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 Themakatern beveiliging: aandacht informatiebeveiliging neemt merkbaar toe 

 MKB en middelgrote bedrijven doen het goed t.o.v. grote bedrijven 

 Vooruitzichten voor 2e kwartaal 2012 somber 

 

Omzet: geringe stijging 
In het eerste kwartaal (Q1) van 2012 ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal in 2011 is de totale omzet binnen de 

sector Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

gering gestegen. Hiermee is de omzetgroei in dit 

kwartaal even groot als in de vorige 

ICT~Kwartaalmonitor. Opvallend is dat ICT-bedrijven 

met minder dan 200 medewerkers (het MKB) een 

matige groei kenden en daarmee positiever scoorden 

dan de grotere bedrijven. ICT-ondernemingen met meer 

dan 750 medewerkers hadden zelfs een geringe 

omzetdaling in Q1 2012 t.o.v. Q1 2011.  

 

Het past in de trend van de afgelopen tijd dat 

softwarebedrijven die actief zijn in de applicatiesoftware 

een positieve ontwikkeling lieten zien. 

Systeemsoftwarebedrijven kenden een zeer lichte 

omzetdaling. ICT-consultancybedrijven en 

ondernemingen in ‘hosting’ hadden een relatief 

positieve omzetontwikkeling in Q1 2012. Vaste en 

mobiele telefonie liet minder goede cijfers zien en kende 

een matige omzetdaling in Q1 2012 t.o.v. 2011. 

 

De verwachtingen voor de omzetontwikkeling in het 

tweede kwartaal van 2012 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 

2011 liggen tussen gering en matig. Bedrijven met 

meer dan 750 medewerkers verwachten een lichte 

krimp, kleine bedrijven verwachten een matige groei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleine groei werkgelegenheid  
De groei van de werkgelegenheid in de ICT-sector in Q1 

2012 t.o.v. 2011 is gering. Ook hier is het opvallend dat 

bedrijven met minder dan 200 medewerkers een 

beduidend positiever beeld weergeven dan de grote 

bedrijven met meer dan 750 medewerkers. Deze laatste 

groep liet een geringe tot matige daling zien van de 

werkgelegenheid. Deze daling gold ook voor bedrijven 

actief in printers & copiers en vaste & mobiele telefonie. 

 

De verwachte groei van de werkgelegenheid in het 

tweede kwartaal 2012 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2011, 

is iets positiever, maar nog steeds gering. 

Applicatiesoftware- en hostingbedrijven verwachten een 

redelijke groei. Grote bedrijven met meer dan 750 

medewerkers verwachten een geringe krimp. 

 

Themakatern 

Beveiliging 
 

In dit themakatern wordt aandacht besteed aan de 

discussie over informatiebeveiliging. Hoe merken ICT-

bedrijven dat het een actueel onderwerp is? Wat zijn 

de grootste aandachtspunten op het gebied van 

beveiliging? Hoe gaan ICT-bedrijven om met de risico’s 

voor digitale spionage? En hoe kan het bewustzijn van 

klanten verhoogd worden?  

 

Ontwikkeling omzet 1e kwartaal 2012 t.o.v. 2011 
 

Ontwikkeling werkgelegenheid 1e kwartaal 2012 t.o.v. 2011 
 



 

Onzekerheid economie houdt aan 

Naast de verwachte omzet, peilt ICT~Office ook ieder 

kwartaal de verwachte totale vraag naar ICT-producten 

en –diensten in Nederland (zie graadmeters hieronder 

en hiernaast) 

 

 

De verwachting is dat de vraag naar ICT-producten en –

diensten in Nederland in het tweede kwartaal van 2012 

ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 niet zal 

stijgen of dalen. Nog steeds gaat het economisch gezien 

niet goed in Nederland. Met de val van het kabinet 

Rutte-Verhagen is er wederom een periode van grote 

onzekerheid aangebroken. Nieuwe verkiezingen met 

bijbehorende coalitie-onderhandelingen betekenen voor 

ondernemers en bedrijven een periode van 

onduidelijkheid. Tijdens de uitvraag van deze 

ICT~Kwartaalmonitor was evenwel nog niets bekend 

over de principeovereenkomst die de partijen VVD-CDA-

CU-D66-GroenLinks over de begroting voor 2013 

hebben gesloten. 

