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1. Marktontwikkeling 2015 

 

De laatste jaren ziet men ICT meer als een service dan een product. Deze 

verandering heeft onder andere te maken met de ontwikkeling en inzet van 

informatie- en communicatietechniek. Hierdoor zijn vele gespecialiseerde 

ICT-service-aanbieders ontstaan, die zowel de ontwikkeling als ook de ICT-

oplossingen van een bedrijf voor hun rekening nemen. Door „Cloud 

computing“ zijn er meer mogelijkheden ontstaan zoals altijd toegang tot data 

en applicaties via het netwerk. Tevens zijn er door de snelle netwerken en 

krachtige mobiele telefoons nieuwe zakelijke kansen en uitdagingen 

ontstaan. 

 

De omzet van informatietechnologie, telecommunicatie en 

consumentenelektronica zal naar verwachting in 2015 met 1,5 procent 

groeien in vergelijking met 2014. In 2014 was de totale omzet in deze 

branche 153,3 miljard euro en naar verwachting zal de omzet in 2015 155,5 

miljard euro zijn.  

 

De ICT-branche is onder te verdelen in zes segmenten:  

 Informatietechnologie 

 Telecommunicatie 

 Consumentenelektronica 

 Software 

 Infrastructuur  

 Consumentenelektronica.  

 

De omzet van het segment informatietechnologie zal naar verwachting met 

3,2 procent stijgen naar 80,3 miljard euro. De sterkste toename zal zijn in 

de softwaremarkt met een stijging van 5,7 procent. Dit betekent een omzet 

van 20,2 miljard euro in 2015. Bedrijven die ICT-services leveren, doen het 

goed in 2015. Hier wordt een stijging van 3 procent verwacht, wat neerkomt 

op een omzet van 37,3 miljard euro. Tevens kan het segment 

infrastructuursystemen een sterke groei verwachten van 3,6 procent, 

waarbij de omzet op 6,5 miljard euro komt. De telecommunicatie heeft de 

afgelopen twee jaren een omzetdaling gekend. In 2015 is de verwachting 

dat de omzet zal stagneren met een plus van 0,1 procent tot een omzet van 

65,4 miljard euro. De consumentenelektronica heeft de afgelopen jaren een 

sterke afname in de omzet gekend. Deze sterke afname zal in 2015 

afremmen met een daling van 3 procent tot een omzet van 9,9 miljard euro. 

(Statista, 2015) (Heimann, 2015) 
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2. Trends in 2015 

Deze trends baseren zich op een onderzoek van het consultancy bedrijf 

Capgemini dat gespecialiseerd is in ICT consultancy. Voor dit onderzoek 

heeft Capgemini een enquête gehouden onder 154 ICT-managers van 

verschillende bedrijven. 

 

2.1. Top & Flop technologieën 

 

 

 

 

2.2. Budgets 

In vergelijking met 2014 is het budget bij 38,1 procent van de bedrijven 

gelijk gebleven, 33,6 procent heeft in 2015 een hoger budget te besteden 

als in het voorgaande jaar, 19,4 procent van de bedrijven heeft aangegeven 

een kleiner budget te hebben en de laatste 9 procent heeft op deze vraag 

geen antwoord gegeven. De bedrijven die aangegeven hebben dat hun 

budget in 2015 gestegen is, hebben eind 2015 of in 2016 grotere projecten 

gepland. Gemiddeld is het budget dat bestemd is voor innovaties 9,1 procent 

van het gehele budget. Dit betekent een stijging van 2,6 procent ten opzichte 

van 2014.  

 

2.3. ICT-organisatie 

41 Procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat zij een tekort heeft aan 

gekwalificeerd personeel voor Big Data Analitycs en mobiele technologieën. 

Omdat het bijscholen van eigen personeel veel tijd kost, huren veel van de 

ondervraagde bedrijven een extern bureau in. 

Een ander probleem waar de ondervraagden mee blijven zitten, is dat veel 

bedrijfsprocessen niet flexibel genoeg zijn om de analoge werkwijze te 

digitaliseren. 

