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1. Inleiding 

Het belang van ICT voor onze economie is bekend en stijgt alleen maar. De Vlaamse sector vormt daar 

geen uitzondering op en zoals in andere sectoren gaat een Vlaams ICT-bedrijf al heel snel de grens 

over. De makkelijkste stap lijkt Nederland. Een zekere cultuurverbondenheid, een gemeenschappelijke 

taal – die we weliswaar niet altijd op dezelfde manier gebruiken, nabijheid, … redenen te over om 

het in Nederland te proberen. Wanneer een bedrijf bij een kantoor van Flanders Investment & Trade 

als dat in Den Haag terechtkomt, willen we een aantal kant-en-klare antwoorden snel kunnen 

aanleveren. Daarom ontstond het idee om deze studie te maken. 

We gingen niet over één nacht ijs. Immers, als leek in de materie wil je geen overbodige informatie 

verzamelen of open deuren intrappen. Daarom bevroegen we een aantal van onze cliënten uit 

het nabije verleden over de opportuniteit en de inhoud van een paper als dit. Zij bepaalden mee 

het bestek van de studie, zoals die hieronder is beschreven. 

Algemene informatie is nodig, maar we blijven natuurlijk dienstverlening op maat leveren. Daarvoor 

kunt u uiteraard nog altijd bij ons terecht, in Den Haag of in Vlaanderen bij één van onze Adviseurs 

Internationaal Ondernemen (www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact). 

We hopen dat de studie informatief is en nuttig en we wensen u alle succes op de Nederlandse markt. 

Dirk Verlee 

Vlaamse economische Vertegenwoordiger 

Maayke Vidts 

Exportadviseur 

  

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact
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2. Opzet 

Zoals vaak het geval is voor marktstudies die Flanders Investment & Trade publiceert, is het 

de doelstelling van deze studie om Vlaamse ondernemingen de beste weg te wijzen naar een markt. 

Eerst door de algemene context te schetsen, verder door het aanreiken van de gegevens van 

de belangrijkste spelers. Dat laatste doen we liefst gepersonaliseerd. Wij nodigen u daarom uit om met 

ons contact te leggen en uw precieze behoeftes bij ons neer te leggen.  

3. Bestek 

Er vallen binnen de ICT-sector drie onderdelen te onderscheiden: De ICT-industrie, de groothandel in 

ICT-apparatuur en de ICT-dienstensector. Onze aandacht gaat in deze studie uit naar de ICT-

dienstensector die bestaat uit bedrijven die het proces rondom elektronische informatieverwerking en 

communicatie ondersteunen. Deze bedrijven richten zich soms op welbepaalde sectoren, soms 

werken zij sector overstijgend. Het spreekt voor zich dat er ook binnen deze ICT-dienstensector vele 

verschillende partijen actief zijn. Los van het binoom leveranciers - cliënten/opdrachtgevers zijn er 

vendors, tussenpersonen of verdelers, integratoren, consultants, retailers en (value added) resellers.  

Binnen de ICT-dienstensector willen we in deze marktstudie vooral het “channel” of anders gezegd de 

distributeurs of verdelers van IT-producten op de Nederlandse markt onder de loep nemen. Wij 

hebben dit idee voorgelegd aan een tiental Vlaamse bedrijven die ons hadden geraadpleegd over de 

Nederlandse markt en het draagt tenminste hun goedkeuring al weg. 

Zoals bekend staat ICT voor ‘Information and Communication Technology’. We zullen het voornamelijk 

hebben over de I van ICT en niet B2C, maar wel B2B en B2Gov meenemen in onze studie. 

4. De ICT-sector in Nederland: markttendensen 

De Nederlandse ICT-sector, die naargelang van de bron 336.000 tot 365.000 werknemers tewerkstelt, 

is goed voor ongeveer 4,5% van het bbp. Ongeveer 95% van de ICT-bedrijven tellen minder dan 

10 werknemers en er zijn slechts 200 bedrijven met 100 werknemers of meer.  

Een aantal andere basiscijfers1: 

- De ICT-bedrijven hebben een aandeel van bijna 4,5% in het totale aantal Nederlandse bedrijven. 

