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Management samenvatting
Onze maatschappij digitaliseert steeds verder en steeds sneller, vooral dankzij de vooruitgang in
informatie en communicatietechnologieën (ICT). Dit leidt tot nieuwe data-gedreven bedrijvigheid.
Digitalisering en de sleuteltechnologie ICT zijn cruciaal om oplossingen te creëren voor de grote
maatschappelijke uitdagingen en transities van alle sectoren in de maatschappij en de economie.
Digitalisering is daarnaast bepalend voor de transformatie van sectoren en bedrijven in de
economische waardeketen. Daarvoor is een verdere ontwikkeling van de juiste vaardigheden,
systemen en diensten essentieel. Ook voor bedrijven in Oost-Nederland brengt dit nieuwe uitdagingen
met zich mee.
Een belangrijkste leverancier van digitale diensten is de ICT-sector. De ICT-bedrijven kunnen als
hoofdrolspelers worden gezien in de interactie met de bedrijven die deze technologie toepassen. Het
was echter niet duidelijke hoe de ICT-sector in Oost-Nederland eruitziet en hoe de interacties met
afnemers - het mkb - van ICT-gerateerde producten, diensten of oplossingen plaatsvinden. Teneinde
het innovatievermogen van mkb’ers in Oost-Nederland op basis van digitale ontwikkelingen beter te
kunnen stimuleren, is het van belang de ICT-sector goed in kaart te brengen. Door een beter begrip
van het ICT-landschap in Oost-Nederland kan deze belangrijke doelgroep beter ondersteund worden
en de samenwerking gestimuleerd worden met bedrijven uit andere sectoren. Dit rapport zoomt
daarom specifiek in op de ICT-sector in Oost-Nederland
Uit dit rapport komt, naast een overzicht van de status quo in Oost-Nederland op het gebied van ICT,
een aantal belemmeringen en kansen naar voren waar de ICT-bedrijven en het mkb mee te maken
hebben. De volgende conclusies en aanbevelingen zijn in dit rapport uitgewerkt:
ICT is een relevante sector voor Oost-Nederland
• Op dit moment is de ICT-sector in Oost-Nederland qua kwantitatief onderzoek eerder een
middenmoter. Het valt wel op dat de groeicijfers van de laatste jaren hoger zijn dan gemiddeld,
wat erop duidt dat de sector zich goed ontwikkeld.
• Oost-Nederland voldoet aan de juiste voorwaarden om optimaal gebruik te maken van de kansen
die digitalisering biedt. Op dit moment is er in Oost-Nederland beleidsmatig nog onvoldoende
aandacht voor de ICT-sector an sich, wat een voorwaarde is voor een integrale versterking van de
sector en verschillende doelgroepen.
De ICT-sector staat voor een aantal uitdagingen
• Door intensiever samen te werken met de ICT-sector kan er nog veel winst worden geboekt. Het
zou goed zijn als er meer initiatieven zoals TalentIT in Twente, de ICT Campus in Veenendaal en
ApeldoornIT worden gestart. Verder kan het stimuleren van samenwerking tussen deze
verschillende initiatieven er ook voor zorgen dat er niet meer ICT-talent voor de regio verloren
gaat.
• Het aan kunnen trekken en behouden van talent is een grote uitdaging. ICT-medewerkers worden
momenteel veel gezocht, waardoor het belangrijk is om Oost-Nederland als aantrekkelijk
vestigingsgebied te profileren.
• Het is aan te bevelen om subsidiemiddelen en -projecten toegankelijker te maken voor ICTbedrijven. Evenals de ontwikkeling van (maatwerk) fondsen voor de financiering van ICT-startups
en ICT-groeibedrijven. Dit kan de groei en innovatie van ICT-bedrijven verder stimuleren.
Daarnaast kunnen deze instrumenten Oost-Nederland aantrekkelijker maken voor ICT-bedrijven
als vestigingsregio.
• Door de vaardigheden op het gebied van business development en nieuwe businessmodellen te
ontwikkelen, kunnen ICT-bedrijven zich verbeteren. Ondersteuning bij het ontwikkelen van deze
“soft skills” kan bijdragen aan de verdere groei van dit soort (voornamelijk technologie-gedreven)
bedrijven.
Het mkb als gebruiker heeft moeite om aan te sluiten bij de digitale transformatie
• Het informeren van het mkb over de mogelijkheden is essentieel om de digitalisering te versnellen
in Oost-Nederland. De ICT-bedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen in het overkomen van
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•

de barrières van het mkb. De dynamiek tussen het mkb en de ICT-bedrijven is op dit moment nog
onvoldoende aanwezig. Door ICT-bedrijven actief te betrekken bij voorlichtingstrajecten wordt
deze sector ook zichtbaarder voor het mkb. Er zijn meer generieke methodes nodig om de
digitalisering te stimuleren onder het mkb. Een voorbeeld van een generieke methode is de
‘digitale werkplaats’ waarin een groot aantal bedrijven praktisch en snel op gang wordt geholpen
om met digitalisering aan de slag te gaan.
Ook door het beschikbaar stellen van vouchers (of andere subsidies) kan het mkb een impuls
geven in de digitale transformatie. Dergelijke middelen verlagen de drempel voor ondernemers om
een kennisleverancier in te schakelen en nieuwe technologieën te testen. Daarnaast kan een
voucherregeling het mkb stimuleren om meer prioriteit te geven aan digitalisering.

Ecosysteem in Oost-Nederland versterken op het gebied van digitale technologieën
• Als het om innovatiekracht gaat, heeft Oost-Nederland een sterke positie met de aanwezigheid
van drie universiteiten en drie hogescholen. Hoewel een deel van de aanwezige kennis succesvol
wordt omgezet naar nieuwe business vloeit er nog onvoldoende kennis door naar het mkb. Het is
dan ook noodzakelijk dat er initiatieven worden gestart om dit te verbeteren. Een voorbeeld van
waar dat op dit moment gebeurt, is de regionale samenwerking die ontstaat op het gebied van
artificial intelligence en digital twins.
• De aanwezige faciliteiten en netwerkorganisaties in Oost-Nederland zijn vaak lokaal georiënteerd.
Door een betere samenwerking tussen de verschillende faciliteiten en netwerken te stimuleren
kan de kennis die er is in Oost-Nederland beter benut worden. Dit kan de kennispositie op het
gebied van digitale technologieën in Oost-Nederland versterken.
Oost-Nederlandse bedrijven moeten zich meer richten op ‘software-innovaties’
• De waarde uit data kan worden geoptimaliseerd door een goede balans te hebben tussen
software en hardware innovaties. Meer focus op ‘software’ innovaties in Oost-Nederland kan
resulteren in een optimalisatie van de waarde die gegeneerd kan worden uit data en daaraan
gerelateerde diensten. Samenwerkingen opzetten tussen hardware georiënteerde bedrijven en
software georiënteerde bedrijven kan een eerste aanzet zijn om de focus van bedrijven te
verschuiven naar ‘software’ innovaties.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat Oost-Nederland wordt onvoldoende benut
• Inzetten op een betere profilering van de regio en het werken aan sterkere waarde proposities
vormen belangrijke stappen in het aantrekken van meer buitenlandse ICT-bedrijven. Daarnaast
zou ingezet kunnen worden op betere faciliteiten voor ICT-bedrijven die zich willen vestigen in de
regio, zoals betaalbare kantoorruimtes. De inzet op aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten en een
betere profilering kan een belangrijke verandering teweegbrengen.
De zichtbaarheid en het imago van de ICT-sector kan verbeterd worden
• Het verbeteren van de zichtbaarheid en een betere profilering van ICT-bedrijven door bijvoorbeeld
het delen van showcases kan helpen om de gehele sector te versterken. Dit kan ook de
aantrekkingskracht voor jongeren versterken om in de ICT-sector te gaan werken. De ICTbedrijven moeten hierin zelf stappen gaan zetten om hun zichtbaarheid en imago te verbeteren.
• Het vormen van clusters op een aantal specifieke sleuteltechnologieën of thema’s (zoals artificial
intelligence, blockchain et cetera) kan de zichtbaarheid van ICT-bedrijven ook vergroten. Hierdoor
neemt niet alleen de zichtbaarheid van deze bedrijven toe, maar ook de kennis over de
mogelijkheden van digitalisering onder het mkb.
Een digitaliseringsstrategie waarin beide doelgroepen centraal staan, kan het digitaliseringsproces
van de bedrijven in de Oost-Nederland versnellen en de noodzakelijke ondersteuning bieden tijdens
deze transitie. De genoemde acties moeten leiden tot de verdere ontwikkeling van het OostNederlandse digitale ecosysteem. Hierbij kan de match tussen de aanwezige ICT-sector en het mkb
met haar digitaliseringsopgave leiden tot een digitaal competent mkb en een verrijking van de ICTsector in Oost-Nederland. Dit zal resulteren in slimme oplossingen voor het mkb, waardoor nieuwe
economische kansen en nieuwe businessmodellen ontstaan. Het economisch klimaat in OostNederland wordt hiermee versterkt en toekomstbestendig gemaakt.
6 van 61

Rapport ICT-sector in Oost-Nederland

Deel 1 – Aanleiding en opzet rapport
1.1

Aanleiding en doel
Op dit moment verandert onze maatschappij en economie razendsnel met de introductie van nieuwe
digitale technologieën zoals blockchain, artificial intelligence en internet of things. Dit biedt tal van
kansen voor bijvoorbeeld economische groei, betere zorg, CO 2-reductie en duurzame
voedselvoorziening1. ICT-bedrijven zijn de facilitators als het gaat om digitalisering 2. Om digitale
technologieën binnen een organisatie te implementeren is specifieke kennis nodig. Gebleken is dat
ICT-bedrijven dankzij hun kennis van digitale technologieën hierin het meest gespecialiseerd zijn.
Daarnaast is digitalisering gefocust op de bedrijven die ICT-toepassingen moeten gaan
implementeren, dit zijn de ICT-toepassers (het mkb). Hier spelen een aantal factoren een rol die
ervoor zorgen dat de digitalisering niet plaatsvindt of mislukt. In dit rapport analyseren wij zodoende
de ICT-sector en het mkb.
De ICT-sector is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke motor van de Nederlandse
economie. Vandaag de dag ontkomt niemand meer aan het gebruik van ICT-gerelateerde
technologieën. ICT is inmiddels dan ook sterk verweven met de Nederlandse economie. In de periode
1990-2013 werd 36% van de groei van de Nederlandse economie bepaald door investeringen in ICTtoepassingen3. Wanneer wordt gekeken op internationaal niveau, is de mate waarin ICT-investeringen
bijdragen aan de economische groei van Nederland relatief lager dan in andere landen. Een oorzaak
hiervan zou kunnen zijn dat het Nederlandse bedrijfsleven achterblijft met de integratie van ICTtoepassingen in overige sectoren van de economie 4.
Verder blijkt uit de ‘European Commission’s Digital Scoreboard 2019 dat bijna de helft van de EUpopulatie niet (of beperkt) beschikt over digitale vaardigheden. Het rapport van Digital Economy and
Society Index (DESI) toont aan dat Nederland qua netwerk (3e), menselijk kapitaal (5e) en het gebruik
van internetservices (2e) tot de koplopers behoort, maar volgens Avanade5 slagen wij er in mindere
mate in de integratie van de nieuwe digitale technologieën vorm te geven. Deze stilstand op het
gebied van integratie vindt met name in het mkb plaats. Zo staat Nederland als het gaat om ‘de
internetverkopen van het mkb’ en ‘de omzet van de elektronische handel’ Europees gezien op een 15e
plek genoteerd (DESI). Het aantal beschikbare arbeidskrachten met relevante ICT-competenties vormt
volgens het DESI-scoreboard eveneens een aandachtspunt. Het is bovendien opvallend dat ook de
Nederlandse overheid een relatief lage score behaalt op het DESI-scoreboard op aspecten als
‘openbare diensten voor ondernemingen’ (18e) en ‘het voltooien van diensten via internet’ (10e).
Bovenstaande cijfers wijzen erop dat de ICT-sector een grote impact heeft op economische groei. Die
impact zou in de toekomst nog wel eens veel groter kunnen uitvallen wanneer beter gebruik wordt
gemaakt van de beschikbare ICT-mogelijkheden. Deze zienswijze wordt onderstreept in een rapport
van McKinsey6, waarin wordt aangegeven dat Nederland tot op heden maar 15% van zijn digitaal
potentieel benut. De gedachte dat Nederland onvoldoende weet te profiteren van het aanwezige
digitale potentieel, legitimeert verder verkennend onderzoek naar de contouren van de ICT-sector. De
ICT-bedrijven kunnen namelijk gezien worden als belangrijkste leverancier van digitale diensten en als
hoofdrolspeler in de interactie met de bedrijven die deze technologie toepassen. Dit onderzoek wil
inzicht geven in hoe de ICT-sector er in Oost-Nederland uitziet. Welke omvang heeft deze sector en
hoe is deze georganiseerd? Wat zijn de belangrijkste spelers op de markt en welke knelpunten zijn er
te identificeren die het benutten van de beschikbare ICT-mogelijkheden verhinderen? Tegelijkertijd
1

Kamerbrief over Nederlandse digitaliseringsstrategie, 2018
Het waarde genereren door het gebruik van digitale technologieën wordt in dit rapport aangeduid met digitalisering
3
Dialogic, Strategische verkenning digitalisering Gelderland, 2018
4
TNO, QuickScan sectoren en ICT-technologieën, 2017
5
Avanade, Nederlandse bedrijven lopen achter in het implementeren van opkomende technologieën ondanks wereldwijde push,
2

2019
6

McKinsey, Digital Europe: Pushing the frontier, capturing the benefits, 2016
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besteden wij in dit onderzoek ook aandacht aan de kansen van de ICT-sector met het doel het
potentieel van ICT-gerelateerde technologieën nog beter aan te wenden.
De verschillende bedrijven die in deze sector opereren alsmede de interacties die met afnemers van
ICT-gerateerde producten, diensten of oplossingen plaatsvinden, zijn onvoldoende in kaart gebracht
of geanalyseerd. Om als ontwikkelingsmaatschappij het innovatievermogen van mkb’ers in OostNederland beter te kunnen stimuleren, is het van groot belang de ICT-sector beter in kaart te brengen.
Dankzij een beter begrip van het ICT-landschap in Oost-Nederland kan Oost NL deze belangrijke
doelgroep beter bedienen en de samenwerking stimuleren met bedrijven uit andere sectoren. Dit
document zoomt daarom specifiek in op de ICT-sector in Oost-Nederland, waarbij tegelijkertijd
vergelijkingen worden getrokken met de positie van de ICT-sector op landelijk niveau.

1.2

Methodologie
Bij de totstandkoming van dit rapport is een aantal methodologieën gebruikt. Zo is een groot deel van
dit rapport gebaseerd op kwantitatieve data. Deze kwantitatieve data zijn verkregen via het CBS en de
databases van de provincies Gelderland (PWE Gelderland) en Overijssel. Ook hebben wij gebruik
gemaakt van rapporten op het vlak van de ICT-sector en de digitalisering in het mkb. Oost NL heeft
ook een trendanalyse laten uitvoeren door het RVO waarin voor verschillende subsidieprojecten in
Nederland (voornamelijk WBSO; de meest gebruikte landelijke innovatieregeling) geanalyseerd is of
er digitale technologieën in de aanvraag naar voren komen. Op kwalitatief gebied hebben diverse
interviews met bedrijven bijgedragen aan een verrijking van het kwantitatieve beeld dat is ontstaan.
Eind september is er een ontbijtsessie georganiseerd met de CEO’s van twaalf ICT-bedrijven uit OostNederland7. Tijdens deze sessie zijn de conclusies uit dit rapport gevalideerd en aangevuld met
problemen of kansen die vanuit de ICT-sector zijn geïdentificeerd.

