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Samenvatting 

 

Economische kengetallen van de softwaresector 

 De Nederlandse softwaresector blijft groeien. Het aantal bedrijven is de afgelopen vier 

jaar met 27 procent gegroeid naar ruim 44.000. 

 De netto omzet van de sector is in de periode 2010-2012 met 4,0 procent gegroeid. De 

bedrijven zijn samen goed voor en omzet van 23,5 miljard en een toegevoegde waarde 

van 16,7 miljard (2012). Dat is 2,8 procent van het Bruto Binnenlands Product. 

 Het aantal werkzame personen in de sector is met 3,0 procent toegenomen (naar fte) 

terwijl de gemiddelde omzet per werknemer is gegroeid met 2,9 procent. 

 Als de omzetwaarde van bedrijven die software ontwikkelen en verkopen maar die 

formeel buiten de CBS definitie van de sector vallen wordt meegeteld loopt de omzet op 

naar 29,1 miljard en de toegevoegde waarde naar 20,7 miljard. Dat is 3,4 procent van 

het BBP. 

 

Opkomst van Saas en Cloud dienstverlening 

 Eindproducten en diensten zijn veel meer dan in 2010 gebaseerd op een Saas of 

Cloudconstructie. 

 Het verkopen van software via licenties en/of andere constructies zoals Saas of Cloud is 

voor de producenten van standaardsoftware bijna twee keer zo belangrijk als voor de 

producenten van maatwerksoftware. 

 Voor softwareproducenten met een bedrijfsomvang van 6-20 fte komt in 2014 de omzet 

uit Saas en Cloud aanbiedingen nu al op de tweede plaats. 

 Grotere softwarebedrijven (> 20 fte) blijven daar nog bij achter vanwege de grote 

technische en financiële gevolgen van de omschakeling van het aanbieden van stan-

daard software onder licentie naar een pay per use model. De bedrijfsschaal is hier in de 

overgangsfase een nadeel. 

 Jonge en kleine bedrijven kunnen de omschakeling naar Saas en Cloud makkelijker 

maken omdat ze minder vaak hun bestaande productfamilie geschikt moeten maken 

voor het op een andere wijze aanbieden aan de markt. 

 Jonge en startende softwarebedrijven (‘cloud born’) bieden steeds vaker uitsluitend op 

Saas en Cloud gebaseerde producten aan. 
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Bedrijfsvoering 

 Softwareontwikkeling vormt – net als vier jaar geleden – de kernactiviteit van de 

bedrijven in de softwaresector. Daar wordt 40 procent van de arbeidscapaciteit op inge-

zet. 

 In de softwaresector als geheel houden zich meer mensen bezig met onderzoek en 

ontwikkeling dan met verkoop en/of marketing. 

 Grotere bedrijven investeren relatief meer van hun arbeidscapaciteit in verkoop- en 

marketingactiviteiten dan de rest van de sector maar ook daar blijft softwareontwikke-

ling de kernactiviteit van de personeelsinzet. 

 Softwareontwikkeling voor derden is de hoofdinkomstenbron van de ZZP’ ers die 

werkzaam zijn in de softwaresector. 

 28 procent van alle tot de softwaresector behorende bedrijven kan worden aangemerkt 

als Independent Software Vendor (ISV), dat wil zeggen dat ze één of meer productfami-

lies op de markt brengen. 

 De meeste bedrijven voeren maar een zeer beperkt aantal productfamilies. Ze focussen 

zich steeds meer op een klein aantal producten of ze combineren hun producten tot één 

productfamilie. 

 

Kenmerken van software producten 

 Bij de productie van software wordt in de sector als geheel inmiddels bijna evenveel 

omzet gehaald  (45:55 procent)  met de productie van productsoftware dan met de 

productie van maatwerksoftware. De relatieve omzetverdeling tussen product- en 

maatwerksoftware bij de grotere software producerende bedrijven is - vergeleken met 

vier jaar geleden – sterk verschoven in het voordeel van productsoftware. Die verhou-

ding is nu 4:1 in plaats van 3:2. 

 Zowel het gebruik van open source elementen als grondstof bij de ontwikkeling van 

software als het aantal software eindproducten op basis van open source is de afgelopen 

vier jaar verdubbeld. 

 

Aandacht voor security 

 Zeer kleine software bedrijven investeren op dit moment, net als in het verleden,  

nauwelijks in security. 

 Security was al belangrijk bij productsoftwarebedrijven en is alleen maar belangrijker 

geworden. 

 Bij de producenten van maakwerksoftware is er op het punt van security een inhaalslag 

bezig. 
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Internationale context 

 Ten opzichte van 2010 wordt er duidelijk meer geëxporteerd door Nederlandse softwa-

rebedrijven. Omdat zowel de totale omzet als het aandeel van de export in die omzet 

zijn gestegen, is de omvang van de export toegenomen van 1.5 miljard naar 3.1 miljard 

euro.   

 De bedrijven die standaardsoftware ontwikkelen halen nu tien procent meer omzet in 

het buitenland dan in 2010.  

 Hun exportgroei vindt voornamelijk plaats in West-Europa, Noord-Amerika en in Azië.  

 Het gebrek aan buitenlandse ervaring vormt de voornaamste belemmering voor 

exportplannen, gevolgd door gebrek aan kapitaal. 

 Het percentage software dat buiten de eigen Nederlandse organisatie wordt ontwikkeld 

(outsourcing) is vergeleken met 2010 bijna verdubbeld tot 18 procent. Veel software-

ontwikkelaars nemen daarbij wél Nederlandse partners in de arm. Circa 5 procent van 

de softwareontwikkeling vindt plaats in West-Europese landen waarvan de helft in eigen 

vestigingen. 

 Het percentage software dat in verafgelegen lagelonenlanden wordt ontwikkeld (offsho-

ring)  blijft met 2,1 procent heel laag. 

 

Innovatie en kennis 

 Klanten blijken voor softwarebedrijven de voornaamste partner voor innovatie van hun 

producten, gevolgd door leveranciers van (andere) software en apparatuur. 

 De rol van universiteiten, hogescholen, en publieke en private onderzoeksinstellingen 

als kennispartner voor innovatie blijft daar ver bij achter. 

 Bedrijven met meer dan 21 werknemers hechten wel relatief veel belang aan relaties 

met universiteiten en hogescholen. 

 Bedrijven die software ontwikkelen noemen daarbij het vaakst de TU Delft en daarna de 

Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en Universiteit van Amsterdam. Daarna volgen de 

hogescholen Fontys, Utrecht, Amsterdam, Windesheim en Saxion. 

 Wetenschappers slaan het belang van gezamenlijke onderzoeksprojecten en Europese 

onderzoeksprojecten veel hoger aan dan ondernemers. 

 

 

Software in breder perspectief 

 De softwaresector is veel groter dan de door het CBS gehanteerde SBI-klasse. De 

omvang wordt – volgens internationaal onderzoek – met circa 25 procent onderschat. 

 Daarnaast opereren in andere economische sectoren nog vele bedrijven waarvan de 

‘software factor’ in hun producten of diensten steeds verder toeneemt (banken, 

transport en logistiek, agri, automotive) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling van de studie 

Het Centraal Bureau voor Statistiek brengt jaarlijks een rapportage uit over de doorwerking van ICT 

op de Nederlandse economie.1 Dit is een uitgebreid rapportage die tal van cijfers en feiten bevat over 

ICT-gerelateerde ontwikkelingen. Hoewel er ook aandacht wordt besteed aan de ICT-sector zelf, ligt 

de nadruk op de doorwerkingen op de Nederlandse economie als geheel. De ontwikkelingen in de 

Nederlandse software-industrie – als specifiek onderdeel van de ICT-sector – worden slechts globaal 

behandeld. De cijfers van het CBS geven vooral inzicht in de omvang van de Nederlandse ICT-

branche en minder in de samenstelling ervan. Over het specifieke belang voor de Nederlandse 

economie van het ontwikkelen en verkopen van software en diensten op software ontbreken de 

noodzakelijke gegevens.  

NederlandICT (toen nog ICT~Office) heeft Dialogic daarom in 2010 gevraagd om een studie te doen 

waarin een verdieping wordt gegeven van de verschillende activiteiten rond software. Dat is gedaan 

door een survey uit te zetten onder alle softwarebedrijven in Nederland. Op basis van de uitkomsten 

van de survey konden opsplitsingen worden gemaakt naar type softwarebedrijven (software-

adviesbureaus versus software-ontwikkelaars; en daarbinnen tussen product- en maatwerksoftware), 

naar specifieke activiteiten (naar inkomsten en inzet capaciteit) en naar de plaats waar software 

werd ontwikkeld (near- offshoring) en verkocht (export).  

De huidige studie is grotendeels een herhaling van de studie uit 2010. Het is een zelfstandig leesbaar 

rapport. Om de verschuivingen ten opzichte van de eerste studie te kunnen beschrijven, is zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst. Wel zijn er enkele nieuwe accenten gelegd (de 

opkomst Cloud-computing en de samenwerking van bedrijven met kennisinstellingen). 

1.2 De softwaresector in Nederland 

In de meeste internationale studies worden alleen cijfers gegeven over de ICT-sector als geheel. Er 

wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen telecom en IT, en tussen ICT-industrie (‘hardware’) en 

ICT-diensten (‘software’). In vergelijking tot andere landen is het aandeel van de ICT-sector in de 

nationale economie relatief bescheiden. Het aandeel is bovendien gedaald, van 5,7% in 2000 tot 

5,1% in 2011. 

                                                

1 Dit is de reeks ‘ICT, Kennis en Economie’ die sinds 2011 wordt gepubliceerd. Deze reeks is een voortzetting van 

de eerdere reeks ‘De Digitale Economie’, die vanaf 2007 is verschenen. 
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Figuur 1: Aandeel ICT-sector in de totale economie (bbp), internationaal 2000 en 20112  

Dat komt vooral omdat de ICT-industrie in Nederland veel kleiner is in vergelijking tot landen als 

Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Ierland is voor veel Amerikaanse bedrijven het 

bruggenhoofd in Europa om software in te voeren.  

Binnen de ICT-sector bestaan er aanzienlijke verschillen in de economische ontwikkeling van de 

verschillende subsectoren (zie Tabel 1 voor een overzicht van de sub sectoren). Zo zijn de 

ontwikkelingen in de subsector ‘IT- en informatiedienstverlening’ (dat is de ICT-dienstensector minus 

de telecomindustrie) relatief gunstig ten opzichte van diezelfde telecomindustrie over de gehele 

periode 2005-2012. In termen van werkgelegenheid doet de subsector IT- en informatievoorziening 

(1,8% toename in 2012) het uitstekend ten opzichte van de ICT-sector als geheel (0,6% toename) 

die het op zijn beurt weer beter doet dan de Nederlandse economie als geheel (0,3% afname).2  

 

Figuur 2: Volumeontwikkeling aantal werkzame personen IT-dienstverlening, ICT 

totaal en Nederland, 2005-2012 (bron: CBS 2014). 

                                                

2 CBS (2014). ICT kennis en economie 2014:37. Duitsland en Verenigd Koninkrijk: 2010 ipv 2011; Canada: 2009 

ipv 2011; Japan: 2008 ipv 2011. 
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In dit rapport richten wij ons louter op de bedrijven uit de SBI-categorie 62*. Tabel 1 geeft in groen 

weer hoe zich dat verhoudt tot de gehele ICT-sector zoals CBS deze definieert. Met deze enge 

definitie worden alle bedrijven afgedekt die de ontwikkeling van software en de aanverwante 

dienstverlening als hoofdactiviteit hebben. Hardware, kantoortechnologie en telecommunicatie zijn 

geen onderdeel van deze studie. Dat geldt ook voor organisaties die software alleen als nevenactivi-

teit produceren.3  

Tabel 1. Definitie ICT-sector volgens CBS en de focus van dit onderzoek (in groen) 

Industrie SBI-code 

ICT-sector 

ICT-industrie 26 

ICT-dienstensector 

Groothandel in ICT-apparatuur 465 

Uitgeverijen van software 582 

Telecommunicatie 61 

Software-industrie ('Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie') 62 

   Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software 6201 

      Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware 620101 

      Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware 620102 

   Advisering op het gebied van informatietechnologie 6202 

      Hardware consultancy 620201 

      Software consultancy 620202 

   Beheer van computerfaciliteiten 6203 

   Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 6209 

      Implementeren van software 620901 

      Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 620909 

Reparatie van computers en communicatieapparatuur 951 

 

 

                                                

3 Denk daarbij aan financiele dienstverleners of andere IT-intensieve bedrijfstakken. Deze bedrijven staan niet in 

de kernsector SBI62* geregistreerd (zie hierover hoofdstuk 6). 
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2 Economische kengetallen 

2.1 Omvang van de softwaresector 

In 2013 waren er ruim 44.000 bedrijven in de Nederlandse software-industrie actief. Deze bedrijven 

zijn over heel Nederland verspreid, met een bias naar stedelijke gebieden. 

 
Figuur 3: Spreiding softwarebedrijven over Nederland (SBI 62*) 
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Het overgrote deel van deze 44.000 bedrijven is (zeer) klein. Dat komt omdat de toegangsdrempels 

tot de markt laag zijn – het is relatief gemakkelijk om een softwarebedrijf te starten. In vergelijking 

tot andere economische sectoren is de verhouding tussen grote en kleine bedrijven daardoor 

extreem scheef verdeeld in de software-industrie. Bijna 82% van alle bedrijven bestaat uit 

eenmanszaken. Het aandeel van microbedrijven (bedrijven met 10 of minder werknemers) is bijna 

96%. Andersom is het totale aandeel van bedrijven met 50 of meer werknemers bedraagt slechts 

0,8%. Bij de interpretatie van cijfers die betrekking hebben op de (sub)sector als geheel moet 

terdege rekening gehouden met deze scheve verdeling. Hoewel de micro-bedrijven samen goed zijn 

voor 96% van het totaal aantal softwarebedrijven genereren ze samen slechts 17% van de totale 

economische toegevoegde waarde. Toch genereren de 0,8% bedrijven met meer dan 50 werknemers 

60% van de totale economische toegevoegde waarde.  

Tabel 2. Verdeling softwarebedrijven naar bedrijfsgrootte (in fte) en aandeel in totale economische toegevoegde waarde van de 

software-industrie naar bedrijfsgrootte, 2012 4 

 

Een groot deel van de (zeer) kleine bedrijven zal de facto niet als een zelfstandig bedrijf opereren. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om ZZP’ers die zichzelf verhuren aan andere bedrijven, of kleine bedrijven 

die vrijwel volledig als onderaannemer voor de kleine groep van grote bedrijven werken. Dat 

betekent echter niet dat er in de groep van kleine bedrijven niet of nauwelijks ISV’s aanwezig zijn. 

Meer dan een kwart (27%) van de software-ontwikkelbedrijven (subsector 6201) met 5 of minder 

werknemers haalt meer van 20% van zijn omzet uit softwareverkoop en brengt één of meer 

productfamilies op de markt (zie hierna, §2.2 en §3.2). 

  

                                                

4 Bron: CBS – Branchemonitor.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/cijfers/extra/branchemonitor.htm  
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Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hanteert sinds kort ook een ruimere definitie van 

bedrijven. Het CBS is de bron voor de industrietotalen in dit rapport. Op zijn beurt gebruikt het CBS 

sinds 2014 het Nieuwe Handelsregister als bron. In dat register worden veel meer ZZP’ers als 

zelfstandige onderneming meegeteld dan in de eigen bestanden van het CBS. Het CBS heeft met 

terugwerkende kracht (tot 2007) het aantal softwarebedrijven fors omhoog bijgesteld. Het totaal 

aantal bedrijven in 2010 is daardoor gestegen van 24.400 naar 37.100. Deze bestelling heeft ook 

gevolgen voor andere kentallen zoals het totaal aantal werknemers, de totale omzet en de totale 

toegevoegde waarde. Deze getallen zijn nu gedaald ten opzichte van de vorige statistieken. Dat komt 

omdat het CBS de totalen berekent aan de hand van het gemiddelde per bedrijf. Door de toevoeging 

van (een groot aantal) ZZP’ers is het relatieve aandeel van ZZP’ers aanzienlijk toegenomen. Dit zorgt 

voor een daling van het gemiddeld aantal werknemers, de gemiddelde omzet en de gemiddelde 

toegevoegde waarde per bedrijf want die is voor grotere bedrijven hoger. Netto komt het totale 

arbeidsvolume, de totale omzet en de bruto toegevoegde waarde in de onderstaande tabel daardoor 

lager uit dan de totalen in het rapport uit 2010, dat nog op de oude systematiek van het CBS was 

gebaseerd. Let wel, dat betekent niet dat de totalen daadwerkelijk zijn gedaald. De waarden voor 

2010 zijn immers ook naar beneden bijgesteld door het CBS.  

Op basis van de laatste (bijgestelde) gegevens van het CBS kunnen we nu het volgende stellen (zie 

Tabel 3):  

 De 43.115 bedrijven zijn in 2012 samen goed voor een toegevoegde waarde van 16,7 

miljard. Dat is 2,8% van het Bruto Binnenlands Product. Ten opzichte van 2010 is dit een 

lichte stijging (+2,2%). Het percentage is daarmee op het niveau terug van 2009. 

 De netto omzet van de sector is in de periode 2010-2012 met 4,0% gegroeid. Omdat de 

totale omzet sneller is gestegen dan het totaal aantal werknemers (1,1%) is de gemiddelde 

omzet per werknemer gegroeid met 2,9%. 

 In termen van het aantal fte (dus niet het aantal werknemers) was de stijging van het 

arbeidsvolume groter (3,0%). 

 De toegevoegde waarde van de sector is sneller gegroeid dan het Bruto Binnenlands Product 

(BBP). Daardoor is het aandeel van de sector in het totale economie licht toegenomen (met 

2,2%). 

 
Tabel 3. Economische kerncijfers SBI-62, op basis van bijgesteld aantal bedrijven (bron: CBS, 2014) 

 
2009 2010 2011 2012 

% groei 
2010-2012 

Aantal bedrijven (obv bedrijfsgrootte) 35.035 37.070 40.030 43.115 16,3% 

Arbeidsvolume (werknemer) 129.300 131.700 132.100 133.100 1,1% 

Arbeidsvolume (werkzame persoon, fte) 159.100 159.400 160.800 164.200 3,0% 

Netto omzet (mln €) 21.802 22.557 23.308 23.459 4,0% 

Bruto toegevoegde waarde* 15.906 15.968 16.370 16.666 4,4% 

- in % van BBP 2,77% 2,72% 2,73% 2,78% 2,2% 

Omzet per werknemer 168.616 171.276 176.442 176.251 2,9% 

* Omzet min inkoopwaarde van de omzet 
  

Ten opzichte van 2010 is het aantal softwarebedrijven sterk gegroeid (in de periode 2010-2013 met 

20%). Dit is ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. De restcategorie ‘Overige IT-

dienstverlening’ is in dezelfde periode zelfs met 117% gegroeid. Die groei zit in deze categorie vooral 

in het aantal kleine (<10 fte) en met name zeer kleine (=<2 fte) bedrijven.    
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Tabel 4. Aantal softwarebedrijven volgens CBS, bijgestelde telling op basis van het Nieuwe Handelsregister (2014) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

62 IT-dienstverlening 24530 29960 35035 37070 40030 43115 44465 

6201 Softwareontwikkeling 15235 17970 20105 20680 21615 23315 24045 

6202 Adviesbureaus op het 

gebied van IT 
6870 9290 12260 13225 13755 14295 14250 

6203 Beheer van computer-
faciliteiten 

975 1055 835 810 885 1000 1065 

6209 Overige IT-dienstverlening 1450 1650 1835 2355 3770 4505 5105 

 

Het is echter niet zo dat de groei alleen maar onder (zeer) kleine bedrijven plaatsvindt. In de meeste 

subsectoren is de groei in de periode 2010-2014 redelijk gelijkmatig verdeeld over alle grootteklas-

sen van bedrijven. Dat geldt in zekere zin ook nog steeds voor de restcategorie 6209.  

