ONDERNEMERSCHAP
Samen sterk op de Midden-Amerikaanse markt
Door: Anne Elings, Wageningen UR Glastuinbouw
NethWork is een nieuw netwerk van 14 Nederlandse tuinbouwbedrijven en een kennisinstelling
die samenwerken om de tuinbouw in Midden-Amerika op een hoger plan te brengen.
Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd willen de bedrijven hun onderlinge
zakelijke banden verder verstevigen. Het netwerk richt zich op Costa Rica, Guatamala, El Salvador,
Nicaragua, Honduras en Panama. AgentschapNL ondersteunt het initiatief.
De nieuwe netwerkorganisatie NethWork werd tijdens het HortiSeminar ‘Think Orange, Grow Green’
gepresenteerd door Hans de Vette, voorzitter van NethWorks, in aanwezigheid van de ambassadeurs
van Costa Rica, Nicaragua en Panama en zo’n honderd belangstelden. De complementariteit en het
gezamenlijke doel van de deelnemende bedrijven zijn de kracht van de nieuwe samenwerking, aldus
De Vette. Edwin Smit van IdeaWorks presenteerde een sterkte-zwakteanalyse van de MiddenAmerikaanse tuinbouwsector, waarna vertegenwoordigers van AgentschapNL en FMO ingingen op
de subsidiemogelijkheden.
Duurzaam potplantenbedrijf
NethWork bestaat uit 14 Nederlandse tuinbouwtoeleveringsbedrijven en HAS Den Bosch. De
partners vullen elkaar en willen samen de Midden-Amerikaanse markt betreden. Hiervoor worden
onder andere handelsmissies uitgevoerd en wordt in Guatemala als demonstratie een duurzaam
potplantenbedrijf gestart.
De landen in Midden-Amerika zijn erg divers in hun mogelijkheden en belemmeringen, maar in alle
landen zijn er grote kansen voor de tuinbouw. De Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers zullen in
staat moeten zijn goed te schakelen tussen diverse technologieniveaus. Alleen dan kunnen zij bieden
wat voor de situatie in Midden-Amerika het meest passend is. In veel gevallen zal dat niet het
hoogtechnologische niveau zijn dat de Nederlanders gewend zijn.
Langdurige samenwerking
De filosofie van NethWorks is om in gesloten, langdurige samenwerkingsverbanden te werken en om
zo maatwerk te verrichten. NethWorks wordt gesubsidieerd door het 2g@there subsidieprogramma
van AgentschapNL, dat eerder soortgelijke tuinbouwprogramma’s in onder andere Rusland, Turkije,
Mexico en Oost-Afrika heeft gefinancierd. Meer info: www.nethworks.info.
Partner in dit HortiSeminar: NethWork
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