1.3

Afbakening ICT-sector
In het huidige economische landschap zijn er nauwelijks bedrijven die geen ICT’ers in dienst hebben.
Bedrijven maken over het algemeen veelvuldig gebruik van software en hardware en hebben daarom
ook medewerkers met ICT-competenties nodig om alle systemen te kunnen onderhouden. Sommige
bedrijven gaan zelfs een stap verder en beschikken over een eigen ICT-afdeling. Dit maakt het
afbakenen van de ICT-sector tot een complexe aangelegenheid. Aan welke criteria moet namelijk
worden voldaan om als ICT-bedrijf te worden gekenmerkt en wanneer wordt een bedrijf juist gerekend
tot de groep die slechts gebruik maakt van ICT-toepassingen? Op deze vraag is geen eenduidig
antwoord te formuleren. Om zeker te stellen dat bedrijven in het onderzoek worden betrokken die zelf
ICT-toepassingen ontwerpen, verkopen of produceren, wordt de OESO-definitie gehanteerd.
Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over een ICT-bedrijf of de ICT-sector, dan valt deze
binnen de indeling van de OESO. Als dit niet specifiek wordt benoemd, dan gaat het niet over een
ICT-bedrijf/sector. De scheidslijn tussen ICT-bedrijven en niet-ICT-bedrijven is namelijk aan het
vervagen. Steeds meer bedrijven ontwikkelen op dit moment zelf ICT-toepassingen. Denk aan de
banken die allemaal een online bankieren app hebben, maar ook kleinere bedrijven ontwikkelen
steeds vaker apps, websites of andere ICT-toepassingen en digitale (data gedreven) diensten.
De OESO-definitie omvat de ICT-sector in zeer brede zin, namelijk onder de noemers ‘ICTindustriesector’, ‘Groothandel in ICT-apparatuur’ en ‘ICT-dienstensector’. In andere definities wordt
vaak de focus gelegd op slechts één van deze activiteiten. Ondanks het feit dat de OESO-definitie
voor ICT relatief het breedst is, zullen niet alle ICT-bedrijven binnen deze definitie vallen. Vaak wordt
dit veroorzaakt doordat bij de oprichting van een bedrijf een SBI-code wordt verstrekt aan de Kamer
van Koophandel die daarna niet meer wordt aangepast. De relatief ‘oude’ bedrijven die in een latere
fase zijn overgestapt naar een sterke focus op ICT-toepassingen, kunnen zodoende verrassend
genoeg buiten deze definitie vallen.
7

Zie bijlage 11 voor de aanwezige ICT-bedrijven
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In Groot-Brittannië heeft een onderzoek plaatsgevonden dat bestaande bedrijven opnieuw heeft
geclassificeerd naar bedrijfsactiviteit. Hieruit kwam naar voren dat het aantal bedrijven dat tot de ICTsector wordt gerekend op basis van hun huidige activiteiten met 41% zou stijgen. Dit hoeft natuurlijk
niet te betekenen dat in Nederland eenzelfde stijging zal plaatsvinden, maar het is onterecht te
veronderstellen dat alle bedrijven op dit moment over de juiste SBI-codering beschikken (Dialogic
2014).
De inzet van ICT-gerelateerde technologieën beperkt zich dus niet alleen tot bedrijven die als ICTbedrijf zijn gecategoriseerd. Er zijn tal van bedrijven uit andere bedrijfstakken waarin ICT ook een
belangrijke rol speelt. Een voorbeeld hiervan is de webwinkel bol.com. Volgens de OESO-definitie en
de definitie van het CBS wordt bol.com niet tot ICT-bedrijf gerekend (SBI-code 4791). Het gehele
businessmodel van de webwinkel drijft echter wel op ICT-toepassingen. Deze categoriseringsdiffusie
maakt het complex om exacte cijfers over de ICT-sector te verzamelen.
Door de OESO wordt er binnen de ICT-sector een verdeling gemaakt tussen de ‘ICT-dienstensector’,
‘ICT-industrie’ en de ‘Groothandel in ICT-apparatuur’. Vooral de ICT-dienstensector kan daarbij als
containerbegrip worden beschouwd. Daarom heeft ABN-AMRO hier verder onderzoek naar gedaan
en haar resultaten in een rapport gepubliceerd. Met 55.000 bedrijven heeft de ICT-dienstensector ook
verreweg het grootste aandeel in de ICT-sector. In het onderzoek van de ABN-AMRO worden
bedrijven die vallen binnen de ICT-dienstensector ingedeeld in 5 categorieën: Softwarebedrijven
(54%), gevolgd door system integrators (27%), Tech/internetbedrijven (8%), hosting en Cloud services
(6%), hardware (5%) en datacenters (0,5%). De ondernemers die in het kader van dit onderzoek zijn
geïnterviewd, onderschrijven deze indeling. Wanneer deze indeling wordt samengevoegd ziet dit er
als volgt uit:

ICT-sector

ICT-dienstensector

ICT-industrie

Softwarebedrijven

Data centers

Tech/internetbedrijven

Hardware

Groothandel in ICTapparatuur

Hosting en Cloud
services
System integrators

De OESO-definitie zal gebruikt worden om de kwantitatieve gegevens over de ICT-sector te
verzamelen. Echter laat het onderzoek van de ABN-AMRO goed zien dat een verdere specificatie
binnen de OESO-definitie wenselijk is.
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1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk twee, wordt de ICT-sector geanalyseerd waarin wij onder andere inzoomen op de grootte
van de sector, de werkgelegenheid, de economische kenmerken en de prestaties omtrent de ICTsector op internationaal niveau. Om te eindigen met de kansen en belemmeringen voor de ICT-sector.
Vervolgens wordt in hoofdstuk drie ingegaan op de vraag hoe het mkb aankijkt tegen digitalisering. Er
wordt aandacht besteed aan welke aspecten van digitalisering het mkb de meeste kansen ziet, wat
zijn de barrières en waarin heeft het mkb ondersteuning nodig.
In hoofdstuk vier worden de belangrijkste technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT
toegelicht. De technologische ontwikkelingen, die op dit moment worden gezien als de toekomst,
komen daarin aan bod. Evenals de digitale technologieën waar de bedrijven in Nederland en specifiek
Oost-Nederland zich op dit moment mee bezighouden. Er wordt gekeken naar de positie van OostNederlandse bedrijven op het gebied van digitale technologieën ten opzichte van de rest van
Nederland. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf het beleid op het gebied van ICT en digitalisering onder
de loep genomen. Dit gebeurt zowel op provinciaal, nationaal als Europees niveau.
In hoofdstuk zes wordt het Oost-Nederlandse ecosysteem in kaart gebracht met betrekking tot de ICTsector en de digitalisering onder het mkb. In hoofdstuk zeven, worden de conclusies van dit rapport
besproken omtrent de ICT-sector en het mkb. Hoe Oost-Nederland ervoor staat als het gaat om de
ICT-sector en wat zijn de belangrijkste kansen en belemmeringen van zowel de ICT-sector als het
mkb. Ten slotte hoofdstuk acht, waarin aanbevelingen worden gedaan die kunnen leiden tot het beter
benutten van het digitaal potentieel dat aanwezig is in Oost-Nederland.
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Deel 2 – Onderzoeksresultaten

2

ICT in (Oost-)Nederland

2.1

Demografische kenmerken
Bekijken we de ICT-sector op nationaal niveau, dan zien we dat 4,4% van alle bedrijven tot de
categorie ‘ICT-bedrijf’ wordt gerekend. In figuur 1 wordt de spreiding van de ICT-bedrijven als
percentage van het totaal aantal bedrijven per provincie gevisualiseerd. Hieruit kan worden afgeleid
dat het aandeel ICT-bedrijven per provincie tussen de 2,6% en 6,5% ligt. De provincies Utrecht en
Flevoland zijn op dit moment koploper op basis van het relatieve aantal ICT-bedrijven (beide 6,5%).
Hierna volgt een brede middenmoot bestaande uit de provincies Groningen (5,3%), Noord-Holland
(5,3%) en Zuid-Holland (5,2%). De verschillen tussen provincies zijn op dit moment nog dermate klein
dat er geen sprake is van een provincie waarbinnen de ICT-sector als topsector kan worden
beschouwd. Wanneer echter het absolute aantal ICT-bedrijven per provincie in beschouwing wordt
genomen verandert het beeld.
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Figuur 1 Grootte ICT-sector Nederland, bron: cijfers van het CBS

Dan zijn Noord-Holland (17.765) en Zuid-Holland (17.600) de absolute koploper gevolgd door NoordBrabant (10.770), Utrecht (9.000) en Gelderland (8.395). Op provinciaal niveau staan Overijssel en
Gelderland in de middenmoot als het gaat om het relatief aantal vestigingen van ICT-bedrijven.
Tevens zien we in deze provincies een sterk onderscheid tussen regio’s waar relatief veel of weinig
ICT-bedrijven zich bevinden. De relatieve grootte van de ICT-sector in Gelderland en Overijssel
bedraagt respectievelijk 4,4% en 4,5%. Ter vergelijking de industriesector is respectievelijk 4,8% en
5,1% van het totaal aantal vestigingen in Gelderland en Overijssel. Qua absoluut aantal vestigingen
staan Gelderland en Overijssel ook in de middenmoot. Gelderland staat met 8.395 vestigingen op de
vijfde plek gevolgd door Overijssel met 4.310 vestigingen op de zesde plek.

Figuur 2 de relatieve grootte van sectoren voor Gelderland en Overijssel, bron: CBS

In figuur 3 worden de vestigingen van de ICT-sector binnen Overijssel en Gelderland in kaart
gebracht. Een blik op de kaart met het aantal vestigingen in Oost-Nederland leert ons dat de ICTsector vooral in de regio’s Twente, Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Arnhem-Nijmegen en EdeVeenendaal-Wageningen sterk vertegenwoordigd is. Daarnaast is er een gelijkmatige spreiding van
vooral kleinere bedrijven in Oost-Nederland. Verdere toelichting op deze regio’s binnen OostNederland volgt later in dit onderzoek.
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Figuur 3 locatie ICT-bedrijven Oost-Nederland, bron: PWE Gelderland en Overijssel

2.1.1

Subsectoren

Binnen de ICT-sector wordt een verdeling gemaakt tussen drie verschillende subsectoren. Verreweg
de meeste bedrijven vallen binnen de ICT-dienstensector. Op nationaal niveau is 91,4% van de ICTbedrijven actief in de dienstverlening, 7,4% actief als groothandel in ICT-apparatuur en 1,2% actief in
de ICT-industriesector. Op provinciaal niveau zien we een overeenkomstige verdeling. In enkele
provincies is één van de drie subsectoren relatief sterker vertegenwoordigd dan in andere provincies.
Dit verschil in absolute aantallen is dusdanig klein dat dit te verwaarlozen is.
2.1.2

Bedrijfsgrootte

Naast het relatieve aantal ICT-bedrijven dat in een bepaalde provincie gevestigd is, wordt ook de
grootte van deze bedrijven in ogenschouw genomen. Zo toont figuur 4 aan dat het gros van de ICTbedrijven (82,8%) uit eenmanszaken bestaat. Ter vergelijking: in de hele Nederlandse economie is het
aandeel eenmanszaken 80,4%. Vergelijken we de gemiddelde bedrijfsgrootte binnen de ICT-sector
met andere sectoren, dan moeten we concluderen dat in de ICT-sector de groep van 10 tot 100
werkzame personen in totaal 31% groter is dan de gemiddelde bedrijfsgrootte in andere sectoren.
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Figuur 4 Bedrijfsgrootte Nederland, bron: CBS

De gemiddelde bedrijfsgrootte van Oost-Nederlandse ICT-bedrijven verschilt sterk met de gemiddelde
grootte op nationaal niveau. Uit figuur 5 blijkt onder andere dat het aantal eenmanszaken in de ICTsector in Oost-Nederland sterk verschilt met het aantal eenmanszaken op nationaal niveau. Vooral
voor de provincie Overijssel geldt dat er veel minder eenmanszaken zijn in de ICT-sector dan op
nationaal niveau. Ook is het aantal bedrijven binnen de groep 10 tot 100 werkzame personen in
Overijssel 39% groter dan op nationaal niveau. Voor Gelderland komt de verdeling in grootte van ICTbedrijven meer overeen met het landelijk niveau. Wel is er een verschil in de groep bedrijven van 10
tot 100 werkzame personen. In Gelderland is de groep van ICT-bedrijven met 10 tot 100 werkzame
personen 11% groter dan op landelijk niveau.

Figuur 5 Bedrijfsgrootte ICT-bedrijven Oost-Nederland, bron: PWE-Gelderland 2018 en Overijssel

2.1.3

Groei

Wanneer we de ICT-sector op nationaal niveau in ogenschouw nemen, dan kunnen wij concluderen
dat deze sector in de afgelopen tien jaar een sterke groei heeft doorgemaakt. Werpen we een blik op
de groei van het aantal vestigingen, dan kan worden vastgesteld dat de ICT-sector in de periode
2008-2019 met 69% is gegroeid. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van
het aantal vestigingen in de ICT-dienstensector; de groei hiervan bedraagt over dezelfde periode 86%.
De ICT-industriesector kende over de periode 2008-2019 een toename van 31%. Daartegenover staat
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dat de categorie ‘Groothandel in ICT-apparatuur’ gedurende de periode 2008-2019 met 20% is
gekrompen.
Het aantal vestigingen in de gehele economie steeg in dezelfde periode met 50%. Hieruit kan worden
afgeleid dat de ICT-sector in 2019 4,9% van het totaal aantal bedrijven uitmaakt in Nederland, terwijl
dat in 2008 nog 4,4% bedroeg.

Figuur 6 Groei ICT-sector per provincie, bron: CBS

Op provinciaal niveau zien we in figuur 6 dat de grootste groei heeft plaatsgevonden in Noord-Holland
en Utrecht. De toename bedraagt hier meer dan 80%. Daarna volgen de provincies Friesland (71%),
Gelderland (66%) en Overijssel (64%). Het feit dat Gelderland en Overijssel een sterkere groei in het
aantal vestigingen heeft gehad dan Zuid-Holland en Groningen, biedt kansen voor Gelderland en
Overijssel om te stijgen van middenmoot naar subtop. De verwachting is dat de groei in de ICT-sector
de komende jaren aanhoudt.

2.2

Economische kenmerken
In dit hoofdstuk worden economische kenmerken van de ICT-sector voor de Nederlandse economie
nader toegelicht. De ICT-sector is namelijk niet alleen randvoorwaardelijk voor andere sectoren, maar
heeft zelf ook een enorme toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Ook wordt gekeken
naar de productiviteitsgroei als gevolg van gebruik van ICT-goederen en/of -diensten. In dit hoofdstuk
wordt vooral op nationaal niveau gekeken naar omzet, investeringen in ICT-kapitaal en
productiviteitsgroei, omdat cijfers van provincies ontbreken. De inzichten op nationaal niveau kunnen
worden toegepast op Oost-Nederlandse schaal om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van
de toegevoegde waarde van de ICT-sector.

2.2.1

Investeringen

De nationale investeringen in ICT-goederen hebben in de periode tot met 2015 een sterke groei
gekend. De investeringen in ICT-goederen bestaan voornamelijk uit investeringen in computer
hardware, elektronische netwerken en software. Werpen we een blik op de investeringen in ICTgoederen, dan zien we dat deze in de periode 2010-2016 van 15% naar 21% van de totale
investeringen gestegen zijn. Hieruit blijkt dat ICT-goederen een steeds belangrijker onderdeel worden
in de totale uitgaven van bedrijven. Daarnaast zijn de investeringen in ICT-goederen in de periode
2010-2015 toegenomen, terwijl de totale investeringen in dezelfde periode zijn gekrompen. De
investeringen in ICT-goederen hebben in deze periode voor circa 25% bijgedragen aan de
Nederlandse economische groei (Monitor Nederland digitaal, 2019).
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Terwijl de totale investeringen met een terugval werden geconfronteerd, viel tegelijkertijd een groei
van de investeringen in ICT-goederen te constateren. Dat de totale investeringen dalen, maar de
investeringen in ICT-goederen groeien, duidt erop dat ICT-goederen van groot belang zijn voor
bedrijven. Deze cijfers ondersteunen het rapport ‘Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in
Nederland’. In dit rapport is onderzocht hoe de directie en de RVC van ongeveer 200 bedrijven
aankijkt tegen de digitale transformatie binnen haar bedrijf. Hierin komt ook naar voren dat bedrijven
het belang van ICT-goederen erkennen, zoals de investeringen in ICT-goederen ook laten zien.
Echter zien bedrijven het potentieel van ICT als strategisch middel, dat geïntrigeerd kan worden in
haar bedrijfsvoering nog onvoldoende in. Dit komt doordat men op hoofdlijnen wel een idee heeft over
wat digitale transformatie inhoudt, maar vaak ook niet meer dan dat. Dit resulteert erin dat bedrijven
niet goed kunnen inschatten wat de digitale transformatie kan gaan betekenen voor toekomstige
businessmodellen (Theans & Frissen, 2018).

Figuur 7 Investeringen in ICT-producten, bron: CBS
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2.2.2

Omzet

Naast het feit dat de ICT-investeringen in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, is ook de omzet
van de ICT-sector sterk gestegen. In 2017 bedroeg de omzet van de gehele ICT-sector € 90,3
miljard8. Ter vergelijking, de omzet van de bouwsector was in hetzelfde jaar € 94 miljard. In figuur 8
wordt de groei in omzet van de ICT-sector afgezet tegen de groei van de rest van de Nederlandse
economie. De omzet van de ICT-sector is in de periode 2011-2015 continu gestegen. Ook tijdens de
crisisjaren 2012 en 2013 kende de ICT-sector een groei. Opvallend is dat deze groei relatief sterker is
dan de groei van de totale Nederlandse economie. De stijging in de omzet wordt voornamelijk
veroorzaakt door de dienstensector. ICT-dienstverleners voegen met hun innovaties en gebruik van
alternatieve bedrijfsmodellen, zoals data-gedreven adviesdiensten, een enorme waarde toe aan de
economie (Nederland Digitaal).

Figuur 8 Omzet ICT-sector, bron: CBS

2.2.3

Productiviteit

Tot nu toe hebben we geconstateerd dat de investeringen in - en de omzet van - de ICT-sector een
aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op de productiviteit
van de ICT-sector. Zo worden in figuur 9 de productiviteit, beloning per gewerkt uur en
werkgelegenheidsgroei grafisch weergegeven, waarbij ICT-luwe bedrijfstakken worden afgezet tegen
ICT-intensieve bedrijfstakken. Kijkend naar het verschil in arbeidsproductiviteit tussen de ICT-luwe en
de ICT-intensieve bedrijfstakken zijn de resultaten veelzeggend. 9 Zo is de arbeidsproductiviteit is
tussen 2011-2015 in ICT-intensieve bedrijfstakken met 21% gegroeid, terwijl de toename in de ICTluwe bedrijfstakken slechts 6,5% bedroeg (CBS, 2018). Dit betekent niet dat wanneer de kosten van
productieprocessen voor meer dan 3% bestaan uit ICT-kosten10, bedrijven automatisch productiever
gaan produceren. Het betekent wel dat er kansen liggen voor bedrijven om de productiviteit te
verhogen door meer gebruik te maken van ICT-goederen en ICT-professionals in hun
productieprocessen.
Als gevolg van meer ICT-gebruik in bedrijfstakken vindt er een transformatie van de werkgelegenheid
plaats. Aan de ene kant verdwijnen er banen in de ICT-intensieve bedrijfstakken als gevolg van de
digitalisering en de productiviteitsgroei. Echter ontstaan hierdoor ook weer nieuwe banen gerelateerd
aan ICT-toepassingen, zoals data-analisten. Dit blijkt ook uit figuur 9, waarin te zien is dat de
werkgelegenheid in ICT-intensieve bedrijfstakken slechts met een fractie afneemt. Vaak wordt
beweerd dat digitalisering en dus het intensief gebruik van ICT-toepassingen resulteert in een groot
8

IT-branche in beeld, ABN-AMRO
ICT-intensieve sectoren zijn sectoren waar meer dan 3% van de productiekosten bestaan uit ICT-kosten.
10
ICT-kosten bestaan uit zowel arbeidskosten voor ICT’ers als kosten voor ICT-goederen.
9

17 van 61

Rapport ICT-sector in Oost-Nederland

verlies in de werkgelegenheid, dit blijkt dus niet te kloppen. Daarnaast is er op dit moment een krappe
arbeidsmarkt. Met de voortdurende vergrijzing zal de krapte naar verwachting alleen nog maar
toenemen. Door het gebruik van meer ICT-goederen en -professionals kan dus ook ingespeeld
worden op de krappe arbeidsmarkt11.