Tabel 5. Groei 2010-2014 naar bedrijfsgrootte (in fte)5. SBI 63 is niet meegenomen ivm lage aantallen 

 

Totaal 1 2 3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 >100 

62 IT-dienstverlening 26% 28% 12% 25% 18% 14% 19% 22% 8% 

6201 Softwareontwikkeling 22% 24% 8% 28% 17% 16% 14% 25% 0% 

6202 Adviesbureaus ohgv IT 8% 9% -5% 9% 5% 5% 18% 17% 33% 

6203 Beheer van computerfaciliteiten 48% 59% 31% 0% 0% -20% 0% 0% 
 

6209 Overige IT-dienstverlening 150% 160% 145% 94% 131% 42% 67% 0% 50% 

 

Omdat de groei redelijk gelijk verdeeld was over alle grootte klassen zijn de verhoudingen tussen het 

aantal kleine en grote bedrijven de laatste jaren ook min of meer hetzelfde gebleven. Met andere 

woorden, de extreem scheve verdeling is niet veel schever geworden dan dat die al was in 2010. 

2.2 Inkomstenbronnen 

De software-industrie omvat een grote verscheidenheid aan economische activiteiten. De 

nomenclatuur SBI is zelfs op het 6-cijferige niveau (bijvoorbeeld 62.01.01) nog vrij generiek. Het 

enkel tellen van het aantal bedrijven in elke bedrijfsgroep verschaft dus nog steeds slechts beperkt 

inzicht in wat en hoeveel er echt op het vlak van software gedaan wordt. Bovendien doen bedrijven 

méér dan alleen dat wat omschreven wordt door hun SBI-inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

In de survey is daarom rechtstreeks aan bedrijven in de software-industrie gevraagd hoe zij hun geld 

verdienen. Dat is gedaan door ze te vragen hun omzet over tien soorten inkomstenbronnen te 

verdelen.   

                                                

5 In de rest van het rapport gebruiken we een andere, iets grovere indeling voor grootteklassen: <=1 fte; 2-5 fte; 

6-20 fte; >20 fte. 
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Tabel 6 toont de verdeling naar inkomstenbronnen tussen voor de software-sector als geheel, met 

een uitsplitsing voor de twee grootste onderliggende bedrijfsgroepen. Daarnaast is er voor de 

software-sector als geheel gekeken hoe zich dat verhoudt tot het eerdere onderzoek uit 2010. 
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Tabel 6. Verdeling van omzet over 10 soorten inkomstenbronnen 

  62* 6201 6202 
SBI 62* 

Groei  in %-punt 
2014 t.o.v. 20106 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software 
(product− of maatwerksoftware) via licenties. 

13% 19% 7% 

-12% 
Verkoop van door uzelf gerealiseerde software 
(product− of maatwerksoftware) via SaaS of Cloud7 

5% 6% 3% 

Verkoop van zelfontwikkelde producten die een 
substantiële softwarecomponent bevatten 
(embedded software) 

3% 5% 1% 0% 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) 21% 28% 16% +8% 

Implementatie en/of testen van software 12% 8% 13% +4% 

Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud 
van softwareapplicaties 

12% 11% 12% +2% 

Overige consultancy met betrekking tot software 12% 7% 20% 0% 

Verkoop van software van derden (software 
reseller) 

2% 1% 3% -1% 

Overige, aan de softwaresector gerelateerde 
producten of diensten 

7% 7% 7% 0% 

Overige, niet aan de softwaresector gerelateerde 
activiteiten 

13% 9% 16% -1% 

 

In de studie uit 2010 was de voornaamste bron de verkoop van software die door de bedrijven zelf is 

vervaardigd. Uit   

                                                

6  Voor een eerlijke vergelijking is het noodzakelijk te corrigeren voor de responsgroep. Een onder- of 

oververtegenwoordiging van een bepaalde bedrijfsgrootte kan van invloed zijn op de uitkomsten. Voor het 

berekenen van het verschil tussen 2010 en 2014 is deze correctie daarom doorgevoerd. De cijfers zijn als 

gevolg hiervan enkel op zichzelf leesbaar en niet te relateren aan de gegevens die gepresenteerd worden als 

verschillen tussen SBI-groepen worden gepresenteerd. Voor dit laatste is de correctie namelijk niet noodzake-

lijk. 
7 In de vorige studie was geen onderscheid gemaakt tussen verkoop van software via licenties en via SaaS- of 

Cloudconstructies. In deze editie is dat voor het eerst gedaan. Licenties blijken nog steeds belangrijker dan 

alternatieve constructies. Dat neemt niet weg dat SaaS-en Cloudconstructies sterk in belang zijn toegenomen. 

In §2.2 gaan we nader in op deze trend. 
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Tabel 6 blijkt dat dat inmiddels niet meer zo is. Gemiddeld genomen halen bedrijven in de software-

industrie nu een groter percentage van hun omzet uit programmeerwerk voor derden. Let wel, de 

scheidslijn tussen ‘Verkoop van maatwerksoftware’ en ‘Programmeerwerk voor derden’ is dun. In de 

perceptie van de respondenten is er echter een duidelijke verschuiving zichtbaar naar ‘Program-

meerwerk voor derden’. Met andere woorden, software wordt meer en meer specifiek voor één klant 

en één toepassing gemaakt. Daardoor wordt het minder vaak gezien als een zelfstandig softwarepro-

duct. 

Het is niet verwonderlijk dat bedrijven met verschillende SBI-inschrijvingen verschillende 

inkomstenprofielen hebben. Softwareverkoop en programmeerwerk zijn relatief veel belangrijker 

voor bedrijven die als softwaremakers ingeschreven staan (SBI 6201) terwijl bedrijven in 

bedrijfsgroep consultancy juist meer verdienen aan implementatie en testen van software (SBI 6202) 

en adviesdiensten die niet onder beheer en onderhoud van software vallen.  

Splitsen we de bedrijfsgroepen nog verder uit, dan blijkt dat ook binnen de groep van softwarema-

kers (SBI6201) grote verschillen voorkomen. Figuur 4 laat zien dat de softwareverkoop (via licenties 

en/of andere constructies) voor producenten van standaardsoftware (SBI 620101) bijna twee keer zo 

belangrijk is als voor producenten van maatwerksoftware (SBI 620102). 

 
Figuur 4: Verdeling van omzet over 10 soorten inkomstenbronnen, voor bedrijven in SBI-klasses 620101 en 620102 

Richten we ons op bedrijven in de overige subsectoren dan vinden we weer andere patronen in de 

inkomstenverdelingen. Doordat er relatief weinig bedrijven actief zijn in de subsectoren ‘Beheer van 

computerfaciliteiten’ (6303) en ‘Implementeren van software’ (6209) – en zij daardoor ook maar 

beperkt vertegenwoordig zijn in onze respons – hebben deze bedrijven niet veel invloed op de 

gemiddelde cijfers van de gehele sector (eerste kolom van   
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Tabel 6). Toch kunnen we stellen dat de inkomstenverdeling bij deze bedrijven aanzienlijk afwijkt van 

de rest. Zo is de omzet uit de verkoop van software laag (respectievelijk 4% voor 6203 en 6% voor 

6209). Uiteraard ligt het omzetaandeel uit implementatie en/of testen van software nergens zo hoog 

als in bedrijfsgroep 6209 (26%), al komen bedrijven in bedrijfsgroep 6203 aardig in de buurt (19%).  

Omdat het inkomstenprofiel van bedrijven een goed beeld geeft van wat er in de sector speelt, 

hebben we dezelfde cijfers ook nog opgesplitst naar bedrijfsgrootte. Deze opsplitsing laat zien dat er 

veel verschillen bestaan in het portfolio van inkomsten tussen kleine en grote bedrijven. Voor de 

grote bedrijven is de traditionele vorm van softwareverkoop (via licenties) nog altijd hun primaire 

inkomstenbron. Verkoop via nieuwe kanalen, zoals Saas en Cloud, zien we vooral bij bedrijven die 2-

20 (en met name 6-20 fte) werknemers hebben. De allerkleinste bedrijven – waarschijnlijk 

voornamelijk zzp’ers – verdienen vooral aan programmeerwerk voor derden.  

 
Figuur 5: Verdeling van omzet over 10 soorten inkomstenbronnen, naar 4 klassen van bedrijfsgrootte.  

De omschakeling van het aanbieden van standaard software onder licentie naar een pay per use 

model heeft grote technische en financiële gevolgen voor de betrokken bedrijven. De bedrijfsschaal 

lijkt – althans in de huidige overgangsfase – eerder een nadeel dan een voordeel te zijn. Jonge en 

kleine bedrijven kunnen de omschakeling nog relatief gemakkelijk maken. Zij hoeven immers minder 

vaak hun al bestaande productfamilie geschikt te maken voor het op een andere wijze aanbieden aan 

de markt. Steeds meer nieuwe software bedrijven zijn zelfs vanaf het begin ‘cloud born’. Ze hoeven 

de overgang naar de Cloud dus helemaal niet te maken. Voor grote gevestigde bedrijven, die vrijwel 

per definitie al langer bestaan en dus vanaf een traditioneel model starten, zijn er grote investerin-

gen vereist en is de overgang lastiger te maken.  

We hebben de analyse verder verdiept door een extra onderscheid te maken tussen softwareprodu-

centen (SBI 6201) en dienstverleners (SBI 6202). Ook nu zien we dat kleine softwareontwikkelaars 

gemiddeld nog maar een klein deel van hun omzet halen uit de verkoop via SaaS/Cloud-constructies. 

Voor sectorgenoten met 2-5 fte ligt dit gemiddelde al drie keer zo hoog, en voor softwareontwikke-

laars met 6-20 fte komt omzet uit SaaS/Cloud nu al op een gedeelde tweede plaats. Opvallend is dat 
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grote softwareontwikkelaars gemiddeld juist weer weer minder omzet uit verkoop via SaaS/Cloud 

halen. Dit patroon is niet of veel minder zichtbaar bij de andere subsectoren die vallen onder 62*.  

In subsector 6202 is bedrijfsgrootte wel op andere vlakken onderscheidend. Grote bedrijven zeggen 

gemiddeld geen inkomsten te halen uit programmeerwerk voor derden, maar vooral uit support en 

beheer van applicaties. Ook uit niet-software activiteiten halen ze relatief veel inkomsten.  
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Tabel 7: Verdeling van omzet over 10 soorten inkomstenbronnen, naar subsector en bedrijfsgrootte.  

 
6201 6202 

 
0-1 2-5 6-20 21+ 0-1 2-5 6-20 21+ 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde 

software via licenties. 
18% 18% 24% 46% 7% 9% 10% 15% 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde 

software via SaaS of Cloud. 
4% 12% 15% 8% 2% 6% 6% 3% 

Verkoop van door uzelf ontwikkelde fysieke 

producten die een substantiële 

softwarecomponent bevatten 

3% 6% 5% 6% 1% 0% 1% 1% 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) 35% 21% 11% 6% 21% 15% 21% 0% 

Implementatie en/of testen van software 7% 8% 15% 16% 15% 14% 20% 16% 

Support en/of beheer en/of (correctief) 

onderhoud van softwareapplicaties 
10% 15% 13% 8% 13% 11% 19% 30% 

Overige consultancy met betrekking tot 

software 
8% 5% 7% 4% 23% 21% 8% 8% 

Verkoop van software van derden (software 

reseller) 
2% 1% 1% 1% 3% 4% 2% 1% 

Overige, aan de software−industrie 

gerelateerde producten of diensten 
8% 8% 5% 3% 5% 9% 8% 4% 

Overige, niet aan de software−industrie 

gerelateerde activiteiten 
6% 7% 2% 3% 9% 11% 5% 22% 

 

2.2.1 Analyses met betrekking tot ‘hoofdinkomstenbronnen’ 

Een andere manier om naar de verschillen in inkomstenbronnen te kijken is daar bedrijven te vragen 

welke bron voor hen het meeste van belang is. Er wordt dan niet per bedrijf gekeken welk 

percentage van de omzet uit een bepaalde inkomstenbron wordt behaald maar andersom welk 

percentage bedrijven onder welk soort hoofdinkomstenbron valt. Redeneren we volgens deze lijn dan 

blijkt dat ‘Programmeerwerk voor derden’ voor het grootste percentage bedrijven de belangrijkste 

inkomstenbron is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van het grote aantal 

ZZP’ers. Echter, ook met correctie naar bedrijfsgrootte zien we dat deze inkomstenbron ten opzichte 

van 2010 sterk gegroeid is (+9%).  
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Tabel 8: Percentage bedrijven voor wie een bepaalde activiteit de hoofdinkomstenbron vormt en verschil met 2010 

Hoofdinkomstenbron 2010 2014 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of maatwerksoftware) via licenties 
40% 

15% 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of maatwerksoftware) via SaaS of 
Cloud 

7% 

Verkoop van door uzelf ontwikkelde fysieke producten die een substantiële softwarecomponent 
bevatten 

3% 3% 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) 14% 23% 

Implementatie en/of testen van software 6% 12% 

Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties 9% 13% 

Overige consultancy met betrekking tot software 11% 11% 

Verkoop van software van derden (software reseller) 2% 2% 

Overige, aan de software−industrie gerelateerde producten of diensten 7% 7% 

Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten 9% 8% 

 

Op basis van bovenstaande gegevens zijn bedrijven in het onderstaande Figuur 6 gegroepeerd op 

basis van de hoofdinkomstenbron. Vervolgens is voor elk van deze groepen de verdeling over alle 

tien inkomstenbronnen uit de eerdere   



Dialogic innovatie ● interactie  25 

Tabel 6 gegeven. Het inkomstenaandeel van de hoofdactiviteit is uiteraard per definitie het grootste 

in iedere groep.  

Bij bedrijven die het merendeel van hun inkomsten uit de verkoop van software halen, of uit 

programmeerwerk voor derden, ligt dit aandeel rond de 70%. Opvallend is dat de verkoop van niet-

embedded software óf via licenties, óf via SaaS- of Cloud-constructies verloopt; als één van die twee 

activiteiten de hoofdinkomstenbron is, blijkt de alternatieve verkoopwijze gemiddeld niet zo 

belangrijk.  

Ook opmerkelijk is dat de inkomsten van bedrijven die zich juist richten op consultancy vaak wat 

minder in één bron geconcentreerd zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar bedrijven die hun inkomsten 

hoofdzakelijk uit de implementatie van software halen (gemiddeld 54% van de omzet in deze groep), 

dan zien we dat de inkomstenaandelen van support/beheer van software en overige consultancy óók 

relatief groot zijn (15% en 10%). Dit specifieke patroon in de spreiding van inkomsten wijst erop dat 

de aanverwante consultancy-vormen vaak samen voorkomen terwijl softwareproducenten zich vaker 

op één (kern)activiteit richten.  
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1a: Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of 

maatwerksoftware) via licenties. n=125 

 

1b: Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of 

maatwerksoftware) via SaaS of Cloud. n = 49 

  
2: Verkoop van door zelfontwikkelde producten die een substantiële 

softwarecomponent bevatten. n = 27 

3. Programmeerwerk voor derden (inhuur). n = 225 

 

 
4: Implementatie en/of testen van software. n = 120 

 
5: Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van 

softwareapplicaties. n = 111 

 

 
6. Overige consultancy met betrekking tot software. n = 110 

 

 
8: Overige, aan de softwaresector gerelateerde producten of diensten.  

n = 66 

 

 
7: Verkoop van software van derden. n = 15 

 

 
9. Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten.  

n = 136 

Figuur 6: Groepering van bedrijving op basis van hun voornaamste inkomstenbron. Ieder diagram toont de samenstelling van de 

inkomsten binnen de betreffende groep. De kleuren corresponderen met de legenda uit Figuur 4. 
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2.3 Verdeling arbeidscapaciteit 

Afgezien van de samenstelling van inkomsten geeft ook de allocatie van arbeid (uitgaven) inzicht in 

de activiteiten van softwarebedrijven. In navolging van de studie uit 2010 is aan bedrijven gevraagd 

om aan te geven hoe de arbeidscapaciteit (fte) in hun organisatie verdeeld is over een zestal 

hoofdactiviteiten.  

Figuur 7 laat zien dat softwareontwikkeling nog steeds de kernactiviteit van veel bedrijven vormt. De 

verdeling uit 2014 is nagenoeg identiek met de verdeling uit 2010. Omdat het arbeidsvolume in 

absolute zin sinds 2010 licht is toegenomen (zie Tabel 3) is ook het aantal werkzame personen (fte) 

dat zich met softwareontwikkeling bezighoudt, toegenomen. 

 
Figuur 7: Verdeling van arbeidscapaciteit over zes verschillende bedrijfsactiviteiten, gecorrigeerd voor 

bedrijfsgrootte 

Het grote aandeel van softwareontwikkeling kan op twee manieren worden verklaard. Ten eerste 

bestaat meer dan de helft van alle bedrijven uit softwareproducenten (SBI6201). Ten tweede 

besteden ook de meeste overige bedrijven een aanzienlijk aandeel van hun arbeidsinzet aan 

softwareontwikkeling.  

Ondanks het feit dat de onderlinge verdeling over de zes hoofdactiviteiten voor de sector als geheel 

nauwelijks is veranderd, zijn er op het meer gedetailleerde niveau van subsectoren aanzienlijke 

verschuivingen opgetreden. Softwareproducten (6201) besteden minder arbeidscapaciteit aan 

softwareontwikkeling, softwareconsultants (620202) en de restcategorie ‘overige IT-dienstverlening’ 

(620909) juist meer. Deze verschuivingen middelen elkaar uit. Bij de softwareproducenten is de 

terugval sterker bij maatwerksoftware (620102) dan bij standaardsoftware (620101). Daar staat wel 

tegenover dat producenten van maatwerksoftware nu meer dan voorheen investeren in onderzoek en 

ontwikkeling. Deze investeringen zouden mogelijkerwijs betrekking kunnen hebben op nieuwe 

vormen van software(ontwikkeling) – zoals Cloud.  

Bij de softwareadviesbureaus (6202) is er sprake van een divergentie tussen de hardware- en 

softwareconsultants. Dit heeft vooral te maken met de observatie dat er tegenwoordig beduidend 

minder arbeidscapaciteit wordt ingezet voor de implementatie van software. Bij de hardware 

consultants is de aandacht voornamelijk verschoven naar ondersteuning, terwijl de software-

consultants zich juist meer zijn gaan toeleggen op het zelf ontwikkelen van software. Wat ze wel 

gemeen hebben is dat ook hier de aandacht voor onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk is 

toegenomen. Het feit dat dit op het algemene niveau nauwelijks naar voren kwam komt doordat het 

gemiddelde momenteel nog meer dan voorheen gedrukt wordt door bedrijven die begaan zijn met 

‘overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie’ (6209). Bedrijven in 

deze groep zijn gemiddeld ook minder energie gaan steken in marketing- en overige activiteiten. In 

plaats daarvan zijn ze zich meer gaan concentreren op het implementeren van software. Voor 

bedrijven die dit als kernactiviteit hebben opgegeven bij de Kamer van Koophandel (620901) zien we 

dat zij zich nu ook meer op ondersteuning toeleggen.  
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Bij de subsector ‘Overige IT-dienstverlening’ zien we, zoals eerder gezegd, een sterke toename van 

de inzet van arbeid voor softwareontwikkeling. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de relatief 
sterke toename van het aantal ZZP’ers in deze subsector die programmeerwerk uitvoeren voor 
derden. 

