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Nederlandse ondernemingen moeten meer oog hebben voor offshore outsourcing van hun ICT-werkzaamheden naar de 
Palestijnse Gebieden. Dat is een van de hoofdgedachten achter de aankomende tweede editie van het Nederlands-Palestijnse 
Bilaterale Samenwerkingsforum in Den Haag. Het evenement wordt op 29 oktober geopend door premier Rutte en zijn collega 
van de Palestijnse gebieden, Hamdallah. De eerste editie werd in december 2013 gehouden.

In het kielzog van het forum wordt een ICT-seminar gehouden. Doel van het seminar is de Palestijnse gebieden op de kaart 
zettten als ‘opkomende bestemming voor offshore outsourcing, met interessante connecties in de Arabische regio’, aldus de 
organisator van het seminar, het CBI (Centrum ter Bevordering van Importen uit Ontwikkelingslanden) in een uitnodiging 
voor de bijeenkomst. Het CBI is onderdeel van het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en werkt in opdracht 
van het Ministerie van Buitelandse Zaken.
'Hoogopgeleide ICT-ers'

De Palestijnse Gebieden bieden ‘kansen voor Nederlandse bedrijven die op zoek zijn naar hoogopgeleide ICT-ers tegen lagere 
kosten', aldus het CBI. Nederlandse bedrijven laten elk jaar voor miljarden euro’s aan ICT-werk in Azië of Oost-Europa 
uitvoeren om kosten te besparen, zo stelt het CBI. Veel werk wordt in India verricht.
‘Op 29 oktober geven we daarom aandacht aan een nieuwe bestemming: De Palestijnse Gebieden. Minder bekend dan Servië, 
Roemenië of Oekraïne, maar er wordt daar al software gebouwd voor high-tech ondernemingen, zoals Volvo, HP, Alcatel-
Lucent, Intel en Cisco.'

Een delegatie van Palestijnse ICT-dienstverleners geeft in Den Haag acte de présence, zoals Asal Technologies, Exalt, Unite 
One, Ultimit Advanced Turnkey Solutions, iConnect en Trusted Systems.
Kansen in het Golf-gebied

Tijdens het ICT-seminar zal erop worden gewezen dat maar een beperkt aantal Nederlandse bedrijven actief is in het 
Golfgebied, ‘terwijl daar interessante exportmarkten te vinden zijn’, aldus het CBI. Volgens de organisatoren wordt er 
momenteel volop in ICT geïnvesteerd, met name in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Er liggen hierbij 
kansen voor Nederlandse ICT-ondernemingen op diverse terreinen, waaronder mobile applications, security, onderwijs, 
gezondheidszorg en gaming. Onder meer de Palestijnse zakelijke netwerken kunnen ons toegang tot deze regio geven’.
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