Figuur 9 Productiviteit, bron: CBS

2.3

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is door de ontwikkelingen binnen de ICT-sector drastisch veranderd. Niet alleen biedt
deze sector zelf veel werkgelegenheid, maar ook in andere sectoren bestaat er veel vraag naar ICTprofessionals. Op dit moment zijn er bijna geen bedrijven die niet gebruikmaken van personeel met
een ICT-achtergrond. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen binnen de ICT-sector verder verkend.
Vervolgens wordt ook een blik geworpen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers in de overige sectoren.

2.3.1

Werkgelegenheid ICT-sector

Bestuderen we het aandeel van de ICT-sector in de totale arbeidsmarkt, dan kan daaruit worden
afgeleid dat deze in de afgelopen periode aanzienlijk is gegroeid. Volgens het CBS is het aantal
arbeidsjaren in de ICT-sector tussen 2011-2015 met 7,3% gestegen. In dezelfde periode is het aantal
arbeidsjaren in de overige sectoren juist met 1% gedaald. Omdat weinig exacte cijfers bekend zijn
over de ICT-sector op provinciaal niveau, kunnen daar geen uitspraken over de groei worden gedaan.
Wel kan de groei in Oost-Nederland tamelijk gedetailleerd in kaart worden gebracht. Vastgesteld kan
worden dat daar de werkgelegenheid in de ICT-sector tussen 2011-2015 met 4,3% is gestegen,
namelijk van 41.534 banen naar 43.319 banen (PWE-Gelderland 2018 en Overijssel). Deze toename
is louter toe te schrijven aan de werkgelegenheidsgroei in Overijssel. Zo is in Overijssel de
werkgelegenheid binnen de ICT-sector in de periode 2011-2015 met 18% gestegen, terwijl de ICTsector in Gelderland tegelijkertijd met een daling van 1,1% werd geconfronteerd. Een mogelijke reden
hiervoor is dat de werkgelegenheid in Gelderland moeizamer herstelde na de recessie. De totale
werkgelegenheid in Gelderland daalde namelijk in dezelfde periode met 2,5%. Terwijl de daling in de
totale werkgelegenheid in Overijssel op het landelijk niveau lag.
De ICT-sector in Oost-Nederland is qua werkgelegenheid goed te vergelijken met de werkgelegenheid
van de topsector Agro & Food (47.995 banen). De topsector High Tech Systemen & Materialen is
groter (128.919 banen) dan de ICT-sector in Oost-Nederland. Terwijl de werkgelegenheid vele malen
groter is in de ICT-sector dan in de topsectoren Energie (19.418 banen) en de Life Sciences & Health
(4.996 banen)12.

11
12

https://tweakers.net/nieuws/122013/cbs-de-werkgelegenheid-daalt-in-ict-intensieve-sectoren.html
PBL, De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid, 2012,
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Het aantal openstaande ICT-vacatures in 2018 bedroeg in heel Nederland 15.810. Dit komt neer op
6,7% van het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland. De gebrekkige beschikbaarheid van
arbeidskrachten die over de juiste competenties beschikken om in de ICT-sector te werken wordt
zodoende een steeds groter probleem.
Zo heeft ruim 40% van de werkgevers in de ICT-dienstverlening in 2018 een productiebelemmering
ervaren als direct gevolg van het tekort aan geschikte arbeidskrachten. Deze productiebelemmering
openbaart zich in het feit dat opdrachten niet kunnen worden aangenomen door een gebrekkige
capaciteit. Ter vergelijking; in de overige sectoren heeft nog geen 20% van de werkgevers een
productiebelemmering ervaren als gevolg van een personeelstekort (UWV, 2018).
Wanneer een blik wordt geworpen op het ‘IT Sterksen Labour Report’, komen we tot het inzicht dat in
Oost-Nederland iets meer dan 70.000 ICT-talenten voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. De
provincie Gelderland staat daarbij op een vierde plaats met een totale capaciteit van meer dan 48.000
IT-talenten. Overijssel staat op de zesde plek met een beschikbaarheid van meer dan 22.000 ITtalenten.
Wanneer het tekort per provincie in beschouwing wordt genomen, staan Gelderland en Overijssel op
respectievelijk de vijfde en vierde plek genoteerd. In de praktijk betekent dit dat in Gelderland op elke
ICT’er drie banen zijn. In Overijssel bedraagt dit aantal vier banen. In figuur 10 wordt het aantal
vacatures per beschikbare ICT’er weergegeven. Er is ook een trend gaande dat ICT-talent uit OostNederland naar de randstad vertrekt. Om dit tegen te gaan is er een aantal initiatieven gestart in OostNederland om juist ICT-talent voor de regio te behouden. Voorbeelden hiervan zijn TalentIT in Twente
en in de omgeving Veenendaal is er de ICT-campus.

Figuur 10 Aantal ICT'ers per vacature, bron: IT Sterksen Labour Report 2018

2.3.2

ICT’ers in de rest van de economie

Zoals voor meer beroepen geldt, zijn ICT-professionals niet alleen werkzaam binnen de ICT-sector. Zo
wordt in figuur 11 het aantal ICT’ers13 per bedrijfstak weergegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat,
de ICT-sector buiten beschouwing gelaten, binnen de sector ‘Financiële instellingen’ de meeste
ICT’ers werkzaam zijn. In de industriesector zijn daarentegen relatief weinig ICT’ers actief.
13

ICT’ers zijn werknemers waarbij vastgesteld is dat ze een ICT-beroep uitoefenen of werknemers waarbij onomstotelijk is
vastgesteld dat ze ICT’er zijn zonder dat is vastgesteld of ze ICT-beroepen uitoefenen (CBS)
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Deze bedrijven worden steeds meer gedwongen (meer) te automatiseren/digitaliseren om hun
concurrentiepositie vast te kunnen houden. Deze bedrijven staan voor de uitdaging een digitale
achterstand in te halen. Hierdoor zal de vraag naar geschikt ICT-personeel en/of ICT-diensten verder
toenemen. Voor industriële bedrijven ligt de focus hoofdzakelijk op het produceren van goederen en
door meer aandacht te generen voor het belang van het gebruik van ICT-gerelateerde technologieën,
kunnen zij een grote slag slaan in de automatisering en digitalisering van hun productieprocessen.
Wel zien we op dit moment een ontwikkeling dat veel bedrijven hun ICT-werkzaamheden aan ICTbedrijven uitbesteden. Deze outsourcing vindt vooral bij middelgrote organisaties plaats als gevolg van
het hoge innovatietempo binnen het ICT-domein. Voor het mkb is het lastig dit tempo bij te houden.
Daarnaast kunnen niet alle bedrijven deze investeringen doen door een gebrek aan financiële
middelen (BOM & JADS, 2018). Ook kiezen bedrijven uit efficiëntieoverwegingen voor uitbesteding,
omdat ICT-bedrijven over meer specialistische kennis beschikken. Deze trend leidt tot een
verschuiving van de werkgelegenheid op het gebied van ICT naar ICT-bedrijven. Door krapte op de
arbeidsmarkt bestaat er in toenemende mate een groot tekort aan ICT’ers, zoals blijkt uit cijfers van
het UWV. Ook bedrijven uit de ICT-sector wijzen de schaarste aan vakkrachten met de juiste
competenties als grootste belemmering aan.

Figuur 11 Aantal ICT'ers werkzaam per sector, bron: CBS
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2.4

Internationale positie
Op ICT-gebied behoort Nederland tot de absolute wereldtop. Dat blijkt uit verschillende internationale
ranglijsten, zoals de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Deze toppositie
maakt Nederland interessant voor (internationale) ondernemers om zich te vestigen en ook voor
talenten en wetenschappers. Dit zorgt voor meer groei en banen14.
Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van digitalisering. Uit cijfers van de ‘Digital
Economy and Society Index’ (DESI) neemt Nederland op mondiaal niveau een derde plaats in. In
deze paragraaf wordt aangegeven hoe de Nederlandse ICT-sector er internationaal voorstaat.

2.4.1

DESI-rapport

Op basis van de digitale infrastructuur15 behoort Nederland tot de top van de wereld (World Economic
Forum, 2016). De digitale infrastructuur vormt doorgaans de basis voor alle ICT-toepassingen.
Wanneer de digitale infrastructuur goed op orde is, kunnen ICT-bedrijven optimaal functioneren. Ook
bedrijven die niet tot de ICT-sector worden gerekend, kunnen voordelen behalen uit een solide digitale
infrastructuur. Voor organisaties die hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren of zich als
aantrekkelijke werkgever willen presenteren - bijvoorbeeld op het gebied van ‘flexibiel werken’ - is een
goede digitale infrastructuur essentieel. Uit onderzoek van Dialogic komt wel naar voren dat in een
aantal buitengebieden de digitale connectiviteit niet altijd afdoende is. Dit vormt vooral een probleem
voor de bedrijven die in deze buitengebieden acteren, hierdoor hebben zij minder of beperkt toegang
tot digitale diensten (Dialogic, 2016).
Als we een blik werpen op het internetgebruik en de kwaliteit van digitale overheidsdiensten, dan
kunnen we vaststellen dat Nederland vooroploopt. Dit correspondeert ook met de goede infrastructuur
waarover Nederland beschikt. Het vestigingsklimaat voor bedrijven, die in de ICT-sector actief zijn, is
aantrekkelijk. Nederland scoort, zoals eerder in dit onderzoek werd benoemd, relatief minder goed (5e
plek in Europa) op het gebied van ‘menselijk kapitaal’. Hieronder wordt het aantal beschikbare ICTspecialisten en de digitale vaardigheden van Nederlanders verstaan. De magere score wordt vooral
veroorzaakt door het geringe aantal beschikbare ICT-specialisten (5e) en het lage percentage
vrouwelijke ICT-specialisten (8e). Een sterke focus op de bevordering van het lage aantal vrouwelijke
ICT-specialisten kan als kans voor Oost-Nederland worden gezien. Meer bewustwording en aandacht
voor vrouwelijke ICT-specialisten zou ook een oplossing kunnen zijn voor de krappe arbeidsmarkt
binnen de ICT-sector.
Uit de score van Nederland op het gebied van een digitale economie kunnen twee belangrijke
elementen worden afgeleid. Nederland behoort op veel vlakken tot de koplopers, behalve binnen de
categorieën ‘digitale openbare diensten voor ondernemingen’ en ‘verkoop via internet door het mkb’
(respectievelijk een 18e en 15e plaats). Op basis hiervan concluderen wij dat de faciliteiten voor de
ICT-sector in Nederland deugdelijk zijn, maar dat op het gebied van digitalisering alsmede het gebruik
van ICT-toepassingen nog veel progressie is te realiseren. Het ontbreken van openbare digitale
diensten vóór ondernemers en een geringe digitale verkoop van bedrijven laten dit goed zien. In een
land met een digitale infrastructuur van een dermate hoge kwaliteit, vormen dit belangrijke
aandachtspunten.
2.4.2

Internationalisering: Export en import

De import en export van ICT bestaat uit zowel goederen als diensten. Wanneer het gaat om ICTgoederen, gaat het onder andere over computer-, communicatie- en elektronische apparatuur. De
ICT-diensten bestaan onder meer uit telecommunicatie-, software-, IT-ontwikkelings- en consultancydiensten.
14

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/ict-en-economie
Alle computer-hardware, software en randapparatuur, samen met bestandsservers en netwerken die verbonden worden om
een digitaal prepress-productiesysteem te vormen.
15
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Met betrekking tot de Nederlandse import en export van ICT-goederen en -diensten vallen twee zaken
op: het eerste dat opvalt is dat Nederland tot de wereldtop behoort als het gaat om export van ICTgoederen en -diensten. Nederland stond in 2014 nog op de achtste plek en toen bedroeg de totale
waarde van de export in ICT-goederen en -diensten € 93,3 miljard. Ten aanzien van de export van
ICT-diensten doet Nederland het nog beter. Van de wereldwijde export in ICT-goederen kwam 6,9%
uit Nederland waarmee Nederland een derde plek innam. Ook als het gaat om de import van ICTgoederen en -diensten behoort Nederland tot de wereldtop, de import bedroeg in 2014 € 88,2 miljard.
Het tweede dat opvalt is dat Nederland haar positie in de wereldtop aan het verliezen is. De afgelopen
jaren is de Nederlandse import en export van ICT-goederen en -diensten flink gedaald. Zo bedroeg de
Nederlandse export van ICT-diensten in 2017 nog maar € 20,6 miljard, een daling van 30%. Ook de
import van ICT-goederen nam af met 30% in dezelfde periode van € 22.6 miljard naar € 15,8 miljard 16.
Ondanks deze daling staat Nederland nog steeds in de top 10 landen van meest exporterende en
importerende van ICT-goederen en -diensten. Nederland is namelijk niet het enige land dat in de top
10 staat en te maken heeft met een daling van import en export van ICT-goederen en -diensten.
Echter kent Nederland wel de sterkste daling, wat reden geeft om dit verder uit te zoeken. Het is op dit
moment namelijk niet duidelijk waar deze daling precies vandaan komt. Wanneer deze daling blijft
aanhouden dreigt Nederland haar wereldpositie op gebied van import en export te verliezen.
2.4.3

Internationale positie Oost-Nederland

Als het gaat om vestigingsplaats voor ICT-bedrijven is Oost-Nederland een aantrekkelijke regio. In
Oost-Nederland is namelijk een aantal grote spelers actief in de ICT-sector. Zo komen bedrijven als
Thales, NXP en Topicus van Oost-Nederlandse bodem: Thales is zeer actief met cybersecurity en
softwareontwikkeling, NXP is wereldleider op het gebied van veilige connectiviteitsoplossingen voor
embedded applicaties en Topicus een softwarebedrijf op het gebied van onderwijs, zorg, overheid,
finance en security.
Als het gaat om vestigingsplaats is het aantal startups een andere belangrijke indicator. Het aantal
opgerichte startups zegt iets over de innovatiekracht van een land of regio. Nederland staat bekend
om haar uitstekende voedingsbodem voor startups. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 200
startups opgericht waarvan 70 in Oost-Nederland. De focus van deze startups ligt vooral op digitale
technologieën. In onderstaande afbeelding zijn enkele grotere startups, scale-ups en internationale
bedrijven van Oost-Nederlandse bodem weergeven.
Oost-Nederland kent met Booking.com en Thuisbezorgd.nl een aantal zeer bekende bedrijven die hier
als startup zijn begonnen. Op dit moment staan zes Oost-Nederlandse ICT-bedrijven in de top 100
meest innovatieve bedrijven van Nederland17. Hiervan behoren 20Face, TicTag, GoalGorilla en Wijkie
B.V. tot de categorie startup, de andere twee bedrijven zijn ICOLOGIQ B.V. en Divitel. Veel van deze
bedrijven zijn opgericht op of rondom universiteiten en hogescholen in Oost-Nederland. De
aanwezigheid van de drie universiteiten en drie hogescholen is dan ook een belangrijke bron voor
startups in Oost-Nederland.
Desondanks trekken veel buitenlandse ICT-bedrijven, die zich in Nederland willen vestigen, naar de
Randstad. Vaak wordt verondersteld dat er in de Randstad meer talenten beschikbaar zijn, er meer
relevante kennis is, de faciliteiten toegankelijker zijn en de bereikbaarheid van de regio beter is. Een
betere profilering van Oost-Nederland op het aspecten als relevante kennis en de aanwezigheid van
talent is aan te raden. In Oost-Nederland is er met de aanwezigheid van de kennisinstellingen meer
kennis beschikbaar op het gebied van ICT dan in andere regio’s van Nederland. Ook is er meer ICTtalent beschikbaar in Oost-Nederland dan in de Randstad. Echter de faciliteiten voor startende
buitenlandse ICT-bedrijven zijn minder aantrekkelijk in Oost-Nederland. Zo zijn de prijzen voor
kantoorruimte bij incubators rondom universiteiten in Oost-Nederland vaak gebaseerd op vierkante
meters. Dit maakt het voor startende buitenlandse ICT-bedrijven onaantrekkelijker om zich in Oost16

17

Cijfers komen van UNCTAD
KvK Innovatie top 100
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Nederland te vestigen. Het kan helpen als prijzen gefaseerd worden opgebouwd. Bijvoorbeeld op
basis van het aantal werknemers of op basis van de omzet. De waarde propositie en de profilering
van Oost-Nederland kan op basis van deze aspecten worden versterkt.

2.5

Kansen en belemmeringen ICT-sector
In deze paragraaf worden de groeimogelijkheden van de ICT-sector besproken. We gaan met name in
op de verschillende verwachtingen ten aanzien van nieuwe digitale technologieën. Vervolgens worden
ook de eventuele belemmeringen in kaart gebracht.