  

De verwachte vraag naar hardware & 

kantoortechnologie neemt wederom zeer licht af in het 

tweede kwartaal. De vraag naar servers, midrange & 

mainframes daalt licht. De verwachte vraag naar 

software in het eerste kwart stijgt bovengemiddeld 

vergeleken met de andere sectoren. Het gaat hier 

voornamelijk om applicatiesoftware. Ondernemers in de 

ICT-dienstverlening hebben een licht positieve 

verwachting van de stijging van de vraag voor het 

tweede kwartaal. Voornamelijk de vraag naar 

implementatie en outsourcing stijgt licht, de vraag naar 

consultancy en detachering stagneert. De sector 

telecom & internet verwacht een opvallende stijging van 

de vraag in het tweede kwartaal t.o.v. het tweede 

kwartaal in 2011. Bedrijven actief in vast & mobiel 

internet zijn het meest positief en verwachten een 

matige stijging van de vraag. Ook de vraag naar vast & 

mobiel internet zal naar verwachting stijgen in het 

tweede kwartaal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportcijfer nog net voldoende 
Het rapportcijfer dat de ICT-sector de economische 

groei in Q1 in heel Nederland geeft is een onvoldoende: 

een 5,2. Het vertrouwen in investeringen in Nederland 

is met een 5,4 ook onvoldoende. Het rapportcijfer voor 

de economische groei van de ICT-branche in Q1 2012 is 

eveneens gedaald en bedraagt met een 5,9 nog net een 

voldoende. De onzekerheid over de politieke en 

economische toekomst van Nederland en de naderende 

verkiezingen, hebben ook op de rapportcijfers zijn 

effect. 

 

Naast het rapportcijfer kijkt ICT~Office ook naar het 

economisch klimaat. Het economisch klimaat in de ICT-

branche is traditioneel positiever dan het economische 

klimaat in de gehele zakelijke dienstverlening. Wel laten 

beide sectoren een positieve ontwikkeling zien het 

afgelopen kwartaal (zie grafiek en laatste bladzijde voor 

toelichting).  

Verwachte vraag ICT-markt 2e kwartaal 2012 t.o.v. 2011 
 

Verwachte vraag software 2e kwartaal 2012 
 

Verwachte vraag dienstverlening 2e kwartaal 2012 
 

Verwachte vraag telecommunicatie 2e kwartaal 2012 
 

Verwachte vraag hardware 2e kwartaal 2012 
 



 

 

 
 

 

Themakatern: informatiebeveiliging 
 

Cyber security is een prioriteit van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven waaraan ook 

ICT~Office sterk bijdraagt. In het afgelopen half jaar zijn veel ICT-beveiligingsincidenten in het nieuws 

gekomen, die zorgen voor een sterker bewustzijn voor het belang van beveiligingsmaatregelen. Dit 

themakatern gaat over informatiebeveiliging en hoe ICT-bedrijven hiervoor aandacht vragen. 

  

Beveiliging actueel onderwerp 
De aandacht voor beveiliging in de media merken 

ICT-bedrijven sterk bij hun klanten: van het 

ICT~Expertpanel geeft 70% aan dat klanten 

frequenter vragen naar het beveiligingsniveau van 

de verkochte ICT-producten en –diensten. Ook 

intern stijgt de aandacht verder. Vier op de tien 

respondenten geeft aan dat binnen het 

management de aandacht voor beveiliging is 

gestegen de afgelopen tijd. Een kleine 40% ziet dat 

in de ontwikkeling van ICT-producten en –diensten 

beveiliging een steeds nadrukkelijker rol speelt.  

