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Samenvatting 
Economische kengetallen van de softwaresector 

 De softwaresector1 is een volwaardige en belangrijke economische sector in Nederland, met een 
omzet van 25,0 miljard euro en een bruto toegevoegde waarde van 17,3 miljard euro. Hiermee 
draagt de softwaresector 2,8 procent bij aan de Nederlandse economie (BNP). Deze 
toegevoegde waarde is minstens zo hoog als de meeste sleutelgebieden zoals gedefinieerd door 
het Innovatieplatform als strategische sectoren waarin Nederland internationaal uitblinkt in 
kennis en bedrijvigheid.  

 De omzetwaarde uit software is feitelijk nog groter omdat ook veel software wordt ontwikkeld 
en verkocht door bedrijven die formeel buiten de definitie van de softwaresector vallen zoals die 
door het CBS wordt gehanteerd. Als deze activiteit wel wordt meegeteld, kan de omvang van de 
toegevoegde waarde oplopen tot 24,3 miljard euro. Dat is een bijdrage van 3,9 % aan de 
nationale economie (BNP).  

 In Nederland wordt 10,2 miljard euro omgezet met de verkoop van door bedrijven 
zelfontwikkelde software. Het gaat dan om product- en maatwerksoftware (9,4 miljard) en 
embedded software (0,8 miljard). Programmeerwerk voor derden levert ook nog eens 4,0 
miljard euro op. Implementatie, testen, beheer en onderhoud dragen voor 3,8 miljard euro bij 
aan de totale omzet.  

 Bedrijven die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit de ontwikkeling en verkoop van software 
richten zich daar ook voornamelijk op. Software consultancy lijkt sterk verweven te zijn met de 
productie van software, maar de productie van software is niet verweven met consultancy.  

 De softwaresector biedt voor 192.000 fte aan werkgelegenheid, waarvan 68.000 fte in de 
softwareontwikkeling en 14.000 fte in onderzoek en ontwikkeling (O&O).  Het aandeel van O&O 
ligt bij softwareproducenten het hoogst met 8 à 9 procent.  

 
Kenmerken van softwareproducten 

 Vaak wordt gedacht dat in Nederland vooral maatwerksoftware wordt ontwikkeld. De omzet aan 
maatwerksoftware is 5,5 miljard per jaar. Daarnaast wordt in Nederland echter 3,9 miljard euro 
omgezet aan productsoftware. Hoe groter het bedrijf is, hoe groter het aandeel productsoftware 
is.  

 Op basis van het aantal bedrijven in de softwaresector dat software produceert, wordt geschat 
dat er in 2010 tussen de 30.000 en 35.000 softwareproducten op de Nederlandse markt zijn.  

 Software wordt voor ruim driekwart binnen of in opdracht van het eigen bedrijf ontwikkeld. Het 
overige kwart is gebaseerd op componenten die zijn ontwikkeld door derden en worden 
verwerkt in eigen software. Van de externe componenten is 54% afkomstig van closed source 
en 46% van open source licenties.  

 Een kwart van de bedrijven in de softwaresector heeft eindproducten of –diensten die 
gedeeltelijk of volledig open source zijn. Veel bedrijven die open source producten leveren, 
bieden daar maatwerkdiensten bij aan.  

                                               

1 Onder de softwaresector worden in dit onderzoek bedrijven in de CBS-categorie ‘dienstverlenende 
activiteiten op het gebied van informatietechnologie’ (SBI-categorie 62*) bedoeld, met uitzondering 
van beheer van computerfaciliteiten (SBI 6203). 
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 15% van de omzet uit softwareverkoop is op dit moment afkomstig uit Software-as-a-Service 
diensten.  

 
Innovatie 

 De softwaresector is een R&D-intensieve sector. Dit blijkt uit het percentage van de 
arbeidscapaciteit dat aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed (9% bij softwareproducen-
ten) en uit het percentage aanvragen voor de innovatieregeling WBSO (13,5% van het totaal). 
Bedrijven die relatief veel open source software gebruiken, doen meer aan onderzoek en 
ontwikkeling dan andere bedrijven. 

 De innovativiteit van de softwaresector blijkt ook uit het feit dat 23% van de omzet van 
bedrijven in deze sector uit nieuwe of verbeterde producten komt. Gemiddeld ligt dat in 
Nederland op 10%.  

 Voor deelname aan subsidieregelingen is er nog veel groei mogelijk in de softwaresector: zo 
maken de kleine MKB-bedrijven en de open source bedrijven nog relatief weinig gebruik van de 
WBSO-regeling.  

 Bedrijven die een relatief groot deel van hun omzet uit nieuwe producten halen, besteden veel 
capaciteit aan onderzoek en ontwikkeling; ze behalen hun omzet met name uit de verkoop van 
zelfontwikkelde software, ze leveren met name productsoftware en maken relatief vaak gebruik 
van SaaS-constructies. 

 

Internationale context 

 De softwaresector in Nederland is sterk op de binnenlandse markt gericht. Daarnaast is er ook 
export. 1,93 miljard euro van de inkomsten is afkomstig uit het buitenland. Hiervan nemen de 
productsoftwarebedrijven een ruime meerderheid voor hun rekening. 

 Tweederde van de totale export van de softwaresector gaat naar West-Europa, nog eens ruim 
20 procent van de export gaat naar Noord-Amerika.  

 Van alle software die door bedrijven in Nederland wordt ontwikkeld, wordt 7,9 procent in het 
buitenland geproduceerd, waarvan de helft (4,0 procent) in eigen vestigingen. Offshoring speelt 
binnen de Nederlandse softwareontwikkeling nauwelijks een rol van betekenis. In totaal gaat 
het om slechts 2,6 procent van alle softwareontwikkeling.  

 
Software in breder perspectief 

 ‘Virtualisatie’ van fysieke producten (die steeds meer software bevatten) en het als 
softwareproduct verkopen van gestandaardiseerde dienstverlening zijn trends die het aandeel 
software-intensieve bedrijven buiten de sector zal doen toenemen. Deze blijven echter buiten 
de officiële statistieken over softwareproductie in Nederland. 

 Dwars door de economie zijn er daarnaast organisaties die voor intern gebruik softwareproduc-
ten of –diensten voortbrengen. Het belang van software in en voor de Nederlandse economie is 
vele malen groter dan de omvang van de softwaresector zelf.  

 Verder onderzoek is nodig om het economisch belang van deze software in breder perspectief 
goed in kaart te brengen. Dit onderzoek zou zich moeten richten op het in kaart brengen van de 
software-intensiteit van andere sectoren dan de softwaresector. Alleen zo wordt de daadwerke-
lijk economische bijdrage van software inzichtelijk. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling van de studie 

In 2008 stelde ICT~Office in een rapport over de productsoftwaresector in Nederland vast 
dat het moeilijk is om te achterhalen wat de toegevoegde waarde van de softwaresector voor 
Nederland is wegens het gebrek aan controleerbare gegevens.2 De cijfers van het CBS geven 
vooral inzicht in de omvang van de Nederlandse ICT-branche en minder in de samenstelling 
ervan. Over het specifieke belang voor de Nederlandse economie van het ontwikkelen en 
verkopen van software en diensten op software ontbreken de noodzakelijke gegevens. Het 
CBS heeft niet de ruimte en de middelen om daar dieper onderzoek naar te kunnen doen. 

ICT~Office heeft daarom onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om een studie te starten naar 
de omvang en de economische betekenis van de softwaresector voor Nederland en de 
samenstelling van verschillende activiteiten rond software. Hiermee zou tevens een 
verdieping kunnen worden gegeven aan de basisgegevens, zoals die door het CBS worden 
verzameld. 

In Finland wordt al enige tijd jaarlijks een onderzoek gedaan naar de rol en betekenis van 
het ontwikkelen en verkopen van software en diensten op software voor de Finse economie.3 
Dit onderzoek is mede tot uitgangspunt genomen bij het formuleren van de vraagstelling 
voor dit Nederlandse onderzoek. 

1.2 De softwaresector in Nederland 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende sectoren van de ICT- 
branche. De ICT-branche bestaat uit bedrijven in hardware & kantoortechnologie, software & 
dienstverlening en telecommunicatie. In Nederland is de omvang van de hardware-industrie 
relatief bescheiden, zeker vergeleken met landen als Finland, Zuid-Korea en Japan. In 
Finland is juist de softwaresector ten opzichte van de hardware-industrie klein. Het 
internationale vergelijk tussen ICT-sectoren, zoals dat bijvoorbeeld door de OECD wordt 
gemaakt, verhult daardoor de grote verschillen die er bestaan tussen de verschillende 
landen.4  Dit is een van de redenen waarom we in dit rapport specifiek inzoomen op de 
softwaresector. 

Buiten de ICT-branche wordt software door heel veel bedrijven in tal van industriesectoren 
geproduceerd. Deels gebeurt dat in eigen beheer (zoals door financiële instellingen en 
logistieke bedrijven), deels is de verkoop van softwareproducten of diensten een 
nevenactiviteit. Het is daarom van belang om duidelijk aan te geven welke bedrijven wel en 
welke bedrijven niet tot de softwaresector behoren.  

In deze studie hebben we voor een enge definitie van ‘softwaresector’ gekozen. Dit zijn alle 
organisaties die binnen de CBS-definitie vallen onder de categorie dienstverlenende 
activiteiten op het gebied van informatietechnologie, met uitzondering van beheer van 

                                               

2 ICT~Office (2008). Software als product: grote kansen voor een klein land. 
3 Helsinki University of Technology, National Software Survey 2009, http://www.sbl.tkk.fi/oskari. 
4 Zie bijvoorbeeld de OECD Key ICT Indicators (Share of ICT value added in the business sector value 

added, 1995 en 2006). 
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computerfaciliteiten. In termen van de standaardcodering van het CBS gaat het dan om alle 
bedrijven uit de categorie SBI 62*, met uitzondering van SBI 6203. In Tabel 1 is een 
gedetailleerd overzicht gegeven van alle categorieën die in dit onderzoek zijn meegenomen. 
De cijfers in de grafieken en tabellen in de volgende hoofdstukken verwijzen naar de SBI-
codes uit Tabel 1. Met deze enge definitie worden bedrijven afgedekt die actief zijn in 
software en dienstverlening. Hardware, kantoortechnologie en telecommunicatie zijn geen 
onderdeel van deze studie, evenmin organisaties die wel software produceren, maar niet als 
bedrijf in de informatietechnologie staan geregistreerd. 

Tabel 1. Codering economische hoofdactiviteiten op basis van SBI-2008 

Omschrijving SBI 

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 62* 

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software 6201 

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware 620101 

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware 620102 

Advisering op het gebied van informatietechnologie 6202 

Hardware consultancy 620201 

Software consultancy 620202 

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 6209 

Implementeren van software 620901 

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 620909 

 

Voor aanvang van deze studie was er slechts cijfermateriaal op geaggregeerd niveau 
beschikbaar over de omvang en economische waarde van de softwaresector in Nederland. 
Over het type activiteiten en de onderlinge verdeling daarvan, bestonden geen data. Om 
deze data boven tafel te krijgen heeft Dialogic rechtstreeks op niveau van individuele 
bedrijven data verzameld met een survey. Deze data zijn geaggregeerd, waardoor niet 
alleen de omvang en waarde van de softwaresector kan worden berekend, maar ook de 
samenstelling ervan. Een uitgebreide beschrijving van de methode is te lezen in hoofdstuk 7. 



2 Economische kengetallen 

2.1 Omvang van de softwaresector 

Alle organisaties in Nederland die commerciële activiteiten ontplooien, moeten zich inschrijven in het 
register van de Kamer van Koophandel. Het register gebruikt dezelfde indeling als het CBS. In 
principe is zo het aantal bedrijven dat in de softwaresector actief is (SBI 62*) direct te achterhalen. 
Na opschonen van de bronbestanden en aanvulling vanuit de ledenlijst van ICT~Office resteren er 
24.370 bedrijven.5  

Deze bedrijven zijn over heel Nederland verspreid.6 In onderstaande figuur zijn alle bedrijven uit de 
(representatieve) steekproef geplot op de kaart van Nederland. Hierbij geeft de tint van de stippen 
het aantal bedrijven weer dat daar gevestigd is. Hoe donkerder de stip hoe hoger de concentratie. 
Dit soort concentraties treffen we vooral aan rond (technische) universiteiten. Een ander opvallend 
gegeven is de sterke concentratie in het lint van de Veluwezoom tot aan Harderwijk. Dit is de erfenis 
van het Baan-imperium.  

 

Figuur 1: Spreiding softwarebedrijven over Nederland (SBI 62*, n=721) 

                                               

5  Het KvK-adressenbestand is opgeschoond door alleen de hoofdvestigingen van ondernemingen (dus geen 
verenigingen of stichtingen) die economisch actief zijn, mee te nemen. Over de laatste dimensie is een extra 
controle uitgevoerd door steekproefsgewijs (n=250) te controleren of het bedrijf in kwestie een werkende 
website had of anderszins online te vinden was (bijvoorbeeld via LinkedIn-profielen). Dat bleek in 80% van de 
gevallen zo te zijn. De omvang van het steekproefkader is daarom vermenigvuldigd met de factor 0,8. 

6 Ook wanneer er verder ingezoomd wordt op de spreiding van bedrijven per economische hoofdactiviteit, is 
weinig clustering waar te nemen. Zo zijn bedrijven die voornamelijk zelfontwikkelde software verkopen (SBI 
6201*) gevestigd in heel Nederland. Opvallend is echter wel dat bedrijven met als hoofdactiviteit “verkoop van 
zelfontwikkelde producten die een substantiële softwarecomponent bevatten (embedded software)” relatief vaak 
gevestigd zijn in het noordoosten van Nederland. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat deze 
groep bedrijven relatief klein is (n=20) en dat we in deze studie niet hebben kunnen controleren op de 
representativiteit in de spreiding van bedrijven over Nederland. 
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Op basis van de resultaten van het onderzoek kan vervolgens de totale omzet van de Nederlandse 
softwaresector worden geschat op 25,0 miljard euro. Ter vergelijk: het CBS komt in 2008 uit op een 
totale omzet van 23,1 miljard euro bij 22.560 bedrijven. In Finland, dat zoals gezegd heel hoog 
scoort op het aandeel ICT-industrie in de nationale economie, bedraagt de totale omzet 3,1 miljard 
euro in 2008. Gecorrigeerd voor BNP komt dat neer op 9,4 miljard euro – nog altijd slechts 40% van 
de omzet in Nederland. 

