Nieuwe ICT exportmarkten – kostenbesparing – innovatie

Impressie van de ICT-missies naar
Dubai en naar Palestina
1. Missie naar Palestina
Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina plaats. Minister-president
Rutte, minister Timmermans (Buitenlandse Zaken), minister Ploumen (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) en de heer Wientjes (voorzitter van werkgeversorganisatie VNONCW) namen deel aan deze reis, waarbij specifieke aandacht aan ICT werd gegeven. De
belangstelling voor deze missie was veel groter dan verwacht, met in totaal meer dan 70
bedrijfsdeelnemers, inclusief een flinke ICT-delegatie.

Palestina biedt op het gebied van ICT interessante zakelijk kansen:
• het is een nieuwe afzetmarkt voor Nederlandse ondernemers. Hierbij zijn interessante
subsidiemaatregelen mogelijk, zoals het nieuwe Dutch Good Growth Fund van 700 miljoen
euro. Dit fonds ondersteunt export en investeringen, speciaal voor het MKB
• het is een opkomende nearshore outsourcing bestemming, waar tegen lagere kosten
hoogwaardig ICT-werk verricht kan worden. Er wordt daar reeds software ontwikkeld voor
bekende Amerikaanse en Europese klanten. Ook kan lokalisering van Nederlandse software
in het Arabisch gedaan worden
• de Palestijnse zakelijke netwerken in de regio bieden ons toegang tot grote en veelbelovende ICT-exportmarkten, zoals het Golfgebied (Saudi-Arabië of de Verenigde
Arabische Emiraten).
Deelname aan de missie bood een uitstekende gelegenheid om een goed beeld te krijgen van deze
ICT-mogelijkheden en om contacten te leggen met zaken- en samenwerkingspartners. Hiertoe
vonden op 6 december bedrijfsbezoeken plaats, aan ondernemingen die beschikken over veel
technologische expertise, van websitebouw en mobiele applicaties tot en met applicatieontwikkeling en R&D in Oracle, SQL, ASP HTML, Java, .NET of C#. De lokale specialisten kunnen
tegen relatief lage kosten op afstand ingeschakeld worden, waarbij de beheersing van de Engelse
taal goed is. Sommige dienstverleners richten zich volledig op buitenlandse klanten, en werken
onder meer voor Intel, Cisco, BMW, Volvo, Alcatel-Lucent, Lufthansa, Microsoft, Fujitsu en HP.

Eén van de bedrijfsbezoeken vond plaats bij ASAL Technologies in Ramallah (www.asaltech.com).
Dit werkt onder meer voor grote Amerikaanse high-tech klanten zoals Intel en Cisco:

Bezoek aan het callcenter Reach (http://www.reach.ps). Dit is onder meer in te schakelen voor
telemarketing gericht op de Arabische markten, in zowel het Engels als het Arabisch:

Excursie naar Rawabi, de eerste nieuwbouw stad in Palestina (http://rawabi.ps). Het gaat
huisvesting bieden aan tienduizenden bewoners, maar moet ook een high-tech centrum worden:

Lunch, aangeboden door PITA (Palestinian Information Technology Association of companies),
www.pita.ps. Informele gelegenheid om met een aantal van hun leden in contact te komen:

Door het drukke programma was er geen tijd meer voor een stadswandeling in Jeruzalem; alleen
even een uitzicht op de oude stad:

De volgende dag, op 7 december, vond het Nederlands-Palestijns Samenwerkingsforum plaats in
Bethlehem, met in totaal ruim 300 aanwezigen. Het forum werd door minister-president Rutte en
premier Hamdallah geopend:

In de namiddag was er een aparte ICT-sessie, welke geopend werd door Mrs. Safa Nasser Eddin,
Minister van Telecom en IT. Een vertegenwoordiger van PITA (Palestijnse ICT Associatie) schetste
een overzicht van de lokale ICT-sector. Paul Tjia, namens CBI (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
gaf aan welke voordelen er kunnen zijn bij samenwerking tussen Nederlandse en Palestijnse ICTondernemers. Verder aandacht voor het gebruik van Nederlandse subsidie-programma’s bij
investeringen in Palestina. Na afloop gelegenheid voor discussies en nieuwe ontmoetingen.
Zie verder:
www.computable.nl/artikel/expertverslag/outsourcing/4955282/1276946/nederland-onderzoektict-palestijnse-gebieden.html
www.computable.nl/artikel/achtergrond/outsourcing/4957311/1276946/palestijnen-biedenbraakliggend-ictaanbod.html
2. ICT-reis naar Dubai
De Palestijnen hebben persoonlijke en zakelijke banden in een groot aantal landen in de regio. Zij
vormen een Gateway naar het Midden-Oosten, waar groeiende exportmarkten zijn voor
Nederlandse softwareproducenten. De ICT-dienstverleners in Palestina kunnen ingeschakeld
worden om Nederlandstalige software in het Arabisch te lokaliseren en ook om ingangen en
salescontacten te vinden in de verschillende landen.
Met name het Golfgebied biedt goede zakelijke kansen, zoals Saudi-Arabië of de Verenigde
Arabische Emiraten, waaronder Dubai. Deze landen hebben de economische recessie reeds achter
zich gelaten, en de schatting is dat er alleen al in de periode van 2010 tot 2013 voor 180 miljard
dollar aan ICT-investeringen hebben plaatsgevonden. Er liggen hierbij kansen voor Nederlandse
ICT-ondernemingen op diverse terreinen, zoals corporate solutions, mobile applications, gaming,
onderwijs, gezondheidszorg en security. De Nederlandse ICT-sector heeft het Midden-Oosten en
Golfgebied echter nog nauwelijks ontdekt. Het CBI (Ministerie van Buitenlandse Zaken) is daarom
een project gestart, bedoeld om de toegang tot deze nieuwe markten te vergemakkelijken. In dit
kader vond van 21 tot 24 oktober 2013 voor de eerste maal een Nederlandse ICT-missie naar
Dubai plaats.
Hierbij werd de Gitex bezocht, de grootste ICT-beurs van het Midden-Oosten en Golfgebied:

Deze Gitex trok in 2013 een recordaantal van 142.000 bezoekers, afkomstig uit 150 landen. Er
waren ruim 3.500 exposanten, met onder meer landenpaviljoens uit de UK, Duitsland, Zwitserland,
Italië, België, Finland en Ierland. Nederland was minder zichtbaar, met slechts enkele
bedrijfsstands, onder meer van TomTom en Philips:

Grote stand van Microsoft:

en van lokale overheidsorganisaties:

Geen gebrek aan geld: één van de Lamborghini’s, in gebruik bij de politie van Dubai:

Tijdens deze ICT-missie vonden ook netwerkbijeenkomsten plaats, waaronder een meeting op het
Nederlandse Consulaat in Dubai, in samenwerking met de Netherlands Business Council Dubai
(NBCD):

Zie verder:
www.mt.nl/520/82757/dossier-zakendoen-in-dubai/gebruik-palestijnen-om-zaken-te-doen-ingolfregio.html
www.computable.nl/artikel/achtergrond/outsourcing/4957480/1276946/palestijnen-vormenictgateway-naar-golfregio.html

Ook interesse om zulke ICT-kansen te verkennen?
Nieuwe LinkedIn Group
“Exportkansen voor Nederlandse software en ICT-diensten: nieuwe markten”:
www.linkedin.com/groups/Exportkansen-voor-Nederlandse-software-en4765436?trk=myg_ugrp_ovr
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