 
Tabel 9: Aandeel van totale arbeidscapaciteit dat respondenten besteden aan zes soorten activiteiten.  

 
620101 620102 620201 620202 6203 620901 620909 

 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2014 2010 2014 2010 2014 

Softwareontwikkeling 45% 43% 51% 44% 27% 20% 25% 36% 18% 24% 24% 23% 44% 

Implementatie 14% 19% 13% 13% 38% 10% 33% 22% 24% 32% 39% 28% 45% 

Ondersteuning 15% 13% 10% 11% 14% 30% 17% 14% 26% 12% 20% 17% 3% 

Verkoop en/of 

marketing 
11% 8% 9% 10% 14% 15% 10% 9% 7% 14% 7% 11% 3% 

Onderzoek & 

ontwikkeling 
8% 8% 9% 14% 4% 15% 6% 10% 11% 7% 6% 6% 2% 

Overige 7% 9% 7% 8% 4% 10% 10% 9% 14% 12% 5% 16% 3% 

 

Door deze percentages te vermenigvuldigen met het totale aantal werkzame personen uit Tabel 3 

kunnen we berekenen hoeveel fte er in de Nederlandse software-industrie wordt ingezet op de 

verschillende hoofdactiviteiten. De projectie in Tabel 10 laat bijvoorbeeld zien dat het aantal 

werkzame personen dat zich in de subsector ‘Overige IT-dienstverlening’ (6209) bezighoudt met 

softwareontwikkeling de zelfde orde van grootte heeft als in de subsector ‘softwareconsultancy’ 

(6202) terwijl de laatste sector vele malen groter is dan de eerste sector. 

Tabel 10: Schatting van besteding arbeidscapaciteit per activiteit per sector. Gebaseerd op projectie van percentages uit survey 

op totaalgegevens van CBS (2014). 

 
62* 6201 6202 6203 6209 

Softwareontwikkeling 69663 45206 9735 424 5994 

Implementatie 43184 16459 5163 560 6227 

Ondersteuning 16110 12335 11941 611 562 

Verkoop en/of marketing 10329 9816 6075 159 408 

Onderzoek & ontwikkeling 12748 11888 6156 252 350 

Overige 12167 8807 4302 324 446 

Totaal 164200 104511 43372 2330 13987 

 

Omdat er bij de verdeling over inkomstenbronnen grote verschillen bleken te bestaan tussen grote 

en kleine bedrijven hebben we in de onderstaande tabel opnieuw de opspliting naar bedrijfsgrootte 

gemaakt. De grootte van het bedrijf blijkt een veel minder sterke invloed te hebben dan bij de 

verdeling over inkomstenbronnen. Uitzondering is het relatief hoge aandeel softwareontwikkeling 

onder ZZP’ers maar dit kan grotendeels worden verklaard door het feit dat deze zich vaak laten 

verhuren voor het ontwikkelen van software voor derden (zie Figuur 5).  
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Figuur 8: Verdeling van arbeidscapaciteit over zes soorten bedrijfsactiviteiten, naar bedrijfsgrootte.  

Het meest in het oog springende patroon is verder dat grotere bedrijven relatief meer investeren 

(voor wat betreft arbeidscapaciteit) in verkoop- en marketingactiviteiten. Het relatieve aandeel van 

softwareontwikkeling daalt daardoor – terwijl dit wel de activiteit is waar grote bedrijven de meeste 

omzet uit halen.  

Om de hypothese te testen dat ZZP’ers zich relatief vaak laten inhuren voor programmeerwerk (voor 

derden) hebben we in Figuur 9 de relatie tussen investeringen in arbeid (input) en de hoofdinkom-

stenbron (output) tegen elkaar uitgezet. Hieruit komt inderdaad het beeld naar voren dat bedrijven 

die het grootste deel van hun omzet uit programmeerwerk voor derden halen, hun arbeidscapaciteit 

vooral inzetten op softwareontwikkeling. Daarnaast is het opvallend dat ook consultants relatief veel 

tijd besteden aan softwareontwikkeling.  

 
Figuur 9: Verdeling van arbeidscapaciteit over zes soorten bedrijfsactiviteiten, naar hoofdinkomstenbron.  
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3 Producttypen 

Een gedegen beeld van hoe de Nederlandse software-industrie er momenteel uitziet vraagt om 

inzicht in wat voor soort producten er worden voortgebracht. In dit hoofdstuk kijken we naar de 

verhouding tussen product- en maatwerksoftware, het gemiddelde aantal softwareproducten per 

bedrijf, en diverse karakteristieken van eindproducten en –diensten. Ook besteden we aandacht aan 

het gebruik van open source, en verwachtingen die men heeft ten aanzien van onderwerpen die in de 

toekomst van belang zijn.  

3.1 Verdeling tussen product- en maatwerksoftware 

In de voorgaande sectie bleek dat het leveren van software en programmeerwerk zowel in termen 

van omzet als investeringen (arbeidscapaciteit) nog altijd de belangrijkste bedrijfsactiviteit in de 

software-industrie is. In dit kader kan er onderscheid gemaakt worden tussen product- en 

maatwerksoftware. Tabel 11 toont voor bedrijven die software verkopen - of dat nu via licenties, 

SaaS- en Cloudconstructies of embedded in fysieke producten is - welk percentage omzet zij uit 

beide type software halen. Gemiddeld genomen is het verschil tussen product- en maatwerksoftware 

de afgelopen jaren afgenomen: de omzetverdeling lijkt op weg naar een 50:50 verdeling. Opvallend 

is dat de softwareproducten (SBI 6201) zich meer zijn gaan richten op product- dan maatwerksoft-

ware. 

Tabel 11. Relatieve omzetverdeling product- en maatwerksoftware, totaal en specifiek voor softwareproductie (SBI 6201), 

consultancy (SBI 6202). Gecorrigeerd voor bedrijfsgrootte. 

  Productsoftware Maatwerksoftware 

SBI 2010 2014 2010 2014 

62* 43% 45% 57% 55% 

6201 39% 46% 61% 54% 

6202 52% 48% 48% 52% 

 

Om beter te begrijpen waar de gesignaleerde verschuiving vandaan komt, werpen we een blik op de 

gemiddelde omzetopbouw per bedrijfsgrootte. Uit Tabel 12 blijkt dat de veranderingen vooral 

plaatsvinden bij bedrijven vanaf 6fte, en dan vooral bij de grote bedrijven (met meer dan 20 fte). Bij 

deze laatste groep is de verhouding tussen productsoftware en maatwerksoftware is gestegen van 

3:2 naar 4:1. Dit is consistent met het beeld dat vooral zij software verkopen via licenties, aangezien 

dat dan per definitie om product- en niet maatwerksoftware gaat. 

Tabel 12. Relatieve omzetverdeling product- en maatwerksoftware, per bedrijfsgrootte 

  Productsoftware Maatwerksoftware 

FTE 2010 2014 2010 2014 

0-1 fte 36% 40% 64% 60% 

2-5 fte 45% 47% 55% 53% 

6-20 fte 61% 49% 39% 51% 

21+ fte 57% 81% 43% 19% 
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3.2 Aantal softwareproducten 

De meeste bedrijven voeren maar een zeer beperkt aantal productfamilies.8  Door de tijd is de 

concentratie verder toegenomen. Dat wil zeggen dat het percentage softwareproducten dat vier of 

meer productfamilies op de markt brengt, is afgenomen ten opzichte van 2010. Het percentage 

producten dat twee of drie families voert, is wel licht toegenomen maar dit geldt ook voor per 

percentage dat slechts één productfamilie voert. Bedrijven focussen zich dus steeds meer op een 

klein aantal producten of combineert producten tot één productfamilie (zie Figuur 10). 

 
Figuur 10: Aantal softwareproducten dat gevoerd wordt door bedrijven die meer dan 0% van hun omzet uit 

softwareverkoop halen, gecorrigeerd voor bedrijfsgrootte. 

Idealiter zouden we ook de categorie ‘geen (productfamilie)’ willen toevoegen maar we kunnen hier 

geen vergelijking maken met het onderzoek uit 2010 omdat de vragen op dit thema wezenlijk anders 

zijn gerouteerd. Als er geen vergelijk door de tijd wordt gemaakt dan hebben we deze belemmering 

uiteraard niet. In Figuur 11 is de situatie in 2014 weergegeven – nu inclusief de categorie ‘geen’. Het 

effect van schaalgrootte komt zeer duidelijk naar voren.  

 

Figuur 11: Aantal producten/productfamilies dat gevoerd wordt (hele populatie), naar bedrijfsgrootte.  

Op basis van informatie over hoeveel producten een bedrijf voert kunnen we vaststellen welke 

bedrijven in onze sample we kunnen aanmerken als ‘Independent Software Vendor’ (ISV). De meest 

zuivere methode om ISV’s te identificeren is namelijk om alleen die bedrijven te selecteren die één of 

meer productfamilies op de markt brengen. In onze steekproef zijn dat 28% van alle bedrijven.  

                                                

8  Idealiter zouden we ook de categorie ‘geen (productfamilie)’ willen toevoegen maar we kunnen hier geen 

vergelijking maken met het onderzoek uit 2010 omdat de vragen op dit thema wezenlijk anders zijn 

gerouteerd. Als er geen vergelijk door de tijd wordt gemaakt (zoals in Figuur 11) dan hebben we deze 

belemmering uiteraard niet.  

47%

48%

40%

41%

14%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2014
1

2 of 3

4 of meer



    Dialogic innovatie ● interactie 32 

Onderstaande tabel laat zien dat deze groep aanmerkelijk verschilt in inkomstenprofiel ten opzichte 

van de overige bedrijven (geen ISV). Hoewel de 72% niet-ISV’s geen zelfstandige producten voeren, 

halen ze nog altijd omzet (zij het relatief weinig) uit de verkoop van software. Uiteraard gaat het dan 

per definitie om maatwerksoftware. Veruit het merendeel van hun omzet halen ze echter uit 

programmeerwerk voor derden. Het zal geen verrassing zijn dat bij ISV’s de verkoop van zelf-

gerealiseerde software op de eerste plaats komt.  

Tabel 13: Omzetverdeling voor ‘Independent Software Vendors’ (ISV’s) en niet-ISV’s.  

 ISV Geen ISV 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of  

maatwerksoftware) via licenties. 
33% 5% 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of  

maatwerksoftware) via SaaS of Cloud. 
10% 3% 

Verkoop van door uzelf ontwikkelde fysieke producten die een substantiële 

softwarecomponent bevatten (embedded software) 
5% 2% 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) 13% 24% 

Implementatie en/of testen van software 8% 13% 

Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties 14% 12% 

Overige consultancy met betrekking tot software 5% 15% 

Verkoop van software van derden (software reseller) 2% 2% 

Overige, aan de software−industrie gerelateerde producten of diensten 4% 8% 

Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten 5% 16% 

 

3.3 Kenmerken van softwareproducten en -diensten 

Afgezien van de vraag of een bedrijf standaard- of maatwerkproducten ontwikkelt (en eventueel het 

aantal productfamilies dat het voert) is het voor dit rapport ook relevant om gedetailleerder inzicht te 

krijgen in de output van softwarebedrijven. Om die reden zijn er in de vragenlijst een aantal 

stellingen opgenomen over de aard van de geleverde producten en diensten. In navolging van de 

meting uit 2010 hebben respondenten hierop kunnen reageren door aan te geven in hoeverre een 

stelling voor hen van toepassing was (zie Figuur 12). De respons op de voorgelegde stellingen toont 

dat bedrijven in onze steekproef soms verschillend te werk gaan. Relatief veel respondenten beamen 

dat ze hun producten/diensten aanbieden via een webbrowser, maar voor de overige stellingen zijn 

de antwoorden meer gemengd. 
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Figuur 12: Stellingen over karakteristieken van hoofdproducten & -diensten (SBI 62*) 

Meer inzicht in deze kwestie ontstaat wanneer we de resultaten vergelijken met de bevindingen uit 
20109.   

                                                

9 De surveys uit 2010 en 2014 zijn op verschillende manieren zijn opgebouwd. In 2010 zijn de stellingen alleen 

voorgelegd aan iedereen die minimaal één product op de markt voerde. In 2014 zijn stellingen voorgelegd aan 

alle respondenten. We gebruiken een filter om in 2014 dezelfde subset te kunnen analyseren. Omdat er 

voorafgaand aan de filter-vraag (over het aantal producten) ook al een paar conditionele vragen gesteld zijn, 

is het zuiverder om de antwoorden vervolgens per jaar te ijken als afwijkingen van het jaarlijkse gemiddelde. 

Om hier voor te corrigeren zijn de rapportcijfers per jaar genormaliseerd. Dat wil zeggen: we kijken per jaar 

waar men het erg mee eens is, en waarmee niet. Doordat de rapportcijfers genormaliseerd zijn is het niet 

mogelijk om vast te stellen of men over alle stellingen genomen meer of minder positief is in 2014 (het 

gemiddelde van beide jaren is vastgezet op een 5). Wel kunnen we kijken of er verschuivingen zijn tussen de 

mate waarin men het eens is met stellingen. 



    Dialogic innovatie ● interactie 34 

Tabel 14 laat vooral twee interessante ontwikkelingen zien. Allereerst zijn de eindproducten/diensten 

veel meer dan in 2010 gebaseerd op een SaaS- of Cloudconstructie. Daarnaast is men het in 2014 

relatief minder eens met de stelling dat men voor de ontwikkeling van software op uurbasis betaald 

wordt.  
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Tabel 14: Mate waarin men het eens is met stellingen over product(ie)karakteristieken van software. Rapportcijfers zijn 

berekend uit conversie van een 5-punttschaal, genormaliseerd per jaar.  

Stelling 62* 

  2010 2014 

Onze eindproducten/diensten worden gebruikt via 

een (generieke) webbrowser 
6,40 6,43 

Onze eindproducten/diensten zijn gebaseerd op een 

Software as a Service (SaaS)− of Cloud-constructie 
4,52 5,30 

Onze eindproducten/diensten zijn open source 3,42 3,37 

De prijs van onze eindproducten/diensten is 

gebaseerd op het feitelijke gebruik van het product  
4,64 4,72 

Onze eindproducten/diensten vereisen 

specialistische installatie en integratie 
5,98 6,05 

Er is een online user community gerelateerd aan 

onze eindproducten/diensten 
3,60 3,83 

Voor de ontwikkeling van software worden wij op 

uurbasis betaald 
6,44 5,29 

 

Uit verdere analyse blijkt dat de scores op productkenmerken meestal samenhangen met de 

bedrijfsgrootte. Dat komt naar voren het uit onderstaande figuur, waarin voor de meeste stellingen 

een vrij consistent positief of negatief verband tussen een product(ie)karakteristiek en bedrijfsgroot-

te. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het hebben van een online user community (positief verband) 

en het leveren van maatwerk (negatief verband). Bij de stelling of eindproducten- en diensten 

gebaseerd zijn op een SaaS- of Cloud-constructie zien we opnieuw dat de groep van middelgrote 

bedrijven is (2-20 fte) die hoogste scores heeft. Ofwel, deze bedrijven geven aan het sterkste aan 

dat hun producten zijn gebaseerd op SaaS- of Cloudconstructies. 

 
Figuur 13: Mate waarin men het eens is met stellingen over product(ie)karakteristieken van software. Rapportcijfers zijn berekend 

uit conversie van een 5-punttschaal. 
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3.4 Open source & hybride software 

De mate waarin een bepaald softwareproduct als open source valt aan te merken bepaalt men over 

het algemeen aan de hand van de gekozen softwarelicentie voor het softwareproduct. In de praktijk 

blijkt het niet altijd even gemakkelijk om vanuit dit strikt juridische perspectief een duidelijk 

onderscheid te kunnen maken tussen open source en closed source producten. Ook als een 

softwareproduct gebruikmaakt van veel open source componenten of componenten die men onder 

een open source licentie heeft vrijgegeven hoeft het (eind)product niet altijd onder onder een open 

source licentie te worden vrijgegeven. Daarnaast kan een softwareproduct onder verschillende 

licenties worden aangeboden, waardoor hetzelfde softwareproduct zowel open source als closed 

source kan zijn.  

Een andere zienswijze op open source software in softwareproducten is dan ook de input/ 

outputbenadering. Hierbij wordt zowel naar de input (gebruik van open source als ‘grondstof’) als 

naar de output (inkomsten uit open source producten en diensten) gekeken. De twee dimensies 

hangen weliswaar sterk met elkaar samen maar zijn wel onafhankelijk. Zo zal ondereen aantal 

veelgebruikte open source licentievormen (zoals GPL) het gebruik van een open source onderdeel in 

een product (input) er altijd toe leiden dat het eindproduct óók als open source zal moeten worden 

aangeboden (output). 

Samengestelde softwareproducten – en dat is het gros van de software – vormen in bovenstaande 

zienswijze een atypische groep waarbij bepaalde onderdelen van het product open source kunnen 

zijn en andere onderdelen weer niet. In de vorige studie is een systematiek ontwikkeld om bedrijven 

in de delen als ‘proprietory’, ‘open source’ of hybride. Dat kan zowel bedaan worden op basis van 

inputgegevens (“hoeveel open source wordt aangetrokken voor de ontwikkeling van software?”) als 

op basis van outputgegevens (“hoeveelheid eindproducten/diensten zijn open source?”). Net als in de 

survey van 2010 leveren de input- en outputbenadering min of meer dezelfde patronen op maar is 

het beeld meer uitgesproken bij de outputbenadering.  

Zowel bij de input- als outputbenadering verdubbelt het aantal open source-bedrijven (cel 

linksonder) en halveert het aantal closed source bedrijven (cel rechtsboven).  

Tabel 15: Stelling “aandeel open source wordt voor de ontwikkeling van software” afgezet tegen % inkomsten gegenereerd door 

verkoop van zelf gerealiseerde software (inputbenadering). Gecorrigeerd voor bedrijfsgrootte, tussen haakjes de %-punt groei 

t.o.v. 2010. 

    
Inkomsten gegenereerd door 

verkoop van software 

    Laag Gemiddeld Hoog 

% 
Open 

Source 

Laag 54,6% 
(+21,6%) 

11,4% 
(-6,0) 

16,0% 
(-20,5%) 

Gemiddeld 7,2% 
(+1,6%) 

0,9% 
(-2,0%) 

0,3% 

(-2,3%) 

Hoog 9,3% 
(+8,7%) 

0,3% 
(-0,3%) 

0,2% 
(-0,9%) 
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Tabel 16: Stelling “onze producten zijn open source software” afgezet tegen % inkomsten gegenereerd door verkoop van zelf 

gerealiseerde software (outputbenadering). Gecorrigeerd voor bedrijfsgrootte, tussen haakjes de %-punt groei t.o.v. 2010. 

    
Inkomsten gegenereerd door 

verkoop van software 

    Laag Gemiddeld Hoog 

% 
Open 

Source 

Laag 
50,3% 
(+21,4%) 

10,1% 
(-6,2%) 

13,9% 
(-17,5%) 

Gemiddeld 
8,3% 

(+2,1%) 
1,1% 
(-1,9%) 

0,7% 
(-3,0%) 

Hoog 
13,7% 
(+8,5%) 

1,1% 
(-0,5%) 

0,8% 
(-3,0%) 

 

Software kan intern, in eigen beheer, worden ontwikkeld of extern, van buitenaf, worden betrokken. 