De totale werkgelegenheid in de softwaresector bedraagt 192.068 arbeidsplaatsen (fte). Dat getal 
ligt hoger dan het totaal waar het CBS op uitkomt, 162.300 fte. Dat komt omdat het aantal 
middelkleine bedrijven (5-50 personen) in onze steekproef is oververtegenwoordigd.  

De verdeling van de arbeidsplaatsen over de bedrijven is heel scheef. Tweederde van de bedrijven 
heeft maar één medewerker (1 fte). Samen zijn ze goed voor 7,9% van de werkgelegenheid.7 De 
bedrijven van 500 fte of meer komen samen uit op 29,3%. De scheve verdeling kan ook anders 
worden geïnterpreteerd: er is, gegeven het grote aantal zeer kleine bedrijven, nog heel veel ruimte 
voor doorgroei. 

Op basis van de omzet kan de toegevoegde waarde worden berekend. De bruto toegevoegde waarde 
is de omzet minus de kosten voor de inkoop (inclusief inhuur personeel van buiten) en is een maat 
voor de bijdrage van een industriesector aan de nationale economie. Omdat de overige kosten als 
percentage van de omzet bij het CBS relatief hoog zijn in vergelijking met de opgaven van de 
respondenten uit het onderzoek van Dialogic – en de netto toegevoegde waarde vrijwel gelijk is – 
komt het totaal voor de bruto toegevoegde waarde bij het CBS lager uit dan bij Dialogic. De totalen 
zijn respectievelijk 12,8 en 17,3 miljard euro, of 2,2% tegen 2,8% van het bruto nationaal product. 

11,4%

10,5%

44,1%

58,4% 9,2%

44,5%

21,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CBS

Dialogic Netto TW

Personeelskosten

Inkoop personeel

Overig

 

Figuur 2: Opsplitsing omzet naar aandeel kosten, SBI 6201, 6202 & 6209, Dialogic (2010) en CBS (2008) 

 

                                               

7 De onderverdeling naar bedrijfsgrootte is gemaakt op basis van cijfers van het CBS (2009). Op basis van het 
totaal van het CBS (22.560) komt dat neer op 1,19 fte per bedrijf. Het gemiddelde ligt boven de 1,0 fte omdat 
het CBS in het totaal van bedrijven niet hele kleine bedrijven (<0,5 fte) meetelt. 
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Tabel 2. Overzicht van de bijdrage van de softwaresector aan de Nederlandse economie 

 

Cijfers CBS en Dialogic nader vergeleken 

Er bestaan onderlinge verschillen tussen de geaggregeerde cijfers van dit onderzoek en die 
van het CBS. Deze zijn voor een belangrijk deel te verklaren door een licht andere 
samenstelling van de steekproef, waardoor doorberekening van de uitkomsten leidt tot een 
andere uitkomst. De cijfers van het CBS zijn daarnaast gebaseerd op de vorige indeling van 
bedrijven in de SBI-categorie 72* (SBI-1993). Voor de door Dialogic onderzochte nieuwe 
categorie 62* (uit de nieuwe indeling SBI-2008) is bij het CBS nog geen vergelijkbare data 
beschikbaar.  

Voor de grafieken en tabellen in de volgende hoofdstukken is gebruikgemaakt van de 
verdeling op basis van de omzet. De schattingen van Dialogic en het CBS voor de totale 
omzet wijken nauwelijks van elkaar af. Dit is een validatie van de uitkomsten van dit 
onderzoek. In het vervolg van het rapport wordt doorgerekend met de omzetciifers van 
Dialogic. 

Dialogic  
(2010) 

SBI 2008 

CBS  
(2008) 

SBI 1993 

Omzet (miljoen euro) 25.024 23.137 

Aantal bedrijven 24.370 22.5608

Werkgelegenheid (fte) 192.068 162.300 

Omzet per werknemer (euro) 130.287 142.554 

Bruto toegevoegde waarde 17.267 12.837 

Bruto toegevoegde waarde (% BNP) 2,8% 2,2% 

Netto toegevoegde waarde (% omzet) 10,5% 11,4% 
 
Software is dus niet alleen van belang omdat het in heel veel industriesectoren wordt gebruikt, maar 
levert als industriesector op zichzelf al een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Dat 
belang wordt nog duidelijker als we de toegevoegde waarde van de softwaresector afzetten tegen de 
toegevoegde waarde van een aantal Sleutelgebieden. Sleutelgebieden zijn strategische sectoren 
waarin Nederland volgens het Innovatieplatform internationaal uitblinkt in kennis en bedrijvigheid.9  

                                               

8 Voor het aantal bedrijven is de nieuwe SBI-indeling al wel beschikbaar en zijn ook gegevens bekend over 2009. 
Het totaal voor de categorie SBI 62* (exclusief SBI 6203) is 22.560 bedrijven. CBS telt eenpersoonsbedrijven 
met minder dan 1 fte (4,2% van de totale werkgelegenheid) niet mee. Als we deze bedrijven wel meenemen 
(en een gemiddelde van 0,5 fte als schatting aanhouden) komen er 1895 bedrijven bij. Het totaal aantal 
bedrijven komt dan uit op 24.445 (tegen 24.370 bij Dialogic). 

9  Zie onder andere Tilburg, R. van en Bekkers, F. (2004). Voorstellen Sleutelgebieden-aanpak. Ambitie, 
excellentie en actie. Van dijkgraaf tot art director: voorstellen tot actie van het Innovatieplatform. Den Haag: 
Innovatieplatform. 
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Tabel 3. Overzicht van de bijdrage van de softwaresector aan de Nederlandse economie in vergelijking met andere sectoren 

Sector Jaar als % BNP 

Softwaresector (Dialogic) 2010 2,8% 

Sleutelgebied:10   

Chemie 2008 2,0-2,5% 

Creatieve industrie 2008 >3.0% 

Food & Flowers 2008 2,5-3,0% 

Hightech systems & Materialen 2008 >3.0% 

Pensioenen & verzekeringen 2008 2,0-2,5% 

Water 2008 <1.5% 
 

 

 

De softwaresector kan verder worden opgesplitst in een aantal specifieke sectoren. Op het hoogste 
niveau kunnen we de driedeling aanbrengen tussen de kerngroepen van bedrijven die zelf software 
produceren (SBI 6201), bedrijven die consultancydiensten aanbieden (SBI 6202) en bedrijven die 
software implementeren en overige diensten op het gebied van ICT leveren (SBI 6209).  

De softwaresector in breder perspectief 

Bij de cijfers van de softwaresector moet verder de kanttekening worden geplaatst dat 
er een groot percentage bedrijven is dat wel ICT-bedrijf is, maar niet in SBI-categorie 
62* is ingedeeld. Deze horen daar in feite wel in thuis – een punt waar we in hoofdstuk 
6 verder op ingaan. Als we deze bedrijven bij de oorspronkelijke groep optellen, komen 
we uit op een veel hogere totale toevoegde waarde. De toegevoegde waarde wordt dan 
geschat op 24,3 miljard euro of 3,9% van het BNP. 

Tabel 4. Verdeling omzet, bruto toegevoegde waarde en fte per SBI-groep (miljoen euro) 

 Label SBI 
Dialogic 
(2010) 

% 

Softwareproductie 6201 € 17.025 68,0% 

Consultancy 6202 € 6.526 26,1% Omzet 

Overige ICT-diensten 6209 € 1.473 5,9% 

Softwareproductie 6201 € 11.746 68,0% 

Consultancy 6202 € 4.630 26,8% Toegevoegde waarde (bruto) 

Overige ICT-diensten 6209 € 891 5,2% 

Softwareproductie 6201 116.429 60,6% 

Consultancy 6202 62.210 32,4% Fte 

Overige ICT-diensten 6209 13.429 7,0% 

 

                                               

10 Zie http://www.innovatieplatform.nl/projecten/Nederland%20in%20de%20Wereld/sleutelgebieden/foto.pdf. 
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De softwareproducerende bedrijven (SBI 6201) zijn verreweg de grootste groep. In termen van 
omzet (17,0 miljard euro) en bruto toegevoegde waarde (11,7 miljard euro) is deze groep goed voor 
tweederde van het totaal. In vergelijking met de omzet en toegevoegde waarde (beide 68%) is het 
relatieve aandeel in werkgelegenheid wat lager (61%). De restcategorie ‘overige ICT-diensten’ is 
veel kleiner dan de andere twee categorieën, maar levert naar verhouding wel een relatief grote 
bijdrage aan de werkgelegenheid. 

68,0%

26,1%

5,9%

 
Figuur 3: Verdeling in omzet 

68,0%

26,8%

5,2%

 
Figuur 4: Verdeling in 
toegevoegde waarde (bruto)11

60,6%
32,4%

7,0%

 
Figuur 5: Verdeling in fte12

6201

6202

6209

 

2.2 Inkomstenbronnen 

In de SBI-categorieën van het CBS is er een onderscheid te maken tussen softwareproductie, 
consultancy en implementatie. In de praktijk echter loopt de verdeling door elkaar. Dat wil zeggen 
dat bedrijven uit de verschillende categorieën vaak meerdere activiteiten naast elkaar ontplooien. 
Softwareproducerende bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook inkomsten halen uit consultancy en 
omgekeerd. In Tabel 5 en Figuur 6 is een onderverdeling gemaakt naar negen verschillende soorten 
inkomstenbronnen. 

Tabel 5. Onderverdeling naar negen verschillende soorten inkomstenbronnen (dichotoom) SBI 62* (miljoen euro) 

 
Dialogic 
(2010) 

% 

Verkoop van zelfgerealiseerde software (product- of maatwerksoftware) € 9.392 37,5% 
Verkoop van zelfontwikkelde producten die een substantiële softwarecomponent bevatten 
(embedded software) 

€ 803 3,2% 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) € 3.986 15,9% 

Implementatie en/of testen van software € 1.533 6,1% 

Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties € 2.231 8,9% 

Overige consultancy met betrekking tot software € 2.225 8,9% 

Verkoop van software van derden (software reseller) € 437 1,7% 

Overige, aan de softwaresector gerelateerde producten of diensten € 1.780 7,1% 

Overige, niet aan de softwaresector gerelateerde activiteiten € 2.638 10,5% 

Totaal € 25.024 100% 

 

 

                                               

11 De verdeling naar toegevoegde waarde is gebaseerd op de verhouding tussen omzet en toegevoegde waarde 
uit de survey, toegepast op de toegevoegde waarde gegevens van het CBS. 

12 De verdeling naar fte is gebaseerd op de verhouding tussen omzet en fte uit de survey, toegepast op fte-
gegevens van het CBS. 
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Figuur 6: Onderverdeling naar negen verschillende soorten inkomstenbronnen (SBI 62*) 

Uit Tabel 5 kan worden afgeleid dat er in Nederland in totaal voor 10,2 miljard euro aan software 
wordt omgezet of 41% van de totale omzet van de sector (verkoop product- en maatwerksoftware + 
embedded software). Dat is veel lager dan het aandeel van de softwareproducerende sector (SBI 
6201) uit Figuur 5 (68%). Dat betekent dat softwareproductie belangrijke economische uitstralings-
effecten heeft. Met andere woorden, de productie van software is de basis waar andere activiteiten 
zoals consultancy en implementatie op berusten. Zonder deze basis zouden deze afgeleide 
activiteiten niet bestaan en zou de omvang van de softwaresector veel kleiner zijn. 

Voor de subsector softwareproductie (SBI 6201) zijn de inkomsten uit softwareproductie uiteraard 
veel hoger dan voor de subsector consultancy (SBI 6202). Het omgekeerde geldt natuurlijk voor 
inkomsten uit consultancy. Wel zijn de inkomsten bij consultancy veel meer gespreid dan bij 
softwareproductie. Daar is de focus op de kernactiviteiten – productie van (embedded) software – 
relatief sterk. Toch is zelfs voor softwareproducerende bedrijven (SBI 6201) het aandeel van 
softwareproductie niet meer dan 51%. Dat onderstreept nogmaals het bredere belang van 
softwareproductie.  
 

 

 
Tabel 6. Onderverdeling naar negen verschillende soorten inkomstenbronnen | onderverdeling naar softwareproductie (SBI 6201) 
en consultancy (SBI 6202) 

Programmeerwerk: product of dienst? 

