VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
5 personen.

HOELANG DUURDE DE REIS?
7 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
- Het verkennen en bespreken van nieuwe samenwerking met de Indiase deelstaten Karnataka en Telangana
- Acquisitie van bedrijven en investeringen
- Accountmanagement en relatiebeheer

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Bangalore, Hyderabad en New Delhi

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
- Vertegenwoordigers van overheid van Karnataka en Telangana, waaronder Principal Secretaries, managing
directors en project officers.
- Directeuren en CEO’s van bedrijven die zich willen vestigen in Den Haag
- Lokale directeuren, CIO, PR/communicatiepersonen van Indiase bedrijven die al gevestigd zijn in Den Haag
- Vertegenwoordigers van het Nederlandse postennetwerk, waaronder de Nederlandse ambassadeur, Consul
Generaal Bangalore, Chief Representative Netherlands Business Support Office Hyderabad.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
- Vaststelling van onderwerpen en werkvormen van de nieuwe samenwerking met Karnataka en Telangana
- 4 bedrijven hebben formeel aangegeven zich later dit jaar te gaan vestigen in Den Haag
- 2 bedrijven hebben concrete interesse getoond voor het vestigen in Den Haag
- Relationele gesprekken omtrent inhoudelijke betrokkenheid bij Den Haag met bestaande Indiase werkgevers
gevestigd in de stad
- Goede inhoudelijke gesprekken met het Nederlandse postennetwerk in India

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
- Er wordt een samenwerkingsovereenkomst (MoU) uitgewerkt met de deelstaten Karnataka en Telangana.
- Er zal in het najaar (vermoedelijk november) bestuurlijk gereisd worden, inclusief een delegatie van
bedrijven(vertegenwoordigingen)
- Met de Indiase bedrijven die zich gaan vestigen in Den Haag is een specifiek/individueel vestigingsproces
vastgesteld.
- Geïnteresseerde bedrijven zullen Den Haag op korte termijn bezoeken voor verdere verkenning vestiging.
- Gevestigde Indiase bedrijven in Den Haag worden mogelijk betrokken bij de uitvoering van de samenwerking
tussen Den Haag en Karnataka/Telangana.
- Nederlandse postennetwerk heeft suggesties gedaan qua bezoekdata voor een bestuurlijke reis, dit zullen wij
intern afstemmen en naar hen terug koppelen.

