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Op welk marktsegment richten 
ICT-leveranciers zich
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Welke diensten hebben ICT-leveranciers over het 
algemeen en welke diensten worden aangeboden 
door leveranciers met een focus 
op security solutions
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MEER DIENSTVERLENING
Security gaat vaak gepaard met advies en ondersteuning. Immers: 

veel securityoplossingen sluiten aan bij een nieuwe implementatie of 
staan extra onder de aandacht na een incident. Advies of imple�

mentatie speelt dan natuurlijk vaak een rol. Ook is serverbeheer of 
beheer in het algemeen iets dat security als logisch thema heeft. 

SECURITYSPECIALIST 
RICHT ZICH VOORAL OP 
GROTERE ORGANISATIES

WAAR ICT MEER COMPLEX IS, LIGT ER OOK MEER RISICO BIJ DE SECURITY, ZOU JE KUNNEN STELLEN. 
HET LIGT DAAROM VOOR DE HAND DAT NEDERLANDSE SECURITYLEVERANCIERS ZICH RELATIEF 

VAKER FOCUSSEN OP GROTERE ORGANISATIES. DAT BLIJKT UIT EEN ANALYSE VAN DE NEDERLANDSE 
ORGANISATIES DIE ZICH (DEELS) RICHTEN OP SECURITYDIENSTEN, �HARDWARE OF �SOFTWARE.

beeld Shutterstock

ZAKENDOEN MET 
GROTERE ORGANISATIES

Middelgrote en grote organisaties liggen eerder in het 
aandachtsveld van securityspecialisten.
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ICT

Hebben leveranciers die focussen op securiy solutions ook 
vaker een specialisatie in cloud-oplossingen?

Cloud focus Geen Cloud focus
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CONCLUSIE
Security kan niet gezien worden als een apart 
domein binnen de wereld van ICT-aanbieders; 

Security by design is inmiddels een veelgebruik-
te term, maar het geeft aan dat security goed op 

weg is om het imago van ‘vijfde wiel aan de 
 wagen’ te verliezen. Grotere organisaties lopen 
hiermee voorop in de ontwikkeling en hebben 
security als thema en in de inrichting van de 

 organisatie een belangrijke rol gegeven. 
Niet verwonderlijk ook dat  securityspecialisten 

hun pijlen op dit deel van de markt richten. 
Cloud is een manifeste ontwikkeling en ook se-
curity gaat in deze trend mee. Dat gebeurt door 
oplossingen voor cloudgebaseerde omgevingen 
aan te bieden, en ook de wijze van levering van 

securitydiensten cloudgebaseerd te maken.

VERANTWOORDING
PartnerNavigator deed een analyse op de 

3143 leveranciers in Nederland die software, 
hardware of diensten op het gebied van 

security aanbieden. 

FOCUS OP CLOUD
Wanneer securityspecialisten vergeleken worden met andere partijen in de 

ICT�branche valt zeer duidelijk op dat bedrijven in de security veel vaker met 
 cloud actief zijn. Ze spelen in op het steeds verder uitbreidende domein van 
 cybersecurity. Omdat alle typen ICT�partijen steeds meer cloudgebaseerde 

 oplossingen aanbieden, zal ook het speelveld voor securitybedrijven nog groter 
worden. De trend dat securitypartijen vaker een focus op cloud hebben, 

zal daarom de komende jaren aanhouden. 

PRIMAIRE FOCUS
Distributeurs hebben vaak security (33%) als focus in hun aanbod. Dit geldt ook voor hardwarepartijen (26%). 

Toch maken zij overall maar een klein deel (6% en 10%) uit van de ICT�bedrijven die zich in security specialiseren.
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