Programmeerwerk voor derden wordt volgens de reguliere SBI-indeling gezien als activiteit en 
dus onder SBI 6202 geschaard, niet onder SBI 6101. De activiteit brengt als product wel software 
voort en zou dan juist onder SBI 6101 moeten worden meegeteld. In dat geval neemt het belang 
van softwareproductie als activiteit toe van 42% naar 59%. Dit geldt ook voor softwareproductie 
binnen de categorie SBI 6201. Tellen we programmeerwerk voor derden bij softwareproductie, 
dan stijgt het aandeel van 51% naar 70%. 
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Inkomsten %  Inkomsten  % 

 
Softwareproductie 

(6201) 
 Consultancy (6202) 

€ 7.934 46,6%  € 1.207 18,5% Verkoop van zelfgerealiseerde software (product- of maatwerksoftware) 

Verkoop van zelfontwikkelde producten die een substantiële softwarecompo-
nent bevatten (embedded software) € 715 4,2%  € 46 0,7% 

€ 3.252 19,1%  € 679 10,4% Programmeerwerk voor derden (inhuur) 

€ 970 5,7%  € 437 6,7% Implementatie en/of testen van software 

€ 1.209 7,1%  € 881 13,5% Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties 

€ 596 3,5%  € 1.364 20,9% Overige consultancy met betrekking tot software 

€ 119 0,7%  € 241 3,7% Verkoop van software van derden (software reseller) 

€ 970 5,7%  € 594 9,1% Overige, aan de softwaresector gerelateerde producten of diensten 

€ 1.260 7,4%  € 1.077 16,5% Overige, niet aan de softwaresector gerelateerde activiteiten 

 € 17.025 100%  € 6.526 100% Totaal 
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Figuur 7: Onderverdeling naar negen verschillende soorten 
inkomstenbronnen | softwareproductie (SBI 6201) 
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Figuur 8: Onderverdeling naar negen verschillende soorten 
inkomstenbronnen | consultancy (SBI 6202) 

 

Wanneer we de drie hoofdcategorieën nog verder opsplitsen, komt een aantal verschillen aan het 
licht dat anders wegvalt. Voor producenten van standaardsoftware (SBI 620101) zijn implementatie 
en testen (12%) en met name support (16%) – naast de verkoop van software – ook belangrijke 
bronnen van inkomsten. Voor producenten van maatwerksoftware (SBI 620102) zijn de inkomsten 
uit inhuur programmeerwerk voor derden de belangrijkste nevenbron van inkomsten (20%). 
Bepaalde activiteiten voor consultancybedrijven zijn vertekend doordat hardware consultancybedrij-
ven in het totaal van 6202 zijn meegenomen. Hierdoor is het belang van softwareproductie en van 
support en beheer in die subcategorie licht onderschat en het belang van software consultancy en 
overige softwaregerelateerde diensten juist licht overschat. 

Het verschil in profiel van bedrijven komt nog duidelijker naar voren in de volgende figuur. Hier zijn 
de bedrijven niet ingedeeld op basis van de SBI-code, maar op basis van de activiteit waaruit ze de 
meeste inkomsten behalen. Over het algemeen is het aandeel van de hoofdactiviteit zeer hoog. Bij 
(1) Verkoop van software ligt dit aandeel bijvoorbeeld op 88%. Dit betekent dat bij bedrijven die als 
hoofdactiviteit ‘verkoop van software’ hebben, 88% van de inkomsten ook afkomstig is van de 
verkoop van software. De aandelen voor (6) Overige consultancy (65%) en met name (5) Support 
en beheer (54%) en (4) Implementatie en/of testen (51%) liggen veel lager. Dat is in lijn met de 
eerdere observatie dat de spreiding naar activiteiten bij consultancy relatief hoog is. Opvallend is dat 
bij alle drie de typen activiteiten de inkomsten uit de verkoop van software ook relatief hoog zijn 
(respectievelijk 11%, 17% en 13%).13 Consultancy lijkt dus sterk verweven te zijn met de productie 
van software maar andersom geldt dit niet. De productie van software gaat nauwelijks samen met 
consultancy (of met welke andere activiteit dan ook). 

                                               

13 Het CBS telt (4) “Implementeren en/of testen van software” mee bij SBI 6209 (“Overige diensten”) omdat het 
om een uitvoerende activiteit gaat en niet om advisering (SBI 6202). Conceptueel is dat een zuivere indeling. 
In de praktijk is het onderscheid tussen uitvoering en advisering niet altijd even makkelijk te maken. Op basis 
van de profielen van Tabel 6 en Figuur 9 zou (4) echter eerder bij SBI 6102 dan bij SBI 6209 worden 
ingedeeld. 
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Figuur 9: Onderverdeling naar negen verschillende soorten inkomstenbronnen, verdeeld naar de activiteit waar 
organisaties aangeven de meeste inkomsten uit te behalen 
 

(7) Software reselling is een interessante categorie. De categorie herbergt de meest hybride groep 
van bedrijven. Het aandeel van de kernactiviteit – verkoop van software van derden – is minder dan 
de helft van de totale inkomsten (43%). In deze categorie is support en beheer (14%) ook een 
belangrijke bron van inkomsten, en in mindere mate overige aan software gerelateerde dienstverle-
ning (11%). 
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2.3 Verdeling arbeidscapaciteit 

Om de inkomsten uit de vorige paragraaf te kunnen genereren, moeten de bedrijven uiteraard eerst 
activiteiten ontplooien om de producten en/of diensten te produceren. Dit is de input- of uitgaven-
kant. Deze is in de survey bepaald door aan bedrijven te vragen welk aandeel van hun 
arbeidscapaciteit ze besteden aan de zes activiteiten uit Tabel 7. De uitgaven zijn uitgedrukt in 
aantal fte, niet in arbeidsplaatsen. De belangrijkste activiteit is softwareontwikkeling. Dat levert voor 
in Nederland in totaal 67.888 fte op. Samen met implementatie (46.612 fte) en ondersteuning 
(26.908 fte) zijn de kernactiviteiten goed voor bijna driekwart (74%) van de werkgelegenheid.14  

Tabel 7. Onderverdeling arbeidscapaciteit (fte) in zes typen activiteiten (SBI 62*) 

CBS 
 (2008) 

Dialogic  
(2010) 

 % 

Softwareontwikkeling 57.367 67.888 35,3% 

Implementatie 39.388 46.612 24,3% 

Ondersteuning 22.737 26.908 14,0% 

Verkoop en/of marketing 15.901 18.818 9,8% 

R&D 12.063 14.276 7,4% 

Overige 14.843 17.566 9,1% 

Totaal 162.300 192.069 100% 

 

35,3%

24,3%

14,0%

9,8%
7,4% 9,1%

Softwareontwikkeling

Implementatie

Ondersteuning

Verkoop en/of marketing
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 Figuur 10: Onderverdeling arbeidscapaciteit in zes typen activiteiten (SBI 6201, 6202, 6209) 

Voor softwareproducerende bedrijven (SBI 620101 en 620102) is de ontwikkeling van software 
uiteraard de belangrijkste activiteit. Het aandeel is echter lager dan wellicht in eerste instantie zou 
kunnen worden verondersteld. Dat komt omdat implementatie en ondersteuning (met name bij 
standaardsoftware) ook belangrijke activiteiten zijn die aan de basis liggen van de verkoop van 
software. Voor bedrijven uit de categorie implementatie (SBI 620901) is implementatie uiteraard de 
belangrijkste inputactiviteit. Dat geldt ook voor de consultancybedrijven. Overige ICT-dienstverlening 
(SBI 620909) is wederom de meest hybride categorie. Hier is de activiteit ondersteuning relatief 
belangrijk.  

                                               

14 Het aantal werknemers dat zich met de ontwikkeling van software bezighoudt (68.000) staat in schril contrast 
met het aantal IT-studenten dat jaarlijks instroomt (ca. 5.000). Dat is 7% van het totaal – nauwelijks genoeg 
om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.  
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Tabel 8. Onderverdeling arbeidscapaciteit (%) in zes typen activiteiten 

 Softwareproductie Consultancy Overige dienstverlening 

 standaard maatwerk hardware software implementatie overig 

 620101 620102 620201 620202 620901 620902 

Softwareontwikkeling 44,8% 51,4% 26,6% 24,6% 23,9% 22,7% 

Implementatie 14,1% 13,3% 37,5% 32,6% 32,2% 27,5% 

Ondersteuning 15,3% 10,1% 13,9% 16,7% 11,7% 17,2% 

Verkoop en/of marketing 10,5% 8,7% 14,3% 9,5% 13,9% 11,0% 

Onderzoek & ontwikkeling 8,4% 9,4% 3,9% 6,3% 6,5% 5,5% 

Overige 7,0% 7,1% 3,7% 10,2% 11,9% 16,0% 

 

Softwareontwikkeling en R&D liggen dicht bij elkaar. Het aandeel van onderzoek & ontwikkeling is bij 
softwareproductie (SBI 6201) inderdaad het hoogst (8-9%). Het verschil met de andere categorieën 
is echter niet al te groot. Daaruit blijkt in ieder geval dat softwareproducenten zelf weldegelijk een 
goed onderscheid kunnen maken tussen softwareontwikkeling en R&D. We treffen, zoals vooraf 
verondersteld, het hoogste percentage onderzoek & ontwikkeling aan bij maatwerksoftware (SBI 
620102). Ook in dit geval zijn de verschillen echter klein.15  

Volgens beschikbare gegevens bij het CBS is het percentage eigen R&D-personeel ten opzichte van 
het totale personeel (uitgedrukt in fte) 3,3%.16 Dat is veel lager dan de 7,3% voor de sector 62* in 
deze studie. Dat komt omdat de CBS-cijfers uitgaan van een verdeling in personeel terwijl de 
verdeling bij Dialogic uitgaat van een verdeling in tijd. Er zijn slechts weinig bedrijven die fulltime 
(dedicated) onderzoekers in dienst hebben. Dat is meestal voorbehouden aan grote bedrijven. Dat 
betekent niet dat er in andere bedrijven geen onderzoek wordt gedaan. Dat gebeurt dan als 
onderdeel van de reguliere (factureerbare) werkzaamheden. Een deel van die werkzaamheden wordt 
gereserveerd voor niet-factureerbare R&D-werkzaamheden. Deze uren worden bij Dialogic wel 
meegenomen, bij het CBS niet.  

In hoofdstuk 1 gaan we verder in op de verschillen in R&D en mate van innovativiteit tussen de 
verschillende sectoren. 

 

                                               

15 In het Finse onderzoek is het aandeel R&D onder softwareproducenten wel veel hoger (27,0%) dan onder de 
andere categorieën (software product contracting: 11,5% en consulting firms: 7,7%). Opvallend zijn de hele 
hoge percentages. R&D is in dit onderzoek uitgedrukt als percentage van de omzet (en niet als percentage van 
de arbeidscapaciteit) maar dat verklaart slechts ten dele het verschil.  

16 CBS heeft alleen vergelijkbare cijfers volgens de oude SBI(1993)-indeling. Deze cijfers hebben betrekking op 
de oude indeling voor dienstverlenende activiteiten in de informatietechnologie, SBI 72* (SBI 1993). 



3 Producttypen 

3.1 Verdeling tussen product- en maatwerksoftware 

Het is algemeen bekend en wordt algemeen erkend dat software in een groot aantal industriesecto-
ren een steeds belangrijker rol speelt – ICT als innovatie-as, zoals het Innovatieplatform al in 2005 
stelde. 17  Dat de softwaresector in Nederland op zichzelf ook al een belangrijke en omvangrijke 
industrie is, zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, is minder bekend. Voor zover er 
software in Nederland wordt ontwikkeld, wordt er dan vaak gedacht dat het alleen om maatwerk-
software gaat.  

Van de 10,2 miljard euro die wordt omgezet aan software, komt 9,4 miljard euro uit de verkoop van 
software. In tegenstelling tot de algemene gedachte, blijkt uit Tabel 9 dat deze omzet niet alleen 
wordt gerealiseerd uit maatwerksoftware. Van de 9,4 miljard euro die er in Nederland aan software 
wordt omgezet, is 3,9 miljard euro (42%) productsoftware.18 In absolute zin nemen de softwarepro-
ducenten (SBI 6201) daarvan het leeuwendeel voor hun rekening: 3,2 miljard euro (83% van alle 
productsoftware). Er wordt door consultancybedrijven in absolute termen natuurlijk veel minder 
omzet uit productsoftware behaald (0,59 miljard euro), maar opvallend is wel dat de onderlinge 
verdeling binnen SBI 6202 nagenoeg gelijk is voor productsoftware en maatwerksoftware.  

Tabel 9. Verdeling product- en maatwerksoftware, voor softwareproductie (SBI 6201), consultancy (SBI 6202) en overige 
dienstverlening (SBI 6209). Omzet in miljoen euro. 

  Productsoftware Maatwerksoftware 

SBI Omzet % Omzet % 

62* € 3.921 100% € 5.471 100% 

6201 € 3.237 82,6% € 4.704 86,0% 

6202 € 594 15,1% € 615 11,2% 

6209 € 90 2,3% € 152 2,8% 
 

                                               

17 Innovatieplatform (2005). ICT als innovatie-as: kansen pakken met ICT.  
18 In de vragenlijst is naar de verhouding tussen product- en maatwerksoftware gevraagd, niet naar het aandeel 

in de omzet. De omzetgetallen die in deze paragraaf zijn genoemd, zijn door middel van een aantal tussen-
stappen berekend. 
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Figuur 11: Verdeling product- en maatwerksoftware per SBI-groep 

De verhouding tussen productsoftware en maatwerksoftware wordt door verschillende factoren 
bepaald. Als eerste speelt de grootte van het bedrijf een rol: hoe groter het bedrijf hoe groter het 
aandeel van productsoftware blijkt te zijn.19

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

1‐10 fte

10‐100 fte

100+ fte

Productsoftware

Maatwerksoftware

 

Figuur 12: Verdeling product- en maatwerksoftware per bedrijfsgrootte 

Naast de bedrijfsgrootte hebben de economische activiteiten van een bedrijf ook invloed op de 
verhouding tussen maat- en productsoftware. Hoe groter het aandeel van de verkoop van 
zelfontwikkelde software, hoe groter het aandeel productsoftware. Voor inkomsten uit program-
meerwerk voor derden geldt juist het omgekeerde. Bij deze activiteit neemt de relatieve hoeveelheid 
productsoftware af. Dat is ook logisch, omdat programmeerwerk voor derden meer samenhangt met 
maatwerksoftware dan met productsoftware. 

3.2 Aantal softwareproducten 

Aan alle bedrijven is gevraagd hoeveel softwareproducten zij op dit moment op de Nederlandse 
markt voeren. Productfamilies worden daarbij als één product beschouwd. Op basis van het aantal 
bedrijven kunnen we nu schatten dat het totale aantal softwareproducten dat op dit moment op de 
Nederlandse markt wordt gevoerd, tussen de 30.000 en 35.000 bedraagt.  

Van de bedrijven ingedeeld als softwareproducenten (SBI 6201) brengt 31% geen softwareproducten 
op de markt. Dat betekent dat deze bedrijven zich louter toeleggen op maatwerksoftware. Bij 
consultancybedrijven (SBI 6202) voert 63% geen softwareproducten op de markt. Andersom geldt 
dan dat een opvallend hoog percentage (37%) dat wel doet. Het gaat dan nog altijd om meer dan 
2.500 bedrijven en circa 6.000 softwareproducten.  