In het laatste geval kan dat op twee verschillende manieren: er kan proprietary software worden 

aangeschaft of er kan open source software worden gebruikt. In de vraag naar herkomst van 

software uit de survey van 2010 is deze opsplitsing gebruikt. In de survey van 2014 is in het externe 

beheer een verdere opsplitsing gemaakt. Dit is gedaan om ruimte te maken voor een mengvorm: 

commerciële open source (dual licencing).  

Het percentage intern ontwikkelde software is in alle subsectoren gedaald, bij de adviesbureaus 

(6202) zelfs van 74% naar 54%. Het aandeel proprietary software is gestegen van 15% naar 22% 

maar de sterkste stijging zit in open source software: van 11% naar 18%, inclusief dual licensing 

naar 24%. Bij de softwareontwikkelaars (6201) zijn de verschuivingen minder sterk maar ook daar 

neemt het aandeel van open source significant toe van 12% naar 18% (22% inclusief dual licencing).  

 

Figuur 14: Procentuele verdeling ontwikkelde software, per type (links: survey 2010, rechts: survey 2014) 

 

 

 

 

3.5 Verwachtingen 

Tabel 15 toont waar bedrijven zich de komende 2-3 jaren mee bezig denken te houden, uitgesplitst 

naar sector. Wat opvalt is dat weinig bedrijven verwachten zich met games en gamification bezig te 

houden, en relatief veel bedrijven met business intelligence. Sectorspecifieke gebieden zijn hier 

mobile applicatie ontwikkeling (bij ontwikkelaars zelf en adviseurs op het gebied van IT) en security 

en virtualisatie (bij beheerders van computerfaciliteiten en overige dienstverleners). 
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Figuur 15: Met welke van de onderwerpen verwacht u zich de komende 2−3 jaar het meest bezig te houden? Naar sector. 

Splitsen we de resultaten uit naar bedrijfsgrootte, dan blijken apps relatief wat minder populair bij de 

eenpersoonsbedrijven. Voor alle andere grootteklassen is mobiele applicatie ontwikkeling 

topprioriteit, gevolgd door business intelligence.  

 
Figuur 16: Met welke van de onderwerpen verwacht u zich de komende 2−3 jaar het meest bezig te houden? Naar 

bedrijfsgrootte. 

3.5.1 Aandacht voor het thema ‘Security’ 

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom wetgeving voor (internet)veiligheid, is het relevant om te 

weten hoe bedrijven aankijken tegen het specifieke thema ‘security’. De vorige figuren suggereerden 

dat dit onderwerp niet per se de hoogste strategische prioriteit heeft. Dat wil nog niet zeggen dat 

bedrijven dit onderwerp niet belangrijk vinden – alleen beschouwen ze security eerder als een 

(harde) randvoorwaarde cq. hygiënefactor (dissatisfier) dan als een interessant richting voor 

marktontwikkeling. 
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Om te bekijken in hoeverre het belang van security voor bedrijven nu daadwerkelijk is toegenomen 

(of niet), is een vervolgvraag gesteld waarin de huidige situatie met een eerdere situatie wordt 

vergeleken. Aan de respondenten is gevraagd hoeveel investeringen (in termen van geld, tijd en 

capaciteit) hun bedrijf in de beveiliging van eigen software-producten en –diensten heeft gestoken, 

in vergelijking tot 2-3 jaar geleden. De resultaten zijn hieronder uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, en 

naar omzetcijfers uit product- versus maatwerksoftware.  

Allereerst zien we dat hele kleine bedrijven zowel in het recente verleden als op dit moment 

nauwelijks investeren in security. Er zijn ook grote bedrijven die enkele jaren geleden nog nauwelijks 

in security investeerden, maar juist zij zijn vervolgens significant meer gaan investeren. Ook bij de 

groep die al jaren inzet op security vindt een additionele stijging vooral plaats bij grotere bedrijven. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het belang van security voor een bedrijf toeneemt met 

bedrijfsgrootte.  

 
Figuur 17: Frequentieverdeling van antwoorden op de vraag “In vergelijking met 2-3 jaar geleden, hoeveel investeringen doet uw 

bedrijf in security van uw eigen softwareproducten en –diensten?”, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.  

In Figuur 18 is vervolgens binnen de groep van softwareproducten (6201) een opsplitsing gemaakt 

tussen producten van productsoftware en van maatwerksoftware. De aanname is immers dat bij 

maatwerksoftware de verantwoordelijkheid gedeeld wordt met de opdrachtgever en dat daardoor het 

belang van security bij maatwerkbedrijven lager is dan bij productsoftwarebedrijven. Het beeld dat 

uit figuur naar voren komt lijkt deze aanname grotendeels te bevestigen. Security was al belangrijker 

bij productsoftwarebedrijven en is alleen maar belangrijker geworden. Bij maatwerkbedrijven lijkt 

zich eerder een waterscheiding voor te doen. Sommige bedrijven zijn aan een inhaalslag bezig terwijl 

voor een ander deel van de bedrijven security niet van groot belang was of is, of zelfs minder 

belangrijk is geworden.   
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Figuur 18: Percentage omzet dat verdient wordt met product- dan wel maatwerksoftware, per antwoord op de vraag “In 

vergelijking met 2-3 jaar geleden, hoeveel investeringen doet uw bedrijf in security van uw eigen softwareproducten en –

diensten?” 
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4 Innovatie 

Innovatie behelst feitelijk het recombineren van kennis. Om die reden is kennisuitwisseling vaak van 

groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe (software-) producten en diensten. In dit hoofdstuk 

kijken we naar de soorten partners en informatiebronnen die daarbij van belang zijn. Dat doen we 

zowel vanuit de aanbod- (kennisinstellingen) als vanuit de vraagkant (bedrijven). Dit is een nieuw 

onderdeel – het is in de vorige studie niet aan bod gekomen. Voor de vergelijking maken we nu 

gebruik van een eerdere, bredere studie naar kennisrelaties tussen bedrijven en kennisinstellingen. 10  

In deze studie is ook zowel de vraag- als aanbodkant apart onderzocht. Om de aanbodkant in deze 

2014 editie in kaart te brengen, hebben we parallel aan de survey onder bedrijven een (kleine) 

survey uitgezet onder kennisinstellingen.11 

Gezien het feit dat dit onderdeel niet in de studie uit 2010 zat, vergelijken we hier met resultaten uit 

een survey die tegelijkertijd is uitgezet onder Nederlandse vakgroepen Informatica en Informatie-

kunde. Ook maken we vergelijkingen met data die in 2008 in een vergelijke landelijke survey 

verzameld is.  

4.1 Innovatie-partners 

Als ICT-kenniswerkers zich oriënteren op de ontwikkelingen in hun vak gebruiken ze hun naaste 

collega’s meestal als eerste aanspreekpunt, gevolgd door speciale fora op internet en informatie van 

leveranciers. In dit onderzoek hebben we gekeken hoe bedrijven in de software-industrie zich 

oriënteren op kennispartners. De meest voor de hand liggende kandidaat voor kennisuitwisseling is 

dan een andere afdeling binnen hetzelfde bedrijf. Uiteraard geldt dan de aanname dat er andere 

afdelingen zijn – en dat veronderstelt een bepaalde minimale bedrijfsomvang. We hebben in het 

voorafgaande echter gezien dat juist de software-industrie zich kenmerkt door een zeer sterkte 

vertegenwoordiging van hele kleine bedrijven.  

In het onderstaande Figuur 19 zijn daarom alleen de antwoorden meegenomen van bedrijven die 

minimaal ‘nauwelijks van toepassing’ op de vraag naar samenwerking met andere afdelingen hebben 

beantwoord (dat wil zeggen waar wel andere afdelingen aanwezig zijn).12 Uit het figuur blijkt meer 

dan de helft van de bedrijven inderdaad aan te geven dat kennisuitwisseling met andere afdelingen 

‘volledig van toepassing’ is. Met andere woorden, als er andere afdelingen zijn dan zijn dit verreweg 

de belangrijkste kennispartners. 

                                                

10 Bekkers, R. en Bodas Freitas, I.M. (2008). Analysing knowledge transfer channels between universities and 

industry: To what degree do sectors also matter? Research Policy 37, 1837-1853. 
11 Deze survey is in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

verstuurd naar hoogleraren van 20 informatica- en informatiekundevakgroepen in Nederland die zich bezig 

houden met softwareontwikkeling. De vragenlijst die voor deze survey is gebruikt is volledig gericht op de 

kennisrelaties tussen universiteiten/hogescholen en bedrijven. Deze vragenlijst is opgenomen in Bijlage IV. 

Over de resultaten van deze survey (dus het perspectief vanuit de aanbodkant) wordt een aparte publicatie 

uitgebracht. 
12 Dat verklaart waarom de totalen in Figuur 18 niet optellen tot 100% -- de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ 

(die voor de overzichtelijkheid is weggelaten in de figuur) is vaak gekozen. 
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Figuur 19: Antwoorden op de vraag in hoeverre een bepaalde partner van belang was bij innovatie.  

 

We kunnen de antwoordopties uit Figuur 19 omrekenen naar één totaalscore (op de schaal van 0-

10). Figuur 20 toont hoe de resultaten er dan voor de diverse bedrijfsgroepen uit komen te zien.13 

Opmerkelijk is dat bedrijven in SBI-groep 6209 bijna overal het hoogst scoren, op de voet gevolgd 

door de consultants uit SBI 6202. Andersom geven de beheerders van computerfaciliteiten juist 

systematisch de laagste scores: voor hun innovatie lijken externe partners relatief het minst van 

belang. 

 
Figuur 20: Relatieve belang van partners bij innovatie (berekend op basis van 10-puntsschaal), uitgesplitst naar sector.   

 

                                                

13 Omdat de antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ nu wel meegenomen wordt, vallen de cijfers relatief laag uit.  
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Een soortgelijke figuur kunnen we maken voor bedrijven van verschillende grootte. We zien dan dat 

de kleine groep van bedrijven met meer dan 21 werknemers relatief veel belang hechten aan relaties 

met universiteiten en hogescholen. Ook op veel andere fronten lijkt er een positief verband te 

bestaan tussen bedrijfsgrootte en de mate waarmee een bepaalde partner betrokken wordt bij 

innovatie-activiteiten. Kennisuitwisseling met universiteiten en hogescholen is grotendeels beperkt 

tot de grotere bedrijven. Dit is een bekend gegeven uit de innovatieliteratuur. Voor kleine(re) 

bedrijven zijn andere typen samenwerkingspartners (vooral klanten) van meer belang.  

 
Figuur 21: Relatieve belang van partners bij innovatie (berekend op basis van 10-puntsschaal), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

Box 1: Het belang van innovatie-partners in perspectief 

Omdat de innovatievragen niet in de studie uit 2010 zaten, kunnen we hier geen historische vergelijkingen maken 

zoals in eerdere hoofdstukken. De vraag hoe belangrijk verschillende typen partners zijn wordt echter veelvuldig 

gebruikt in onderzoek naar innovatie. De cijfers in onderstaande twee figuren zijn ontleend aan een onderzoek 

dat Dialogic in 2008 samen met de Technische Universiteit Eindhoven landelijk heeft uitgezet.14  

Omdat de vragenlijst uit 2008 iets anders in elkaar zat, is het niet mogelijk om de resultaten direct met elkaar te 

vergelijken. Het meest betrouwbaar is weer om vooral te kijken naar verschillen binnen een jaar, en te kijken of 

die patronen zich ook dit jaar voordoen. Een dergelijke analyse wijst uit dat universiteiten en hogescholen, maar 

ook publieke onderzoeksinstellingen, relatief wat populairder waren onder de populatie uit 2008 dan in de sample 

uit 2014. Afgezien daarvan komen de recente bevindingen behoorlijk overeen met wat al bekend was uit eerder 

onderzoek.  

 

  

                                                

14 Het TU/e-onderzoek was breder van opzet en dekte de samenwerking met alle soorten industrie . Om de 

resultaten vergelijkbaar te maken met deze studie, is er gefilterd op respondenten die volledig of in grote 

mate actief zijn in het domein ‘Computer Science’. 
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Figuur 22: Mate waarin bedrijven bepaalde partners belangrijk achten voor innovatie. Bron: Studie Dialogic/TUE, enquête onder 

bedrijven.  

In aanvulling op een enquête onder bedrijven is er in 2008 ook een enquête uitgezet onder onderzoekers aan 

technische universiteiten. Ook hier zijn, net als bij de ondernemers, andere afdelingen (hier dus: andere 

vakgroepen binnen dezelfde universiteit) het meeste van belang als kennispartners. Andere universiteiten en 

hogescholen, maar ook publieke en private onderzoeksinstellingen, zijn eveneens een belangrijke partner als het 

gaat om kennisuitwisseling en innovatie. In tegenstelling tot bedrijven zeggen de bevraagde onderzoekers maar 

weinig te hebben aan hun klanten als het om innovatie gaat.  

 

 
Figuur 23: Mate waarin onderzoekers bepaalde partners belangrijk achten voor innovatie. Bron: Studie Dialogic/TUE, enquête 

onder academische onderzoekers. 

Tenslotte kunnen we de recente respons van Nederlandse bedrijven ook in perspectief plaatsen door een 

vergelijking te maken met de resultaten van een vragenlijst die we gelijktijdig (met de bedrijven-enquête)hebben 

uitgezet onder Nederlandse onderzoeksgroepen die zich met software bezig houden.15 De antwoorden van de 

survey liggen grotendeels op één lijn met de bevindingen uit de eerdere survey van de TUE uit 2008. 

                                                

15  Deze survey is uitgezet in samenwerking met NWO. NWO heeft vertegenwoordigers van 20 vakgroepen 

Informatica en Informatiekunde aangeschreven. Daarvan hebben uiteindelijk 12 respondenten de survey 

ingevuld. De vragenlijst van deze survey dekte vrijwel alle vragen over innovatie die in de (veel grotere) 

survey onder bedrijven zijn gesteld. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende vragen gesteld. Over de 

resultaten van de survey onder wetenschappers is een aparte publicatie uitgebracht. 
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Figuur 24: Mate waarin onderzoekers bepaalde partners belangrijk achten voor innovatie. Bron: Dialogic 2014, enquête onder 

vakgroepen die software-gerelateerd onderzoek doen 

 

Aan de bedrijven die aangaven dat ze samenwerken met universiteiten en/of hogescholen is daarna 

gevraagd om de specifieke instituten te noemen waarmee ze dan de afgelopen vijf jaar contact 

hadden in het kader van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Figuur 25 geeft een overzicht van de 

rechte tellingen. Doordat sommige respondenten met meerdere instituten samenwerken, komen de 

totalen soms boven de 100% uit. 

Zowel bij de hogescholen als bij de universiteiten is de verdeling nogal scheef. Enkele instituten 

worden vaak genoemd; de overige instellingen worden niet of nauwelijks genoemd als kennispartner. 

Voor de academische instituten geldt dat vooral de technische universiteiten veel worden genoemd, 

gevolgd door de universiteiten van Amsterdam (UvA), Utrecht en Rotterdam. Nadere inspectie van 

de data wijst uit dat de universiteiten van Eindhoven en Rotterdam evenveel worden aangehaald 

door softwareontwikkelaars (SBI 6201) als door consultants (6209). De universiteiten van Twente en 

Utrecht worden echter twee keer zo vaak genoemd door softwareontwikkelaars, en ook ten aanzien 

van de TU Delft lijkt dit verschil zich voor te doen. Alleen op de Universiteit van Amsterdam zien we 

het omgekeerde patroon.  
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Figuur 25: Frequentieverdeling van antwoorden op de vraag met welke specifieke instituten men contact heeft in het kader van 

innovatie.  
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4.2 Informatiebronnen 

Een andere manier om kennisstromen in kaart te brengen is door te vragen hoe vaak welke soorten 

informatiebronnen worden gebruikt. Omdat deze vraag door alle respondenten is beantwoord, 

kunnen we hier wel uitsplitsingen maken naar subsectoren. 

Hoewel samenwerking met hogescholen en universiteiten niet extreem populair lijkt, zien we dat 

wetenschappelijke publicaties een belangrijke kennisbron vormen. Vaktijdschriften doen het nog net 

wat beter, maar ook deelname aan wetenschappelijke conferenties en persoonlijke contacten met 

wetenschappers worden nog relatief vaak genoemd. Bij ‘Beheerders van computerfaciliteiten’ (6303) 

werd er relatief vaak samengewerkt met afstudeerders en stagiaires. 

 
Figuur 26: Mate van gebruik van diverse informatiebronnen ( frequentie) 

Net als bij de survey onder wetenschappers is ook hier een vervolgvraag aan de respondenten 

voorgelegd. Voor elke gebruikte informatiebron hebben we geïnformeerd hoe belangrijk die bron was 

voor een bedrijf. Over weinig gebruikte bronnen kunnen we niet veel zeggen (en ook niet voor de 

kleinste groep, 6203) maar de resultaten voor de overige bronnen suggereren dat men een relatief 

positief oordeel heeft over persoonlijke contacten me wetenschappers en nieuw of tijdelijk personeel. 

Wellicht dat dit ook de reden is dat die specifieke bronnen vaker benut worden. De consultants zijn 

buitengewoon goed te spreken over persoonlijke contacten via alumniverenigingen. Voor de 

softwareontwikkelaars lijkt deze bron veel minder relevant.  
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Figuur 27: Oordeel over mate waarin informatiebron relevant is voor kennisuitwisseling. (Cijfers op basis van omzetting 5-punts 

Likert-scale) 

 Als we aggregeren naar de sector SBI62* als geheel, kunnen we ook de scores op de overige soorten 

informatiebronnen laten zien die in het bovenstaande Figuur 27 zijn weggelaten vanwege te kleine aantallen. 
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Box 2: Het belang van informatiebronnen in perspectief 

We vergelijken in Box 2 het belang dat bedrijven (ondernemers) en kennisinstellingen (wetenschappers) hechten 

aan verschillende soorten informatiebronnen. Zowel in het TUE-onderzoek als in de twee surveys uit 2014 (de 

bedrijvensurvey en de NWO-survey) is aan beide groepen gevraagd in welke mate zij bepaalde informatiebronnen 

van belang achten voor innovatie. We vergelijken eerst de antwoorden van de ondernemers en wetenschappers 

uit het onderzoek uit 2008 met elkaar en herhalen deze exercitie voor de twee onderzoeken uit 2014. Tenslotte 

vergelijken we de verschillen en overeenkomsten in de patronen uit het vergelijk uit 2008 en het vergelijk uit 

2014. 

In navolging van de analyses die we rapporteerden in de sectie over innovatie-partners, en specifiek Box 1, 

plaatsen we de bevindingen rondom informatiebronnen in perspectief door vergelijkingen te maken met andere 

studies. Wederom gaat het om een eerder verricht breder onderzoek, en een parallelle studie (onder Nederlandse 

faculteiten) in samenwerking met NWO.  

In Figuur 28 en Figuur 29 zijn de antwoorden van respectievelijk de bedrijven en kennisinstellingen uit 2008 

gegeven. Om de resultaten makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken zijn deze antwoorden ‘platgeslagen’ in 

een één totaalscore (op een schaal van 1-5) in Tabel 17. 
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Figuur 28: Mate waarin bedrijven bepaalde informatiebronnen belangrijk achten voor innovatie, 2008. Bron: Studie Dialogic/TUE, 

enquête onder bedrijven (ondernemers). 

 
Figuur 29: Mate waarin onderzoekers bepaalde informatiebronnen belangrijk achten voor innovatie. Bron: Studie Dialogic/TUE, 

enquête onder academische onderzoekers. 

