
AnnA vAn SAkSenlAAn 71

2593 HW  Den HAAg

PoStbuS 93060

2509 Ab  Den HAAg

t 070 314 96 96

e fom@fmo.nl

e info@fmo.nl

WWW.fmo.nl

NederlaNd oNderNeemt, 
Fmo FiNaNciert
 inveSteren in oPkomenDe mArkten

NederlaNd oNderNeem
t, Fm

o FiNaNciert
in

v
eS

te
r

e
n

 in
 o

P
k

o
m

e
n

D
e m

A
r

k
te

n



NederlaNd 
oNderNeemt, 
Fmo FiNaNciert 
Investeren In opkomende markten





NederlaNd oNderNeemt, 
Fmo FiNaNciert4

ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, 
groei, dynamiek en innovatie. Ze leveren daarmee  
een belangrijke bijdrage aan de nederlandse  
economie. de impact die ondernemers in 
opkomende en ontwikkelende markten weten 
te realiseren, is nog vele malen groter. dat lees 
je terug in de tien ondernemersverhalen die we 
hier gebundeld hebben. 

deze ondernemers hebben bedrijven opgezet 
die lokaal als voorbeeld dienen. niet alleen 
op het vlak van kennis en nieuwe technologie 
maar ook als het gaat om inrichting van een 
sociaal- en duurzaam beleid, pakken ze hun 
verantwoordelijkheid. als je succesvol deze verre  
markten wil betreden dan reikt de investering 
verder dan alleen de financiële resultaten. 
met meer dan 40 jaar ervaring in landen in 
Latijns-amerika, afrika en azië weet Fmo dat 
als geen ander. 

als ontwikkelingsbank willen wij bijdragen aan 
een duurzame wereld die in 2050 een goed en 
veilig thuis biedt aan 9 miljard mensen. dat be-
tekent dat wij als bank verder kijken dan alleen 
de financiële duurzaamheid van een onderne-
ming. We willen onze klanten stimuleren om 
na te denken over waarde creatie op de langere 
termijn. Hier liggen naar ons idee nieuwe 
marktkansen voor groei en innovatie met winst 
voor mens, maatschappij en milieu.

ondernemen in opkomende markten is lastiger 
dan zaken doen ‘om de hoek’. Iedere onder-
nemer die het avontuur is aangegaan zal dit 
beamen. tegelijkertijd is de ervaring op alle 
vlakken verrijkend. dat laten deze tien onder-
nemers die de stap hebben gemaakt wederom 
zien. Laat hun verhalen van duurzaam onder-
nemerschap u inspireren.

de impact van 
ondernemerschap
Nanno Kleiterp | CEO van FMO
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IntervIeW met roeLand Begemann, 
Ceo van Begemann mILIeuteCHnIek Bv

WiJ BiedeN 
eeN dUUrZame 
oPloSSiNG Voor 
eeN laStiG 
aFValProBleem”  

“

PRoject
Fabriek voor recycling 
van kwikhoudend afval

sectoR
Chemische industrie
locatie
thailand   
oPeRationeel sinDs
2013

klant sinDs 
2012
Fmo FinancieRing 
eur 3,6 miljoen
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Kwik is een zwaar metaal dat nog veel vrijkomt bij bepaalde 
industrieën. hoewel er de laatste jaren al meer wordt gerecycled, 
dumpen veel bedrijven nog altijd kwikhoudend afval en dat 
is zeer schadelijk voor mens en milieu. roeland Begemann 
patenteerde een techniek om kwik uit zand en slib te halen en 
past die in Nederland al jaren succesvol toe. het gerecyclede 
kwik gaat onder andere naar tandartsen, chloorfabrieken en 
lampenproducenten of naar permanente opslag. in 2013 maakte 
Begemann Milieutechniek de overstap naar thailand. “Wij bieden 
een duurzame oplossing van hoge kwaliteit voor bedrijven die 
op een verantwoorde manier van hun kwikafval af willen,” aldus 
Begemann. “We lossen een probleem op voor de toekomst.”

iNtErNatiONaal ONdErNEMEN
“In 2010 werd het idee om in thailand een 
bedrijf op te zetten concreet. een gas-
winbedrijf benaderde ons als specialist in 
de reiniging van kwikhoudend afval. op 
dat moment maakten we de keuze voor 
internationaal ondernemen, want dáár is 
de markt.” voor lokale financiering kwam 
het nieuwe bedrijf van Begemann niet in 
aanmerking, aangezien hij nog geen drie 
jaar aan jaarcijfers kon overleggen. In juli 
2011 nam Begemann contact op met Fmo. 
eerdere gesprekken met Fmo leidden niet 
tot een overeenkomst, maar dit keer was 
de financiering binnen een half jaar rond. 
Begemann: “dat was belangrijk, want zonder 
financiering ben je nergens. Fmo dacht 
vanaf het begin mee over alle verschillende 
aspecten van het nieuwe bedrijf en adviseerde 
bijvoorbeeld over de aanstelling van een 
controller. dat heeft mij geweldig geholpen.” 
In januari 2012 tekenden de twee partijen 
een contract voor een aanzienlijke lening. 

vEraNtWOOrd sparEN
sinds januari 2013 is het thaise bedrijf  
operationeel en al na het eerste jaar kregen ze 
een sme award van de ntCC (netherlands- 
thai Chamber of Commerce). Begemann: 
“niet alleen vanwege onze succesvolle start, 
maar ook vanwege onze inspanningen op 
het gebied van duurzaamheid.” Begemann 
thailand heeft inmiddels vijftig man in 
dienst. “Fmo heeft met ons meegedacht 
over ons ‘happy workplace’ concept. We 
hadden al de pijlers educatie, muziek, 
gezondheid, sport, veiligheid, en zij hebben 
hier ‘happy finance’ aan toegevoegd.” dit 
programma helpt de thaise werknemers en 
hun families te sparen en als ze willen lenen 
kan dat bij een coöperatie van Begemann 
in plaats van bij de lokale loan sharks met 
hun torenhoge rentes. “Fmo legt veel 
nadruk op corporate social responsibility en 
zit hiermee volledig met ons op een lijn en 
met de wensen van onze opdrachtgevers in 
thailand. dat communiceert prettig.”

aMBitiEuzE plaNNEN
er blijven natuurlijk genoeg uitdagingen 
voor de toekomst. “ons streven is om vijf 
jaar maximale productie te draaien. tevens 
helpen we de thaise overheid met het 
onderzoek naar het toepassen van amal-
gaamfilters voor tandartsstoelen, hiermee 
kunnen we ons werkgebied uitbreiden en 
zijn we goed op weg om dit te halen,” 
aldus Begemann. “maar ook op andere 
vlakken blijven we ambitieus, zoals de 
energiehuishouding van het bedrijf. ons 
streven is om die volgend jaar tien procent 
efficiënter te maken. op milieu- en sociaal 
vlak zijn we druk met certificeringen. door 
onze onafhankelijk gecontroleerde inter-
nationaal erkende management systemen 
weten we zeker dat we goed omgaan met 
milieu, gezondheid en veiligheid.”

Bergemann

meer dierenwelzijn 
minder medicijngebruik 
minder arbeid

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

Onderscheidingen

Certificeringen

x 50 
medewerkers

Kennisoverdracht & training

2x per jaar 
specialistische trainingen 
voor 35 medwerkers

SME award van 
de Netherlands-Thai 
Chamber of Commerce

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 

Milieumanagementsysteem ISO 14001

Introductie van het 
‘Happy Workplace’ concept 
waarvan 'Happy finance' - 
het verstandig omgaan met 
financiën - een onderdeel is.