                                               

19 r= +0,11. Het significantieniveau van deze relatie is overigens laag (0,061). Bij alle volgende correlaties is het 
significantieniveau ≤0,05. 
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Figuur 13: Verdeling aantal bedrijven 
met # softwareproducten en –families 
(SBI 62*) 

Figuur 14: Verdeling aantal bedrijven 
met # softwareproducten en –families 
(SBI 6201) 

Figuur 15: Verdeling aantal bedrijven 
met # softwareproducten en –families 
(SBI 6202) 

 

3.3 Kenmerken van softwareproducten en -diensten 

Aan de bedrijven is ook een groot aantal stellingen over de aard van hun producten en diensten 
voorgelegd. Het gaat dan onder andere om onderwerpen zoals maatwerk, prijsbeleid, SaaS en open 
source. Figuur 16 geeft een overzicht van de antwoorden.  
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Figuur 16: Stellingen over karakteristieken van hoofdproducten & -diensten (SBI 62*) 
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Een aantal categorieën hangt met elkaar samen, dat wil zeggen de antwoorden op de stellingen een 
significante correlatie met elkaar hebben. Dat valt niet rechtstreeks uit Figuur 16 af te leiden, maar 
volgt uit nadere analyse. Voor de acht stellingen zijn achtereenvolgens de volgende onderlinge 
samenhangen gevonden: 

1. Producten die software bevatten die geïnstalleerd moeten worden op locatie van de klant 
vereisen zowel specialistische installatie (r=+0,52) als maatwerk (r=+0,20). Tegelijkertijd 
kunnen de producten vaak niet via een webbrowser worden gebruikt (r=-0,29) en zijn ze ook 
vaak niet gebaseerd op een SaaS-constructie (r=-0,35). 

2. Maatwerkproducten vereisen veelal specialistische installatie en integratie (r=0,12), maken 
meestal geen gebruik van een SaaS-constructie (r=-0,18) en hebben een prijs die niet geba-
seerd is op het feitelijk gebruik van het product (r=-0,12). 

3. Bij producten die gebruikt worden via een (generieke) webbrowser (r=0,21) en die open 
source zijn (r=0,22) worden online user communities vaker dan gemiddeld ingezet. Producten 
die geïnstalleerd moeten worden op locatie van de klant scoren juist onder het gemiddelde 
(r=-0,14). 

4. SaaS-constructies vereisen zowel maatwerk (r=0,19) als installatie bij de client (r=0,52). In 
het laatste geval gaat het om een lokale client die nodig is om de SaaS-software te kunnen 
draaien. SaaS is inmiddels wel zover doorontwikkeld dat het relatief weinig specialistische 
installatie en integratie vereist (r=-0,24). 

5. Beprijzing van een product of dienst op basis van feitelijk gebruik wordt relatief vaak toege-
past bij SaaS-constructies (r=0,29) – “software per minuut” – en relatief weinig bij 
maatwerkproducten (r=-0,12). 

6. SaaS-producten kunnen via een specifieke client worden gebruikt (zie 4) of via een (generie-
ke) webbrowser (r=0,53). Op dit moment zijn beide opties even populair. De specifieke clients 
zijn wel dusdanig generiek dat ze geen specialistische installatie (r=-0,24) of maatwerk (r=-
0,18) vereisen. 

7. Eindproducten die open source zijn, worden vaak gebruikt via een (generieke) webbrowser 
(r=0,24), zijn doorgaans gebaseerd op een SaaS-constructie (r=0,11), zijn veelal maatwerk 
(r=0,18) en maken relatief vaak gebruik van de inzet van een online user community 
(r=0,28). 

8. Softwareproducten die gebruikt worden via een (generieke) webbrowser zijn relatief vaak 
SaaS-producten (r=0,53) en hebben relatief vaak een online user community (r=0,21). Beide 
punten zijn hierboven al aan de orde gekomen. 

Verder bestaan er opvallend weinig verschillen in de antwoorden tussen de softwareproducenten 
(6201) en de consultancybedrijven (6202). De enige uitzondering vormt het onderwerp open source 
(dat in paragraaf 3.5 verder wordt besproken). Softwareproducenten beschouwen hun producten en 
diensten eerder als open source dan consultancybedrijven dat doen. Daarbij moet dan wel de 
kanttekening worden gemaakt dat het verschil vooral zit in de categorie ‘nauwelijks van toepassing’. 
Dat legt voor het gewogen gemiddelde weinig gewicht in de schaal (zie Tabel 10). 
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Software as a Service (SaaS)‐constructie

De prijs van onze eindproducten/diensten is gebaseerd op
het feitelijke gebruik van het product

Onze eindproducten/diensten vereisen specialistische
installatie en integratie

Er is een online user community gerelateerd aan onze
eindproducten/diensten

Voor iedere klant leveren wij maatwerk

Onze eindproducten/diensten bevatten software die door
ons geïnstalleerd moet worden op locatie van de klant
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 Figuur 17: Stellingen over 

karakteristieken van hoofdproducten & 
-diensten (softwareproductie) 

Figuur 18: Stellingen over 
karakteristieken van hoofdproducten 
& -diensten (consultancy) 

 

Voor het overzicht zijn de antwoorden op de stellingen in Tabel 10 op basis van het gewogen 
gemiddelde omgerekend in een rapportcijfer, dat wil zeggen één waarde op een schaal van 0 (niet 
van toepassing) tot 10 (volledig van toepassing). Ook als we uitgaan van het rapportcijfer blijven de 
onderlinge verschillen klein. Dat betekent dat er consistent is geantwoord op de stellingen. Dit maakt 
de verschillen tussen de stellingen onderling robuuster. 

Tabel 10. Gewogen gemiddelden (schaal 0 tot 10) van de stellingen, totaal (62*) en opsplitsing naar softwareproductie (6101) en 
consultancy (6202) 

Stelling 62* 6201 6202 
Onze eindproducten/diensten bevatten software die door ons geïnstalleerd 
moet worden op locatie van de klant 4,5 4,3 4,8 

Voor iedere klant leveren wij maatwerk 5,5 5,8 5,0 
Er is een online user community gerelateerd aan onze eindproduc-
ten/diensten 2,3 2,3 2,0 
Onze eindproducten/diensten zijn gebaseerd op een Software as a Service 
(SaaS)-constructie 3,5 3,3 4,0 
De prijs van onze eindproducten/diensten is gebaseerd op het feitelijke 
gebruik van het product 3,8 3,5 3,8 

Onze eindproducten/diensten vereisen specialistische installatie en integratie 5,3 5,0 5,8 

Onze eindproducten/diensten zijn open source 2,0 2,0 1,5 
Onze eindproducten/diensten worden gebruikt via een (generieke) 
webbrowser 5,8 5,5 6,0 
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3.4 Aandeel SaaS 

Op basis van Figuur 16 kan de totale omzet die wordt behaald uit SaaS- (of ASP-)diensten, worden 
geschat op 13%. Ter controle is ook rechtstreeks aan de bedrijven gevraagd welk percentage van 
hun inkomsten uit SaaS-diensten afkomstig is. Dat komt uit op een veel hoger percentage, namelijk 
38%. De meest waarschijnlijke reden daarvoor is dat de respondenten de vraag hebben begrepen als 
het percentage omzet uit software (en niet de totale omzet) dat uit SaaS afkomstig is. Corrigeren we 
voor het percentage software dan komt het totaal uit op 15%. Dat ligt inderdaad dicht bij de 13% 
die eerder was berekend. In absolute getallen komt dit neer op een omzetwaarde tussen de 1,26 
(13%) en 1,45 (15%) miljard euro. Ter vergelijk: in de Finse studie (met cijfers uit 2008) ligt het 
percentage op 17%. 20  Omdat de markt voor SaaS-diensten zich op dit moment razendsnel 
ontwikkelt, stellen we nadrukkelijk dat het hier om een momentopname gaat. Het is de verwachting 
dat het aandeel SaaS in de komende jaren nog flink verder zal stijgen.21

Tabel 11. Aandeel inkomsten uit SaaS, per subsector 

 62* 6201 6202 6209 

Aandeel inkomsten uit SaaS 15,0% 19,1% 6,4% 5,2% 

 

SaaS wordt vooral gebruikt door bedrijven die productsoftware leveren (r=0,22). Opvallend is dat 
bedrijven die SaaS als businessmodel hebben, minder gebruik lijken te maken van open source 
componenten dan andere bedrijven (r=-0,16). Ten slotte is er geen enkel verband tussen de grootte 
van een bedrijf (in fte) en het gebruik van SaaS – er zijn niet of nauwelijks verschillen tussen kleine 
(<10 fte), middelgrote (10-100 fte) en grote (>100 fte) bedrijven. 

3.5 Open source & hybride software 

De mate waarin een bepaald softwareproduct als open source valt aan te merken bepaalt men aan 
de hand van de gekozen softwarelicentie voor het softwareproduct. Het bedrijfsleven, overheden en 
online communities zijn bekend met de open source softwarelicenties die door het Open Source 
Initiative 22  zijn goedgekeurd en gepubliceerd. Het open source karakter van softwareproducten 
wordt dan vooral vanuit een licentietechnisch construct bekeken. Het kan ook zijn dat een 
softwareproduct gebruikmaakt van veel open source componenten of componenten die men onder 
een open source licentie heeft vrijgegeven terwijl het (eind)product niet onder een open source 
licentie is vrijgegeven. Daarnaast kan een softwareproduct onder verschillende licenties worden 
aangeboden, waardoor hetzelfde softwareproduct zowel open source als closed source kan zijn. De 
benadering vanuit een licentietechnisch oogpunt geeft slechts een beperkt inzicht als het gaat om het 
gebruik van open source software in softwareproducten.  

                                               

20 Overigens is in die studie nog een tussenvorm gedefinieerd, namelijk ‘web based solutions’. Die categorie is 
heel groot: 53% van het totaal. De categorie ‘little or no SaaS’ ligt daardoor weer veel lager (30%) dan in 
Nederland. 

21 Zie onder andere de uitkomsten van twee recente Gartner surveys http://www.gartner.com/it/page.jsp?id= 
1062512 (2009) en http://www.mis-asia.com/news/articles/gartner-saas-adoption-on-the-rise (2010). 

22 Zie http://www.opensource.org. 



Een andere zienswijze op open source software in softwareproducten is dan ook de input/ 
outputbenadering. Hierbij wordt zowel naar de input (gebruik van open source als ‘grondstof’) als 
naar de output (inkomsten uit open source producten en diensten) gekeken. De twee dimensies 
hangen bovendien sterk met elkaar samen. 23  Onder een aantal veelgebruikte open source 
licentievormen (zoals GPL) zal het gebruik van een open source onderdeel in een product (input) er 
bijvoorbeeld toe leiden dat het product ook als open source zal moeten worden aangeboden (output) 
wanneer men overgaat tot verspreiding van de software.  

Samengestelde softwareproducten – en dat is het gros van de software – vormen in bovenstaande 
zienswijze een atypische groep waarbij bepaalde onderdelen van het product open source kunnen 
zijn en andere onderdelen weer niet. Dat maakt het moeilijk om te bepalen in hoeverre een product 
in zijn geheel open source software is. In de stellingen in Figuur 16 is desalniettemin direct aan 
bedrijven gevraagd in welke mate de stelling ‘onze eindproducten/diensten zijn open source’ op hun 
producten/diensten van toepassing is. 65% van de bedrijven geeft aan dat deze stelling in het geheel 
niet van toepassing is op hun producten, 11% dat het grotendeels of volledig van toepassing is. Bij 
consultancybedrijven ligt het percentage iets lager (9%) dan het gemiddelde. 

Aan de inputzijde is het aandeel van open source eenduidiger te meten. Eerst is gevraagd welk 
aandeel van de software in eigen beheer (intern) is ontwikkeld. Vervolgens is voor het restant 
(‘extern’) gevraagd welk percentage onder (proprietary) licenties is ingekocht, en welk deel als open 
source is verkregen. We treffen dan vergelijkbare percentages aan als aan de inputzijde: 11,5% voor 
het totaal en voor de softwareproducenten, en 10,3% voor de consultancybedrijven. 
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Figuur 19: Verhouding input voor softwareontwikkeling, softwareproductie (SBI 6201) en consultancy (SBI 6202). 

In de Finse studie ligt het percentage beduidend hoger (19%). De Finse definitie is daarentegen 
minder stringent (“product contains a lot of open source software”). In de cijfers blijft verscholen 
hoeveel van de intern ontwikkelde software als open source kan worden aangemerkt. Het is 
waarschijnlijk dat een deel van de software die intern wordt ontwikkeld, ook als open source kan 
worden aangemerkt. De schatting van het aandeel van 11% voor Nederland is dus waarschijnlijk aan 
de lage kant. 

                                               

23  r=0,55. 
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In theorie valt de tweedeling tussen closed source en open source grotendeels samen met de 
tweedeling tussen producten en diensten. Dat wil zeggen, bedrijven die hun producten volledig als 
open source aanbieden, zullen geen inkomsten hebben uit de verkoop van hun software. De 
praktische werkelijkheid toont dat bedrijven een significant deel van hun software als open source 
verkrijgen, deze combineren met eigen (proprietary) software en het softwareproduct vervolgens in 
de markt plaatsen als een closed source softwareproduct. Zo zijn er meer bedrijfsmodellen die 
gebruikmaken van open source software waarvoor de theoretische tweedeling tussen open en closed 
source niet opgaat.  

Er blijkt bijvoorbeeld een positieve correlatie te bestaan tussen open source en maatwerksoftware. 
Dit verwijst naar een groep bedrijven die maatwerkdiensten aanbiedt bovenop een open source 
product. Door die hybride vormen blijkt het lastig om bedrijven als volledig open source of volledig 
closed source te beschouwen, zoals in het navolgende kader is geprobeerd. 