2.5.1

Groeimogelijkheden

De komende jaren zal de ICT-branche verder groeien. De prognose van ABN-AMRO is dat in 2019 de
groei 5% bedraagt en dat deze in 2020 iets zal teruglopen naar 4,5%. Ook binnen de branche heerst
er groot vertrouwen dat de groei aanhoudt. Ongeveer 50% van de ondernemers verwacht de
komende drie jaar een kleine tot sterke toename in de groei. Daarentegen voorspelt 40% van de
ondernemers een gelijkblijvende groei en 10% voorspelt een afname.
De ICT-sector kenmerkt zich door snelle ontwikkelingen. Innovaties binnen deze sector volgen elkaar
in een steeds sneller tempo op. Nederland vormt daarbij één van de meest competitieve economieën
in Europa. Deze positie is te danken aan goede resultaten op het gebied van data, online en cloud
computing (Global competitiveness report 2018). De digitale transformatie in het bedrijfsleven zorgt
ervoor dat ICT een steeds vitaler onderdeel wordt binnen bedrijfsprocessen. Hierbij gaat het vooral om
digitalisering van individuele klantprocessen, industriële automatisering en eHealth. Belangrijke ITtoepassingen die een rol spelen, zijn software, data-analyse, algoritmen en sensoren.
Daarnaast verandert ook het verdienmodel binnen de ICT-sector. Er wordt in toenemende mate
gebruik gemaakt van alternatieve verdienmodellen zoals software-as-a-service-concepten, fixed fees
en ‘no cure no pay’. Door de digitale transformatie in het bedrijfsleven wordt veiligheid en privacy ook
een belangrijker onderwerp. Hierdoor stijgt dan ook de vraag naar cyberspecialisten.
23 van 61

Rapport ICT-sector in Oost-Nederland

Op dit moment vormen big data, cloud-computing, internet of things, artificial intelligence en
augmented & virtual reality binnen de ICT-sector de domeinen met de meeste groeipotentie.
Daarnaast komen er ook nog verschillende nieuwe digitale technologieën aan. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan blockchain, 5G en quantum computing. Deze nieuwe technologieën bieden tal van
nieuwe kansen voor ICT-bedrijven. Uiteindelijk worden op basis van deze digitale technologieën
nieuwe producten, diensten en verdienmodellen worden geïntroduceerd.
2.5.2

Groeibelemmeringen ICT-sector

Hoewel de cijfers over het algemeen een positief beeld tonen, zijn er ook zeker belangrijke
aandachtspunten te onderscheiden voor de ICT-sector. Het tekort aan personeel wordt ervaren als het
grootste aandachtspunt onder de bedrijven in de ICT-sector18. Dit kwam ook al duidelijk naar voren in
het hoofdstuk over de arbeidsmarkt. Het hoofd van de Informatica en Communicatie Academie (ICA)
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Peter Koburg, geeft aan dat de groei in het
aantal aanmeldingen dit jaar is gestagneerd. Dit geldt overigens niet alleen voor de ICT-opleidingen
maar voor alle opleidingen aan de HAN. Dit heeft te maken met de demografische kenmerken van
Oost-Nederland, waarin het aantal jongeren afneemt. Verder valt op dat van alle ICT-studenten aan
de HAN slechts 3% vrouw is terwijl dat landelijk ongeveer 8% is. Ook hebben CEO’s tijdens de
ontbijtsessie aangegeven dat de ICT-sector te maken heeft met een slecht imago onder jongeren. Dit
is volgens hen een van de problemen met betrekking tot het aantrekken van nieuw ICT-talent.
Daarnaast is een belangrijke belemmering het financieren van groei en innovatie. In Nederland is 78%
van de totale investeringen geconcentreerd in de sectoren ICT, de zakelijke producten en diensten, en
consumentengoederen en -diensten. De ICT-sector behoort tot de sector waarin de meeste
investeringen worden gedaan. Toch ervaart een groot gedeelte van de bedrijven binnen de ICT-sector
problemen met financiering. Dit komt vooral doordat ICT-bedrijven over het algemeen veel minder
(materiële) vaste activa nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Vooral voor
kleinere ICT-bedrijven volstaat een kantoor met een computer om de werkzaamheden uit te voeren.
Hierdoor is er weinig onderpand en daarmee weinig zekerheid voor financiers. Tegelijkertijd is de
investering vaak bedoeld voor immateriële zaken, zoals software en websites. Hieraan kleeft ook een
hoge mate van risico doordat de opbrengsten minder zeker zijn. Hierdoor zijn vooral de kleinere ICTbedrijven afhankelijk van vormen van eigen vermogen en dan vooral durfkapitaal, omdat het
risicovollere investeringen betreft19.
Een andere mogelijke belemmering voor de ICT-sector en dan met name de ICT-dienstverlening is de
aanstaande transitie van businessmodellen gebaseerd op IT-as-a-service in plaats van detachering.
Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor ICT-dienstverleners. De grootste bedreiging van dit
nieuwe verdienmodel is dat de kasstroom van de ICT-dienstverlener verandert. De investering wordt
in het begin gedaan door het ontwikkelen van het product of de dienst. Deze investering wordt
vervolgens pas over langere tijd terugverdiend, door inkomsten uit een abonnement of het aantal
gebruikers van het product of de dienst. Businessmodellen van ICT-dienstverleners zijn nu vaak
gefocust op het principe “uurtje-factuurtje”. In de ontbijtsessie met de CEO’s van ICT-bedrijven werd
hieraan toegevoegd dat de enorme voorinvestering die aan het begin wordt gedaan en de verdiensten
die in de tijd daarop volgen, vaak een drempel of knelpunt vormen voor investeerders.
Uit de ontbijtsessie met de digitale koplopers van Oost-Nederland kwam naar voren dat de ICTbedrijven voor een aantal organisatorische uitdagingen staan. Op strategisch niveau zijn er namelijk
een aantal ontwikkelingen en uitdagingen zoals de transitie van businessmodellen, het betreden van
de internationale markt en het verkopen van innovatieve digitale producten en diensten. Hiervoor is
het noodzakelijk dat ICT-bedrijven gaan inzetten op de verdere ontwikkeling van ‘soft skills’ binnen
hun (vaak technologie gedreven) organisaties. Soft skills omvatten onder andere het trainen van
huidige werknemers om de veranderingen die plaatsvinden op strategisch niveau ook daadwerkelijk
18
19

IT-branche in beeld, ABN-AMRO
Financieringsmonitor 2018, CBS

24 van 61

Rapport ICT-sector in Oost-Nederland

uit te voeren. De nieuwe businessmodellen vragen bijvoorbeeld om andere vaardigheden en het
betreden van nieuwe markten vraagt om nieuwe kennis en expertise. Daarnaast omvat het
ontwikkelen van soft skills bij ICT-bedrijven ook het aantrekken van nieuw personeel dat expertise
meebrengt op aspecten als internationalisering, sales en/of marketing. Verder is uit de ontbijtsessie
met de digitale koplopers naar voren gekomen dat ondernemers de voorkeur geven om van elkaar te
leren, ook dit valt onder de noemer ontwikkeling van soft skills. ICT-bedrijven in contact brengen met
elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren op vlakken als business modelling, HR strategie, juridische
en ethische aspecten van digitalisering of het betreden van de internationale markt.
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3

Digitalisering in het mkb

Nederland loopt achter met de integratie van nieuwe digitale technologieën ten opzichte van andere
landen20. Het gaat hierbij vooral over bedrijven die de nieuwe digitale technologieën moeten
toepassen en niet om de ICT-bedrijven zelf. Zo blijkt uit recent onderzoek van Avanade 21 dat
blockchain, artificial intelligence en quantum computing onvoldoende zijn ontwikkeld. Nederlandse
bedrijven slagen onvoldoende in het implementeren van deze technologieën. Als oorzaak hiervoor
wordt een sceptische houding van het bedrijfsleven tegenover het potentieel van bovengenoemde
technologieën aangestipt. Zo beschouwt 95% van de ondervraagde ondernemingen blockchain meer
als hype dan als een echte disruptieve technologie. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld
Amerikaanse en Duitse bedrijven, waar ongeveer de helft van de ondervraagden aangeeft van plan te
zijn om blockchaintechnologie te integreren. Op het gebied van artificial intelligence zien Nederlandse
ondernemingen veel perspectief; één op de vijf van de ondervraagde bedrijven geeft te kennen
artificial intelligence te willen integreren. Terwijl 1% van de respondenten aangeeft artificial intelligence
al volledig geïntrigeerd te hebben. Dit staat in schril contrast met landen als Canada of Denemarken,
waar ongeveer 20% van de respondenten aangeeft artificial intelligence al volledig geïntegreerd te
hebben. De bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van nieuwe technologieën. Er
heerst wantrouwen met betrekking tot het behoud van banen of het autonoom kunnen uitvoeren van
werkzaamheden22. Het gebrek aan kennis van de nieuwe technologieën ligt hieraan ten grondslag.

20

Landen als Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten.
21
Avanade is een internationaal IT-consultancybureau van Accenture en Microsoft.
22
https://www.agconnect.nl/artikel/digitalisering-verandert-banen-vernietigt-ze-niet
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Dat de integratie van digitale technologieën in Nederland moeizaam verloopt, heeft ook te maken met
de digitale transformatie waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Een groot gedeelte van het
bedrijfsleven is nog niet zover om deze digitale transformatie intern vorm te geven. Zo blijkt uit cijfers
van McKinsey23 dat meer dan 70% van de digitale transformatieprogramma’s uitloopt op een
mislukking. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: de afwezigheid van digitaal onderlegde leiders
binnen een organisatie, het ontbreken van personeel met de juiste vaardigheden voor de toekomst,
personeel dat niet gestimuleerd wordt om de nieuwe manier van werken te omarmen en het ontbreken
van digitale tools om informatie toegankelijker te maken. Ook wordt er vaak te weinig
gecommuniceerd over de digitale transformatie zowel via traditionele als digitale wegen. In een
publicatie van Gartner24 wordt onderstreept dat de digitale transformatie niet zal slagen zonder een
duidelijke gezamenlijke visie. Daarnaast wordt een te grote nadruk op technologie genoemd als
belangrijke belemmering voor de digitale transformatie binnen een organisatie. Hierbij worden de niet
technologische veranderingen die plaatsvinden vergeten zoals de nieuwe processen en werkwijze
binnen een bedrijf.
Het integreren van digitale technologieën binnen een bedrijf is echter wel een tamelijk ingewikkeld
proces. De complexiteit maakt bedrijven sterk afhankelijk van externe partijen zoals ICT-bedrijven.
Daarnaast zijn de kansen en bedreigingen van nieuwe technologieën door de snelheid en diversiteit
ervan lastig in te schatten. Het is dus noodzakelijk dat er meer awareness wordt gecreëerd onder
ondernemers om de kansen van digitalisering tijdig te benutten. Vanwege de complexiteit van het
digitaliseringsproces dienen bedrijven geholpen te worden met de koppeling aan c.q. interactie met
externe partijen (zoals ICT-bedrijven).
In de afgelopen jaren is onderzoek verricht naar de voortgang van de digitalisering in het mkb. Zo
hebben de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Jheronimus Academy of Data Science
(JADS) een marktanalyse gedaan waarin de kansen, behoeftes en barrières in kaart zijn gebracht die
het mkb ervaart met betrekking tot digitalisering. In het rapport zijn 602 mkb’ers geënquêteerd actief in
de topsectoren in Noord-Brabant. De samenstelling van de bedrijven en de topsectoren in NoordBrabant komen sterk overeen met die in Oost-Nederland. Dit maakt het marktonderzoek uitermate
relevant voor Oost-Nederland. Daarnaast heeft NL Next Level een rapport gepubliceerd waarin niet
alleen de kansen die digitalisering biedt worden benoemd, maar vooral de belemmeringen op het
gebied van digitalisering voor de Nederlandse economie worden uiteengezet. Ook de KvK heeft
onderzoek verricht naar de behoeftes en uitdagingen die het mkb ervaart in het digitaliseringsproces.
Deze rapporten worden gebruikt om de kansen, behoeftes en barrières in kaart te brengen.

3.1

Kansen
In het rapport van de BOM en de JADS zegt 99% van de bedrijven kansen te zien in digitalisering.
Hieronder wordt de top-negen van de verschillende kansen die bedrijven signaleren weergegeven:
1. Automatisering van bedrijfsprocessen (55%).
2. Procesoptimalisatie aan de hand van data (55%).
3. Wat nu nog op papier gebeurt digitaal uitvoeren (49%).
4. Realtime monitoring in plaats van periodieke monitoring (48%).
5. Verbetering van samenwerking met partners en launching customers (46%).
6. Predictieve analyse in plaats van beschrijvende analyse (43%).
7. Data-gebaseerde producten, diensten en/of technologieën (40%).
8. Nieuwe serviceconcepten op basis van predictief onderhoud (37%).
9. Focus op longtail voor verkoop van producten en/of diensten (13%).
Bedrijven ervaren de meeste kansen in het automatiseren van bedrijfsprocessen en de
procesoptimalisatie aan de hand van data.
23
24

Unlocking success in digital transformation, McKinsey
how-to-revitalize-a-stalled-digital-transformation, Gartner
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Hierbij valt op dat bedrijven de grootste kansen herkennen in de meer operationele toepassingen van
digitalisering, zoals automatisering en procesoptimalisatie. Werpen we een blik op de strategische
voordelen van digitalisering, dan zien bedrijven daarin echter relatief weinig toekomstperspectief. Dit
komt overeen met het rapport ‘Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland’. Het
onderzoek van de KvK leert ons ook dat de vernieuwingen die bedrijven hebben doorgevoerd in de
afgelopen drie jaar, vooral bestaan uit apparatuur/hardware en software, terwijl het verzamelen of
gebruik van (klant) data onderaan staat in de vernieuwingen die zijn doorgevoerd.

3.2

Barrières
In het rapport van de BOM en de JADS zijn de bedrijven ook gevraagd naar barrières die de
digitalisering van hun organisaties in de weg staat. Het adopteren van nieuwe digitale technologieën
vormt één van de belangrijkste uitdagingen om de groeimogelijkheden van ICT-toepassingen blijvend
te kunnen benutten. Desondanks kan uit verschillende onderzoeken 25 worden afgeleid dat Nederland
haar toppositie op het gebied van ICT-toepassingen dreigt te verliezen. Voornaamste reden hiervoor
is dat de adoptie van nieuwe digitale technologieën achterblijft bij het mkb (niet-ICT-bedrijven).
Uit de marktanalyse van de BOM en de JADS komen de volgende 11 barrières naar voren:
1. Onbekendheid met de mogelijkheden (38%).
2. Te weinig expertise in data (34%).
3. Weerstand binnen organisaties (28%).
4. Ondermaatse kwaliteit van data (27%).
5. Security & privacy (27%).
6. Te weinig financiële middelen (25%).
7. Onvoldoende betrouwbaarheid van dataoplossingen (21%).
8. Te weinig vertrouwen om data te delen (20%).
9. Gebrek aan samenwerking met partners en launching customers (20%).
10. Lage beschikbare kwantiteit van data (12%).
11. Onduidelijke, onpraktische wetgeving (12%).
De meest genoemde barrière is dat bedrijven niet bekend zijn met de mogelijkheden en te weinig
expertise hebben met data. Het onderzoek van de KvK toont ook aan dat het voor de bedrijven
onvoldoende duidelijk is wat digitalisering oplevert en dat zij een gebrek aan kennis en vaardigheden
bij zichzelf zien als een belemmering. Daarnaast worden ook “onvoldoende tijd” en “andere zaken die
voorrang krijgen/belangrijker zijn” genoemd als redenen waarom er niet gedigitaliseerd wordt.
Met betrekking tot de Nederlandse economie wordt in het rapport van NL Next Level gesteld dat
digitaal talent en cybersecurity belangrijke belemmeringen vormen bij het digitaliseren van de
Nederlandse economie. Digitaal talent valt in dezelfde categorie als “te weinig expertise in data” en
vormt dus een van de belangrijkste obstakels bij de digitalisering van het Nederlandse mkb.
Het gebrek aan digitaal talent vormt een belemmering voor zowel de digitalisering van het
bedrijfsleven als ook de groei van de ICT-sector zelf. Een chronisch tekort dreigt voor bedrijven die
digitale technologieën willen gaan toepassen. Om dit aan te pakken, moeten er stappen worden gezet
binnen het onderwijs. Door bijvoorbeeld ICT als vak in te voeren tijdens het reguliere curriculum in het
basis- en voortgezet onderwijs kan een eerste slag worden geslagen. Verder kunnen initiatieven als
de ‘digitale werkplaats’26 uitkomst bieden. Door ICT-bedrijven continu te blijven betrekken, kan het
proces van digitalisering worden versneld. Daarnaast dient er nog meer nadruk te worden gelegd op
bijscholing van personeel. In elke sector spelen ICT-toepassingen een belangrijke rol en in de
toekomst zal het gebruik ervan alleen maar toenemen.

25

CPB en Harvard Business review (KIA ICT 2018-2021)
De digitale werkplaats is een instrument voor het MKB waarmee zij advies kunnen krijgen om te digitaliseren binnen hun
onderneming. Daarnaast kunnen zij een werkstudent inhuren die de geadviseerde digitaliseringen kan doorvoeren.
26
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De rapporten van de BOM en JADS laten ook zien dat bedrijven veiligheid en privacy als barrières
zien in het digitaliseringsproces. NL Next Level beschouwt veiligheid als een van de obstakels bij het
digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer het over data gaat, dan komt ook het thema
cybersecurity om de hoek kijken. Hackers vormen hierbij een potentieel gevaar door het overnemen
van systemen of het stelen van intellectueel eigendom. Het is van belang dat Nederland een veilige
plek voor bedrijven is bij het digitaal bewaren van informatie zoals bijvoorbeeld de cloud. Hiervoor is
onder andere al het ‘Digital Trust Center’ opgezet, waar ondernemers voor advies, kennis en vragen
terecht kunnen. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudiger meer in cybersecurity te investeren.