In   
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Tabel 16 is de gemiddelde score vergelijken van de ondernemers en wetenschappers uit 2008, gesorteerd op de 

scores van de ondernemers. Ook is het verschil aangegeven tussen de scores. Over het algemeen hangen de 

scores van de twee groepen sterk met elkaar samen. Dat betekent dat ze min of meer hetzelfde belang hechten 

aan dezelfde informatiebronnen. Opvallende patronen zijn dat persoonlijke contacten met wetenschappers 

weliswaar hoog worden aangeslagen door ondernemers maar in absolute zin nog veel hoger door wetenschap-

pers. Patentteksten zijn voor ondernemers van relatief groot belang maar veel minder van belang voor 

wetenschappers. Datzelfde geldt voor kennistransferactiviteiten die vanuit kennisinstellingen worden uitgevoerd 

(die zijn klaarblijkelijk meer op de vraag dan op het aanbod gericht). Omgekeerd hechten wetenschappers ten 

opzichte van ondernemers meer waarde aan gezamenlijke onderzoeksprojecten met bedrijven. Ook aan 

promotietrajecten wordt als kennisbron meer waarde toegekend door wetenschappers dan door ondernemers.  

Tabel 17. Gepercipieerd belang van verschillende soorten informatiebronnen voor innovatie, ondernemers versus wetenschappers, 

2008 (bron: TUE) 

 

In Figuur 30, Figuur 31 en In Tabel 18 is het vergelijk gemaakt voor 2014. In vergelijking tot 2008 hangen de 

scores nu veel minder sterk met elkaar samen. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de 

bedrijven uit de survey van 2008 geselecteerd waren uit een sample van hightech-bedrijven terwijl de bedrijven 

uit 2014 een willekeurige doorsnede zijn van de software-industrie in Nederland. Dat verklaart ook waarom het 

overall gemiddelde van ondernemers in 2014 onder dat van de wetenschappers ligt terwijl dat in 2008 nog 

omgekeerd was (en waarom nieuw personeel als een belangrijkere kennisbron wordt gezien dan wetenschappelij-

ke artikelen). Toch zien we min of meer dezelfde patronen terug als in de vorige tabel – alleen zijn de verschillen 

nu veel geprononceerder. Dat geldt vooral voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en in 2014 ook voor 

contractonderzoek (en Europese onderzoeksprojecten). Het belang daarvan wordt door wetenschappers veel 

hoger aangeslagen dan door ondernemers. Idem voor promotietrajecten – en in 2014 ook voor afstudeerders – 

en, opmerkelijk genoeg, voor spin-offs vanuit universiteiten. Spin-offs worden in de innovatieliteratuur veelvuldig 

genoemd als een belangrijke brug tussen kennisinstellingen en bedrijven maar blijkbaar is het gepercipieerde 

belang van deze spin-offs – althans in de gemiddelde groep van bedrijven zoals die uit de sample van 2014 – 

minder hoog dan over het algemeen wordt aangenomen. 

Tabel 18 zijn de antwoorden van respectievelijk de bedrijven en kennisinstellingen uit 2014 gegeven.  

 

 

Bedrijven Kennisinstellingen verschil

Wetenschappelijke artikelen of boeken 4.2 4.4 -0.1

Persoonlijke contacten met wetenschappers 4.1 4.6 -0.5

Vaktijdschriften 4.1 3.9 0.2

Deelname aan wetenschappelijke conferenties 4.0 4.1 -0.1

Nieuw personeel 4.0 3.9 0.1

Gezamenlijke OOI-projecten met univ./hbo 3.8 4.0 -0.2

Afstudeerders en stagiaires 3.8 3.7 0.1

Europese OOI-projecten 3.7 3.4 0.2

Patent-teksten 3.6 2.6 1.1

Promotietrajecten 3.4 3.9 -0.5

Persoonlijke contacten via beroepsorganisaties 3.4 3.0 0.3

Contractonderzoek door univ./hbo 3.2 3.2 0.0

Consultancy door wetenschappers 3.2 3.4 -0.2

Gedeelde faciliteiten 3.0 2.7 0.4

Tijdelijke personeelsuitwisseling vanuit univ./hbo 2.9 2.8 0.2

(“know how”) licenties van universiteiten 2.9 2.4 0.5

Spin-offs van universiteiten (als kennisbron) 2.9 2.9 0.0

Persoonlijke contacten via alumniverenigingen 2.6 2.3 0.3

Opleidingen en trainingen door univ./hbo 2.6 2.7 -0.1

Specifieke activiteiten voor kennisoverdracht 2.4 2.0 0.4

Overall gemiddelde 3.4 3.3 0.1
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Figuur 30: Mate waarin bedrijven bepaalde informatiebronnen belangrijk achten voor innovatie, 2014. Bron: Dialogic, 2014. 

enquête onder bedrijven (ondernemers). 
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Figuur 31: Mate waarin kennisinstellingen bepaalde informatiebronnen belangrijk achten voor innovatie. Bron: Dialogic 2014, 

enquête onder wetenschappers. 

In Tabel 18 is het vergelijk gemaakt voor 2014. In vergelijking tot 2008 hangen de scores nu veel minder sterk 

met elkaar samen. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de bedrijven uit de survey van 2008 

geselecteerd waren uit een sample van hightech-bedrijven terwijl de bedrijven uit 2014 een willekeurige 

doorsnede zijn van de software-industrie in Nederland. Dat verklaart ook waarom het overall gemiddelde van 

ondernemers in 2014 onder dat van de wetenschappers ligt terwijl dat in 2008 nog omgekeerd was (en waarom 

nieuw personeel als een belangrijkere kennisbron wordt gezien dan wetenschappelijke artikelen). Toch zien we 

min of meer dezelfde patronen terug als in de vorige tabel – alleen zijn de verschillen nu veel geprononceerder. 

Dat geldt vooral voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en in 2014 ook voor contractonderzoek (en Europese 

onderzoeksprojecten). Het belang daarvan wordt door wetenschappers veel hoger aangeslagen dan door 

ondernemers. Idem voor promotietrajecten – en in 2014 ook voor afstudeerders – en, opmerkelijk genoeg, voor 

spin-offs vanuit universiteiten. Spin-offs worden in de innovatieliteratuur veelvuldig genoemd als een belangrijke 

brug tussen kennisinstellingen en bedrijven maar blijkbaar is het gepercipieerde belang van deze spin-offs – 

althans in de gemiddelde groep van bedrijven zoals die uit de sample van 2014 – minder hoog dan over het 

algemeen wordt aangenomen. 
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Tabel 18. Gepercipieerd belang van verschillende soorten informatiebronnen voor innovatie, ondernemers versus wetenschappers, 

2014 (bron: Dialogic) 

 

 

ondernemers wetenschappers verschil

Nieuw personeel 3.7

Persoonlijke contacten met wetenschappers 3.6 4.4 -0.8

Wetenschappelijke artikelen of boeken 3.5 4.1 -0.6

Persoonlijke contacten via alumniverenigingen 3.5

Tijdelijke personeelsuitwisseling vanuit univ./hbo 3.5 3.6 -0.1

Vaktijdschriften 3.4 3.4 0.0

Persoonlijke contacten via beroepsorganisaties 3.4 2.9 0.5

Europese OOI-projecten 3.3 4.0 -0.7

Gezamenlijke OOI-projecten met de industrie 3.3 4.1 -0.8

Patent-teksten 3.3 2.1 1.2

Afstudeerders en stagiaires 3.2 4.1 -0.9

Promotietrajecten 3.2 4.0 -0.8

Deelname aan wetenschappelijke conferenties 3.1 4.2 -1.1

Contractonderzoek 3.1 4.0 -0.9

Consultancy door wetenschappers voor industrie 3.1 3.4 -0.3

Opleidingen en trainingen door univ./hbo 3.1 3.3 -0.2

(“know how”) licenties van universiteiten 3.0 2.8 0.3

Specifieke activiteiten voor kennisoverdracht 3.0 2.1 0.9

Spin-offs van universiteiten (als kennisbron) 2.9 3.8 -0.9

Gedeelde faciliteiten 2.7 2.6 0.1

Overall gemiddelde 3.2 3.5 -0.3
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5 Internationale context 

5.1 Export 

Veruit het merendeel van de inkomsten van de Nederlandse software-industrie worden in het 

binnenland gerealiseerd. Net als in 2010 komt slechts circa 10% van de omzet uit export, waarvan 

twee derde uit naburige West-Europese landen. Dat is een patroon dat we in het algemeen in 

handelsstromen zien, en zelfs voor wetenschappelijke co-publicaties. 16  Distance matters. Dat heeft 

alles te maken met het belang van persoonlijke netwerken; en die zijn nog steeds sterk geografisch 

gebonden. Toch is er een duidelijke stijging waarneembaar; ten opzichte van 2010 wordt er duidelijk 

meer geëxporteerd door Nederlandse softwarebedrijven. 

Omdat in 2010 al bleek dat vooral producenten van productsoftware (620101) veel exporteren, 

lichten we deze groep er in onderstaande figuur opnieuw uit. Inderdaad zien we dat de ontwikkelaars 

van standaardsoftware relatief veel omzet uit het buitenland halen. Sterker nog, de geobserveerde 

20% ligt beduidend hoger dan de 10% uit 2010. De opbouw van die sterke export lijkt nu wel weer 

in hoge mate op het algemene beeld, terwijl in 2010 nog vastgesteld werd dat bijna de helft van de 

export in sector 620101 van buiten West-Europa kwam.  

Tabel 19: Aandeel markten in totale omzet, binnenland en buitenland, naar land van bestemming, totale softwaresector (62*) en 

productsoftwareproducenten (620101). 2010 en 2014. Gecorrigeerd voor bedrijfsgrootte. 

 Totale softwaresector (62*) Productsoftware (620101) 

 

2010 2014 2010 2014 

Nederland 93% 87% 90% 80% 

West-Europa 4,6% 8,1% 5,2% 11,5% 

Oost-Europa 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 

VS 1,1% 2,1% 1,9% 4,7% 

Canada 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Zuid- en Midden Amerika 0,1% 0,4% 0,5% 0,3% 

Midden-Oosten 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 

Azië 0,2% 0,8% 0,5% 1,2% 

Oceanië 0,1% 0,2% 0,6% 0,4% 

Afrika 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 

 

De exportgerichtheid van bedrijven hangt sterk samen met de bedrijfsgrootte: hoe groter het bedrijf, 

hoe hoger het percentage van de omzet dat gemiddeld in het buitenland wordt gegenereerd. Het 

totaal voor ZZP’ers ligt ruim onder de 10% (9.4%) terwijl grotere bedrijven in onze sample een 

factor 2 tot 3 hoger zitten. Opvallend is dat Azië voor bedrijven met meer dan 5 medewerkers een 

relatief belangrijke exportmarkt vormt. Voor kleinere bedrijven is deze markt veel minder belangrijk.   

                                                

16  Velde, te, R.A. et al. (2012). Internationalisering en specialisatie van het Nederlandse WTI-systeem. In: 

Hertog, den., P. et al., Wetenschaps, Technologie & Innovatie Indicatoren. Internationalisering en specialisa-

tie, Utrecht/Oslo/Leiden: Dialogic/NIFU/CWTS (deel B). http://www.dialogic.nl/documents/2010.056-1234.pdf 
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Figuur 32: Percentage omzet uit export, naar afzetmarkt en bedrijfsgrootte, 2014  

In het vorige onderzoek is ook bekeken of er een verband is tussen export en bedrijfsprestaties. Dat 

bleek niet het geval te zijn – exporterende bedrijven deden het niet beter of slechter dan bedrijven 

die zich louter op de binnenlandse markt richten. Hun omzet week bijvoorbeeld niet wezenlijk af van 

het gemiddelde – en innovatief vermogen. In het laatste geval bleek er wel een verband te zijn. 

Bedrijven die zich louter op de Nederlandse markt richtten, waren minder innovatief. 

In dit onderzoek hebben we de R&D-intensiteit van bedrijven – het percentage van de arbeid dat aan 

onderzoek en ontwikkeling wordt besteed – gekruist met het exportpercentage. Er lijkt nog steeds 

een licht positief verband te bestaan. Dit wil zeggen, bedrijven die niet aan R&D doen exporteren 

duidelijk minder dan de rest van de bedrijven. Nota bene: er is hier waarschijnlijk sprake van een 

schijnverband tussen innovatievermogen en exportintensiteit. Dit wil zeggen dat er geen (direct) 

verband bestaat tussen R&D en export maar beide variabelen zijn ieder voor zich eerder indicatoren 

voor dezelfde groep van meer actievere, succesvollere bedrijven. 

Tabel 20: R&D intensiteit afgezet tegen export 

R&D Nederland Export 

0% 94,2% 5,8% 

1-10% 88,4% 11,6% 

11-20% 85,0% 15,0% 

>20% 86,0% 14,0% 
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5.1.1 Belemmeringen voor export  

In een recente kwalitatieve studie heeft Polman op basis van literatuuronderzoek en aanvullende 

interviews het volgende conceptuele model opgesteld dat inzicht geeft in de factoren die een rol 

spelen bij het (niet) exporteren van softwarebedrijven, en van de relaties tussen deze factoren. 

 

Figuur 33: Conceptueel model van factoren die een rol spelen bij de beslissing van softwarebedrijven om al dan 

niet te gaan exporteren (bron: Polman, 2014) 

In de survey van 2014 is het belang van een aantal van deze factoren als belemmering bij export 

uitgevraagd. Het conceptuele model dat hierboven is weergegeven lijkt inderdaad een goede 

verklaring te geven van het beeld dat uit de antwoorden van de bedrijven naar voren komt. De 

grootste uitdaging waar softwarebedrijven mee lijken te kampen is het gebrek aan buitenlandse 

ervaring. Dit is een klassiek kip-ei probleem. Bedrijven die een gebrek aan buitenlandervaring 

hebben, exporteren niet en doen deze ervaring daardoor ook niet op. Het al dan niet exporteren, en 

ook de keuze voor specifieke afzetmarkten, lijkt inderdaad in hoge mate gestuurd door de historische 

ontwikkelingen (path dependency) – lees: de eerdere – persoonlijke – ervaringen van de managers 

van het bedrijf. Relevant is verder dat juist de softwareproducten (6201), de subsector die relatief 

het meeste exporteert, het gebrek aan ervaring in het buitenland als de belangrijkste belemmering 

ervaart. 
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Figuur 34: Belemmeringen/uitdagingen voor het exporteren van producten en –diensten. Meerdere antwoorden 

mogelijk.  

5.2 Nearshoring & offshoring van softwareontwikkeling 

Naast het exporteren van hun softwareproducten of –diensten kunnen bedrijven ook besluiten om 

een deel van de ontwikkeling van de software in het buitenland te laten plaatsvinden. In termen van 

afstand is er dan zowel een onderscheid te maken naar geografie (binnenland, nearshoring, 

offshoring) als naar eigenaarschap (vestigingen in buitenland of uitbesteding naar andere bedrijven; 

outsourcing).  

In 2014 wordt bijna een vijfde van de softwareproductie buiten de eigen organisatie ontwikkeld. Dat 

is bijna twee keer zoveel als in 2010. Deze trend wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het feit 

dat veel softwareontwikkelaars binnenlandse partners in de arm nemen, en juist minder software 

laten ontwikkelen in buitenlandse vestigingen van het eigen bedrijf. Doordat er tegelijkertijd minder 

software in de eigen Nederlandse vestiging(en) ontwikkeld wordt, blijft de relatieve hoeveelheid in 

Nederland ontwikkelde software nagenoeg gelijk. Het percentage software dat in verafgelegen 

lagelonenlanden ontwikkeld wordt (offshoring) blijft verwaarloosbaar klein.  

Tabel 21: Verdeling softwareproductie naar locatie, met opsplitsing naar outsourcing (SBI 62*) 

 
2010 2014 

In Nederland, eigen bedrijf 90% 82% 

In Nederland, outsourcing 4,8% 9,5% 

Westerse landen, eigen bedrijf 2,0% 2,1% 

Westerse landen, outsourcing 1,0% 2,9% 

Nabijgelegen lagelonenlanden, eigen bedrijf 0,6% 0,5% 

Nabijgelegen lagelonenlanden, outsourcing 0,4% 1,1% 

Vergelegen lagelonenlanden, eigen bedrijf 0,6% 0,8% 

Vergelegen lagelonenlanden, outsourcing 1,1% 1,3% 

 

Net als in de analyses met betrekking tot afzetmarkten zien we ook bij ontwikkelingslocaties 

aanzienlijke verschillen bestaan tussen kleine en grote bedrijven. Opmerkelijk is dat de patronen nu 

minder lineair zijn: het is niet altijd zo dat grotere bedrijven meer buiten de deur doen. Op het eerste 

gezicht lijkt het hier wel op. Bij kleinere bedrijven (die weinig blijken te exporteren) wordt over het 

algemeen een groter percentage van de software in Nederland ontwikkeld (Figuur 35).  
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Echter, kijken we naar Figuur 36, dan zien we ook dat juist die kleine bedrijven veel leunen op 

externe partners. Bedrijven in de midden-categorie doen dit veel minder, en de allergrootste weer 

wel. Het lijkt op het eerste gezicht wellicht opmerkelijk dat ZZP’ers ook – en zelfs relatief veel 

outsourcen. Dat wordt echter juist verklaard door het feit dat ze alles alleen moeten doen. 

Opdrachten zullen dan al snel te groot zijn om alleen te doen, en ze zullen dan een deel van de 

werkzaamheden uitbesteden aan con-collega’s.   

 
Figuur 35: Verdeling softwareproductie naar geografische locatie, met opsplitsing naar bedrijfsgrootte 

 
Figuur 36: Software-aandeel dat binnen en buiten het eigen bedrijf ontwikkeld wordt, met opsplitsing naar bedrijfsgrootte 
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6 De softwaresector in breder 

perspectief 

6.1 Software buiten de kernsector SBI62 – het voorbeeld van het VK 

Op tal van plaatsen wordt software gemaakt. Binnen de sector die we officieel aanduiden met de 

ICT-industrie maar ook - en steeds meer - daarbuiten. Software makes the world go round geldt 

voor steeds meer producten en diensten. Nieuwe auto’ s bestaan soms voor wel veertig procent uit 

software; de luchtvaartindustrie wordt steeds meer het uitvoerende deel van een wereldwijd stelsel 

van softwaregestuurde boekingen; transport en logistiek zijn onlosmakelijk verbonden met slimme 

software en banken transformeren tot bedrijven die hun klanten software ter beschikking stellen om 

hun financiën te beheren. De toegevoegde waarde van softwareproductie is dus veel groter dan dat 

wat zich laat vangen in de statistische kaders zoals we die nu kennen. 

In dit onderzoek is, net als in het vorige onderzoek, een zeer strikte definitie van de software-

industrie gegeven: alleen de bedrijven die in de SBI-hoofdcategorie 62 zijn opgenomen. Dat zijn, in 

het jargon van de CBS: “[alle] dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie” 

(zie Tabel 1 in hoofdstuk 1). In het vorige onderzoek is al genoemd dat dit waarschijnlijk tot een 

flinke onderschatting van het aantal softwarebedrijven – en dus van de omvang van de Nederlandse 

software-industrie – leidt. Dat komt omdat er tal van bedrijven zijn die niet bij de Kamer van 

Koophandel in de hoofdcategorie 62* ingeschreven staan – en dus de jure geen softwarebedrijven 

zijn – maar de facto wel als softwarebedrijven actief zijn in de markt. Een belangrijke reden daarvoor 

is dat veel softwarebedrijven op een bepaalde niche zijn gericht, vaak vanuit die specifieke niche zijn 

ontstaan en nog steeds in die niche staan ingeschreven. Andersom kan het ook zo zijn dat bedrijven 

die oorspronkelijk in SBI62 stonden ingeschreven, in hun activiteiten zo zijn verschoven dat ze de 

facto niet meer als softwarebedrijven zijn te beschouwen. Het aantal bedrijven dat wél als 

softwarebedrijf had moeten worden meegenomen (type I fout) is vele malen groter dan het aantal 

bedrijven dat ten onrechte als softwarebedrijf is meegenomen (type II fout). Netto leidt dit dus tot 

een onderschatting van de omvang van de Nederlandse software-industrie. 