 

Interne proces gericht op beveiliging 
Het is belangrijk dat informatiebeveiliging binnen 

ICT-bedrijven goede aandacht krijgt. Van de ICT-

ondernemingen uit het ICT~Expertpanel heeft 70%  

zijn interne proces erop gericht om de beveiliging 

zo hoog mogelijk te laten zijn. Ruim een derde van 

de ondervraagden geeft aan ook gecertificeerd te 

zijn en dit uit te dragen naar de medewerkers van 

de eigen organisatie. Ongeveer een kwart van de 

ICT-bedrijven vraagt via voorlichting en 

interactieve tools aandacht bij de medewerkers 

voor informatiebeveiliging.  

 

Risico’s spionage in buitenland 
Eén van de risico’s voor ICT-bedrijven is dat hun 

intellectueel eigendom en andere gevoelige 

informatie openbaar worden. 60% van het 

ICT~Expertpanel heeft management of personeel 

dat periodiek in het buitenland zit. Van deze 

bedrijven besteedt bijna de helft aandacht aan de 

risico’s voor (digitale) spionage die reizen en 

zakendoen in het buitenland met zich meebrengt, 

onder meer door voorlichting en training te geven 

aan hun medewerkers en door het extra beveiligen 

van de apparatuur en toegang.  

 

Voorkomen van verlies van data 
De beveiligingsmaatregelen binnen ICT-bedrijven 

zijn gericht op het voorkomen dat vertrouwelijke 

data voor derden beschikbaar worden, bijvoorbeeld 

door een aanval van hackers. Ook de beveiliging 

van data die in datacenters staat en het mogelijke 

verlies van die data, staat hoog op de agenda van 

de bedrijven. Als risico voor de beveiliging wordt de 

ontwikkeling van ‘Bring Your Own (Device)’ 

genoemd en de slordigheid van medewerkers. Dat 

is reden voor extra aandacht voor dit onderwerp. 

 

  

 

De andere aandachtspunten die het ICT~Expertpanel 

noemt omtrent informatiebeveiliging zijn onder meer 

het verkeerd gebruik van software of het installeren 

van software door medewerkers om 

beveiligingsmaatregelen te omzeilen, steeds 

specifiekere eisen van klanten rond beveiliging en het 

op peil houden van het kennisniveau van 

medewerkers. 

 

Budget voor beveiliging 

Veel organisaties besteden meer budget aan 

beveiliging. Deze trend is ook zichtbaar bij ICT-

bedrijven. Van de bedrijven uit het ICT~Expertpanel 

is bij een derde het budget gestegen, waarvan één op 

de tien bedrijven zelfs aangeeft dat het budget sterk 

gestegen is. Twee derde van de ICT-ondernemingen 

geeft aan dat het beveiligingsbudget gelijk is 

gebleven ten opzichte van vorig jaar.  

 

Toegenomen aandacht klanten 
75% van de ICT-bedrijven merkt een verhoogde 

aandacht bij klanten voor beveiliging in producten 

en/of diensten. Bij driekwart van de ICT-bedrijven 

komt de toegenomen aandacht voor beveiliging naar 

voren doordat klanten vaker informeren naar de 

beveiliging. Slechts één op de tien klanten heeft ook 

daadwerkelijk meer geld over voor sterkere 

beveiliging van ICT-producten. Bijna de helft van de 

bedrijven merkt dat klanten in contracten de 

aansprakelijkheid in geval van incidenten vaker terug 

willen leggen bij ICT-bedrijven.  

 

Bewustzijn van beveiliging 
Om het bewustzijn voor beveiliging bij de aankoop 

verder te verhogen, is 70% van de ICT-bedrijven van 

mening dat dit wordt bereikt door bij de ‘klanten van 

de klanten’ (de eindgebruiker) een sterker bewustzijn 

te creëren. Ruim een derde van de respondenten ziet 

daarnaast heil in het verschaffen van meer informatie 

aan de klant over de te stellen vragen op het gebied 

van beveiliging, zodat het opdrachtgeverschap 

professionaliseert.  

