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T E K S T: M I C H I E L Y T S M A

“Uitstekende technische productie
op basis van een template”

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

Kansen D
uitbesteding
naar
Bangladesh
door
creatieve
bedrijven

e offshore outsourcing van ict
en IT-enabled services naar
%DQJODGHVKLVVWHUNLQRSNRPVW
0HW VWLMJHQGH ORRQNRVWHQ LQ
traditionele bestemmingen als India en
2RVW(XURSDLVKHWODQGHHQDDQWUHNNHOLMN
DOWHUQDWLHIDDQKHWZRUGHQ(HQSURJUDPPHXUYHUGLHQWJHPLGGHOGGROODUSHU
MDDU+HWDDQERGYDQKRRJRSJHOHLGSHUVRQHHOLVPHWDIJHVWXGHHUGHQLQFRPputerwetenschappen of IT-gerelateerde
RSOHLGLQJHQ HQRUP 1HGHUODQGVH RQGHUnemers die de hoofdstad Dhaka bezoeken,
zijn in eerste instantie verbaasd over de
chaos en het rumoer die ze op straat aanWUHIIHQ0DDUHHQPDDOLQGHEHGULMYHQ]LMQ
ze positief verrast over de technische moJHOLMNKHGHQHQGHSURIHVVLRQDOLWHLW

De bezoeken aan
speciaal door het ITC
geselecteerde bedrijven
stemmen hoopvol

Tijdens verschillende handelsbezoeken
EOHNHQ (XURSHVH EHGULMYHQ GH DIJHORSHQ
jaren in staat om een geschikte outsourFLQJVSDUWQHU WH YLQGHQ ³(HQPDDO LQ GH
kantoren waren we onder de indruk van
de drive van de mensen en de technische
NZDOLWHLWYDQKHWZHUN´YHUZRRUGGH-DFR
GH9ULHVYDQKHW1HGHUODQGVHEHGULMI2PQH[W]LMQHUYDULQJHHQDDQWDOMDDUJHOHGHQ
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0DDU HU ]LMQ RRN QRJ VWHHGV JURWH XLWGDgingen rond de stabiliteit van de infrastructuur, de soft skills van de medewerNHUVHQGHRYHUKHLG%RYHQGLHQLVKHWODQG
QLHW DOWLMG HYHQ VWDELHO 1D KHW PDWFKPDking event werd afgelopen februari een
handelsreis georganiseerd terwijl het
ministerie van Buitenlandse Zaken nietHVVHQWLsOHUHL]HQDIUDDGW'HPLQLVWHUSUHsident van Bangladesh en haar rivale ligJHQDOMDUHQPHWHONDDULQGHFOLQFK0HW
HQLJH UHJHOPDDW OHYHUW GDW µKDUWDOV¶ RS
een afgeroepen staking die gepaard gaat
met het gooien van molotovcocktails naar
VWDGVEXVVHQHQWLHQWDOOHQGRGHQ

