
Succesvol ondernemen met de  

data, kennis en netwerken van de KvK

Greenport Gelderland
gaat internationaal

Locatie Nationaal Fruitpark, Bonegraafseweg 59 in Ochten

Programma

15.30 uur Ontvangst en netwerken

16.00 uur Opening

door Jeroen Bos, directeur regionale dienstverlening Kamer van Koophandel en

Tom van Wijk, voorzitter Ondernemersinitiatief Greenport Gelderland

16.05 uur Internationalisatie, kans of bedreiging?

door Ruud Huirne, directeur Agri & Food Rabobank Nederland

16.25 uur Hoe start ik een tuinbouwbedrijf in Oost-Europa?

door Dirk Aleven, FoodVentures

16.45 uur Tafelsessie ronde 1

17.30 uur Buffet en netwerken

18.30 uur Tafelsessie ronde 2

19.15 uur Oogsten en zaaien, door Jeroen Bos

19.30 uur Informatiemarkt en netwerken

23 september 2014 vanaf 15.30 uur

Ontdek uw
kansen over

de grens!



In samenwerking met:

ARNHEM-NIJMEGENBOMMELERWAARD & NEERIJNEN

Tafel 1: Kies een markt! door Henk-Willem Spaargaren, OZ Planten

“In Oost-Europa is eenzelfde soort vraag naar planten als in Noord-Europa, maar in het ene land wil

de klant een orchidee met lange stelen en in het andere land juist korte. Ook maakt het nogal uit of

je planten naar de Aldi gaan of naar een tuincentrum in het hogere segment”. Levert u aan het juiste

kanaal? Henk-Willem Spaargaren zet in op unieke product-markt-combinaties.

Tafel 2: Ga er zelf op af! door Gerard van der Knijff, ERC Machinery

“Het internationaal vermarkten van onze slimme oplossing voor verwerking en verpakking van

agrarische producten bleek lastiger dan gedacht. Export van je eigen product vraagt om een mentale

stap van de ondernemer”. Heeft u die stap al gezet? Gerard van der Knijff heeft zijn eigen

ervaringsregels voor succes en legt uit hoe zij hun agenten sturen.

Tafel 3: Haal rendement uit de keten! door Paul van Bergen, JC van Kessel Groep

“Met The Dutch Standard hebben we een unieke samenwerking om fruitteeltbedrijven te ontwikkelen

in het buitenland.” Overweegt u om actief te worden in het buitenland? Paul van Bergen ziet kansen

voor fruittelers, maar vooral voor de toeleverende sector.

Tafel 4: Zoek je klant dichtbij! door Harm Horlings,

zelfstandig ondernemer en voorzitter Duurzame Boomkwekers Nederland

“Turkije kan een interessante afzetmarkt zijn maar daar zou ik persoonlijk niet voor kiezen.” Bent u

van plan een nieuwe markt te veroveren? Harm Horlings gelooft dat er nog veel te winnen is in

bijvoorbeeld de Duitstalige landen en vindt samenwerking een bittere noodzaak.

Tafel 5: Durf te delen! door Geert Kuijpers, Paletti Growers

“De markt voor bloemen en planten is dichterbij dan je denkt. Potentiële Duitse klanten zitten naast

de deur maar vinden moeilijk toegang tot het nabijgelegen Nederlandse assortiment.” Hoe werk je

samen met Duitse en Nederlandse collega’s en wat levert dat op?” Geert Kuijpers coördineerde de

samenwerking van Paletti Growers en kent de voorwaarden voor succesvolle samenwerking.

Tafel 6: Zorg voor onderscheidende positionering! door Michel Duijvesteijn, Zentoo

“Als kweker alleen is het te kostbaar om een eigen merk te ontwikkelen.” Vraagt u zich af wat

gezamenlijke marketing oplevert? Michel Duijvesteijn legt uit wat het verschil is tussen verkoop en

marketing en gaat in op internationale kansen voor chrysantenkwekers.

Tafel 7: Denk een stap vooruit! door Alex van Nifterik en Boudewijn Haase, Van Nifterik Holland

“Als ondernemer kun je verschillende keuzes maken: een stap vooruit kan een stap terug zijn. Het is

echter geen garantie op succes.” Denkt u na over een stap voorwaarts of achterwaarts in de keten?

Alex van Nifterik en Boudewijn Haase zijn met eigen vestigingen aanwezig in de Oekraïne en in China

en vinden dat ook binnen organisaties grenzen moeten vervagen.

Meer informatie over het programma?

Neem contact op met José van Gerven (KvK) T 06 55824418  E jose.van.gerven@kvk.nl

Aanmelden?  Ga naar de website www.kvk.nl/ggi