 

 

 

 

ICT~Office & cyber security 

Cyber security is een speerpunt van ICT~Office als 

onderdeel van een veilige en vertrouwde inzet en 

gebruik van ICT. In het Cyber Security Manifest doet 

ICT~Office voorstellen die nodig zijn voor een digitaal 

veilig Nederland. 

 



 

 
Over de ICT~Kwartaalmonitor 

De ICT~Kwartaalmonitor geeft per kwartaal een unieke 

indicatie van de marktontwikkelingen in de ICT-branche 

op een schaal van zeer sterke afname (-4) tot zeer 

sterke toename (+4). De meting en analyse voor de 

ICT~Kwartaalmonitor wordt uitgevoerd door 

onderzoeksbureau Heliview Research. De belangrijkste 

basis van de analyse vormt de ondervraging van een 

ICT~Expertpanel bestaande uit voornamelijk Chief 

Financial Officers (CFO’s) van meer dan 130 ICT-

bedrijven.  

 

Het ICT~Expertpanel wordt verzocht de eigen 

bedrijfsontwikkeling op de indicatoren omzet, winst en 

werkgelegenheid uit te drukken voor het afgeronde en 

het lopende kwartaal ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal in het jaar daarvoor. Ook worden de inzichten 

gegeven in de verwachte ontwikkelingen van de vraag 

naar ICT-producten en -diensten in Nederland in 

vergelijking met het voorgaande jaar. Daarnaast geeft 

het ICT~Expertpanel ieder kwartaal zijn visie op een 

actueel thema.  

 
De ICT~Kwartaalmonitor geeft zodoende per kwartaal 

een beeld van de ICT-markt in Nederland, waarmee 

ICT-bedrijven zichzelf kunnen vergelijken ten opzichte 

van de ICT-branche in zijn geheel.  

 

 

 

 

 

 

Economisch klimaat verklaard 

Het economisch klimaat geeft aan hoe de ICT-branche 

aankijkt tegen de economische situatie. Deze index, op 

een schaal van -100 tot +100, wordt samengesteld door 

de positieve en negatieve reacties op de indicatoren 

omzet, winst en werkgelegenheid van het afgeronde en 

lopende kwartaal met elkaar te vergelijken. Een 

soortgelijke onderzoeksmethode wordt toegepast door 

het CBS. Het economisch klimaat is een goede indicator 

van de ontwikkeling van het sentiment in de ICT-

branche. Daarbij biedt deze index een goede 

mogelijkheid om de ontwikkeling over een langere 

periode uit te zetten. 

 

 
 
Over ICT~Office 
ICT~Office is de branchevereniging van 550  IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland. De leden van 

ICT~Office hebben een omzet van € 30 miljard, bieden werk aan een kwart miljoen mensen en dragen bij aan 70% 

van alle innovaties. ICT~Office biedt zijn leden een krachtige lobby richting de beleidsmakers in Den Haag, 

businessstimulering vanuit concrete projecten, diverse soorten dienstverlening én een groot netwerkplatform. 

ICT~Office behartigt tevens de milieubelangen van zijn leden. 
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Neem deel aan het ICT~Expertpanel! 
De ICT~Kwartaalmonitor wordt ieder kwartaal 

samengesteld uit de resultaten van een peiling onder 

een vast ICT~Expertpanel van CFO’s van ICT-

bedrijven. Wilt u ook namens uw onderneming 

deelnemen aan dit panel en uw inzichten delen over 

de economische ontwikkeling van uw ICT-bedrijf en de 

ICT-branche? Wilt u ook uw visie geven over de 

actuele thema’s voor deze publicatie? Dat kan! Mail 

uw contactgegevens naar ICT~Office via 

cijferstrends@ictoffice.nl en u wordt uitgenodigd voor 

het ICT~Expertpanel.  
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