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Twinning?
Daarmee toon je als bedrijf
dat je verder kijkt.
Naar de toekomst en naar de
maatschappelijke evoluties
van vandaag. Met een open geest
en nieuwsgierigheid naar passende
innovaties uit Afrikaanse hoek.
Daarom nodigen we je graag uit om ons Twinning Partnerschap te
ontdekken. Het idee is niet uniek, wel concreet. Geen loze beloften, geen
wollige woorden. Maar een project met een tastbare uitkomst, dat je
medewerkers, klanten en andere belanghebbenden nieuwe inzichten biedt in
hun job en in jouw bedrijf. Dat maakt ons project zo waardevol.
Waarom? Bedrijven die hun omgeving ‘rijker’ maken, worden steevast
beloond voor die inspanningen, bijvoorbeeld door verhoogde motivatie en
creativiteit bij werknemers, en ondervinden positieve effecten, zoals een
duurzaam imago bij klanten en leveranciers.
Hoe? Exchange koppelt je aan een Afrikaans groeibedrijf dat voldoet aan
jouw verwachtingen en (toekomst)visie. We garanderen een match waarbij
de herkenbaarheid voor personeel, klanten en stakeholders groot is. Samen
met je twin bouw je vervolgens een partnerschap op met meerwaarde voor
beide partijen. Zo werk je mee aan de groei van een ambitieus bedrijf in
Afrika en krijg je op jouw beurt innovatieve inzichten.
Kortom, een echte (t)win-win.

BEDRIJFSSTAGE - ECOWERF
Het Leuvense EcoWerf organiseerde een bedrijfsstage voor haar
Rwandese Twin, Agruni. Tijdens een twee weken durende stage
werden drie medewerkers van Agruni ondergedompeld in de
dagelijkse werking van EcoWerf. Medewerkers van EcoWerf
werden actief betrokken bij de stage en hadden intensief contact
met hun drie Rwandese collega’s. Dit leidde tot een toegenomen
motivatie en enthousiasme bij het personeel van EcoWerf dat vol
trots haar expertise deelde met haar Afrikaanse collega’s.

(T)WIN-WIN!
• Agruni vond in EcoWerf haar visie voor de toekomst.
• EcoWerf bezocht verschillende van haar leveranciers en klanten tijdens de
bedrijfsstage. Zo toonde het bedrijf aan haar directe stakeholders hoe ze
een sociaal engagement opneemt.
• Lokale media kwam een kijkje nemen tijdens de bedrijfsstage. Zo werd het
initiatief ook op grotere schaal in de kijker gezet.
• Agruni kreeg de kans nuttige contacten te leggen binnen het netwerk van
EcoWerf.
• Het management van Agruni vergaarde nieuwe kennis omtrent
compostering en andere bedrijfsprocessen.

Bekijk al onze cases op exchangevzw.be/twinning

Twinning?
Dat kan op verschillende manieren. Het is steeds
een concreet partnerschap op jouw maat. Zo kan
jouw bedrijf zelf eigen accenten leggen om tot een
uniek partnerschap te komen. We geven je graag
enkele suggesties.
PERSONEELSMISSIES
Geef je personeel de kans om een expertiseopdracht uit te voeren bij jouw
Afrikaanse partner. Op die manier betrek je hen volop bij het partnerschap en
bied je hen een unieke ervaring in een Afrikaans land. Het uitvoeren van een
expertiseopdracht ter plaatse kan bovendien zorgen voor nieuwe inzichten in
hun job, verhoogde motivatie en toegenomen zin voor creativiteit en innovatie
bij je medewerkers.

BEDRIJFSSTAGE
Organiseer een stage voor jouw Afrikaanse partner in België. Zo kunnen
zij leren van jouw ervaring en kennis maken met je netwerk. Via een
bedrijfsstage kan je volledige bedrijf actief meewerken aan het partnerschap.
Door persoonlijk contact met medewerkers van het Afrikaans partnerbedrijf,
creëer je bovendien een gevoel van intrinsieke motivatie en waardering bij
het personeel. Opteer je ervoor om ook enkele van je partners bij de stage te
betrekken? Zo maak je duurzaamheid nog concreter!

