TSOC Studie- en inspiratiereis China – Maart 2019

In de week van 9-16 maart 2019 hebben 17 leden van TSOC deelgenomen aan de eerste inspiratie- en
studiereis naar China. Onder de deelnemers ware ondernemers, investeerders, directieleden van
telecombedrijven en adviseurs. Alle deelnemers waren zeer enthousiast over de organisatie en hebben
bijzondere indrukken opgedaan en nieuwe relaties opgebouwd. Op basis van de vele bedrijfsbezoeken
en presentaties is een goed beeld ontstaan van de stand van zaken mbt de digitale samenleving in China
en hoe men haar leidende positie in de wereld aan het uitbouwen is. Een wereldwijd innovatie
powerhouse heeft zich gevormd.
Een kleine nuance is aan het begin van dit reisverslag natuurlijk wel op zijn plaats. We hebben tijdens
deze reis alleen 3 tier1 steden bezocht te weten: Shenzhen, Shanghai en Hangzhou. Hier hebben we een
welvaart ervaren die lijkt op die van steden zoals NY of Dubai. Er is zich in China in deze top-steden een
“Bubbel” aan het opbouwen. Daarom is het belangrijk te realiseren dat het grootste deel van de
Chinezen woont in tier2+ steden. Hier zal waarschijnlijk een heel andere realiteit heersen dan in de
Bubbel van Shenzhen, Shanghai en Hangzhou.
De Chinese ambitie is groot en men wil geld verdienen. De overheid heeft duidelijk lange termijn
doelstellingen en past gerichte stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven toe.
De afgelopen jaren is het marktaandeel van Chinese netwerktechnologie leveranciers zeer snel gegroeid.
Rechtstreeks of via productie voor Westerse technologie leveranciers heeft China haar invloed in de
wereld uitgebouwd. Op dit moment vormt China de grootste telecommunicatiemarkt wereldwijd met
1,3 B-consumenten (het grootste deel LTE 4G) en een e-commercemarkt met 800 miljoen mobiele
kopers. Verder is China natuurlijk een snelgroeiende economie (2e na VS) en binnenkort de grootste
economie ter wereld. China produceert zeer innovatieve kapitaal- en consumptiegoederen en sterke
merken. Van “Made in China” tot “Created in China”, zoals Huawei, ZTE en Xiaomi.