- Er zijn ruim 77.000 ICT-bedrijven. 

- De meeste bedrijven in de ICT-sector zijn ICT-dienstverlener (eind 2018 was dat 92%). 

- ICT draagt minimaal 30% bij tot de economische groei,  

- de bijdrage van de internet economie aan het bbp groeit met 9%. 

- In 2017 werd er in Nederland bijna € 63 mld. uitgegeven aan ICT (€ 23,5 mld. goederen, € 39,3 mld. 

diensten). 

 

1 Centraal bureau voor statistiek, s.d., - https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2019/ict-en-economie 
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- Er werd in 2017 voor € 62 mld. aan ICT-goederen en diensten geïmporteerd en voor ruim € 41 mld. 

geëxporteerd.  

- Er zijn ruwweg 350.000 mensen werkzaam in de ICT. 

- Eind 2018 stonden er bijna 255.000 vacatures open binnen ICT, met € 21,5 mld. aan ICT-

investeringen (software, nieuwe media, clouddiensten, gaming). 

- Er zijn ruim 35 mln. Connected devices in Nederlandse huishoudens. 

- 83% van de Nederlanders shopt online. 

Voor meer cijfers verwijzen we ook naar de ICT-studie uit 2019 van Atradius, weliswaar in de Franse 

taal, maar met optie om in het Nederlands te lezen via Google Translate. 

De voorbije jaren werd de sector aangejaagd door buzz-woorden als AI, Internet of Things, 

digitalisering, en zo meer. Positieve toekomstverwachtingen zijn er vooral voor de diensten, 

programmatuur en databanken en in mindere mate voor hardware (computers en 

telecommunicatiemateriaal). Het verdienmodel waarbij de diensten worden aangeboden veeleer dan 

een product of een software wordt steeds vaker toegepast.  

Er is nauwelijks een verschil in aanpak voor deze sector in de verschillende markten binnen  

West-Europa. Toch moeten we rekening houden met een bredere en diepere ontwikkeling in 

Nederland van de webshops (en alles wat daar bij hoort) dan in Vlaanderen. Betalingen worden in 

Nederland al veel meer met een betaalterminal of apps uitgevoerd dan dat in Vlaanderen het geval is. 

Zoals het past in een sector die in volle ontwikkeling is, zie je in Nederland een zeer drukke overname- 

en integratietendens. Overnames en fusies zijn legio en vaak veranderen bedrijven of 

sectorverenigingen hun naam. 

5. Distributie 

Partijen die mogelijks betrokken zijn bij de verkoop van IT:  

- OEM (original equipment manufacturer) 

- Distributeur (vaak met warehouse capaciteit) 

- Reseller of VAR (value added reseller) 

- Systeemintegratoren 

- Retailers 

- Agenten 

Wij uiten geen voorkeur of waardeoordeel over de ene of andere partij. Wellicht is er voor elke dienst 

of elk product meer dan een distributiekanaal geschikt, maar zeker niet alle kanalen. Dat is de evidentie 

zelf. 

Als software gericht is op een bepaalde sector is het wellicht aan te raden een distributeur te zoeken 

die specifiek die sector bewerkt. Die vind je vaak op vakbeurzen die gewijd zijn aan die sector, soms 

zijn er zelfs specifieke vakbeurzen voor software in een welbepaalde sector. Enkele bekende 

voorbeelden daarvan zijn Zorg & ICT, ICT en Logistiek en facilitair en gebouwbeheer.  

Zoals vermeld in het hoofdstuk over de ICT-sector in Nederland leunt de Nederlandse economie zwaar 

op IT. Dit heeft als logisch gevolg dat er een enorm aanbod is aan IT-bedrijven, met specialisaties in 

https://atradius.fr/publications/market-monitor-tic-pays-bas-2019.html
https://www.zorg-en-ict.nl/
https://www.ict-en-logistiek.nl/?utm_source=website&utm_medium=rectangle&utm_campaign=computable2019
https://www.vakbeursfacilitair.nl/nl/exposanten/content/3362
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verschillende niches. Wij hebben op ons kantoor een overzicht opgesteld van de grootste en/of 

belangrijkste resellers/distributeurs in Nederland. Om dit overzicht te ontvangen kan u contact met 

ons opnemen.  

