
Zo sleep je een 
tender binnen
Sinds het aantreden van premier Narendra Modi in 2014 waait er 

een nieuwe, optimistische wind door India. Halverwege zijn eerste 

vijfjarige ambtstermijn heeft Modi grootschalige investerings-

programma's in gang gezet zoals Digital India, 100 Smart Cities en 

Make in India. 
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India investeert in nieuwe wegen, havens en 

vliegvelden, maar ook aan de digitale infra-

structuur, zoals gratis wifi op treinstations, 

wordt hard gewerkt. Bovendien heeft Modi een 

begin gemaakt met enkele broodnodige eco-

nomische hervormingen, waarvan het gelijk-

stellen van een landelijk btw-tarief voorlopig de 

meest ambitieuze is. Ondernemers en inves-

teerders hebben vertrouwen in het liberale eco-

nomische beleid van Modi. De economie groeit 

als kool. De verwachting is dat de economi-

sche groei in 2018 uitkomt op 7,5%, aldus ABN 

AMRO-econoom Arjen van Dijkhuizen.

Hoe win je een tender?

De nieuwe dynamiek op het Indiase subconti-

nent is niet onopgemerkt gebleven in het bui-

tenland. De buitenlandse investeringen in In-

dia nemen sinds 2014 gestaag toe. 

Ondernemingen uit de hele wereld hopen een 

graantje mee te pikken van de groei op het 

subcontinent. Maar zo eenvoudig is het niet 

om opdrachten binnen te halen in India. Joeri 

Aulman weet daar alles van. Aulman werkt 

voor Naco, een divisie van Royal Hasko-

ningDHV op het gebied van airport consultan-

cy. Aulman: “Wij zijn in 2005 met onze airport 

consultancy de Indiase markt opgegaan. 

Destijds was de eerste privatiseringsronde 

van luchthavens in India aan de gang: de ti-

ming bleek perfect.” Ook profiteerde Naco 

van een goede referentie van een bestaande 

klant. Aulman: “Op voordracht van deze be-

staande klant mochten we ons presenteren 

bij de Indiase partij. Die presentatie was doel-

gericht en, heel belangrijk, niet belerend.  

Maarten van der Schaaf

“ Het is niet 
eenvoudig om 
opdrachten 
binnen te halen 
in India.”

India

In 2018 zal India de snelst groeiende grote economie 
ter wereld zijn, mede door grootschalige investerings-

projecten. Hoe slaag je er als Nederlands bedrijf in 
om een tender te winnen in India?
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Ondanks onze kennis en ervaring stelde we ons 

bescheiden op. Zo maakten we een succesvol-

le marktentree.” Goede timing, uitstekende re-

ferenties en een bescheiden, maar doelgerichte 

presentatie, zijn volgens Aulman de drie cruciale 

ingrediënten om tenders te winnen in India. “De 

afgelopen tien tot twaalf jaar is gebleken dat we 

nog steeds alle drie deze ingrediënten nodig 

hebben: zodra er eentje ontbreekt, lopen we de 

opdracht mis.”

 

Trots

Vooral het nut van enige bescheidenheid komt 

Bhupinder Bansal bekend voor. Bansal werkte 

28 jaar voor de economische afdeling van het 

Nederlandse consulaat in Mumbai en is tegen-

woordig verbonden aan zakelijk adviesbureau 

IndiaConnected. In al die jaren heeft de 63-jari-

ge Indiër tientallen Nederlandse bedrijven zien 

komen en gaan. “Weet je wat de meest ge-

maakte fout is die Nederlanders maken wan-

neer ze in India aan de slag gaan? Ze denken 

dat ze India wel eens even zullen veranderen. 

Maar die arrogantie breekt hen vaak op. Indiërs 

houden er niet van als Westerlingen zich arro-

gant opstellen. Wij zijn een trots volk met een 

rijke geschiedenis. Bovendien zijn we de zeven-

de economie ter wereld.”

Hoewel India nog altijd voor serieuze uitdagin-

gen staat om de basisvoorzieningen voor een 

flink deel van de 1,3 miljard zielen tellende be-

volking te organiseren, is het zelfbewustzijn 

onder de Indiase elite groot. “Natuurlijk kan 

India de Nederlandse expertise op het gebied 

van bijvoorbeeld landbouw, water en afval 

heel goed gebruiken,” stelt de Indiase ambas-

sadeur in Nederland, Venu Rajamony. “Maar,” 

zo gaat hij verder, “Nederlandse bedrijven 

kunnen het zich ook niet veroorloven om India 

te negeren. Wij zijn de snelst groeiende grote 

economie ter wereld met een jonge bevolking 

en een groeiende middenklasse.”

