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Offshoring

Het International Trade Center 
(ITC) van de VN ziet outsourcing 
naar Bangladesh als kansrijk 
voor Nederlandse creatieve IT-
bedrijven. Daarom organiseerde 
het ITC eind vorig jaar een match-
making event waar deze bedrijven 
kennis konden maken met moge-
lijke outsourcingspartners in dit 
arme Aziatische land. Outsource 
Magazine onderzocht of er daad-
werkelijk kansen liggen voor deze 
jonge, hippe sector. 

 D
e offshore outsourcing van ict 

en IT-enabled services naar 

traditionele bestemmingen als India en 

-

-

-

puterwetenschappen of IT-gerelateerde 

-

nemers die de hoofdstad Dhaka bezoeken, 

zijn in eerste instantie verbaasd over de 

chaos en het rumoer die ze op straat aan-

ze positief verrast over de technische mo-

Tijdens verschillende handelsbezoeken 

jaren in staat om een geschikte outsour-

kantoren waren we onder de indruk van 

de drive van de mensen en de technische 

-

Kansen 
uitbesteding 

naar 
Bangladesh 

door 
creatieve 
bedrijven

T EKS T:  M ICH I E L  Y T SM A

“Uitstekende technische productie 
op basis van een template”

De bezoeken aan 
speciaal door het ITC 
geselecteerde bedrijven 
stemmen hoopvol
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-