6. Vakorganisaties 

a. ICTWaarborg 

ICTWaarborg is een organisatie voor ondernemers uit de ICT-branche en is gespecialiseerd op 

juridische vraagstukken in de ICT-wereld. Partners en evenementen.  

b. Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 

Doelstelling van de NCSC is, het versterken van de weerbaarheid van Nederland in het digitale domein. 

Men kan door NSCS een samenwerking beginnen met overheidsorganisaties, en organisaties uit 

de privésector.  

c. NL digital 

Nl Digital is de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector.  

Hierin bestaan verschillende ledennetwerken, waaronder het DGA product Software netwerk.  

Het netwerk is ontstaan uit de behoefte van een aantal leden om ervaringen en visies uit te wisselen 

met collega-ondernemers en heeft een informeel en vertrouwelijk karakter. Het programma varieert: 

soms wordt er een externe spreker uitgenodigd, een andere keer spreekt iemand van de groep zelf. 

d. Vereniging ICT-Profs 

ICT-Profs is een landelijke branche en belangenorganisatie die vertegenwoordigd wordt door  

ICT-specialisten die zowel consumenten als zakelijke klanten ondersteunen. Als belangenorganisatie 

bieden zij de ICT-professional een netwerk aan van gecertificeerde en ervaren collega’s middels o.a. 

een online kennisplatform.  

e. Vereniging van organisaties voor de ICT in de Zorg (OIZ) 

OIZ behartigt de belangen van de ICT-dienstverlener en brengt de juiste specialisten bij elkaar om 

de branche als geheel te professionaliseren. Door een open blik en de focus op samenwerking kunnen 

zij organisaties ondersteunen en meedenken over groei. De vereniging faciliteert kennisdeling en -

verspreiding onder de leden. Met een specifieke focus op e-health, privacy en standaardisatie. 

De ledenlijst is online te raadplegen. 

  

http://www.ictwaarborg.nl/
https://www.ncsc.nl/
https://www.nldigital.nl/
https://www.nldigital.nl/over-ons/#ledennetwerken
https://www.nldigital.nl/ledennetwerken/software-netwerk/
https://ict-profs.nl/
https://oizorg.nl/
https://oizorg.nl/onze-leden/
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7. Pers en nuttige websites 

Wij wijzen u graag op de volgende vakbladen en nuttige websites (alfabetisch gerangschikt): 

Channel Connect 

Channel Connect is het paraplu-merk van Contentbureau iMediate BV uit Hilversum, waaronder ook 

de sub-merken Distributeurs Dossier, Datacenter & Cloud Dossier, Security Dossier, VoIP en UC&C 

Dossier en IoT Dossier opereren, zowel online als in print. Door middel van deze titels voorzien ze 

het ICT-kanaal, zowel in de breedte als de diepte, van alle nuttige en noodzakelijke informatie en zijn 

ze het communicatiekanaal bij uitstek dat helpt om meer winstgevende business te genereren. 

Channel web 

Channel web is de informatiebron voor het Nederlandse IT-reseller- en distributiekanaal. De website 

biedt branchespecifieke informatie d.m.v. achtergrondartikelen, praktijkcases en nieuwsartikelen. 

Daarmee is Channelweb het platform om op de hoogte te blijven van de laatste trends en 

ontwikkelingen binnen het IT - distributiekanaal.  

De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit resellers en distributeurs werkzaam in de IT-branche. Dit zijn 

voornamelijk hardware- en/of softwaredistributeurs en resellers die zich informeren over de laatste 

ontwikkelingen om zo desgewenst verkoopstrategieën bij te stellen. 

