
‘Geloofme, Roemenië is een rijk land’

MauritsKuypers
Boekarest

Veel Nederlanders denken bij Roemenië
aan armoede, criminaliteit en corruptie
enzienhet landnietalsvolwaardig lidvan
deEuropeseUnie.Nederlandseonderne-
mersbegrijpenhierniets van.Voorhen is
het qua inwonersaantal zevendeEU-land
een groeimachine waar ze graag zaken
doen. Hoe populair Roemenië is onder
Nederlandse ondernemers blijkt duide-
lijk tijdensdeOrangeNightvandeNeder-
lands-Roemeense Kamer van Koophan-
del (NRCC), onlangs in het Hilton-hotel
inBoekarest.Honderdenmensenhadden
zich verzameld omKoningsdag te vieren.
‘Hetwordenerelk jaarmeer’, constateert
NRCC-voorzitter Sebastiaan vanHese te-
vreden.

Degastenkomenuit alle hoeken van
het bedrijfsleven, vertelt VanHese, inhet
dagelijks levendirecteur vanFokkerEn-
gineering inRoemenië: vankleineon-
dernemersmet slechts eenpaarmensen
indienst totmanagers vanmultinatio-
nals enhunklanten—ennatuurlijk een
heleboel gewonewerknemers.

De stemming is opperbest, enwaar-
omookniet. ‘Voor somberenhebben
wehier geen reden’, zegtHermanWie-
renga van ICT-bedrijfOrtec. ‘Roemenië
heeft voor onsde afgelopen jaren fantas-
tische resultatenopgeleverd.’Wieren-
gabegon inRoemenië in 2008, een jaar
nade toetreding tot deEUmet eenhand-
jevolmensen.Daarna ginghet hardmet
jaarlijkse groeipercentages van30% tot
40%.Nu staat er een volwassenorganisa-
tiemet 120mensen.

Ende corruptie, heeft hij daar dan
geen last van? ‘Natuurlijk is er hier cor-
ruptie’, zo zegtWierenga. ‘Dat valt niet te
ontkennen.Maar zo lang je geen zaken
doetmetdepublieke sectorheb je er als
bedrijfweinig last van.’Ortecwordt vol-
genshemhoogstensbeperkt in zijnmo-
gelijkheden. Zo is de gezondheidssector
inNederlandbijvoorbeeld eenbelang-
rijke klant,maar geldt dat voorRoeme-
niëniet. ‘Dat is ons voorlopig te riskant.’
Voorlopig,want: ‘Wat ze inNederland
ookmogendenkenoverRoemenië ende
EU,de situatie is sindshet land lidwerd
in2007wel degelijk verbeterd.’

Pieter Smit, Roemeniëdirecteur van

Fokker ontwerpt in
Roemenië een nieuwe flap
voor de Airbus 350.
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De uitbreiding van de
EU naar het oosten
heeft niet louter
ellende gebracht.
Roemenië is voor
Nederlandse
ondernemers
een groeimachine

het elektrotechnischbedrijf Alewijnse,
ziet dat net zo.Hij is al sinds 1992 inRoe-
menië enheeft het land in eennoodtem-
po zien veranderen. ‘Inhet beginwas
hier echtnogniks, ennu is onsbedrijf
inGalaţi een vandegrootste onderdelen
vandeAlewijnseGroep.’

Datwil niet zeggendatRoemenië geen
tekortkomingenheeft. ‘Dit land is rijk,
geloofme.Dehuman resources zijn fan-
tastisch, de ligging is gunstig enhet land
vruchtbaar.Waarhet aan schort is een
goedopenbaarbestuur.’

DeNederlandse ambassadeur Stella
Ronner-Grubačić ziet volopkansen voor

het bedrijfsleven. Volgenshaar zijn er
nu4800 inNederlandgevestigdebedrij-
ven actief inRoemenië enkunnenernog
best eenpaarbij. ‘Dit landheeft veel te
bieden.Natuurlijk zijn er de lage lonen,
maarniet alleendat.De energiekosten
zijn ook laag, de grond is goedkoopende
geografische ligging gunstig. Bovendien
zijnRoemenen—in tegenstelling tot
watwe inNederlandmisschiendenken
—relatief goedopgeleid, ze sprekenhun
talen en zijn erg ambitieus.’

Het zijnprecies de factorendie ook
voorOrtec vanbelang zijn, verteltWie-
renga.Maarmensenmoetenniet den-

kendatRoemeense informatici enpro-
grammeurs slecht betaaldworden. ‘Hun
lonen liggenweliswaar lager dan inNe-
derland,maar zebehoren inRoemenië
tot dehoogste vanhet land.’