3.3

Behoeftes
In het rapport van de BOM is onderzocht waar het mkb behoefte aan heeft als het gaat om
digitaliseren. Hieronder volgen de zeven behoeftes die naar voren komen uit het rapport van de BOM:
1. Kennisdeling met andere bedrijven over best practices (42%).
2. Samenwerking met partners en launching customers (40%).
3. Expertise van bedrijven en mensen met data (40%).
4. Financiële middelen om plannen uit te voeren (26%).
5. Inspiratie over data businessmodellen (25%).
6. Data delen via een onafhankelijke en vertrouwde tussenpersoon (16%).
7. Overheidsbeleid dat duidelijk en praktisch is over wat er wel en niet mag (14%).
Als we de belangrijkste behoeftes van bedrijven in ogenschouw nemen, dan bestaat er een sterke
drang naar kennisdeling. Op kleine afstand volgen achtereenvolgens de behoefte aan ‘samenwerking’
en ‘expertise van ICT-bedrijven en ICT’ers’. In het rapport van de KvK is ook gekeken naar wat
ondernemers als opties zien om nieuwe informatie te vergaren met betrekking tot digitalisering. Hierin
komen punten naar voren als “het samenkomen met andere ondernemers uit de branche om kennis te
delen” en “succesverhalen van ondernemers” en ook “een evenement, beurs of workshop” wordt
genoemd.
NL Next Level ziet data en het delen van data als een van de grote behoeftes in de Nederlandse
economie. De economie is tegenwoordig voor een groot gedeelte data-gedreven. Dit gaat verder dan
de standaardtoepassingen binnen marketing en advertising. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen in
de zorg, nieuwe financiële dienstverlening of agrarische sector. Ook hier vormt data een belangrijk
element voor nieuwe services en verdienmodellen.
In een wereld waarin data een dermate grote invloed heeft, is het van groot belang dat de
eigendomsrechten van data goed geregeld zijn. Dit moet ertoe leiden dat innoveer- en verdienkansen
optimaal worden benut. Ook nieuwe digitale technologieën zoals artificial intelligence en big data
draaien op data. Wanneer deze data niet beschikbaar zijn of in handen zijn van een private partij,
kunnen deze digitale technologieën niet optimaal floreren, wat uiteindelijk kan resulteren in verdere
stagnatie. Een breed gedragen visie vanuit overheid, toezichthouders en bedrijfsleven is daarom
noodzakelijk. Deze visie moet er voor zorgen dat het vertrouwen in het gebruik en het delen van data
stijgt.
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4

Ontwikkeling & Innovatie

In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van digitale
technologieën. Ten eerste worden de digitale technologieën besproken die worden aangewezen als
belangrijkste digitale technologieën binnen de ICT. Vervolgens wordt gekeken naar welke digitale
technologieën het bedrijfsleven daadwerkelijk bezighouden. Dit wordt gedaan door middel van een
analyse naar de projectaanvragen in Nederland waarin digitale technologieën worden genoemd.

4.1

Stand van zaken digitale technologieën binnen de ICT
Het CPB en Harvard Business Review hebben Nederland in 2017 gewaarschuwd dat alertheid
geboden is om haar positie op het gebied van digitalisering niet te verliezen. De waarschuwing komt
vooral door het feit dat andere leidende economieën (Singapore, Duitsland, Canada, USA, China,
Korea en Japan) versneld inspelen op digitaliseringkansen en technologische innovaties 27. In de
Kennis- en Innovatieagenda ICT 2018-2021 van het Team ICT worden de noodzakelijke
ontwikkelingen van digitale technologieën gekaderd binnen vier thema’s. Dit zijn ICT waar men op kan
bouwen, ICT-systemen voor monitoren en controleren, ICT voor een verbonden wereld en big data.
Binnen en overstijgend aan deze vier thema’s moet er worden gefocust op de volgende digitale
technologieën om de Nederlandse positie op het gebied van digitalisering en digitale technologieën
internationaal te kunnen behouden.

27

KIA ICT 2018-2021
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Big data: Big data omvat het verzamelen van data, het veilig opslaan van data, het delen van data en
het analyseren van data. Om het gebruik van big data verder te ontwikkelen is Commit2Data
opgericht, een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private
samenwerking. Er is echter nog wel een sterke behoefte aan een programma rond het veilig delen van
big data.
Cybersecurity: Cybersecurity omvat de beveiliging van ICT-systemen tegen diefstal of schade aan
hardware, software of elektronische data. Daarnaast bestaat het ook uit de bescherming tegen
verstoringen of verkeerd gebruik van ICT-systemen28. Het stimuleren van meer onderzoek, innovatie
en onderwijs op het gebied van cybersecurity is essentieel om het hoofd te bieden aan cybersecurity
dreigingen en om daarnaast de economische kansen te kunnen pakken 29.
Artificial Intelligence: Artificial Intelligence (AI) wordt vaak omschreven als het intelligent maken van
computers/machines. Op het vlak van AI is er al enorme vooruitgang geboekt en de impact van AI op
de maatschappij is toegenomen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft echter wel moeite met het
vinden van expertise op het gebied van AI. In oktober 2019 is de Nederlandse AI-strategie
gepresenteerd. Hierin staan acties die bedrijven, overheden en wetenschappers & kennisinstellingen
moeten nemen om de goede uitgangspositie die Nederland heeft met betrekking tot AI te verzilveren.
In totaal wil de overheid in de aankomende zeven jaar € 2 miljard uitgeven aan de ontwikkeling van AI.
Blockchain: Blockchain is te vergelijken met een grootboek dat niet centraal, maar gedistribueerd over
alle deelnemers wordt bewaard. Blockchain legt transacties vast in gegeven blokken waarin ook de
beveiligingssleutel (de hash) van het voorgaande blok staat. Doordat de beveiligingssleutel onderdeel
wordt van het volgende gegevensblok ontstaat er een keten van blokken, de blockchain (supply
value). Blockchain wordt in de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) ICT gezien als een nieuwe,
potentiële disruptieve digitale technologie.
5G-communicatie: 5G-communicatie staat voor de vijfde generatie communicatietechnologie en
kenmerkt zich door een grotere gegevenstoevoer en hogere snelheden van de gegevenstoevoer. Er
wordt steeds meer data verstuurd en de verwachting is dat fors zal blijven toenemen, denk aan de
data die sensoren verzamelen en die worden verstuurd door internet of things toepassingen. Gezien
het belang voor bedrijven van draadloze communicatie zijn investeringen zijn nodig om in Nederland
een sterke kennis- en patentpositie te verwerven op weg naar de uitrol van 5G in 2020. Op dit moment
worden in Oost-Nederland meerdere 5G-pilots gestart, waaronder in Apeldoorn op het gebied van
mobiliteit en zorg op afstand.

4.2

R&D-investeringen in digitale technologieën binnen de ICT
Om een goed beeld te krijgen van R&D-investeringen in digitale technologieën is gekeken naar een
databron die hierin antwoord zou kunnen bieden. Daarbij is gebleken dat de WBSO-regeling (wet
bevordering speur- en ontwikkelingswerk), met zo’n 130.000 projecten per jaar een interessante bron
van informatie is. In opdracht van Oost NL heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
een trendanalyse doorgevoerd op basis van projectaanvragen in Oost-Nederland. Hiervoor is een lijst
samengesteld met in totaal 32 digitale technologieën. De projectaanvragen kunnen zowel door ICTbedrijven als het mkb (de ICT-toepassers) gedaan zijn. Het doel van de trendanalyse is te achterhalen
met welke digitale technologieën bedrijven in Nederland en in Oost-Nederland bezig zijn. In het kader
van de trendanalyse zijn alle toegekende R&D-projecten binnen de WBSO over de periode 2014-2018
onderzocht. Daarnaast zijn 26.015 andersoortige innovatieprojecten uit de innovatiedatabase van de
RVO onderzocht. Deze database omvat een selectie van projecten, gericht op technologische
innovaties, uit Nederlandse en Europese subsidieregelingen vanaf het jaar 2007.

28
29

IT trends onderzoek supply value 2019
KIA ICT 2018-2021
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4.2.1

Digitale technologieën in Nederland

Een overzicht van de top 15 meest genoemde technologieën binnen de geanalyseerde
innovatieprojecten wordt in onderstaande tabel 1 weergegeven. De indeling geschiedt van hoog naar
laag op basis van het aantal keren dat de digitale technologie in projectaanvragen wordt genoemd.
Digitale technologieën

Aantal bedrijven Nederland 2018

Sensor
Algoritme
Artificial intelligence
Cloud
Robot
Autonoom
Big Data
VR/AR/MR
Internet of things
Rfid
Blockchain
Satelliet
Nfc
E-commerce
5G

5548
5352
3642
2616
2112
1325
1162
887
867
457
447
359
269
255
204

Tabel 1 Aantal bedrijven per digitale technologie, bron: RVO

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat er verreweg de meeste hits zijn op de thema’s ‘sensoren’ en
‘algoritmes’. Sensoren zijn nodig om data te verzamelen en processen te automatiseren. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven zich hiermee bezighouden. Voor het domein ‘algoritmes’
geldt hetzelfde, namelijk dat deze randvoorwaardelijk zijn om processen te kunnen automatiseren
en/of uit te laten voeren door computers/robots et cetera. Wel constateren we dat er een verschuiving
plaatsvindt. De digitale technologieën waaraan op dit moment door bedrijven in toenemende mate
aandacht wordt besteed zijn ‘artificial intelligence’ en ‘internet of things’. Zo worden in tabel 2 de
digitale technologieën benoemd die de meeste groei vertonen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
veel bedrijven de trends op het gebied van nieuwe digitale technologieën volgen.
Digitale technologie

Artificial intelligence
Internet of Things
Blockchain
VR/AR/MR
Autonoom
5G

Procentpunt groei
tussen 2014-2018

9,6%
2,8%
1,7%
1,4%
1,3%
0,4%

Tabel 2 Groei aantal bedrijven per digitale technologie, bron: RVO
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Aandeel in het totaal digitale
projecten Nederland 2018

13,9%
3,3%
1,7%
3,4%
5,1%
0,8%

4.2.2

Digitale technologieën in Oost-Nederland

De situatie voor Oost-Nederland komt overeen met het landelijk beeld. In tabel 3 worden de 15 meest
genoemde digitale technologieën in projectaanvragen van bedrijven opgesomd. Tussen haakjes staat
het percentage van het aantal bedrijven in Oost-Nederland ten opzichte van het totaal aantal bedrijven
in Nederland dat actief is met een bepaalde digitale technologie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Digitale technologie
Sensor
Algoritme
Robot
Cloud
Artificial intelligence30
Autonoom
Big Data31
Internet of Things
VR/AR/MR
Rfid

Aantal bedrijven Oost-Nederland 2018
1367 (24,6%)
986 (18,4%)
550 (26%)
472 (18%)
466 (12,8%)
267 (20,2%)
192 (16,5%)
175 (20,2%)
159 (17,9%)
120 (26,3%)

Tabel 3 Aantal bedrijven Oost-Nederland per technologie, bron: RVO

Het percentage bedrijven in Oost-Nederland ten opzichte van het totaal aantal bedrijven in Nederland
bedraagt ongeveer 17% (CBS). Als we deze verhouding vertalen naar tabel 3, dan kan worden
vastgesteld dat in bepaalde digitale technologieën bedrijven uit Oost-Nederland actiever zijn. Vooral
op het gebied van sensoren, robot, rfid en internet of things zijn Oost-Nederlandse bedrijven actiever.
Daarentegen constateren we dat Oost-Nederlandse bedrijven achterblijven op het gebied van artificial
intelligence ten opzichte van de rest van Nederland. In figuur 12, worden de snelgroeiende digitale
technologieën weergeven tussen 2014 en 2018. Hierin komt duidelijk naar voren dat OostNederlandse bedrijven wel sterk inzetten op artificial intelligence. Daarnaast zijn ook autonoom, big
data, internet of things, VR/AR/MR, smart industry32, blockchain en 5G snelgroeiende technologieën in
Oost-Nederland. Dit zijn de digitale technologieën die het hardst groeiden in de periode 2014-2018.

Figuur 12 Snelgroeiende digitale technologieën Oost-Nederland, bron: RVO
30

Artificial intelligence bestaat uit de bedrijven die bezig zijn met de volgende technologieën: Artificial intelligence, deep
learning, machine learning, neurale netwerken, zelflerende systemen
31
Big Data bestaat uit de bedrijven die bezig zijn met de volgende technologieën: big data, data mining, data analytics
32
Smart Industry bestaat uit de bedrijven die bezig zijn met de volgende technologieën: Smart Industry c.q. industrie 4.0
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In figuur 13 staan het aantal Oost-Nederlandse bedrijven dat actief is per digitale technologie in 2018
ten opzichte van 2014. Daarnaast wordt met de punten aangegeven wat het percentage OostNederlandse bedrijven is ten opzichte van alle bedrijven. De horizontale lijn is het percentage OostNederlandse bedrijven van het totaal aantal bedrijven in Nederland. Wanneer de punten boven de
horizontale lijn liggen is het percentage Oost-Nederlandse bedrijven groter is dan het landelijk
gemiddelde.

Figuur 13 Activiteiten Oost-Nederlandse bedrijven per digitale technologie, bron: RVO

Oost-Nederlandse bedrijven zijn actiever op de gebieden smart industry, robot, sensoren, internet of
things en autonoom dan het gemiddelde het Nederlandse bedrijven. Deze technologieën zijn dan ook
belangrijk voor de maakindustrie. Het is van belang dat Oost-Nederland haar positie behoudt op het
gebied van deze technologieën. Het aantal bedrijven dat actief is in deze technologieën groeit ook nog
steeds. Daarnaast is te zien dat Oost-Nederlandse bedrijven op het gebied van 5G en big data
ongeveer op het gemiddelde zit van Nederland. 5G is belangrijk om de data verzameld door de
sensoren en internet of things apparaten snel en efficiënt te delen. Vervolgens kan met behulp van big
data, waarde uit deze data gehaald worden om processen te optimaliseren. Het is dan ook van belang
dat Oost-Nederland haar positie versterkt op het gebied van big data en 5G.
Verder zien we dat de positie van Oost-Nederland op het gebied van AR/VR/MR sterk is. Ook deze
technologie is sterk gerelateerd aan de maakindustrie. De groei in deze technologie is minder sterk
dan de groei in andere technologieën. Door onder andere de aanwezigheid van het AR/VR-cluster (IR
Hub) heeft Oost-Nederland wel een uitstekende positie op het gebied van AR/VR/MR.
Hoewel de kennispositie van Oost-Nederland op het gebied van artificial intelligence de afgelopen
jaren sterker is geworden, is het aandeel Oost-Nederlandse bedrijven dat actief is op het gebied van
artificial intelligence nog wel lager dan het Nederlands gemiddelde. Daarnaast valt op dat OostNederlandse bedrijven achterblijven op het gebied van blockchain en cybersecurity ten opzichte van
het Nederlands gemiddelde.

34 van 61

Rapport ICT-sector in Oost-Nederland

Het is van belang de Oost-Nederlandse positie op het gebied van artificial intelligence en
cybersecurity verder te versterken. Artificial intelligence kan de waarde die uit data gehaald wordt
optimaliseren. Doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van data gaat ook cybersecurity een
belangrijke rol spelen. Bedrijven krijgen namelijk steeds vaker te maken met zaken als datalekken,
privacy-schendingen en cybercriminaliteit. Cybersecurity is onder andere van belang bij de veilige
uitwisseling en opslag van data. Daarnaast wordt blockchain als een disruptieve technologie
bestempeld door de nationale kennis- en innovatieagenda. De trendanalyse laat zien dat er in OostNederland nog maar weinig bedrijven actief zijn op het gebied van blockchain. Het is daarom van
belang dat Oost-Nederland haar positie op blockchain versterkt in de aankomende jaren.
Daarnaast is er nog een aantal technologieën die op dit moment nog niet of nauwelijks worden
toegepast door bedrijven. Zoals digital twinning, quantum computing en high performance computing.
Dit zijn wel de technologieën waarvan wordt verwacht dat ze in de toekomst een belangrijke rol gaan
spelen (Gartner). Op dit moment is vooral de wetenschap actief bezig deze technologieën verder te
onderzoeken en te ontwikkelen. Met de aanwezigheid van de universiteiten en hogescholen in OostNederland, is er een sterke basis om hierin alvast een voorlopers rol te pakken.
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5

Beleid

Op het gebied van ICT is veel beleid in ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van
het beleid dat tot op heden is ontwikkeld op provinciaal (Gelderland, Overijssel), nationaal en
Europees niveau.

5.1

Europees, nationaal en regionale ambities
Kijkend naar de regionale, nationale en Europese ambities, is het goed om vast te stellen dat er vooral
gesproken wordt over digitale markten, digitalisering of soortgelijke benamingen. Bij deze digitalisering
spelen de ICT-sector c.q. ICT-toepassingen een hoofdrol. Wanneer dus gesproken wordt over digitale
markten of digitalisering, vallen de ICT-sector en/of ICT-toepassingen hier ook onder.

