
Business in Ethiopië 
 
Samen met Michiel Bernards, accountmanager bij de Rabobank, ben ik deze keer in 
Ethiopië. Een land dat voor mij nog steeds het imago heeft van hongersnood en 
inzamelacties, maar dat volgens de bedrijfsadviseurs van Agriterra zich heel snel aan het 
ontwikkelen is.  We hebben dan ook de opdracht om bij Duro Abaro Farmers’ Union  en een 
coöperatie de bestaande bedrijfsplannen te helpen verbeteren. 
 

De eerste dag  in Shasemene organiseren we een 
workshop met management en bestuur van de unie 
en haar coöperaties. De sfeer begint al goed als ik 
probeer ieders naam uit te spreken want dit leidt 
uiteraard tot grote hilariteit. Op basis van mijn 
ervaring met andere workshops voor Agriterra leid 
ik de groep redelijk gemakkelijk door de dag heen. 
Eerst wordt het bestaande bedrijfsplan 
gepresenteerd, gevolgd door de gouden bankregels 
van Michiel. Vertrouwen in de ondernemer is 
daarbij het uitgangspunt en dat is duidelijk nieuw 
voor hen. In de middag gaan we in verschillende 
groepen aan de slag met vraagstukken zoals wat de 
rol van de stakeholders is en hoe de relatie tussen 
de coöperatie en de unie te verbeteren is. Al met al 
een geslaagde workshop al was het best zoeken 
naar de juiste discussie-onderwerpen. Het business 
plan zag er namelijk al goed uit en wordt zeker na 

deze discussies nog beter maar vooral beter gedragen door de deelnemers. En dat is 
cruciaal voor de toekomst. 
 
De planning van de tweede dag is dat we eerst met de manager om tafel gaan om de 
strategie te bepalen voor de gesprekken met de graankoper en de bank die in de middag 
zullen plaats vinden. Het loopt echter anders; voordat we het weten zitten we in een 
klein kantoortje tegenover de directeur van de graankoper die ons tijdens het hele 
gesprek aan het filmen is met zijn telefoon. Dat voelt heel raar! Gelukkig pikken we de 
draad snel op en kunnen we de unie helpen door het onderwerp ‘vooruit betalen’ 
bespreekbaar te maken en voorstellen te doen om hiervoor ruimte in de 
onderhandelingen te creëren. 
 
Daarna gaan we naar de bank; dat gesprek verloopt 
soepel en niet alleen door de stroopwafels die ik voor 
hem heb meegenomen maar ook doordat de managers 
elkaar al kennen en er een goed businessplan aan zit te 
komen. Na de lunch genieten we van traditionele koffie in 
een straattentje en geeft Michiel concrete verbetertips 
voor het bedrijfsplan aan de manager. We hebben er alle 
vertrouwen in en ik zie uit naar de volgende 
adviesopdracht in het Noorden van Ethiopië. Het is al een 
feest om door dit prachtige land te reizen en mijn beeld 
van Ethiopië is voorgoed veranderd door de vrolijke en 
gastvrije mensen en door het prachtige groene landschap 
met vogels in alle mogelijke kleuren. 


