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verkennen
voorkomen
verzekeren

In deze Up To Date 
lees je meer over:
•  Kansen en bedreigingen voor de ICT-sector

•  Risicobewust vooroplopen en vooruitkijken met  

 jouw ICT-onderneming

•  Aansprakelijkheid en cyberrisico in de ICT-branche

•  Fusies en overnames, wat komt daarbij kijken?

•  Vier manieren om personeel te binden en te boeien

Als gevolg van de corona-crisis zien we het 

thuiswerken toenemen. Dit heeft positieve effecten 

voor bijvoorbeeld datacenters en cloud- en 

servicebedrijven die hun activiteiten soms sterk 

zien toenemen. En de verwachting is dat dit ook 

na-corona zal doorzetten. Verder verwachten 

veel ICT-bedrijven dat ze in de komende periode 

te maken krijgen met klanten die opdrachten 

uitstellen. 

Het is voor bedrijven in de ICT-branche dan ook 

belangrijk om zich snel en flexibel aan de 

gewijzigde omstandigheden aan te passen. 

We gaan wellicht meer overnames zien en een 

verschuiving van activiteiten. Ook zal er meer focus 

komen op de sectoren die ICT-dienstverlening het 

hardst nodig hebben zoals het onderwijs, de zorg 

en specialistische zakelijke dienstverlening.

Up To Date ICT 

Kansen grijpen 
in de ICT 
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De ICT-sector in beeld

Een sector met een diversiteit aan kansen en bedreigingen 

vraagt om een partner met kennis van zaken. VLC & 

Partners is dé risicomanager met verstand van de ICT-

branche. Dankzij onze ruime sectorkennis en betrokken 

medewerkers met kennis en ervaring op het gebied van 

ICT-bedrijven, weten we precies voor welke uitdagingen 

jouw ICT-onderneming staat. Onze specialisten adviseren 

op het gebied van risicomanagement, verzuim en vitaliteit en 

pensioen. Zo komen we tot slimme oplossingen.

Vooroplopen en 
vooruitkijken in de ICT-
sector met VLC & Partners
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Drie op de tien bedrijven heeft last van 
een tekort aan geschikt personeel

2

We zien dat veel organisaties momenteel hun 

data-infrastructuur beter gaan inrichten in 

verband met bijvoorbeeld het thuiswerken. 

Dat zie je ook terug in het aantal vacatures. 

Functies die in toenemende mate gezocht worden 

zijn datamanagers (+58%) en data engineers 

(+33%). ICT-bedrijven zien de toekomst sowieso 

rooskleurig in. Een meerderheid van de ICT-

bedrijven verwacht een neutrale (50%) of positieve 

(14%) impact op hun omzet in het 4e kwartaal. 

Belangrijke oorzaak van de positieve cijfers is 

de digitale transformatie, waarmee Nederland 

vooroploopt ten opzichte van veel andere landen. 

De toepassing van software, data, algoritmen en 

cloud-computing is bij veel bedrijven en branches 

niet meer weg te denken. Nederland behoort tot de 

wereldtop en veel. ICT-bedrijven profiteren hiervan. 

Voor een aantal sub-sectoren, waaronder security-

bedrijven, is waakzaamheid geboden. Bedrijven in 

zwaar getroffen sectoren als horeca en transport 

zullen naar verwachting hierop als eerste hun 

investeringen gaan terugdraaien. Aan de andere 

kant zullen de sectoren  onderwijs, zorg en de 

specialistische zakelijke dienstverlening het een stuk 

beter doen. De sector zorg bijvoorbeeld, digitaliseert 

in een rap tempo. Het besef groeit dat zonder 

kwalitatief hoogstaande IT de uitdagingen binnen 

de sector onmogelijk zijn aan te pakken. We gaan 

ook zien dat ziekenhuizen bijvoorbeeld een digitale 

gezondheid assistent toepassen om de druk op 

poliklinieken te verlichten. 

Voor veel ICT-bedrijven wordt 2020 een uitdagend 

jaar. Waar enkele ICT-bedrijven moeite hebben om 

het hoofd boven water te houden en zich vooral 

moeten richten op risicobeheersing, debiteurenbeleid 

en kostenbesparingen, hebben andere bedrijven nog 

steeds last van een tekort aan geschikt personeel. 



