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oFFshoRinG | nieuwe lanDen

 V
oor veel nederlandse on-
dernemingen, en zeker 
voor de allergrootste, staat 
offshoring synoniem voor 
het gebruikmaken van re-

sources in india. Voorbeelden van 
deze gebruikers zijn kPn, aegon, ing, 
abn amro, kLM en shell, die veel it-
werk uitbesteden aan de grote indiase 
dienstverleners. Verschillende van 
deze indiase bedrijven hebben al eigen 
vestigingen in nederland, en groeien 
snel. india’s grootste it-aanbieder is 
tcs (tata consultancy services) en 
telt meer dan 143.000 werknemers, 
met 140 kantoren in 40 landen. Ook 
zijn de indiërs op overnamepad: in-
fosys nam in 2007 de bPO (business-
processoutsourcing)-activiteiten van 
Philips over, die uitgevoerd worden 
in vestigingen in Polen, india en thai-
land. Verschillende nederlandse soft-
ware- en it-producenten, waaronder 
cordys, Philips en coMakeit, gebrui-

ken eigen ontwikkelcentra in india. De 
nederlandse it-samenwerking met 
india heeft al een omvang van 1 mil-
jard dollar per jaar bereikt. 

bredere�keuze
Ook een groeiend aantal kleinere en 
middelgrote nederlandse bedrijven is 
betrokken bij offshoring, waarbij hun 
landenkeuze veel breder is dan alleen 
india. Het werk gebeurt in onder meer 
nepal, thailand, Maleisië, Vietnam, 
bangladesh en china. De verwachting 
is dat de interesse voor andere landen, 
waaronder de Filipijnen en Pakistan, 
zal toenemen. buiten deze ‘farshore’ 
landen is er een groeiend gebruik van 
‘nearshoring’, waarbij onder meer 
Polen, roemenië, Oekraïne en ser-
vië reeds behoorlijk ingeburgerd zijn. 
Minder bekende europese landen 
proberen ook voet aan de grond in ne-
derland te krijgen, zoals Wit-rusland, 
turkije en Moldavië.

fActoren�biJ�de�lAndenkeuze
een groot aantal factoren speelt bij 
de landenkeuze een rol, en is mede 
afhankelijk van de offshorestrategie 
van de onderneming. Van belang zijn 
onder meer de beschikbaarheid van 
human capital, het overheidsbeleid, 
het specifieke aanbod van it- en bPO-
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De belangstelling voor offshore sourcing, het laten uitvoeren van werkzaamheden in landen met 
lagere loonkosten, is weer aan het toenemen. De economische crisis zorgde er de laatste jaren 
voor dat IT-projecten uitgesteld of afgeblazen werden, en dat de schaarste aan IT’ers minder urgent 
werd. Deze situatie is nu aan het veranderen, en bedrijven gaan offshoring weer actiever inzetten. 
De mogelijkheid tot kostenbesparing staat hierbij centraal. Een van de onderwerpen die bij de off-
shoreroute een rol spelen, is de landenkeuze: welke bestemming is voor ons het beste geschikt? 
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dienstverleners en de technologische 
infrastructuur. Het werken met minder 
bekende landen hoeft geen probleem 
te zijn, mits de voorbereiding, inclusief 
de partnerselectie, grondig wordt ver-
richt. De volgende factoren spelen op 
dit moment een prominente rol. 

loonkoSten
Vanwege de economische situatie 
staat bij veel offshoregebruikers het 
kostenaspect centraal. De gestegen 
tarieven in sommige landen zorgen 
voor een geografische verschuiving. 
in india gaan bedrijven nu vaker naar 
steden zoals gurgaon, Pune of cal-
cutta. Ook bij de nearshorebestem-
mingen is een trek richting periferie 
merkbaar. in het geval van Oekra-
ine dus niet meer kiev maar naar 
charkov, Odessa of Lviv. in roeme-
nië gaat de voorkeur niet meer naar 
boekarest maar naar cluj of brasov. 
in dit verband blijft de opmars van 

china doorgaan: de kosten voor pro-
grammeurs zijn er lager dan in india, 
zeker indien gekozen wordt voor de 
‘second-tier’ cities zoals Hangzhou, 
Dalian, chengdu en shenzhen. Ook de 
belangstelling voor andere aziatische 
landen, zoals bangladesh, moet in dit 
licht gezien worden. 