Recycling

Geen transport, maar lokaal verwerking 
van kwikhoudend materiaal.

ca. 5000 kg kwik 
terugwinning per jaar 

“ Fmo legt Veel naDRuk 
oP coRPoRate social 
ResPonsiBility en zit 
hieRmee VolleDig oP 
een lijn met hoe Wij 
en onze gRootste  
oPDRachtgeVeR in 
thailanD Denken.  
Dat communiceeRt 
PRettig.”



IntervIeW met arno verBoom,  
partner van agro Care tunesIë 

dUUrZaam 
WerKGeleGeNHeid 
creËreN iS 
BelaNGriJK Voor 
deSert JoY”

“

PRoject
Tomatenteelt
sectoR
Glastuinbouw
locatie
Tunesië   

oPeRationeel sinDs 
2013
klant sinDs
2013

totale inVesteRing
EUR 7,6 miljoen
Fmo FinancieRing
EUR 4,6 miljoen



agro Care is een grote Nederlandse tomatenteler die sinds 1997 
bestaat. in 2009 merkte het bedrijf dat het aanbod van tomaten 
in de winter niet aan de Europese vraag voldeed. agro Care ging 
op zoek naar een geschikte locatie om in de winter tomaten te 
telen voor de Europese markt. tunesië kwam als verrassende win-
naar uit de bus. “Er is in de winter meer licht dan in bijvoorbeeld 
spanje, de logistiek is heel gunstig en er is warm grondwater dat 
gebruikt kan worden voor de irrigatie én het verwarmen van de 
kas,” verklaart agro Care tunesië partner arno verboom de keuze. 

FinancieRing
agro Care zocht in tunesië - net na de 
revolutie - naar een betrouwbare partner 
met een goed regionaal netwerk voor het 
nieuwe tomatenteeltbedrijf. najib Zarrouk, 
met zijn expertise en dertig jaar ervaring 
in de tuinbouw, was de juiste man op de 
juiste plaats. met een opstartsubsidie van 
agentschap nL startten ze in 2013 met 
een pilot. “We benaderden Fmo voor de 
vervolgfinanciering en zij verstrekten vanuit 
Fom een lening van 4,6 miljoen euro. de 
keuze voor Fmo maakten we op gevoel,” 
aldus verboom, “Fmo was enthousiast en 

dat is in tijden van crisis bij veel banken 
wel anders. Wij hebben natuurlijk in de 
nederlandse tuinbouw onze sporen al 
verdiend, dat maakt deze stap naar het 
buitenland voor Fmo weer interessant.”

DuuRzame ontWikkeling
“We zijn begonnen in tunesië onder de 
naam desert Joy sarL met 2,5 hectare kas. 
In 2014 groeien we door naar 7,5 hectare.” 
desert Joy sarL, dat zich 400 kilometer ten 
zuiden van tunis bevindt, heeft inmiddels 
200 medewerkers, waarvan de helft 
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zich bezighoudt met de bouw. In 2015 
moeten er 400 mensen – voornamelijk 
vrouwen - aan het werk zijn in de teelt en 
op de inpakafdeling. “duurzaam werkge-
legenheid creëren vinden we belangrijk,” 
licht verboom toe, “evenals een beloning 
die boven de lokale standaard ligt. veel 
van onze medewerkers hadden bovendien 
nog geen werkervaring. die doen ze nu wel 
op, en ze leren vaardigheden.” de kas van 
desert Joy sarL is de eerste in tunesië waar 
het water voor 100 procent wordt gere-
cycled. verboom: “We hopen uiteindelijk 
dat tunesische telers onze methoden gaan 
kopiëren.”

toekomstVisie
de tunesische tomaten zijn ook officieel 
fairtrade gecertificeerd, wat betekent dat 
vijftien procent van de omzet door een 
onafhankelijk comité van lokale werknemers 
wordt besteed aan zorg-, opleidings- of 
andere initiatieven. tunesische medewerkers 
van desert Joy sarL krijgen nu al training 
en er komt een artsenspreekuur. verboom: 
“In 2020 hopen we 20 hectare te gebruiken, 
tomaten van de beste kwaliteit te hebben en 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van Zuid-tunesië. onze missie 
is met een commerciële doelstelling lokaal 
ontwikkeling bevorderen.” 

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

kennisoverdracht & training

Certificeringen

Efficiënt grondstoffenverbruik

2013
90 
banen

90% van de werkgelegenheid
is voor vrouwen uit de

directe omgeving

Kennisuitwisseling met Nederland 
op het vlak van teelttechnieken 
en management.

‘On the job’ trainingen

De eerste kas in Tunesië 
waar water voor 100% 
wordt hergebruikt.

Sinds december 2013 
Global G.A.P. gecertificeerd
Eerste tomatenteeltbedrijf in Afrika 
met Fair Trade certificaat.

2015
400 
banen

100%

“ Fmo Was enthousiast 
en Dat is in tijDen Van 
cRisis Bij Veel Banken 
Wel anDeRs.”



We moeten 
klanten volgen  
naar nieuwe 
productiegebieden.”

IntervIeW met patrICk gerard, 
dIreCteur van de rompa group

“

PRoject 
productiefaciliteit in China
sectoR
High quality plastics /
kunststoffen

locatie
China   
oPeRationeel sinDs
2007 in China
klant sinDs
2013

totale inVesteRing
eur 2,5 miljoen
Fmo FinancieRing 
eur 2,5 miljoen

de rompa Group levert kunststof onderdelen en verpakkingen aan wereldspelers 
als philips, Bosch en Braun. de productie vindt plaats in tsjechië en de vs, en op 
diverse locaties in China. directeur patrick Gerard over hoe een echt Brabants 
familiebedrijf uitgroeide tot een internationale succesonderneming. 

dE OOrsprONG: lEEr
In het splinternieuwe hoofdkantoor in 
tilburg laat patrick gerard enthousiast 
afbeeldingen zien van wat de rompa 
group tegenwoordig allemaal maakt. 
Handdoekautomaten, ruitenwissers, 
kunststof etuis voor scheerapparaten; het is 
slechts een kleine greep uit het aanbod. 
dit roept niet meteen de associatie op 
met de ptt of veldsport. toch is het daar 
allemaal mee begonnen. 

In 1881 start de familie rompa een leerlooi-
erij in het Brabantse terheijden. Het bedrijf 
maakt onder meer riemen, posttassen en 
leren etuis. daar komt in de loop van de 
twintigste eeuw een opvallend fabricaat bij: 
de voetbal. Beter gezegd: een bal waarbij 
de stiksels voor het eerst niet aan de buiten-
kant zitten. een sterk staaltje innovatie, dat 
het schopt tot de olympische spelen. 

iNtErNatiONalisEriNG
vanaf de jaren 60 verdwijnt leer geleidelijk 
naar de achtergrond en richt rompa zich 
op kunststof. Leerlooien maakt plaats voor 
spuitgieten en thermovormen; de twee 
productietechnieken die het bedrijf nog 
altijd toepast. spuitgieten houdt in dat een 
vloeibare kunststof onder hoge druk in een 
matrijs wordt gespoten. Bij thermovormen 
wordt het materiaal door verwarming in de 
juiste vorm gebracht. 

eind jaren 80 laat de familie rompa zich 
uitkopen, waarna de aandacht van het 
management meer en meer naar het 
buitenland verschuift. de eerste stap is een 
handelskantoor in Hongkong, om de export 
van tools te vergemakkelijken. na een ma-
nagement-buy-out in 2004 kiest rompa ook 
voor productie buiten nederland.

