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Wie wil ondernemen in
economische kampioenen,
moet naar Afrika, LatijnsAmerika en Zuid-Oost-Azië.
Naast bekende groeikampioenen als China en
India, kenden landen als
Angola, Ghana, Vietnam en
Rwanda de afgelopen jaren
groeicijfers van gemiddeld
7% en hoger. Dat biedt
mogelijkheden voor de
Nederlandse agribusiness.
Volgens MVO Nederland
kan maatschappelijk
verantwoord ondernemen
en bedrijfseconomisch
gezond investeren hand
in hand gaan.

Nederlandse joint venture Frutas Organicas
teelt meloenen in Colombia.

Bedrijfseconomisch gezond én maatschappelijk
verantwoord: het kan

Investeren in de snelst
groeiende economieën
Het economisch landschap van de snelgroeiende ontwikkelingslanden wordt niet alleen
bepaald door olieboortorens en kopermijnen.
De groeiende koopkracht en de vraag naar
voedsel bieden ook grote kansen voor de
agrarische sector. Volgens recent onderzoek
van de Wereldbank is de Afrikaanse agribusinessmarkt in 2030 US $ 1 biljoen waard, drie
keer meer dan nu. Deze groei is mede
mogelijk, doordat een groot deel van de
ongebruikte landbouwgrond in ontwikkelingslanden ligt.
De groeiverwachtingen voor de landbouwsector in ontwikkelingslanden maken veel
bedrijven enthousiast en zijn een belangrijke
stimulans voor internationale agro- en

foodbedrijven om te investeren in de landbouwsector in die landen. Deze groeiende
instroom van investeringen maakt een
verhoging van de productiviteit in de
landbouwsector mogelijk, die hard nodig is
om die verdrievoudiging van het marktpotentieel mogelijk te maken.
Tegelijk is niet alles hosanna. Ondernemen in
ontwikkelingslanden gaat vaak gepaard met
misstanden als landonteigening, slechte
arbeidsomstandigheden en uitputting van
landbouwgrond en beschikbaar water. Een
voorbeeld hiervan is de discussie over
zogeheten ‘land grabbing’, waarbij grote
internationale investeerders landbouwgrond
in ontwikkelingslanden opkopen of leasen.

Regelmatig worden hierbij kleinere boeren op
onrechtmatige wijze van hun land onteigend.
Deze negatieve effecten maken duidelijk dat
de bevolking in ontwikkelingslanden niet
evenredig profiteert van de economische
groei. Daarvoor is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nodig.

interview in Het Financieele Dagblad zo:
“De ontwikkelingsrelaties die Nederland
heeft, zijn een toegangsbewijs. Ethiopië is
één van onze 15 partnerlanden voor ontwikkelingshulp, maar ik ga daar ook heen om te
zien welke investeringsmogelijkheden er zijn
voor Nederlandse bedrijven.”

‘MVO Nederland
ondersteunt het mkb bij
duurzaam ondernemen in
ontwikkelingslanden’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt
Nederlandse bedrijven al veel langer bij het
ondernemen in of met ontwikkelingslanden
via het zogeheten instrumentarium voor het
bedrijfsleven. Bijvoorbeeld het PSI-programma, waarmee 50% van de kosten van een
innovatieve joint venture met een lokaal
bedrijf in een ontwikkelingsland gedekt

kunnen worden. De (top)sectoren agro&food
en tuinbouw hebben een relatief groot
aandeel in deze instrumenten, vooral in
regio’s als Oost-Afrika, Midden-Amerika en
Zuid-Oost Azië. Met regelmaat zet de
Nederlandse agribusiness innovatieve nieuwe
bedrijven neer in landen als Kenia, Ethiopië,
Tanzania, Colombia en Vietnam.
Buitenlandse Zaken ziet er steeds strikter op
toe dat de Nederlandse bedrijven die hiervan
gebruikmaken, voldoen aan duurzaamheidscriteria. Een belangrijk uitgangspunt hierin
zijn de door de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) opgestelde internationale richtlijnen

MVO als sleutel
Dat vindt de Nederlandse regering ook. Steeds
vaker wordt ontwikkelingssamenwerking in
één adem genoemd met handel en investeringen door Nederlandse bedrijven. De benoeming van minister Ploumen tot zowel
minister voor Buitenlandse Handel als
Ontwikkelingssamenwerking is exemplarisch.
Ploumen verwoordde het recent in een

