
Wat dragen wij straks in de winter van
2012-2013? “Wij willen de verbinding

met de natuur herstellen. We wikkelen ons in
grote abstracte vormen, oversized sweaters,
capes, skirts en broeken. We concentreren ons
op natuurlijke vezels. Papier en hout zijn 
gerecycled, kleding is ook getransformeerd.
Alles heeft te maken met een hybride mix van
technologie en ecologie.”
Vinden we deze statements in de nieuwste
trendbijbel van Li Edelkoort, waar een pittige
prijs aan vast hangt? De aanwijzingen van onze
wereldberoemde trendforecaster wijzen inder-
daad in dezelfde richting, maar deze state-
ments van een collega zijn gratis. Nog opmer-
kelijker: ze worden geraadpleegd door mode-
ontwerpers in verre landen. Op de website van
het CBI, het agentschap van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, vinden confectiefabri-
kanten van Colombia tot Macedonië de toe-

gangspoort tot de toekomstige trends. Zo kun-
nen zij hun collectie tijdig aanpassen aan de
veranderende smaak in de Europese hoofd-
steden. Want weet het maar eens, als je zelf heel
ver van Amsterdam vandaan woont en in een
van de moeilijkste markten zit die er voor 
producenten in ontwikkelingslanden zijn, die
van de mode.
En werkt het ook? In combinatie met een
goede coaching, ja, stelt het CBI. Een uitge-
breid programma startte enkele jaren geleden.
Een expert van dit handelsbevorderende
agentschap bezocht in een half jaar tijd maar
liefst 150 producenten in Zuidoost-Europa,
Azië, Noord-Afrika en Zuid-Amerika. Zestig
bedrijven in acht landen overleefden het stren-
ge selectieproces. Na het volgen van trainingen
en technische assistentie presenteerden negen-
tien confectiefabrikanten uit Macedonië hun
collecties in Frankfurt en in het World Fashion
Centre in Amsterdam. Belangstellende klanten
die vroegen hoe snel ze konden leveren, kregen
als antwoord: “Binnen twee dagen.” Ook dat
hadden ze geleerd tijdens de exportbevorde-
rende trainingen, om de kloof met Europa te
leren dichten. Het CBI ondersteunde de lobby
van de ambassade, waardoor de 12 procent
invoerbelasting op geïmporteerde modestof-
fen naar Macedonië verdween. Deze was dode-
lijk voor de marges op hun collectie. Het
exportvolume kon hierdoor stijgen naar een
bedrag van meer dan 4,6 miljoen euro in
Nederland.

Hoe anders was de situatie veertig jaar gele-
den. Ook toen hingen er producten uit ont-
wikkelingslanden in de rekken: Afghaanse 
jassen van geitenhaar, lange Indiajurken. In de
nasleep van de hippietijd vond Nederland alles

mooi wat exotisch was en van heel ver kwam.
Tegenover Dick de Man (1950) gezeten komen
die beelden weer op, maar ze vallen nu op een
heel andere plaats. Om de Nederlandse export-
bevordering van vandaag te verklaren, gaat 
De Man terug naar de eerste jaren van het ‘Cen-
trum tot Bevordering van de Import uit ont-
wikkelingslanden’, afgekort tot CBI. Als deze
bevlogen Deputy Managing Director spreekt
over het begin van zijn CBI, waar hij 35 jaren
van meemaakte, dan is voor hem de Tweede
UNCTAD Conferentie in 1968 in New Delhi
het begin. “Dat was de aftrap. Toen besloten
regeringsleiders een systeem op te zetten om
de export uit ontwikkelingslanden te bevor-
deren. De tariefmuren werden verlaagd, om
ondernemers uit deze landen een kans te
geven. Trade not Aid, dat was de slogan uit die
jaren. Berend-Jan Udink, onze toenmalige
minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
besefte als geen ander hoe belangrijk handel is
voor de ontwikkeling van een economie. En de
exporteurs in ontwikkelingslanden hadden
geluk. De welvaart in ons land in die jaren was
enorm; de wereld lag aan onze voeten. Neder-
landers stonden open voor kleding en
gebruiksvoorwerpen uit verre landen. Er was
sprake van een kopersmarkt. Alles vloog weg.”
Is het toeval dat juist Nederland een organisa-
tie als het CBI oprichtte? Volgens De Man niet:
“Natuurlijk is het een bewijs van Nederlandse
handelsgeest, dat uitgerekend in dit distribu-
tieland een organisatie als de onze ontstond.
En het is ook niet toevallig dat het ministerie
ons in Rotterdam in het World Trade Center
vestigde, dicht bij de haven. Enkele andere
Europese landen kwamen pas later met soort-
gelijke organisaties. Sommige landen stopten
er zelfs alweer mee, zoals Duitsland.”
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TRADE VEERTIG JAAR HANDELSBEVORDERING

Nederlandse ambtenaren staan

wereldwijd te boek als

tophandelaren, zo diep zit de

handelsgeest in ons DNA. Al

veertig jaar helpt het agentschap

CBI ondernemers in

ontwikkelingslanden de

Nederlandse markt te veroveren.