“onze klanten trokken weg uit West-
europa”, vertelt gerard. “Zij brachten hun 
assemblage onder in azië en oost-europa, 
dus moesten wij wel volgen. In de laatste 
tien jaar is er dan ook veel veranderd. We 
hebben een vestiging in tsjechië en drie 
fabrieken in het zuiden, midden en oosten 
van China en in totaal 800 medewerkers. 
dat is exclusief onze joint-venture in de vs, 
waar we ons volledig richten op thermo-
vormen. In nederland rest alleen nog een 
hoofdkantoor.”

tussEN sErvEt EN taFEllaKEN
de rompa group wil jaarlijks 10 tot 20% 
groeien, aldus gerard. “Het kan bij ons snel 
gaan, want we hebben grote klanten met 
grootschalige projecten. voorlopig zien we 
genoeg mogelijkheden in azië en europa. 
onze fabrieken in tsjechië, shanghai en het 
zuiden van China kunnen nog groeien. dat 
zie ik liever dan uitbreiding naar bijvoor-
beeld Latijns-amerika of afrika, omdat 
produceren op meerdere locaties toch lastig 
is gebleken.”

de beoogde groei in China bezorgde  
gerard echter nogal wat hoofdbrekens.  
de opdrachten waren er wel; daar lag het 
niet aan. de crux zat hem in de financiering. 
“We hadden juist een project gescoord dat 
investeringen in spuitgietmachines en een 
nieuw pand vergde. Zo hadden we een 
speciale ruimte nodig voor de assemblage 
van statisch gevoelige elektronica. maar hoe 
moesten we dat bekostigen? onze huis-
bankier wilde niet, omdat we in nederland 
geen onderpand hadden. voor de Chinese 
banken waren we te klein en voor mkB-
projecten van de nederlandse overheid juist 
weer te groot. We vielen overal buiten.”



stapjE Extra
naar aanleiding van een handelsmissie 
naar China neemt Fmo, dan nog onbekend 
bij gerard, in april 2013 contact op met 
rompa. een betere timing is haast niet 
mogelijk. gerard: “onze visie en plannen 
pasten heel goed bij de zienswijze en strate-
gie van Fmo. en we voldeden al aan strenge 
financiële en maatschappelijke eisen. onze 
klanten zijn grote multinationals die werken 
volgens strikte afspraken, bijvoorbeeld wat 
betreft arbeidsomstandigheden en milieu. 
de meeste klanten doen ten minste één 
keer per jaar een uitgebreide audit bij ons. 
dat houdt ons scherp.”

dit neemt niet weg dat gerard blijft kijken 
of en waar hij een stapje extra kan zetten. 
“Fmo heeft ons aangemoedigd om een 
studie te doen naar het energieverbruik van 
machines. Bij de aanschaf van de spuitgiet-
machines hebben we daarom sterk gelet 
op energiezuinigheid. die stimulans vind ik 
prettig. Fmo is professioneel, transparant 
en kritisch, net als wij. Het is niet de goed-
koopste partij, maar de vergoeding vind ik 
redelijk. Het is al met al een formule die wij 
niet konden missen.”

Rompa Group

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

Productieomgeving

Efficiënt energieverbruik

2013

2016

500
banen

550
banen

Productiefaciliteit biedt werkgelegenheid aan
technisch gekwalificeerde medewerkers:

Kennisoverdracht & training

Salaris ruim boven 
het minimum

• state-of-the art 
   assemblagelijnen
• klimaat gecontroleerde 
   productieomgeving

Aanschaf van 
energiezuinige 
machines

A

B

C

‘On the job’ trainingen

Milieumanagementsysteem ISO 14001

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 

Certificeringen
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“ De aanPak Van Fmo is 
no-nonsense, De  
communicatie oPen  
en eeRlijk. Dat WeRkt 
PRettig samen.”

PRoject 
uitbreiding naar 
Brazilië en turkije 
sectoR 
agribusiness

locatie 
Brazilië en turkije 
klant sinDs 
2012

totale inVesteRing 
eur 8,1 miljoen - Brazilië
eur 3,9 miljoen - Turkije
Fmo FinancieRing 
eur 3,1 miljoen - Brazilië
eur 1,4 miljoen - Turkije

IntervIeW met roBert patHuIs, CFo van koppert

NiemaNd KaN meer 
om BioloGiScHe 
GeWaSBeScHermiNG 
HeeN” 

“
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Nog maar een paar decennia geleden pasten tuinders op grote 
schaal chemische bestrijding toe. jan Koppert, indertijd zelf teler, 
vond dat het anders moest en ging op zoek naar alternatieve 
oplossingen. En met succes. inmiddels is Koppert wereldwijd een 
innoverende marktleider in biologische gewasbescherming en 
natuurlijke bestuiving, met vestigingen in ruim twintig landen. 
robert pathuis, CFO van Koppert: “als het gaat om voedsel- 
veiligheid en voedselzekerheid, kan niemand meer om biologische 
gewasbescherming en natuurlijke bestuiving heen.”

natuuRlijke BestuiVing
“telers merken dat hun tomaten smaakvol-
ler worden en een betere kwaliteit krijgen 
na bestuiving door hommels, bovendien is 
de opbrengst beter en het gemak groot. 
andere vormen van bestuiving vergen altijd 
arbeidskrachten; hommels doen zelf het 
werk,” aldus pathuis. toen de nederlandse 
markt eenmaal veroverd was, lonkte het 
buitenland al snel. In 1977 opende koppert 
zijn eerste buitenlandse vestiging in 
engeland, waar veel nederlandse tuinders 
actief waren. niet lang daarna volgden 
Frankrijk en Italië. Zuid-europa bracht 

nieuwe groei met zich mee, omdat de  
seizoenen daar complementair zijn aan 
die van noord-europa en koppert dus zijn 
capaciteit beter kon benutten.

gRoeiPotentieel
Brazilië en andere opkomende markten 
beschikken over een enorm landbouwareaal 
en zijn daarmee potentieel grote afzet- 
markten. rond 2008 kwam koppert voor 
het eerst in contact met Fmo. pathuis:  
“We wilden toen uitbreiden naar China.  
de 3,1 miljoen euro lening die vanuit Fom 
werd verstrekt, hebben we echter ingezet 
voor de overname van het Braziliaanse bedrijf 
Itaforte dat nuttige schimmels verkocht. 
Je merkt dat veel van de telers in Brazilië 
biologische gewasbescherming allang tus-
sen de oren hebben zitten, dat maakt het 
een interessante afzetmarkt voor ons.” 

“ onze hommels en  
Biologische geWas- 
BescheRming gaan  
De hele WeRelD oVeR.”

inVesteRen 
Itaforte was vooral toe aan technische 
vooruitgang en die kon met de lening van 
Fmo, in samenwerking met rabobank, 
worden gerealiseerd. koppert en Fmo zagen 
daarnaast ook ruimte om lokale arbeids- 
omstandigheden te verbeteren. “Wij vinden 
het belangrijk om onze medewerkers goed 
te belonen en op te leiden en te investeren  
in degelijke zorg,” aldus pathuis. “Het 
traject verliep zo succesvol, dat we voor de 
uitbreiding van onze participatie in turkije 
weer bij Fmo aanklopten. turkije is wereld-
wijd de grootste groeimarkt van groenteteelt 
in plastic kassen, dus we waren blij dat 
Fom ons een lening van 1,4 miljoen euro 
wilde verstrekken. Zo kunnen we blijven 
uitbreiden.” 