Computable.nl (met Computable magazine)  

Computable.nl ondersteunt dagelijks via betrouwbare en onafhankelijke berichtgeving de ambitieuze 

ICT-professional en de ICT-manager. De site volgt alle belangrijke (technische, product-, markt-, 

beroeps, bedrijfs-, sociaaleconomische en maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van 

automatisering en informatietechnologie via nieuwsartikelen, analyses, columns, interviews, 

whitepapers, opinies en achtergronden. Uniek is de samenwerking met ruim 1.000 geselecteerde 

experts uit de ICT-markt, waarmee unieke user-generated content wordt gegenereerd voor de circa 

175.000 unieke bezoekers per maand. Door de sterke kennis van deze experts kunnen ICT'ers online 

de dialoog met elkaar aangaan. 

Handig op Computable.nl is de pagina met uitgebreide bedrijfsprofielen. met daarin redactionele 

content en marketinguitingen, maar ook eventueel beschikbare vacatures, evenementagenda en 

whitepapers die door het bedrijf worden aangeboden. 

Dutch Digital Delta 

Het netwerk Dutch Digital Delta is de ontmoetingsplek voor technologische innovatie. Het netwerk  

bundelt krachten, deelt kennis en creëert kansen. Daarmee willen Dutch Digital Delta het nationale 

platform zijn voor het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, met het doel ‘connect and create’. 

https://channelconnect.nl/
http://www.channelweb.nl/
https://www.computable.nl/
https://www.computable.nl/bedrijfsprofielen
http://www.dutchdigitaldelta.nl/
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Dutch IT Channel 

Dutch IT Channel is een platform dat zijn lezers en volgers dagelijks informeert over actuele 

ontwikkelingen en trends in de IT-channel. Het accent ligt op de business rond IT-oplossingen 

(hardware, software, diensten) en de spelers die op deze markt actief zijn. Naast nieuws uit binnen- 

en buitenland, interviews, onderzoeken, cases en dossiers besteedt Dutchitchannel.nl in ruime mate 

aandacht aan de mensen die in de branche actief zijn. 

ICT/Magazine  

ICT/Magazine is gericht op ICT-managers en bestuurders met ICT in hun portefeuille, werkzaam bij 

organisaties met meer dan honderd werknemers. Dagelijks nieuw ICT-nieuws, bedrijfsnieuws, columns 

en uitgelicht artikelen. 

IT Executive  

IT executive is een platform voor beslissers op C-niveau bij de grootste bedrijven en instellingen in 

Nederland met affiniteit voor informatietechnologie, digitalisering, sourcing en leiderschap. 

8. Vakbeurzen en events 

Hieronder vindt u enkele vakbeurzen, congressen en events gerelateerd aan ICT in Nederland. Zoals 

eerder aangegeven zijn sommige events echt gericht op ICT, anderen zijn meer sector-gerelateerd, 

maar bieden duidelijk ruimte aan (het belang van) ICT binnen deze sector.  

Agrifoodtech 

AgriFoodTech is de vakbeurs met congres over hightech innovaties om efficiënter, effectiever, 

duurzamer of zelfs anders te produceren.  Gedurende twee dagen draait alles om nieuwe technologie 

voor de Agri- & Food sector. Denk hierbij onder andere aan sensoren, drones, robots, big data, vision, 

LED verlichting, systeemontwerp & integratie, automatisering, verpakkingen, ICT en foodtechnologie. 

Data: editie 2020: was voorzien  voor 31 maart - 1 april; Jaarlijks  

Locatie: Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 

Big Data Expo 

De tweedaagse Big Data Expo heeft als doel mensen en kennis samen te brengen, verbonden door 

het thema big data. De beurs brengt met enthousiasme, en een constante drive voor kennisdeling en 

innovatie, vraag en aanbod samen. Op de beursvloer vind je ruim 85 exposanten die hun producten 

en diensten op het gebied van collecteren, genereren, analyseren, optimaliseren en/ of toepassen van 

big data presenteren. 

Data: editie 2020: 16 en 17 september; Jaarlijks 

Locatie:  Jaarbeurs Utrecht 

https://dutchitchannel.nl/448486/magazines.html
https://www.ictmagazine.nl/
https://itexecutive.nl/
https://agrifoodtech.nl/
https://www.bigdata-expo.nl/nl/de-beurs/big-data-expo
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Bits, Bricks & Behaviour 

Bits, Bricks & Behaviour is een conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering 

aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. 

