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Michiel Uitdehaag, loco burgemeester van Wageningen heet de ruim 50 aanwezigen van harte
welkom. Hij vindt het bijzonder om een dergelijk internationaal gezelschap in de raadzaal van
Wageningen te mogen ontvangen en benadrukt het unieke internationale karakter van Wageningen.
Na New York en Rotterdam heeft Wageningen het grootste aantal nationaliteiten ter wereld binnen de
gemeentegrenzen. Een dergelijke veelheid aan internationale en interculturele invloeden zorgt voor
veel innovatieve initiatieven binnen en vanuit Wageningen. De gemeente ondersteunt de
samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen zoals Wageningen Universiteit
zoals deze ook vorm krijgt binnen het Participand netwerk, dat samen met MVO loont deze
bijeenkomst heeft georganiseerd.
Hierna volgt een introductie op internationale business modellen door prof.dr. Gerd Junne van The
Network University. De volledige presentatie is bijgevoegd bij dit verslag.
Nieuwe Business Modellen leiden tot ‘Verbinden en concrete stappen ondernemen, i.p.v. bij het
abstracte te blijven.’ Oude business modellen vormen basis voor enterpreneurship nu. De vraag
wordt daarbij gesteld: wat zijn al bestaande, mogelijke partners.
Aspecten van nieuwe business modellen:
Delen: leasen, gebruiken, geen eigendom
Ruilen: binnen eigen netwerk, staat haaks op globalisering. In aanvulling op mondiale ook terug op
lokale handelsbetrekkingen. Wederzijdse verantwoordelijkheid.
Creëren: dagelijkse innovatie. Van scheiding producten – consument naar partnerschap in innovatie.
Een ondernemer is geen Hindoe God met 8 armen. Geen eenpersoonsteam. Samenwerking staat
centraal bij succesvol internationaal ondernemen.
Hoe kunnen migranten een brug vormen? Als franchisenemer van een Nederlandse MKB.
Wederzijds leren binnen nieuwe partnerschappen. Hiervan kan de MKB leren (werkcultuur, netwerk
buitenland). Gezocht dus: geïnteresseerde MKBers en migranten
Gerd Junne kan op veel bijval rekenen van de aanwezigen in de zaal, die zich herkennen in de
geschetste dilemma’s maar ook in de genoemde ambities en de visie op samenwerking.

Hoe gaat internationaal ondernemen in de praktijk? Dit wordt toegelicht in een duopresentatie.
Max Koffi is vanuit zijn adviesbureau BelgersenKoffi is hij gestart met het project Gateway to Africa:
coaching van bedrijven die willen ondernemen in en met landen in Afrika. Hoe voorkom je
miscommunicatie door cultuurverschillen? Hoe haal je met je bedrijf het beste uit twee werelden en
het beste uit de mensen? Max werkt hier o.a. in samen met Olav Boenders van Wagagai. Als
Nederlandse ondernemer is hij jaren geleden gestart met een bloemenkwekerij in Uganda. Goede
samenwerking met Ugandese werknemers is hierbij essentieel. Het is belangrijk om het potentieel van
de werknemers optimaal te benutten en hen ook de kans te geven om te groeien. Goed
werkgeverschap is ook bij internationaal ondernemen een onmisbare succesfactor. Luisteren naar en
leren van elkaar.

Dagvoorzitter Qader Shafiq verzorgt een kort intermezzo voor de pauze door de aanwezigen te
vragen wie ondernemer is, wie ondernemer wil worden en wie er jaloers is op de ondernemers in de
zaal.
Vervolgens is het woord aan Robin Bukenya, één van de initiatiefnemers
van Participand en nu betrokken bij het vervolg van dit initiatief dat in 2011
en 2012 met veel succes netwerk- en uitwisselingsbijeenkomsten
organiseerden voor mensen en organisaties die vanuit Wageningen
betrokken zijn bij internationale projecten en internationaal georiënteerde
ondernemingen. Robin presenteert het initiatief Participand Broker. Zijn
presentatie is bij dit verslag gevoegd. Robin verzoekt de aanwezigen om
middels een vragenformulier hun verwachtingen ten aanzien van een
toekomstige functie van Participand aan te geven.
Na de pauze volgen deelsessies bij een vijftal Meeting Points in de zaal. Aanbevelingen die hier uit
volgen:
Investing in Africa / microfinance – Daniel Agbeko
Couple micro-finance with training
Content of training:
o Markets
o Networks and networking
o Customer satisfaction
o Opportunity recognition
Overall objective:
o opportunity for choice (political, social, economic)
o combination of Human Rights and entrepreneurship
Donor funding should continue BUT with capacity building

Nieuwe Business Modellen – Lotte Hanssen
Alle stakeholders: persoonlijke relaties
Vanuit bestaande structuren: van daaruit innoveren
Lokale context
Meervoudige waarde creatie
Social enterpreneurship – Alexander Nuer
What business model is good for Africa?
There is lack of leadership
Too many different directions
More than one objective must be identified
Financial viability
Failing social entrepreneurship creates negative social impact
Ownership and expectation
Import – export – Robert Okelo
Donor countries should be open to business with Africa
An application to facilitate import/export prices can be developed. The same application can be up
grated for online discussion to facilitate bottom-up discussion on the future of Africa.
The youth are eager for change and think as entrepreneurs. They have ideas that can be turned into
businesses.
Entrepreneurship is no longer looked as a crime.
The export of goods to Africa will always be an opportunity because of the difference in the level of
technological development.
Dit verslag is een beknopte weergave van een unieke, tweetalige werkconferentie. Sommige
presentaties waren in het Nederlands, sommige in het Engels.
De werkconferentie Internationale Business Modellen is een initiatief van Participand, MVO loont,COS
Gelderland, Oikos en Our Common Future 2.0. De werkconferentie is mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Wageningen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Informatie – information
facebook.com/Participand.now
www.cosgelderland.nl
www.mvoloont.com
www.nieuwebusinessmodellen.info