NAUWELIJKS CREATIEVE
INTERESSE VOOR HANDELSREIS
6OHFKWVppQEHGULMIDFWLHILQGHPDUNWYRRU
online bank- en verzekeringsoplossingen,
QDPGLWMDDUGHHODDQGHUHLV'HFUHDWLHvelingen lieten het dus massaal afweten,
ondanks de speciaal voor deze sector
JHRUJDQLVHHUGH PDWFKPDNLQJ ³9DQ GH
twintig deelnemers aan het matchmaking event waren elf creatieve bedrijven
JHwQWHUHVVHHUG RP PHH WH JDDQ´ OHJW RUganisator Nadia Gombra van Interliaise
XLW=HGHQNWGDWGHUHLVYRRUKHQQDKHW
HYHQHPHQW WH YURHJ NZDP ³=H ZLOGHQ
bijvoorbeeld eerst een klein proefproject
RSDIVWDQGGUDDLHQ´
De redenen om niet af te reizen naar Azië
EOLMNHQ ]HHU JHYDULHHUG (HQ DDQWDO EHdrijven is nog steeds geïnteresseerd en
KDG SUDNWLVFKH UHGHQHQ RP QLHW WH JDDQ
0DDU HU ]LMQ RRN GULH NOHLQHUH EHGULMYHQ
die teleurgesteld zijn over de opvolging
YDQGH%DQJODGHVKL7RPYDQGH:LHOYDQ
0DQXDOLVHYLQGWGHSDVVLHYHKRXGLQJRSYDOOHQG³:LMKDGGHQQLHWJHOLMNHHQKHHO
FRQFUHHWSURMHFWLQGHDDQELHGLQJ0DDULN
KHEZHOZDWPRJHOLMNKHGHQRSJHZRUSHQ
9LHUEHGULMYHQKHEEHQGDDUQDEHKDOYHppQ
standaardmail geen actie ondernomen om
HQWKRXVLDVPH ELM PLM ORV WH PDNHQ´ =LMQ
bedrijf ontwikkelt handleidingen, zowel
GHWHFKQLVFKHLQKRXGDOVKHWGHVLJQHUYDQ
9DQGH:LHOZLO]LMQZHEVLWHµUHVSRQVLYH¶
maken, heeft een tool nodig voor meertaOLJHKDQGOHLGLQJHQHQRQWZLNNHOWHHQDSS
Al met al toch een potentiële opdracht van
SDNZHJWLHQGXL]HQGHXUR9RRUORSLJJDDW
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hij alleen door met een bedrijf in India,
ZDDU 0DQXDOLVH DO ODQJHU PHH VDPHQZHUNW$DQGHVODJJDDQLQHHQQLHXZODQG
NRVW YHHO WLMG LV ]LMQ HUYDULQJ ³'DQ ZLO
je dat een bedrijf actief laat zien dat het
HHQ URO ZLO VSHOHQ LQ RQ]H XLWGDJLQJHQ´
FRQFOXGHHUWGHRQGHUQHPHU
5LN YDQ 'LMN YDQ (HQYRXG 0HGLD LV ZHO
QRJVWHHGVJHwQWHUHVVHHUG7ZHHEHGULMYHQ
overtuigden de specialist in online media
HUYDQ GDW ]H GH WHFKQLHN EHKHHUVHQ =H
gebruiken met Laravel hetzelfde platform
en de code van hun sites was zichtbaar
JRHG RSJHERXZG 9DQ 'LMN KHHIW VOHFKWH
HUYDULQJHQLQ,QGLD%LMGH&(2¶VXLW%DQJODGHVKKHHIWKLMHHQDQGHUJHYRHO³9ROgens mij zijn hun programmeurs beter en
LNYRQG]HEHWURXZEDDUGHURYHUNRPHQ´

ONTWIKKELING VAN APPS EN WEBSITES
Tijdens de reis in februari blijkt dat ictbedrijven in Bangladesh veel doen om opGUDFKWHQ ELQQHQ WH VOHSHQ +XQ SURGXFWportfolio lijkt vaak op de menukaart van
HHQ &KLQHHV UHVWDXUDQW ,Q GLH ODQJH OLMVW
ontbreekt het ontwikkelen van apps en
ZHEVLWHV ELMQD QRRLW (HQ EH]RHN DDQ GH
door de Bangladesh Association of SoftZDUH DQG ,QIRUPDWLRQ 6HUYLFHV %$6,6 
georganiseerde IT-beurs Softexpo staat
RSKHWSURJUDPPD2RNGDDU]LMQYHHOEHdrijven die software schrijven voor smartphones in de hoop dat hun app een nieuwe
JRXGPLMQEOLMNWWH]LMQ'HYRUPJHYLQJLV
QLHWJHVFKLNWYRRUGH(XURSHVHPDUNW2S
deze beurs een partner vinden lijkt onmoJHOLMN(HQZHVWHUOLQJPRHWHHUVWELMHONH
VWDQGPHWLHGHUHHQRSGHIRWR'DDUQDDVW
is het typische antwoord op vragen over
GHPRJHOLMNKHGHQ³1RSUREOHP´
De bezoeken aan speciaal door het ITC
geselecteerde bedrijven stemmen wel
KRRSYRO 'H YRRUEHHOGHQ YDQ ZHEVLWHV
die bedrijven hebben ontwikkeld zijn
LQGUXNZHNNHQG 0HW QDPH DDQ GH WHFKnische kant, want kennis van westers deVLJQEOLMNWHHQVWXNVSDDU]DPHU7RFKLVHU
een aantal bedrijven die meedenken over
front-endfunctionaliteit en het ontwerp
YDQ ZHEVLWHV 'H]H YRUPHQ ELMYRRUEHHOG
een joint venture met een Deense partner
RI ZHUNHQ KRRIG]DNHOLMN YRRU (XURSHVH
NODQWHQ 7RFK OLJW RRN ELM KHQ GH NUDFKW