Los van het voorkomen van hybride vormen is een opvallend gegeven dat bedrijven die relatief veel 
open source gebruiken, significant meer dan gemiddeld aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) lijken 
te doen.24 Let wel, het betreft hier slechts een zwakke relatie waarbij daarnaast de onduidelijke 
begrenzing tussen softwareontwikkeling en O&O mogelijk een rol speelt. Er staat dan dat bedrijven 
die relatief veel open source gebruiken, relatief vaak aan softwareontwikkeling doen. Dat is geen 
onlogische relatie. Tenslotte is de volgorde van de relatie onbekend. Het kan zo zijn dat het gebruik 
van open source tot meer O&O leidt. Het kan ook zo zijn dat bedrijven die relatief veel aan O&O 
doen, meer dan gemiddeld gebruikmaken van open source. De laatste relatie is, gegeven de 
populariteit van open source binnen de academische gemeenschap, ook niet onlogisch. 

                                               

24  Dit is een significante maar zwakke relatie: r=0,12. 



 

Duiding van ‘open source’ en ‘closed source’ bedrijven – een oefening 

Uit de beschikbare gegevens kan worden gekeken of bedrijven zijn in te delen naar open source, 
closed source of juist hybride vormen. Deze oefening kan worden gedaan op basis van een input- 
(hoeveel open source wordt aangetrokken voor de ontwikkeling van software) en een outputbena-
dering (hoeveelheid eindproducten/diensten die open source zijn). De mengvormen komen in de 
praktijk inderdaad voor maar het gaat (nog) niet om grote aantallen. Hoewel de twee benaderin-
gen patronen opleveren die sterk met elkaar samenhangen, zijn er toch behoorlijke verschillen ten 
aanzien van de aandelen van de verschillende bedrijfsvormen.  

Bij de inputbenadering is 0,6% van alle bedrijven als mengvorm aan te merken. Dit zijn de 145 
bedrijven die én een belangrijk deel van hun inkomsten uit de verkoop van software halen én 
aangeven dat het predicaat ‘open source’ in ieder geval deels van toepassing is op hun producten 
– de cel rechtsonder in Tabel 3.5A.*** 1,2% van alle softwarebedrijven (290) valt te beschouwen 
als ‘echte’ open source bedrijven (veel open source, weinig inkomsten uit verkoop van software) – 
de cel linksonder in Tabel 3.5A. 31,4% van de bedrijven (7.650) gebruikt het closed source model 
(closed source software en veel inkomsten uit de verkoop van software) – de cel linksboven.  

Tabel 3.5A. % Open source afgezet tegen % inkomsten gegenereerd door verkoop van zelf gerealiseerde software 
(inputbenadering) 

    
Inkomsten gegenereerd door 

verkoop van software 

    Laag Gemiddeld Hoog 

Laag 38,2% 18,0% 31,4% 

Gemiddeld 6,2% 1,9% 2,2% 
% Open 
Source 

Hoog 1,2% 0,3% 0,6% 

 

Bij de outputbenadering vindt er een verschuiving plaats ten gunste van open source. Het 
percentage hybride bedrijven stijgt van 0,6% naar 3,6% (875) en het percentage ‘echte’ open 
source bedrijven van 1,2% naar 5,5% (1.340). Het aandeel van de closed model bedrijven zakt 
naar 26,1% (6.360). 

Tabel 3.5B% Stelling “onze producten zijn open source software” afgezet tegen % inkomsten gegenereerd door verkoop van 
zelf gerealiseerde software (outputbenadering) 

    
Inkomsten gegenereerd door 

verkoop van software 

    Laag Gemiddeld Hoog 

Laag 34,0% 15,5% 26,1% 

Gemiddeld 7,0% 3,0% 4,0% 
Stelling 
“Open 

Source” Hoog 5,5% 1,2% 3,6% 
________ 
*** Er zijn zelfs enkele bedrijven die hebben aangegeven al hun inkomsten uit de verkoop van 
software te halen en tegelijkertijd stellen dat hun producten 100% open source zijn. Juridisch is 
dat niet mogelijk. Een mogelijke verklaring is dat abonnementen waarop de gebruiker van open 
source zich inschrijft, ook worden gezien als de verkoop van software.  
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4 Innovatie 
In §2.3 is de R&D-intensiteit van bedrijven reeds aan bod gekomen. Het percentage van de 
arbeidscapaciteit dat aan R&D wordt besteed, ligt tussen de 9% (softwareproducenten) en 6% 
(consultancy en overige ICT-dienstverleners).  

4.1 WBSO 

Een andere manier om de R&D-intensiteit van de softwaresector vast te stellen, is door te kijken in 
hoeverre er door de sector een beroep wordt gedaan op de Wet ter Bevordering van Speur- en 
Ontwikkelwerk (WBSO). Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de 
loonkosten van werknemers die aan onderzoek- en ontwikkelprojecten werken. De Wet is op 1 
januari 2009 verruimd. De ontwikkeling van software kan onder bepaalde omstandigheden nu ook 
als Onderzoek & Ontwikkeling worden aangemerkt.25

Sinds de verruiming is het aandeel van ICT- en telecombedrijven spectaculair gestegen. Het aandeel 
O&O-arbeidsjaren in het totaal is toegenomen van 10,4% in 2008 naar 13,5% in 2009.26 Qua aantal 
aanvragers is de sector nu vergelijkbaar met – of loopt zelfs vooruit op – andere O&O-intensieve 
sectoren zoals de machine- en apparatenindustrie, elektrotechniek en de chemische industrie. 

 

Figuur 20: Absoluut aantal WBSO-aanvragen in 2009 x groei in O&O-uren 2008-2009. Bron: Agentschap NL (2010) 

                                               

25 SenterNovem (2009). Diensteninnovatie en de WBSO: Effect van de verruiming in 2009. Den Haag: Ministerie 
van Economische Zaken. 
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In onze survey heeft in totaal 14% van de bedrijven aangegeven gebruik te maken van de WBSO-
regeling.27 Daarbij maken softwareproducenten twee keer zoveel gebruik van de regeling (20%) als 
de consultancies (10%). Binnen de softwareontwikkelaars is de regeling weer meer populair bij de 
productsoftwarebedrijven (SBI 620101) dan bij de maatwerksoftwarebedrijven (SBI 620102). Het 
gebruik onder bedrijven die veel open source componenten gebruiken (inputbenadering) is relatief 
laag. Dat is opvallend omdat deze bedrijven juist relatief O&O-intensief zijn (zie vorige hoofdstuk). 
Blijkbaar weet deze groep bedrijven de WBSO nog niet goed te vinden. 

De geografische spreiding van de softwareproducenten (de blauwe stippen in onderstaande figuur) 
vertoont een grote mate van overlap met de geografische verdeling van de WBSO-aanvragen voor 
softwareprojecten (de rode gedeeltes).  

 

Figuur 21: Geografische spreiding softwareproducenten SBI 6201 (blauwe stippen) en WBSO-aanvragen voor softwareprojecten 
(rode gedeelte) 

                                                                                                                                                   

26 Agentschap NL (2010). FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk. Het gebruik van de WBSO in 2009. Zwolle: 
Agentschap NL. 

27 Wanneer bedrijven met slechts één medewerker buiten beschouwing worden gelaten, dan stijgt dit percentage 
naar 30%. 
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In kwalitatief opzicht is er wel sprake van een belangrijk verschil. Over het algemeen zijn het vooral 
MKB-bedrijven (minder dan 250 medewerkers) die een beroep doen op de regeling. In 2008 ging 
tweederde (68%) van alle WBSO-subsidies naar het MKB.28 Uit de cijfers van Agentschap NL blijkt 
dat de groei van het aantal aanvragers in 2009 vooral is te danken aan het kleinbedrijf in Nederland 
(<10 medewerkers). In onze steekproef zijn het vooral de grotere bedrijven die gebruikmaken van 
de WBSO-regeling.29 Wat dat betreft lijkt er dus nog heel veel groei mogelijk in de softwaresector. 

Tabel 12. Gebruik WBSO bij organisaties 

    <10 fte 10-100 fte 100+ fte 

Ja 9,75% 55,81% 87,50% 
WBSO 

Nee 90,25% 44,19% 12,50% 

4.2 Nieuwe producten 

Naast het percentage arbeidscapaciteit voor R&D en het gebruik van de WBSO-regeling, is de derde 
en laatste manier om de mate van innovativiteit van de softwaresector in Nederland te bepalen, door 
gebruik te maken van de standaard items uit de Europese Innovatiesurvey (CIS).30 De CIS-enquête 
heeft twee verschillende items. Deze hebben betrekking op het aantal producten (in termen van het 
aandeel in de omzet) dat nieuw is voor de markt en het aantal producten dat nieuw is voor het 
bedrijf. Het eerste type innovatie is radicaler dan het tweede en daarom zijn de scores op het eerste 
item normaliter ook lager dan op het tweede item.31 In dit onderzoek ontlopen de scores op de twee 
items elkaar nauwelijks, maar komen wel hoger uit dan de Europese survey, op respectievelijk 23% 
en 24%. Bij nadere analyse van de onderliggende cijfers blijken er weldegelijk duidelijke verschillen 
te bestaan. Terwijl de scores op ‘producten nieuw voor de markt’ niet of nauwelijks samenhangen 
met bepaalde bedrijfskenmerken is dat wel het geval voor de scores op ‘producten nieuw voor het 
bedrijf’. Bedrijven die een relatief groot deel van hun omzet uit producten halen die nieuw voor het 
bedrijf zijn, hebben de volgende kenmerken:  

 Ze besteden een relatief groot deel van hun arbeidscapaciteit aan onderzoek en ontwikkeling 
(r=0,23); 

 Ze halen hun omzet met name uit de verkoop van zelfontwikkelde software (r=0,25) of uit 
zelfontwikkelde producten die een substantiële softwarecomponent bevatten (r=0,19); 

                                               

28  SenterNovem (2009). Focus op speur- en ontwikkelwerk: Het gebruik van de WBSO in 2008. Zwolle: 
SenterNovem. 

29 Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO-regeling hebben een gemiddeld fte van 110,3 tegenover 4,9 fte 
binnen bedrijven die geen gebruikmaken van de WBSO-regeling. 

30 Zie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database. 
31  Uit de gegevens van de Europese CIS-survey blijkt dat het gemiddelde voor alle Nederlandse bedrijven 

respectievelijk 10% (nieuw voor de markt) en 14% (nieuw voor het bedrijf) is. Dezelfde gemiddeldes voor de 
ICT-industrie in Nederland – computer and related activities; dit is dus een ruimere definitie dan de software-
sector – liggen binnen deze Europese survey boven het landelijke gemiddelde, op respectievelijk 15% en 19%. 
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 Ze leveren met name productsoftware in plaats van maatwerksoftware (r=0,17); 

 Ze maken relatief vaak gebruik van SaaS-constructies (r=0,23). 

In de literatuur wordt vaak aangenomen dat juist kleine bedrijven innovatief zijn. We hebben echter 
geen significante correlatie gevonden tussen bedrijfsgrootte en het aandeel van nieuwe producten in 
de omzet.  

 



5 Internationale context 

5.1 Export 

De softwaresector in Nederland is sterk op de binnenlandse markt gericht. 7,7% van de inkomsten 
(nog altijd 1,93 miljard euro) is afkomstig uit het buitenland. Van die 7,7% komt op zijn beurt meer 
dan tweederde uit naburige, West-Europese landen. Buiten Europa is de VS de belangrijkste 
exportmarkt.  
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Figuur 22: Aandeel markten in totale omzet, binnenland en buitenland, naar land van bestemming, totale softwaresector (62*) 

Het gemiddelde percentage van 7,7% verhult grote verschillen tussen subsectoren en tussen 
bedrijven. De export is sterk geconcentreerd in enkele grote productsoftwarebedrijven. Deze 
bedrijven halen meer dan de helft van hun omzet uit export. Deze hoge percentages vallen echter 
weg in het totaal. Wel is het zo dat het exportpercentage voor de subsector productsoftware 
(620101) bijna twee keer zo hoog ligt als het gemiddelde, waarmee productsoftwarebedrijven een 
ruime meerderheid van de totale export voor hun rekening nemen.32 Daarbij is het exportportfolio 
ook meer gevarieerd: bijna de helft (49%) van de export wordt buiten West-Europa behaald. Voor de 
gehele softwaresector (62*) ligt dit percentage veel lager, op 33%. 

                                               

32 In de Finse studie treffen we een vergelijkbaar beeld aan. ‘Software product firms’ exporteren anderhalf tot 
twee keer zo veel als de andere subcategorieën.  
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Figuur 23: Aandeel markten in totale omzet (%), binnenland en buitenland, naar land van bestemming, productsoftware (620101) 

Exporterende bedrijven doen het overigens niet beter of slechter dan bedrijven die zich louter op de 
binnenlandse markt richten. Hun omzet wijkt bijvoorbeeld niet wezenlijk af van het gemiddelde. Wel 
is het zo dat bedrijven die zich alleen maar op de Nederlandse markt richten, minder innovatief 
zijn.33

5.2 Nearshoring & offshoring van softwareontwikkeling 

Het doemscenario dat banen in de ICT in grote aantallen naar het (verre) buitenland vertrekken, 
beheerst al jaren het debat in met name de Verenigde Staten. In de praktijk blijkt de omvang van 
het probleem nogal mee te vallen.34 Toch blijft het van belang om de situatie in Nederland nader te 
beschouwen.  

De cijfers voor Nederland bevestigen het beeld uit de VS. 92,1% van alle software wordt in 
Nederland ontwikkeld. Van de resterende 7,9% wordt iets meer dan de helft (4,0%) in eigen 
vestigingen in het buitenland geproduceerd. Slechts in 3,9% is er sprake van outsourcing naar 
buitenlandse bedrijven in het buitenland.  

