchmakingfaciliteit OS staat open voor ruim veertig landen
in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.
Zie voor de lijst www.evd.nl/mmf.
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Relevante websites:
www.agriculturefromholland.com
www.agriholland.nl
www.dacom.nl
www.evd.nl
www.ez.nl
www.fenedex.nl
www.fmo.nl
www.foodfromholland.com

www.internationaalondernemen.nl
www.koppert.nl
www.kvk.nl
www.minlnv.nl
www.my-mps.com
www.nfia.nl
www.oeverton.nl
www.plusproject.nl