vooral in de technische gebruiksvriendeOLMNKHLGYDQGHµXVHULQWHUIDFH¶
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

Ondanks de onvolwassenheid is merkbaar dat
Bangladesh zich in
gaming naar boven
wil vechten
FUHDWLHI ORV WH ODWHQ 'H ZHQVHQ YDQ PLMQ
NODQWHQ]LMQ]RVSHFL¿HNGDWGLWZHUNQLHW
XLWWHEHVWHGHQLV'RRUFXOWXXUYHUVFKLOOHQ
YLQGHQ]HLQ$]LsDQGHUHGLQJHQPRRL$OV
we een partner zoeken voor ondersteuning
in front-endontwerp zou ik nog eerder aan
2RVW(XURSD GHQNHQ /DQGHQ DOV 6ORZDNLMHHQ3ROHQVWDDQGLFKWHUELMRQV´

ORIGINALITEIT IS TE VINDEN
Het bedrijf Zanala vormt een uitzondering
RSGHUHJHO=RPDDNWHQ]HYRRUKHWDIJHlopen wereldkampioenschap voetbal op eigen initiatief een video die zelfs de website
YDQGH),)$KDDOGH,QGHEHNHQGH¿OP]LH
je allerlei prachtige muurschilderingen in
arme buurten waar jongens in een feesWHOLMNH RPJHYLQJ DDQ KHW YRHWEDOOHQ ]LMQ
(LJHQDDU 7DP]LG 6LGGLT 6SRQGRQ YHUWHOW
YUROLMN ³:H PDDNWHQ GH ¿OP YRRU GH ORO
RPGDWZHXLWNHNHQQDDUKHW:.+LMLVLQ
]HYHQGDJHQYROOHGLJJHSURGXFHHUG´
Naast videoproductie en editing houdt het
bedrijf zich vooral bezig met vormgeving
YDQZHEVLWHVHQDSSV+HWNDQWRRUDGHPW
dezelfde informele sfeer als creatieve beGULMYHQLQ(XURSD(UVWDDWHHQJLWDDUHU
hangt kunst aan de muur en werknemers
zitten informeel achter een dun laptopje
DDQ HHQ JURWH µÀH[WDIHO¶ 7RFK ZHUNHQ
ze ook bij Zanala voornamelijk voor de
WKXLVPDUNW 9ROJHQV GH MRQJH HLJHQDDU
valt het niet mee om creatieve projecten
met buitenlandse bedrijven tot een goed
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HLQGHWHEUHQJHQ³:LMNHQQHQGHFRQWH[W
van jullie cultuur niet voldoende om een
JHKHOHZHEVLWHWHRQWZHUSHQ´

