Landschapsarchitect Bogdan Nicolae hielp dit najaar met het planten van de bollen van JUB Holland.

Eerste PIB
smaakt naar meer
Hoe help je een sector die zaken wil
doen op een nieuwe markt in het
buitenland? De overheid doet dat met
het PIB-programma, dat staat voor
Partners for International Business.
Vasteplantenkwekerij Molter en JUB
Holland doen mee aan de PIB ‘Urban
Landscape Romania’, dat nu het laatste
jaar in gaat. Het smaakt naar meer…
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: Bogdan Nicolae
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“H

et doel is Nederlandse bedrijven te helpen
positioneren op een nieuwe markt”, legt
Astrid den Besten, programmamanager
PIB bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) uit. Het is een publiek-private samenwerking (zie kader). In de bollen-, bomen-, en vasteplantensector bestaat sinds mei 2019 de eerste PIB, die van Roemenië.
De tweede, gericht op Servië, ging mei vorig jaar van start.
Het bedrijfsleven is de aanjager. “Zij maken een businesscase en tonen aan dat het ze in drie jaar gaat lukken een
tienvoud van het bedrag dat de overheid erin steekt eruit
te halen.” Een van de criteria voor een PIB is onder andere
dat er minimaal vijf bedrijven meedoen. Ook moet de groep
aangeven dat ze op die markt hulp van de Nederlandse
overheid nodig heeft.
“Bedrijven moeten elkaar aanvullen. Het werkt niet als
ze concurrent van elkaar zijn”, zegt Pieter Helfferich van
adviesbureau Agriprogress. Hij is als penvoerder aangesteld
door de acht bedrijven van PIB Roemenië. Dat zijn de boomkwekerijen Van den Berk en Ebben, Nophadrain, Molter,
JUB Holland, Seuren Rozenkwekerijen, VIC Landscapes en
Barenbrug graszaden. Anthos is er ook nauw bij betrokken. Deze PIB heeft als doel het concept ‘Green Cities’ te
introduceren op de Roemeense markt. “Simpel gezegd:
zakendoen.” Wanneer de bedrijven de overeenkomst met
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Bogdan Nicolae laat op een plaatje zien welke tulpen er geplant zijn: de nieuwe tulp ‘Uranus’. Victor
Dijkshoorn van VIC Landscapes en zijn collega
Ileana Nicolae kijken toe.

de overheid voor een PIB hebben getekend, kunnen andere
nog aansluiten. Zij moeten wel door de ‘ballotagecommissie’, gevormd door het cluster van bedrijven.

WENNEN AAN SAMENWERKING
In PIB Roemenië was in het begin de samenwerking
wennen, weet Den Besten. “Twee bedrijven bleken toch
enigszins concurrenten van elkaar te zijn.” Helfferich geeft
aan dat zakendoen in Roemenië tijd nodig heeft. “Het is
een relatieland. Je moet ingangen vinden bij grote groenprojecten.” De rol van de lokale persoon in PIB Roemenië,
een ‘liaison’ genoemd, is cruciaal. Die liaison voert lokaal
de binnen de PIB afgesproken activiteiten uit in samenwerking met de ambassade. Ook onderhoudt hij of zij contacten met onder andere burgemeesters en ambtenaren van
gemeenten.
Het toetreden van de Nederlandse landschapsarchitect
Victor Dijkshoorn van VIC Landscapes was een doorbraak,
meent Helfferich. “Dijkshoorn vond een samenwerking
met de Roemeense architect Bogdan Nicolae. Zij maakten
samen een ontwerp voor een deel van de tuin rondom het
Parlementspaleis in Boekarest. Nicolae won de tender om
een vierde van de tuinen aan te leggen voor een bedrag
van ongeveer 1 miljoen.” Het paleis is destijds gebouwd in
opdracht van Ceaușescu. Helfferich: “Met uitzondering van
het daktuinenbedrijf Nophadrain levert iedereen aan dit
project. Het beplantingsplan behelst 3 tot 4 hectare.”
Afgelopen najaar plantte de Roemeense groenvoorziener
22.000 tulpenbollen, Tulipa ‘Uranus’, en honderdduizenden verwilderingsbollen in de senaatstuin. Ook gingen er
al haagbeuken in. Vaste planten, rozen en eiken volgen dit
voorjaar. De coördinator geeft aan dat het project al een
hoop heeft meegemaakt omdat het politiek gevoelig ligt.
“Zo werd afgelopen najaar de opening slechts vijf minuten
van tevoren afgeblazen.” Roemenië is geen makkelijke
markt. “De uitdaging is afspraken nakomen. Er is dan wel
een ‘go’ voor het beplantingsplan, maar in Roemenië is een
plan maar een plan. Er kan altijd wat tussen komen, vooral
bij gemeentelijke projecten.” Het is volgens hem zaak de
kwaliteitsspecificaties in het beplantingsplan te beschrijven
en pas te leveren als alles is betaald. Naast dit grote project
wordt er vanuit deze PIB ook gewerkt aan andere groenprojecten in zo’n acht Roemeense steden.