Pardon, de Europese markt.

Pardon, de wereldmarkt.

Van Indiajurk 
tot Fashion

+ Tekst Jan Bom 

+ Fotografie Jan Bom, iStock, Sasho Dimoski

In die allereerste jaren was het niet zo dat de
exporteurs uit verre landen hun producten
afstemden op de smaak en de modes in het
Westen. Ze maakten wat ze zelf mooi vonden.
Het waren kleren uit hun eigen cultuur,
gebruiksartikelen, gereedschappen, decoratie-
ve voorwerpen voor in huis, zoals handgesne-
den olifantjes. Ze werden in de ‘Showroom’
van het CBI in het World Trade Center in Rot-
terdam tentoongesteld. De Man over de eerste
marktveroveringen van ‘zijn’ ondernemers:
“In die beginjaren hebben we ook verre vakan-
tiebestemmingen op de Nederlandse markt
geïntroduceerd. Dat is een enorme business
geworden. Niemand ging in die jaren nog naar
Egypte, naar de Dominicaanse Republiek,
Indonesië, noem maar op. Wij hebben tour-
operators uit deze landen op de Vakantiebeurs

een plaats geboden en aan de Nederlandse 
collega’s voorgesteld.”
De Man herinnert zich ook: “We hebben zeker
duizend bedrijven begeleid om de weg naar de
Europese markt te vinden. We organiseerden
coaching, kennisoverdracht en matchmaking.
We zetten er geen zak met geld neer, maar
stoomden bedrijven klaar om zelf geld te gaan
verdienen. En dat is nog steeds de sleutel voor
ons werk. Omdat Nederland op zijn beurt
weer een exporteur voor het Europese achter-
land is, verkenden we ook het markpotentieel
in andere landen.”

En dat kwam even goed uit, want na 1978
sloeg het economische klimaat volledig om. 
De verkopersmarkt werd een kopersmarkt. De
jaren van de ‘oliecrisis’ kwamen hard aan, met

een wereldwijde recessie. De vrolijke India-
jurken werden omgeruild voor somber zwart,
punkers verschenen in het straatbeeld. Vanuit
de stoel van De Man gezien: “De markten 
raakten verzadigd. We zagen een afnemende
belangstelling voor traditionele decoratieve
consumentenproducten. Westerse consumen-
ten begonnen hogere kwaliteitseisen te stellen,
en zochten naar veiligheid. Voor exporteurs
betekende dit een grote omslag in denken: van
een fabrikant die maakte wat hij altijd gemaakt
had tot een internationaal georiënteerde
ondernemer, die moest gaan produceren wat
de markt vroeg. Ik herinner me dat door deze
omslag 75 procent van het aanbod ongeschikt
was geworden als het niet zou worden aange-
past, 20 procent maakte zonder meer geen kans
meer en slechts 5 procent kon nog verkocht >