ONTWIKKELING GAMES STAAT NOG
IN DE KINDERSCHOENEN
2SGHEHXUVVWDDWHHQDDQWDOEHGULMYHQGLH
]LFK EH]LJKRXGHQ PHW JDPHV 0XKDEXE
Alam ontving vijf jaar geleden een Nederlands-Deense delegatie, toen nog als
GLUHFWHXUYDQ,7EHGULMI5HOLVRXUFH1XLV
hij voor zichzelf begonnen met het bedrijf
0DVVLYH6WDU6WXGLRGDWJDPHVRQWZLNNHOW
=LMQ UDFHJDPH µ+DWLUMKHHO¶ KHHIW LQ 
het nieuws gehaald als de ‘eerste commerFLsOH %DQJODGHVKLPDGH YLGHRJDPH¶ 'H
ict-minister werd zelfs van stal gehaald
RP KHW VSHO LQ WH KXOGLJHQ (HQ GHPRQstratie 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
]HWWHQ 2RN GH DQGHUH JDPHV YRRU SF RI
smartphone op de Softexpo doen vooral
GHQNHQ DDQ GH MDUHQ QHJHQWLJ 2QGHU GH
door het ITC geselecteerde bedrijven zijn
er een aantal die aardige spelletjes hebben
JHPDDNWYRRU$QGURLGHQL26=HYLQGHQ
LQGLWDUPHODQGPHWPHHUGDQPLOMRHQ
YRRUQDPHOLMNMRQJHLQZRQHUVJULIDIWUHN
2QGDQNVGHRQYROZDVVHQKHLGLVPHUNEDDU
dat Bangladesh zich in gaming naar boYHQZLOYHFKWHQ(HQDDQELHGHUYDQSULYpRQGHUZLMVLQJUDSKLFGHVLJQHQ ' DQLmaties op de beurs wordt overspoeld door
MRQJHPHQVHQGLH]LFKZLOOHQLQVFKULMYHQ
$ODPYDQ0DVVLYH6WDULVRRN]LMQHLJHQ
DFDGHPLH EHJRQQHQ +LM UHLVW VFKROHQ LQ
KHWKHOHODQGDIRPNLQGHUHQWXVVHQGH
HQHHQEDVLVRSOHLGLQJWHJHYHQPHW]LMQ
programma We make games ³-RQJHUHQ
maken met hun frisse blik onze games
YDQGHWRHNRPVW´YHUWHOWKLMHQWKRXVLDVW
9LFHQWH $UL]D YDQ 0DUXERVKL KHHIW YHHO
JUD¿VFKZHUNLQ%DQJODGHVKODWHQXLWYRHUHQ'HPDQDJHUYDQKHWEHGULMILQWHFKQLsche handleidingen is ervan overtuigd dat
het technische potentieel voor games en
' DDQZH]LJ LV ³=H PRHWHQ PHHU HUYDring opdoen en daarvoor zijn opdrachten
FUXFLDDO+HWLVZHOEHODQJULMNRPSDUWQHUV
eerst bij de hand te nemen met hele duiGHOLMNH LQVWUXFWLHV´ $UL]D KHHIW JHPHUNW
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dat Bangladeshi nieuwe marktkansen snel
DDQJULMSHQ(HQSDDUMDDUJHOHGHQJLQJLHGHUHHQPHWJUD¿VFKZHUNDDQGHVODJ³'H
laatste keer dat ik het land bezocht, boden
DOOH EHGULMYHQ PDVVDDO DSSV DDQ =R ]DO
KHWRRNJDDQPHW'HQJDPHV´

GROOT AANBOD GRAFISCHE
DIENSTVERLENING
,Q JUD¿VFK XLWYRHULQJVZHUN DOV GHVNWRSSXEOLVKLQJ '73  HQ IRWRHGLWLQJ LV GXV
YHHO DDQERG %LM 7UDGH[FHO *UDSKLFV GRHQ
PHHU GDQ  PHGHZHUNHUV QLNV DQGHUV
GDQIRWR¶VEHZHUNHQ+HWEHGULMIZHUNWYRRU
GHEHNHQGVWHZHUHOGZLMGHPHUNHQ7LMGHQV
een rondleiding is te zien hoe medewerkers
PHW $GREH 3KRWRVKRS HQ ,OOXVWUDWRU ELOOHQ
slanker maken of beelden toevoegen aan
EHVWDDQGHIRWR¶V+HWJDDWKLHURPKHWGUDDLen van zoveel mogelijk productie, zonder
UXLPWHYRRUHHQIUDDLNDQWRRUPHWGDJOLFKW
Simpele fotoaanpassingen zijn in minder
GDQHHQKDOIXXUWMHXLWJHYRHUG+HWXLWVQLMden van een weelderig vrouwenkapsel met
EHKXOS YDQ µFOLSSLQJ¶ NDQ VRPV HHQ KDOYH