Data: editie 2020: 10 november; Jaarlijks 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht 

Business Software Event 

Business Software Event helpt maakbedrijven met de transitie van op papier naar digitaal werken. 

Data:  editie 2020: 25 november; Jaarlijks 

Locatie:  Mikrocentrum, Veldhoven 

Facilitair en gebouwbeheer 

De vakbeurs facilitair en gebouwbeheer richt zich op een breed vakgebied waar veel gerelateerde 

onderwerpen onder vallen. Denk hierbij aan onderwerpen van afwezigheidsregistratie, beveiliging, 

catering, circulair faciliteren, digitale informatievoorziening, groen op de werkplek, gevel, 

klimaatbeheersing en liftinstallaties tot receptie, sluitwerken, terreinbeheer, verhuizen en zonwering. 

Data:  editie 2021: 27, 28, 29 januari; Jaarlijks 

Locatie:  Jaarbeurs Utrecht 

Financial Systems 

Financial Systems is een innovatie- en IT-event voor ‘finance professionals’. 

Data: editie 2020: 7 oktober; Jaarlijks 

Locatie: Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen 

ICT Fair 

De ICT Fair organiseert een winter en zomer editie en richt zich vooral op ‘managed service’ bedrijven 

of bedrijven die zich met verkoop bezig houden. Er is verder ook aandacht voor ‘Security’ en ‘Cloud 

distribution’.  

Data:  Verschillende data; Jaarlijks 

Locatie:  Verschillende locaties 

ICT & Logistiek 

ICT & Logistiek is een jaarlijkse event waar u de (ICT-)oplossingen vindt die nodig zijn om logistieke 

processen efficiënt in te richten en effectief uit te voeren. 

Data:  editie 2020: 4 en 5 november ; Jaarlijks 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht 

https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/
https://business-software-event.nl/
https://www.vakbeursfacilitair.nl/
https://financial-systems.nl/
https://www.ictfair.nl/
https://www.ict-en-logistiek.nl/beursinformatie
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ICT.OPEN  

ICT.OPEN is een event voor ICT-onderzoekers en bedrijven uit de ICT-sector. 

Data:  Gewoonlijk in maart; Jaarlijks 

Locatie:  Martiniplaza, Groningen 

Info Security  

Info Security is een vakbeurs en congres over IT-security, data management en cloud computing.  

Data:  Editie 2020: 28 en 29 oktober; Jaarlijks 

Locatie:  Jaarbeurs Utrecht 

Technology for Automotive 

Technology for Automotive: het belangrijkste evenement op de Nederlandse kalender voor de 

Automotive maakindustrie. ‘Technology for Automotive’ verbindt en inspireert op internationaal 

niveau met ontwikkelingen, interactie en expertise; van leveranciers tot OEMs tot 

materiaalspecialisten en alles daartussenin. De diversiteit aan thematische onderwerpen zoals ‘green’ 

en ‘smart mobility’, ‘manufacturing & logistics’ en ‘materials & design’ zijn grensoverschrijdend en 

dragen bij aan een sterke, onderscheidende rol voor de industrie. 

Data:  editie 2020: 29 oktober; Jaarlijks 

Locatie:  Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven 

Webwinkel Vakdagen 

De Webwinkel Vakdagen is het grootste e-commerce-event van de Benelux. 

Data: editie 2021: 27 en 28 januari; Jaarlijks 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht 

Zorg&ICT 

Zorg&ICT is het enige jaarlijkse platform dat voorziet in de ICT-informatiebehoefte van de zorgsector. 

Data:  Editie 2020: 27 tot 29 oktober; Jaarlijks 

Locatie:  Jaarbeurs Utrecht 

  

https://ict-research.nl/ict-open/
https://www.infosecurity.nl/default.aspx
https://technologyforautomotive.com/
https://www.webwinkelvakdagen.nl/
https://www.zorg-en-ict.nl/
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: juni 2020 
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