De OESO-richtlijnen zijn de enige door overheden onderschreven MVO-normen voor
internationaal ondernemen. Zij geven de breedte aan van MVO en zijn het enige kader
dat een systeem voor geschillenbeslechting bevat. In Nederland is naleving van de
OESO-richtlijnen een voorwaarde voor financiële overheidssteun bij internationale
handels- en investeringsactiviteiten. In de OESO-richtlijnen zijn verschillende MVOthema’s uitgewerkt, zoals mensenrechten, milieu en corruptiebestrijding.
Meer informatie via het Nationaal Contact Punt: oesorichtlijnen.nl.
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Tegelijk groeit bij veel bedrijven de intrinsieke
motivatie om verantwoord te ondernemen.
Steeds meer bedrijven ontdekken dat MVO
geen last of verplichting hoeft te zijn, maar
dat het kan bijdragen aan kostenbesparingen
en een beter rendement voor het bedrijf. De
Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling (VBDO) ontdekte recent dat
AEX-genoteerde bedrijven die maatschappelijk
verantwoord ondernemen, 30% beter
presteren op de beurs dan ondernemingen die
dat niet doen. Harvard constateerde twee jaar
geleden hetzelfde in de Verenigde Staten.

koplopers zal MVO Nederland projecten
uitvoeren die internationaal MVO in praktijk
brengen. Denk bijvoorbeeld aan: benchmarking, het trainen van leveranciers en ketenpartners, het ontwikkelen van gedragscodes en het
organiseren van duurzame handelsmissies naar
ontwikkelingslanden en opkomende markten.
Om mkb’ers die duurzaam willen ondernemen
in ontwikkelingslanden te ondersteunen,
heeft MVO Nederland een aantal instrumenten ontwikkeld. Zo kunnen mkb’ers inspiratie
en tips krijgen van collega’s via Grensverleggers (zie kader): een netwerk en platform over

internationaal MVO. Daarnaast kunnen
bedrijven gratis en online een risicoanalyse
van de handelsketen uitvoeren met de MVO
Risico Checker (www.mvorisicochecker.nl) of
een deel van externe advieskosten laten
financieren via de IMVO Vouchers.
Voor meer informatie over het Internationale
MVO-programma van MVO Nederland zie
mvonederland.nl/content/pagina/internationaal-mvo of neem contact op met Niek van
Dijk, n.vandijk@mvonederland.nl.

Het ministerie van EZ
heeft ruim 50 afdelingen in evenzoveel
landen waar landbouwraden en
-attaché(e)s actief
zijn. Elke maand
maken we kennis
met een van onze
verre landbouwmedewerkers.

MVO Nederland
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker in de
weerbarstige economische omstandigheden
van ontwikkelingslanden. Corruptie, slechte
infrastructuur, onvoldoende rechtszekerheid,
beperkte investeringsmogelijkheden en
gebrek aan goed opgeleid personeel maken
ondernemen soms tot een avontuur dat veel
doorzettingsvermogen vergt.

Samen met een groep vooruitstrevende
mkb’ers en belangrijke stakeholders uit vier
economische sectoren, waaronder de
tuinbouwsector, zoekt MVO Nederland naar
sociale en technische innovaties, nieuwe
duurzame productiemethoden en optimale
samenwerking met ketenpartners. Met de

Inge Hardenberg
Landbouwraad
in Rabat

Niek van Dijk

Een bedrijf als Eosta probeert zich in haar
productielanden als Ghana en Colombia in te
zetten als een goede werkgever met goede
arbeidsvoorwaarden. Niet alleen omdat dit
van het bedrijf verwacht wordt, maar
bijvoorbeeld ook om zelf goede werknemers
aan te blijven trekken in een steeds competitievere arbeidsmarkt. Zo draagt de implementatie van MVO ook actief bij aan het concurrerend maken van je eigen bedrijf.

De gemiddelde mkb’er heeft niet altijd de
middelen om een afdeling op te zetten of een
consultant in te schakelen die hem kan leren
verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden. Daarom ondersteunt en
stimuleert MVO Nederland het Nederlandse
mkb om handels- en investeringsrelaties met
ontwikkelingslanden te verduurzamen en uit
te breiden.

11
vragen
aan

1. Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?
‘Long ago and far away’, zo beginnen sprookjes in
het Engels. Mijn ‘sprookje’ begon alweer bijna 40
jaar geleden in de Verenigde Staten, waar ik door de
liefde was beland. Ik leerde daar vervolgens de
toenmalige Nederlandse landbouwattaché kennen.
Die had per direct iemand nodig en ik zocht werk.
Ik had er geen idee van wat voor een leuk werkterrein landbouw was, maar ik vond het zó leuk dat ik
nooit meer ben weggegaan.

permanent ingedrukt te houden. Binnenkort
organiseren mijn collega’s op de ambassade een
seminar over verkeersveiligheid.

5. Voor wie heeft u bewondering?
Voor de Marokkaanse vrouwen, die hun kansen
grijpen en er iets van maken, vaak tegen de stroom
in en onder moeilijke omstandigheden. Ik zou graag
in mijn periode hier iets willen betekenen voor
vrouwelijke ondernemers in de landbouw.

2. Wat zou iedereen moeten weten over uw werkgebied?

6. Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?