INSPIRATION TOUR
Wil je jouw personeel trakteren op een onvergetelijke en verrijkende
ervaring? Neem ze dan mee op een unieke Inspiration Tour, waar ze
ondergedompeld worden in het Afrikaanse ondernemerschap en op culturele
ontdekking gaan. Ideaal om jouw team uit haar comfortzone te halen en
zo creativiteit te stimuleren. Bovendien krijg je de kans jouw eventuele
bedrijfspartner te bezoeken in Afrika!

PROJECTWERK
Werk samen aan hét project dat jouw Afrikaanse partner toelaat te groeien.
Bijvoorbeeld door een gedeeld project, waarbij jouw medewerkers vanop
afstand samenwerken aan een specifiek vraagstuk. Dit kan een marketingplan
of sales approach zijn, waar je medewerkers mee hun schouders onder zetten.
Het creëert een duidelijk doel voor collega’s, hier en in Afrika. Bovendien
passen ze hun kennis toe in een heel andere context. Kortom, een waardevolle
leerervaring die volledig aansluit bij de digitale omslag en werken vanop
afstand.

WORKSHOPS
Geef medewerkers een kijkje in Afrikaans ondernemerschap en
multiculturele communicatie. Door het organiseren van een op maat
gemaakte workshop breng je jouw medewerkers op de hoogte van het
partnerschap en dompel je hen onder in de wereld van de Afrikaanse
ondernemer.

Wij maken het jou gemakkelijk...
Wij staan open voor jouw suggesties, dat spreekt voor zich.
Logistieke en inhoudelijke ondersteuning wordt op alle
mogelijke manieren geboden. Bovendien zorgt Exchange ervoor
dat er professioneel communicatiemateriaal voorhanden is,
zodat je het partnerschap op een integere manier in de kijker
kunt zetten.
Een uiteenzetting door ons op jouw event? Een presentatie op
maat van jouw partnerschap? Een exclusief event, specifiek
rond jouw Twinning Partnerschap waarbij we bijvoorbeeld
werknemers van jouw Afrikaanse ‘twin’ overvliegen?
Het kan allemaal.
Waarom? Omdat we maximaal willen inspelen op jouw wensen.
Alleen zo bereiken we samen het gewenste resultaat van jouw
Twinning Partnerschap.
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Quontinulm, gespecialiseerd in consultancy rond voedselveiligheid en certificatie, stuurde haar zaakvoerder Bart Bosch naar
Malawi om daar een personeelsmissie uit te voeren. Bart voerde
een ‘mock audit’ uit bij Satemwa. Dat bleek een zeer nuttige
oefening, de zwakke punten en tekorten die bovenkwamen tijdens
de audit vormen nu het uitgangspunt voor het opzetten van
verbeterprocessen binnen het theebedrijf.

(T)WIN-WIN!
• Bart kwam terecht in een voor hem vreemde context en leerde een
nieuwe wereld kennen. Een echte eye-opener die hem nog steeds
inspireert en motiveert.
• De aanbevelingen van Bart moesten zowel ambitieus als realistisch zijn.
In de Afrikaanse context betekende dit creatief aan de slag gaan met
beperkte middelen. Dit leidde voor Satemwa tot een professioneel
uitgevoerde audit, naar Westerse maatstaven.
• Bart werkte persoonlijk advies uit voor Satemwa om haar productie beter
af te stemmen op de eisen van voedselcertificatie.
• Het engagement van Satemwa om haar kwaliteitsstandaarden naar een
Europees niveau te tillen, maakt een meer dan positieve indruk op haar
klanten.

6 mogelijkheden voor jouw
bedrijf in Zuid-Oost Afrika.
De werking van Exchange richt zich specifiek op vijf landen in Zuid-Oost
Afrika. Met name Oeganda, Rwanda, Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika.
Van elk van deze landen verzamelen we sinds 2001 (!) gegevens rond ondernemen,
reglementering, infrastructuur, import- en exportmogelijkheden, socioeconomische gegevens etc. Deze schat aan informatie gieten we in Country
Strategy Papers. Dit verslag is jouw gids om te ondernemen op het Afrikaanse
continent.

