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Weet vandaag wat klanten morgen willen:
De analyse van real-time gegevens levert essentiële informatie op over het
gedrag van uw klanten. Door middel van Big Data management, is een snelle
analyse van data mogelijk, waardoor een onderneming snel kan reageren en
meer kansen kan benutten. Dit betekent dat u gericht kunt werken aan de
producten die uw klanten in de toekomst eisen.
www.t-systems.nl/zero-distance
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Independent Software Vendor Benchmark 2013

NEDERLANDSE
SOFTWAREPRODUCENTEN
ZETTEN IN OP GROEI
2013 markeert de start van de Dutch Independent Sofware Vendor Benchmark.
In samenwerking met coMakeIT doet ICT Update voortaan op jaarlijkse
basis onderzoek naar de plannen en uitdagingen van de Nederlandse
softwareproducenten. De eerste uitkomsten van de ISV Benchmark 2013
zijn op z’n minst verrassend te noemen: het bewerkstelligen van groei is
één van de voornaamste zaken waar de bedrijven zich druk over maken.
Tekst: Paul Teixeira

‘Uitbesteden om
alleen op de kosten
te beknibbelen, heeft
minder kans van slagen’

De economische tegenwind in Nederland lijkt aan de
gemiddelde softwareproducent voorbij te gaan. Sterker
nog: een overgrote meerderheid (70 procent) van de
respondenten in de ISV Benchmark 2013 verwacht dat
de omzet dit jaar zal gaan stijgen. Het lijkt duidelijk
dat de softwarebranche overwegend kansen ziet om de
omzet te vergroten. Internationale expansie is daarbij
een veelgebruikt toverwoord, zo blijkt uit het onderzoek.
Uiteraard zijn de ondervraagde producenten niet blind
voor de huidige economische realiteit, al zegt slechts een
klein deel (6,7 procent) van hen ‘het overleven van de
economische recessie’ als belangrijk agendapunt voor dit
jaar te hanteren. Kostenbesparing scoort met 23,3 procent
daarentegen wel hoger, al is de vraag of dat louter door
de economische malaise wordt ingegeven.
Maar tegelijkertijd is de overheersende ambitie het
bereiken van omzetgroei (56,7 procent). Dat denkt de
helft van de respondenten te kunnen bewerkstelligen
door het op de markt brengen van nieuwe producten (50
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Bert Siekmann, Manager Product Management

procent). Door ruim 26,6 procent wordt
de uitbreiding van huidige software gezien
als een goede manier om meer omzet te
genereren. Ook de verhoging van klantentevredenheid prijkt hoog op het lijstje (op
de voet gevolgd door ‘innoveren’), zo blijkt
uit de antwoorden. Een relatief klein deel
van de softwaremakers wil de omzet een
verdere impuls geven door hun bestaande
programmatuur geschikt te maken voor
cloudcomputing of mobiele apparatuur.
HOOGGEKWALIFICEERDE MENSEN
De krapte op de arbeidsmarkt, als het
gaat om gekwalificeerde ontwikkelaars, wordt door de respondenten van
de ISV Benchmark 2013 als één van de
grootste uitdagingen dit jaar gezien. Voor
sommige van de ondervraagde bedrijven
is het aanleiding om serieus na te denken
over offshoring, het in het buitenland
uitbesteden van ontwikkelwerk. Bij Exact,
de Nederlandse softwaremultinational
bekend van de gelijknamige bedrijfssoftware, is het over de grens brengen van
softwareontwikkeling al sinds 1998 een
feit. Het bedrijf heeft destijds in Kuala
Lumpur, Maleisië, een ‘ontwikkelhub’
gevestigd. Daar worden verschillende
onderdelen van de diverse softwareproducten van Exact mede-ontwikkeld. In het hoofdkantoor
in Delft zijn nog steeds de Research & Development en
de softwarearchitectuur gehuisvest.
“Eind vorige eeuw was er een grote krapte op de
Nederlandse IT-arbeidsmarkt, onder andere als het ging
om softwareontwikkelaars. Daarom zijn wij destijds gaan

kijken in Azië, in zowel India als Kuala Lumpur. Wij
hebben uiteindelijk voor die laatste gekozen, onder andere
door de betere aansluiting met onze Westerse cultuur
vertelt Ronald Dähne, Technology Director Exact. Exact
koos ervoor om in Kuala Lumpur een eigen organisatie
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ISV Benchmark NL 2013
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Ronald Dähne, Technology Director Exact.