In het vorige onderzoek kwamen we uit op een onderschatting van 40%. Dat was een eerste 

schatting, gebaseerd op een kleine steekproef (onder leden van NederlandICT – toen nog 

ICT~Office). In het ideale geval zouden bedrijven op basis van hun feitelijke activiteiten (dus bottom 

up) moeten worden toegewezen aan een bepaalde SBI-klasse, in plaats van de activiteiten van alle 

bedrijven binnen een SBI-klasse (top down) over één kam te scheren. Een dergelijke exercitie houdt 

in dat de feitelijke (sic!) activiteiten van alle bedrijven in Nederland – dus ook van de bedrijven 

buiten SBI62 – zouden moeten worden geanalyseerd. Dat vereist een zeer omvangrijke analyse die, 

zeker binnen het kader van het huidige onderzoek, ten enen male onmogelijk is. 

In het Verenigd Koninkrijk is echter onlangs een onderzoek uitgevoerd waarbij exact deze bottom up 

exercitie is uitgevoerd. Dat wil zeggen, de feitelijke bedrijfsactiviteiten van alle bedrijven in het 

Verenigd Koninkrijk zijn geanalyseerd en de gehele Engelse economie is opnieuw ingedeeld. 17 

Uiteraard is dat geautomatiseerd gebeurd. Dat is gedaan door met behulp van software agents alle 

berichten over bedrijven (in KvK- en patentdatabases, in de pers, in sociale media en op het 

internet) te analyseren en te classificeren).18  

                                                

17  Nathan, M. and Rosso, A. (2012). Measuring the UK’s Digital Economy with Big Data. London: Growth 

Intelligence/National Institute of Economic and Social Research (NIESR). 
18 Op.cit., p.11. 
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Het Verenigd Koninkrijk is één van de grootste economieën van de EU maar de economische 

structuur heeft sterke gelijkenissen met die van Nederland. De samenstelling van de commerciële 

sector (dat is de private sector van een land – dus de economie minus de overheid) van de twee 

landen is nagenoeg gelijk in termen van het aandeel ICT-kapitaal, niet-ICT-kapitaal, arbeid en 

multifactor productiviteit.19 Bovendien maken de twee landen gebruik van nagenoeg dezelfde (top 

down) classificatie van industriesectoren. Dat wil zeggen dat de SBI-klasse 62* ook in de officiële 

statistieken van de Engelse overheid wordt gebruikt. 

Welnu, uit de analyse van Growth Intelligence/NIESR blijft dat bij de bottom up (de facto) 

classificatie 41% méér bedrijven tot de ‘digital economy’ behoren dan bij de traditionele top down 

(de jure) SBI-classificatie. Met andere woorden, de officiële statistieken onderschatten de omvang 

van de digitale economie met 41%. Dat komt nagenoeg overeen met onze eerdere schattingen uit 

2010. Echter, niet alle bedrijven uit deze groep (dus de bedrijven van buiten SBI62) zijn te 

classificeren als softwarebedrijven. Dat zijn op hun beurt ook weer 41% van deze groep. 20 Met 

andere woorden, volgens het Engelse onderzoek zijn 17% pur sang softwarebedrijven (exclusief IT-

consultancy, SBI6202) actief buiten de kernsector SBI62. Twee derde van deze bedrijven (68%) zijn 

softwareproducten volgens onze definitie van SBI6201, 7% beheerders van computerfaciliteiten 

(SBI6203) en een kwart (25%) ‘overige IT-dienstverlening’ (SBI6209).  

De Engelse studie hanteert een zeer ruime definitie van ‘IT-dienstverlening’ en schaart daar de 

volledige (41%-17%=) 24% onder. Daarmee rekt ze de definitie van SBI6202 wel erg op. Hanteren 

we deze meer enge definitie dan komen we uit op een totaal van bedrijven voor deze subsector die 

buiten de kernsector SBI62 actief zijn van 7% à 8%. Kortom, in totaal wordt de omvang van de 

kernsector SBI62 volgens de top down methode dan onderschat met (17%+7%) = 24%. 

Dit zijn, nogmaals, de schattingen voor de Engelse economie maar we hebben goede redenen om 

aan te nemen dat de schattingen voor de Nederlandse economie hier niet sterk vanaf zullen wijken.  

 

                                                

19 Polder, J.M. (2014). ICT en economische groei. In: CBS (red.) ICT, kennis en economie 2014. Voorburg: CBS. 

P.224 
20 De rest van de bedrijven is bijvoorbeeld actief in de telecom (11%), hardware (7%) en online advertisement 

(4%). Het gros van de restgroep van de ‘digital economy’ richt zich echter op ‘IT-dienstverlening’ (dit is dus 

inclusief de SBI subsector 6202). 



Dialogic innovatie ● interactie  63 

7 Methode 

Voor dit onderzoek is de survey uit 2010 als basis gepakt. Om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen 

monitoren, zijn er zo weinig mogelijk aanpassingen gedaan. Enkel waar nodig, is dat in samenspraak 

met Nederland ICT en de begeleidingscommissie gebeurd.  

Bedrijven zijn per brief op de hoogte gesteld van de studie. Hierin werd de noodzaak van de studie 

uiteengezet en tevens werd kort beschreven welke onderwerpen in de survey aan bod zouden 

komen. De brief is ondertekend door Lotte de Bruyn (voorzitter van Nederland ICT), Robert C. van 

der Drift (Hoofd Informatica NWO), Bernhard van Oranje (voorzitter Raad van Advies Software~VOC) 

en Sjaak Brinkkemper (hoogleraar Universiteit Utrecht) om het belang van de studie te benadrukken. 

In de brief werden unieke inlogcodes genoemd waarmee men online de vragenlijst kon benaderen. 

Daarnaast zijn de leden van Nederland ICT persoonlijke benaderd. De vragenlijst was zowel 

beschikbaar in het Nederlands als in het Engels. De brief en de volledige vragenlijst zijn in de bijlage 

opgenomen. 

7.1 Populatie en steekproef 

Voor deze studie was het belangrijk om de sector vooraf duidelijk af te bakenen. Op deze manier was 

het duidelijk welke bedrijven aangeschreven moesten worden en over welke groep bedrijven 

uitspraken gedaan konden worden. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 

(SBI)21 van het CBS. Alle Nederlandse bedrijven zijn op basis van hun economische hoofdactiviteit 

ingedeeld bij een of meer SBI-codes. 

Gelijk aan de studie uit 2010 vallen onder softwareactiviteiten bedrijven met als hoofdactiviteit: 

Tabel 22. Codering economische hoofdactiviteiten op basis van SBI-2008 

Omschrijving SBI 

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware 620101 

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware 620102 

Hardware consultancy 620201 

Software consultancy 620202 

Implementeren van software 620901 

Beheer van computerfaciliteiten 6203 

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 620909 

 

Met andere woorden: deze studie richt zich op alle organisaties die vallen onder de categorie 

dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (SBI 62*). Vanwege de 

beperkte omvang is gekozen om, in tegenstelling tot 2010, ook de categorie beheer van computerfa-

ciliteiten (SBI 6203) mee te nemen in dit onderzoek. 

                                                

21 De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des activités économiques 

dans la Communauté Européenne, afgekort : NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). 
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Contactgegevens van bedrijven vallend onder één van deze categorieën zijn vervolgens bij de Kamer 

van Koophandel opgevraagd. Voor het bepalen van de steekproef zijn alle bedrijven meegenomen 

die minimaal 100 fte in dienst hebben en is op basis van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 

een betrouwbaarheidsinterval van 1,0 de grootte van de steekproef bepaald voor bedrijven met 

minder dan 100 fte in dienst. Het adressenbestand is verder opgeschoond door alleen de 

hoofdvestigingen van economisch actieve ondernemingen (dus geen verenigingen of stichtingen die 

ingeschreven staan bij de KvK) mee te nemen.  

Omdat het lastig is om voldoende grote bedrijven in de respons te krijgen, die zijn er immers maar 

weinig, hebben we de ledenlijst van Nederland ICT gebruikt om nog wat extra vragenlijsten te 

versturen.  

Tabel 23. Grootte van de steekproef van bedrijven  

SBI 
Totaal 
sample >100 fte ≤100 fte Omschrijving 

620101 1.603 10** 1.593* Ontw./prod./uitgeven standaardsoftware 

620102 5.661 23** 5.638* Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware 

620201 974 3** 971* Hardware consultancy 

620202 4.106 28** 4.078* Software consultancy 

6203 585 2** 583** Beheer van computerfaciliteiten 

620901 539 1** 538** Implementeren van software 

620909 1.585 8** 1.577** Overige dienstverlenende act. o.h.g.v. inform.techn. 
neg * 

** 

Steekproef 

Alle organisaties zijn meegenomen 

 

In totaal zijn 15.063 bedrijven aangeschreven met het verzoek tot het invullen van de survey. 

7.2 Respons 

De vragenlijst was beschikbaar vanaf 5 mei (de dag dat de eerste schriftelijke uitnodigingen op de 

mat begonnen te vallen) en liep door tot eind juni. Gedurende deze periode, halverwege juni, hebben 

we een tiental leden van NL ICT gevraagd om ook deel te nemen aan het onderzoek. Deze extra 

uitnodiging is alleen verstuurd naar leden die eveneens actief zijn in sector SBI 62*, maar waar de 

Kamer van Koophandel geen contactgegevens kon verstrekken. In totaal hebben 961 bedrijven 

(t.o.v. 803 bedrijven in 2010) de survey ingevuld.22  

Het is lastig een exacte response rate te bepalen, omdat het databestand van de Kamer van 

Koophandel vervuild is. Doordat (bijvoorbeeld) sommige contactpersonen niet meer werkzaam zijn of 

bedrijven verhuisd zijn komen sommige uitnodigingen niet aan, en kan het aangeschreven bedrijf 

eigenlijk niet langer beschouwd worden als onderdeel van de totale steekproef. Hoe erg dergelijke 

vervuiling is, is niet bekend. In 2010 hebben we een klein onderzoek uitgevoerd23, op basis waarvan 

we de inschatting konden maken dat de dataset van de Kamer van Koophandel voor 20% vervuild is. 

Als we aannemen dat dat in 2014 ook het geval is, komen we uit op een response rate van 8%. Ten 

opzichte van de totale populatie (op basis van de CBS-gegevens) komen we uit op een sample size 

van 2,1%.  

                                                

22 Er is bij het ontwerp van de survey bewust gekozen om vragen niet verplicht te maken, om zo te zorgen dat 

minder mensen de vragenlijst vroegtijdig verlaten. Dit betekent dat we niet van alle vragen 961 antwoorden 

hebben. 
23  Hiervoor is op internet gezocht naar honderden bedrijven uit de SBI 62*-groep, waarbij de assumptie is 

gebruikt dat softwaregerelateerde bedrijven een eigen website hebben of anderszins online te vinden zijn 

(bijvoorbeeld via LinkedIn-profielen). Uit deze steekproef bleek dat 80% van de bedrijven (online) actief 

waren. 
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Detailinformatie met betrekking tot de representativiteit en betrouwbaarheid van de respons staat in 

Tabel 24. Het betrouwbaarheidsinterval van de SBI-groepen 6203 en 6209 is te hoog om valide 

uitspraken over te kunnen doen. Deze groepen zijn daarom zelden afzonderlijk meegenomen in deze 

studie. De tabel toont ook dat de respondenten representatief verdeeld zijn over de verschillende 

subsectoren die onder SBI-code 62* vallen.  

Tabel 24. Response rate en betrouwbaarheidsinterval van de steekproef (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%), en 

betrouwbaarheidsintervallen 

SBI-code Aantal 
Sample 
size KvK 

Response 
rate KvK* 

Sample 
size CBS 

Response 
rate CBS 

Betrouwbaar-
heidsinterval 
KvK 

Betrouwbaar-
heidsinterval 
CBS 

62* 961 15.053 8,0% 46.630 2,1% 3,03 3,13 

6201 501 7.264 8,6% 25.225 2,0% 4,19 4,33 

6202 319 5.080 7,8% 14.320 2,2% 5,31 5,34 

6203 34 585 7,3% 1.195 2,8% 16,20 16,57 

6209 107 2.124 6,3% 5.890 1,8% 9,17 9,39 

* Om de respons rate te bepalen t.o.v. het aantal aangeschreven KvK-adressen nemen we aan dat 20% van de 

uitnodigingen niet aangekomen is. Zie tekst.  

7.3 Correcties voor bedrijfsgrootte 

Om de bevindingen van dit vragenlijstonderzoek in een correct perspectief te plaatsen is het ook van 

belang om te weten in hoeverre er sprake is van een over- of onder-representatie van bepaalde 

bedrijfsgroottes. Onderstaande tabel toont een vergelijking van de werkelijke populatie (op basis van 

CBS-gegevens) en de respons voor zowel de jaren 2010 en 2014. Vergelijking van de populaties 

tussen deze jaren is essentieel voor analyses waarin we willen vaststellen of er in het huidige 

onderzoek ontwikkelingen zijn ten opzichte van de studie uit 2010.  

Wanneer we alleen de werkelijke populatie beschouwen, dan blijkt de opbouw van sector SBI 62* 

qua bedrijfsgroottes nauwelijks veranderd te zijn. Enkel het percentage bedrijven met 0 of 1 

werknemer is 1% gestegen, ten koste van het percentage bedrijven met 2 tot 5 werknemers. De 

opbouw van de respons uit 2014 ziet er echter wel heel anders uit dan die uit 2010. Hoewel grotere 

bedrijven momenteel nog steeds oververtegenwoordigd zijn, lijkt de spreiding over de bedrijfsgroot-

tes al veel meer op de opbouw in de werkelijke populatie.  

Tabel 25: Opbouw van werkelijke populatie en respons in 2010 en 2014, naar grootteklassen 

  CBS, 2010 CBS, 2014 Dialogic, 2010 Dialogic, 2014 

0-1 29915 81% 38305 82% 230 54% 465 70% 

2-5 fte 4330 12% 5030 11% 76 17% 127 19% 

6-20 fte 2000 5% 2320 5% 65 14% 54 8% 

21+ fte 825 2% 975 2% 55 12% 19 3% 

 

Om de resultaten uit 2010 en 2014 zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken volgen we een 

procedure waarbij de resultaten uit ieder jaar gewogen worden. Door de resultaten uit 2010 en 2014 

te wegen voor de bedrijfsgrootte-opbouw in die respectievelijke jaren verkrijgen we een basis 

waarmee we meer valide uitspraken kunnen doen over ontwikkelingen door de tijd: volgen we deze 

procedure niet, dan worden de resultaten op een aantal fronten sterk vertekend door het feit dat er 

in 2014 meer kleine bedrijven in de respons zitten.  

De gewichten worden vastgesteld door te kijken in hoeverre een bepaalde klasse van bedrijfsgrootte 

over- of ondervertegenwoordigd was in het onderzoeksjaar in kwestie. Als voorbeeld nemen we de 

klasse 0-1 fte in het jaar 2010. De respons in dat jaar was kleiner dan het werkelijke percentage 

bedrijven dat 0 of 1 fte had. Dit betreft een factor 54% / 81% = 1,49. Deze factor is het gewicht 

waarmee we antwoorden voor deze klasse in 2010 wegen. Ook de antwoorden van de andere 
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grootteklassen worden gewogen. Om vervolgens uit te rekenen wat het gemiddelde antwoord op een 

vraag is (bijvoorbeeld een rapportcijfer) tellen we alle gewogen antwoorden bij elkaar op, en delen 

we dat door de som van de weegfactoren. Het bepalen van het gemiddelde antwoord op vraag v in 

jaar j kan volgens de volgende formulevorm genoteerd worden (met daarin weegfactoren voor 

grootteklasse g in jaar j): 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑𝑣,𝑗 =
∑ (𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑𝑣,𝑔,𝑗 ∗ 𝑤𝑒𝑒𝑔𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑔,𝑗)

𝑔
𝑖=1

∑ 𝑤𝑒𝑒𝑔𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑔,𝑗
𝑔
𝑖=1

 

 
Tabel 26: Weegfactoren, berekend door responspercentage voor grootteklasse in een jaar te delen door aandeel 

dat die grootteklasse in werkelijke populatie heeft 

  2010 2014 

0-1 fte 1,49 1,17 

2-5 fte 0,69 0,56 

6-20 fte 0,38 0,61 

21+ fte 0,18 0,73 

 

Gegeven het feit dat bedrijfsgrootte voor veel onderdelen van dit rapport van belang is, en ook 

omdat de respons niet volkomen representatief is (i.e. de oververtegenwoordiging van grote 

bedrijven), is er voor veel analyses ook expliciet een uitsplitsing naar bedrijfsgroottes opgenomen.  
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Bijlage I | Online vragenlijst NL 

Introductie 

 
Welkom, u bent ingelogd namens [!nqhandelsnaam!]. 
 
De Nederlandse softwaresector speelt een belangrijke rol bij de economische ontwikkeling van ons 
land. Daarom is het belangrijk dat we zo goed mogelijk weten hoe de sector in elkaar zit en 
functioneert. 
 

Door mee te werken aan deze survey helpt u ons om daar waardevolle informatie over te 
verzamelen. Die kunnen we dan gebruiken om de meer algemene cijfers van het CBS (over de 
Nederlandse ICT−sector als geheel) verder uit te splitsen, zodat er zinnige uitspraken kunnen 
worden gedaan over de rol en de betekenis van de softwaresector in het bijzonder. In deze editie 

besteden we, in samenwerking met NWO, specifiek aandacht aan onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie binnen de Nederlandse software−sector. 
 

Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2010. Door de resultaten van dit onderzoek 
met het vorige onderzoek te vergelijken, kunnen we trends en veranderingen in de sector laten zien. 
De resultaten zullen worden gepubliceerd in de vorm van geaggregeerde statistieken en tabellen en 
zullen nooit terug te leiden zijn naar individuele bedrijven. De publicatie zal via de brancheorganisa-
tie Nederland ICT vrij beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Onder de deelnemers verloten we 
ook vier toegangsbewijzen (ter waarde van €495 euro) voor het Productsoftware Jaarcongres 2015. 

 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic (www.dialogic.nl). De contactper-
soon is projectleider Robbin te Velde, telefoon 030 215 05 80, e−mail tevelde@dialogic.nl. 
 
Vragenlijst 
 
Welk van de volgende functies bekleedt u in uw bedrijf? Kies de beste optie. 

 
( ) Lid raad van bestuur 
( ) Lid managementteam 
( ) Hogere leidinggevende 
( ) Werkzaam in het middenkader 
( ) Overig 
 

Kunt u aangeven hoe de inkomsten van uw bedrijf in Nederland verdeeld zijn over de volgende 
producten en/of diensten? 
(in totaal 100%) 
 
Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of maatwerksoft-

ware) 
____________ % 

Verkoop van door uzelf gerealiseerde software via SaaS of Cloud ____________ % 

Verkoop van door uzelf ontwikkelde fysieke producten die een substantiële 

softwarecomponent bevatten (embedded software) 
____________ % 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) ____________ % 

Implementatie (installatie en invoering) en/of testen van software ____________ % 

Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties ____________ % 

Overige consultancy met betrekking tot software ____________ % 

Verkoop van software van derden (software reseller) ____________ % 

Overige, aan de software−industrie gerelateerde producten of diensten ____________ % 

Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten ____________ % 

Totaal 100 % 

 

mailto:tevelde@dialogic.nl
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U heeft aangegeven een deel van uw omzet te verkrijgen uit de verkoop van software. Kunt u 

aangegeven welk deel van de verkoopomzet afkomstig is van product− / pakketsoftware en welk 
deel van de verkoopomzet van maatwerksoftware? 
(in totaal 100%)  

 
Product- / pakketsoftware ____________ % 

Maatwerksoftware ____________ % 

Totaal 100 % 

 
Hoeveel verschillende eigen softwareproducten voert uw bedrijf in Nederland op de markt? 
NB: Productfamilies als één product rekenen. 
 