PRoDuctieVeRhoging
pathuis: “de thema’s voedselveiligheid en 
voedselzekerheid worden in de komende 
decennia alleen maar belangrijker. dat 
moet ook wel, want terwijl wereldwijd het 
landbouwareaal krimpt, groeit de wereld-
bevolking maar door. met een gezondere 
landbouwgrond is vijftien tot zestig procent 
productieverhoging te bereiken, daarom 
blijven wij de komende jaren onderzoek 
doen naar microbiologische oplossingen 
voor in de grond.” voor het toepassen 
van schimmels en virussen als (micro-)
biologische gewasbescherming voor de 
landbouw zijn voor elk land aparte regis-
traties en toelatingen nodig. pathuis: “In 
de komende jaren zullen we daarom nog 
meer strategisch inzetten op het verkrijgen 
van de registraties en toelatingen in de 
landen waar we willen ondernemen. en zo 
veroveren we stukje bij beetje de wereld 
met onze hommels, met onze biologische 
bestrijders en microbiologische oplossingen. 
een duurzamere missie is er niet.”

KOppert

Arbeidsuren 
en -voorwaarden

Inkomen

Opleidingsniveau

Zorgverzekering voor medewerkers

Werkgelegenheid & Sociaal beleid

Biologische bestrijding 
& bestuiving

Lokale arbeidsomstandigheden naar 
internationale standaarden gebracht met 
verbeteringen op het vlak van:

BIO

Verkoop van lokaal 
geproduceerde 
biologische bestuiving 
en bestrijdingsmiddelen.

Promotie 
biologische bestuiving 
en bestrijding 

IMPACT: 



IntervIeW met peter de vreede, 
Ceo van gaLICIa greenery 

iNterNatioNaal 
oNderNemeN iS 
Niet alleeN Voor 
mUltiNatioNalS.”

“

PRoject 
Opzet van 
glastuinbouwbedrijf
sectoR 
Glastuinbouw

locatie 
Oekraïne 
oPeRationeel VanaF 
2014
klant sinDs 
2013

totale inVesteRing 
EUR 10 miljoen
Fmo FinancieRing 
EUR 4 miljoen
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de laatste jaren is er in de zwarte zee regio een grote toename 
van supermarkten. tegelijkertijd ontbreekt het aan goede vers-
producten. het aanbod is van lage kwaliteit en de prijs is hoog. 
reden genoeg voor het Nederlandse Galicia Greenery om in dit 
gat te stappen en een glastuinbouwbedrijf in Oekraïne op te 
zetten. twee van de aandeelhouders van het nieuwe bedrijf zijn 
coöperaties van Nederlandse telers. peter de vreede, CEO van 
Galicia Greenery: “Nederlandse tuinders zijn vaak nog huiverig 
om over de eigen landsgrenzen te kijken, terwijl daar potentieel 
veel kan worden bereikt.”

VRaag en aanBoD
oekraïne, een land met 45 miljoen inwoners,  
heeft slechts 250 hectare aan groenteteelt 
onder glas in gebruik (in nederland is  
dat 4.500 hectare). de vreede: “dit geeft 
meteen aan wat onze missie en business 
case is: de huidige vraag naar goede en 
veilige versproducten in de Zwarte Zee regio 
kan niet worden beantwoord. tegelijkertijd 
zijn er genoeg nederlandse tuinders met  
de technische kennis en ervaring om aan  
die vraag te kunnen voldoen. galicia begint  
met het verbouwen van tomaten, sla en 
kruiden. Later komen daar paprika’s bij.  
de hoogwaardige producten zullen met 
name worden geleverd aan de horeca:  
lokale hotels en restaurants.  

constRuctieF meeDenken
de vreede: “We hebben voor de financiering 
eerst in oekraïne gezocht naar private  
investeerders en coöperaties.” de afwezig-
heid van een track record en cashflow van 

galicia greenery maakte financiering door 
lokale banken onmogelijk. “Bij eBrd en IFC 
zit je pas aan tafel bij leningen vanaf vijf 
of zelfs tien miljoen euro. met raiffeisen 
hadden we een getekende Letter of Intent, 
maar zij haakten uiteindelijk af. Inmiddels 
waren we met Fmo – dat we al jaren kenden 
uit het veld - in gesprek. Het viel op dat 
Fmo, ondanks de uitdagingen die we tegen- 
kwamen, de hele tijd constructief bleef 
meedenken.” In 2014 wordt met behulp 
van een lening van vier miljoen euro vanuit 
Fom een kas gebouwd van 6 hectare. 
uiteindelijk kan op de beschikbare grond  
de kas worden uitgebreid tot 20 hectare.

innoVatieVe oPlossingen
“ongeveer 60 à 70 procent van onze kosten 
zijn energiekosten,” vertelt de vreede. 
“om die te drukken en tegelijkertijd te 
verduurzamen, zoeken we naar innovatieve 
oplossingen. naast de kas komt een ver-
gisting installatie waar we warm water van 
kunnen afnemen. koud water komt uit een 
eigen bron en wordt, zoals gebruikelijk in 
de glastuinbouw, gerecycled. de boiler zal 
worden gestookt met houtsnippers van een 
naburige houtfabriek.” Bovendien is er bij 
het nederlandse bedrijf een test met Led-
verlichting, die als het goed uitpakt ook in 
oekraïne kan worden toegepast bij sla die 
wordt geteeld op water. dit zou een enorme 
besparing betekenen op galicia’s elektrici-
teitsverbruik. daarnaast is het voordeel van 
telen op water dat er achteraf geen afval is. 
ook op sociaal vlak zit het bedrijf niet stil. 
“de medewerkers worden opgeleid en de 
agrarische staf loopt regelmatig stage bij de 
nederlandse coöperaties. dat is niet alleen 
belangrijk voor de uitwisseling van kennis, 
maar het communiceert ook makkelijker als 
je elkaar beter kent.” 

VooRBeelDFunctie
de vreede: “oekraïners kunnen binnenkort 
een mooie verse salade eten waarvan de 
productie het milieu niet onnodig heeft 
belast. We hopen dat galicia greenery 
als voorbeeld gaat dienen voor zowel 
nederlandse tuinders als lokale producenten. 
We willen laten zien dat internationaal onder- 
nemen niet alleen voor multinationals is én 
dat het mogelijk is om op een duurzame 
manier mooie versproducten te telen.”

IMPACT: 

Medewerkers krijgen training en de mogelijkheid 
om stage te lopen in Nederland bij kwekers.

Kennisoverdracht & training

Efficiënt energie & 
grondstoffenverbruik

Recycling

Verwarming van de kas door een boiler die 
wordt  verstookt met houtsnippers uit 
naburige houtfabriek.

100% Al het water wordt hergebruikt.

LED verlichting in plaats van 
conventionele kasverlichting

Sla op water telen heeft als voordeel 
dat er geen grondbewerking nodig 
is noch andere middelen om de 
grond te ontsmetten. 

“ het Viel oP Dat Fmo,  
onDanks De uitDagingen 
Die We tegenkWamen, De 
hele tijD constRuctieF 
BleeF meeDenken.”



