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DOSSIER IT TRENDSDOSSIER IT TRENDS

De Covid-maatregelen in 2020 en 2021 
hebben hun effect gehad op het gebruik 
van clouddiensten. Vergader- en samen-
werkoplossingen hebben een enorme 
boost gekregen. Flexibele werkplek-
oplossingen en oplossingen voor het 
werken op afstand zijn mainstream ge-
worden. Vooral de techreuzen hebben 
hierdoor een enorme omzettoename 
meegemaakt. Voor de in cloud gespecia-
liseerde aanbieders in Nederland was het 
beeld genuanceerd. Vooral in de in 
 projecten en inhuur actieve IT-partijen 
 hebben afname van hun omzet  gezien. 
Terwijl partijen die in hun portfolio 
 grotendeels clouddiensten of de 
 ondersteuning daarvan hebben, juist een 
duidelijke groei hebben ervaren.
De adoptie van de cloud in Nederland 
ligt hoog. Conservatieve schattingen 
 geven aan dat meer dan 80% van het 
 bedrijfsleven diensten uit de cloud 
 gebruikt. Dit geldt voor zowel de infra-
structurele kant, die dankbaar gebruik 
maakt van de digitale infrastructuur en 
datacenters, als voor de werkplekken die 
steeds vaker gebaseerd op Microsoft- of 
Google-platformen uit de cloud worden 
afgenomen. De flexibiliteit van de werk-
nemers (mits de functie dit toestaat) is 
hiermee sterk toegenomen. Voor de aan-
bieders van clouddiensten doemt een di-
lemma op. De standaarddiensten worden 
verder gestandaardiseerd, waardoor het 
onderscheidend vermogen van de dienst-

verlener afneemt. De concurrentie 
wordt transparanter, waardoor marges 
onder druk komen te staan. Zet hier de 
stijgende loonkosten tegenover en het is 
duidelijk dat dit vraagt om innovatie. 
Om ook de komende jaren te kunnen 
blijven groeien zullen bedrijven in toe-
nemende mate moeten innoveren om te 
overleven. Doen ze dit niet, dan is de 
kans groot dat zij zich in de consolidatie-
cijfers terug zullen vinden.
Het zal niemand zijn ontgaan dat de 
 veiligheid van data onder druk staat. 
Criminelen opereren steeds professione-
ler en er wordt vaak gezegd dat het niet 
de vraag is of, maar wanneer je slachtof-
fer wordt van bijvoorbeeld diefstal of 
ransomware. En toch denken veel onder-
nemers -ten onrechte- dat zij niet (veel) 
hoeven te investeren in veiligheid. 
 Veelgehoorde redenen als ‘mijn data zijn 
toch niet interessant’ of ‘mijn IT-dienst-
verlener regelt het wel’ geven aan dat 
hier veel winst te behalen valt. Natuur-
lijk is ook het klantenbestand van een 
MKB-webshop interessant voor een cri-
mineel, als daar wachtwoorden, financi-

ele of medische gegevens te vinden zijn.
En de IT-dienstverlener? Die kan zijn 
werk alleen doen in goed overleg met de 
ondernemer. Gedeelde verantwoorde-
lijkheid dus. Die dienstverlener heeft 
nog een andere uitdaging. Via zijn 
 tooling om het beheer te doen bij zijn 
klanten, is hij ook een interessant target 
geworden voor de criminelen. Via de 
tooling kunnen zij toegang krijgen tot 
niet alleen de data van de dienstverlener, 
maar ook die van de klanten die hij be-
dient. Ook hier is wegkijken geen optie 
en zul je, samen met je klant en mogelijk 
een verzekeraar, de risico’s moeten aan-
pakken en minimaliseren. ‘There is no 
free lunch’, voor zowel de dienstverlener 
als de klant. Hoewel geen enkel IT-be-
drijf nog zonder security propositie kan, 
zien we daarnaast steeds meer specialis-
ten in cybersecurity. Ruim 1000 bedrij-
ven [1] zijn gespecialiseerd in cybersecu-
rity en nog eens 1100 IT-dienstverleners 
[1]bieden security hard- of software aan.
We zien kortom de volgende 
 aandachtspunten:
•  Security is de samenwerking tussen 

 organisatie waarvoor het geregeld 
dient te worden, haar medewerkers, de 
leveranciers, dienstverlenende partijen 
en de hele sector; aandachtpunten zijn 
 tijdige informatie, voorlichting, 
 gedragsaanpassing, bewustzijn

•  Security is een samenspel van leveran-
cier en klant. Echter recente gerechte-
lijke uitspraken leggen daar toch een 
verzwaarde verantwoordelijkheid bij 
de IT leverancier

•  Security is geen hygiëne-factor meer, 
maar een kat-en-muisspel voor elke 
 organisatie, waarbij regelmatige checks, 
contingencyplannen en intensieve 
 beveiligingsvoorzieningen een  
default worden