( ) Geen softwareproducten  
( ) 1 product / productfamilie 
( ) 2-3 producten / productfamilies 
( ) 4 of meer producten / productfamilies  

 
In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op uw eindproduct(en) en/of diensten? 
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Onze eindproducten/diensten worden gebruikt via een (generieke) 

webbrowser 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onze eindproducten/diensten zijn gebaseerd op een Software as a 

Service (SaaS)−constructie 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onze eindproducten/diensten zijn open source ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

De prijs van onze eindproducten/diensten is gebaseerd op het feitelijke 

gebruik van het product (pay per use) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onze eindproducten/diensten vereisen specialistische installatie en 

Integratie 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Er is een online user community gerelateerd aan onze 

eindproducten/diensten 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Voor de ontwikkeling van software worden wij op uurbasis betaald ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
Met welke van de onderstaande onderwerpen verwacht u zich de komende 2-3 jaar het meest bezig 

te houden?  
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

[ ] Mobile applicatie ontwikkeling (apps) 
[ ] Big Data 
[ ] Business intelligence 
[ ] Games en gamification 
[ ] Content en media 
[ ] Security 
[ ] Virtualisatie 

[ ] Anders, namelijk [ ____ ] 
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In vergelijking tot 2−3 jaar geleden, hoeveel investeringen (in termen van geld, tijd en capaciteit) 

doet u bedrijf in security van uw eigen software producten en diensten? 
“Security” zijn alle processen waarmee computers, informatie en diensten worden beschermd tegen 
onbedoelde of ongeoorloofde toegang, aanpassing of vernietiging. 

 
( ) Wij deden in het verleden nauwelijks investeringen en de investeringen zijn op hetzelfde 
lage niveau gebleven 
( ) Wij deden in het verleden nauwelijks investeringen maar de investeringen zijn nu duidelijk 
toegenomen 
( ) Wij deden in het verleden significante investeringen maar de investeringen zijn nu minder 
groot dan in het verleden 

( ) Wij deden in het verleden significante investeringen en de investeringen zijn op hetzelfde 
significante niveau gebleven 
( ) Wij deden in het verleden significante investeringen en de investeringen zijn nu nog verder 
toegenomen 
 
Software kan volledig binnen uw bedrijf worden ontwikkeld, maar kan ook (deels) gebaseerd zijn op 

componenten die ontwikkeld zijn door derden. Kunt u aangeven wat grofweg de samenstelling van 
uw product(en) is? 
In totaal 100% 
 
Intern: eigen softwareontwikkeling _____ % 

Extern: aankoop van proprietory software _____ % 

Extern: commerciële open source / dual licensing _____ % 

Extern: vrije open source _____ % 

 
Mogelijk vindt niet al uw softwareontwikkeling plaats binnen uw eigen bedrijf in Nederland. Wellicht 
heeft u buitenlandse vestigingen en/of besteedt u werkzaamheden op contractbasis uit. 
Waar vindt de softwareontwikkeling van uw bedrijf plaats en op welke juridische basis? 
(De twee kolommen beslaan samen 100%) 
 Binnen mijn eigen 

bedrijfsvestigingen 

Buiten mijn eigen 

bedrijfsvestigingen 

 

In Nederland __________ __________ % 

In Westerse landen (exclusief Nederland) __________ __________ % 

In nabijgelegen lagelonenlanden (bijv. Oost−Europa 

en Rusland) 
__________ __________ % 

In vergelegen lagelonenlanden (bijv. India en China) __________ __________ % 

 
Hoe vaak heeft u, in het kader van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI), de afgelopen vijf 
jaar samengewerkt met de volgende soorten organisaties? 
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Andere afdelingen/bedrijven binnen uw eigen (moeder)bedrijf ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Leveranciers (van software, apparatuur etc.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Klanten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Concurrenten of andere bedrijven ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hogescholen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Universiteiten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Overheid of publieke onderzoeksinstellingen (zoals TNO) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Private onderzoeksinstellingen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Beroeps- of brancheverenigingen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Adviesbureau ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
Met welke hogescholen heeft uw in de afgelopen vijf jaar contact gehad in het kader van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (OOI)? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
 

[ ] Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
[ ] ArtEZ Hogeschool voor de kunsten 
[ ] Avans Hogeschool 
[ ] Christelijke Hogeschool Ede 
[ ] Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle 
[ ] Codarts Hogeschool voor de Kunsten 

[ ] Design Academy Eindhoven 
[ ] Driestar educatief 
[ ] Fontys Hogescholen 
[ ] Gereformeerde Hogeschool 
[ ] Gerrit Rietveld Academie 
[ ] De Haagse Hogeschool 
[ ] Hanzehogeschool Groningen 

[ ] HAS Hogeschool 
[ ] Hogeschool De Kempel 
[ ] Hogeschool Edith Stein 
[ ] Inholland 
[ ] Hogeschool IPABO 
[ ] Hogeschool Leiden 
[ ] Hogeschool Rotterdam 

[ ] Hogeschool Utrecht 
[ ] Hogeschool van Amsterdam 

[ ] Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
[ ] Hogeschool Van Hall−Larenstein 
[ ] HKU 
[ ] HZ University of Applied Sciences 

[ ] Hogeschool Zuyd 
[ ] Hotelschool Den Haag 
[ ] Iselinge Hogeschool 
[ ] Katholieke Pabo Zwolle 
[ ] Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / Koninklijk Conservatorium 
[ ] Marnix Academie 
[ ] NHL Hogeschool 

[ ] NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 
[ ] Saxion Hogeschool 
[ ] Stenden Hogeschool 
[ ] Vilentum Hogeschool 
 

Met welke universiteiten heeft uw bedrijf de afgelopen vijf jaar contact gehad in het kader van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI)? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 
[ ] Erasmus Universiteit Rotterdam 
[ ] Protestantse Theologische Universiteit (Kampen) 
[ ] Radboud Universiteit Nijmegen 
[ ] Rijksuniversiteit Groningen 

[ ] Technische Universiteit Delft 
[ ] Technische Universiteit Eindhoven 
[ ] Theologische Universiteit Apeldoorn 
[ ] Theologische Universiteit Kampen 
[ ] Universiteit Leiden 
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[ ] Universiteit Maastricht 

[ ] Universiteit Twente 
[ ] Universiteit Utrecht 
[ ] Universiteit van Amsterdam 

[ ] Tilburg University 
[ ] Universiteit voor Humanistiek 
[ ] Vrije Universiteit Amsterdam 
[ ] Wageningen  
 
Welke van de volgende kanalen gebruikt uw bedrijf voor onderzoek, ontwikkeling en/of innovatie 
(OOI)? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 
[ ] Wetenschappelijke artikelen of boeken 
[ ] Vaktijdschriften 
[ ] Deelname aan wetenschappelijke conferenties 
[ ] Persoonlijke contacten met wetenschappers 

[ ] Persoonlijke contacten via beroepsorganisaties (bv. KIVI) 
[ ] Persoonlijke contacten via alumniverenigingen 
[ ] Afstudeerders en stagiaires 
[ ] Nieuw personeel 
[ ] Tijdelijke personeelsuitwisseling vanuit universiteiten en hogescholen 
[ ] Europese OOI−projecten (FP7, Horizon 2020, Eureka etc.) 
[ ] Gezamenlijke OOI−projecten met universiteiten of hogescholen 

[ ] Contractonderzoek door universiteiten of hogescholen (exclusief promotietrajecten) 
[ ] Promotietrajecten 
[ ] Consultancy door wetenschappers 
[ ] Opleidingen en trainingen verzorgd door universiteiten of hogescholen 
[ ] Patent−teksten 
[ ] (know how) licenties van universiteiten 
[ ] Spin−offs van universiteiten (als kennisbron) 

[ ] Specifieke activiteiten voor kennisoverdracht (bv. georganiseerd door Technology Transfer Offices 
van universiteiten of hogescholen) 

[ ] Gedeelde faciliteiten (instrumenten, laboratoria, kantoren) bij universiteiten of hogescholen 
 
Hoe belangrijk zijn de volgende kanalen voor uw bedrijf voor onderzoek, ontwikkeling en/of innovatie 
(OOI)? 

Het belang kan worden gezien als een combinatie van de kwantiteit (frequentie van contact) en 
kwaliteit (belang van de kennis die werd overgedragen). 
 
 

N
ie

t 
v
a
n
 b

e
la

n
g
 

N
a
u
w

e
li
jk

s
 v

a
n
 b

e
la

n
g
 

R
e
d
e
li
jk

 b
e
la

n
g
ri

jk
 

B
e
la

n
g
ri

jk
 

H
e
e
l 
b
e
la

n
g
ri
jk

 

Eerste geselecteerde waarde vorige vraag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tweede geselecteerde waarde vorige vraag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

… ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

N-de geselecteerde waarde vorige vraag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Hartelijk dank voor het invullen van de voorgaande vragen. Wij willen u nu tot slot nog 

enkele vragen stellen over diverse achtergrondkenmerken van uw bedrijf. 
 
Wat is de omvang van uw bedrijf in Nederland in fte (Full Time Equivalent)? 

Maak indien nodig een schatting.  
 
__________ fte 
 
Hoeveel procent van de totale arbeidscapaciteit van uw bedrijf in Nederland is gericht op de volgende 
activiteiten? 
(in totaal 100%) 

 
Softwareontwikkeling en/of programmeren en/of testen _____ % 

Implementatie (installatie en invoering) en/of consultancy en/of 

training 

_____ % 

Ondersteuning en/of (correctieve) onderhoudswerkzaamheden _____ % 

Verkoop en/of marketing _____ % 

Onderzoek en/of ontwikkeling en/of innovatie _____ % 

Overige werkzaamheden (inkoop, administratie et cetera) _____ % 

 

Wat was de omzet van uw bedrijf (behaald in Nederland) in 2013? 
Indien uw bedrijf ook gevestigd is in het buitenland, betreft het enkel de omzet die in Nederland 
wordt opgevoerd (= aanwezig is in boekhouding). 
 
( ) Minder dan 50.000 Euro 
( ) Van 50.000 tot 100.000 Euro 

( ) Van 100.000 tot 250.000 Euro 
( ) Van 250.000 tot 500.000 Euro 
( ) Van 500.000 tot 750.000 Euro 
( ) Van 750.000 tot 1 miljoen Euro 
( ) Van 1 miljoen tot 1,5 miljoen Euro 
( ) Van 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen Euro 

( ) Van 2,5 miljoen tot 4 miljoen Euro 

( ) Van 4 miljoen tot 8 miljoen Euro 
( ) Van 8 miljoen tot 12 miljoen Euro 
( ) Van 12 miljoen tot 20 miljoen Euro 
( ) Meer dan 20 miljoen Euro 
( ) Weet ik niet 
 
Welk deel van de omzet uit 2013 werd besteed aan ... 
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Personeelskosten: interne medewerkers ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Personeelskosten: externe medewerkers 

(inhuur) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Overige kosten (inhuur apparatuur, 

huur, energie, et cetera)? 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 
Hoe zijn de inkomsten van uw bedrijf in Nederland over de volgende geografische locaties verdeeld? 
(in totaal 100%) 
 

Nederland _____ % 

West−Europa (exclusief Nederland) _____ % 
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Oost−Europa (inclusief Rusland) _____ % 

VS _____ % 

Canada _____ % 

Zuid- en Midden-Amerika _____ % 

Midden Oosten _____ % 

Azië _____ % 

Australië en Nieuw-Zeeland _____ % 

Afrika _____ % 

Totaal 100 % 

 

 
Wat zijn volgens u de grootste belemmeringen c.q. uitdagingen die spelen bij het al dan niet 
exporteren van uw producten en/of diensten? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
 

[ ] Gebrek aan informatie 
[ ] Gebrek aan kapitaal 

[ ] Te veel concurrentie in het potentiële exportland 
[ ] Gebrek aan ervaring met en in het buitenland 
[ ] Te veel papierwerk 
[ ] Te veel risico’s 
[ ] Complexe wet− en regelgeving in het potentiële exportland 
[ ] Anders, namelijk [ ____ ]   

 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst, mede namens Nederland ICT, NWO en de 
Universiteit Utrecht. 
 
Onder alle respondenten verloten we vijf toegangskaarten voor het Productsoftware Jaarcongres 
2015 (ter waarde van €495 per stuk). 
 

Dit congres vindt plaats op 10 februari 2015 te Zeist. 

 
Wilt u kans maken op deze toegangskaarten? 
 
( ) Ja 
( ) Nee 
 

Als u belangstelling heeft voor een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek, kunt u hier 
uw e-mailadres invullen. Het opgegeven e-mailadres zal alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 
 
[ _____ ] 
 
Mocht u nog verdere vragen hebben over deze vragenlijst of dit onderzoek dan kunt u contact 

opnemen met de projectleider, Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl, 030−2150580). 
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Bijlage II | Online vragenlijst EN 

Introduction 
 
Welcome, you are logged in on behalf of [!nqhandelsnaam!]. 

 
The Dutch software industry plays a key role in the economic development of our country. Therefore, 
it is important to know how this sector is composed and how it is acting. 
 
By participating in this survey, you help us to gather valuable information about the Dutch software 
industry. This information is used, for instance, to disaggregate general figures from Statistics 
Netherlands (about the Dutch ICT−sector as a whole) and to obtain useful insights in particularly the 

software industry. In this edition, in collaboration with the Netherlands Organisation for Scientific 

research (NWO), we specifically focus on research, development and innovation in the Dutch 
software sector. 
 
This study is a follow−up on the 2010 survey. By comparing the results of this study with previous 
research, we can spot trends and changes in the industry. The results will be published in the form of 
aggregated statistics and tables, and can never be traced back to individual companies. The 

publication will be made freely available by Nederland ICT. Among all participants, we also give away 
five tickets to the Product Software Annual Conference 2015 (worth €495 each). 
 
The questionnaire is conducted by Dialogic (www.dialogic.nl). Our contact person is research 
manager Robbin te Velde, telephone 030 215 05 80, email tevelde@dialogic.nl. 
 

Survey 
 
On which of the following levels do you serve in your company? 
Choose the best option. 

 
( ) Board of directors 
( ) Management team 

( ) Other upper management 
( ) Middle management 
( ) Other 
 
Could you please indicate how the revenues of your firm in The Netherlands are distributed between 
the following products and/or services? 
(in total 100%) 

 
Sales of in−house realised software, through licenses ____________ % 

Sales of in−house realised software, through SaaS or Cloud ____________ % 

Sales of in−house developed products with a major software component 
(embedded software) 

____________ % 

Programming activities for third parties (contract or freelance) ____________ % 

Implementation and/or testing of software ____________ % 

Support and/or administration and/or maintenance of software applications ____________ % 

Other consultancy activities related to software ____________ % 

Sales of third−party software (reselling) ____________ % 

Other software−related products or services ____________ % 

Other activities that are not related to the software industry ____________ % 

Sum 100 % 

 
You indicated to have revenues from selling software. Which percentage of these revenues stem 
from selling product software/software packages, and which percentage stems from selling 
customized software? 
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(in total 100%) 

 
Product software / software package ____________ % 

Customized software ____________ % 

Sum 100 % 

 

How many different software products or software product families does your firm sell on the Dutch 
market? 
Note: a software product family/line should be regarded as one product.  
 
( ) None  
( ) 1 
( ) 2-3 

( ) 4 or more 
 
How well do the following statements describe your final products and/or services? 
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Our final products/services are used through a (generic) web browser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Our final products/services are sold as Software as a Service (SaaS) or 
via a Cloud−model 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Our final products/services are open source ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

The pricing of our final products/services is based on actual usage (pay 

per use) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Our final products/services require special(ist) installation and integration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

There is an online user community related to our final products/services ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Our final products/services are tailor−made for each of our clients ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

In which of the following topics do you expect to be most active in the next 2−3 years? 
Multiple answers possible 
 
[ ] Mobile application development (apps) 
[ ] Big Data 
[ ] Business intelligence 
[ ] Games and gamification 

[ ] Content and media 
[ ] Security 
[ ] Virtualisation 
[ ] Other [ ____ ] 
 

Compared to 2−3 years ago, how much is your firm investing (in terms of money, time and capacity) 

in security of your own software products and services? 
'Security' covers all the processes and mechanisms by which computer−based equipment, 
information and services are protected from unintended or unauthorized 8access, change or 
destruction. 
 
( ) In the past we were hardly investing in security, and this remained equal 
( ) In the past we were hardly investing in security, but now this investment level is substantially 

larger 
( ) In the past we were investing substantially in security, but now this investment level is smaller 
( ) In the past we were investing substantially in security, and this investment level remained equal 
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( ) In the past we were investing substantially in security, and now this investment level increased 

even more 
 
Software can be completely developed within your own firm, but can also (partly) be based on 

components developed by third parties. 
Please indicate the general composition of your product(s). (in total 100%) 
 
Internal: own software development _____ % 

External: purchase of proprietory software _____ % 

External: commercial open source / dual 
licensing 

_____ % 

External: free open source _____ % 

 

Possibly, not all your software development activities take place in your own firm in The Netherlands. 
Perhaps your firm owns subsidiaries abroad and/or outsources work abroad. 
Where does the software development of your firm take place and on what base? 

Where does the software development of your firm take place, and does this happen in your own 
subsidiaries or in other firms? 
(the two columns together are 100%). 