Veel BaNKierS 
ScHriKKeN alS 
Je Komt PrateN 
oVer oNderNemeN 
in NiGeria”

PRoject
opzet cacoaverwerkingsfabriek
sectoR
agribusiness

locatie
nigeria   
oPeRationeel sinDs 
2010
klant sinDs
2012

totale inVesteRing
eur 7,8 miljoen
Fmo FinancieRing
eur 5 miljoen - FOM
eur 2,8 miljoen - FMO

IntervIeW met WIm groen, 
managIng dIreCtor van tHeoBrama 

“
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Cacaobedrijf theobroma begon in 1922 als handelaar in cacao-
boter. het bedrijf exporteerde decennia lang cacaobonen van 
Nigeria naar Europa, maar de handel werd deels overgenomen 
door gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. die ontwikkeling 
dwong theobroma om zich te richten op het zelf produceren van 
cacaoproducten. zeven jaar geleden kreeg theobroma de kans 
een fabriek in Nigeria over te nemen. sinds 2008 is deze operati-
oneel onder de naam ‘tulip Cocoa’. “Wij willen lokaal produceren 
op hoog westers niveau,” aldus Wim Groen, managing director 
van theobroma. 

MEEdENKEN
groen: “veel bankiers schrikken als je komt 
praten over ondernemen in nigeria. Fmo 
niet: zij wilden praten, kwamen kijken in 
nigeria en waren ook bereid mee te denken. 
dat gaf ons meteen een goed gevoel.” In 
2012 sloot tulip Cocoa een overeenkomst 
met Fmo voor een lening van 5 miljoen euro 
vanuit Fom en nog eens 2,8 miljoen euro 
van Fmo. “We willen produceren volgens 
westerse maatstaven, daarvoor moest 
de fabriek gemoderniseerd en uitgebreid 
worden.” tulip Cocoa bevindt zich 120 kilo-
meter ten noordoosten van de nigeriaanse 
hoofdstad Lagos en is een van de weinige 
industriële bedrijven in die regio. Inmiddels 
biedt tulip Cocoa werkgelegenheid aan 
ongeveer honderd vijfentwintig man. 

traCEaBility
In het begin werd het cacaobedrijf met enige 
argwaan bekeken maar na bijna zes jaar is 
er lokaal waardering voor de aanpak van 
tulip Cocoa. “We bieden onze nigeriaanse 
werknemers een degelijke opleiding,” ver-
telt groen. “dat versterkt hun loyaliteit.  
daarnaast brengen we het volledige traject 
van de boer naar de fabriek in kaart. door 
die ‘herleidbaarheid’ van het product, kunnen  
we de kwaliteit ervan waarborgen en 
betrekken we de boeren als partners bij het 
productieproces. de boeren en hun families 
kunnen bovendien deelnemen aan een 
trainingsprogramma. de trainingen moeten 
hen helpen de opbrengst te vergroten. 
dat kan door aangepaste bewerking van 
het land, gebruik van natuurlijke bemesting, 
verantwoorde bestrijding van plagen en 
ziektes en betere droog- en opslagmethoden.  
Waar het rendement van een hectare 
normaalgesproken ongeveer 300 à 500 
kilo cacao per jaar is, kan die opbrengst 
verdubbelen of verdrievoudigen met de 
juiste training.“

“ onze missie is om DuuR-
zame en heRleiDBaRe 
PRoDucten te maken 
VooR De chocolaDe- 
inDustRie WaaRBij  
ieDeReen in De keten  
eR BeteR Van WoRDt.”

tRenD VooR 2020
groen: “onze missie is om duurzame en 
herleidbare producten te maken voor de 
chocolade-industrie waarbij iedereen in de 
keten er een beetje beter van wordt.” Het 
is dan ook geen verrassing dat tulip Cocoa 
utZ gecertificeerd is voor de verwerking 
van de cacao. Bovendien heeft het bedrijf 
sinds kort een Iso 14001 certificering, wat 
inhoudt dat het een internationaal erkend 
milieumanagementsysteem heeft. “In 2020 
willen we dat al onze producten volledig 
herleidbaar zijn. niet alleen omdat we zelf 
graag duurzaam willen werken, maar ook 
omdat chocoladeproducenten hier steeds 
meer om vragen. Herleidbaarheid betekent  
dat onze leveranciers - tienduizenden boeren 
- gecontroleerd moeten worden, bijvoor-
beeld op de inzet van kinderarbeid. We 
hopen dat we hiermee een trend hebben 
gezet die andere bedrijven zullen volgen.” 

theobroma
Werkomgeving 
met een hoog 
technologisch niveau.

Milieumanagementsysteem ISO 14001

UTZ certificering 

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

infrastructuur

Kennisoverdracht & training

Ketenverantwoordelijkheid 

Certificeringen

x125 lokale
medewerkers

Ontsluiting van een rurale regio in Nigeria 
door aanleg en verbetering van wegen. 

Verbetering kwaliteit en hoeveelheid 
verbouwden herleidbare cacao:

Uitgebreid trainingsprogramma
voor 1000 boeren als onderdeel 
van de UTZ certificering.

2010

2011

2012 5000 ton 

totaal 12000 ton 

3000 ton

1500 ton



PRoject
Joint Venture met een 
kernfokbedrijf in China
sectoR
Agribusiness

locatie
China, Brazilië, 
Filipijnen  
klant sinDs
2010

Fmo FinancieRing
EUR 950.000 en 
EUR 5 miljoen

IntervIeW met Cor van HertrooIJ, CFo van topIgs

eeN teVredeN 
VarKeN leVert 
UiteiNdeliJK 
meer oP” 

“
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tOpiGs is een coöperatie van 1600 varkenshouders en een van 
de grootste varkensfokkerij-organisaties ter wereld. de missie 
van het bedrijf is tweeledig: de wereld zo efficiënt mogelijk voor-
zien van voedsel en de concurrentiepositie van de Nederlandse 
varkenshouders op de wereldmarkt verbeteren. varkensgenetica 
is volop in beweging: “internationaal ondernemen heeft voor 
ons het grote voordeel dat we onze risico’s kunnen spreiden 
door varkens in verschillende landen te fokken,” aldus CFO Cor 
van hertrooij. “daarnaast is groei noodzakelijk om uitgaven aan 
onderzoek en ontwikkeling te kunnen bekostigen”

risiCO NEMEN
topIgs investeert maar liefst tien procent 
van zijn omzet in research & development.
“alle gegevens van onze varkens worden 
opgeslagen en gebruikt voor een verdere 
fokselectie,” vertelt van Hertrooij. In 2009 
werd topIgs actief in azië toen het een 
joint venture aanging met Huanshan, een 
door de Chinese overheid aangewezen 
zogeheten kernfokbedrijf. dat is een bedrijf 
met een voorbeeldfunctie dat varkens fokt 
voor de lokale markt. “voor het financieren 
van de aziatische uitbreiding klopten we 
eerst aan bij reguliere banken. voor die 
banken was de investering in de Chinese 

joint venture een brug te ver. via een van 
onze regiodirecteuren kwamen we in 
contact met Fmo, dat wel bereid was de 
hogere risico’s te accepteren.” de eerste  
lening bedroeg 950.000 euro. daarna volgde 
in 2013 een faciliteit van 5 miljoen euro  
die tot eind 2014 loopt en die bestemd is 
voor projecten op de Filippijnen, in Brazilië 
en China. 

vOOrBEEldFuNCtiE  
de samenwerking met Fmo bracht een 
aantal voorwaarden met zich mee. van 
Hertrooij: “Welzijnseisen voor de dieren 
hebben hoge prioriteit. dat betekent dat 
de verzorging en huisvesting voldoet aan 
strenge eu-regelgeving en dat medewerkers 
een degelijke opleiding krijgen. Wat wij 
hier heel normaal vinden, is in opkomende 
markten echt een plus ten opzichte van de 
standaardsituatie. Zo hebben we duidelijke 
afspraken over de groepshuisvesting van 
zeugen. de gedachte achter de aanpak is 
dat tevreden, robuuste varkens uiteindelijk 
het meeste opleveren. Het blijft nog wel 

