Exportkansen voor agribusiness

‘Heb lef en doe het’
Wereldwijd

[Tessa Nederhoff]

Het ontdekken van nieuwe,
buitenlandse afzetmarkten
vergt lef, inlevingsvermogen,
een goed netwerk en een
lange voorbereiding. “Laat
risico’s je vooral niet tegenhouden om te starten met
export. Heb lef en doe het!”,
zegt Wytze Oosterbaan.
“Wie wil ondernemen in het buitenland,
moet aan twee voorwaarden voldoen”,
meent Siebren van der Zwaag, directeur
van The Friesian. “Een goed product
hebben en waarmaken wat je de klant
belooft.” Met zijn bedrijf vermarkt hij
kennis op het gebied van melk, in 62
landen. “Het land waar je naartoe wilt
exporteren, moet op je product zitten te
wachten. Daarnaast moet je bereid zijn
veel te reizen en jezelf open stellen voor
andere culturen”, meent de directeur.
Aan dit laatste punt wordt volgens hem

te weinig aandacht besteed op onderwijsinstellingen. “Bijvoorbeeld op het
punt van dierwelzijn en milieu moet je
weten wat de lokale normen zijn.”
Van der Zwaag was een van de sprekers
tijdens het seminar ‘Agribusiness, ontwikkelingen en kansen in het buitenland’, georganiseerd door de NDC
Mediagroep en de Deutsche Bank.
Ken n i s
Succesvol worden in opkomende markten als India, Vietnam, Afrika, China en

“Het land waar je naartoe wilt exporteren, moet op je product zitten te wachten”, zegt Siebren van
der Zwaag.
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Indonesië, betekent veel huiswerk
maken en hard buffelen. “In een land
als India wordt de melk geproduceerd
door geiten die krantenpapier eten en
buffels die geen sprietje gras zien. Toch
moet de melk van goede kwaliteit zijn
en dat betekent hard werken”, meent
Van der Zwaag.
“De efficiëntie in opkomende landen is
vaak nog ver te zoeken, maar door toenemende welvaart en bevolkingsgroei
ontstaat er meer vraag naar onder
andere voedsel. Exportbedrijven kunnen
helpen kennis en middelen te leveren
om in deze toenemende behoefte te
voorzien.”
V o e t a a n g ro n d
Om voet aan de grond te krijgen in het
buitenland, is een netwerk opbouwen
onontbeerlijk. Betrouwbare partners
behoeden je voor misstappen, meent
hij. Daarnaast moet elke ondernemer
oog hebben voor de klant. “Je moet
weten wat de specifieke wensen zijn. De
klant is koning”, meent de ondernemer.
“De klant wil worden ontzorgd. Als
ondernemer moet je ervoor zorgen dat
je een last van hun schouders wegneemt, ook wat management betreft.”
Een laatste voorwaarde die Van der

Het ontdekken
van nieuwe
afzetmarkten
gaat niet zonder
slag of stoot,
bleek tijdens
het seminar
Agribusiness.
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>> ‘Heb lef en doe het’
APH Group verzorgt de verkoop, marketing en aftersales in het buitenland. “Als
familiebedrijven zijn de zes fabrikanten
te klein om zelf een kantoor in het buitenland te hebben”, zegt Oosterbaan.
De APH Group heeft vestigingen in
Rusland, China en Turkije. “De
Nederlandse afzetmarkt is veel te klein
als je wilt uitbreiden. Het draait om
export. In plaats van één machine, lever
je ineens meerdere machines per
bedrijf.”

“De Nederlandse
afzetmarkt is
veel te klein als
je wilt uitbreiden”, stelt Wytze
Oosterbaan.

