
 

Bijlage bij PERSBERICHT 
 
 
 
 
Amsterdam, 25 mei 2011 

 
 
Visie op Media & Technologie 
 
 

IT-services, software, hardware 
 
Kansen in strategisch advies over outsourcing 
In 2010 realiseerde de sector een bescheiden omzetgroei, na een teruggang in 2009. ABN 
AMRO verwacht dat de groei in 2011 versnelt naar 3%. Voor het eerst sinds 2008 nemen de 
bedrijfsinvesteringen weer toe. Echter, dit betekent niet het begin van nieuwe hoogtijdagen, 
omdat  zich een overgangsfase aandient. Nieuwe werkwijzen als cloud computing (online 
gebruik van extern beheerde hard- en software), open source software en ‘software as a 
service’ zorgen voor druk op traditionele producten, diensten en maatwerkprojecten. De 
groei is voornamelijk te realiseren in de strategische advisering over IT- en bedrijfsprocessen 
en business process outsourcing diensten. Een opmerkelijke ontwikkeling is overigens dat 
de schaarste van IT-specialisten toeneemt, en veel buitenlandse specialisten worden 
ingehuurd. Dit komt voornamelijk door de uitstroom (gepensioneerden) en tekort aan nieuwe 
aanwas. 
 
Voor de hardwarebranche voorziet ABN AMRO een groei van 2,5%, deels veroorzaakt door 
uitgestelde bestedingen na de recessie, en deels door aanschaf van nieuwe producten als 
tablets. Als tablets massaal worden gebruikt op kantoren (paperless office) heeft dit een 
negatief effect op printerleveranciers, en op de lange termijn is het Nieuwe Werken ook een 
bedreiging voor de PC-leverancier. Waar er op kortere termijn dus een opleving van de 
branche is door de verkoop van mobiele devices, heeft dit op langere termijn mogelijk een 
negatief effect. Leveranciers van servers en datacentra hebben juist profijt van de groei van 
digitale media. Kapitaalintensieve investeringen in een snel veranderende technologische 
omgeving zijn niettemin een uitdaging. 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Visie op Sectoren is vanaf 25 mei gratis te downloaden via www.abnamro.nl/sectoren. In ‘Visie op 

Media & Technologie’, wordt bijzondere aandacht besteed aan de volgende branches: telecom en 
internet, grafimedia, uitgeverijen, communicatiebureaus, televisie en radio, IT-hardware, IT-services 
en software. 

Voor vragen kunt u terecht bij ABN AMRO, afdeling Persvoorlichting, telefoonnummer (020) 62 847 
48. Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media & Telecom is beschikbaar voor verdere 
vragen. 