“ Welzijnseisen VooR  
DieRen heBBen hoge  
PRioRiteit, maaR het  
is soms Wel een uit- 
Daging om De lokale 
PaRtneR DaaRin mee  
te kRijgen.” 

een uitdaging om lokale partners ervan te 
overtuigen dat de eisen van Fmo uiteindelijk 
zorgen voor optimalisatie en dat daar geld 
voor moet worden uitgetrokken. “Ze moeten 
medewerkers opleiden zodat zij weten hoe 
ze de dieren goed verzorgen. dergelijke 
opleidingen verzorgen wij ook op onze kern-
bedrijven voor andere varkenshouders.”

duurzaME aMBitiE
duurzaam werken is belangrijk voor topIgs. 
“Wij streven ernaar voldoende voedsel te 
produceren op een verantwoorde manier 
met zo min mogelijk uitstoot van schadelijke  
stoffen. We kijken daarom kritisch naar  
ons voornaamste afval: mest. Het biogas 
uit de mest gebruiken we voor onze eigen 
energievoorziening. Boeren in de omgeving 
gebruiken wat overblijft op een verantwoorde 
manier als natuurlijke bemesting.” Het is 
onderdeel van een duurzame aanpak die 
werd uitgewerkt met Fmo. van Hertrooij 
geeft aan dat er nog wel wat te bereiken 
valt op het gebied van duurzaamheid. 
“We hopen dat er in 2020 wereldwijd voor 
bedrijven dezelfde eisen gelden. dat maakt 
de concurrentie eerlijker en daar is iedereen 
uiteindelijk bij gebaat.”

Topigs

Geïntegreerde degelijke 
opleiding dierverzorging bij 
Nederlandse coöperatie-leden.

Dierwelzijn

Efficiënt energieverbruik

TOPIGS fokkerij leidt 
tot varkens die op een 
hoog niveau presteren. 

Sterkere varkens betekent:

meer dierwelzijn, o.a. door:
- geen castratie van beren
- biggetjes blijven langer bij de zeug
- groepshuisvesting

minder medicijngebruik 

verzorging van de dieren minder 
arbeidsintensief

- Gebruik biogas uit mest voor 
 energievoorziening. 

- Overgebleven mest wordt door 
 boeren in de omgeving als natuurlijke 
 bemesting gebruikt. 

BIO

IMPACT: 

Kennisoverdracht & training
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Biotechnologie  
is een onmisbare 
schakel in 
vooruitgang.”

PRoject
productiefaciliteit in China
sectoR
Biotechnologie

locatie
China   
oPeRationeel sinDs
2013
klant sinDs
2012

totale inVesteRing
eur 2 miljoen
Fmo FinancieRing
eur 1,1 miljoen

IntervIeW met artHur oudsHoorn,  
dIreCteur van appLIkon BIoteCHnoLogy

“

het kweken van micro-organismen, bijvoorbeeld voor vaccins, is precisiewerk. 
van voedingsbodem tot temperatuur, zuurtegraad en zuurstofgehalte en het 
micro-organisme zelf; alles moet kloppen. hiervoor zijn geavanceerde bio-
reactorsystemen nodig. applikon Biotechnology ontwikkelt en produceert deze 
systemen. sinds 2013 heeft het bedrijf een eigen productiefaciliteit in China.           
hoe kun je daar het beste zakendoen?

vaN ChEMiE Naar BiOtECh
Internationaal ondernemen is applikon 
bepaald niet vreemd. al aan het begin van 
de jaren 80 waagt het bedrijf de oversteek 
naar de verenigde staten, waar de biotech-
nologiesector sterk in opkomst is. dit biedt 
nieuwe perspectieven, want in nederland en 
andere europese landen had applikon zich 
tot dan toe vooral gericht op analytische 
apparatuur en reactoren voor de chemische 
industrie. In 1989 volgt de overname van het 
nederlandse Contact Flow, een voorname  
speler op de markt voor kindervaccins. Zo 
bouwt applikon aan een stevige positie in 
de biotech-industrie. 

de eerste link met China ontstaat begin 
jaren 90. “We deden mee aan het China 
vaccine project, dat werd gefinancierd 
door de Wereldgezondheidsorganisatie”, 
vertelt directeur arthur oudshoorn. “dit was 
gericht op vaccins voor kinderen, waarbij wij 
de reactorsystemen voor de vaccinproductie 
en de bijbehorende instrumentatie ontwik-
kelden en leverden. een gigantisch project; 
we hebben vier jaar aan de bouw besteed. 
Het was een belangrijke stap in onze  
ontwikkeling, want deze productlijn zijn  
we daarna wereldwijd gaan verkopen.”

GrOEispurt daNKzij ChiNa
In 2008 kiezen oudshoorn en zijn mede- 
managers Jaap oostra en erik kakes voor 
het verzelfstandigen van de biotechnologie- 
activiteiten via een management buy-out.  
Het resultaat: een sterke groei, in de periode 
waarin de wereldeconomie juist in een diepe 
crisis belandt. “dat was mede te danken  
aan de samenwerking met onze Chinese 
distributeur Hua yue”, vervolgt oudshoorn. 
“Zij benaderden ons op een beurs. ons part-
nerschap heeft gezorgd voor een enorme 
groeispurt en een betere balans in onze 
omzet. We exporteren ruwweg 95% en dat 

is nu netjes verdeeld over azië, europa en 
de amerika’s.”

al snel gooit de Chinese distributeur een 
balletje op: zou het mogelijk zijn om een 
productielocatie in China op te zetten?  
Het management van applikon ziet daar 
wel heil in. oudshoorn: “Het feit dat we dan 
dicht bij de markt zouden zitten en snel  
zouden kunnen reageren, was voor ons 
de hoofdreden. Chinezen hebben namelijk 
weinig geduld als het gaat om bestellingen.”  
een bijkomend voordeel: het twaalfde vijf-
jarenplan van de Chinese centrale overheid 
(2011-2015) voorziet in een grote rol voor 
de sector biotechnologie in het verbeteren 
van de lokale kwaliteit van leven. “dit plan 
heeft geleid tot een gigantische golf aan 
investeringen, bijvoorbeeld in een eiland 
met 5.000 biotechbedrijven. om het in 
perspectief te plaatsen: dat zijn er evenveel 
als in heel amerika.”

prOCEs vaN dE laNGE adEM
over de vorm van de nieuwe Chinese 
samenwerking zijn applikon en haar 
distributiepartner het snel eens: een 
joint-venture, met applikon als meerder-
heidsaandeelhouder. toch duurt het nog 
drie jaar voordat het contract en de licentie 
getekend op tafel liggen. “de bureaucratie 
in het land maakt het een proces van de 
lange adem. Je moet geduldig zijn, steeds 
met de juiste mensen aan tafel zitten en de 
cultuur begrijpen. Investeer in je contacten 
en bouw een band op. ook vloeiend zijn 
in de taal is belangrijk. Wij hebben daarom 
een sinologe aangenomen die mij tijdens 
de onderhandelingen bijstond. Zo kon ik bij 
verschillen in interpretatie tijdig bijsturen. 
op die manier bereikten we een beslismo-
ment; we waren het in grote lijnen eens.”



