MARKT EN AFZET

Handel drijven met
Indonesië vraagt geduld
Wanneer over opkomende
economieën wordt gesproken,
gaat het meestal over China
of India. Indonesië wordt zelden genoemd. Toch is het land
in potentie een interessante afzetmarkt, zeggen Nederlanders die in het land wonen
en werken. ‘Zaken doen is een
kwestie van een lange adem en
een goede voorbereiding.’
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ndonesië telt 260 miljoen inwoners, waarvan 60 procent jonger is dan 30 jaar. Het
land heeft een groeiende middenklasse en een overvloed aan natuurlijke bronnen.
De economische groei is dit jaar geraamd op 5
procent. Economen voorspellen dat Indonesië
in 2030 een van de zeven grootste economieën ter wereld is. De combinatie van economische groei en toenemende rijkdom biedt kansen voor ondernemers.
Stefan Ekkels, manager van de International
Desk van het Rabobank-kantoor in Jakarta, ziet
de toenemende rijkdom. “Alleen de distributie
van die toenemende rijkdom is niet gelijk verdeeld. Het zijn vooral de rijken die rijker worden.” Landbouwraad Lucie Wassink kan dit
vanuit Jakarta beamen. “Indonesië is dan wel
een G20-land, een groot deel van de mensen
is straatarm. Maar omdat hier toch 260 miljoen mensen wonen, is er wel een interessant
marktsegment, met name in de steden. Er zijn
hier namelijk ook onvoorstelbaar rijke mensen
en een groeiende middenklasse.”
Wassink geeft een voorbeeld. “Phalaenopsis
wordt hier in grote getalen gekweekt. Een plant
met een tak in een pot kost ongeveer 5 euro
bij de kweker. Bij de bloemenwinkel betaalt de
klant het vijfvoudige. Dat geeft ook meteen aan

dat maar een klein percentage zich dit kan veroorloven. Maar en klein percentage van 260
miljoen is nog steeds een interessante markt.”
De kansen om sierteeltproducten te verkopen
liggen volgens Ekkels in de grote agglomeraties
zoals Jakarta, Bandung en Soerabaja op Java.
Daar wonen voldoende rijke mensen die bloemen kunnen aanschaffen. Een andere doelgroep
vormen de meest luxe hotels, resorts en restaurants. Ook voor religieuze of andere speciale aangelegenheden worden bloemen gekocht, net als
voor kerk of tempelbezoek (op Bali). Populaire
producten zijn bijvoorbeeld Phalaenopsis, lelies,
chrysanten (voor begrafenissen), rozen, anjers,
orchideeën en inheemse bloemen.

LOKAAL GETEELD
Op dit moment kunnen consumenten voornamelijk beschikken over lokaal geteelde producten. In Indonesië bevinden zich bijvoorbeeld
niet alleen veel kleine maar ook hele grote kwekerijen van vaste planten en snijbloemen. En er
worden producten uit de omliggende landen
geïmporteerd.
Dat biedt kansen voor leveranciers van uitgangsmateriaal, stelt Ekkels, want een deel
van de kwaliteitsproblemen wordt veroorzaakt doordat kwekers nu vaak werken met

Stefan Ekkels ziet marktkansen
voor sierteelt in de grote steden

oud plantmateriaal. Ekkels kent voorbeelden
van boeren die al jaren met dezelfde sjalotten
werkten. Door degeneratie was de kwaliteit en
opbrengst sterk teruggelopen. De investering
in nieuw plantmateriaal was voor deze boeren
echter dermate groot dat zij zich geen misstap
konden veroorloven. Ze aarzelden daarom om
die aankoop te doen. Toen zij eenmaal besloten nieuw materiaal te gebruiken, realiseerden
ze een beduidend hogere opbrengst; een grotere productie van betere kwaliteit. De adaptatie
van nieuwe gewassen gaat daarna snel. “Als ze
zien dat de buurman goed boert met nieuwe
producten, willen ze snel overstappen om dat
ook te gaan doen.”

