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Ondernemen in 
het buitenland  

Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de topsector 
Agri & Food, sprak de sector toe tijdens de 
jaarlijkse Agrifoodtop. “Wereldwijd is er  
een enorme vraag naar voedsel vanwege  
de bevolkingsgroei en een toename van 
mensen met een hoger inkomen. De vraag 
naar hoogwaardige eiwitten stijgt en daar is 
Nederland goed in”, aldus Dijkhuizen.  
De hoofdthema’s in de plannen voor de top-
sector zijn robuuste planteneiwitten, duur-
zame veehouderij, hoogstaande producten 
en processing en voeding en gezondheid. 
Dwars daar doorheen lopen thema’s zoals 

Tempémelk Nederlandse inzending Ecotrophelia
Ecotrophelia is een Europese wedstrijd waarbij studenten Levensmid-
delentechnologie een duurzaam product ontwikkelen en presenteren  
aan een jury. Het team van Wageningen Universiteit zal Nederland  
vertegenwoordigen bij de Europese studentenwedstrijd Ecotrophelia.  
De studenten uit Indonesië en Duitsland ontwikkelden een melkdrank  
op basis van tempé, gefermenteerde soja. 
De winnaars toonden hun productconcept: Temphtation. De studenten 
ontvingen de prijs uit handen van minister Kamp van Economische Zaken. 
Op 4 en 5 oktober vertegenwoordigen ze Nederland in de Europese  
competitie tijdens de World Expo in Milaan. 
www.ecotrophelia.eu

Nederlandse foodbedrijven timmeren internationaal aan de weg. 
De meeste business halen ze uit de omringende landen, maar 
ook en vooral buiten Europa liggen er kansen. Foodbedrijven 
vertelden op de Agrifoodtop over hun ervaringen met onder-
nemen in het buitenland. De Rabobank had waardevolle tips 
voor ondernemers die de stap buiten Nederland willen wagen.

Agrifoodtop 2015 in teken van internationalisering 

bedrijf heeft als doelstelling minimaal  
60 procent van de grondstoffen lokaal te  
verkrijgen. Dat kan ook voor de flessen en 
doppen zijn. Daarnaast wil het bedrijf de  
productiviteit en voedselzekerheid in de  
plaatselijke gemeenschap verhogen. Door 
grondstoffen voor het bier lokaal te kopen, 
hoeven er geen invoer rechten te worden  
betaald en is het bedrijf minder gevoelig voor 
de vluchtige, wereldwijde grondstoffenmarkt. 
Voor bier zijn de Nigeriaanse ingrediënten 
sorghum, suikerriet en cassave geschikt.  
Cassavezetmeel kan gehydrolyseerd worden 
tot maltosestroop. Het doel van Heineken is 
ge ïmporteerde suiker te vervangen door  
deze suikerstroop. Het bedrijf is daarom een 
samenwerking begonnen met de Nigeriaanse  
onderneming Psaltry International, gestart 
door de jonge onderneemster Yemisi Iranloye. 
Zij koopt de cassave van de boeren en ver-

informatietechnologie, internationale en 
duurzame handel, consument en keten en 
voedselveiligheid. De topsector geeft inter-
nationalisatie speciale aandacht en heeft  
gekozen voor een aantal focus landen. Dat 
zijn China, Brazilië, en Rusland – na de  
boycot. Ook Mexico, Nigeria en Zuid-Afrika 
krijgen speciale aandacht. Die landen zijn 
uitgekozen vanwege hun groeipotentie.

Ondernemen in Nigeria
Hoe het ondernemen is in het buitenland, en 
specifiek in Nigeria, vertelde Heineken. Het  
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Minister Kamp (tweede van links) ontving uit handen van Aalt Dijkhuizen (rechts) het nieuwe innovatieprogramma van de 

topsector Agri & Food. Dijkhuizen overhandigde ook de gezamenlijke plannen van de topsectoren Agri & Food, Chemie en 

Energie. Kamp complimenteerde de vertegenwoordigers van de topsectoren met deze plannen. “Goed dat jullie over de 

grenzen van de topsectoren heenkijken. Dit is de ultieme crossover, die een duurzame economie zal bevorderen.”

werkt de wortels in haar fabriek tot zetmeel. 
Heineken neemt deze grondstof af en ver-
werkt die tot maltosestroop. Iranloye bouwde 
de fabriek in de afgelegen gebieden dicht bij 
de boer. Ze leidt de boeren ook op om meer 
rendement uit hun gewassen te halen. 