87,7%

4,3%
2,9% 1,3%

0,5% 0,6%
0,6%

2,0%

In Nederland - eigen bedrijf

In Nederland - outsourcing

Westerse landen - eigen bedrijf

Westerse landen - outsourcing

Nabijgelegen lagelonenlanden -
eigen bedrijf
Nabijgelegen lagelonenlanden -
outsourcing
Vergelegen lagelonenlanden -
eigen bedrijf
Vergelegen lagelonenlanden -
outsourcing

 
Figuur 24: Verdeling softwareproductie naar locatie, met opsplitsing naar outsourcing (SBI 62*) 

                                               

33 r=-0,21. 
34 Zie bijvoorbeeld Head, K., Mayer, T. & Ries, J. (2009). "How remote is the offshoring threat?", European 

Economic Review, Elsevier, 53(4), 429-444. 
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Offshoring, het uitbesteden van werk naar verafgelegen lagelonenlanden (met name India) speelt, 
net als in de VS, nog nauwelijks een rol van betekenis. In totaal gaat het om 2,6% van de 
softwareontwikkeling. Daarvan gebeurt driekwart via outsourcing. Alleen bij de subsector 
implementatie van software (SBI 620901) ligt het percentage werk in verafgelegen lagelonenlanden 
hoger: 5,0%. Dat percentage wordt volledig geoutsourcet naar buitenlandse bedrijven. 

De omvang van nearshoring, het uitbesteden van werk naar nabijgelegen lagelonenlanden (met 
name Oost-Europa), is nog kleiner en ligt in totaal op 1,1%. In eenderde van de gevallen wordt 
daarbij gebruikgemaakt van eigen vestigingen van het bedrijf in het buitenland. De subsector 
productsoftware (SBI 620101) laat meer dan gemiddeld software in nabijgelegen lagelonenlanden 
ontwikkelen (1,9%) en maakt daarbij meestal gebruik van eigen vestigingen in het buitenland 
(1,4%). 

In weerwil tot wat vaak wordt gedacht, vindt het grootste deel van het werk dat naar het buitenland 
wordt uitbesteed, in nabijgelegen rijke landen plaats. Dat aandeel (4,2%) is groter dan het aandeel 
van offshoring en nearshoring samen. Er is veel verschil tussen de subsectoren. De percentages voor 
de meeste dienstverlenende subsectoren (SBI 620201: 12,5%; 620901: 19,5%; 620909: 13,3%) 
liggen veel hoger dan bij de andere sectoren. Het gaat dan meestal om eigen vestigingen in het 
buitenland. De logische verklaring is dat dienstverlening meer lokaal gebonden is dan productie. 

In de onderstaande tabel zijn de percentages nogmaals op een rij gezet. Dan komt ook duidelijk naar 
voren dat het aandeel van outsourcing toeneemt naarmate de locatie verder van Nederland is 
verwijderd. Met andere woorden, distance matters voor het opzetten (en aansturen) van vestigingen 
in het buitenland. 

Tabel 13. Overzicht van aandeel locaties voor de ontwikkeling van software 

 % 
waarvan 

outsource 

In Nederland 92,1% 4,3% (5%) 

In West-Europa 4,2% 1,3% (32%) 

In Oost-Europa 1,1% 0,6% (51%) 

In Verre Oosten  2,6% 2,0% (76%) 
 

Grote bedrijven besteden niet significant meer werk uit naar het buitenland dan kleinere bedrijven. 
Als er wordt gecorrigeerd voor kleine bedrijven (dat wil zeggen als alle eenpersoonsbedrijven buiten 
beschouwing worden gelaten), neemt het percentage wel licht toe (naar 9,7%) maar van een 
significant verschil is geen sprake. Het verschil dat er is, komt volledig voor rekening van 
uitbesteding aan Oost-Europa: 3,1% ten opzichte van 0,8% voor het totaal. Relatief veel van het 
werk wordt nu in eigen vestigingen gedaan: 52% (tegen 27% voor het totaal). 
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6 De softwaresector in breder 
perspectief 

6.1 Software buiten SBI 62* 

De voorgaande hoofdstukken hebben zich uitsluitend gericht op de softwaresector in Nederland (SBI 
62*). De totale omzet van deze sector is in hoofdstuk 2 geschat op 25,0 miljard euro en de bruto 
toegevoegde waarde – het aandeel in de Nederlandse economie – op 2,8%. 

De ICT-industrie in Nederland is veel breder dan deze softwaresector. Ze omvat onder andere ook de 
productie van computers en andere soorten hardware (SBI 26* en 46*) en telecomapparatuur en -
diensten (SBI 61*). Een aantal bedrijven binnen deze subsectoren haalt ook een aanzienlijk deel van 
haar omzet uit de verkoop van softwareproducten en –diensten. Hoeveel bedrijven dat exact zijn, is 
moeilijk te bepalen. De survey is ook uitgezet onder bedrijven uit de drie sectoren die hierboven zijn 
genoemd. De respons was echter te laag om er verder mee door te kunnen rekenen. Dat komt 
omdat de verdeling heel scheef is. Het gros van de bedrijven haalt niet veel omzet uit de verkoop 
van softwareproducten en –diensten. Maar er is een aantal bedrijven dat minstens zoveel inkomsten 
uit software haalt als het gemiddelde bedrijf uit de kernsector SBI 62*. Deze bedrijven zouden 
welbeschouwd tot de softwaresector moeten worden gerekend. Daar staat tegenover dat er een 
aantal bedrijven is dat op dit moment nog wel onder SBI 62* valt maar dat daar, op basis van zijn 
profiel, niet (meer) in thuishoort. Het gaat hier om de bedrijven die het overgrote deel (80% of 
meer) van hun inkomsten halen uit de laatste soort activiteit uit Tabel 5 – “overige, niet aan de 
softwaresector gerelateerde activiteiten”. Dat zijn 6% van alle bedrijven. 

De omvang van de eerste groep, de bedrijven die bij SBI 62* zouden kunnen worden gerekend, is 
moeilijker te bepalen. We kunnen wel een ruwe benadering geven op basis van de samenstelling van 
de ledenlijst van ICT~Office en de response op de survey. Alle leden van ICT~Office zijn voor de 
survey aangeschreven. 40% van de leden die hebben gereageerd, komen van buiten SBI 62*. We 
kunnen er, op basis van zelfselectie, gevoeglijk vanuit gaan dat dit bedrijven zijn die zeer software-
intensief zijn en dat dit de groep bedrijven is die we zoeken. Dat betekent dat de softwaresector – in 
de brede zin van het woord – anderhalf maal zo groot zou zijn als de kernsector 62*. Trekken we 
daar de 6% bedrijven af die juist niet in SBI 62* thuishoren, dan volgt daaruit een ophogingspercen-
tage van 41%.35 De totale omzet van de softwaresector in Nederland wordt dan geschat op 35,2 
miljard euro (in plaats van 25,0 miljard euro) en de bijdrage aan de Nederlandse economie op 3,9% 
(in plaats van 2,8%). 

                                               

35 De berekening is als volgt: 60%/40% = 1,5. (100% - 6,1%) x 1,5 = 140,9%. 
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Voorbeelden van software-intensieve bedrijven buiten SBI 62* 

Eén van de grotere bedrijven uit de steekproef (575 fte, omzet van 200 miljoen euro) produceert 
medische elektronica. Welbeschouwd gaat het dus om de productie van hardware, niet van software. 
Het aandeel van softwarecomponenten binnen producten wordt echter steeds groter. Dat geldt met 
name voor geavanceerde elektronica zoals de medische apparaten die dit bedrijf maakt. Maar liefst 
76% van alle inkomsten is afkomstig uit embedded software. Daarnaast komt een klein deel (2%) 
ook nog direct voort uit de verkoop van maatwerksoftware die in eigen beheer is ontwikkeld. 

Een soortgelijk geval is een klein automatiseringsbedrijf (25 fte, omzet van 2 miljoen euro) dat actief 
is in de transportsector. Het is ingedeeld in de SBI-code 4651 (groothandel in computers, 
randapparatuur en software) maar haalt haar omzet volledig uit softwaregerelateerde activiteiten. 
20% is afkomstig uit de verkoop van maatwerksoftware die in eigen beheer is ontwikkeld, 30% uit 
de implementatie van die software en 20% uit support en beheer. Daarnaast komt 10% van de 
omzet uit de verkoop van software van derden en de resterende 20% uit overige, aan de 
softwaresector gerelateerde activiteiten. 

Een derde, middelgrote bedrijf (120 fte, omzet van 11 miljoen euro) is ook in de sector 4651 
ingedeeld, maar is actief binnen de zakelijke dienstverlening. Het richt zich met name op het 
ontwikkelen van software voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Meer dan de helft van de 
inkomsten (55%) komt uit de verkoop van maatwerksoftware die in eigen beheer is ontwikkeld, 42% 
uit de implementatie van deze software en het restant (3%) uit aanverwante softwareconsultancy. 

 
We zien in het eerste en derde voorbeeld een tegengestelde beweging die in beide gevallen een 
sterke intensivering van de softwarecomponent tot gevolg heeft. In het eerste geval gaat het om de 
‘virtualisatie’ van een fysiek product (dat steeds meer een softwareproduct wordt – denk aan de 
aansturing van auto’s waarin software een steeds grotere rol speelt). In het derde geval gaat het om 
een ‘productivicatie’ van diensten – dienstverlening die in toenemende mate wordt gecodificeerd en 
gestandaardiseerd in software.36 We zien dit ook terug in onze steekproef, waar we onder andere 
organisatieadviesbureaus en effectenmakelaars in aantroffen. Deze bedrijven hebben – letterlijk – 
een deel van hun dienstverlening omgezet in softwareproducten. 

Zowel productvirtualisatie als dienstenproductivicatie zijn doorgaande trends waarvan het einde nog 
lang niet in zicht is. Dat betekent dat het aandeel van software-intensieve bedrijven buiten de 
kerngroep van SBI 62* alleen nog maar verder zal toenemen. Bedrijven die oorspronkelijk buiten 
SBI 62* vallen, behoren geleidelijk aan steeds meer tot de kerngroep. 

Let wel, het gaat hier nog steeds om bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten direct uit 
software of aan software gerelateerde activiteiten halen. Dwars door de hele economie zijn er 
bedrijven die voor intern gebruik softwareproducten of diensten voortbrengen. Denk daarbij aan 
financiële instellingen, grote retailers, energie- en transportbedrijven enzovoort. Het belang van 
software in en voor de Nederlandse economie – “ICT als innovatie-as” – is vele malen groter dan de 
omvang van de softwaresector in Nederland. Maar die vertegenwoordigt op zichzelf al een 
economisch belang van formaat. De schatting van 35,2 miljard euro en 3,9% van het BNP is 
waarschijnlijk nog aan de behoudende kant. 

                                               

36 Zie onder andere het proefschrift van Pim den Hertog (UvA) dat in oktober 2010 verschijnt, ‘Managing Service 
Innovation’. 



7 Methode 

7.1 Aanleiding 

Voor aanvang van deze studie was er slechts op algemeen, geaggregeerd niveau cijfermateriaal 
beschikbaar over de omvang en economische waarde van de softwaresector in Nederland. Data over 
het type activiteiten dat de Nederlandse bedrijven uitvoert, waren echter niet voorhanden. Om deze 
data boven tafel te krijgen, heeft Dialogic rechtstreeks op microniveau (individuele bedrijven) data 
verzameld door middel van een online survey en is deze data vervolgens geaggregeerd. We stoppen 
als het ware de thermometer in de sector zelf in plaats van een construct te maken op basis van 
algemene statistieken, zoals CBS-data. 

Doordat deze studie voor het eerst in Nederland is uitgevoerd, ligt de nadruk in deze studie op de 
vergelijking tussen SBI-codes, type bedrijfsactiviteiten et cetera. Pas bij een overeenkomstige studie 
over een bepaalde tijd kunnen er zinnige uitspraken worden gedaan over de ontwikkelingen door de 
tijd. Deze studie kan daarvoor als basis dienen. 

7.2 Populatie en steekproef 

Voor deze studie was het belangrijk om de sector vooraf duidelijk af te bakenen. Op deze manier was 
het duidelijk welke bedrijven aangeschreven moesten worden en over welke groep bedrijven 
uitspraken gedaan konden worden. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 
(SBI)37 van het CBS. Alle Nederlandse bedrijven zijn op basis van hun economische hoofdactiviteit 
ingedeeld bij een of meer SBI-codes. 

In samenspraak met ICT~Office is bepaald welke activiteiten vallen onder softwareactiviteiten. Dit 
zijn de bedrijven met als hoofdactiviteit: 

Tabel 14. Codering economische hoofdactiviteiten op basis van SBI-2008 

Omschrijving SBI 

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware 620101 

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware 620102 

Hardware consultancy 620201 

Software consultancy 620202 

Implementeren van software 620901 

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 620909 

 
Met andere woorden: deze studie richt zich op alle organisaties die vallen onder de categorie 
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (SBI 62*), met uitzondering 
van beheer van computerfaciliteiten (SBI 6203). 

                                               

37 De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté Européenne, afgekort : NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). 
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Contactgegevens van bedrijven vallend onder één van deze categorieën zijn vervolgens bij de Kamer 
van Koophandel opgevraagd. Voor het bepalen van de steekproef zijn alle bedrijven meegenomen 
die minimaal 100 fte in dienst hebben en is op basis van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 
een betrouwbaarheidsinterval van 1,0 de grootte van de steekproef bepaald voor bedrijven met 
minder dan 100 fte in dienst. Het adressenbestand is verder opgeschoond door alleen de 
hoofdvestigingen van economisch actieve ondernemingen (dus geen verenigingen of stichtingen die 
ingeschreven staan bij de KvK) mee te nemen. 

Tabel 15. Grootte van de steekproef van bedrijven geregistreerd bij de KvK 

SBI 
Totaal 
sample >100 fte <101 fte Omschrijving 

Totaal 
op KvK 

620101 739 10** 733* Ontw./prod./uitgeven standaardsoftware 2.275 

620102 5.292 21** 5.283* Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware 14.125 

620201 667 3** 664* Hardware consultancy 1.369 

620202 5.363 29** 5.344* Software consultancy 10.582 

620901 668 3** 665** Implementeren van software 668 

620909 1.442 6** 1.436** Overige dienstverlenende act. o.h.g.v. inform.techn. 
 