1

WeChat (Tencent) en Alibaba zijn in de lead en hun platformen worden steeds meer alles omvattend
voor de Chinese bevolking. Tencent schaakt op meerdere borden tegelijk. Social media worden
gecombineerd met shopping en payment en de consument is massaal gebruiker geworden. Binnen de
WeChat “walled garden” zijn er dagelijks honderden miljoenen mensen en bedrijven die met elkaar
communiceren en diensten en goederen uitwisselen. De Chinezen zijn duidelijk de kampioen in het
schalen van platformen en oplossingen.
Op de laatste verjaardag van Alibaba
verwerkte het meer dan een miljard
orders met een waarde van 30 miljard
USD in 24 uur. En dit alles op hun eigen
cloud platform. De schaal is dus enorm
en de overheid maakt handig gebruik van
deze berg aan data. Consumenten
hebben hier geen moeite mee. Lekker
veilig.
Deze platforms richten zich nu nog op de Chinese markt, maar verwacht wordt dat er snel een moment
komt dat de markt “Oversea” wordt betreden. Beide partijen zijn groot in het Cloud aanbod en bieden
beide een vergelijkbaar portfolio aan zoals AWS en Google Cloud. Binnen China zijn zij ook enorm groot,
buiten Azië zoeken zij nog aansluiting met de westerse markt.
Een derde van het mobiele internetgebruik in China gaat over de servers van WeChat, dat met een
miljard actieve gebruikers inmiddels één van de meest dominante technologiebedrijven ter wereld is.
Met de nieuwe betaalmethoden vormen WeChat en Alibaba
een directe bedreiging voor de banken en voor de bekende
kaartbedrijven als Visa en Mastercard. De smartphone is hun
platform en consumenten gebruiken het als vervanging van de
bankpas en retailers als vervanging van de betaalterminals.
Concurrent Alipay heeft 54% van de betaalmarkt in China in
handen. Op een normale dag verwerkt het bedrijf 175 miljoen
transacties. Op Singles Day (11 november - een soort grote
uitverkoopdag), doet Alibaba op het online platform 20.000
transacties per seconde.
Het was voor ons als bezoekende buitenlanders een uitdaging om te betalen omdat je geen manier hebt
om je WeChat of Alipay wallet te voorzien van tegoed en je jezelf daardoor een digitale nomade ging
voelen. In veel winkels kun je alleen met cash of je telefoon betalen. Een ontbrekende factor in deze
innovatieve betaalmethoden is het (gemakkelijk) kunnen koppelen van buitenlandse betaalkaarten.
Hieruit lijkt op te maken dat de Chinezen zich minder richten op buitenlandse bezoekers en toeristen.
Hoewel Tencent en Alibaba vanuit een andere invalshoek werken (de eerste vanuit social media, de
andere vanuit e-commerce), zijn beide partijen zich druk aan het ontwikkelen op cloud diensten (en zijn
hierop elkaars grootste concurrent). Hierbij gaat het dan om diverse SaaS applicaties, maar ook AIaaS
(“Artificial Intelligence as a Service”). Data is hun belangrijkse asset, maar de AI technologie wordt wel als
service aangeboden.
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Het bezoek aan Huawei in Shenzhen was indrukwekkend. Huawei heeft zich gepresenteerd als een zeer
professionele wereldspeler, die zich meer en meer bewust is van zijn rol op het wereldtoneel. We zijn
door twee Nederlandse managers daar ontvangen en rondgeleid op de prachtige campussen, die ze voor
hun 40K medewerkers hebben gebouwd. Qua technologie is Huawei allang niet meer het bedrijf wat
kopieën maakt van westerse uitvindingen. Ze zoeken steeds meer de toepassing op van
communicatietechnologie en maken samen met een grote hoeveelheid partners oplossingen. Huawei is
inmiddels een van de leidende providers in de wereld van 5G, AI, Edge computing en smart cities/homes.
Er werken circa 180.000 mensen waarvan 80.000 in R&D. Niet verwonderlijk dat ze vooruitlopen in de 5G
wereld. Huawei heeft al meer dan 30 5G pilots gerealiseerd met Telco’s. 5G wordt hier ook wel Mobile
Fibre genoemd.
We krijgen een aantal boeiende presentaties van Huawei over hun capabilities op 5G, cloud en smart
cities/IoT. Het valt op dat de Chinezen erg makkelijk met privacy lijken om te gaan, overal hangen
camera’s welke de samenleving monitoren en videobeelden worden geanalyseerd met
gezichtsherkenningstechnologie en AI.
Daarnaast is een bezoek gebracht aan
de productiefaciliteiten van Huawei in
Shenzhen. Hier werken ongeveer
40.000 mensen en de schaal is ook hier
enorm. Aansluitend is een bezoek
gebracht aan de R&D campus van
Huawei waar ongeveer 20.000 mensen
werken in 108 gebouwen opgetrokken
in een klassiek Europees 18e-eeuwse
stijl, vergelijkbaar met panden uit
steden zoals Parijs, Florence en
Heidelberg.
Ook de smart city innovatie is booming. Camera technologie en video analytics (HikVision) worden
grootschalig toegepast en bieden additionele grote bronnen aan data die door corporates en overheid
weer gebruikt worden voor crowd management of security. Mensen en voertuigen worden overal
gevolgd en overtredingen worden genadeloos geregistreerd. Als een voetganger een zebra oversteekt bij
rood licht wordt deze gefotografeerd en gepubliceerd. Als automobilist kan je nooit meer te hard rijden,
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want overal hangen camera's. Ook de gecombineerde drone en camera technologie geven een
interessante extra mogelijkheid om informatie te verzamelen.