Het�tAAlASpect
De offshore interesse voor business-
processoutsourcing begint op te ko-
men, en hierbij kan de beheersing 
van de nederlandse taal vereist zijn 
(bijvoorbeeld bij werkzaamheden op 
het gebied van contactcenters, of be-
paalde administratieve werkzaam-
heden). Vooral suriname is hierbij 
aantrekkelijk: het nederlands wordt 
er als moedertaal gesproken, men is 
er zeer bekend met de nederlandse 
cultuur en de loonkosten liggen er 
relatief laag. Vanuit nederland is niet 
meer te merken of het gesprek in ons 

Op de Expotech, een IT-beurs in Palestina.

onbekende�
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PALESTINA
Meer dan 10.000 Palestijnse IT-speci-
alisten werken reeds in het Midden-
Oosten, en elk jaar studeren 2500 
informatici af aan lokale universitei-
ten. De lokale bedrijven bieden een 
groot scala aan IT-diensten aan en 
beschikken over kennis van de meest 
gangbare softwareomgevingen en 
programmeertalen. De beheersing 
van de Engelse taal is er goed en het 
personeelsverloop is laag. Ameri-
kaanse multinationals zoals HP en 
Cisco laten al IT-werk in Palestina 
uitvoeren. Ook enkele Nederlandse 
bedrijven, waaronder eBenefits, be-
steden er uit. De jaarlijkse Expotech-
conferentie in Ramallah vond plaats 
in november 2010, en trok verschil-
lende Nederlandse deelnemers. Ook 
voor Palestina is de Nederlandse 
overheid bereid om investerings-
subsidies te verlenen. Palestijnse 
dienstverleners kunnen ook inge-
schakeld worden om de exportmo-
gelijkheden in het Midden-Oosten te 
verkennen.
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soneel een servicegerichte houding 
en is het verloop er laag. Ook turkije 
biedt nederlandstalige diensten aan, 
waarbij het werk wordt verricht door 
teruggekeerde turken, die vloeiend 
nederlands spreken. 

nieuWe�AfzetmArkten
Offshorelanden kunnen niet alleen 
gebruikt worden als productielocatie: 
het zijn ook potentiële afzetmarkten. 
een bedrijf als exact laat niet alleen 
zijn software ontwikkelen in Malei-
sië, het verkoopt ook zijn producten 
in zuidoost-azië. in tijden van eco-
nomische crisis moet een mogelijk 
kostenvoordeel daarom niet het enige 
criterium zijn voor de keuze voor off-
shoring. Het Midden-Oosten biedt ook 
exportmogelijkheden, en china is voor 
sommige nederlandse it-dienstver-

leners reeds een nieuwe afzetmarkt 
geworden. De nederlandse overheid 
verleent subsidie om deze exportkan-
sen te verkennen. 
 
concluSie
We zien dat grotere ondernemingen 
overwegend voor india kiezen, maar 
dat het keuzepalet van het mkb veel-
kleuriger is. zowel bij nearshoring als 
bij offshoring zien we dat de loonkos-
tenontwikkeling ter plaatse een bepa-
lende factor is. toch kijken bedrijven 
waar relevant ook naar het taalaspect 
en de mogelijkheid nieuwe afzetmark-
ten te ontginnen.

Paul Tjia (info@gpic.nl) is oprichter 
van GPI Consultancy, een onafhanke-
lijk adviesbureau op het gebied van 
offshore sourcing.
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BANGLADESH
Bangladesh gaat met de slogan: 
‘Bangladesh Next’ werken om meer 
naamsbekendheid als outsourcings-
bestemming te krijgen. De loon-
kosten zijn er lager dan in buurland 
India, en er is een groot aanbod van 
kleine en middelgrote IT-bedrijven. 
Enkele Nederlandse ondernemin-
gen, zoals Metatude en Hawar IT, 
hebben al meer dan tien jaar een 
eigen vestiging in Dhaka. Ook de Ne-
derlandse overheid ziet graag meer 
IT-samenwerking met dat land, en 
is bereid om tot 60 procent van de 
investeringen ten behoeve van een 
offshorevestiging of joint venture te 
subsidiëren. 

De werkvloer van een IT-bedrijf in Bangladesh.

land wordt afgehandeld of in Parama-
ribo – hooguit is een licht accent hoor-
baar. er zijn makkelijk goed opgeleide 
contactcentermedewerkers te vinden. 
als belangrijk voordeel heeft dit per-