5.1.1

Europese ambities

Europa heeft met haar strategie genaamd “Digital Single Market” (DSM) laten zien dat digitalisering
hoog op de agenda staat. De Europese Commissie heeft namelijk de voltooiing van de DSM-strategie
op de lijst van tien politieke prioriteiten gezet. De DSM-strategie is bedoeld om digitale kansen voor
mensen en bedrijven binnen de Europese Unie te creëren. Daarnaast moet deze strategie leiden tot
het versterken van de positie van Europa als wereldleider op het gebied van digitale economie
(Europese Commissie). De DSM-strategie is gebaseerd op drie pijlers namelijk:
• Toegang: belangrijkste speerpunt hierbij is het realiseren van betere toegang voor consument
en bedrijf tot digitale diensten en goederen binnen Europa.
• Milieu: het creëren van de juiste voorwaarde en een gelijk speelveld voor digitale netwerken
en innovatieve diensten om te floreren.
• Economie en maatschappij: het groeipotentieel van de digitale economie maximaliseren.
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Deze pijlers resulteren in de volgende ambities die de Europese commissie heeft opgesteld.
• Stimuleren E-commerce in de EU.
• Moderniseren auteursregels van de EU om in het digitale tijdperk te passen.
• Actualisering van de audiovisuele EU-regels en gelijke concurrentievoorwaarde voor
vergelijkbare digitale bronnen.
• Bouwen Europese dataeconomie.
• Verbeteren respons op cyberaanvallen.
• Verbeteren van de connectiviteit en toegang daartoe.
• Aanpassen privacyregels aan het digitale tijdperk.
• Stimuleren van digitale vaardigheden van EU-inwoners.
• Stimuleren van nieuwe digitale technologieën onder bedrijven en onderzoekers. 33
Om deze ambities te bewerkstelligen heeft de Europese commissie ook een aantal programma’s
opgezet. In het Horizon2020-programma is er een speciaal werkprogramma ICT. Voor dit
werkprogramma heeft de Europese commissie in totaal € 2,7 miljard uitgetrokken in de periode 20182020. De thema’s die binnen het werkprogramma ICT onder andere terugkomen zijn: artificial
intelligence, Europese data infrastructuur, 5G, next generation internet en cybersecurity. 34
Het Horizon2020-programma loopt bijna op zijn einde, maar de Europese Commissie heeft met het
Digital Europe program al een nieuw programma opgesteld. Het Digital Europe program gaat lopen
van 2021 tot en met 2027 en in totaal is hier een budget van € 9,2 miljard voor uitgetrokken. Het
Digital Europe Program heeft als belangrijkste thema’s; supercomputing, artificial intelligence,
cybersecurity en het stimuleren van digitale technologieën binnen de maatschappij en economie van
Europa.35
5.1.2

Nationaal digitaliseringsbeleid

Nederland heeft van 2011 tot en met 2015 een digitale agenda gehad die met name gericht was op
betere digitale dienstverlening door de overheid. Sindsdien presenteert Nederland jaarlijks een digitale
agenda. Deze agenda is gericht op specifieke thema’s en acties die dat jaar de meeste prioriteit
hebben. De meest recent uitgebrachte digitale agenda is de Nederlandse digitaliseringsstrategie 2.0.
In deze digitaliseringsstrategie worden drie ambities genoemd, namelijk: Nederland moet de digitale
koploper worden van Europa, iedereen moet mee kunnen doen in de digitale economie (digitale
inclusie) en er moet een goede vertrouwensbasis komen voor de digitale economie (digitale
veiligheid). Deze ambities worden behaald door te focussen op de volgende thema’s:
• Artificial Intelligence.
• Data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei.
• Digitale inclusie en veiligheid.
• Digitale overheid.
• Connectiviteit.
• Digitale weerbaarheid.
De acties die bij elk specifieke thema horen staan in bijlage 8. Een voorbeeld van een lopende actie is
de ontwikkeling van een Nederlandse AI-strategie. Deze is in oktober 2019 gelanceerd door een
nationale coalitie bestaande uit VNO-NCW, TopTeam ICT, NWO, TNO, en ICAI.
De focus op bovenstaande thema’s moet leiden tot een sterk digitaal fundament. De topsectoren
kunnen vervolgens de vruchten plukken van dit fundament. Dit moet uiteindelijk resulteren in het
behalen van de maatschappelijke uitdagingen die Nederland heeft opgesteld 36. In figuur 14 is goed te
zien dat de digitalisering over alle sectoren heen een belangrijke rol gaat spelen. In de volgende
paragraaf zal de rol van digitalisering met betrekking tot de topsectoren verder worden toegelicht.
33

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
35
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
36
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2.0
34
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Figuur 14 Digitalisering in de topsectoren

5.1.3

Oost-Nederlands digitaliseringsbeleid

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het beleid van de Europese Commissie en de Nederlandse
overheid. Er zijn op beide niveaus meerdere doelstellingen geformuleerd en ook meerdere acties
ondernomen in de vorm van het opzetten van nieuwe programma’s. Recentelijk hebben de provincie
Gelderland en Overijssel beide de coalitieakkoorden uitgebracht. In het coalitieakkoord van de
provincie Overijssel komt duidelijk naar voren zij zich bewust is van het belang van digitalisering.
Er zal een digitaliserings- en datastrategie door de provincie Overijssel worden opgesteld. In deze
strategie komen de mogelijkheden aan bod om de digitalisering te stimuleren als ook de ethische en
privacyaspecten waarin de provincie een rol kan spelen37.
De provincie Gelderland is minder uitgesproken over digitalisering in haar coalitieakkoord. In het
coalitieakkoord van de provincie Gelderland wordt erkend dat de digitalisering kansen biedt voor
inwoners en bedrijven, maar dat digitalisering ook resulteert in bedreigingen. De provincie Gelderland
zet vooral in op het vergroten van de digitale veiligheid. Alhoewel de provincie Gelderland minder
uitgesproken is over digitalisering in het coalitieakkoord, is ook Gelderland inmiddels bezig met het
onderwerp digitalisering. Zo is er een interne ‘strategische en digitale transformatie i-agenda’. Dit geeft
nog maar eens aan hoe snel de ontwikkelingen verlopen rondom digitalisering.

5.2

ICT in relatie tot het missie gedreven innovatiebeleid
Nederland kent een missie gedreven innovatiebeleid dat wordt opgesteld door het kabinet met de
provincies. In dit beleid is aan de hand van vier thema’s een aantal missies geformuleerd. De missies
zijn opgesteld voor vier thema’s, namelijk: gezondheid en zorg, energietransitie en duurzaamheid,
veiligheid en landbouw, water en voedsel.
In bijlage 6 worden de missies binnen elk van de vier thema’s waarin ICT-sector een bijdrage kan
gaan leveren weergegeven. Daarnaast zijn de specifieke kennis- en innovatievragen uiteengezet,
waaraan vanuit de ICT-sector een vernieuwende bijdrage geleverd kan worden. Vervolgens worden
ook de technologieën die een sleutelrol kunnen vervullen in het voltooien van de missies beschreven.
37

https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/
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De opgestelde missies geven richting aan de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) die worden
opgesteld voor elk van de negen topsectoren. Nederland heeft negen topsectoren 38 geïdentificeerd
waarin het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekcentra uitblinkt. Kenmerkend voor de topsectoren
is een hoge arbeidsproductiviteit, exportgerichtheid, grote omvang van R&D-investeringen en een
focus op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het doel van het topsectorenbeleid is om de
wereldwijde positie die Nederland heeft op elk van de sectoren te verstevigen door middel van
innovatie. ICT gaat een cruciale rol spelen in het innovatieve karakter van de topsectoren.

5.3

ICT in relatie tot de KIA’s en topsectoren
Oost-Nederland kent vier topsectoren waarin ze uitblinkt: Agri & Food, Energie, High Tech Systemen
& Materialen (HTSM) en Life Sciences & Health (LSH). Hoe ICT zich tot de vier topsectoren binnen
Oost-Nederland verhoudt, wordt hieronder verder beschreven. De Kennis- en Innovatieagenda’s van
de topsectoren laten zien dat er een centrale rol is weggelegd voor ICT. In de KIA Agri & Food voor
2019-2021 wordt speciaal aandacht gevraagd voor datacollectie, analyse en benutting van data
evenals automatisering en controle. Deze crossovers vanuit de ICT-wereld moeten leiden tot betere
controle van productiesystemen, hogere productkwaliteit, minder verspilling en effectievere productie.
Met het cross-sectorale innovatieprogramma ‘Hightech-to-feed-the-world’ tussen de topsector Agri &
Food en HTSM is er dan ook een prominente rol weggelegd voor ICT.
Binnen de KIA High Tech Systemen & Materialen heeft ICT een integrale rol. Er wordt specifiek
aangegeven dat er samengewerkt moet worden tussen de ICT-sector en de HTSM-sector. Daarnaast
wordt ook gesteld dat alle technologieën binnen de HTSM-sector nauw verwant zijn met ICT. Als
gevolg hiervan staat in de KIA van de HTSM-sector ook specifiek benoemd dat programma’s,
projecten en onderzoek op het gebied van ICT moeten worden gestimuleerd.
In de energiesector gaat ICT een sleutelrolpositie innemen bij de energietransitie. De rol van ICT
openbaart zich vooral bij de automatisering. Automatische aansturing kan immers resulteren in grote
energiebesparingen. De automatische aansturing binnen de energiesector vraag ook om extra
aandacht voor de beveiliging van de energie-infrastructuur. Op dit moment zijn er 250 partijen actief
met smart grids39 en slimme energiesystemen, zijn er circa 50 projecten actief en is er door bedrijven,
netbeheerders en overheden € 100 miljoen in pilots geïnvesteerd.
Binnen de LSH-sector speelt data een belangrijke rol. Deze data leidt tot nieuwe ontwikkelingen op
gebied van E-health-applicaties en gepersonaliseerde medicijnen en voeding. Tot slot is er een
infrastructuur nodig waarbinnen data, van onder andere patiënten, op een veilige en toegankelijke
manier kan worden opgeslagen. In deze ontwikkelingen speelt ICT een centrale rol van data
verzameling tot het creëren van waarde uit data en de ontwikkeling van applicaties.

38

De negen topsectoren zijn: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Logistiek,
Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem
39
Een smart grid is een energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan is toegevoegd. (easyswitch.nl)
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6

Digitaal ecosysteem Oost-Nederland

Een blik op de kaart met het aantal vestigingen in Oost-Nederland leert ons dat de ICT-bedrijven over
heel Oost-Nederland verspreid zijn (zie hoofdstuk 2.1). Wanneer wordt gekeken naar de verschillende
initiatieven die gaande zijn, is te zien dat deze vooral geconcentreerd zijn rondom een aantal steden.
Positief is dat er binnen Oost-Nederland al verscheidende initiatieven zijn gestart om de digitalisering
in Oost-Nederland te stimuleren. In tabel 4 zijn deze initiatieven weergegeven naar thema, type en
locatie. In bijlage 9 is per stad beschreven welke initiatieven aanwezig zijn en waarop zij zich richten.
Thema
AR/VR
•
•
•
•

Type

Locatie

Fieldlab
Fieldlab
Fieldlab
Fieldlab

Enschede
Enschede
Enschede
Enschede

Research facility
Platform

Nijmegen
Nederland

Platform
Fieldlab
Project

Twente
Varsseveld
Wageningen

Platform
Fieldlab
Project

Enschede
Twente
Apeldoorn

Project

Apeldoorn

TValley
Thermo Plastic Composites Nederland (TPC
NL) Welding Factory
Smart
CIVON
Fieldlab Industrial Robotics

Platform
Fieldlab
Fieldlab
Research facility
Fieldlab

Enschede
Enschede
Enschede
Doetinchem
Harderwijk

WDCC (Wageningen Data Competente Center)
Deventer informatiestad
Fieldlab CAMINO

Fieldlab
Platform
Fieldlab

Wageningen
Deventer
Overijssel

Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk

Nederland
Apeldoorn
Zwolle
Arnhem

Fieldlab Industrial Reality
VR-lab UTwente
DesignLab UTwente
Smart Industry lab UTwente

Artificial Intelligence
•
•

Thira Lab
FME-platform AI

Internet of Things
•
•
•

Twente47
Fieldlab Smart Bending factory
Internet of Food 2020

Cybersecurity
•
•
•

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie
(CCM)
The
Garden
ITApeldoorn

Blockchain
•

Blockstart

Robotica
•
•
•
•
•

Big data
•
•
•

Brancheverenigingen
•
•
•
•

NLDigital
ApeldoornIT
Topcentrum
Meetup
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•
•
•

ICT-Valley
ICT-netwerk Nijmegen
!3B

Netwerk
Netwerk
Netwerk

Veenendaal
Nijmegen
Wageningen

Kennisinstelling
Kennisinstelling
Kennisinstelling
Kennisinstelling
Kennisinstelling
Kennisinstelling
Netwerk
Netwerk
Netwerk

Arnhem/Nijmegen
Nijmegen
Enschede/Deventer
Enschede
Zwolle
Doetinchem
Twente
Veenendaal
Doetinchem

Platform
Platform
Platform

Doetinchem
Nijmegen
Nijmegen

Platform

Nijmegen

Digitaal talent
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Radboud Universiteit
Hogeschool Saxion
TU Twente
Hogeschool Windesheim
Graafschap College
TalentIT
ICT-Campus
ICT Hub Achterhoek

Incubator startups
•
•
•

De Steck
Mercator Launch
Rockstart Health

Regelgeving
•

Legal Valley

Tabel 4 Initiatieven in Oost-Nederland

Opvallend is dat het merendeel van de initiatieven rondom Enschede zijn geïnitieerd. Met de
aanwezigheid van een technische universiteit en een hogeschool is het niet verwonderlijk dat hier veel
initiatieven aanwezig zijn. Ook heeft de provincie Overijssel in de afgelopen jaren een actief beleid
gevoerd op HTSM-sector, dit is ook een mogelijke verklaring voor het hoge aantal initiatieven rondom
Enschede en de Universiteit Twente. Er zijn veel, relatief kleine, initiatieven verspreid over OostNederland. Deze initiatieven hebben onderling weinig tot geen contact of onderlinge uitwisseling met
elkaar. In de ontbijtsessie met de CEO’s van ICT-bedrijven kwam naar voren gekomen dat ze beter
zichtbaar willen zijn voor het mkb. Tegelijkertijd geeft het mkb aan dat zij onvoldoende kennis en
expertise kunnen vinden op het gebied van digitalisering. Door een betere samenhang tussen de
initiatieven en een grotere spreiding van de initiatieven over Oost-Nederland kunnen er voor zowel de
ICT-bedrijven als het mkb voordelen ontstaan. Dit kan leiden tot een extra stimulering in het
digitaliseringsproces in Oost-Nederland. Het is dan ook van belang het ecosysteem nog beter in kaart
te krijgen en samenwerking tussen de initiatieven te stimuleren.
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Deel 3 – Conclusies & aanbevelingen