Dick de Man van het CBI:“In de jaren zeventig vloog alles wat exotisch was weg uit de winkel, maar al snel veranderde de verkopersmarkt in een kopersmarkt.
Sindsdien passen ondernemers uit ontwikkelingslanden zich voortdurend aan de Europese wensen aan.”
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winkelcentra zien. Welk textiel werd daar goed
verkocht? Wat dachten de exporteurs van
handdoeken en theedoeken? De meetlat kwam
erbij. Hoe lang en breed waren die? Hoe dik de
stof? De Man: “Toen is het idee opgekomen om
van een schip een kenniscentrum te maken.
Daar voeren we Europa mee door, vanuit 
Brussel naar Duitsland, tot aan Zwitserland
toe. Zo’n drijvend hotel bood de mogelijkheid
om in een periode van twee tot drie weken een
training te geven in tal van sectoren. Als we
aanmeerden, bezochten we de beurzen in
belangrijke lidstaten. De boot deed tegelijker-
tijd dienst als expositieruimte voor de impor-
terende handelaren, die onze gast waren.”
De successen van het CBI uit die tijd? De Man
corrigeert: “Ik zal nooit van onze successen
spreken. Het is altijd een kwestie van samen-
werking geweest.” Bovendien, als de begelei-
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worden. We gingen met de verandering mee
en begonnen ondernemers intensief te
ondersteunen bij het bieden van een op de
markt afgestemd aanbod.”
De Nederlandse handelsbevordering was in
Europa niet onopgemerkt gebleven. De voor-
loper van de huidige Europese Unie, de EEG,
besloot kennis over de Europese markt te gaan
delen met niet-EEG-landen. De Man: “Wij
werden uitgenodigd hier uitvoering aan te
geven. De ervaring met handelsmissies en
beurzen had ons geleerd dat het voor de deel-
nemers moeilijk te doorgronden was dat de
EEG weliswaar een markt met een en hetzelfde
buitentarief was, maar ook dat de individuele
markten per land hun eigenheid kenden. 
Je moet Duitsers anders aanspreken dan Italia-
nen of Britten. Die culturele verschillen maak-
ten exporteren vanuit ontwikkelingslanden
moeizaam. Er was nog veel meer kennis nodig,
ook van tarieven en non tariff barrières, van 
distributiestructuur, van trends.”
De Indiase maker van zwierige hippiejurken
kon niet langer in India blijven, maar kwam
naar Europa toe om dit continent te ontdek-
ken. Het CBI nam hem mee en liet hem onze
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En alweer veranderde de handelsmarkt. De
jaren negentig begonnen. De eenwording van
de Europese markt werd een feit: het is van-
daag een importmarkt van 4.725 miljard dollar
met 340 miljoen consumenten, de grootste ter
wereld, groter nog dan Azië of de Verenigde
Staten en Canada samen, waar de invoer van
goederen goed is voor 2.309 miljard dollar. Dat
lijkt handig voor exporteurs, om voortaan met
eenduidige regelingen te kunnen werken.
Voor een onderneming zijn vereenvoudigde
douanecontroles beslist een pluspunt. De Man
kreeg echter ook met de keerzijde te maken:
“Er was sprake van hoop en angst tegelijker-
tijd. Bij de harmonisatie van regelingen werd
vaak de strengste regelgeving van een lidstaat
de norm.” De lat voor de ondernemers uit ont-
wikkelingslanden kwam dus hoger te liggen.
De bedrijven die met vlag en wimpel slaagden?
De Man noemt als voorbeelden een producent
van elektronische componenten uit India,
auto-onderdelen uit Zuid-Afrika, buiten-
seizoengroenten uit Kenia, exotisch fruit uit
Latijns-Amerika en Thailand en operatie-
schorten uit Tunesië.
Maar de kwaliteitswedloop was daarmee nog
niet gelopen. De lat werd even later nòg een
standje hoger neergelegd, want vanaf midden
jaren negentig groeiden de eisen op sociaal en
milieugebied. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen kwam op. Dat er voor producten
als kleding geen kinderarbeid aan te pas kwam,
dat werd een issue in het Westen. De arbeids-
omstandigheden moesten in orde zijn. Orga-
nisaties buitelden over elkaar heen om de 
situatie te verbeteren. De Man: “Er was sprake
van wildgroei aan standaarden, keurmerken en
regelgeving. De exporteurs kregen daarmee te
maken: de afnemers eisten ieder verschillende
labels, de kosten daarvan moesten door de
ondernemers in ontwikkelingslanden gedra-
gen worden. De non-transparantie van de
regelgeving en de keurmerken was wel de
grootste barrière.” En alweer veranderde de
informatievoorziening van het CBI. In 1998
publiceerde de organisatie de eerste EcoTrade
Manuals, mede gefinancierd door Europese

partnerorganisaties. Het CBI startte een inter-
netsite met daarop online informatie over 
alle relevante markteisen. Daarmee bood de
organisatie de o zo noodzakelijke transparan-
tie voor exporteurs. De Man: “Onze boodschap
werd: efficiënter produceren, specialiseren,
kwaliteitscontrole, hoe ben ik een betrouw-
bare leverancier?” 

We schrijven najaar 2011. Duurzaamheid is in
ondernemersland de grote trend van de nieu-
we eeuw geworden. De eerste gespecialiseerde
winkels in duurzame kleding zijn alweer jaren
een feit, modewebshops tonen een keur aan
ontwerpen en designs. Wie dat wil, kan van-
daag volledig duurzaam gekleed gaan, van bio-
logisch afbreekbare schoenen tot een T-shirt
van ‘schoon katoen’. Grote warenhuizen en
modeketens besloten om meer biologisch en
meer fair trade in hun collecties te stoppen.
Toen het aanbod van kleine producenten niet
voldeed aan de vraag naar gigantische volumes,
kreeg een nieuwe organisatie steun van de
regering, het Initiatief Duurzame Handel
(IDH). Ook hier werkt het CBI mee samen.
Zoekt het IDH met grote concerns naar moge-
lijkheden om de ketens in ontwikkelings-
landen te verduurzamen, het CBI ondersteunt
parallel hieraan de mkb-ondernemers en hun
organisaties in diezelfde landen. Het CBI werkt
ook nauw samen met de brancheorganisatie in
de mode-industrie, Modint, waardoor twintig
Macedonische kledingproducenten werden
gematcht met dertig Nederlandse confectie-
inkopers. Hun belofte: wij kunnen mode 
leveren volgens Europese smaak, met verkorte
levertijden.
Het steekt De Man en zijn collega’s wel eens. In
Nederland is het CBI een onbekende afkorting,
zeker bij het grote publiek, maar ook in delen
van de MVO-gemeenschap. Toch zal de naam