ZAKEN DOEN
Zaken doen in Indonesië is niet eenvoudig,
zegt landbouwraad Wassink. “Indonesië is een
tamelijk veilig land. Er is echter wel sprake van
corruptie en daar kunnen ondernemers mee te
maken krijgen. Buiten dat; zaken doen is hier
een kwestie van een lange adem en een goede voorbereiding. Een lokale partner vinden is
daarbij onontbeerlijk.”
De internationale lijsten waarbij ‘gemak van
het zakendoen’ en corruptie worden bijgehouden, onderschrijven de woorden van Wassink.

Indonesië staat er niet best voor, al zijn er landen waar de situatie slechter is. Corruptie is
ook niet altijd zichtbaar voor een buitenstaander, zegt Ekkels. Hij wijst bijvoorbeeld op lange
procedures die door smeergeld kunnen worden verkort.
Het is dan ook niet makkelijk om plantmateriaal zoals bollen naar Indonesië te exporteren. Wassink heeft de ervaring dat de quarantainedienst erg strikt is en beducht op ziektes
en plagen. Invoer van Nederlandse bollen in
Indonesië is aan strenge regelgeving gebonden.
Voor snijbloemen verloopt de import wat makkelijker, stelt Wassink. Sporadisch signaleert ze
bloemen uit Nederland, zoals tulpen of Forsythia. De meeste importbloemen komen echter
uit omliggende landen, zoals Taiwan.
De infrastructuur in Indonesië vormt eveneens
een uitdaging stellen de ervaringsdeskundigen.
De wegen zijn vaak in slechte staat en het verkeer staat regelmatig vast. De infrastructuur
is simpelweg niet meegegroeid met de toename van het inwonertal. Dat betekent dat producten nabij de afzetmarkt moeten worden
geteeld omdat de afstanden anders niet zijn te
overbruggen. Daarbij beschikt Indonesië vrijwel niet over een gekoelde infrastructuur, dus
de reistijd kan voor versproducten niet te lang
zijn. De producten voor de grootstedelijke consument worden daarom gekweekt in de hoger
gelegen koelere gebieden rond de grote steden. Die plekken beschikken over goede teeltomstandigheden.
Wie een agrarische onderneming wil opzetten in Indonesië, moet een lokale partner vinden. Dit is wettelijk vastgelegd sinds de invoering van de landbouwwet enkele jaren geleden.
Deze wet bepaalt dat 70 procent van een agrarische onderneming in Indonesische handen

moet zijn.
Er zijn diverse brancheorganisaties die kunnen
helpen met het leggen van de eerste contacten.
Zij zijn er Asbindo (bloementelers), Hortindo
(zaadveredelingsbedrijven) en de Indonesia
Netherlands Association. Op de Nederlandse
ambassade kan landbouwraad Wassink met
haar team agrarische ondernemers bijstaan
met hun eerste vragen. De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) beschikt over
een uitgebreide marktscan van het land.

PRAKTIJKERVARING
In Indonesië zijn diverse Nederlandse agrarische ondernemers actief. Marita Hovers is een
van hen. Zij heeft ruim twee decennia geleden het bedrijf PT Tamora Stekindo opgericht,
een onderneming die is gespecialiseerd in de
weefselkweek van onder meer lelie, amaryllis, iris, Hemerocallis en calla. Deze producten
worden geëxporteerd naar diverse landen. Zo
gaan jaarlijks onder meer tien tot vijftien miljoen leliebollen naar Nederland.
Nederlanders moeten zich bewust zijn van culturele verschillen, stelt Hovers. “De manier van
zaken doen is anders in Indonesië. Wij, Nederlanders, zijn in Indonesische ogen te direct, willen vaak te snel zaken doen.”
Zij adviseert om met lokale mensen te werken,
ook in hoge kaderfuncties. Bij PT Tamora Stekindo bestaat het managementteam van zes
personen uit twee Nederlanders en vier Indonesiërs. In totaal werken bij het bedrijf zo’n 150
mensen, waarvan 95 procent vrouwen. Nederlanders moeten de kwaliteiten van de Indonesiërs niet onderschatten, vindt ze. “Of het
nu gaat om managementtaken, academisch
onderzoek of eenvoudige handarbeid.”
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