3 ICT UP TO DATE VLC & PARTNERS

Risicobewust 
vooroplopen 
en vooruitkijken 
met jouw ICT-
onderneming

Iedere ondernemer zal beamen dat risico’s 
onvermijdelijk zijn om groei en strategische 
doelstellingen te behalen. Maar alleen als de kansen 
groter zijn dan die risico’s, kun je ambities realiseren. 
Met een goed risicobewustzijn kun je gericht 
investeren in oplossingen. VLC & Partners vindt het 
belangrijk dat bedrijven in de ICT-branche vooruit 
kunnen, nieuwe initiatieven ontwikkelen, verder 
groeien of de bestaande business uitbouwen. 
Ons risicomanagement helpt daarbij. 

Om risico’s beheersbaar te maken heeft VLC & Partners een 

risicomodel dat in vier stappen risico’s inzichtelijk maakt en 

laat zien welke acties je kunt ondernemen.

Gesprek over ontwikkelingen door 

deskundige medewerkers van VLC & 

Partners met specifieke sectorkennis

Financiële risico’s

Operationele risico’s

Strategische risico’s

Risico’s accepteren

 niet nemen

 overdragen

 verminderen

Analyse maakt impact en de 

waarschijnlijkheid van risico’s op de 

organisatie inzichtelijk en overzichtelijk

1 Bewustwording

2 Risico’s in kaart

3 Risicoanalyse

4 Maatregelen

 STAP 1     Bewustwording

Deskundige medewerkers van VLC & Partners 

met relevante en actuele kennis van de ICT-

branche voeren een diepgaand gesprek over de 

markt, kansen en ontwikkelingen. Een gesprek 

met een risicoadviseur geeft een globaal inzicht 

in de risico’s rond de onderneming.

 STAP 2     Risico’s in kaart

Op basis van de bewustwording is het mogelijk 

om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen, 

afgezet tegen de bedrijfsdoelstellingen. Met IRMB, 

een integraal risicomanagementbeleidsplan, heb je

de risico’s rond jouw bedrijf zoveel mogelijk in beeld.
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Contact met onze risicomanagers?
Ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening op het gebied van 

risicomanagement? Neem dan contact op met 073 692 46 57.

 STAP 3     Risicoanalyse

Nadat we de bedrijfsvoering en de risico’s in 

kaart hebben gebracht, onderzoeken we de 

waarschijnlijkheid en de impact daarvan op 

jouw organisatie. Ons instrument BCP (Business 

Continuity Plan) geeft je een draaiboek in handen 

waarmee je in geval van calamiteiten snel de 

juiste acties kunt ondernemen om jouw bedrijf 

draaiende te houden.

 STAP 4     Maatregelen

Samen bepalen we welke maatregelen je kan 

nemen. We onderscheiden daarbij vier mogelijke 

keuzes: 

1. Risico’s accepteren

Als de kans op een risico klein is, en de mogelijke 

gevolgen beperkt, kan je overwegen dit risico te 

accepteren of er een reservering voor te maken.

2. Risico’s niet nemen

Je kunt op grond van de risico’s besluiten een 

bepaalde stap toch niet te zetten, zoals een 

uitbreiding van de dienstverlening.

3. Risico’s overdragen

Je kan ervoor kiezen de risico’s – of een deel ervan 

– over te dragen aan een andere partij. VLC & 

Partners verzorgt verzekeringsprogramma’s die 

toegespitst zijn op jouw situatie en werkt daarbij 

samen met verzekeraars in binnen- en buitenland.  

4. Risico’s verminderen

Je kunt risico’s ook verkleinen door bijvoorbeeld 

preventiemaatregelen te nemen. Denk daarbij 

aan contractmanagement om leverings- en 

inkoopvoorwaarden op de juiste manier te 

beoordelen.
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Of jouw bedrijf nou groeit of zich aanpast 
aan de gewijzigde omstandigheden, 
sta er wel bij stil dat in beide gevallen 
je aansprakelijkheidsrisico verandert. 
En dat met alle mogelijke gevolgen van 
dien voor je ICT-onderneming.

Onze specialisten zijn uitstekend op de hoogte 

van de aansprakelijkheid voor ICT-bedrijven. 

Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity of 

personeel. Want een foutje bij grote projecten of 

een te late oplevering is in tijden van tijdsdruk en 

hectiek zo gemaakt. Ook worden cybercriminelen 

steeds inventiever. Dat kan verstrekkende 

In de ICT-sector vinden relatief veel overnames 

plaats. Zo’n overname draagt bij aan de groei 

van de onderneming, maar brengt ook extra 

risico’s en vraagstukken met zich mee. Denk 

aan andere processen, SLA’s, KPI’s, een andere 

cultuur en gewoonten. Hierdoor neemt ook 

het aansprakelijkheidsrisico toe. Daarnaast 

heb je vaak te maken met andere primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe harmoniseer 

je de arbeidsvoorwaarden op zo’n manier dat 

alle werknemers tevreden blijven? Vaak is het 

strategisch van belang deze processen door een 

externe partij te laten begeleiden. VLC & Partners 

heeft veel ervaring met harmonisering van 

arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames.

Fusie of overname? 
Onze consultants 
staan voor je klaar

Aansprakelijkheid die is afgestemd 
op jouw groei

gevolgen hebben voor zowel de eigen systemen, 

als die van je klanten. Daardoor groeit ook je 

aansprakelijkheidsrisico. 

De specialisten van VLC & Partners nemen jouw 

verzekeringen voor aansprakelijkheid regelmatig 

onder de loep. Past het dekkingsbedrag nog bij 

de omvang van je organisatie en de projecten 

die je ICT-onderneming uitvoert? En heb je 

wellicht zaken bij verschillende verzekeraars 

ondergebracht? Mogelijk betaal je te veel en zijn 

zaken niet goed afgedekt. Dan is het verstandig 

om over te stappen naar één verzekeraar.

 ICT UP TO DATE VLC & PARTNERS5
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Vier manieren 
om personeel 
te binden 
en te boeien

De kosten voor werving en selectie van nieuwe medewerkers 

kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s. Dat wil je liever 

voorkomen. VLC & Partners adviseert bedrijven op het

gebied van HR-vraagstukken. Zo verbeteren bedrijven de 

concurrentiepositie en kun je veel geld besparen. 

Het personeelstekort vormt één van de belangrijkste 
belemmeringen voor groei van ICT-ondernemingen. 
Ongeveer een derde van de ICT-bedrijven geeft 
aan een tekort te hebben aan gekwalificeerde 
medewerkers. Daarnaast is het behouden van 
goede mensen belangrijker dan ooit. Investeren in 
vitale medewerkers en het tegengaan van verzuim 
zorgt ervoor dat jouw mensen zich betrokken en 
verbonden voelen. Zaak dus om jouw concurrenten 
te slim af te zijn via onze oplossingen.

Vier op de tien bedrijven 
ziet personeelstekort 
als rem op groei
Aandeel IT-dienstverleners in 4e kwartaal 
dat deze belemmering signaleert Bron: CBS

29%

2016 2017 2018 2019

30% 37% 42%

 1   Check de arbeidsvoorwaarden van je  

 bedrijf en vergelijk deze met concurrenten

Wanneer je als werkgever de arbeidsvoorwaarden 

voor medewerkers goed geregeld hebt, is het 

makkelijker om goede mensen aan te trekken én 

te behouden voor jouw bedrijf. VLC & Partners 

onderzoekt of je arbeidsvoorwaardenpakket 

daadwerkelijk aansluit op de behoeftes van 

jouw personeel. Zo bleek uit een enquête onder 

de medewerkers bij een van onze klanten dat 

Contact met onze employee benefits specialisten?
Ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening op het gebied van 

employee benefits? Neem dan contact op met 070 302 22 22.

zij de prijs van hun zorgverzekering minder 

belangrijk vonden dan de dekking. En dat 

terwijl de werkgever juist had gekozen voor 

een goedkopere verzekering met een minder 

goede dekking. Als HR-partner van jouw bedrijf 

helpt onze EB-consultant je een strategisch 

arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. 

Daarmee verhoog je de betrokkenheid en loyaliteit 

van je medewerkers.
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Wij bieden ICT-

ondernemingen aan om 

hun medewerkers gebruik 

te laten maken van het 

VLC-werknemersportaal. 

De werknemer krijgt via 

een app in begrijpelijke 

taal toegang tot alle 

informatie over de 

collectieve regelingen bij 

pensionering, overlijden en 

arbeidsongeschiktheid.