China Telecom is een ‘klassieke’ incumbent met sterke focus op breedband uitrol in grote steden en 5G
uitrol. Verder faciliteert China Telecom deze innovaties in het smart city domein, waarbij we een
toepassingen hebben gezien voor het onderwijs, waarbij het gedrag en de gezichtsuitdrukking van
leerlingen worden gemonitord, om vervolgens educatie bij te sturen en veiligheid te vergroten.
UBTech is een jong Robotics bedrijf dat in 2012 begonnen is en
inmiddels een marktwaarde heeft van 5 miljard. Ze maken diverse
intelligente humanoid robots voor sociale en bedrijfsmatige
toepassingen. Ook wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van
(consumenten) behoefte om het dagelijkse leven te laten ondersteunen
door humanoid robots (UBtech). Zo is er een humanoid service robot
die bijvoorbeeld in publieke ruimtes kan worden ingezet om mensen de
weg te wijzen. Maar meeste van de UBTech robots worden gebruikt in
onderwijs (van primair tot universitair) om het leren programmeren te
ondersteunen.
Mobike is een mobility servicebedrijf dat zich
vooral richt op de markt van verhuur/delen van
fietsen zonder vast station. Ze focussen op
optimalisatie van het operationele model en
efficiency. Ook in Rotterdam zijn de fietsen
inmiddels te huur. Via een gebruikersvriendelijke
App kan de beschikbaarheid van fietsen worden
vastgesteld maar ook het slot van de fiets worden
geopend. Op plaats van bestemming kan de fiets
gewoon worden achtergelaten en op slot gezet.
Parkeren in gemarkeerde zones levert een
financiële beloning op. Het plan lijkt goed, maar de
business case is nog steeds niet sluitend. Het bedrijf maakt nog geen winst en is op zoek naar
investeerders. Mobike heeft (itt de andere leveranciers) een tracking device in het slot geplaatst zodat iig
bekend is waar de fietsen zijn en ook tijdig voor onderhoud kunnen worden opgehaald. De tracking en
ook het ‘huren’ van de fiets gaat wederom via WeChat. Belangrijk onderdeel van de fietsen is dus het elock waarmee de fietsen te volgen zijn. Het ‘intelligente’ slot werkt uiteraard op stroom. Zorgen voor
voldoende batterijspanning is nu één van de grootste uitdagingen.
Zelf koken of boodschappen doen is niet meer nodig. Op grote schaal laten consumenten maaltijden of
andere aankopen thuisbezorgen. On-line platformen zoals Meituan.com bieden toegang tot vele
restaurants en winkels. De combinatie van vraag (de klant), aanbod (het restaurant) en transport (de
scooter) op één platform lijkt goed te werken. Ook hier is de schaalgrootte weer verbazingwekkend. Een
platform als dit verwerkt in 3 dagen hetzelfde aantal orders als thuisbezorgd.nl in een heel jaar. Opnieuw
bewijst Meituan dat de grote platform bouwers verschillende inkomstenstromen hebben. Zo hebben
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zowel Meituan als WeChat ondersteuning voor ride-sharing, maaltijdbezorgingen en andere zaken. Beide
platformen hebben voldoende bestaansrecht met ieder tientallen miljoenen gebruikers. Tijdens de lunch
in Shanghai worden er ong. 1 miljoen orders geplaatst op een gemiddelde dag. Het bedrijf heeft ong. 290
miljoen actieve gebruikers per maand.