OokFokkerbeknibbelt niet op loka-
le salarissen.ManagerVanHese: ‘Dat
kunnenweonsniet veroorloven,wantde
concurrentie omtalent is groot.’ En ta-
lent iswat hij nodigheeft. Zijnwerkne-
mers zijn geen fabrieksarbeiders,maar
hoogopgeleide luchtvaartingenieurs.
‘Wijwerkennubijvoorbeeld aanhet ont-
werp vaneennieuweflap voordeAirbus
350 en zijnbetrokkengeweest bij de ont-
wikkeling vande staart vandeprivéjet
Gulfstream650.’

DeRoemeense ingenieursdoen vol-
genshemniet of nauwelijks onder voor
hunNederlandse collega’s. Eenduide-
lijk bewijs daarvoor is dat eendeel van
zijnwerknemers inmiddels tekenbe-
voegdheidheeft voorhet ontwerpen van
vliegtuigonderdelen. ‘Dat krijg je niet zo-
maar.Dat is alleenweggelegd voorheel
ervaren enbetrouwbare ingenieurs.’

DeNederlandse scheepsbouw inRoe-
meniëmaakt ook veel gebruik vanRoe-
meense vaklui.DehavenstadGalaţi telt
een clusterNederlandsebedrijven (zie
kader) die prima resultaten laten zien.
In 2015werd ernog eennieuw recordge-
boektmet 25opgeleverde schepen, en
ooknu liggenerweer zes joekels aande
kadedie zo goedals af zijn: enkele sleep-
boten, eenmarineschip en twee echt
grote jongens voor offshoreplatforms in
Canada enNoorwegen.

Volgens eenwoordvoerder van
scheepsbouwerDamen is sprake vaneen
klassiekewin-winsituatie.De scheeps-
bouwershebbeneennieuwe impuls ge-
gevenaandehaven vanGalaţi, wat dus
goed is voorRoemenië.Maar ookNeder-
landprofiteert, want de goedkoperepro-
ductiemogelijkhedenhelpendeNeder-
landse scheepsindustrie concurrerend
te zijn opdewereldmarkt.

‘Roemenen zijn
goed opgeleid, ze
spreken hun talen
en zijn erg
ambitieus’

ScheepsbouwNederlands cluster in havenstadGalaţi
Nederlandse bedrij-
ven zijn niet alleen
te vinden in de Roe-
meense hoofdstad
Boekarest, maar ook
elders in het land.
In het noorden rond de
stad Cluj bijvoorbeeld
zitten veel automobiel-
bedrijven en agrariërs.
Het belangrijke
scheepsbouwcluster,
met Damen Shipyards
als spil, zit in Galaţi.

Nederlander van
het eerste uur is Pieter
Smit. Hij belandde in
1992 in Galaţi toen ‘er
echt nog niks was’.

Galaţi, een provincie-
stad aan demonding
van de Donau, had
net als veel andere
Oost-Europese havens
grote moeite de over-
gang naar het kapita-
lisme te overleven. En
toch besloot Smit zich
juist daar te vestigen.
Eerst met een klein
elektrotechnisch be-
drijfje onder de naam
Retec (The Romanian
Electro Trade & Engi-
neering Company).
‘Dat was echt pionie-
ren met een handjevol
mensen die van op-

dracht naar opdracht
leefden.’

In 2009 verander-
de dat. Het was het
jaar dat de grootste
scheepsbouwer van
Nederland, Damen
Shipyards, besloot de
scheepswerf van Ga-
laţi in zijn geheel over
te nemen. Toen ging
het snel, vertelt Smit.
Met Damen Shipyards
kwamen ook veel van
de vaste partners van
Damen uit Nederland
naar Galaţi. Elektro-
technisch bedrijf Ale-
wijnse was er een van,

en nam het bedrijf van
Smit grotendeels over.
Smit werd algemeen
directeur en zag het
bedrijf in een nood-
tempo groeien van on-
geveer 10 werknemers
naar zo’n 500man.

Ceo Dick Alewijnse
laat vanuit Nederland
weten dat voor hem
de investering in Roe-
menië een logisch ge-
volg was van de stap
van Damen. ‘Damen
is onze grootste op-
drachtgever. Dus als zij
besluiten ergens heen
te gaan, dan is voor

ons de keuze om te
volgen snel gemaakt.’

En Alewijnse stond
niet alleen. Op het
gigantische haventer-
rein van Galaţi vallen
de vlaggen van Damen
als eerste op, maar al
snel volgen ook andere
namen als Den Bree-
jen, Eekels, Helmers,
Heinen & Hopman,
Den Haan Rotterdam
en DMT.

Galaţi is met 2200
werknemers de groot-
ste van de 32 scheeps-
werven die Damen
wereldwijd heeft.

500
Het bedrijf van Pieter
Smit groeide in nood-
tempo van 10 naar
500 werknemers.

In 2009 nam
Damen de
scheepswerf
van Galaţi over
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