op te bouwen, want ‘je krijgt een betere samenwerking als je daar met daadwerkelijke collega’s te maken
hebt’. “Je hebt dan ook geen ‘klant-leveranciersrelatie’
aldus Dähne. Collega Bert Siekmann, Manager Product
Management, komt met nog een ander voordeel: “Het
zorgt ook voor de nodige continuïteit. Onze mensen in
Kuala Lumpur kennen de producten inmiddels, weten
wat voor soort klanten van onze software gebruik maken
en hebben ook ervaring gekregen in de manier waarop
wij bepaalde zaken in onze programmatuur hebben
geregeld. Dat gebeurt niet automatisch; daar gaat een tijdje
overheen. Ook moet je zelf investeren in het overbrengen
Exact heeft in Kuala Lumpur niet alleen de ontwikkeling
van Exact Synergy en Exact Globe neergelegd; begin vorig
jaar kwam daar ook de ontwikkeling van Exact Online
bij. “Voor dat laatste hebben wij in de eerste instantie
via een outsourcingbedrijf proefgedraaid in het voorma-

is op te schalen en desgewenst weer af te bouwen. De
aansluiting tussen Oost-Europa en Nederland is, wat de
cultuur betreft, goed te noemen. “Wat wel opvalt, in
vergelijking met de ‘Exacters’ in Kuala Lumpur, is dat
ontwikkelaars in Oost-Europa over het algemeen meer
Siekmann.
GROEI ALS AANJAGER
Het Nijmeegse Planon Software mag gerust een ‘verborgen
parel’ worden genoemd. In eigen land is het in 1982
opgerichte bedrijf wellicht niet zo bekend als branchegenoot Exact, maar wereldwijd mag het zich in grote
populariteit verheugen, met klanten als Bayer, de NAVO,
Unilever en het Nederlandse ministerie van Defensie.
Planon Software levert programmatuur waarmee facility

management wordt geautomatiseerd. Ook biedt het
oplossingen voor vastgoed- en IT-processen. Inmiddels
heeft het eigen vestigingen in België, Canada, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Oostenrijk, Singapore
en de Verenigde Staten.
Voor Planon Software was groei de belangrijkste aanjager
voor het starten met offshore-softwareontwikkeling. Het
aantal klanten in het buitenland nam snel toe en daarmee
software. De ontwikkelteams in Nijmegen waren echter
volop bezig met het onderhouden en het vervaardigen
van updates van de ‘reguliere’ softwareproducten. Veel
ruimte om extra ontwikkelinspanningen te leveren voor
Het bedrijf begon daarom in 2007, begeleid door offshorespecialist coMakeIT, de mogelijkheden te verkennen.
In 2008 werd er daadwerkelijk gestart met de eerste
groep ontwikkelaars in de Indiase stad Hyderabad.
Koert Hagoort, Vice President Development & Product
Management, ging er destijds met zijn gezin naar toe om
vier jaar lang de opbouw van de offshore softwareontwikkelactiviteiten te begeleiden. “Wij hadden destijds
al de ambitie om daar tot een permanent team van een
man of vijftig te komen. En dan heb je, zo vinden wij in
ieder geval, er iemand van het moederbedrijf nodig die
>>
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Koert Hagoort, Vice President
Development & Product Management
bij Planon Software

De opbouw van nul tot vijftig ontwikkelaars heeft de
nodige voeten in de aarde gehad, vertelt Hagoort. “Wij
zijn geen wereldwijd bekend merk als IBM of Microsoft.
En dat maakt het lastiger om lokaal goede kandidaten te
vinden. Met hulp van coMakeIT is dat echter destijds,
en nu nog steeds, goed gelukt. Zij regelen ook andere
facilitaire zaken voor ons, zoals de huisvesting en de
Net als branchegenoot Exact, heeft Planon Software
ervoor gekozen om de Indiase softwareontwikkelaars in
dienst te nemen via een Indiase dochteronderneming.
De redenen hiervoor komen wonderwel overeen met