1. Markt van de toekomst
Het Afrikaanse continent wordt binnenkort het grootste handelsgebied ter wereld.
The Continental Free Trade Area zal op termijn uitbreiden naar 54 Afrikaanse
landen. Dat zijn nu al 1,3 miljard potentiële klanten.

2. Groei
Oeganda wordt tegen 2026 de op één na snelst groeiende economie ter wereld,
na India. Experten verwachten bovendien dat het Afrikaanse continent op termijn
de grootste economische motor ter wereld wordt.

3. Digitale revolutie
Zuid-Oost Afrika is de absolute koploper in de digitale revolutie. Projecties stellen
zelfs dat de mobile economy tot 8% van het Bruto Nationaal Product zal uitmaken
van Sub-Sahara-Afrika.

4. Grote diversiteit
Afrika is een van de meest diverse continenten ter wereld. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld,
worden er maar liefst 35 verschillende talen gesproken. Deze diversiteit is de
drijvende kracht achter de creativiteit en flexibiliteit van het continent.

5. Jonge en groeiende bevolking
Afrika zal binnenkort de grootste beroepsbevolking van de wereld tellen. Volgens
voorspellingen zal de bevolkingsexplosie tussen 11% en 15% bijdragen aan de groei
van het BBP in de volgende 15 tot 25 jaar op het continent!

6. Groot en onbenut potentieel
In Sub-Sahara-Afrika liggen de kansen voor het grijpen. Zo benut Mozambique op
dit moment slechts 20% van haar potentieel als landbouwnatie. Met o.a. nieuwe
initiatieven zou Mozambique in staat kunnen zijn om het volledige Afrikaanse
continent te bevoorraden met voeding.

PROJECTWERK - COMMA, MERKENMARKETEERS
Marketingbureau Comma, Merkenmarketeers uit Zedelgem
ontworp een marketingplan voor het Malawiaanse theebedrijf
Satemwa. Het plan focust op het betreden van de Europese markt
en geeft Satemwa zo de kans om haar producten te verkopen
op een nieuwe afzetmarkt. De enthousiaste medewerkers van
het marketingbureau werkten vanop afstand samen met het
management van het theebedrijf en slaagden er zo in een sociaal
project tot een goed einde te brengen!

(T)WIN-WIN!
• Dankzij het marketingplan heeft Satemwa nu een sterke strategie om
de Europese markt te betreden.
• Door de unieke context van de opdracht leerden de medewerkers
van Merkenmarketeers outside the box te denken. Dit verhoogt nog
steeds enorm hun creativiteit.
• Door de samenwerking met Merkenmarketeers kreeg Satemwa een
beter zicht op de Europese markt en hoe zich erop te bewegen.
• Dankzij de sociale insteek van het project slaagde Merkenmarketeers
erin gerenommeerde marketingexperten te engageren. Zo vergrootte
het
bedrijf haar netwerk aanzienlijk en kregen de jonge medewerkers de
kans om met echte ervaringsdeskundigen samen te werken.
• Merkenmarketeers plande een heus event in België om het partnerschap in de kijker te zetten. Zo kreeg Satemwa meteen de nodige
aandacht bij haar lancering.