Het bevorderen van handel en het aantrekken 

van Nederlandse investeerders vormt Raja-

mony’s voornaamste missie in Nederland. Hij 

ondersteunt Nederlandse bedrijven daar graag 

bij. Zo hebben de Nederlandse topmanagers 

“ Indiërs houden  
niet van Westerse  
arrogantie.”

In 2015 ging de nieuwe terminal van Chhatrapati Shivaji International Airport 

in Mumbai open. Het gebouw is een ontwerp van Owings and Merril.
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die deze zomer in het Torentje aanschoven bij 

het officiële overleg tussen Rutte en Modi inmid-

dels allemaal een uitnodiging ontvangen voor 

een persoonlijke kennismaking. Terwijl hij de be-

drijven opnoemt (Boskalis, Philips, Vopak, Ra-

bobank, Rijk Zwaan…), grijpt Rajamony plots 

naar zijn telefoon. “Ik bedenk me nu dat ik na-

mens een Nederlands bedrijf – laat ik hun naam 

maar niet noemen – nog een verzoek zou doen 

in Delhi.” Ik probeer te helpen waar ik kan.”

Make, source and hire

Voor bedrijven die opdrachten van de Indiase 

overheid willen binnenslepen, heeft Rajamony 

een paar adviezen. “Om kans te maken helpt 

het wanneer Nederlandse partijen samenwer-

ken met een Indiase partner. Daarnaast vergro-

ten bedrijven hun kansen als ze een deel van 

hun technologie in India produceren (make in 

India), daarvoor Indiase grondstoffen gebruiken 

(source in India) en Indiaas personeel inhuren 

(hire in India). Dat sluit niet alleen aan bij verschil-

lende overheidsdoelstellingen, maar drukt ook 

de kostprijs van vaak kostbare Nederlandse 

technologie. Nederlandse bedrijven moeten be-

seffen dat India een uiterst competitieve markt 

is. Bedrijven uit de hele wereld schrijven zich in 

op Indiase tenders.”

Verder raadt Rajamony bedrijven aan om zich 

niet te snel te laten ontmoedigen. “Kijk naar Ne-

derlandse bedrijven die al lang in India actief 

zijn. Natuurlijk hebben zij in het begin ook ob-

stakels moeten overwinnen, maar nu doen ze 

allemaal goede zaken. Competitieve Neder-

landse bedrijven die India nu betreden zullen op 

lange termijn ook profiteren van de enorme 

markt, de snel groeiende middenklasse en de 

overvloed aan jonge, gekwalificeerde mensen.”

Vijf tips

1  Timing: plan vooruit

Timing is essentieel, maar met het op-

bouwen van een netwerk kun je niet 

vroeg genoeg beginnen. Oftewel: begin 

je pas met het opbouwen van een net-

werk als de vraag voor jouw producten 

begint toe te nemen, dan ben je al aan 

de late kant.

2  Gebruik referenties actief

India is een netwerkeconomie bij uitstek: 

relaties zijn cruciaal. Aarzel niet om de 

Indiase ambassade te benaderen voor 

hulp wanneer je vastloopt met vergun-

ningen en dergelijke. De ambassade 

heeft een groot netwerk en kan duide-

lijkheid verschaffen. Daarnaast geldt: 

zien is geloven. Wie eerder goed werk 

heeft geleverd bij een ander project in 

India heeft een streepje voor.

3  Wees concreet, maar bescheiden

India zit weliswaar te springen om state-

of-the-art technologie op allerlei terrei-

nen, maar dat wil niet zeggen dat 

buitenlandse bedrijven zich belerend, 

neerbuigend of arrogant kunnen opstel-

len. Met zo’n houding is een buitenlands 

bedrijf gedoemd te mislukken in India.

4  Werk samen met een Indiase 

partner. 

Zoals gezegd, India is een netwerkeco-

nomie. Wie niet de juiste ingangen heeft 

zal meestal bot vangen bij overheidsten-

ders. Een Indiase partner weet de weg 

in de Indiase bureaucratie – daar hoeft 

de Nederlandse partij geen kostbare tijd 

aan te verspillen.

5  Make, hire & source in India

De Indiase overheid staat voor de im-

mense opgave om honderden miljoenen 

jonge Indiërs van werk te voorzien. Logi-

scherwijs hebben bedrijven die banen 

creëren in India, direct of indirect, een 

streepje voor bij tenders. 
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