Dutch ISV Benchmark 2013
Het onderzoek naar Nederlandse softwareproducenten en hun beslommeringen loopt nog tot en met
eind september 2013. Op de website van ICT Update
kan nog tot die tijd worden geparticipeerd door
geïnteresseerde softwaremakers van Nederlandse
bodem. De uiteindelijke resultaten worden via ICT
Update bekendgemaakt. Alle participanten kunnen
het volledige onderzoek ontvangen.

die van Exact. En net als de collega’s in Delft, komen bij
Planon in Nijmegen ook de Indiase ontwikkelaars op
gezette tijden over de vloer. Alles om de bedrijfscultuur,
de klanten en de markten beter bij hen tussen de oren te
kunnen krijgen. De aansturing, in de zin van onderzoek
en ontwikkeling en softwarearchitectuur, gebeurt vanuit
Nijmegen. Al zegt Hagoort dat de Indiase collega’s ook
op deze vlakken goede feedback leveren.
Koert Hagoort heeft de nodige tips voor collegasoftwarebedrijven die er aan denken om met ontwikkelaars in het
buitenland aan de slag te gaan. De belangrijkste? “Bezint
eer ge begint. Je hoort wel eens dat bedrijven alleen
softwareontwikkeling in bijvoorbeeld India. Dat levert
vaak langere doorlooptijden en mindere kwaliteit op. Naar
heeft het wel zin om over de grens te gaan? Hagoort ziet
twee mogelijke succesvolle modellen: “Allereerst als je
een tijdelijk ontwikkelproject hebt dat niet door eigen
ontwikkelaars kan worden ingevuld. Dan vang je door
offshoring tijdelijke pieken op. Dat is goed te doen met
behulp van een professionele offshoringspecialist. In het
andere geval gaat het om vaste capaciteitsuitbreiding. Dat
moet echter wel een strategisch keuze zijn waaraan de
nodige investeringsbereidheid vast hangt. Uitbesteden
om alleen op de kosten te beknibbelen, heeft minder
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Tussenstand Enquête ISV’s 2013
Welke richting denken ISV's uit in 2013?
ICT update deed samen met coMakeIT onderzoek naar het thema outsourcing en ISV’s. De
resultaten van dit onderzoek waren de input voor een speciaal artikel over outsourcing en de
Independent Software Vendors in Nederland. Speciaal voor deelnemers rapporteren we in detail de
voorlopige uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek staat nog open voor deelname tot eind
september. We zullen na de definitieve sluitingsdatum met een eindrapport komen.
De centrale vraagstelling in het onderzoek was:
•
•
•
•

Hoe kijken ISV's naar de kansen van vandaag?
Wat is de visie van ISV's op zaken als Cloud, mobile en andere trends?
Hoe gaan ISV's om met de crisis?
Hoe realiseren ISV's kostenbesparingen?

Hieronder vindt u de voorlopige resultaten van het onderzoek.
Wij danken u voor uw interesse!
Namens coMakeIT: Gertjo Tigelaar
Namens ICT Update: Paul Teixeira

www.comakeit.com!
Copyright!coMakeIT!b.v.!2013!
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De voorlopige resultaten
Vraag 1: Wat zijn de drie belangrijkste doelstellingen voor uw organisatie in 2013?
Doorontwikkelen van huidige software, omzet laten groeien en innovatie zijn duidelijke
toppers.
Mobile, Cloud en security zijn juist niet vaak gekozen. Dat is verbazend, aangezien dit in de
algemene IT wereld juist extreme hot items zijn. Zijn de ISV's dan toch anders? Of zijn deze
doelstellingen zo vanzelfsprekend dat ze niet gekozen worden? Of is het allemaal interessant,
maar wordt het echte geld gewoon aan “old school” technologie verdiend? En als Cloud en
Mobile niet gekozen worden, wat verstaat men dan onder innovatie?
Verder is het overleven van de recessie duidelijk geen topper, ook best opmerkelijk.
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Vraag 2: Welke van de drie onderstaande uitdagingen
hebben in 2013 het meeste invloed op uw
bedrijfsvoering?
Inkomsten verhogen en kwaliteit waarborgen zijn de
duidelijke winnaars bij deze vraag.
Op de derde plaats komt de schaarste op de
arbeidsmarkt, dit is dus ook een belangrijke factor.
Kostenbesparingen lijken minder urgent, evenals de
crisis. Best opmerkelijk, maar wel consistent als je in
aanmerking neemt dat kwaliteit zo hoog scoort.
Blijkbaar gaat het in de eerste plaats om goed, en niet
om goedkoop: er valt geld te verdienen met goede
producten!
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Vraag 3: Wat zijn uw omzetverwachtingen voor 2013
De omzet stijgt naar verwachting bij 70% van de
respondenten. Dat is bijzonder duidelijk en ook
opmerkelijk in deze tijd!

