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KBC zoekt strategische partner voor
ValueSource
KBC heeft het businessmodel en de rol binnen zijn ICT-activiteiten onderzocht van ValueSource
Technologies, de in Chennai (India) gebaseerde KBC-dochteronderneming die gespecialiseerd is in
informaticadienstverlening voor de financiële sector. Om de concurrentie op de uitdagende Indiase markt
voor offshore ICT-dienstverlening en –ontwikkeling aan te kunnen, is een substantiële verhoging van de
werkmiddelen van ValueSource noodzakelijk.
KBC heeft daarom een aantal opties geëvalueerd en heeft beslist om voor ValueSource een strategische
partner te zoeken die actief is op de Indiase offshore ICT-markt. KBC zal met die partner overeenkomen
dat het een beroep zal blijven doen op de diensten van ValueSource ('serve back'). Dat moet KBC toelaten
de nodige flexibiliteit te behouden om toekomstige ICT-ontwikkelingsnoden op te vangen en tevens de
continuïteit te verzekeren van de huidige behoeften aan ICT-applicaties en -onderhoud.
KBC verwierf ValueSource in 2004. In de daaropvolgende jaren breidde de onderneming verder uit en
groeide
het
activiteitenaanbod.
ValueSource
levert
voornamelijk
ICT-ontwikkelingsen
onderderhoudsdiensten voor een brede waaier aan toepassingen en domeinen die specifiek verband
houden met de Belgische bank- en verzekeringsactiviteiten van KBC. Een klein deel van ValueSource
levert eveneens ICT-diensten aan derden. ValueSource stelt een 300-tal mensen tewerk.
Deze wijziging zal geen gevolgen hebben voor de Belgische en Centraal-Europese ICT-medewerkers van
KBC. Het voorziene 'serve back'-concept moet de medewerkers van ValueSource continuïteit verzekeren
omdat het voortbouwt op de kennis en de expertise die zij met het KBC-platform hebben opgebouwd.
KBC is ervan overtuigd dat ValueSource dankzij een nieuwe strategische partner de nodige hefboom zal
krijgen om zijn kwaliteiten en zijn potentieel maximaal te kunnen benutten op de Indiase ICT-markt.
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