7

Conclusies
ICT is een relevante sector voor Oost-Nederland
De ICT-sector is uitgegroeid tot een belangrijke sector met een enorme toegevoegde waarde.
Daarnaast is de groei van de Nederlandse economie in de afgelopen jaren voor 25% te danken aan
investeringen in ICT-goederen. Ook heeft de ICT-sector een enorme impact op de productiviteitsgroei
van andere sectoren. Dit is de reden dat deze sector vaak wordt gezien als een belangrijke
leverancier van digitale ‘enabling technologies’. Naar verwachting zal het belang van de ICT-sector in
de komende jaren alleen maar toenemen.
ICT-sector in Oost-Nederland behoort tot de middenmoot, maar vertoont sterke groei
Op basis van de totale bedrijvigheid behoort de Oost-Nederlandse ICT-sector op dit moment nog tot
de middenmoot van Nederland. De groei van de ICT-sector in Oost-Nederland is echter hoger dan
haar concurrenten in de subtop. Wanneer de juiste maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld in de
vorm van specifieke programma’s, projecten en/of stimuleringsmaatregelen, kan de Oost-Nederlandse
ICT-sector doorgroeien naar de subtop van Nederland.
De ICT-sector staat voor een aantal cruciale uitdagingen
Er is ook een aantal knelpunten waardoor ICT-bedrijven wordt belemmerd in hun groei. De
belangrijkste belemmering voor ICT-bedrijven is het vinden van geschikt personeel. Daarnaast is er
een aantal ICT-bedrijven dat moeite heeft met het verkrijgen van financiering. Het verwerven van
financiering vormt ook een belangrijk obstakel in de transitie naar nieuwe businessmodellen
gebaseerd op IT-as-a-service. Deze businessmodellen vragen om grote investeringen vooraf, terwijl
het rendement pas later kan worden gerealiseerd. Verder lopen ICT-bedrijven op het gebied van
marketing- en sales regelmatig achter, omdat ze een erg technologie-gedreven profiel bezitten.
Hierdoor hebben deze ICT-bedrijven moeite nieuwe producten en diensten om te zetten in sales.
Het mkb als ICT-gebruiker heeft moeite om aan te sluiten bij de digitale transformatie
Het mkb ziet duidelijk de kansen van digitalisering in, maar loopt tegen een aantal barrières aan. Zo is
het mkb onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die digitalisering biedt en hebben de
bedrijven te weinig expertise om met data om te gaan. Daarnaast geeft het mkb aan dat ze behoefte
heeft aan meer kennisdeling met andere bedrijven, betere samenwerking met partners en launching
customers én meer expertise van bedrijven met data. Dit speelt zowel bij de koplopers als het peloton.
Ecosysteem in Oost-Nederland versterken op het gebied van digitale technologieën
Oost-Nederland heeft met de aanwezigheid van meerdere kennisinstellingen een sterke positie op het
gebied van digitale technologieën. Echter vloeit er onvoldoende kennis door vanuit de
kennisinstellingen naar de bedrijven, in het bijzonder het mkb. De kennis die aanwezig is in OostNederland op het gebied van de digitale technologieën is nog beperkt zichtbaar en beperkt
toegankelijk. Voor het mkb is niet duidelijk waar welke kennis te vinden is en hoe ze deze kennis
kunnen benutten. De onderlinge samenwerking tussen de kennisinstellingen en het mkb moet
versterkt worden. Daarnaast zijn er verschillende regionale netwerkorganisaties zoals ApeldoornIT en
ICT-Valley. Dit zijn meestal lokaal georiënteerde netwerken die bestaan uit ICT-bedrijven, toepassers,
overheid- en onderwijsinstellingen. Vaak vindt er tussen deze netwerken geen kennisuitwisseling
plaats waardoor de aanwezige kennis niet optimaal benut wordt in de regio.
Oost-Nederlandse bedrijven moeten zich meer richten op ‘software-innovaties’.
Oost-Nederlandse bedrijven zijn vooral actief in de ontwikkeling van digitale technologieën als
‘sensoren’, ‘internet of things’ en ‘robotica’. Dit zijn innovaties die veelal gericht op de ontwikkeling van
hardware. Deze bedrijven lopen op dit moment nog achter met software innovaties, waarbij
bijvoorbeeld technologieën als ‘artificial intelligence’, ‘cybersecurity’ en ‘blockchain’ worden ingezet.
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De waarde die bedrijven uit data halen kan worden geoptimaliseerd door een goede balans te hebben
tussen software en hardware innovaties.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat Oost-Nederland dat onvoldoende wordt benut
Het vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven in Oost-Nederland is uitstekend en op het gebied van
innovatiekracht behoort Oost-Nederland tot de top van de wereld. Een belangrijke kanttekening is dat
het merendeel van de buitenlandse ICT-bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, met name
richting de Randstad trekken.
De zichtbaarheid en het imago van de ICT-sector verbeteren
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de zichtbaarheid van ICT-bedrijven nog te wensen overlaat. Een
oorzaak hiervan is onder andere het versplinterde veld waarin ICT-bedrijven opereren. Hierdoor is het
vaak moeilijk voor het mkb om te achterhalen op welke gebieden ICT-bedrijven gespecialiseerd zijn
en waar zij gevestigd zijn.
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Aanbevelingen
ICT is een relevante sector voor Oost-Nederland
Oost-Nederland voldoet aan de juiste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de kansen die
digitalisering biedt. De digitale infrastructuur behoort tot de wereldtop evenals de digitale
vaardigheden onder de Nederlandse bevolking. Dit potentieel wordt op dit moment nog onvoldoende
benut. Dit blijkt ook uit het feit dat Nederland slechts 15% van zijn digitaal potentieel benut. Ook de
economische groei ten gevolge van investeringen in ICT-kapitaal blijven achter in vergelijking met
landen om ons heen. Door de beleidsmakers in Oost-Nederland is lange tijd geen oog geweest voor
de ICT-sector. Deze tendens moet worden doorbroken, waardoor het voor de beleidsmakers van
belang is om een beter inzicht te krijgen in de ICT-sector. Vragen over waar de ICT-bedrijven actief
zijn, waar ze zich concreet mee bezighouden en waar de bedrijven tegen aanlopen, moeten worden
beantwoord om de ICT-sector beter in het beleid te verankeren. Dit rapport geeft hiertoe een eerste
aanzet. Om het digitale potentieel echter optimaal te benutten en de economische groei uit ICTinvesteringen te maximaliseren, is het verstandig om de ontwikkelingen in deze sector continu te
monitoren.
Ook is het van belang dat de randvoorwaarden voor digitalisering op orde blijven. Over het algemeen
is de digitale infrastructuur in Oost-Nederland van hetzelfde niveau als in de rest van Nederland. In
sommige buitengebieden en bedrijfsterreinen blijft de kwaliteit van de digitale infrastructuur relatief
achter. Verder onderzoek naar de kwaliteit van de digitale infrastructuur in deze buitengebieden en
bedrijfsterreinen is daarom noodzakelijk. Toekomstige ontwikkelingen, zoals de uitrol van 5G telecom
technologie, kan hierbij een grote rol spelen Door in te spelen op deze ontwikkelingen kan de digitale
infrastructuur in buitengebieden en bedrijfsterreinen enorm worden versterkt. In potentie kan 5G
namelijk het internetverkeer, dat nu nog over kabels gaat, voor een deel vervangen.
De ICT-sector staat voor een aantal uitdagingen
Er zijn verschillende initiatieven gestart zie zich richten op het behouden van ICT-talent voor regio.
Door intensiever samen te werken met de ICT-sector kan er nog veel gewonnen worden op dit vlak.
Het zou goed zijn als er meer initiatieven zoals TalentIT in Twente, de ICT Campus in Veenendaal en
ApeldoornIT worden gestart. Verder kan het stimuleren van samenwerking tussen deze verschillende
initiatieven er ook voor zorgen dat er niet meer ICT-talent voor de regio verloren gaat. Daarnaast helpt
het wanneer de mooie ICT (afstudeer)opdrachten, projecten, banen en bedrijven die er zijn in OostNederland, op een betere wijze te presenteren. Dit kan helpen bij het aantrekken en behoud van ICTtalent. Ook het aanspreken van jongeren via communicatiekanalen die jongeren aanspreekt kan
hierbij helpen. Voorbeelden zijn ‘social media’, festivals en andere evenementen voor jongeren.
Verder vormt het financieren van groei en innovatie een obstakel voor sommige ICT-bedrijven.
Oorzaak hiervan is dat ICT-bedrijven vaak weinig materiële activa hebben waardoor ze geen
onderpand kunnen bieden aan de financier. Tegelijkertijd zijn de investeringen vaak op immateriële
zaken gericht zoals software, personeel of nieuwe businessmodellen, waardoor er een hoge mate van
risico kleeft aan de investering. Daarnaast zijn ook subsidiemiddelen beperkt beschikbaar voor ICTbedrijven of sluiten ze onvoldoende aan op de praktijk van deze bedrijven. Dit kan de groei en de
innovatiekracht van ICT-bedrijven belemmeren. Het is aan te bevelen om subsidiemiddelen en projecten toegankelijker te maken voor ICT-bedrijven. Daarnaast kan de ontwikkeling van (maatwerk)
fondsen voor de financiering van ICT-startups en ICT-groeibedrijven de groei en innovatie verder
stimuleren. Deze instrumenten kunnen Oost-Nederland aantrekkelijker maken voor ICT-bedrijven als
vestigingsplaats.
Daarnaast acteren ICT-bedrijven in een markt die continu verandert door de hoge snelheid van de
technologische ontwikkelingen. Doordat ICT-bedrijven continu hun diensten en producten moeten
verbeteren en vernieuwen als gevolg van deze nieuwe technologieën, blijven marketing- en
salesaspecten regelmatig achter. Door de vaardigheden op het gebied van business development en
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nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, kunnen ICT-bedrijven dit mogelijk verbeteren.
Ondersteuning bij het ontwikkelen van deze “soft skills” kan bijdragen aan de verdere groei van dit
soort (technologie-gedreven) bedrijven.
Het mkb als gebruiker heeft moeite om aan te sluiten bij de digitale transformatie
Het mkb ziet duidelijk de kansen van digitalisering in, maar loopt tegen een aantal barrières aan. Ook
de snelheid van de digitale ontwikkelingen zorgt ervoor dat het mkb moeite heeft de potentie van
digitale technologieën door te vertalen in hun strategie. Aan de ene kant vormt het vinden van ICTbedrijven met de juiste kennis en expertise een obstakel voor het mkb. Aan de andere kant heeft het
mkb door de snelheid in de digitale ontwikkelingen vaak (binnen de verschillende managementlagen
van het bedrijf) geen goed zicht op welke kennis er überhaupt nodig is.
Het informeren van het mkb over de mogelijkheden is essentieel om de digitalisering te versnellen in
Oost-Nederland. De ICT-bedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen in het overkomen van de
barrières van het mkb. De kennis en expertise van ICT-bedrijven kan worden ingezet om het mkb te
informeren, maar ook om het mkb te ondersteunen bij het implementeren van digitale technologieën.
De dynamiek tussen het mkb en de ICT-bedrijven is op dit moment nog onvoldoende aanwezig. Door
ICT-bedrijven actief te betrekken bij het voorlichten van het mkb wordt deze sector ook zichtbaarder
voor het mkb. Er zijn meer generieke methodes nodig om de digitalisering te stimuleren onder het
mkb. Een voorbeeld van een generieke methode is de ‘digitale werkplaats’ waarin een groot aantal
bedrijven praktisch en snel op gang wordt geholpen om met digitalisering aan de slag te gaan.
Ook door het beschikbaar stellen van vouchers (of andere subsidies) kan het mkb een impuls geven
in de digitale transformatie. Het verlaagt de drempel voor ondernemers om een kennisleverancier in te
schakelen en nieuwe technologieën te testen. Daarnaast kan een voucherregeling het mkb stimuleren
om meer prioriteit te geven aan digitalisering.
Ecosysteem in Oost-Nederland versterken op het gebied van digitale technologieën
Als het om innovatiekracht gaat, heeft Oost-Nederland een sterke positie met de aanwezigheid van
drie universiteiten en drie hogescholen. Er is hierdoor voldoende toegang tot (fundamenteel en
toegepast) onderzoek, nieuwe technologieën en talent op het gebied van ICT. Hoewel een deel van
de aanwezige kennis succesvol wordt omgezet naar nieuwe business (digitale technologieën zoals
Bluetooth en Wifi en startups als Booking.com en Thuisbezorgd.nl komen van Oost-Nederlandse
bodem) vloeit er nog onvoldoende kennis door naar het mkb. Het is dan ook noodzakelijk dat er
initiatieven worden gestart om dit te verbeteren. Een voorbeeld van waar dat op dit moment gebeurt,
is de regionale samenwerking die ontstaat op het gebied van artificial intelligence. In dit initiatief bouwt
de Radboud Universiteit samen met bedrijven, Oost NL en andere partners aan een ecosysteem op
het gebied van artificial intelligence. Dit maakt voor bedrijven zichtbaar waar de artificial intelligence
kennis zit en maakt deze kennis beter toegankelijk. Hieruit ontstaan nieuwe samenwerkingsprojecten
en voorlichtingsactiviteiten.
Binnen het Oost-Nederlandse ecosysteem zijn verschillende regionale faciliteiten en
netwerkorganisaties. Deze faciliteiten en netwerkorganisaties zijn vaak lokaal georiënteerd en bestaan
uit ICT-bedrijven, toepassers en overheids- en kennisinstellingen. Binnen deze netwerken en
faciliteiten is vaak veel kennis beschikbaar, doordat zowel ICT-bedrijven als toepassers hier intensief
samenwerken. Door ook een betere samenwerking tussen de verschillende faciliteiten en netwerken
te stimuleren kan de kennis die er is in Oost-Nederland optimaal benut worden. Dit kan de
kennispositie op het gebied van digitale technologieën in Oost-Nederland versterken. Het is dan ook
van belang het ecosysteem nog beter in kaart te krijgen en samenwerking tussen de initiatieven te
stimuleren
Oost-Nederlandse bedrijven moeten zich meer richten op ‘software-innovaties’
Oost-Nederlandse bedrijven zijn vooral actief op ‘hardware’ innovaties terwijl de activiteit op het
gebied van ‘software’ innovaties achterblijft bij deze bedrijven. De waarde uit data kan worden
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geoptimaliseerd door een goede balans te hebben tussen software en hardware innovaties.
Samenwerkingen op zetten tussen de hardware georiënteerde bedrijven en software georiënteerde
bedrijven kan een eerste aanzet zijn om de focus van de bedrijven te verschuiven naar ‘software’
innovaties. Ook initiatieven die samenwerkingen tussen ICT-bedrijven en -toepassers bevorderen
kunnen de ‘software-innovaties’ stimuleren.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat Oost-Nederland dat onvoldoende wordt benut
Inzetten op een betere profilering van de regio en het werken aan een sterkere waarde proposities
vormen belangrijke stappen in het aantrekken van meer buitenlandse ICT-bedrijven. Daarnaast is het
belangrijk om in te zetten op betere faciliteiten voor ICT-bedrijven die landen in de regio, zoals
betaalbare kantoorruimtes. De aanwezige incubators in Oost-Nederland zijn vaak niet aantrekkelijk
voor buitenlandse ICT-bedrijven, veelal vanwege de kosten van kantoorruimtes bij deze incubators.
De inzet op aantrekkelijkere vestigingsfaciliteiten en een betere profilering kan hier verandering in
brengen.
De zichtbaarheid en het imago van de ICT-sector kan verbeterd worden
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de zichtbaarheid van ICT-bedrijven te wensen overlaat. Oorzaak
hiervan is onder andere het versplinterde veld waarin ICT-bedrijven opereren. Het is vaak moeilijk te
achterhalen waar ICT-bedrijven in gespecialiseerd zijn. Ook onderling weten ICT-bedrijven niet altijd
wat de expertises zijn van andere ICT-bedrijven. Als ICT-bedrijven dit onderling al niet weten, is het
voor het mkb helemaal een lastige taak dit te achterhalen. Het verbeteren van de zichtbaarheid en
een betere profilering van ICT-bedrijven door bijvoorbeeld het delen van showcases kan hierbij
helpen. Dit kan ook de aantrekkingskracht onder jongeren versterken om in de ICT-sector te gaan
werken. De ICT-bedrijven moeten hierin zelf stappen gaan zetten om hun zichtbaarheid en imago te
verbeteren.
Het vormen van clusters op een aantal specifieke sleuteltechnologieën of thema’s kan de
zichtbaarheid van ICT-bedrijven ook vergroten. Hierdoor wordt voor mkb-bedrijven duidelijker waar zij
terecht kunnen met vragen over een specifieke sleuteltechnologie of thema. Dit vergroot niet alleen de
zichtbaarheid van de ICT-bedrijven, maar ook het kennisniveau over de mogelijkheden van
digitaliseren onder het mkb uitgebouwd. Een mogelijke oplossing kan zijn dat er ‘landsingspage’ komt
voor Oost-Nederlandse ICT-bedrijven. Op deze website kan de Oost-Nederlandse ICT-sector
gepositioneerd worden.
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https://www.bom.nl/uploads/content/file/Smart%20Data%20Brabant_1535968671.pdf
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Bijlagen
Bijlage 1
ICT-sector volgens de OESO-definitie:
ICT-industriesector
261
Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten
262
Vervaardiging van computers en randapparatuur
263
Vervaardiging van communicatieapparatuur
264
Vervaardiging van consumentenelektronica
268
Vervaardiging van informatiedragers
Groothandel in ICT-apparatuur
4651 Groothandel in computers en software
4652 Groothandel in overige elektronica
ICT-dienstensector
582
Uitgeverijen van software
61
Telecommunicatie
62
IT-dienstverlening
631
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
951
Reparatie van computers en communicatieapparatuur
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Bijlage 2
Provincie
Noord-Brabant
Flevoland
Overijssel
Drenthe
Utrecht
Gelderland
Limburg
Friesland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Groningen
Zeeland

ICTindustriesector
0,093%
0,081%
0,067%
0,062%
0,061%
0,061%
0,057%
0,051%
0,048%
0,040%
0,033%
0,029%
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Groothandel in
ICT-apparatuur
0,399%
0,498%
0,352%
0,308%
0,419%
0,355%
0,316%
0,221%
0,406%
0,343%
0,239%
0,191%

ICTdienstensector
3,940%
5,880%
4,046%
3,584%
6,019%
4,028%
3,459%
3,097%
4,779%
4,915%
5,012%
2,356%

ICTsector
4,43%
6,46%
4,47%
3,95%
6,50%
4,44%
3,83%
3,37%
5,23%
5,30%
5,28%
2,58%

Bijlage 3
Verdeling ICT-sub-sectoren als percentage van de totale ICT-sector
ICTGroothandel in
ICTProvincies
industriesector
ICT-apparatuur
dienstensector
Groningen
0,02%
0,1%
2,9%
Friesland
0,04%
0,2%
2,3%
Drenthe
0,03%
0,2%
1,8%
Overijssel
0,08%
0,4%
4,9%
Flevoland
0,04%
0,2%
2,7%
Gelderland
0,14%
0,8%
9,5%
Utrecht
0,11%
0,7%
10,4%
Noord-Holland
0,17%
1,4%
20,5%
Zuid-Holland
0,20%
1,7%
20,0%
Zeeland
0,01%
0,1%
1,0%
Noord-Brabant
0,28%
1,2%
11,9%
Limburg
0,06%
0,3%
3,7%
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Bijlage 4
Groei technologieën in aandeel van totaal aantal bedrijven
Digitale technologieën
Aandeel in totaal bedrijven ‘18
Internet of things (Oost-Nederland)
3,4%
Machine learning (Oost-Nederland)
3,5%
Autonoom (Oost-Nederland)
5,2%
Deep learning (Oost-Nederland)
1,5%
Big data (Oost-Nederland)
3,1%
Virtual reality (Oost-Nederland)
1,4%
Neurale netwerken (Oost-Nederland)
1,5%
Blockchain (Oost-Nederland)
0,9%
Artificial intelligence (Oost-Nederland)
2,4%
Augmented reality (Oost-Nederland)
1,3%
Industrie 4.0 (Oost-Nederland)
0,5%
Smart industrie (Oost-Nederland)
0,7%
Nfc (Oost-Nederland)
1,1%
5G (Oost-Nederland)
0,7%
Mixed reality (Oost-Nederland)
0,4%
Embedded systems (Oost-Nederland)
0,7%
Data analytics (Oost-Nederland)
0,3%
Satelliet (Oost-Nederland)
1,7%
Semiconductor (equipment) (OostNederland)
0,9%
Fotonica (Oost-Nederland)
0,3%
Cloud (Oost-Nederland)
9,1%
Data mining (Oost-Nederland)
0,3%
E-commerce (Oost-Nederland)
0,7%
Rfid (Oost-Nederland)
2,3%
Sensor (Oost-Nederland)
26,4%
Robot (Oost-Nederland)
10,6%
Algoritme (Oost-Nederland)
19,0%
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Groei %punten
2,9%
2,7%
1,6%
1,2%
1,0%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,4%
-0,5%
-0,9%
-1,3%
-1,5%
-9,1%

