
 

 

 

Dinsdag werd Mexico opgeschrikt door een verschrikkelijke aardbeving. Laat dat u niet tegenhouden 

om er te ondernemen. Mexico is een land met enorm groeipotentieel. 

 

‘Er is zoveel nog niet aanwezig in het land. Een goed zakelijk idee heeft grote kans slagen,’ zegt directeur Hessel Kaastra 

van LeasePlan Mexico. Hij schreef vijf jaar lang businessplannen op het hoofdkantoor van LeasePlan voordat het 

autoleasebedrijf hem vroeg om Mexico te veroveren. Hij vertrok in 2008 met een zakenpartner naar Mexico Stad. ‘De 

eerste maanden waren een soort wittebroodsweken. De collega´s waren leuk, de klanten geïnteresseerd, de leveranciers 

bereidwillig en iedere dag taco´s eten vond ik niet erg.’ 

Naarmate de directeur van LeasePlan Mexico langer bezig was, bleek het zaken doen complexer dan het schrijven van 

een businessplan. ‘Klanten dreigden op te stappen als de dienstverlening niet verbeterde en prijsdiscussies waren aan de 

orde van de dag. Enkele leveranciers probeerden callcentermedewerkers om te kopen, en na een half jaar kon ik geen 

taco meer zien.’ 

Regionale favoriet 

Economisch gaat het Mexico voor de wind. Het bbp groeide in 2011 bijna 4% en voor de komende jaren wordt eenzelfde 

groei verwacht. Na Brazilië is het de grootste economie in Latijns-Amerika. Voor ABN Amro is het land de komende 

twee jaar de regionale favoriet, mede omdat het buurland Verenigde Staten uit het economische dal lijkt te klimmen. 

Daarvan zal Mexico, dat ook wel wordt gezien als het vijfde bric-land, profiteren. Volgens ramingen van het CIA World 

Factbook ging driekwart van de Mexicaanse export vorig jaar naar de VS.  

Ook Kaastra is overtuigd geraakt van de mogelijkheden van het land. ‘Mexico heeft een ongelooflijk groeipotentieel. 

Zoveel dingen zijn niet aanwezig in het land en zoveel dingen niet geregeld. Als je als ondernemer met een goed zakelijk 

plan komt, heeft dat om die reden grote kans van slagen. Dat is in Nederland wel anders.’ 

  



Handelsverdragen 

Handelscijfers bevestigen de trend: Midden- en ook Zuid-Amerika vallen steeds meer in de smaak bij Nederlandse 

bedrijven. Mexico is na Brazilië de belangrijkste handelspartner in Latijns-Amerika voor Nederland. Na de Verenigde 

Staten is ons land de grootste investeerder in Mexico. Circa 300 Nederlandse bedrijven hebben een financieel belang in 

Mexicaanse bedrijven. ‘Door de strategische ligging, de grote interne markt van 130 miljoen mensen en 

handelsverdragen met de VS en Europa is Mexico een interessante markt,’ zegt directeur Sven Kallen van Transfer Latin 

Business Consultancy. Het adviesbureau helpt Nederlandse bedrijven bij het betreden van Latijns-Amerikaanse 

afzetmarkten. 

TLBC krijgt steeds vaker aanvragen binnen van Nederlandse bedrijven die actief willen worden in Mexico. Veel 

bedrijven namen midden jaren negentig door de Tequilacrisis afstand van het land, maar sinds 2009 is een kentering 

zichtbaar. ‘Het land wil banen creëren, liefst met een klein beetje opleidingsniveau erbij. Als je als ondernemer 

werkgelegenheid naar het land brengt, word je met open armen en de nodige fiscale voordelen ontvangen,’ zegt Kallen. 

Drugsoorlog 

In Nederland is het land veelvuldig in het nieuws door de binnenlandse drugsoorlog. Kaastra heeft zijdelings met de 

strijd te maken gehad. Er worden weleens leaseauto’s gestolen en één voertuig is ook voor een misdrijf gebruikt. Toen de 

politie de auto vrijgaf, trof hij een bebloede kofferbak aan. Hij vindt niet dat de strijd tussen drugsbaronnen en de 

regering ondernemers moet afschrikken. ‘Het geweld speelt zich vooral af tussen bendes en politie in geïsoleerde 

gebieden in het noorden. Daar rijdt ook wel eens een leaseauto van ons. Ikzelf ben in 3,5 jaar tijd in Mexico nog nooit 

met misdaad geconfronteerd.’ 

De directeur van LeasePlan Mexico heeft ook geleerd van zijn fouten. Hij ziet het tegenwoordig als een dagtaak om zijn 

inmiddels 45 Mexicaanse collega’s uit te leggen waarom hij een bepaald doel wil bereiken en hoe een werknemer in 

aanmerking kan komen voor loonsverhoging. Als een klant dreigt op te stappen, raakt hij niet meer in paniek. ‘Het is een 

onderhandelingstactiek die te pas en onpas wordt gebruikt. Je doet gechoqueerd, schrijft een verbeteringsplan en een 

week later is alles weer koek en ei.’ 

Corrupte leveranciers 

De corrupte leveranciers en werknemers hebben het veld moeten ruimen. ‘Ik heb niet de illusie dat ik er nooit meer mee 

wordt geconfronteerd, maar ik stimuleer en beloon initiatief en openheid. Ze vinden mij af en toe nog steeds een rare 

denk ik, maar dat vind ik niet erg,’ zegt Kaastra. 

Tips van Sven Kallen voor succesvol ondernemen in Mexico 

 Weet wat de mogelijkheden zijn voor op de Mexicaanse markt. Die is met bijna 110 miljoen consumenten 

gefragmenteerd en kent regionaal veel verschillen. Grondig marktonderzoek is nodig om kansen te 

verkennen en zakenpartners te selecteren; 

 Bij grens-, belasting- en contractformaliteiten laat de Mexicaanse bureaucratie zich het meest gelden. Geduld, 

vasthoudendheid en realisme is de enige remedie; 

 Maak gebruik van experts, zoals lokale juristen. Win van tevoren informatie in over lokale wet- en regelgeving. 

Er zitten soms onverwachte ‘addertjes onder het gras’; 

 Nederlandse mkb-bedrijven denken in Mexico vaak in dezelfde tijd als in Europese landen resultaat te boeken. 

Een order binnenhalen duurt echter vaak twee tot drie keer langer; 

 Een deal is niet zomaar gesloten. Mexicanen houden van hard onderhandelen. Zorg dat het eerste voorstel 

voldoende marge laat; 

 Mexicanen willen weten wie achter het bedrijf zit. Een persoonlijke relatie opbouwen met uw Mexicaanse 

zakenpartner is belangrijk; 

 Kom op tijd op zakelijke afspraken, maar eis dat niet van uw Mexicaanse zakenpartner. Een Mexicaan hecht 

weinig waarde aan punctualiteit, mede vanwege de onvoorspelbare reistijden in grote steden. Het typisch 

Mexicaanse ahorita (letterlijk: ‘nu’) varieert van 10 minuten tot een uur; 

 Een Mexicaan zal het waarderen als zijn buitenlandse zakenpartner de Spaanse taal enigszins beheerst of 

tracht te spreken. De handelstalen zijn Spaans en Engels. Engels wordt vooral goed gesproken in de 

belangrijke industriële stad Monterrey in het noordoosten. 

 