1.442 
* 

** 
Steekproef 
Alle organisaties zijn meegenomen 

 
Daarnaast zijn ruim 1.000 bedrijven aangeschreven die niet vallen onder de hoofdactiviteiten als 
beschreven in Tabel 15, maar mogelijk wel softwaregerelateerde activiteiten uitvoeren. Deze 
bedrijven zijn tijdens de hoofdanalyse niet meegenomen, maar zijn gebruikt om kwalitatief inzicht te 
krijgen in softwaregerelateerde bedrijvigheid naast de SBI 62*-groep. Deze aanvullende categorieën 
zijn: 

Tabel 16. Codering economische hoofdactiviteiten op basis van SBI-2008, extra bedrijven 

Omschrijving SBI 

Vervaardiging van computers en randapparatuur 2620 

Vervaardiging van alarminstallaties 263001 

Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties) 263002 

Vervaardiging van consumentenelektronica 2640 

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 2651 

Vervaardiging van uurwerken 2652 

Groothandel in computers, randapparatuur en software 4651 

Overige telecommunicatie 6190 

 
Tevens zijn alle bedrijven die lid zijn van ICT~Office aangeschreven. Hierbij is gekeken of deze leden 
al voorkwamen in de steekproef verkregen via de Kamer van Koophandel. Indien dat het geval was, 
zijn de contactgegevens van ICT~Office gebruikt voor het aanschrijven. Indien de leden nog niet 
voorkwamen in de steekproef, zijn deze hieraan toegevoegd. In totaal kwamen 363 leden van 
ICT~Office nog niet voor in de steekproef van de KvK. In totaal zijn 14.560 bedrijven aangeschreven 
met het verzoek tot het invullen van de survey. 



7.3 Procedure rond het uitzetten van de survey 

Dialogic heeft in samenspraak met ICT~Office een survey opgesteld. Hierbij is de “National Software 
Industry Survey 2009”,38 uitgevoerd door Helsinki University of Technology, als basis gebruikt en 
verder verfijnd. Zodoende is het bij sommige data in dit onderzoek mogelijk om de Nederlandse 
resultaten te vergelijken met Finland. 

Bedrijven zijn per brief op de hoogte gesteld van de studie. Hierin werd de noodzaak van de studie 
uiteengezet en tevens werd kort beschreven welke onderwerpen in de survey aan bod zouden 
komen. De brief is ondertekend door Henk Broeders (voorzitter van ICT~Office), Sylvia Roelofs 
(algemeen directeur ICT~Office), Bernhard van Oranje (voorzitter Raad van Advies Software~VOC) 
en Sjaak Brinkkemper (hoogleraar Universiteit Utrecht) om het belang van de studie te benadrukken. 

In de brief werden unieke inlogcodes genoemd waarmee men online de vragenlijst kon benaderen. 
Op verzoek van bedrijven die niet in de steekproef voorkwamen maar wel graag de vragenlijst in 
wilden vullen, is er ook een ‘open’ vragenlijst gepubliceerd. Zodoende konden bedrijven ook zonder 
inlogcodes de vragenlijst invullen. Deze bedrijven waren onder andere via media-aandacht op de 
hoogte gekomen van de studie. Achteraf is gekeken (i) of deze bedrijven niet ook voorkwamen in de 
lijst van bedrijven die de brief hebben ontvangen en (ii) hoe deze bedrijven geclassificeerd zijn naar 
economische hoofdactiviteit. Immers, enkel bedrijven die vallen onder de categorieën als 
weergegeven in Tabel 15 zijn meegenomen in deze studie. De vragenlijst was zowel beschikbaar in 
het Nederlands als in het Engels. De brief en de volledige vragenlijst zijn in de bijlage opgenomen. 

7.4 Respons 

De vragenlijst was beschikbaar vanaf 27 april en liep door tot 7 juni. Op 9 mei is er vanuit ICT~Office 
een reminder verstuurd naar alle ICT~Office-leden die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Twee 
weken later is gekeken of de respons representatief was voor de populatie. Hierbij bleek dat 
voornamelijk bedrijven met meer dan 100 fte ondervertegenwoordigd waren. ICT~Office is 
vervolgens actief bedrijven gaan benaderen om zodoende dit gat op te vullen. In totaal hebben 803 
bedrijven de survey ingevuld.39  Het overgrote deel, 721 respondenten, behoort tot de SBI 62*-
groep. Het aandeel bedrijven groter dan 100 fte bedraagt 1,4%, ten opzichte van 0,6% in de data 
van het CBS. Grote bedrijven zijn dus eerder over- dan ondervertegenwoordigd. 

Op basis van het aantal verstuurde brieven zou dit een response rate van 5,14% betekenen. Het 
bleek echter dat de data verkregen via de Kamer van Koophandel sterker vervuild was dan 
aangenomen. Het eerste signaal hiervoor was dat ruim 100 brieven retour zijn gestuurd. Doordat 
aangenomen kan worden dat enkel een (klein) deel van de brieven dat niet de juiste contactgege-
vens bevat retour wordt gestuurd, is het aandeel onbestelbare post dus (veel) groter. Een extra 
reden om aan te nemen dat de data van de Kamer van Koophandel vervuild is, kwam tijdens de 
analyse naar voren. Het bleek dat het profiel van de populatie KvK sterk afwijkt van de survey-data 
en ICT~Office-data (ledenbestand). Tussen het aantal fte van de bedrijven vermeld in de dataset 
van de survey en de ledenlijst van ICT~Office zit een correlatie van bijna 1. Tussen deze data en de 
data van de Kamer van Koophandel zit echter een veel lagere correlatie. 

                                               

38 Zie voor meer informatie: http://www.sbl.tkk.fi/oskari/. 
39 Er is bij het ontwerp van de survey bewust gekozen om vragen niet verplicht te maken, om zo te zorgen dat 

minder mensen de vragenlijst vroegtijdig verlaten. Dit betekent dat we niet van alle vragen 803 antwoorden 
hebben. 
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Tabel 17. Correlatie tussen aantal fte van bedrijven vermeld in de datasets van KvK, ICT~Office en survey  

 Correlatie Significantie 

KvK x ICT~Office 0,321 0,04 

KvK x Survey 0,186 0,00 

Survey x ICT~Office 0,989 0,00 

 
Vandaar dat we zelf geprobeerd hebben te achterhalen hoe groot de populatie daadwerkelijk is. 
Hiervoor is op internet gezocht naar honderden bedrijven uit de SBI 62*-groep, waarbij de 
assumptie is gebruikt dat softwaregerelateerde bedrijven een eigen website hebben of anderszins 
online te vinden zijn (bijvoorbeeld via LinkedIn-profielen). Uit deze steekproef bleek dat 80% van de 
bedrijven (online) actief waren. De eigenlijke populatie waarover in deze studie gesproken wordt is 
dus 4/5 van de KvK-populatie. Dit resulteert in een feitelijke response rate van 6,35%. Het 
betrouwbaarheidsinterval is dan 3,35 (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%). Het betrouwbaar-
heidsinterval van enkel de SBI 6209-groep is echter te hoog om valide uitspraken over te kunnen 
doen. Deze groep is daarom niet afzonderlijk meegenomen in deze studie (enkele uitzonderingen 
daargelaten). 

Tabel 18. Response rate en betrouwbaarheidsinterval van de steekproef  

SBI-code Aantal 
Response 
rate 

Betrouwbaar-
heidsinterval 

62* 721 6,35% 3,35 

6201 317 6,57% 5,32 

6202 317 6,57% 5,32 

6209 87 5,15% 10,24 

 



Bijlage I | Online vragenlijst NL 
Introductie 
 
Deze vragenlijst heeft als doel om een beter beeld te krijgen van de huidige omvang van de 
Nederlandse ICT−sector. De resultaten zullen worden gepubliceerd in de vorm van statistieken en 
tabellen en zullen niet terug te leiden zijn naar individuele bedrijven. Door het beantwoorden van 
deze survey helpt u ons waardevolle informatie te verzamelen over de huidige omvang van de 
Nederlandse software-industrie. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic (www.dialogic.nl). De contactper-
soon is projectleider Robbin te Velde, telefoon 030 215 05 80, e−mail tevelde@dialogic.nl. 
 
Vragenlijst 
 
Welk van de volgende producten en/of diensten beschrijft de grootste inkomstenbron van uw bedrijf 
in Nederland het beste? 
 
( ) Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of maatwerksoftware) 
( ) Verkoop van door uzelf ontwikkelde producten die een substantiële softwarecomponent bevatten 
(embedded software) 
( ) Programmeerwerk voor derden (inhuur) 
( ) Implementatie en/of testen van software 
( ) Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties 
( ) Overige consultancy met betrekking tot software 
( ) Verkoop van software van derden (software reseller) 
( ) Overige, aan de software−industrie gerelateerde producten of diensten 
( ) Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten 
 
Kunt u aangeven hoe de inkomsten van uw bedrijf in Nederland verdeeld zijn over de volgende 
producten en/of diensten (in totaal 100%)? 
De wijze waarop het product en/of de dienst wordt afgeleverd (bijvoorbeeld al dan niet via een 
SaaS−constructie) is hier niet van belang. 
 
Verkoop van door uzelf gerealiseerde software (product− of maatwerksoftwa-
re) 

____________ % 

Verkoop van door uzelf ontwikkelde producten die een substantiële 
softwarecomponent bevatten (embedded software) 

____________ % 

Programmeerwerk voor derden (inhuur) ____________ % 
Implementatie en/of testen van software ____________ % 
Support en/of beheer en/of (correctief) onderhoud van softwareapplicaties ____________ % 
Overige consultancy met betrekking tot software ____________ % 
Verkoop van software van derden (software reseller) ____________ % 
Overige, aan de software−industrie gerelateerde producten of diensten ____________ % 
Overige, niet aan de software−industrie gerelateerde activiteiten ____________ % 

Totaal 100 % 
 
Welk percentage van de door uw bedrijf gerealiseerde software wordt verkocht als productsoftwa-
re/pakketsoftware?  
Dat wil zeggen op basis van de prijs van het (vooraf ontwikkelde) product zelf en niet op basis van 
de inspanningen die zijn verricht om het product te maken. 
__________ % 
 
Wat is de omvang van uw bedrijf in Nederland in fte (Full Time Equivalent)? Maak indien nodig een 
schatting. __________ fte 
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Hoe zijn de inkomsten van uw bedrijf in Nederland over de volgende geografische locaties verdeeld? 
(in totaal 100%) 
 
Nederland _____ % 
West−Europa (exclusief Nederland) _____ % 
Oost−Europa (inclusief Rusland) _____ % 
VS _____ % 
Canada _____ % 
Zuid- en Midden-Amerika _____ % 
Midden Oosten _____ % 
Azië _____ % 
Australië en Nieuw-Zeeland _____ % 
Afrika _____ % 

Totaal 100 % 
 
Hoeveel verschillende eigen softwareproducten voert uw bedrijf in Nederland op de markt? 
NB: Productfamilies als één product rekenen. 
( ) Geen softwareproducten  
( ) 1 product / productfamilie 
( ) 2-3 producten / productfamilies 
( ) 4 of meer producten / productfamilies  
 
In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op uw eindproduct(en) en/of diensten? 
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Onze eindproducten/diensten worden gebruikt via een (generieke) 
webbrowser 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onze eindproducten/diensten zijn open source ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Onze eindproducten/diensten zijn gebaseerd op een Software as a 
Service (SaaS)−constructie 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

De prijs van onze eindproducten/diensten is gebaseerd op het feitelijke 
gebruik van het product 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onze eindproducten/diensten vereisen specialistische installatie en 
integratie 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Er is een online user community gerelateerd aan onze 
eindproducten/diensten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Voor iedere klant leveren wij maatwerk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Onze eindproducten/diensten bevatten software die door ons 
geïnstalleerd moet worden op locatie van de klant 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
Welk percentage van de inkomsten van uw bedrijf in Nederland is afkomstig uit de verkoop van SaaS 
of ASP−diensten? ________ % 
 



Software kan volledig binnen uw bedrijf worden ontwikkeld, maar kan ook (deels) gebaseerd zijn op 
componenten die ontwikkeld zijn door derden. Kunt u aangeven wat grofweg de samenstelling van 
uw product(en) is? 
 
Intern: eigen softwareontwikkeling _____ % 
Extern: licenties (al dan niet ingekocht) _____ % 
Extern: open source _____ % 
 
Mogelijk vindt niet al uw softwareontwikkeling plaats binnen uw eigen bedrijf in Nederland. Wellicht 
heeft u buitenlandse vestigingen en/of besteedt u werkzaamheden op contractbasis uit. 
Waar vindt de softwareontwikkeling van uw bedrijf plaats en op welke juridische basis? 
Nota bene: het totaal hoeft geen 100% te zijn, omdat er naast deze twee mogelijkheden nog andere 
opties bestaan om software te ontwikkelen, bijvoorbeeld via gedeelde softwareontwikkeling. 
 
 Als onderdeel van 

eigen bedrijf 
Op contractbasis 
(outsourcing) 

 

In Nederland __________ __________ % 
In Westerse landen (exclusief Nederland) __________ __________ % 
In nabijgelegen lagelonenlanden (bijv. Oost−Europa en 
Rusland) 

__________ __________ % 

In vergelegen lagelonenlanden (bijv. India en China) __________ __________ % 
 
Hoeveel procent van de totale arbeidscapaciteit van uw bedrijf in Nederland is gericht op de volgende 
activiteiten? (in totaal 100%) 
 
Softwareontwikkeling en/of programmeren en/of testen _____ % 
Implementatie en/of consultancy en/of training _____ % 
Ondersteuning en/of (correctieve) onderhoudswerkzaamheden _____ % 
Verkoop en/of marketing _____ % 
Onderzoek en/of ontwikkeling (R&D) _____ % 
Overige werkzaamheden (inkoop, administratie et cetera) _____ % 
 
Welk aandeel van de omzet van uw bedrijf is voortgekomen uit nieuwe of significant verbeterde 
producten of diensten die in de afgelopen drie jaar ... 
 