gingen rond de stabiliteit van de infra-

structuur, de soft skills van de medewer-

-

king event werd afgelopen februari een 

handelsreis georganiseerd terwijl het 

ministerie van Buitenlandse Zaken niet-

-

sident van Bangladesh en haar rivale lig-

een afgeroepen staking die gepaard gaat 

met het gooien van molotovcocktails naar 

NAUWELIJKS CREATIEVE 
INTERESSE VOOR HANDELSREIS

online bank- en verzekeringsoplossingen, 

-

velingen lieten het dus massaal afweten, 

ondanks de speciaal voor deze sector 

twintig deelnemers aan het matchma-

king event waren elf creatieve bedrijven 

-

ganisator Nadia Gombra van Interliaise 

bijvoorbeeld eerst een klein proefproject 

De redenen om niet af te reizen naar Azië 

-

drijven is nog steeds geïnteresseerd en 

die teleurgesteld zijn over de opvolging 

-

standaardmail geen actie ondernomen om 

bedrijf ontwikkelt handleidingen, zowel 

maken, heeft een tool nodig voor meerta-

Al met al toch een potentiële opdracht van 

hij alleen door met een bedrijf in India, 

-

je dat een bedrijf actief laat zien dat het 

overtuigden de specialist in online media 

gebruiken met Laravel hetzelfde platform 

en de code van hun sites was zichtbaar 

-

-

gens mij zijn hun programmeurs beter en 

ONTWIKKELING VAN APPS EN WEBSITES
Tijdens de reis in februari blijkt dat ict-

bedrijven in Bangladesh veel doen om op-

-

portfolio lijkt vaak op de menukaart van 

ontbreekt het ontwikkelen van apps en 

door de Bangladesh Association of Soft-

georganiseerde IT-beurs Softexpo staat 

-

drijven die software schrijven voor smart-

phones in de hoop dat hun app een nieuwe 

deze beurs een partner vinden lijkt onmo-

is het typische antwoord op vragen over 

De bezoeken aan speciaal door het ITC 

geselecteerde bedrijven stemmen wel 

die bedrijven hebben ontwikkeld zijn 

-

nische kant, want kennis van westers de-

een aantal bedrijven die meedenken over 

front-endfunctionaliteit en het ontwerp 

een joint venture met een Deense partner 

vooral in de technische gebruiksvriende-

Van Dijk is er zonder bezoek aan het land al 

duidelijk over: “Ik denk niet dat ik het zou 

aandurven om een partner in Bangladesh 

we een partner zoeken voor ondersteuning 

in front-endontwerp zou ik nog eerder aan 

-

ORIGINALITEIT IS TE VINDEN
Het bedrijf Zanala vormt een uitzondering 

-

lopen wereldkampioenschap voetbal op ei-

gen initiatief een video die zelfs de website 

je allerlei prachtige muurschilderingen in 

arme buurten waar jongens in een fees-

Naast videoproductie en editing houdt het 

bedrijf zich vooral bezig met vormgeving 

dezelfde informele sfeer als creatieve be-

hangt kunst aan de muur en werknemers 

zitten informeel achter een dun laptopje 

ze ook bij Zanala voornamelijk voor de 

valt het niet mee om creatieve projecten 

met buitenlandse bedrijven tot een goed 

Offshoring

Ondanks de onvolwassen- 
heid is merkbaar dat 
Bangladesh zich in 
gaming naar boven 
wil vechten
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van jullie cultuur niet voldoende om een 

ONTWIKKELING GAMES STAAT NOG 
IN DE KINDERSCHOENEN

Alam ontving vijf jaar geleden een Ne-

derlands-Deense delegatie, toen nog als 

hij voor zichzelf begonnen met het bedrijf 

het nieuws gehaald als de ‘eerste commer-

ict-minister werd zelfs van stal gehaald 

-

stratie van de game, die zich afspeelt in de 

wijk Hatirjheel van de hoofdstad Dhaka, 

maakt pijnlijk duidelijk dat Bangladesh 

op dit vlak nog behoorlijke stappen moet 

smartphone op de Softexpo doen vooral 

door het ITC geselecteerde bedrijven zijn 

er een aantal die aardige spelletjes hebben 

dat Bangladesh zich in gaming naar bo-

-

-

maties op de beurs wordt overspoeld door 

programma We make games

maken met hun frisse blik onze games 

-

-

sche handleidingen is ervan overtuigd dat 

het technische potentieel voor games en 

-

ring opdoen en daarvoor zijn opdrachten 

eerst bij de hand te nemen met hele dui-

dat Bangladeshi nieuwe marktkansen snel 

-

laatste keer dat ik het land bezocht, boden 

GROOT AANBOD GRAFISCHE 
DIENSTVERLENING

-

een rondleiding is te zien hoe medewerkers 

slanker maken of beelden toevoegen aan 

-

en van zoveel mogelijk productie, zonder 

Simpele fotoaanpassingen zijn in minder 

-

den van een weelderig vrouwenkapsel met 

ook goed van pas bij het verschijnen van de 

zomer- en lentecollecties van de grote mo-

Het repeterende werk is voor een aantal 

werknemers een reden geweest om de af-

Velen kwamen volgens Rahman weer 

de juiste contacten de westerse markt te 

werknemers zo lang mogelijk te boeien 

door het werk in stapjes gecompliceerder 

simpele dingen aan en na zes maanden 

zijn ze in staat om de moeilijkste fotobe-

-

liseerd in het opmaken van tijdschriften 

computerfabrikant de catalogus in ver-

zich niet bezig met het daadwerkelijke 

-

gids geknipt en vervolgens met Adobe 

ontwerp voeren dit werk zeer nauwgezet 

werd regelmatig uitgeroepen tot werkge-

af: gemiddeld verlaten vijf mensen per 

jaar het bedrijf op een personeelsbestand 

KANSEN VOOR DE NEDERLANDSE 
CREATIEVE SECTOR

vanuit Nederland biedt Bangladesh dus 

-

sites, online marketingtools en apps voor 

de smartphone zijn er veel ervaren aan-

en foto-editingwerk zijn van uitstekende 

het uitbesteden van afgebakende en zeer 

goed voorgeschreven back-endfunctiona-

op het creatieve vlak moet heel goed zoe-

de front-endgebruiksvriendelijkheid van 

verwoordt: “Wij doen uitstekende techni-

Michiel Ytsma is freelance journalist.

Offshoring

“Mensen zijn het enige 
waar je in Bangladesh 
nooit te weinig van hebt” 