OVERAL 
Een koffiezet apparaat of een koelkast 
met een IP-adres is al een tijdje niet bij-
zonder meer. Dat zij zelf boodschappen 
bestellen op basis van gebruiksdata is 
een volgende stap. Niet alleen voor con-
sumenten, maar ook zakelijk, van klein 

SECURITY  
BELANGRIJKER DOOR GROEI 
CLOUDDIENSTEN
De opmars van clouddiensten is vooral gunstig voor Big Tech, 
kleinere aanbieders moeten gaan specialiseren. Security is 
daarbij een belangrijke richting.
door Partner Navigator beeld Shutterstock

IN NEDERLAND IS DE IT-SECTOR 
INMIDDELS EEN VAN DE 
 BELANGRIJKSTE SECTOREN IN 
DE ECONOMIE. Met ongeveer 
80.000 [1] IT-gerelateerde bedrijven 
waar zo’n 360 duizend mensen een 
baan hebben. Onder de bedrijven zijn 
50.000 ZZP’ers actief met een inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel.  
In Nederland is een robuuste digitale 
infrastructuur met belangrijke knoop-
punten zoals AMS-IX in Amsterdam. 
Hiermee worden o.a. de ruim 180 [2] 
datacenters in Nederland van snelle 
verbindingen voorzien.
Deze kwalitatief goede infrastructuur is 
een van de redenen dat in Nederland 
ruim 20.000 innovatieve softwarebe-
drijven [1] actief zijn, op o.a. het gebied 
van Fintech, Gaming, Blockchain, Arti-
ficial Intelligence en Virtual Reality. 
Het gebruik van clouddiensten is bijna 
nergens in Europa zo hoog, wat heeft 
bijgedragen aan het beperkt houden 
van de economische krimp door de 
pandemie in 2021, omdat werknemers 
relatief eenvoudig konden overstappen 
naar thuiswerken.[3]

Partner Navigator: IT Trends Concurrentie 
transparanter, 

druk op marges

CONVERSATIE OVER  
IT VERANDERT
De nieuwe gebruiker van IT-middelen 
is gewend aan het gebruik en denkt 
niet in termen van bezit. Bedrijven die 
IT aanbieden en zich richten op de 
eindgebruiker, moeten hierin mee. 
Maar men heeft moeite om in de 
 organisatie de veranderingsslag  
te  maken. ‘Tech’ spreekt niet meer  
met tech. En tech bepaalt ook niet 
meer  alleen. Het gevolg is dat veel 

vanuit techniek verkopende IT-partijen 
nu ook de business betrekken in hun 
benadering van de markt. Bij de 
 eindgebruiker is IT niet meer een 
 onderwerp voor een aparte afdeling, 
maar een thema dat horizontale 
 aandacht krijgt, met een eindverant-
woordelijke die regelmatig ook een 
plaats in het managementteam of  
de board heeft.
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tot groot. Autonome robots, drones die 
pakketjes kunnen afleveren zonder een 
gevaar te zijn voor de bemande lucht-
vaart. IT vindt je overal. En de aanstu-
ring gebeurt steeds vaker op basis van 
data en het interpreteren daarvan. 
 Artificial Intelligence is niet meer ergens 
ver weg in Gartners hypecycle, maar 
 komen nu op de markt. Van eenvoudige 
chatbots tot autonoom bewegende voer-
tuigen en de interpretatie van beelden.
Met deze ontwikkelingen wordt de roep 
om regulatie groter. Ethische vraagstuk-
ken liggen op tafel, zoals: wie bepaalt in 
welke situatie, de machine of de mens. 
In Nederland zijn ruim 100 specialisten 
actief op het gebied van AI, naast vele 
IT-dienstverleners die AI-kennis opbou-
wen en inzetten in projecten.

ENERGIE
De digitale infrastructuur heeft energie 
nodig. Bij voorkeur groen en veel. Waar 
een aantal jaar geleden Las Vegas moeite 

had om voldoende stroom te genereren, 
zien we dit probleem nu ook in 
 Nederland opkomen. In Noord-Holland 
speelt deze discussie bij de aanvraag 
voor  nieuwe datacenters. Wordt na 
 personeel energie de bottleneck voor 
verdere groei?  

[1]  Cijfers gebaseerd op de Partner Navigator 
database

[2] Bron: Dutch Data Centers Association
[3]  https://www.uva.nl/content/nieuws/ 

persberichten/2020/12/nederland-en-
scandinavische-landen-het-beste-in- staat-
om-uit- coronacrisis-te-komen.html

 https://www.nu.nl/economie/6116572/
nederlandse-economie-ontspringt-de-  dans- 
niet-maar-het-kan-erger.html