niet verdwijnen, wanneer de organisatie vol-
gend jaar verhuist naar Den Haag en onder
eigen label samengaat met het Agentschap NL.
De reden? Anders dan in Nederland is de naam
CBI bij ondernemers en overheden in ontwik-
kelingslanden wel groot en bekend. Van 2007
tot 2010 coachte het CBI om precies te zijn 
512 bedrijven in het versterken van hun con-
currentiepositie op de Europese markten. 
Deze bedrijven realiseerden in die tijd samen
260 miljoen euro aan exporttoename en zorg-
den daarmee voor een groei van meer dan vijf-
tienduizend arbeidsplaatsen. Op dit moment
worden nog eens 1050 bedrijven gecoacht. De
Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde dit
najaar dan ook om de programma’s van het
CBI ‘in een breed aantal OS-landen’ te continu-
eren. Tot in de grote Wereldhandelsorganisatie
toe is er lof voor de Nederlandse handelsbevor-
dering. Pascal Lamy, directeur generaal van 
de Wereldhandelsorganisatie WTO, liet in 
september nog weten: ‘De steun van het CBI is
cruciaal, willen we ervan verzekerd zijn dat
ontwikkelingslanden voluit profiteren van de
toegang tot de huidige markten en de nieuwe
markten die zullen ontstaan wanneer de 
volgende onderhandelingen zullen zijn af-
gerond.’
De Man citeert de quote op de meest beschei-
den wijze, alsof het niet zijn verdienste is, of
die van zijn zestig collega’s en de externe
experts van het CBI. Als hij dat al zou vinden,
zou hij het niet passend vinden om het hardop
te zeggen. Hoe ondernemend van geest ook,
het CBI is als expertisecentrum een beleidsuit-
voerende organisatie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Resultaten kunnen alleen
door ministers of staatssecretarissen worden
geclaimd. 

www.cbi.eu
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1970 - 1980 

Welvaart

De Indiajurk
Producenten konden alles kwijt wat
ze zelf mooi vonden

1980 - 1990 

Economische crisis

De keukendoek
Producenten leerden producten te
maken, die wij nodig hebben

1990 - 2000 

Europese eenwording

Het operatieschort 
Producenten leerden aan de hoogste
kwaliteitseisen te voldoen

2000 - 2010: 

Duurzaamheid

Fashion
Producenten leerden commerciële
collecties te maken, rekening
houdend met duurzaamheidseisen

Hoe pasten producenten uit het Zuiden zich aan?

“We leerden zeker duizend bedrijven de weg naar de Europese markt te vinden.”

“Ik zal nooit van onze successen spreken. Het is altijd een kwestie van samenwerking geweest.”

ding van het CBI is afgerond, laat de organisa-
tie de ondernemers uit verre landen weer los.
Als ze de markt kennen en gereed zijn voor de
export, moeten de ondernemers uit het Zuiden
het zelf doen. En dat deden ze. Noem ze maar
eens, de bloementelers die de weg naar de Hol-
landse bloemenveiling vonden, nadat ze leer-
den over kwaliteit, over versheid, over verpak-
king. Frambozen uit Guatemala, kinderkle-
ding uit Cyprus, gietwerk uit Pakistan, huis-
houdtextiel uit Thailand. In de CBI-showroom
konden belangstellende importeurs commen-
taar leveren over prijs- en kwaliteitsaspecten
en op het productontwerp. Het CBI zette daar-
naast elke maand een sector in de schijnwer-
pers met special promotions, zoals bijvoorbeeld
verse en ingevroren vis. Met een kort bezoek
konden importeurs zo een groot aanbod in
hun sector terugvinden. Soms schrokken ze
echter ook. De Man: “Soms werd het aanbod
door Nederlandse producenten als bedreigend
ervaren. We kregen reacties uit de leer- en kle-
dingsector. We zouden concurrentieverstorend
bezig zijn, door producenten uit lage lonenlan-
den hier voor te stellen. Dat kon hoog opspelen,
tot aan Kamervragen in Den Haag toe.”
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