Zwaag benadrukt, is het opzetten van
strategische allianties. “Je moet uitgaan
van een ketenbenadering. Als je in de
hele keten goede samenwerkingsverbanden weet op te zetten, denken
andere partijen aan jou als ze je nodig
hebben. Je kunt elkaar de bal toespelen.” Ook allianties met kennisinstituten
als Wageningen University en Van Hall
Larenstein zijn wereldwijd van belang,
meent Van der Zwaag.
Gr ot e af z et m ar kt
Werken in het buitenland verbreedt je
kijk op de wereld, stelt Wytze
Oosterbaan, directeur van APH Group.
In de APH Group werken zes fabrikanten van landbouwmachines samen. De

Klant
Ook Oosterbaan benadrukt dat het van
belang is de klant goed te behandelen.
“Je moet laten zien wat je kunt en dat
kost veel tijd. Ook het juist inschatten
van de klant valt niet mee. In elk land
moet je de koper op een andere manier
aanpakken. Het is absoluut geen eenheidsworst.” Vertrouwen uitstralen is
belangrijk, net als het op de juiste
manier benaderen van de klant. “Er
strak uitzien, alles netjes verzorgen,
geen schrijffouten maken, nette brochures opstellen en geen gekreukte visitekaartjes uitdelen”, somt Oosterbaan op.
“Op basis daarvan bepalen buitenlandse
klanten of je betrouwbaar en deskundig
bent. Zij weten niks af van een eventuele goede reputatie in een ander land.”
Lange adem
Een lange adem is nodig. “In elk land
waar we starten, draaien we de eerste
drie tot vier jaar verlies, pas daarna gaat
het wat opleveren”, waarschuwt
Oosterbaan. Een goede voorbereiding is
cruciaal. “Neem een adviseur of consultant in de hand, ga op reis en ontmoet

lokale mensen, werk samen en denk
‘out of the box’. In eerste instantie kan
bijvoorbeeld blijken dat je product niet
geschikt is voor export, maar wellicht
dat het met een aanpassing wel aan de
eisen uit het buitenland voldoet.”
R i si co ’ s
Dat exporteren een avontuur is, daarover zijn alle aanwezigen het eens. Ook
de financiële risico’s zijn nooit volledig
af te dekken, menen de aanwezigen.
Hans Berkhof van de Deutsche Bank
attendeert het publiek er echter op dat
er verschillende producten beschikbaar
zijn om risico’s voor ondernemers af te
dekken. “Debiteuren-, landen- en bankenrisico’s kunnen worden beperkt.” De
bank weet welke landen risico’s met
zich meebrengen en denkt mee met de
ondernemer. “Bij bijvoorbeeld Algerije,
Wit-Rusland en Nigeria krijgen veel
mensen een kriebelend gevoel. Maar de
risico’s zijn goed te beperken, bijvoorbeeld door bankgarantie of vooruitbetaling. Je moet je er vooral niet voor
schamen om een vooruitbetaling te vragen in landen die bekend zijn om slecht
betaalgedrag”, stelt Berkhof. “Risico’s
zijn nooit helemaal af te dekken, maar
het nemen van risico’s is de drijfveer
voor ondernemers.”
Van der Zwaag wijst er wel op dat je de
risico’s zo veel mogelijk moet inperken.
“Een goed businessplan kan daarbij helpen.” Oosterbaan adviseert om rustig te
starten, niet te veel in één keer te willen
en het risico in stukjes te knippen.
“Maar laat het risico je vooral niet
tegenhouden bij het beginnen met
exporteren. Heb lef en doe het!”

-

Deutsche Bank
Naast het beperken van bedrijfsrisico’s, helpt de
Deutsche Bank klanten bij een optimaal ‘cash
management’, het betalen van zo min mogelijk debitrente en het ontvangen van zo veel mogelijk creditrente. Ook zorgen ze voor een goede betalingsstructuur. “Als je veel lokale rekeningen hebt, zwerft er
waarschijnlijk veel geld rond”, stelt Hans Berkhof
van de Deutsche Bank. Deze bank heeft verschillende
modules waardoor het geld direct op een
Nederlandse rekening wordt bijgeschreven, of waarbij kan worden gewerkt met één rekening voor alle
landen. “Bij zo’n eurorekening vindt automatische
conversie van valuta’s plaats tegen marktconcurrerende tarieven.”
Hans Berkhof benadrukt dat er verschillende producten beschikbaar zijn om risico’s af te dekken.
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