Verder hebben we een aantal algemene interessante algemene observaties over China opgebouwd:
1. Het meest verbazingwekkende aan Chinezen is dat ze fouten veelal niet willen erkennen om
gezichtsverlies te voorkomen. Men zal problemen blijven ontkennen en zich altijd proberen in te dekken
of uitwegen proberen te zoeken. Ook zal je om iets geregeld te krijgen altijd moeten sjacheren, aldus
Eefje Rammeloo.
2. Mensen in China kennen verder maar een beperkte mate van creativiteit. Kinderen worden meestal
traditioneel opgevoed door hun grootouders, want ouders zelf werken veelal. Daarna volgen ze op
school een heel strikt leersysteem. Het bijbrengen van theoretische kennis is daarbij het grootste
aandachtsgebied en in mindere mate is er ruimte voor oplossingsgericht leren. De huidige generatie is
dus maar beperkt open-minded, creatief of kan out-of the box denken.
3. Alle initiatieven vanuit de overheid zijn gebaseerd op 5 jaren planning. Infrastructuur investeringen en
bouwactiviteiten worden gestimuleerd door ondernemers fiscale en andere voordelen te bieden.
Hierdoor wordt een versnelling gerealiseerd. Soms gaan zaken door deze snelheid niet goed, maar deze
nadelen wegen niet op tegen de voordelen die deze aanpak met zich meebrengt.
4. Veel gelukszoekers komen nu naar China, maar velen falen ook weer door het niet aanpassen aan
lokale situatie. Netwerken en de manier van zaken doen is echt anders dan in het Westen. Je moet je
realiseren dat Chinezen snel resultaat willen zien en gaan voor korte termijn geld. Zaken veranderen zo
snel dat investeringen voor lange termijn minder relevant zijn. Chinezen zullen ook alleen zakendoen
met ons als er een zeer goede reden voor is (functioneel en/of financieel), want de regering promoot het
zelfstandig zijn van China in een zeer belangrijk programma ‘Made in China 2025’.
5. Privacy issues worden door de Chinese samenleving op dit
moment veelal nog voor lief genomen. De veiligheid, die het verlies
aan privacy met zich meebrengt, wordt belangrijker gevonden. Ook
vindt men de economische voordelen welke men op dit moment aan
het opbouwen is belangrijker. Interessant is om te volgen of de
Chinese samenleving op termijn privacy wel belangrijker gaat
vinden, als men opschuift in de behoeftepiramide van Maslov.
6. China profiteert bij de funding van innovatie van de omvang van
de lokale markt.
7. Het top-down besturen zoals bijna overal in China toegepast heeft
zijn voordelen. In China zie je veel effectieve executie van plannen.
Mensen gaan hierin mee, omdat iedereen er op dit moment beter
van wordt. Keerzijde is wel dat men niet wordt gestimuleerd om
kritisch te zijn en zelf na te denken.
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8. Social media en online platformen zijn zo dominant verweven met het dagelijks leven en dit gaat ten
koste van de persoonlijke communicatie. Het aantal omlaag gebogen hoofden op straat, kijkend op
telefoons is schrijnend en een veelvoud erger dan in Nederland.
9. Business cards overhandigen blijft in China een mooi ritueel, maar het scannen van WeChat QR codes
wint snel aan populariteit.
10. In China wordt maar beperkt in de Engelse taal gecommuniceerd, maar met Google Translate, of
andere simultane vertaal software, kan door het fotograferen van tekst of opnemen van spraak een
near-realtime vertaling worden verkregen. Hiermee is de taal-drempel voor communicatie met de
Chinese bevolking verkleind en deze tools zullen de komende jaren verder worden geoptimaliseerd.
11. Chinezen zijn strikt on-time. Treinen en vliegtuigen gaan soms zelfs enkele minuten eerder dan
gepland. Onze gids heeft ons ook met militaire precisie aan het programma gehouden en afwijkingen
vond hij moeilijk mee om te gaan, zeker als hier een bepaald transport aan gekoppeld was.
12. Betalen met je mobiele telefoon en apps als WeChat en Alipay worden de norm. Contant geld en
betalen met bankpasjes zal op korte termijn helemaal verdwijnen in de grote steden.
13. Een stad als Shanghai met 24M inwoners telt meer rijken en middenstanders dan heel Nederland. De
prijzen van appartementen liggen inmiddels ook hoger dan in een stad als Amsterdam. De gemiddelde
woning van de Chinese bevolking in stedelijke gebieden bevindt zich in een flat met 20-30 verdiepingen.

_____________________________________________________________________________________

TSOC studie- en inspiratiereizen
In de week van 7 t/m 14 maart 2020 maakt TSOC weer een volgende studie- en inspiratiereis. We gaan
dan naar de technologie centra in Japan en Zuid Korea. Zodra er meer details bekend zijn met betrekking
tot het programma zullen we de vereniging hierover informeren. Ben je nu al geïnteresseerd om in 2020
mee te gaan of wil je meer weten over de ervaringen met betrekking tot de TSOC China reis, stuur dan
een bericht aan info@tsoc.nl
Met vriendelijke groet,
Paul Wijngaard
Voorzitter TSOC

Mobiel: +31 6 221 25 220
Mail: paul@TSOC.nl
Secretariaat TSOC
Stephensonweg 14 | 4207 HB Gorinchem
Postbus 693 | 4200 AR Gorinchem
T +31 (0) 183 – 646 673
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