 

•  Data Quality Management en
Master Data Management

•  Mobile Device Management

•  Enterprise Collaboration

•  Application Lifecycle Management

•  Applikations-Portfolio-Management

•  Data Vault Modeling

•  Bescherming tegen spionage door  
Wearables

•  Crowd Sourcing

•  Augmented Reality

•  Gamification
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2.4. Cloudgebruik 

In 2015 hebben de ondervraagde bedrijven minder gebruik gemaakt van de 

cloud als in 2014. 28,6 Procent heeft gebruik gemaakt van de cloud, waarvan 

21,7 procent een eigen cloudsysteem heeft en 6,9 procent een extern 

cloudsysteem gebruikt. De middenstand gebruikt meestal een eigen cloud 

om op deze wijze controle te kunnen houden over alle data en systemen. De 

kleinere bedrijven maken vanwege de kosten gebruik van een externe 

cloudservice. Belangrijk bij het kiezen van een externe cloudservice is dat 

het rekencentrum minstens in Europa staat, maar nog beter in het eigen 

land vanwege de veiligheidscertificaten. (Capgemini, 2015) 

 

 

 

 

 

  

  

2014 
34,3 % 

2015 

28,6 % 
van de totale IT- prestatie  
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3. Arbeidsmarkt 

 

Volgens een onderzoek van de brancheorganisatie BITKOM verwacht 72 

procent van de ICT middenstand het tweede halfjaar van 2015 een stijgende 

omzet. 19 Procent van de ICT-middenstand verwacht dat de omzet stabiel 

blijft en maar 9 procent verwacht een lagere omzet dan in het eerste halfjaar 

van 2015. Volgens hetzelfde onderzoek wil 60 procent van de ICT-

middenstand het aantal werknemers in 2016 verhogen. De ICT-branche blijft 

een groeimarkt; in de afgelopen vijf jaar zijn er 125.000 nieuwe banen 

bijgekomen. (Altvater, 2015) 

 

Door de aanhoudende groei in de ICT-branche blijft de arbeidsmarkt 

eveneens toenemen. Volgens actuele cijfers werkten in 2014 960.000 

mensen in de ICT-branche. BITKOM verwacht dat in 2015 981.500 mensen 

in de ICT-branche zullen werken. Dit betekent een toename van 2,24 

procent. (Statista, 2015) 
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4. Uitzichten voor 2016 

Voor 2016 zijn er door BITKOM nog geen prognoses bekend gemaakt voor 

de gehele ICT-branche, echter zijn er al wel gegevens bekend over de ICT-

dienstverleningen. 

 

De omzet van de ICT-dienstverleningen was in 2014 81,9 miljard euro, de 

prognose voor 2015 is 84,5 miljard euro (een stijging van 3,17 procent). De 

verwachting van BITKOM is dat de omzet in 2016 verder zal stijgen. Zij 

hebben berekend dat de omzet in 2016 rond de 87,4 miljard euro zal zijn 

(een stijging van 3,43 procent). (Statista, 2015) 

 

 

5. Investeringen 

Naar verwachtingen zal de ICT-branche in Duitsland in 2015 1,5 procent 

meer uitgeven dan vorig jaar. In totaal zal er bijna 78 miljard euro worden 

uitgegeven aan investeringen. Deze groei heeft hoofdzakelijk te maken met 

Cloud computing systemen, Big data analytics en sociale netwerken. 

 

Uit een onderzoek van het NIFIS (Nationale Initiative für Informations- und 

Internet-Sicherheit) is gebleken dat de uitgaven voor het beschermen van 

de privacy en beveiliging van data fors gaan stijgen vanaf 2015. Duitse 

ondernemingen willen graag de maatregelingen tegen cybercriminaliteit 

aanscherpen. Door de onthullingen van Edward Snowden in 2013 over 

spionageactiviteiten op het internet heeft 88 procent van de Duitse bedrijven 

de ICT-beveiliging aangescherpt. Men verwacht dat er in de toekomst 

meerdere monitoringsprogramma´s zullen verschijnen, waardoor de vraag 

naar ICT-beveiliging verder zal stijgen. Volgens dit onderzoek heeft 45 

procent van de ondervraagde ondernemingen aangegeven dat zij de 

uitgaven voor ICT-beveiliging tot 2020 wil verdubbelen. 

(Thorenz, 2015) (NIFIS, 2014) 
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6. Kansen (in Zuid-Duitsland)  

Het softwarecluster in het zuidwesten van Duitsland bestrijkt een gebied 

tussen de steden Darmstadt, Walldorf, Karlsruhe, Kaiserslautern, en 

Saarbrücken. In deze regio zijn naast de grotere softwareondernemingen 

zoals SAP AG en Software AG ook vele universiteiten, hogescholen en 

onderzoekscentra gevestigd. De onderzoekcentra die in dit gebied gevestigd 

zijn,(Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute en DFKI - Deutschen 

Forschunszentrums für Künstliche Intelligenz), staan internationaal hoog 

aangeschreven.  