IntervIeW met ron van der knaap,  
Ceo van der knaap groep

VaN aFValProdUct 
tot VoediNGSBroN 
Voor PlaNteN”

“

PRoject
verwerking kokosschillen 
voor potgrond
sectoR
agribusiness

locatie
sri Lanka, dominicaanse 
republiek, turkije, India, 
Filippijnen, thailand
oPeRationeel sinDs
1980

klant sinDs
2006
Fmo FinancieRing
eur 4,6 miljoen 

toch komt de handtekening van de 
Chinezen er maar niet. oudshoorn lijkt vast 
te lopen, tot hij van een andere ondernemer 
de tip krijgt om zich te laten vergezellen 
door een Chinees. “dat hebben we gedaan 
en toen was het proces binnen een uur 
afgerond, zonder dat er iets in de over-
eenkomst was gewijzigd. Het feit dat mijn 
Chinese gesprekspartners de situatie in hun 
eigen taal konden bespreken met iemand 
uit hun eigen cultuur gaf de doorslag. dat 
was voor mij een eyeopener.”

BEGrip
als je als ondernemer gebonden bent aan 
een traag en moeilijk voorspelbaar proces, 
is het bijzonder prettig als je financier (Fmo 
is medefinancier van het werkkapitaal van 
applikon’s vestiging in China) de voet niet 
voortdurend op het gaspedaal wil houden, 
vindt oudshoorn. “Fmo is bereid om anders 
over risico’s na te denken, meer als een 
zakelijke investeerder. dat maakt het voor 
bedrijven mogelijk om andere stappen te 
zetten. voor mij was dit een nieuwe erva-
ring. Heel constructief. Zo werd onze stap 
naar China min of meer een gezamenlijke 
activiteit. Waarbij Fmo een groot begrip 
had voor de duur van het proces. dat heb  
je nodig in een land als China.”

Applikon

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

Productieomgeving

2013

2016

productiefaciliteit biedt werkgelegenheid voor
technische gekwalificeerde medewerkers:

Salaris ruim boven 
het minimum

- Hoogtechnologische productieomgeving
- State-of-the-art productiefaciliteit

die voor de Chinese markt geavanceerde
analyse apparatuur produceert.

20
banen

30
banen

dE iMpaCt vaN 
ONdErNEMErsChap36

“ Fmo is BeReiD  
om als zakelijke 
inVesteeRDeR oVeR 
Risico’s na te Denken. 
heel constRuctieF.”



dE iMpaCt vaN 
ONdErNEMErsChap38

van der Knaap Groep werd in 1980 opgericht door ron van der 
Knaap, in 1987 sloot broer perry zich aan. in sri lanka ontdekte 
de producent van potgrond en aanverwante producten kokos 
als alternatieve grondstof voor veen. de kokosbolster die om 
de kokosnoot zit bleek ideaal om te verwerken tot organische 
grondstof voor potgrond. “Wat het mooie is van kokos? simpel,” 
zegt CEO ron van der Knaap, “het is een substraat voor planten 
dat geen enkel afval geeft. het hele product wordt gebruikt. 
Waar vind je dat nou?” 

uitBrEidiNG iN sri laNKa
In 1994 gingen de ondernemers in sri Lanka 
kijken naar het kokosgruis dat als bijproduct 
bij het ontvezelen van de kokosbolster over-
blijft. twaalf jaar, een businessplan en veel 
leermomenten later was de eerste buiten-
landse fabriek van van der knaap een feit. 
voor de financiering van deze internationale 
uitbreiding kwam het bedrijf via rabobank 
bij Fmo terecht. “Fmo kwam meteen kijken 
wat we deden, dat vond ik erg prettig,” 
aldus van der knaap. “Bij Fmo betaal je 
wat meer voor je financiering dan bij andere 
banken, maar de aflossingstermijn is langer 
en voor een mkB bedrijf zoals wij is zo’n 
lening essentieel om je ideeën waar te 

maken.” na sri Lanka volgden vestigingen 
in turkije, India en de dominicaanse  
republiek, die allemaal werden gefinancierd 
met hulp van Fmo. “ook in thailand en 
de Filippijnen is van der knaap inmiddels 
actief. Het bedrijf heeft internationaal onge-
veer 800 mensen in dienst en in nederland 
nog eens 90. 

“ De VeReisten Van Fmo 
oP het geBieD Van milieu 
en sociaal houDen ons 
scheRP.”

GiviNG BaCK stratEGiE
“Fmo stelde wel bepaalde voorwaarden 
aan het verstrekken van de financiering, 
maar dat was voor ons geen probleem. 
de vereisten op het gebied van milieu en 
sociaal houden ons scherp,” geeft van der 
knaap aan. “natuurlijk schrokken we even 
van al het papierwerk, maar eigenlijk is het 
juist een extra zetje om zaken echt goed 
te regelen. We hebben een zeer actieve 
‘giving back’-strategie, waarmee we dit jaar 
de ambassadeursprijs hebben gewonnen. 
In sri Lanka hebben we onder andere een 
ziekenhuis, tempel en een schooltje voor 
230 kinderen gesticht en staan hygiëne en 
zorg hoog op de agenda. ook bij ons bedrijf 
in India staat nu een schooltje en in de 
dominicaanse republiek proberen we kleine 
ondernemers te helpen.” 

BiOlOGisCh tElEN
“van der knaap wil het milieu zo min  
mogelijk belasten. de energie komt nu nog 
van aggregaten, maar wellicht zijn zonne- 
panelen over een tijdje een optie. Het 
water wordt al opgevangen en gerecycled 
en we onderzoeken of we de kokosbolster 
mechanisch kunnen drogen,” aldus van der 
knaap. “onze missie is goede producten 
maken voor de tuinbouw die niet milieu-
belastend zijn. er zijn steeds meer monden 
te voeden in de wereld. Wij willen kwekers 
helpen op een verantwoorde manier een 
hogere productie te bereiken. de trend die 
wij zien is dat er steeds meer biologisch  
geteeld wordt, omdat kwekers merken dat 
dat een betere smaak oplevert en dat het 
beter is voor de gezondheid. naarmate er 
meer biologisch wordt geteeld, worden 
deze producten betaalbaarder voor het 
grote publiek. een win-win situatie.” 

van der knaap

Ambassadeursprijs 2014

‘Cradle to cradle’ van afval 
tot een gebruiksproduct, 
dat geheel afbreekbaar is.

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid

maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

cradle to cradle

Onderscheidingen 

Boeren leveren eindproducten 
in plaats van alleen ruwe 
materialen waardoor hun 
inkomen fors is gestegen.

x800 medewerkers
internationaal

School voor 
230 kinderen 

ZiekenhuisSri Lanka:

Actieve inzet voor de lokale gemeenschap 
door onder meer:
- bouw van scholen
- slaan van waterputten
- verbeterde huisvesting



grootschaligheid 
gaat gepaard met 
duurzaamheid. ”

IntervIeW met Bram Bontrup, dIreCteur van Bontrup

“

PRoject
akkerbouw en melkvee in 
de oekraïne
sectoR
Landbouw

locatie
oekraïne  
oPeRationeel sinDs
2007
klant sinDs
2013

totale inVesteRing
eur 19 miljoen 
Fmo FinancieRing
eur 7,5 miljoen

Bontrup ukraine, onderdeel van familiebedrijf Bontrup, richt zich 
op akkerbouw en melkvee in het noordoosten van Oekraïne. de 
onderneming maakt zich hard voor lokale vooruitgang, al maken 
de cultuurverschillen dat niet altijd makkelijk. directeur Bram 
Bontrup vertelt over ondernemen in een land met een enorme 
potentie, maar ook een sovjeterfenis. “in Oekraïne barst het van 
de kansen.”