Leer land kennen
Jacob Brand, international agribusiness-  
manager F&A bij de Rabobank, hield de 
 toehoorders voor dat ondernemen in  
Nederland het makkelijkst is. “Hier zijn  
zowel taal als sociale omgangsvormen  
bekend. Bovendien is het klimaat hier  
constant. Er zijn goede afzetkanalen en de 
kwaliteit van arbeid is goed. Ondernemers  
die mij zeggen dat ze het gezien hebben in 
Nederland, wijs ik graag op deze zaken.”  
Andere tips die hij ondernemers meegeeft: 
“Leer een land kennen in al zijn facetten – 
ook in de verschillende seizoenen. Wees je 
bewust van cultuurverschillen, ook als je 
dichtbij over de grens gaat naar bijvoorbeeld 
België of Duitsland. Zorg dat je altijd aanwe-
zig bent en neem er actief deel aan het sociale 
leven.” Volgens Brand is de Nederlandse 
 agrifoodsector succesvol vanwege de 

OVO-driehoek onderzoek, voorlichting  en 
onderwijs, de samenwerking binnen de waar-
deketen en de mogelijkheid voor borgstelling.

Internationale activiteiten Scelta
Champignonverwerker Scelta vertelde over 
zijn internationale activiteiten. Het bedrijf 
verkoopt champignons, onder andere in  
ecopouches. Jan Klerken verwacht dat dit  

hun grootste product gaat worden. Daarnaast 
heeft het Snex, plantaardige snacks zonder 
E-nummers. Klerken heeft veel aan internati-
onale beurzen. Het bedrijf staat op alle hoofd-
beurzen in de food. “Je moet een lange adem 
hebben”, vertelt hij. “Bij Campbell Soup zijn 
we dertig keer langs gegaan voor de eerste  
levering. In Japan hebben we vaak op beurzen  
gestaan, maar pas na zeven jaar hebben we 
voor het eerst iets verkocht.” Klerken geeft aan 
dat Scelta Mushrooms veel heeft gehad aan de 

‘  Wees je bewust van  
cultuurverschillen’

nadruk op duurzaamheid. Door de stank van 
champignoncompost moest de verwerking 
van de producten van buiten naar binnen. 
“Dat vonden we in eerste instantie niet leuk, 
het kostte veel geld, maar uiteindelijk kregen 
we wel meer grip op het product.” Scelta heeft 
een aantal jaren fabrieken in het buitenland 
gehad. Het bedrijf heeft echter de productie 
teruggebracht tot Nederland vanwege de  
betere grip op kwaliteit. 

Internationalisatie bij Selo
Selo, producent van proces- en verpakkings-
machines, groeide in eerste instantie mee  
met zijn internationale klanten. “Dat was  
gevaarlijk, want onze buitenlandse groei  
was afhankelijk van enkele grote bedrijven.” 
Daarom is internationalisatie onderdeel  
geworden van de groeistrategie en is er een 
scan gemaakt van de internationale markt. 
Belangrijk daarbij was te ontdekken welke 
regio’s en markten interessant waren voor het 
Twents bedrijf en welke machines geschikt 
zijn om te verkopen. Het bleek dat verpak-
kingsmachines in het begin veel service eisen, 
wat lastig is te doen van ver. “Bij processing 
equipment installeren we de machines, zijn 
we na twee tot drie weken weg en kunnen we 
gemakkelijk op afstand meekijken.” De keuze 
voor processing equipment voor dik viskeuze 
voedingsmiddelen – ketchup, mayonaise – 

was dan ook snel gemaakt. Voor 
de keuze van landen volgt Selo 
de McDonaldsindex: waar 
opent het snackbedrijf nieuwe 
vestigingen, daar is behoefte 
aan dik viskeuze voedingsmid-
delen. Binnen Europa werkt het 

bedrijf met eigen kantoren en buiten Europa 
met partners en agenten. Selo is in 2015  
gestart in India, Midden-Oosten, Balkan, 
Noord-Afrika. Zuid-Afrika is in ontwikke-
ling. De lessen die het bedrijf de afgelopen 
jaren heeft geleerd zijn: geen buitenlandse 
beurs zonder lokale backup die de waarde 
van een visitekaartje kan bepalen en goede 
agenten vinden kost tijd.

• DIONNE IRVING •
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