 

Het softwarecluster is in de periode van 2010 tot en met 2015 als een van 

de tien clusters of Excellence (Spitzencluster) uitgeroepen. Een dergelijk 

cluster is gedurende vijf jaar een cluster of Excellence. In deze vijf jaar 

worden de clusters ondersteund door het BMBF (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung) d.m.v. het versterken van internationale netwerken 

en regionale innovatiepotenties. In 2016 is het doel deze trend door te zetten 

en het internationale netwerk met Silicon Valley, Singapur en Brazilië verder 

te versterken. (Software-Cluster, 2015) 

 

Meer informatie over het softwarecluster: www.software-cluster.com 

Meer informatie over de Duitse Spitzencluster concurrentie:  

www.hightech-strategie.de 

 

Het Duitse bedrijf SAP is één van de grootste software-aanbieders ter wereld. 

Andere grote internationale spelers met een Duitse achtergrond zijn 

Siemens, Deutsche Telekom en Software AG. Veel van de grote 

internationale spelers op het gebied van ICT zijn gevestigd in Zuid-Duitsland, 

zoals IBM en Hewlett-Packard in Stuttgart. Bedrijven die vallen onder de 

subsector internet zijn veelal gevestigd rondom Karlsruhe. Voor 

softwarebedrijven is Darmstadt de nummer één vestigingsplaats. De 

middenstand mag in deze branche niet vergeten worden. Meer dan 90 

procent van de Duitse ICT-bedrijven heeft minder dan 50 werknemers. 

  

De Duitse overheid probeert de ICT-branche verder te stimuleren met het 

“Deutschland Digital 2015” en het “IKT 2020” beleid. Door het “Deutschland 

Digital 2015” project/programma is er veel aandacht voor de groei en 

werkgelegenheid binnen de ICT-sector, IT-security en digitale oplossingen 

voor sociale vraagstukken (e-government, green IT en e-health). Met het 

“IKT 2020”-beleid wordt de nadruk gelegd op onderzoek en ontwikkeling van 

complexe systemen (bijv. “Embedded Systems”) en het internet der dingen 

waarbij de privacy en gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015) (Export Duitsland, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.software-cluster.com/
http://www.hightech-strategie.de/
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7. Brancheorganisaties en Clusters 
 

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien (BITKOM) e.V. 

Bitkom is de spraakbuis voor de ICT- en de new-mediabranche. Deze 

organisatie vertegenwoordigt meer dan 1.000 bedrijven, waarvan 750 

directe leden. Leden zijn zowel de grote spelers in de markt alsook 500 goed 

presterende MKB’ers. Met een omzet van 120 miljard euro representeren zij 

rond 90 procent van de Duitse markt. BITKOM beschikt over een 

vertegenwoordiging in Brussel om de belangen van de leden bij de Europese 

instellingen te vertegenwoordigen. 

Clusters: 

- Software-Cluster (Rhein-Main-Neckar) 

- BICCnet - Bavarian Information and Communication Technology 

Cluster 

- Baden-Württemberg: Connected e.V. – bwcon 

- CyberForum e.V. 

 

 

8. Beurzen 

De grootste beurs op het gebied van ICT vindt ieder jaar plaats in Hannover: 

de CeBIT. Tijdens deze beurs wordt er ook een conference georganiseerd 

waar men lezingen kan bijwonen, waar internationale productinnovaties 

worden gepresenteerd en waar men baanbrekende discussies kan voeren. 

De volgende CeBIT wordt gehouden van 14 tot en met 18 maart 2016.  
 

Naast de CeBIT zijn er ook interessante regionale en specialistische 

beurzen:  

 Main.IT, een beurs voor ICT en media, Eibelstadt 

 IT & Business, een vakbeurs voor digitale processen en oplossingen, 

Stuttgart 

 It-sa, een beurs voor IT-security, Nürnberg 

 Powering the Cloud, een beurs met betrekking tot de cloud, 

Frankfurt am Main 

 IT2Industrz, vakbeurs voor intelligente, digitale netwerken voor de 

arbeidswereld, München 

 IT-trans, beurs voor innovatieve ICT-oplossingen, Karlsruhe 

 World of Cloud, beurs over Cloud Computing, Frankfurt am Main 

 IT im Unternehmen, vakbeurs over informatietechnieken die in 

bedrijven worden ingezet 

 Fibit, ICT congress en beurs, Fulda 

 

Tevens zijn er andere beurzen die niet puur gericht zijn op ICT, maar toch 

interessant zijn voor gespecialiseerde ICT-bedrijven. Ook de verschillende 

clusters bieden talrijke evenementen rond verschillende ICT-thema´s aan. 

Deze evenementen bieden een goede mogelijkheid om in contact te komen 

met bedrijven uit de regio. Actuele events zijn op de website van de 

desbetreffende clusters te vinden. 

http://www.bitkom.org/
http://www.bitkom.org/
http://www.software-cluster.com/
http://www.bicc-net.de/
http://www.bicc-net.de/
http://www.bwcon.de/
http://www.cyberforum.de/
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