Vraag 4: Hoeveel softwareontwikkelaars heeft
u momenteel in dienst?
Het aantal ontwikkelaars bij de respondenten is
redelijk divers, hoewel er een trend lijkt te zijn dat het
leeuwendeel van de bedrijven vrij klein is. Blijkbaar
heb je met een goed product en een goed team al snel
een behoorlijk bestaansrecht, ook als je een kleinere
speler bent? En blijkbaar kun je ook klein zijn. Of
zitten we onszelf te bedriegen, en is de markt lang niet
zo aantrekkelijk als ze lijkt, en blijven dit soort
bedrijven daarom klein? Of is het een typisch soort
ondernemerschap wat "at arms length" wil kunnen
managen; “Small is Beautiful”?
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Vraag 5: Hoe lang zijn productsoftwareontwikkelaars
gemiddeld werkzaam bij uw bedrijf?
Mensen werken lang bij dezelfde werkgever. Een
duidelijke uitkomst, en ook conform verwachting, maar
misschien wel steeds moeilijker te realiseren in een tijd
waarin mensen steeds korter voor dezelfde baas
werken.

Vraag 6: Hoe lang duurt het gemiddeld voor u
een vacature heeft ingevuld?
Invullen van vacatures duurt gewoon lang, een
gegeven dat nog maar weer eens bevestigd wordt.
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Vraag 7: Wat is voor u de grootste uitdaging bij het
invullen van een vacature?
Specifieke kenniseisen zijn het grote probleem bij het
invullen van vacatures, gevolgd door Algemeen
kennisniveau. Ligt hier een taak voor de
scholen/universiteiten? Of gaat het allemaal zo snel
binnen de software dat je altijd achter de feiten
aanloopt?
De vrije antwoorden laten nog een beetje een beeld
zien dat goede allrounders gewild zijn: stabiele,
evenwichtige mensen die goed in een team passen, niet
al te hoge salariseisen hebben, en goed kunnen
communiceren.
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Vraag 8: Heeft u wel eens voor uw software ontwikkel
afdeling onderstaande overwogen?
In de statistieken van de antwoorden zien we een
gemengd beeld: ZZP-ers zijn vrij populair, nearshoring
het minst van de 3 toppers. Of ziet men Nearshoring
gewoon als offshoring met een ander stickertje?
De laatste 2 antwoorden, detachering vanuit EU of
buiten EU, worden bijna niet gekozen. Wellicht dat
mensen zich iets dergelijks niet voor kunnen stellen
en/of misschien is de overlap met offshoring/nearshoring
te groot.
Al met al: men houdt het het liefst dichtbij, maar als het
dan toch moet, dan heeft nearshoring geen duidelijke
voorkeur boven offshoring, sterker nog: blijkbaar is het
zo dat als je de drempel over moet van niet meer in
eigen huis ontwikkelen, dat de andere factoren meteen
al minder relevant worden?
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Vraag 9: Wat zou voor u de belangrijkste aanleiding
zijn om externe capaciteit in te huren?
Er is maar één duidelijke winnaar:
capaciteitsprobleem voor huidige werkzaamheden.
De rest hangt er een beetje bij. En waar kennis bij
sollicitanten nog een probleem is, is dat bij het eigen
team dus geen punt meer: blijkbaar slagen bedrijven
er voldoende in om die kennis erin te krijgen,
natuurlijk met de nodige tijd en moeite.
Er is er dus best behoefte aan meer capaciteit, maar de
meesten realiseren zich ook dat dit gemakkelijker
gezegd dan gedaan is. Een totale aanpak is nodig,
vooral met aandacht voor specialistische
kennisopbouw!

Wilt u meer weten over dit onderzoek, of over
hoe u kunt omgaan met productontwikkeling,
outsourcing, offshoring en aanverwante
onderwerpen? Neem dan gerust contact op met
ons! Wij helpen u graag verder. Bel Gertjo
Tigelaar op 0341-274455 of mail op
g.tigelaar@comakeit.com.
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