Waarom Exchange?
Exchange bouwde sinds 2001 een lokaal en betrouwbaar netwerk in Afrika uit.
Diepgaande kennis over de regio, Afrikaanse ondernemingszin en specifieke
gewoontes zijn de basis van jouw Twinning Partnerschap.
Dankzij onze tien lokale Twinning Managers beschikken we over een betrouwbaar
team met jarenlange ervaring in Zuid-Oost Afrika en een breed netwerk ter plaatse.
Dankzij hun ervaring in de Afrikaanse ondernemerswereld hebben ze een diepgaande
kennis van de markt. Een Twinning Partnerschap wordt zo steeds lokaal opgevolgd
en ondersteund door betrouwbare en competente professionals.
Elk van onze vier medewerkers in Wilrijk leidt de werking in een bepaald Afrikaans
land. Zo beschikken we ook hier in België over de nodige ervaring en ondersteuning
voor jouw partnerschap. Zij zullen naast inhoudelijke assistentie ook tal van
logistieke en administratieve taken op zich nemen. Als partner krijg je zo een
vast aanspreekpunt in België dat de communicatie met jouw Afrikaanse partner
faciliteert. Onze communicatieverantwoordelijke zorgt er bovendien voor dat je alle
nodige input krijgt om effectief te communiceren over jouw engagement.
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PERSONEELSMISSIE - HORECA PARTNERS
Horeca Partners, een gevestigde waarde op het gebied van horeca,
toerisme en vrije tijd in Vlaanderen, engageerde zich om een
groep hotelmanagers in Oeganda en Rwanda te ondersteunen.
Zaakvoerder Filip Nicasi trok naar Oeganda om er een workshop te
geven aan een enthousiaste groep managers en blijft de managers
vanop afstand ondersteunen via webinars en videocalls. De ideale
gelegenheid voor Horeca Partners om ervaring op te doen met
digitale assistentie en bovendien krijgt het een zaakvoerder met
verfrissende ideeën terug.

(T)WIN-WIN!
• Door de uitwisseling van ideeën met Afrikaanse sectorgenoten, kreeg
Horeca Partners een uiterst creatieve manager terug na de
personeelsstage. Een must in de sector in tijden van crisis.
• De deelnemers aan de sessies kunnen nog steeds een beroep doen op
Filip van Horeca Partners. Zij contacteren hem regelmatig om bijkomend
advies in te winnen.
• Om zich aan te passen aan de culturele context van de Afrikanen moest
Filip nieuwe technieken gebruiken tijdens zijn workshop. Deze technieken
gebruikt hij nu ook tijdens zijn werk in België.
• Hotelmanagers in Oeganda kregen dankzij Filip een nieuwe visie op hoe
ze als hotel uniek kunnen zijn. Een absolute must in een sector die veel en
sterke concurrentie kent.
• De webinars en digitale ondersteuning die Filip biedt, blijken een echte
meerwaarde voor Horeca Partners nu ook zij volop moeten inzetten op
digitale dienstverlening.

De meerwaarde van
Twinning voor jouw bedrijf.
Een Twinning Partnerschap heeft een positieve impact op zowel je Afrikaanse
partner als op jouw eigen bedrijf. Onze flexibele manier van werken laat toe
het partnerschap in te vullen volgens jouw persoonlijke noden en wensen. Een
Twinning Partnerschap biedt de mogelijkheid om een uniek HR-beleid te voeren,
een sterk sociaal verhaal te schrijven en om een groeimarkt te leren kennen
vanop de eerste rij.

HR, personeel als sleutel tot succes.
Door medewerkers in te schakelen in het partnerschap help je Afrikaanse bedrijven
groeien en bied je jouw medewerkers bovendien enorme leerkansen. De Afrikaanse
markt kenmerkt zich door haar innovatieve en creatieve aanpak, eigenschappen
die je via het partnerschap kan overbrengen bij je werknemers. Een interculturele
ervaring blijkt tevens de ideale manier om high potentials in een uitdagende context
verder te vormen.

Employer Branding: waarde voor de volgende generatie
In de ‘war for talent’ heb je zo als innovatieve werkgever meer dan een streepje
voor. Bovendien laat het partnerschap je toe een brede groep medewerkers te
betrekken bij een sociaal verhaal. Directe contacten met Afrikaanse tegenhangers
zorgen voor een enorm engagement en betrokkenheid en verhogen de motivatie.
Zo bied je medewerkers een relevant doel, wat essentieel is voor elke werkgever in
de 21ste eeuw. Zowel offline als online.

Business! Verken de Afrikaanse markt op een
eenvoudige en doordachte manier.
Zuid-Oost Afrika is de groeimarkt van de toekomst! Een jonge bevolking, een
groeiende middenklasse, een enorme arbeidsmarkt gekoppeld aan een ware
digitale revolutie en een uiterst ondernemend klimaat. Kortom, een ideale context
om als bedrijf nieuwe markten te verkennen. Bovendien is er vandaag een groot
onbenut potentieel in de regio waar slimme ondernemers handig op in kunnen
spelen!
Door de match met een gelijkaardig bedrijf krijg je meteen toegang tot een groot
en relevant businessnetwerk en maak je in een veilige context kennis met
jouw bedrijfssector. Misschien kan je zelf de mogelijkheid onderzoeken om met je
Afrikaanse twin een echt businesspartnerschap uit de grond te stampen? Van een
win-winverhaal gesproken!