Iedereen weet wel dat de Maghreb een gebied is met
een recent stormachtig verleden, waar het nu
relatief rustig is en waar de economie in opbouw is.
Er zijn natuurlijk onderlinge verschillen tussen de
landen waar ik werkzaam ben. Marokko is nog het
meest stabiel, niet voor niets is ons bureau begin dit
jaar verplaatst naar Rabat. De landbouwsector speelt
in al deze landen een grote rol; zij voorziet in
voedsel en – vooral op het platteland – in werk.
Economische stabiliteit is een belangrijke bouwsteen voor politieke stabiliteit.

Ik heb me in de korte tijd dat ik hier ben nog het
meest in Marokko verdiept en gekeken waar de
mogelijkheden voor samenwerking liggen. Marokko
heeft een ambitieus landbouwbeleidsplan, het ‘Plan
Maroc Vert’. Nederland kan daar zeker aan bijdragen
als het gaat om efficient watergebruik, ‘capacity
building’ (de gouden driehoek van onderwijs,
bedrijfsleven en onderzoek), ketenmanagement
inclusief voedselverwerking, verbetering van
opbrengst, agrologistiek en technologie-overdracht.
Uiteraard blijven er kansen op de terreinen waarin
wij traditioneel sterk zijn, zoals de tuinbouw en
uitgangsmaterialen, zowel plantaardig als dierlijk.

3. Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?
Dat zou je eigenlijk iedere dag moeten denken.
Sommige dagen zijn alleen nog mooier dan andere.
Dat zit hem dan toch in iets bereikt hebben of een
ander gelukkig gemaakt hebben; of dat nu een
persoon is of een bedrijf. Meer persoonlijk word ik
erg gelukkig van die korte wandeling van huis naar
kantoor in de Marokkaanse zon. Een heel andere
vorm van woon-werkverkeer dan de dagelijkse
forensentrein van Amsterdam naar Den Haag.

7. Hoe staat het met duurzaam ondernemen in uw regio?
Er is zeker aandacht voor, maar duurzaamheid kent
vele kanten. Natuurlijk gaat het om verantwoord
grond- en watergebruik, groei in biologische
productie, maar er zijn ook maatschappelijke kanten.
Als het gaat om maatschappelijk verantwoord
ondernemen is er zeker nog werk aan de winkel.

8. Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
4. Wat is uw grootste bron van ergernis?

V.l.n.r. Amine Moustanjidi (Agricultural
Assistant), Inge Hardenberg en Yassine
Errachti (Agricultural Asistant).

Het is niet goed voor de mens om zich te ergeren,
maar als je mij vraagt waar ik een punt voor
verbetering zie, dan is de verkeerssituatie in
Marokko een braakliggend terrein. Sinds ik hier ben,
heb ik geleerd dat de voetganger geen enkel recht
heeft. Een zebrapad betekent gas geven, de stoep is
om je auto op te parkeren, en de toeter is er om

De werkomstandigheden van ongeschoolde arbeiders,
met name vrouwen, in verwerkingsbedrijven.

9. Welk lokaal gerecht is uw favoriet?
De Marokkaanse keuken is zeer gevarieerd en er
worden erg veel groenten en fruit gebruikt.
Couscous is het traditionele vrijdagse gerecht, maar
niet echt mijn favoriet. Doe mij maar een lekkere
tajine, en dat kan van alles zijn. Bij mijn vertrek uit
Den Haag kreeg ik van mijn collega’s een tajine
cadeau; die wordt nu intensief gebruikt!

10. Met wie zou u een avond op stap willen?
Grensverlegger Trade&Development Group (TDG)
De Trade&Development Group koopt cashew- en macadamianoten in bij 3500 kleine
boeren in verschillende landen in Afrika. De noten worden onder meer verkocht aan
Albert Heijn. TDG herinvesteert een deel van de winst in lokale projecten, onder andere
op het gebied van voedselproductie. Op het Grensverleggers-blog deelt de directeur van
TDG, Teus Visser, zijn ervaringen over ondernemerschap in Afrika. “Ondernemen in Afrika
is een avontuur met uitdagingen – ik noem ze liever ‘dikke problemen’ – maar ook veel
kansen voor Nederlandse ondernemers. Mijn ontwikkeling is nog nooit zo snel gegaan
als sinds de tijd dat ik in Afrika actief ben.” Zie ook http://tdg.verlegtgrenzen.nl.

Zakelijk, neem ik aan? Nou, dan zou ik wel een
avond willen luisteren naar Cees Veerman. Voor mij
vertegenwoordigt hij de ideale combinatie van boer,
academicus en filosoof. En als we daarbij dan ook
nog een lekker tajine kunnen verorberen…

11. Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Ik ben het helemaal eens met mijn collega in Madrid,
alleen kan ik persoonlijk het Zwitserleven-gevoel niet
bieden… Daarom kies ik voor: optimisme.
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voor MVO (zie kader). Zo wordt het internationaal actieve Nederlandse midden- en
kleinbedrijf als het ware verplicht om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