werknemers zo lang mogelijk te boeien
door het werk in stapjes gecompliceerder
WH PDNHQ ³,Q HHQ SDDU ZHNHQ SDVVHQ ]H
simpele dingen aan en na zes maanden
zijn ze in staat om de moeilijkste fotobeZHUNLQJHQXLWWHYRHUHQ´
+HW EHGULMI *UDSKLF 3HRSOH LV JHVSHFLDliseerd in het opmaken van tijdschriften
HQFDWDORJL=RPDNHQ]HYRRUHHQJURWH
computerfabrikant de catalogus in verVFKLOOHQGH WDOHQ RS 2RN KLHU KRXGHQ ]H
zich niet bezig met het daadwerkelijke
GHVLJQ 7HNVWHQ DIEHHOGLQJHQ HQ JUD¿VFK RQWZHUS ZRUGHQ XLW HHQ EHVWDDQGH
gids geknipt en vervolgens met Adobe
,QGHVLJQ LQ HHQ QLHXZ RQWZHUS JHSODNW
³:HUNQHPHUVPHWHHQPDVWHULQJUD¿VFK
ontwerp voeren dit werk zeer nauwgezet
XLW´ YHUWHOW PDQDJLQJ GLUHFWRU ,PWLD]
,ODKL +HW EHGULMI LV 'HHQV HLJHQGRP HQ
werd regelmatig uitgeroepen tot werkgeYHUYDQKHWMDDU'DWZHUSW]LMQYUXFKWHQ
af: gemiddeld verlaten vijf mensen per
jaar het bedrijf op een personeelsbestand
YDQPHHUGDQ

KANSEN VOOR DE NEDERLANDSE
CREATIEVE SECTOR

“Mensen zijn het enige
waar je in Bangladesh
nooit te weinig van hebt”
GDJ GXUHQ ³$OV GH NODQW HHQ VSRHGNOXV
KHHIW]HWWHQZHVRPVWLHQPHQVHQPHWppQ
IRWRDDQGHVODJ´YHUWHOWYRRU]LWWHUYDQKHW
EHGULMI 5H]PDQ 5DKPDQ 'DDUYRRU KHHIW
KLM  SURFHQW RYHUFDSDFLWHLW 'LH NRPW
ook goed van pas bij het verschijnen van de
zomer- en lentecollecties van de grote moGHPHUNHQ =RDOV HHQ DQGHUH RQGHUQHPHU
KHWYHUZRRUGW³0HQVHQ]LMQKHWHQLJHZDDU
MHLQ%DQJODGHVKQRRLWWHZHLQLJYDQKHEW´
Het repeterende werk is voor een aantal
werknemers een reden geweest om de afJHORSHQ MDUHQ YRRU ]LFK]HOI WH EHJLQQHQ
Velen kwamen volgens Rahman weer
WHUXJ ³+HW LV QLHW PDNNHOLMN RP ]RQGHU
de juiste contacten de westerse markt te
EHGLHQHQ´+LMSUREHHUWQDDUHLJHQ]HJJHQ

2QGDQNVGHWHJHQYDOOHQGHEHODQJVWHOOLQJ
vanuit Nederland biedt Bangladesh dus
]HNHU NDQVHQ YRRU GH FUHDWLHYH VHFWRU
0HWQDPHYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQZHEsites, online marketingtools en apps voor
de smartphone zijn er veel ervaren aanELHGHUV WH YLQGHQ 2RN XLWYRHUHQG '73
en foto-editingwerk zijn van uitstekende
NZDOLWHLWHQVSRWJRHGNRRS%HGULMYHQPHW
HUYDULQJLQ'PRGHOOHULQJHQJDPHV]LMQ
VFKDDUV.DQVHQGDDULQEHSHUNHQ]LFKWRW
het uitbesteden van afgebakende en zeer
goed voorgeschreven back-endfunctionaOLWHLW :LH HHQ SDUWQHU ZLO GLH PHHGHQNW
op het creatieve vlak moet heel goed zoeNHQ (HQ DDQWDO EHGULMYHQ GHQNW PHH LQ
de front-endgebruiksvriendelijkheid van
ZHEVLWHV HQ DSSV =RDOV ,PWLD] ,ODKL YDQ
*UDSKLF 3HRSOH GH NUDFKW YDQ ]LMQ ODQG
verwoordt: “Wij doen uitstekende techniVFKHSURGXFWLHRSEDVLVYDQHHQWHPSODWH´
Michiel Ytsma is freelance journalist.

123