Bijlage 5
Computable Top 100 ICT-bedrijven https://www2.computable.nl/apps/cpi100.php
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Bijlage 6
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Bijlage 7
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Bijlage 8
Acties Nederlandse digitaliseringsstrategie (juli 2019)
Acties AI
Na de zomer komt het kabinet met een strategisch actieplan AI.
Na de zomer komt het kabinet met een beleidsplan voor AI, publieke waarden en mensenrechten. In
voorbeeldprojecten in verschillende sectoren worden de principes voor mensgerichte AI uitgewerkt. Met deze
projecten wordt een gemeenschappelijke kennisbasis ontwikkeld. De overheid wil hiermee een voorbeeldrol vervullen
in de samenleving.
Om de toepassing van AI in het midden- en kleinbedrijf te versnellen, wordt in Europa een netwerk van
expertisecentra (Digital Innovation Hubs) opgezet. Dit netwerk gaat samenwerken met de Smart Industry Hubs en
Fieldlabs.
Er komt een meerjarig onderzoeks- en innovatieprogramma voor AI (2020-2023). Onderdeel daarvan is het realiseren
van rond de 20 (excellente) AI-onderzoekslaboratoria van bedrijven en overheden bij verschillende Nederlandse
universiteiten. Inmiddels zijn er negen AI-labs, op het gebied van fintech, retail, automotive, en de zorg.
Om meer inzicht te krijgen in de impact van digitale technologieën, zoals AI, op werk, werkt het kabinet via de
Nationale Wetenschapsagenda aan een onderzoeksvoorstel ter waarde van circa € 3 miljoen.
We versterken internationale samenwerking onder andere met Duitsland, Frankrijk, de VS en Canada. In juli 2019 zal
er een innovatiemissie naar de VS plaatsvinden met de Minister-President en de Taskforce AI.
Acties Data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei
Partijen uit o.a. de logistiek, landbouw, mobiliteit, financiële dienstverlening en wetenschap zijn in mei gestart om een
datadeelcoalitie te vormen. Deze coalitie gaat ondernemers uit verschillende sectoren stimuleren om data veilig en
verantwoord met elkaar te delen. Daartoe wordt gewerkt aan een generiek stelsel12 van operationele, technische en
juridische afspraken. Doel is dat ondernemers de grip behouden over hun data en met wie zij die delen, zonder
daarvoor complexe bilaterale afspraken te hoeven maken.
Het kabinet zet zich ook op Europees niveau in om vrijwillig datadelen te stimuleren. Daarmee wil Nederland ook
innovatie over grenzen heen bevorderen.
Het kabinet ondersteunt GOFAIR om de beschikbaarheid van (wetenschappelijke) onderzoeksdata te verbeteren
middels certificering. Het kabinet onderzoekt hoe de toegang tot data in de automobielsector zich ontwikkelt en welk
beleid (zoals eventuele toegangsverplichtingen) hierbij passend is. En het kabinet onderzoekt hoe in de praktijk de
toegang tot data uit apparaten o.a. in de logistiek, landbouw en maakindustrie (juridisch) is geregeld.
Met NL DIGITAAL; Data Agenda Overheid zet de overheid in op datagedreven werken, het op orde krijgen van data,
en het mogelijk maken van datadeling. Het kabinet onderzoekt o.a. welke overheidsdata als high value dataset
beschikbaar gesteld kunnen worden en onderzoekt de mogelijkheid om naast een open data portaal ook een APIportaal te ontwikkelen voor datadeling met bedrijven.
Digitale inclusie en vaardigheden
Onderwijskoepels, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het Rijk organiseren tafels tussen onderwijs en
bedrijfsleven om concrete acties uit te werken die bijdragen het versterken van digitale vaardigheden in het primair en
voortgezet onderwijs.
Na de zomer wordt een herziening van het onderwijscurriculum voor het primair en voortgezet onderwijs
gepresenteerd die is ontwikkeld door teams van leraren en schoolleiders. Digitale geletterdheid is hier één van de
leergebieden.
De meerjarige actieagenda leven lang ontwikkelen wordt uitgewerkt via pilots met leerwerkloketten, het stimuleren
van de leercultuur in het MKB, een verkenning naar een persoonlijke digitale portal met scholingsmogelijkheden, het
stimuleren van een meer flexibel onderwijsaanbod voor volwassenen en individuele leer- en ontwikkelbudgetten. De
Tweede Kamer wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.
De VSNU, Nederland ICT, Nuffic en het ministerie van BZK werken aan een samenhangende aanpak om de
‘stayrate’ van internationale studenten in Nederland te verhogen.
Het kabinet houdt een pilot om een verblijfsregeling te creëren voor essentiële personeelsleden van startups,
afkomstig van buiten de EU.17.
Digitale overheid
Het kabinet investeert in innovaties in de overheid. Onder meer door het innovatiebudget en het programma Startup
in Residence dat wordt verbreed naar een interbestuurlijk programma.
Er wordt geïnvesteerd in de maatschappelijke dialoog, onder meer door werkconferenties, congressen, voorlichting
en het opzetten van een Historisch Algoritmisch Museum voor leerlingen van middelbare scholen.
Het kabinet komt met een beleidsbrief over artificiële intelligentie en publieke waarden.
De kansen en risico’s van besluitvorming op basis van algoritmen in relatie tot de bescherming en realisering van
publieke waarden worden onderzocht d.m.v. casestudies: sociale zekerheid, rechtspraak, zelfrijdende auto’s, peer-topeer energiehandel en content moderatie.
Uitvoering van NL DIGITAAL, de Data Agenda Overheid, wordt voortgezet; Acties zijn gericht op data op orde, data
openstellen, data gedreven problemen oplossen en –werken, verantwoord gebruik van data, en wet en regelgeving.
Er wordt aangesloten bij lopende initiatieven zoals armoede en schuldenproblematiek, energietransitie en
ondermijnende criminaliteit.
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Voor de Wet Digitale Overheid – of uitvoeringsregelingen – worden voorstellen gedaan gericht op veilig kunnen
inloggen bij (semi)overheidsinstanties.
Er wordt gewerkt aan inloggen op het betrouwbaarheidsniveau dat past bij de gevoeligheid van de gebruikte
persoonsgegevens.
Via verschillende initiatieven geven we het concept regie op gegevens vorm. Mensen kunnen persoonlijke data
downloaden in een gewaarmerkt document om te gebruiken bij het aanvragen van bv. schuldhulpverlening, een
hypotheek of een huurwoning.

Connectiviteit
Uiterlijk begin tweede kwartaal 2020 worden de 700, 1400 en 2100 MHz-banden geveild. In de loop van 2020 wordt
de 26,5 – 27,5 GHz-band beschikbaar gesteld voor commercieel gebruik indien er marktvraag naar is. Hierdoor komt
frequentieruimte beschikbaar om de groei aan mobiele datacommunicatie te faciliteren.
Op initiatief van Nederland ICT en het ministerie van EZK is een 5G-innovatienetwerk opgericht dat verschillende 5Ggerelateerde initiatieven (pilots, proeftuinen) samenbrengt. Doel is om het volledige Nederlandse 5G ecosysteem
(telecompartijen en overig bedrijfsleven, lokale, regionale en nationale overheden, kennisinstellingen) bijeen te
brengen voor kennisuitwisseling over innovatieve 5G-toepassingen en het verbinden van (bestaande) initiatieven
De Rijksoverheid spreekt met de VNG en gemeenten over het transparant maken van het lokale beleid (onder meer
door publicatie van het antennebeleid en de lokale tarieven voor de uitrol van infra) en de identificatie van
gemeentelijke good practices voor de uitrol.
Om goed voorbereid te zijn op de uitrol van 5G (antennes) wordt voor de zomer door mobiele operators, VNG en de
Rijksoverheid een uitgangspuntennotitie over de vernieuwing van het antenneconvenant vastgesteld.
Op www.samensnelinternet.nl is een model business case voor de aanleg en exploitatie van netwerken geplaatst, ter
bevordering van snelle connectiviteit in buitengebieden.
Er komt een update van de handreiking breedband voor gemeenten en van een kaart met de snelheid van vast
internet per adres.
Digitale weerbaarheid
Komende periode wordt ingezet op structurele en adaptieve risicobeheersing door te focussen op:
• Awareness – de bewustwording van de risico’s en het noodzakelijke niveau van de digitale weerbaarheid wordt
vergroot;
• Beheersmaatregelen en toezicht – de digitale weerbaarheid wordt structureel verhoogd en het toezicht wordt
versterkt;
• Oefenen en testen – inzicht verwerven in de effectiviteit van genomen maatregelen;
• Regie en interventie – partijen nemen hun verantwoordelijkheid en waar nodig wordt ingegrepen.
Komend jaar worden stappen gezet om het Landelijk Dekkend Stelsel te realiseren. Hiermee moet informatie over
cybersecurity breder, efficiënter en effectiever gedeeld worden tussen publieke en private partijen. Met de
Cybersecurity Alliantie is afgelopen najaar een aantal initiatieven gestart om kortlopende projecten in publiekprivaat
verband te ondersteunen.
Het DTC helpt bij de oprichting van samenwerkingsverbanden als het cyberweerbaarheidscentrum Noord-Nederland
(met name gericht op het MKB) en het cyberweerbaarheidscentrum Brainport (hightechindustrie). In 2019 is € 1 mln.
beschikbaar voor zeker 5 nieuwe samenwerkingsverbanden.
In 2019 lanceren de ministeries van JenV en EZK cybercrime- en cybersecuritycampagnes voor burgers en
ondernemers, die aanzetten tot concrete acties en gedragsverandering.
Nederland pleit ervoor dat de Europese Commissie overgaat tot het stellen van minimale digitale veiligheidseisen aan
alle met internet verbonden apparaten via de Radio Equipment Directive
Nederland streeft naar de voortvarende ontwikkeling en implementatie van cybersecurity certificering van ICTproducten, -diensten en -processen in de EU onder de Cyber Security Act.
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Bijlage 9
Apeldoorn
In Apeldoorn vindt men weinig kennisinstellingen. Hogeschool Saxion heeft hier wel een vestiging, maar daar
worden geen ICT-opleidingen aangeboden. Apeldoorn is goed voor zo’n 6800 banen in de ICT-sector verdeeld
over 699 ICT-bedrijven.
Apeldoorn IT https://www.apeldoorn-it.nl/
Apeldoorn IT’ is een netwerk van bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen (9 partners en 10 leden).
‘In dit netwerk wordt kennis gedeeld en de arbeidsmobiliteit bevorderd tussen organisaties’. Initiatiefnemers van
Apeldoorn IT zijn bedrijven als Centraal Beheer /Achmea, Belastingdienst, Kadaster, Saab, Hollander Techniek,
Luminis, KPN en Gemeente Apeldoorn. Aangesloten bedrijven hebben ‘Apeldoornse roots’, zijn IT-bedrijf of IT
vormt een substantieel deel van de bedrijfsvoering. Men zoekt actief de verbinding met het onderwijs en
stimuleert het delen van kennis.
Speerpunten van Apeldoorn-IT zijn:
• Kennisdelen
• Bevorderen arbeidsmobiliteit tussen organisaties (Apeldoorn IT organiseert om de twee jaar een congres
(gericht op de eigen medewerkers)
• Samenwerking in werving en loopbaangroei
• Profileren als aantrekkelijke IT-stad en regio
• Cross-overs verkennen
• Innovaties stimuleren. Zo werkt Apeldoorn IT aan pilots (innovatieprojecten) in samenwerking met gemeente
Apeldoorn en regionale bedrijven bijvoorbeeld op het gebied van 5G (verbeteren mobiliteit en zelfredzaamheid
in de zorg).
Politieacademie heeft in Apeldoorn een ‘Center of excellence’ op het gebied van (cyber)veiligheid. Met Saxion en
(Universiteit Twente) heeft de Politieacademie een samenwerking ‘iApeldoorn’, de onderwijsinstellingen gaan
gebruik maken van elkaars expertise, kennis en medewerkers, zowel rond onderwijsinhoudelijke vraagstukken als
bij overstijgende onderwijsvraagstukken, zoals flexibilisering en de inzet van ICT in het onderwijs.
Arnhem
In de regio Arnhem-Nijmegen biedt de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) als kennisinstelling ICT-gerelateerde
opleidingen aan via ICA (Informatica Communicatie Academie).
Meetup. https://www.meetup.com/nl-NL/ICT-Netwerk-Arnhem-Gelderland/
Meetup is een ICT Netwerk voor de regio Arnhem/ Gelderland. Dit netwerk staat open voor organisaties en
personen die actief zijn in het ICT-domein. IT is overal dus zowel IT ontwikkelende, implementerende en
gebruikende organisaties zijn welkom. Vanaf 2019 zal het netwerk met regelmaat bijeenkomsten voor
professionals organiseren. Doel is een netwerk te vormen, gezamenlijke interesses te belichten, kennis te delen,
samen te werken en nut en plezier aan en met elkaar te beleven. De HAN, Informatica Communicatie Academie,
faciliteert samen met haar partners de Meetups.
Arnhemse ICT-bedrijven:
Avisi, Breedband Arnhem, CGI, CCV, Dataplace Arnhem, (Luminis), Qsight, SIDN, ViQiT.
In de regio Arnhem zijn meer dan 700 ICT-bedrijven gevestigd.
Legal Valley
In de regio Arnhem/Nijmegen is Legal Valley gevestigd. Het doel van Legal Valley is de sterke juridische
regionale kracht een gezicht te geven en het verbinden van partijen. Onderwerpen: Nieuwe technologische
ontwikkelingen roepen nieuwe juridische vragen op, big data, AI et cetera.
Nijmegen
Naast de HAN is Radboud Universiteit (faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Infomatica) een
belangrijke kennisinstelling op het gebied van digitalisering.
Mercator Launch - https://www.mercatorlaunch.nl/
Mercator Launch is a support program for early phase entrepreneurship at the Heyendaal Campus in Nijmegen.
The program intends to showcase the ideas that students and researchers develop on campus and the start-ups
that emerge from these ideas. Op de campus is een aantal (meer dan 20) ICT-startups actief (AI, machine
learning, AR/ VR, blockchain).
ICT-netwerk Nijmegen http://www.ictnetwerknijmegen.nl/
Iedereen die iets doet met ICT is welkom bij ICT Netwerk Nijmegen (INN), van Softwareontwikkeling, onderzoek
naar IT-systemen, systeembeheer tot HRM op gebied van ICT. Aan het INN nemen studenten en medewerkers
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van de HAN en de Radboud Universiteit (RU) evenals bedrijven uit de omgeving Arnhem-Nijmegen deel. De HAN
biedt met het ‘Kenniscentrum business development & Co-creation’ een platform waar bedrijven zich kunnen
aanmelden. Hier kunnen bedrijven terecht die hun onderneming toekomstbestendig willen maken.
Twente
TalentIT
Stichting Talent IT is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en ICT-bedrijven. Ze willen de
uitstroom tegengaan door het IT-talent al tijdens de studie kennis te laten maken met de IT-bedrijven”. Via
TalentIT kiezen ze voor een werkplek bij een Twents IT-bedrijf dat zich bij TalentIT heeft aangesloten.
Cybersecurity Centrum Maakindustrie
Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie (CCM) focust zich op het digitaal weerbaar maken van de Nederlandse
maakindustrie. We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0
genoemd).
Twente47 Internet of Things
Twente47 is een initiatief van de Universiteit Twente en Novel-T. Twente47 brengt mensen, ideeën en
organisaties samen om met elkaar de groei en ontwikkeling van het Internet of Things te versnellen. Ze
ondersteunen de kennisinstituten bij het in de markt zetten van hun kennis en tools, helpen de markt bij het
vinden van de juiste oplossingen voor hun problemen. Met behulp van de faciliteiten, het netwerk en gerichte
ondersteuning kunnen nieuwe producten getest, ontwikkeld en geëvalueerd worden
Kennisinstellingen Saxion en UT
In de regio Twente zijn er met de Universiteit Twente en Saxion twee kennisinstellingen waar ICT-gerelateerde
studies worden aangeboden.
IR hub
Wij zijn een industrieconsortium van 17 partners in AR/ VR - De Europese digitale innovatie hub voor industriële
toegepaste Augmented en Virtual Reality, die samenwerking en innovatie tussen bedrijven, overheid en
kennisinstituten stimuleert, resulterend in business, kennis en faciliteiten van wereldklasse.
The Garden
Fieldlab The Garden geeft met haar partners support aan bedrijven in Oost-Nederland die zich richten op nieuwe
en veilige manieren van samenwerking in waardeketens. De partners experimenteren met de slimme verwerking
en de veilige uitwisseling van gegevens met het oog op de totstandbrenging van innovatieve services en
producten van het bedrijfsleven.
Zwolle
Een belangrijke voedingsbodem voor nieuw ICT-talent in de omgeving Zwolle is de aanwezigheid van het
Windesheim. Volgens onderzoek (regionale koplopers Oost-Nederland, 2017) studeren gemiddeld zo’n 200
studenten op dit vakgebied per jaar af. De instroom lag afgelopen jaar met ca. 500 studenten nog een stuk hoger.
Initiatieven rondom Zwolle zijn schaars. Een belangrijk initiatief en ook een redelijk uniek in zijn soort initiatief is
het Topcentrum E-Commerce in Zwolle (https://www.topcentrum.nl/). Er zijn ruim 30 organisaties bij dit
topcentrum betrokken, waaronder vooraanstaande e-tailers zoals Wehkamp.
E-Commerce is een groeiende business met nog veel ontwikkelpotentie. Om die reden is het belangrijk deze
regio op dit onderwerp te betrekken bij regio overstijgende initiatieven.
Deventer
Deventer maakt onderdeel van de stedendriehoek en cleantech regio. Saxion is de belangrijkste leverancier van
nieuw ICT-talent in het hoger onderwijs. Uit onderzoek volgt dat ca. 200 studenten per jaar afstuderen aan het
Saxion (Enschede + Deventer).
Binnen de cleantechregio ligt de focus vooral op duurzaamheid en circulariteit, maar wordt wel degelijk ook
aandacht besteed aan ‘slimme’ concepten, waar ICT onlosmakelijk mee verbonden is.
(https://www.cleantechregio.nl/).
Een ander lokaal platform is Deventer Informatiestad, wat een platform is voor het delen van onlinedata over
bedrijvigheid in Deventer (http://www.informatiestad.nl). Het initiatief lijkt breder te zijn dan ICT alleen.
Ede-Veenendaal-Wageningen
Rondom Ede-Veenendaal-Wageningen is ook een groot ICT cluster actief. In deze regio is er met de WUR een
kennisinstelling die ICT-gerelateerde studies aanbiedt. Daarnaast zijn er initiatieven in de vorm van een ‘ICTcampus’, waarbij ICT-ondernemers worden ondersteund en ICT-studenten in contact worden gebracht met
potentiële werkgevers. Ook ICT-Valley is gevestigd in deze regio. Hier worden ICT-bedrijven met elkaar
verbonden en wordt er geprobeerd om deze ICT-bedrijven te versterken door het delen van kennis en ervaring.
Verder is I3B https://www.i3b.org/ een netwerk van High-Tech bedrijven die actief zijn op het gebied van ICT for
Brain, Body & Behavior.
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Achterhoek
In de Achterhoek zit het Graafschap College - Techniek en Informatica ICT en Mediavormgeving.
Geen hogescholen of universiteiten. Er wordt in deze regio samengewerkt met onder andere de HAN, Saxion en
Universiteit Twente.
CIVON https://www.civon-innovatiecentrum.nl/ Het CIVON Innovatiecentrum is een leerhuis in de techniek en
Innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie. Projecten op het gebied van 3D printen, robotica,
digitalisering.
De Steck https://www.desteck.nu/ broedplaats/incubator.
ICT Hub Achterhoek http://www.icthub.nl/over-ict-hub/
De Achterhoek staat bekend als de regio voor “Smart Industry”. Veel maakbedrijven die bezig zijn met de stap
van het ‘oude werken’ naar ‘slimmer werken’, waarin automatisering en internet technologie centraal staan. Deze
maakbedrijven willen met ICT aan de slag, maar weten niet hoe. Stichting ICT HUB i.o. brengt innovatieve
maakbedrijven met een idee en studenten met ICT-kennis samen.
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Bijlage 10
Aanwezige bedrijven ontbijtsessie digitale koplopers:
Hibernis
Sigmax
Noldus
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Salland electronics
Switch IT
Group 2000
Previder
Inspiro
Ultimo
Tailor IT Training
CoMakeIT
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