... door uw bedrijf op de markt geïntroduceerd zijn voordat uw concurrenten dat deden (het mag 
reeds op andere markten verkrijgbaar zijn geweest)? __________ % 
... nieuw waren voor uw bedrijf, maar al bij concurrenten in de markt beschikbaar waren? 
__________ % 
 
 
Maakt uw bedrijf gebruik van de WBSO-regeling? 
De WBSO (Wet ter Bevordering van Speur− en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling 
waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur− en ontwikkelingswerk 
(R&D) compenseert. De WBSO draagt bij aan de financiering van het S&O−project middels een 
afdrachtvermindering op de loonheffing.  
( ) Ja 
( ) Nee 
( ) Weet niet 
 
Wat was de omzet van uw bedrijf (behaald in Nederland) in 2009? 
Indien mogelijk heeft deze vraag enkel betrekking op de omzet die in 2009 
vanuit Nederland behaald werd. Als u geen aparte opsplitsing kunt maken, 
dan kunt u de antwoorden baseren op de totale wereldwijde omzet van het 
bedrijf (inclusief buitenlandse vestigingen). 

____________ euro 
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Welk deel van de bovengenoemde omzet in 2009 werd besteed aan ... 
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personeelskosten? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
inkoop personeel (inhuur derden)? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
overige kosten (inhuur apparatuur, 
huur, energie, et cetera)? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 
Hebben de vorige twee vragen over omzet en kosten ook betrekking op vestigingen in het 
buitenland? 
( ) Ja 
( ) Nee 
 
Welk deel van de omzet in 2009 werd in Nederland behaald? 
( ) 0% < 5% 
( ) 5% < 10% 
( ) 10% < 20% 
( ) 20% < 30% 
( ) 30% < 40% 
( ) 40% < 50% 
( ) 50% < 60% 
( ) 60% < 70% 
( ) 70% < 80% 
( ) 80% < 90% 
( ) 90% - 100% 
 
Welk van de volgende functies bekleedt u in uw bedrijf? Kies de beste optie. 
( ) Lid raad van bestuur 
( ) Lid managementteam 
( ) Hogere leidinggevende 
( ) Werkzaam in het middenkader 
( ) Overige 
 
Als u belangstelling heeft voor een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek, kunt u hier 
uw e−mailadres invullen. Het opgegeven e−mailadres zal alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 
 
E-mailadres: ____________________________________________________________________ 
 
 



Bijlage II | Online vragenlijst EN 
Introduction 
 
The purpose of this questionnaire is to get a better overview of the Dutch ICT sector. The results will 
be published in statistics and tables that will not reveal individual companies. By responding to this 
questionnaire, you help us to collect valuable information about the current state of software 
business in The Netherlands. 
 
The questionnaire is conducted by Dialogic (www.dialogic.nl). Our contact person is research 
manager Robbin te Velde, telephone 030 215 05 80, email tevelde@dialogic.nl. 
 
Survey 
 
Which of the following products and/or services best describes your firm’s main source of revenue in 
The Netherlands? 
The actual delivery of the product and/or service (e.g., whether a SaaS−construction is being used 
or not) is not relevant to this question. 
 
( ) Sales of in−house realised software (product or tailormade software)  
( ) Sales of in−house developed products with a major software component (embedded software) 
( ) Programming activities for third parties (contract or freelance) 
( ) Implementation and/or testing of software 
( ) Support and/or administration and/or maintenance of software applications 
( ) Other consultancy activities related to software 
( ) Sales of third−party software (reselling) 
( ) Other software−related products or services 
( ) Other activities that are not related to the software industry 
 
Could you please indicate how the revenues of your firm in The Netherlands are distributed between 
the following products and/or services (should add up to 100%)? 
The actual delivery of the product and/or service (e.g., whether a SaaS−construction is being used 
or not) is not relevant to this question. 
 
Sales of in−house realised software (product or tailormade software) ____________ % 
Sales of in−house developed products with a major software component 
(embedded software) 

____________ % 

Programming activities for third parties (contract or freelance) ____________ % 
Implementation and/or testing of software ____________ % 
Support and/or administration and/or maintenance of software applications ____________ % 
Other consultancy activities related to software ____________ % 
Sales of third−party software (reselling) ____________ % 
Other software−related products or services ____________ % 
Other activities that are not related to the software industry ____________ % 

Sum 100 % 
 
Which percentage of the software that is in−house realised by your firm is being sold as product 
software/software package? I.e., sold on the basis of the price of the product itself, not on the basis 
of the efforts (manhours, lines of code) that have been made developing the product. _________ % 
 
What is the size of your firm in The Netherlands in fte (Full Time Equivalent)? Please estimate when 
necessary. __________ fte 
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How is the revenue of your firm in The Netherlands distributed between the following geographic 
areas? (in total 100%) 
 
The Netherlands _____ % 
Western Europe (excluding The Netherlands) _____ % 
Eastern Europe (including Russia) _____ % 
United States _____ % 
Canada _____ % 
South and Central America _____ % 
Middle East _____ % 
Asia _____ % 
Australia and New Zealand _____ % 
Africa _____ % 

Sum 100 % 
 
How many different software products or software product families does your firm sell on the Dutch 
market? Note: a software product family/line should be regarded as one product.  
( ) None  
( ) 1 
( ) 2-3 
( ) 4 or more 
 
How well do the following statements describe your final products and/or services? 
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Our final products/services are used through a (generic) web browser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Our final products/services are open source ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Our final products/services are sold as Software as a Service (SaaS) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
The pricing of our final products/services is based on actual usage ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Our final products/services require special(ist) installation and integration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
There is an online user community related to our final products/services ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Our final products/services are tailor−made for each of our clients ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Our final products/services have software that needs to be installed by us 
at the premises of the client 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
What part of the revenues of your firm in The Netherlands is derived from the sales of SaaS− or 
ASP−services? ________ % 
 
Software can be completely developed within your own firm, but can also (partly) be based on 
components developed by third parties. Please indicate the general composition of your product(s). 
(total is 100%) 
 
Internal: own software development _____ % 
External: licensing (bought or otherwise) _____ % 
External: open source _____ % 
 
 
 



Possibly, not all your software development activities take place in your own firm in The Netherlands. 
Perhaps your firm owns subsidiaries abroad and/or outsources work abroad. 
Where does the software development of your firm take place and on what base? 
Note that the total does not necessarily have to be 100% since there are other modes to develop 
software (next to the two ones mentioned), such as joint software development. 
 

Part of own 
firm 

Based on 
contracts 
(outsourcing) 

 

In The Netherlands __________ __________ % 
In the Western world (other than The Netherlands) __________ __________ % 
In nearshore countries (e.g. Eastern European states and Russia) __________ __________ % 
In offshore countries (e.g. India or China) __________ __________ % 
 
What percentage of the total labour capacity of your firm in The Netherlands is aimed at the following 
activities? (total should add up to 100%) 
 
Software development and/or programming and/or testing _____ % 
Implementation and/or consulting and/or training services _____ % 
Support and/or maintenance services _____ % 
Sales and/or marketing _____ % 
Research and/or development (R&D) _____ % 
Other (e.g. procurement, administration) _____ % 
 
Which part of your firms turnover is based on new or significantly improved goods or services that in 
the last three years were ... 
 
... introduced onto your market before your competitors did (it may have already been available in 
other markets)? __________ % 
... new to your firm, but that were already available from competitors in your market? _________ % 
 
Does your firm make use of the WBSO−act? 
WBSO provides a fiscal facility for companies, knowledge centers and self−employed persons who 
perform R&D work. In this context, R&D means technical/scientific research, the development of 
technically new physical products or physical production processes (or parts thereof) and the 
development of technologically new software (or parts thereof). Under the Act, a contribution is paid 
towards the wage costs of employees directly involved in R&D.  
( ) Yes 
( ) No 
( ) Do not know 
 
What is the total turnover of your firm (in The Netherlands) in 2009? 
If possible, please answer this question only for the Dutch turnover. If you 
are not able to provide the turnover for The Netherlands alone, please give 
the overall (consolidated) figures.  

____________ euro 

 
Which share of your firm’s turnover in 2009 is spent on ... 
 

0
%

 <
 5

%
 

5
%

 <
 1

0
%

 

1
0
%

 <
 2

0
%

 

2
0
%

 <
 3

0
%

 

3
0
%

 <
 4

0
%

 

4
0
%

 <
 5

0
%

 

5
0
%

 <
 6

0
%

 

6
0
%

 <
 7

0
%

 

7
0
%

 <
 8

0
%

 

8
0
%

 <
 9

0
%

 

9
0
%

 -
 1

0
0
%

 

staff? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
hiring external staff? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
other costs (equipment, rent, energy, et 
cetera)? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Do your answers on the previous two questions on turnover and costs also refer to subsidiaries 
outside The Netherlands? 
( ) Yes 
( ) No 
 
Which part of your firm’s turnover in 2009 originates from The Netherlands? 
( ) 0% < 5% 
( ) 5% < 10% 
( ) 10% < 20% 
( ) 20% < 30% 
( ) 30% < 40% 
( ) 40% < 50% 
( ) 50% < 60% 
( ) 60% < 70% 
( ) 70% < 80% 
( ) 80% < 90% 
( ) 90% - 100% 
 
On which of the following levels do you serve in your company? Choose the best option. 
( ) Board of directors 
( ) Management team 
( ) Other upper management 
( ) Middle management 
( ) Other 
 
If you are interested in receiving a summary of the results of this study, please provide an e−mail 
address. The entered e−mail address will only be used for this study. 
 
E-mail address: ________________________________________________________________ 
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Gebruikersnaam: <gebruikersnaam> <handelsnaam> 

Wachtwoord: <wachtwoord> <contactpersoon> 

<adres> 

<postcode en plaats> 

 Woerden, 23 april 2010 

 

Zeventien vragen over software in Nederland 
 

<aanhef>, 

 

Software vormt het centrale zenuwstelsel van de moderne samenleving. Het zorgt voor hoogwaardi-

ge en duurzame werkgelegenheid. De ontwikkeling van softwareproducten en de dienstverlening 

rond software maken ons land kennisintensiever en economisch sterker. Het succesvol doorontwikke-

len van onze software-industrie is medebepalend voor de kansen van Nederland als kenniseconomie 

en motor voor nieuwe producten, diensten en werkgelegenheid, ook in andere economische sectoren.  

 

U bent als bedrijf of ZZP’er zelf natuurlijk allang doordrongen van het belang van de software-

industrie voor de Nederlandse economie. Elders wordt dat belang echter vaak sterk onderschat.  

ICT~Office, de brancheorganisatie voor ICT-bedrijven in Nederland, heeft daarom het onderzoeksbu-

reau Dialogic gevraagd om de economische bijdrage van de software-industrie in Nederland te 

meten. Het ministerie van Economische Zaken onderschrijft het belang van dit onderzoek. De 

resultaten worden ook gebruikt om de gegevens van het CBS aan te vullen en te verbeteren.  

 

We willen graag uw medewerking als deskundige bij de uitvoering van dit belangrijke onderzoek. 

Onderaan deze brief vindt u een overzicht van de onderwerpen van de vragenlijst. Gemiddeld zal het 

minder dan 10 minuten kosten om de lijst in te vullen. In de rechterbovenhoek van deze brief staan 

een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de online vragenlijst. Deze vindt u 

op www.dialogic.nl/softwareonderzoek en kunt u invullen tot en met 14 mei 2010. Bij het 

verwerken van de data hanteren we de strenge privacynormen van het CBS. Al uw gegevens worden 

onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Uit 

de informatie die wij uiteindelijk publiceren, zijn nooit herkenbare gegevens over een afzonderlijk 

bedrijf af te leiden. 

 

Dialogic is een strikt onafhankelijk onderzoeksbureau. De kwaliteit van het onderzoek wordt verder 

geborgd door een begeleidingscommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel ‘open source’ 

als ‘closed source’ bedrijven, evenals de Universiteit Utrecht. 

 

The questionnaire on the Dutch software industry is also available in English at 

www.dialogic.nl/softwareonderzoek. 
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Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen een samenvatting van de uitkomsten. Daarnaast worden 

onder de respondenten vrijkaarten verloot voor het prestigieuze World Congress on IT (WCIT) dat op 

25, 26 en 27 mei 2010 in Amsterdam wordt gehouden.  

 

Wij wijzen u er nogmaals op dat uw medewerking helpt om de softwaresector in Nederland beter op 

de kaart te zetten. We rekenen op u! 

 

Bij voorbaat dank, 

 

 

       

 

 

Henk Broeders      Bernhard van Oranje 

voorzitter ICT~Office     voorzitter Raad van Advies Software~VOC 

 

       

 

 

Sylvia Roelofs      Sjaak Brinkkemper 

algemeen directeur ICT~Office    hoogleraar Universiteit Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwerpen van de vragenlijst 

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

1. Uw voornaamste product/dienst 

2. De activiteiten van uw bedrijf 

3. Kenmerken van uw producten/diensten 

4. De rol van open source 

5. De export van uw producten/diensten 

6. Outsourcing, off- en nearshoring 

7. Innovatie 

 

U krijgt toegang tot de vragenlijst via: 

www.dialogic.nl/softwareonderzoek 

 

Gebruikersnaam: <gebruikersnaam> 

Wachtwoord: <wachtwoord> 

 

Survey topics 

In the questionnaire the following topics are covered: 

 

1. Your main product/service 

2. The activities of your firm 

3. Characteristics of your products/services 

4. The role of open source 

5. The export of your products/services 

6. Outsourcing, off- and nearshoring 

7. Innovation 

 

You can access the questionnaire at: 

www.dialogic.nl/softwareonderzoek 

 

Username: <gebruikersnaam> 

Password: <wachtwoord> 
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Contact: 
Dialogic 
Hooghiemstraplein 33-36 
3514 AX Utrecht 
Tel. +31 (0)30 215 05 80 
Fax +31 (0)30 215 05 95 
www.dialogic.nl 
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