GraaNsChuur vaN EurOpa
Wie het amsterdamse hoofdkantoor van 
Bontrup tegemoet rijdt, denkt niet meteen  
aan grazende koeien en uitgestrekte tarwe- 
velden. Links en rechts wachten grote  
bergen gebroken zandsteen op verdere 
verwerking, bijvoorbeeld in asfalt en beton. 
Het familiebedrijf is sterk in deze tak van 
sport en beheerst de hele keten; van winning 
tot en met levering aan afnemers.

de link met oekraïne, de graanschuur van 
europa, is niettemin snel gelegd. Logistiek 
en grondstoffen vormen de rode lijn in onze 
activiteiten, legt Bram Bontrup uit. “We 
pachten in oekraïne zo’n 22.000 hectare 
land, dat zijn ongeveer 15.000 voetbal-

velden, waarop we hoofdzakelijk tarwe 
en maïs verbouwen. productie, opslag en 
het transport hebben we ook hier in eigen 
hand. datzelfde geldt voor de melkveehou-
derij. Het is kapitaalintensief en daarmee 
gericht op de lange termijn. dat biedt rust 
en stabiliteit.”

lOKalE pOlitiEK
Bontrup waagde de stap naar oost-europa 
net voor het uitbreken van de crisis, in 2007. 
“We wilden investeren in akkerbouw, omdat 
we denken dat dit gezien de groeiende  
middenklasse de toekomst heeft. dit idee 
bracht ons eerst naar argentinië en Brazilië, 
maar deze landen zijn bureaucratisch en 
hebben niet altijd de beste akkergrond.” 
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iMpuls
vertrouwen is ook het fundament voor de 
samenwerking met Fmo. “dat is ontstaan  
doordat Fmo een aantal jaren met ons 
heeft meegekeken”, vertelt Bontrup. 
“kennismaken, kijken wat we doen. Het was 
niet altijd gemakkelijk voor Fmo. Wij staan 
er ondernemend in: onze activiteiten moeten 
rendabel en zinvol zijn. daarom stellen we 
onze plannen soms bij. desondanks bleef 
Fmo met ons meedenken, ons ondersteunen.  
Heel pragmatisch. dat voelt goed. daarnaast 
hebben we dezelfde strategie. Je helpt een 
minder stabiel land echt vooruit door er 
lokaal, via bedrijven, te investeren. voor 
oekraïne geldt: je kunt dit land met relatief 
weinig middelen een flinke impuls geven. 
dat is precies onze bedoeling.”

daarna kwam Bontrup in contact met 
svitlana Lakoba, een in België wonende 
oekraïense (en nu general manager bij 
Bontrup ukraine). Zij liet de nederlanders 
kennismaken met haar geboorteland. 

Het bleek een prima match. “oekraïne is 
toegankelijk en erg geschikt voor land-
bouw”, vat Bontrup samen. “We konden 
er pachtcontracten overnemen van oude 
kolchozen, collectieve boerderijen uit de 
sovjettijd. Lokale politici vroegen ons ook 
meer met melkvee te gaan doen. Zo is onze 
combinatie van activiteiten ontstaan. We 
werken met lokale kennis en mensen, maar 
met een westerse insteek. minder arbeids-
intensief en met aandacht voor milieu en 
personeel.”

duurzaaMhEidsdENKEN
duurzaamheid staat centraal, in alle activi- 
teiten van Bontrup. dit woog zeer zwaar 
mee in de keuze voor oekraïne. de groot-
schaligheid van het land, qua oppervlakte  
16 keer zo groot als nederland, maakt effi-
ciënt en natuurvriendelijk werken mogelijk.  
Zo zorgt de inzet van grote landbouw- 
machines voor een lager brandstofverbruik 
per hectare. en waar West-europa zucht 
onder een mestoverschot, heeft oekraïne 
een gierend tekort.

Zodoende krijgen duurzaamheidsdenken 
en ondernemersgeest in oekraïne ruim 
baan. Bontrup is bijvoorbeeld bezig met 
gaswinning uit energiemaïs. “We gebruiken 
aardig wat gas voor het drogen van tarwe. 
maïs biedt een duurzaam en winstgevend 
alternatief, waarbij het restproduct weer als 
voeding voor de velden dient. Het maakt 
oekraïne ook onafhankelijker.”

GEduld
“oekraïne barst van de potentie”, zegt 
Bontrup stellig. “Het land kan vijf keer zo 
hard groeien als het nu doet.” natuurlijk, er 
is een sovjeterfenis en er zijn geopolitieke  
spanningen, maar van dat laatste merkt 
Bontrup tot nog toe weinig. “de 400 
oekraïners die bij ons in dienst zijn, werken 
met plezier en krijgen goed betaald. We 
vertrouwen elkaar: dat is een sterke basis.”

dat wederzijdse vertrouwen is langzaam 
gegroeid. In de beginjaren zorgden 
cultuurverschillen soms voor complexe 
situaties. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 
rapporteren? “dat gebeurde niet. mensen 
hielden hun mond, uit angst voor ontslag. 
Het kost tijd om dat gevoel weg te nemen, 
om te laten zien dat we samen vooruit kun-
nen als je zaken aankaart. Fmo gaat in dit 
opzicht af en toe te snel. Het land moet van 
ver komen. Het is de kunst om niet te veel 
ineens te willen. dat lukt ons steeds beter.”

“ het lanD moet Van VeR 
komen. het is De kunst 
om niet te Veel ineens 
te Willen. Fmo gaat in 
Dat oPzicht aF en toe  
te snel.”

Bontrup Ukraine

Efficiënt grondstoffenverbruik

Voedselzekerheid

productieomgeving

x 400
medewerkers

x 3 

Levert voor drie gemeentes 
extra inkomsten van land 
dat zij voorheen niet 
in productie hadden.

Actieve sponsor van 
jeugdvoetbal in de regio

Moderne melkveehouderij 
is zo ingericht dat koeien vrijheid 
hebben en hoge kwaliteit melk 
wordt geproduceerd met respect 
voor de dieren.

Versterking van de 
voedselproductie voor de 
lokale en de wereldmarkt.

Nieuwste landbouwmachines en 
technieken waarmee maximaal 
efficiënt gewerkt kan worden. 

Gaswinning uit mais. 

IMPACT: 

Werkgelegenheid & sociaal beleid
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postbus 93060

2509 aB den Haag

t 070 314 96 96

F 070 324 61 87

e info@Fmo.nl

www.fmo.nl

GraFiScHe VormGeViNG
studio duel, den Haag

www.studioduel.nl

PriNt
deze publicatie is gedrukt door veenman+  

op Cocoon offset papier, 100% post- 

consumer FsC recycled gecertificeerde 

vezels en pCF (chlorine vrij proces).  

daNKWoord
We willen onze klanten heel erg bedanken 

voor hun medewerking aan deze uitgave.  





AnnA vAn SAkSenlAAn 71

2593 HW  Den HAAg

PoStbuS 93060

2509 Ab  Den HAAg

t 070 314 96 96

e fom@fmo.nl

e info@fmo.nl

WWW.fmo.nl

NederlaNd oNderNeemt, 
Fmo FiNaNciert
 inveSteren in oPkomenDe mArkten

NederlaNd oNderNeem
t, Fm

o FiNaNciert
in

v
eS

te
r

e
n

 in
 o

P
k

o
m

e
n

D
e m

A
r

k
te

n