 In my own 

firm / 

subsidiaries 

In other 

firms 

 

In The Netherlands __________ __________ % 

In the Western world (other than The Netherlands) __________ __________ % 

In nearshore countries (e.g. Eastern European states and Russia) __________ __________ % 

In offshore countries (e.g. India or China) __________ __________ % 

 
 
How often did you, in the context of your research, development and innovation (R&D&I) collaborate 

with the following organisations in the past five years? 
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Other departments within your company ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Suppliers (of software, equipment, etc.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Customers ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Competitors or other firms ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Applied universities ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Universities ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Government or public research institutes (e.g. TNO) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Commercial research institutes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Industry associations ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Consultancy agencies ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
With which applied universities did your firm have contact (in the past five years) in the context of 

research, development and innovation? 
Multiple answers possible. 
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[ ] Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
[ ] ArtEZ Hogeschool voor de kunsten 
[ ] Avans Hogeschool 

[ ] Christelijke Hogeschool Ede 
[ ] Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle 
[ ] Codarts Hogeschool voor de Kunsten 
[ ] Design Academy Eindhoven 
[ ] Driestar educatief 
[ ] Fontys Hogescholen 
[ ] Gereformeerde Hogeschool 

[ ] Gerrit Rietveld Academie 
[ ] De Haagse Hogeschool 
[ ] Hanzehogeschool Groningen 
[ ] HAS Hogeschool 
[ ] Hogeschool De Kempel 
[ ] Hogeschool Edith Stein 

[ ] Inholland 
[ ] Hogeschool IPABO 
[ ] Hogeschool Leiden 
[ ] Hogeschool Rotterdam 
[ ] Hogeschool Utrecht 
[ ] Hogeschool van Amsterdam 
[ ] Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

[ ] Hogeschool Van Hall−Larenstein 
[ ] HKU 
[ ] HZ University of Applied Sciences 
[ ] Hogeschool Zuyd 
[ ] Hotelschool Den Haag 
[ ] Iselinge Hogeschool 
[ ] Katholieke Pabo Zwolle 

[ ] Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / Koninklijk Conservatorium 
[ ] Marnix Academie 

[ ] NHL Hogeschool 
[ ] NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 
[ ] Saxion Hogeschool 
[ ] Stenden Hogeschool 

[ ] Vilentum Hogeschool 
 
With which universities did your firm have contact (in the past five years) in the context of research, 
development and innovation? 
Multiple answers possible 
 
[ ] Erasmus Universiteit Rotterdam 

[ ] Protestantse Theologische Universiteit (Kampen) 
[ ] Radboud Universiteit Nijmegen 
[ ] Rijksuniversiteit Groningen 
[ ] Technische Universiteit Delft 
[ ] Technische Universiteit Eindhoven 

[ ] Theologische Universiteit Apeldoorn 
[ ] Theologische Universiteit Kampen 

[ ] Universiteit Leiden 
[ ] Universiteit Maastricht 
[ ] Universiteit Twente 
[ ] Universiteit Utrecht 
[ ] Universiteit van Amsterdam 
[ ] Tilburg University 

[ ] Universiteit voor Humanistiek 
[ ] Vrije Universiteit Amsterdam 
[ ] Wageningen  
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Which of the following sources does your company use for research, development and innovation 

(R&D&I)? 
Multiple answers possible 
 

[ ] Scientific articles or books 
[ ] Professional journals 
[ ] Participation in scientific conferences 
[ ] Personal contact with scientists 
[ ] Personal contact via professional associations (e.g. KIVI) 
[ ] Personal contact via alumni associations 
[ ] Graduation students and interns 

[ ] New employees 
[ ] Temporary employee exchanges with (applied) universities 
[ ] European R&D&I−projects (FP7, Horizon2020, Eureka, etc.) 
[ ] Joint R&D&I−projects with (applied) universities 
[ ] Contract research by universities or applied universities (excl. PhDs) 
[ ] PhD students 

[ ] Consultancy by scientists 
[ ] Education or training provided by (applied) universities 
[ ] Patent texts 
[ ] ("know how") licenses from universities 
[ ] Spin offs from universities (as knowledge source) 
[ ] Specific activities for knowledge transfer (e.g. organized by Technology Transfer Offices from 
universities) 

[ ] Shared facilities (instruments, laboratories, offices) at universities or applied  
 
How important are the following sources for research, development and innovation (R&D&I) in your 
firm? 
The importance should be regarded as a combination of quantity (frequency of contact) and quality 
(importance of the transferred knowledge). 
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First selected answer previous question ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Second selected answer previous question ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

… ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

N selected answer previous question ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 
Many thanks for filling out the survey so far. To conclude, we would like to ask you some 
questions about several characteristics of your organization. 
 

What is the size of your firm in The Netherlands in fte (Full Time Equivalent)? Please estimate when 
necessary. 
 
[ __________ ] fte 
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What percentage of the total labour capacity of your firm in The Netherlands is aimed at the following 

activities? 
(total is 100%) 
 

Software development and/or programming and/or testing _____ % 

Implementation and/or consulting and/or training services _____ % 

Support and/or maintenance services _____ % 

Sales and/or marketing _____ % 

Research and/or development (R&D) _____ % 

Other (e.g. procurement, administration) _____ % 

 
What is the total turnover of your firm (in The Netherlands) in 2013? 
If possible, please answer this question only for turnover declared in The Netherlands. 
 
( ) Less than 50.000 Euro 

( ) Between 50.000 ? 100.000 Euro 

( ) Between 100.000 ? 250.000 Euro 
( ) Between 250.000 ? 500.000 Euro 
( ) Between 500.000 ? 750.000 Euro 
( ) Between 750.000 ? 1 million Euro 
( ) Between 1 million ? 1,5 million Euro 

( ) Between 1,5 million ? 2,5 million Euro 
( ) Between 2,5 million ? 4 million Euro 
( ) Between 4 million ? 8 million Euro 
( ) Between 8 million ? 12 million Euro 
( ) Between 12 million ? 20 million Euro 
( ) More than 20 million Euro 
( ) I don?t know 

 
 
Which share of your firm’s turnover in 2009 is spent on ... 
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Internal staff? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

External staff? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Other costs (equipment, rent, energy, 

et cetera)? 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
How is the revenue of your firm in The Netherlands distributed between the following geographic 

areas? 
(in total 100%) 
 
The Netherlands _____ % 

Western Europe (excluding The Netherlands) _____ % 

Eastern Europe (including Russia) _____ % 

United States _____ % 

Canada _____ % 

South and Central America _____ % 

Middle East _____ % 

Asia _____ % 

Australia and New Zealand _____ % 

Africa _____ % 

Sum 100 % 
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What do you consider to be the biggest obstacles / challenges for exporting your products and/or 

services? 
Multiple answers possible 
 

[ ] Lack of information 
[ ] Lack of capital 
[ ] Strong competition in potential export countries 
[ ] Lack of experience with and in other countries 
[ ] Strong bureaucracy 
[ ] High risks 
[ ] Complex legislation in potential export countries 

[ ] Other, namely [ _____ ] 
 
Thank you for filling out this questionnaire, also on behalf of Nederland ICT, NWO and 
Utrecht University. 
 
Among all respondents, we give away five tickets to the Product Software Annual Conference 2015 

(worth €495 each). This conference will take place on February 10, 2015 in Zeist. 
 
Do you want to chance to win these tickets? 
 
( ) Yes 
( ) No 
 

If you are interested in receiving a summary of the results of this study, please provide an e−mail 
address. The entered e−mail address will only be used for this study. 
 
[ ___ ] 
 
In case you have any questions about this survey or this study, you can contact the project leader, 
Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl, 030−2150580). 
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Bijlage III | Brief aan respondenten 

  
 

 

<handelsnaam> 

T.a.v. <contactpersoon> 

<adres> 

<postcode en plaats> 

 

  

Woerden, ## april 2014 

 

Maximaal achttien vragen over software in Nederland 

 

<aanhef>, 

 

Software vormt het centrale zenuwstelsel van de moderne samenleving. Het zorgt voor hoogwaardi-

ge en duurzame werkgelegenheid. De ontwikkeling van softwareproducten en de software-

gebaseerde dienstverlening maken ons land kennisintensiever en economisch sterker. Het succes van 

onze software-industrie is mede bepalend voor de kansen van Nederland als kenniseconomie.  

 

U bent als bedrijf of ZZP’er zelf natuurlijk allang doordrongen van het belang van de software-

industrie voor de Nederlandse economie. Elders wordt dat belang echter vaak sterk onderschat.  

 

Nederland ICT, de brancheorganisatie voor ICT-bedrijven in Nederland, heeft daarom het 

onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om de economische bijdrage van de software-industrie in 

Nederland  te meten. Het NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 

onderschrijft het belang van dit onderzoek. De resultaten worden ook gebruikt om de gegevens van 

het CBS aan te vullen en te verbeteren en om een vergelijking met de uitkomsten van een 

soortgelijk onderzoek uit 2010 te maken. 

 

We willen graag uw medewerking als deskundige bij de uitvoering van dit belangrijke onderzoek. Op 

de bijlage bij deze brief staat een overzicht van de onderwerpen waar de vragenlijst betrekking op 

heeft. Gemiddeld zal het minder dan 10 minuten kosten om de lijst in te vullen. De vragenlijst 

staat online. Aan de achterzijde van deze brief staat een persoonlijke inlogcode waarmee u toegang 

krijgt tot de online survey. Bij het verwerken van de data hanteren we de strenge privacy normen 

van het CBS. Al uw gegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot 

algemene economische statistieken. Uit de informatie die wij uiteindelijk publiceren, zijn nooit 

herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf af te leiden. 

 

Dialogic is een strikt onafhankelijk onderzoeksbureau. De kwaliteit van het onderzoek wordt verder 

geborgd door een begeleidingscommissie. Hierin zijn Nederlandse softwarebedrijven en het NWO 

vertegenwoordigd, evenals de Universiteit Utrecht. 
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Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen een samenvatting van de uitkomst. Onder de deelnemers 

worden vier toegangsbewijzen ter waarde van €495 euro verloot voor het  Productsoftware 

Jaarcongres 2015. 

 

Wij wijzen u er nogmaals op dat uw medewerking helpt om de software-industrie in Nederland beter 

in kaart te krijgen. We rekenen op u! 

 

 

Bij voorbaat dank, 

 

 

 

 

Lotte de Bruyn     Prof. Dr. Sjaak Brinkkemper 

Directeur Nederland ICT    Universiteit Utrecht 

 

 

 

 

Bernhard van Oranje    Dr. Robert C. van der Drift 

Voorzitter Software VOC    Hoofd Informatica NWO  

 

The questionnaire on the Dutch software industry is also available in English at 

www.dialogiconderzoek.nl/software.  

 

 

Onderwerpen van de vragenlijst 

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan 

bod: 

 

1. Kenmerken van uw producten/diensten 

2. De activiteiten van uw bedrijf 

3. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

4. Internationalisering 

 

Survey topics 

In the questionnaire the following topics are covered: 

 

 

1. Characteristics of your products/services 

2. Your main product/service 

3. Research, development and innovation 

4. Internationalisation 

 

 

 

 
 

Uw gegevens voor het invullen van de vragenlijst: 

www.dialogiconderzoek.nl/software 

Gebruikersnaam: <gebruikersnaam> 

Wachtwoord: <wachtwoord> 
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Bijlage IV | Survey vakgroepen 

Introduction 

 

Welcome [!nqtitle!], you are logged in as contact person for the department [!nqdepartmentnwo!] 

([!nqinstellingnwo!]). 

 

The aim of this survey is to get a more in−depth understanding of actual research collaboration 

between Dutch ICT scientists and the Dutch software industry. The survey is run parallel to a 

nation−wide survey among Dutch software firms, commissioned by the Dutch ICT trade association 

Nederland ICT. This large survey is a follow−up from the first 2010 study. 

 

In each edition of the survey a specific theme is highlighted. This time, the focus is on research, 

development and innovation. For this particular reason, The Netherlands Organisation for Scientific 

Research (NWO) is involved in the current enterprise survey. To also shed light on the reverse 

relationship, that is, the research linkages from university to industry, we have drafted this survey. 

The survey is sent to all Dutch computer science, informatics and information science research 

groups that have a research focus related to software. 

 

The survey consists of 16 questions. Five of those are open (and four of those are optional). It takes 

on average about 10 minutes to complete the survey. 

 

The results from this survey (and the other large survey of Dutch software industry) will only be 

published as aggregate tables and graphs. Results can never be traced back to individual research 

groups or firms, let alone individuals. The final results of the study will be made publicly available by 

NWO and you will receive a copy of both surveys. 

 

The questionnaire is conducted by Dialogic (www.dialogic.nl). Our contact person is research 

manager Robbin te Velde, telephone 030 215 05 80, email tevelde@dialogic.nl. 

 

Questionnaire 

 

Please indicate how much time (as a percentage of total research time) your research group spends 

on the following categories of research. 

By “your research group” we mean a group of researchers that work together on a daily basis on the 

same projects and/or same area. People in a research group will generally work at the same location 

as yourself, although this is not strictly necessary. The group can for instance be a (sub)department 

within your university 

 

Basic research (research that is not motivated by an immediate 

application) __________ % 

Practice−inspired but non−applied research (basic research 

inspired by socio−economic issues) __________ % 

Applied research (research geared towards a specific 

application) __________ % 

Experimental development (prototyping and other systematic 

work using practical experience) __________ % 
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What are currently the main research interests (i.e. topics) for your group?  

Open category, maximum five text lines, ordered by importance. 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3.  ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

What are the main research interests (i.e. topics) for your group for the next 2-3 years? 

Open category, maximum five text lines, ordered by importance. 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3.  ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

Do you also work for another employer at this moment, or have you been working for another? 

 

( ) I currently also work for another employer 

( ) I currently do not work for another employer, but in the past I did 

( ) My current employer is my first (and only) employer so far 

 

If you currently also work for another employer, then please characterise this other employer. 

For the business size use worldwide figures if relevant. 

 

( ) Large enterprise (more than 250 employees)  

( ) Medium-sized enterprise (100−250 employees)  

( ) Small enterprise (less than 100 employees)  

( ) University and education  

( ) Public or semi-public research organisation  

( ) Other, please specify ______________________ 

 

Can you please shortly describe your position and main activity at this other employer? 

 

[ _________________ ] 

 

Which is the sector of activity of this other employer? 

If there are several, please indicate the one in which you are involved yourself. 

 

( ) Developing, producing and publishing of product software 

( ) Developing, producing and publishing of tailor-made software 

( ) Computer consultancy activities (including integration of [hardware and] software modules) 

( ) Computer facilities management (system and network management, hosting) 

( ) Other software-related service activities (conversion services, auditing, security, data recovery) 

( ) Telecommunications (wired, wireless, satellite) 

( ) Outside ICT, namely [ ___________ ] 

 

Please indicate to what extent the following statements are applicable to the research field that your 

research group is engaged in. 

In my research field ... 
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…. knowledge is primarily expressed in 'scientific documents' (e.g. journal 
articles, conference papers, and proceedings). 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Second selected answer previous question ( ) ( ) ( ) ( ) 

… knowledge is primarily expressed in 'grey literature' (e.g. patents, 

industrial reports, confidential memorandums, discussion lists). 
( ) ( ) ( ) ( ) 

… knowledge is predominantly embodied in people and is difficult to lay 
down in written documents. 

( ) ( ) ( ) ( ) 

… major technological breakthroughs are expected within the next five 
years. 

( ) ( ) ( ) ( ) 

… new fundamental insights are needed to achieve breakthroughs. ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

 

Please indicate with whom your research group has had R&D cooperation over the past five years. 

Note: this does not necessarily imply that both partners have derived immediate commercial benefit 

from the venture. Pure contracting out of work without active collaboration, however, is not regarded 

as cooperation. 
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Other departments within your own organisation ( ) ( ) ( ) ( ) 

Governmental or private non-profit research institutes (e.g., TNO) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Other universities or other higher education institutes ( ) ( ) ( ) ( ) 

Commercial laboratories or research enterprises ( ) ( ) ( ) ( ) 

Private sector, manufacturing and services (excluding consultancy) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Consultants (private consultancy or advisory firms) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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There are various ways (channels) via which knowledge can flow from universities to firms.  

Please indicate how important you consider the following channels for your research group in terms 

of knowledge transfer to the industry. 

 

Please assess the level of importance on the basis of the combination of quantity (frequency of the 

transfer) and quality (how well knowledge is transferred). 
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Publications       

Scientific publications in (refereed) journals or books ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Other publications, including professional publications and 

reports 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Participation in conferences and networking       

Participation of industry staff in conferences and workshops that 

you attend 

Personal (informal) contacts with university staff 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Personal contacts via membership of professional organisations 

(e.g. KIVI NIRIA) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Mobility of researchers       

Students working as trainees at the industry ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Outflow of university graduates (BSc or MSc) to the industry 

Outflow of university graduates (PhD) to the industry 

Outflow of university staff to the industry 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Staff holding positions in both a university and a business 

Temporary staff exchange with industry (e.g., staff mobility 

programmes) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Joint projects, contract research and consultancy       

Joint EU research projects (FP7, Horizon 2020, Eureka etc.) 

Other joint research projects with the industry  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Contract research for the industry (excluding PhD projects) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

PhD projects ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Consultancy of university staff members to the industry ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Contract based in-business education and training at the 

industry 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Intellectual property       

Patent texts, as found in the patent office or in patent databases ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Licencing of patents and ‘know-how’ licences to the industry ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Others       

University spin-offs (as a source of knowledge) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

Specific knowledge transfer activities organised by the 

university’s Technology Transfer Office (TTO) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Sharing facilities (e.g., laboratories, equipment, housing) with 

the industry 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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If we have overlooked a channel of knowledge transfer in the previous question, you can write it 

down below. Please indicate also how important you consider this channel. 

 

[ ______________ ] 

 

Knowledge may also flow from industries to universities. Please indicate to what degree your 

research group uses knowledge developed by industry. 

 

( ) Not at all 

( ) To a very small degree 

( ) To a small degree 

( )To a large degree 

( ) To a very large degree 

 

Please indicate your agreement or disagreement with the following statements about knowledge 

transfer. 
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Private businesses active in my discipline are making too little use of 

the knowledge available in universities. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

I see significant barriers in transferring knowledge to the Dutch 

software industry. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

The Dutch software industry is not interested in knowledge developed 

at the university. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Universities are not willing to spend time and money in transferring 

their knowledge to the Dutch software industry. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

Please indicate your agreement or disagreement with the following statements about possible 

barriers for knowledge transfer. 
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Cooperation with the Dutch software industry is hindered by cultural 

differences between academic and commercial researchers. 

Transferring knowledge to the Dutch software industry is too costly for 

universities (either in terms of money or time). 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Dutch software companies do not want to cooperate on R&D with ( ) ( ) ( ) ( ) 
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universities; they just want to absorb our knowledge. 

Conducting contract research results in more income for our research 

group but it does not add to our own knowledge base. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

It is hard to find appropriate industrial partners for joint R&D projects. ( ) ( ) ( ) ( ) 

Joint R&D is hindered by conflicts between academic researchers who 

want to publish research and commercial researchers who want to 

appropriate the research results. 

( ) ( )  ( ) ( ) 

I hardly have any incentive to cooperate with the Dutch software 

industry since my rewards mostly depend on scientific publications. 
( ) ( )  ( ) ( ) 

 

Please indicate how your research group was financed over the past five years 

(in total 100%) 

 

Direct government funding (base funding) __________ % 

Indirect government funding (grant-based funding) __________ % 

Commercial funding (contract funding) __________ % 

Private non-profit research foundations __________ % 

Other __________ % 

 

Which topics are in your opinion most relevant to the Dutch software industry in the coming 2-3 

years? 

Multiple answers possible 

 

[ ] Mobile application developments (apps)  

[ ] Big Data  

[ ] Business intelligence  

[ ] Games  and gamification 

[ ] Media and content  

[ ] Security 

[ ] Virtualisation 

[ ] Other, namely [ __________ ] 

 

 

What, in your experience, are the best instruments for governments to improve research 

cooperation? 

You may select up to two categories. 

 

[ ] Tax instruments (e.g. tax deductions for joint R&D work)  

[ ] Financial and other support to Technology Transfer Offices (TTOs) at universities  

[ ] Support for new technological enterprises in their start-up phase (e.g. housing, tailored support, 

specific tax schemes)  

[ ] Support for organisations that bridge science and business R&D (e.g. TNO)  

[ ] Targeted innovation programmes (e.g. Genomics, Bsik, Technological TopInstitutes)  

[ ] Policy to improve the entrepreneurial climate at universities  

[ ] Dutch innovation policy schemes related to public-private research cooperation  

[ ] European innovation policy schemes related to public-private research cooperation  

[ ] University programmes for reviewing and rewarding research output  

[ ] I do not know 

[ ] Other ways to foster cooperation, namely [ _____ ]  
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Many thanks for your participation 

We thank you for filling out this questionnaire, also on behalf of Nederland ICT. The results of this 

survey will be published as a chapter in the broader report on the Dutch software industry. This 

report will be published by Nederland ICT in June 2014, and will also be made publicly available via 

NWO. 

 

If you have any further questions about the research project or this questionnaire please contact the 

project leader, Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl , +31 30 2150580). 
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