ROL ANTHOS
De deelname in de PIB bevalt, zegt exportmanager Jos Beelen van JUB Holland. Het bedrijf deed al zaken in Roemenië, maar dan in de retaildroogverkoop. “We willen ons
marktaandeel in landscaping vergroten. De opzet van een
PIB is daartoe erg geschikt. Door samen te werken, lever

Partners for
International Business
Het PIB-programma is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, RVO is de uitvoerder. PIB is een publiek-privaat partnerschap, dus een samenwerking tussen Nederlandse overheid, bedrijfsleven en meestal ook kennisinstellingen. In
een actieplan werken zij uit wat ze in drie jaar gaan doen. Astrid den Besten van
RVO: “Zoals deelname aan beurzen, inkomende handelsmissies en dergelijke.”
PIB is geen subsidie, de bedrijven krijgen geen geld in handen. De overheid trekt
voor een PIB maximaal 350.000 euro uit. “De activiteiten die de overheid betaalt
en uitvoert, zoals in het doelland via de ambassade en het werk van de liaison,
doen we voor de hele sector. Dat betekent ook dat alle bedrijven kunnen aansluiten bij deze activiteiten. Zij betalen dan wel een vergoeding voor die bepaalde activiteit.”
De hele sector bereiken voor dit soort activiteiten, is voor RVO lastig. Om die
reden is Anthos er ook bij betrokken. Het cluster bedrijven heeft wel streepjes voor. “Zij bepalen mee welke activiteiten wanneer worden gegaan. Als RVO
wijzen we een Netherlands Branding-adviseur toe. Die zorgt voor zaken als een
flyer, een website en een promotiefilm waarin de hele sector wordt gepromoot.
De bedrijven uit het cluster worden daarin naar voren gehaald als ‘best practices’ en bij inkomende missies worden in ieder geval hun bedrijven bezocht.”
De bedrijven betalen samen de coördinator. “Dat kost ieder tussen de 2.000
en 4.000 euro per jaar.”
Den Besten adviseert bedrijven die gezamenlijk plannen hebben in een land, te
kijken of PIB iets is. “Vorm een nieuw eigen initiatief. Het zou goed zijn als meer
bedrijven ons weten te vinden en het niet steeds dezelfde bedrijven uit de sector zijn.” Bij PIB Servië zijn nu zes bedrijven betrokken, waaronder Sempergreen,
Van den Berk Boomkwekerijen en JUB Holland. Anthos is partnerlid en Vita Verde in Belgrado is coördinator. Voor Oekraïne wordt een marktstudie uitgevoerd.
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‘De kracht is dat
bedrijven elkaar
versterken’

je een totaalpakket, terwijl ieder zijn expertise houdt.”
De rol van Leon Smet van Anthos is volgens hem ook heel
waardevol. “Hij adviseert over producten, maar ook hoe
we het als cluster gezamenlijk nog beter kunnen doen.”
Ook Molter is grotendeels enthousiast. “We worden
enorm op weg geholpen”, aldus Remy Lubbe van de vasteplantenkwekerij in Noordwijkerhout die voorheen nog
niet in Roemenië leverde. “Zonder overheidssteun was dit
nooit gelukt. Lokale mensen met politiek gewicht dragen
onze boodschap uit. Deuren gaan open.” Komend voorjaar
rijdt er van hen een vrachtwagen vol met planten naar de
senaatstuin. De kracht is dat de bedrijven elkaar versterken doordat ze elkaar aanvullen, elkaar vertrouwen en
elkaar wat gunnen door ‘de buit’ te verdelen, zegt Lubbe.
De twee productiebedrijven zien het prestigieuze project
als een goede referentie voor andere projecten die ze
met het cluster willen uitrollen. Daarnaast levert het de
bedrijven extra handel op. Lubbe: “De afspraak met JUB is
dat we ieder in onze eigen exportlanden bij klanten elkaar
aanbevelen.” Lubbe zet wel de kanttekening dat er soms
een spanningsveld is met RVO. Voor de uitvoering van de
door de overheid betaalde activiteiten in Nederland werkt
RVO namelijk samen met een beperkt aantal bedrijven.
“Die kennen soms onze branche niet. Dat werkt minder
efficiënt en soms zelfs belemmerend.” Lubbe geeft tevens
aan: “Hoe kleiner de markt is, hoe minder interessant een
PIB is. Dat komt omdat doordat de investering die je zelf
moet doen behoorlijk fors is.”
Helfferich merkt ook dat het soms wat schuurt. “RVO
heeft als doel de hele sector te positioneren met het cluster als vooroplopende troep. Hun budget is dus gericht op
marketing en PR voor de hele sector, terwijl het cluster
vooral zaken wil doen.” Ondanks die minpuntjes heeft
de sector de mogelijkheden van PIB gevonden. Molter
denkt in de toekomst aan te sluiten bij nieuwe PIB’s. “Het
smaakt naar meer.”

Afgelopen najaar werden al verschillende haagbeuken geplant van Boomkwekerij Van den Berk.
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