Jouw Afrikaanse twin in slechts 3 stappen:
1. Contacteer Exchange en geef ons jouw visie op een ideale
Afrikaanse twin. Dit kan via mail (info@exchangevzw.be) of
telefonisch (+32 (0)3 740 06 90).
2. Geen bedrijfspartner gespot binnen ons huidige portfolio?
Dan gaat Exchange voor jou op zoek naar de ideale partner in
Afrika.
3. Samen met je bedrijfpartner teken je de lijnen van het
partnerschap uit. Exchange zorgt ervoor dat je een
persoonlijk en zo direct mogelijk contact kan hebben met
jouw Twinning Partner.
Let the magic happen!

BEDRIJFSSTAGE - REO VEILING
Het Malawiaanse bedrijf Tradeline vond in REO Veiling haar
ideale twin. De veiling uit Roeselare stuurde haar Ere-directeur
ter plaatse om samen met Tradeline een langetermijnstrategie
uit te werken en nodigde het management later ook uit in
Roeselare om vanop de eerste rij kennis te maken met haar
werking. REO Veiling werkte een intensief programma uit
boordevol inspirerende bedrijfsbezoeken en strategische sessies.

(T)WIN-WIN!
• Tradeline maakt vanop de eerste rij kennis met een grootschalige
Europese veiling. De opgedane kennis past het rechstreeks toe in haar
eigen werking.
• REO Veiling kan haar duurzame missie op een concrete wijze uitdragen
naar een ander continent.
• De Ere-directeur van REO Veiling is nog steeds in contact met Tradeline.
Zo heeft het Malawiaans bedrijf een ervaren mentor ter beschikking.
• Zowel leden als partners van de veiling maakten persoonlijk kennis met
Tradeline. Het bedrijf toont zo aan haar stakeholders dat het een pionier is
op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
• Op landbouwvlak kan Malawi zich op termijn ontpoppen tot een
belangrijke voedselleverancier in de wereld. Door haar partnerschap kan
REO de laatste trends oppikken in een groeiende en boeiende markt.

Concreet, duurzaam
ondernemen start bij
jouw bedrijf.
Neem daarom vrijblijvend contact op via info@exchangevzw.be.
We wijzen je graag de weg naar het Twinning Partnerschap dat past bij jouw bedrijf.
Frank Foulon - General Manager
frank.foulon@exchangevzw.be - +32 (0)477 58 09 98
Frank werkte in zijn lange carrière reeds bij grote Belgische bedrijven
zoals KBC, Sabena en Proximus. Internationale opdrachten behoorden
frequent tot zijn takenpakket.

Sybren Devoghel - Programme & Marketing Manager
sybren.devoghel@exchangevzw.be - +32 (0)479 17 20 77
Sybren is een ambitieuze Young Professional met een sterke
economische achtergrond en specialisaties in marketing en
ontwikkelingseconomie.

Eline Ghysels - Programme Manager
eline.ghysels@exchangevzw.be - +32 (0)474 11 19 96
Eline heeft uitgebreide ervaring in de ontwikkelingssector. Zowel in
haar studies internationale betrekkingen als haar werkervaring bij
Broederlijk Delen en Exchange.

Eva Escobar- Programme Manager
eva.escobar@exchangevzw.be - +32 (0)471 89 49 14
Eva is de encyclopedie van Exchange. Met meer dan 12 jaar ervaring
bij onze organisatie kent ze ons lokale netwerk door en door.

Exchange vzw - Sneeuwbeslaan 20 bus 8 2610 Wilrijk, België
T +32 (0)3 740 06 90
E info@exchangevzw.be
www.exchangevzw.be
Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram via @Exchangevzw

Deze bedrijven inspireerden
hun medewerkers, klanten
en leveranciers met hun
Twinning Partnerschap.

