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Nederland & Benin

Planting the seeds for the future!
In de afgelopen tien jaar zijn de belangrijkste steden van
Benin enorm gegroeid, met als gevolg een toenemende
vraag aan kwalitatief goed voedsel en een tekort aan
groenten in het land. Door een beperkte toegang tot
apparatuur, hoogwaardige productiemiddelen (o.a.
goede kwaliteit zaden, mest, gewasbeschermingsmiddelen, etc.) en mogelijkheden voor financiering, zijn de
huidige systemen niet goed genoeg om het gat tussen
vraag en aanbod te kunnen dichten.
Om die redenen is het ontwikkelen van de tuinbouw sector
voor de Beninse overheid sinds 2016 een speerpunt.
Nederland wordt hierin beschouwd als een sleutelpartner.
Het programma van deze missie is opgezet op basis van
een recente marktstudie en vier business cases. Via
bedrijfsbezoeken, netwerkrecepties, 1:1 matchmaking en
gesprekken met de lokale overheid krijgt u glashelder
uiteengezet waar de kansen voor uw bedrijf liggen in
Benin.
Onderzoek en ontdek Benin tijdens deze fysieke handelen investeringsmissie naar Benin van 16 t/m 20 oktober
2022.

Voor wie?

Deze handelsmissie is interessant voor Nederlandse ondernemers die
actief zijn in de duurzame landbouw - met name in de tuinbouwsector.
De missie is specifiek gericht op bedrijven werkzaam in:
Productie en/of levering van kweek- en plantgoed voor de plantenteelt
(zaden van hoge kwaliteit, met name voor uien)
Productie en/of levering van agrochemische producten en biologische
agentia (met name meststoffen, bestrijdingsmiddelen en
beschermingsproducten)
Productie en/of levering van apparatuur voor groenteproductie en
behandeling, zoals koelhuizen, sorteer- en verpakkingsoplossingen;
Handel in groenten en fruit. Tot de voornaamste groenten in Benin
behoren tomaat, ui, chilipeper, habanero peper en wortel.
Financiering; kleine en middelgrote ondernemingen in Benin hebben
behoefte aan financieringsoplossingen tegen betere voorwaarden.

Daarnaast is de missie ook interessant voor:
Ondersteunende sectoren zoals water- en energievoorziening en logistiek
beheer (bv. betaalbare irrigatiesystemen).
Kennisinstituten; er is behoefte aan opleiding en vaardigheden op het
gebied van bodem- en waterbeheertechnieken, irrigatiesystemen,
voedingsstoffen voor planten en bemestingsschema's,
behandelingstechnieken na de oogst.
Productie en/of levering van agritech, digitale systemen en
adviesdiensten voor de productie van groente en fruit (remote sensing,
processing van satelliet data).

Wat heeft de missie u te bieden?

Een vierdaags programma met
verdiepende sessies, bedrijfsbezoeken
en 1:1 matchmaking.
1. VERDIEPENDE SESSIES
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek. In
vier business cases wordt nauwkeurig bekeken
hoe Nederlandse kennis en technologie waarde
kunnen toevoegen aan:
1. Het verhogen van de productiviteit en
opslag van uien in Benin
2. Klimaat slimme groente-innovaties
3. Professionele kleinschalige verwerking en
export van pepers
4. Toegewijde groothandel/detailhandel

2. BEDRIJFSBEZOEKEN
Bezoek lokale bedrijven, ontmoet de belangrijke
spelers binnen de waardeketen, bekijk bestaande
(Nederlandse) innovatieprojecten in Benin. Bekijk
de praktijk van de verdiepende sessies ‘in levende
lijve’ en de mogelijkheden voor uw bedrijf.
3. MATCHMAKING
Zeer ervaren matchmakers in Benin en Nederland
bieden op maat gemaakte contacten met
potentiële zakenpartners uit Benin.

Een overzicht van de studie en business cases kunt u hier vinden:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/Roadmap-to-strengthen-the-vegetables-sector-in-Benin.pdf

Deelname en kosten

Wie organiseert? En waarom?

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie,
uitgaande van max. 2 deelnemers. Bent u met meer
dan 2 mensen, dan kost iedere extra persoon € 250
exclusief btw.

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Cotonou, in samenwerking met
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en
psps business abroad.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve
programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en
lokale matchmaking. De reis- en verblijfkosten zijn voor
eigen rekening. De organisatie is niet aansprakelijk voor
eventuele annuleringskosten.

Nederland wil zoeken naar oplossingen voor mondiale
uitdagingen. Samen met buitenlandse partners werken
aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen
en gezamenlijk zoeken naar technologische en
maatschappelijke oplossingen voor een betere wereld.

De voertaal is Frans. De ambassade zorgt voor tolken
(Frans-Engels) voor de plenaire onderdelen. De kosten
voor vertaling tijdens individuele matchmaking zijn voor
eigen rekening. De uiterste aanmelddatum is 26
augustus 2022.

Meer weten? Of inschrijven?
Neem dan contact op met psps business abroad:
Thomas van den Boogerd , project manager
vdboogerd@psps-ba.nl
+31 (0) 70 322 9006
www.psps-ba.nl/