Inzicht in je pensioen 
met het VLC- 
werknemersportaal

Een financieel fitte werknemer heeft inzicht en 

overzicht over zijn financiële situatie, weet of en 

wanneer hij met pensioen kan en weet wat hij 

moet doen om zijn persoonlijke wensen mogelijk te 

maken. En als werkgever zie je tijdig wanneer een 

medewerker met pensioen gaat. Onze specialisten 

ondersteunen je hierbij via het voeren van een 

VLC & Partners kijkt ook naar financiële  
fitheid van medewerkers

branche met het voeren van een efficiënt zorg- en 

verzuimbeleid. Wij bieden inzichten en daarnaast 

oplossingen voor preventie en reductie van verzuim, 

procesoptimalisatie, financiering en werknemers-

voorzieningen. Wij geloven in een totaalaanpak 

waarbij alle verzuimfasen en -processen onderling 

worden afgestemd, met oog voor werknemer en 

organisatie. Deze aanpak dringt het verzuim terug en 

draagt bij aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering. 

En daarmee je bedrijfscontinuïteit.

pensioengesprek met een medewerker, waarbij 

ook overlijden en arbeidsongeschiktheid worden 

besproken. Aan de hand van één of meerdere 

scenario’s wordt ook onderzocht of, en zo ja, per 

wanneer de werknemer vervroegd met pensioen kan. 

Desgewenst ontvangt de werknemer een financieel 

plan om zijn wens alsnog mogelijk te maken. 

 2   Voer goede startgesprekken met 

 nieuwe medewerkers

Als werkgever wil je aantrekkelijk zijn voor 

werknemers. Dan heb je er dus baat bij als je 

werknemers weten wat er voor hen is geregeld 

en hoeveel er in hen wordt geïnvesteerd. Een 

startgesprek is een uitgelezen moment om 

de (nieuwe) werknemer te informeren over de 

arbeidsvoorwaarden, zoals de pensioenvoorziening. 

Uit onderzoek is gebleken dat oudere werknemers 

(45+) zich niet echt zorgen maakt over het eigen 

pensioen, maar tegelijkertijd niet goed kan 

inschatten hoeveel geld er straks nodig is om van 

te leven. Door werknemers in eenvoudige taal 

en op het juiste moment te informeren over hun 

persoonlijke financiële situatie en over de gevolgen 

van een persoonlijke gebeurtenis (indiensttreding, 

huwelijk, geboorte kind) heb je direct hun interesse. 

Het gevolg hiervan is dat de werknemer het beter 

begrijpt en ook meer waardeert.

 3  Houd medewerkers vitaal en voorkom  

 verzuim

Goede en betrokken medewerkers: ze vormen  

voor de meeste bedrijven het belangrijkste 

kapitaal. In de ICT-branche is dat zeker niet 

anders. Tegelijkertijd loop je als ICT-bedrijf 

bedrijfsrisico of het gevaar van extra kosten 

wanneer mensen fouten maken of zelfs 

uitvallen. Via strategisch verzuimmanagement 

ondersteunen we werkgevers in de ICT-
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 4  Creëer ruimte voor kennisoverdracht  

 naar jongere medewerkers

Op een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk 

om oudere werknemers zo lang mogelijk vitaal 

te houden en jongeren de kans te geven om 

in te stromen. VLC & Partners kan jouw ICT-

bedrijf helpen om met behulp van bepaalde 

regelingen financiële ruimte te creëren om oudere 

medewerkers minder te laten werken en kennis 

over te dragen aan jongeren die juist een kans 

krijgen om aan de slag te gaan. Bovendien wordt 

zo meer inzichtelijk wanneer medewerkers met 

pensioen gaan, zodat je daarmee met werving 

rekening kunt houden. 

Over VLC & partners
VLC & Partners is in Nederland dé partner en 

manager van complexe risicovraagstukken. 

We werken vanuit de drie stappen: Verkennen, 

Voorkomen en Verzekeren. Wij bedienen met 

285 medewerkers heel Nederland vanuit onze 

vestigingen in Den Bosch en Den Haag. Onze 

adviseurs stellen hun diepgaande kennis en 

ervaring op het gebied van risicomanagement 

beschikbaar voor zakelijke klanten. Ook voor 

Private Insurance, specifiek verzekeringsadvies en 

financial planning voor welgestelde particulieren, 

DGA’s, zakelijke en medische professionals 

hebben we de beste adviseurs aan boord.

Kantoor Den Bosch

073 692 46 57  

Sector-ICT@vlc-partners.nl 

Statenlaan 8

5223 LA Den Bosch

WWW.VLC-PARTNERS.NL

Kantoor Den Haag

070 302 22 22

Sector-ICT@vlc-partners.nl 

Van Alkemadelaan 700

2597 AW Den Haag

40% van de ICT’ers
was 45 jaar of
ouder in 2018 
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