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Nederland ICT is de branchevereniging van de ICT-sector. Onze leden zijn actief in alle lagen van de 

digitale economie: infrastructuur, telecom, hardware, software en dienstverlening. We komen op 

voor de belangen van de branche in volle breedte, van MKB tot multinationals. Dat doen we met 

dienstverlening, belangenbehartiging, workshops en netwerkevents. 

 

ICT IN NEDERLAND 

ICT is de aanjager van economische groei. Zestig procent van die groei in de afgelopen 

decennia is te herleiden tot ICT. Zowel bedrijven als de overheid zijn dankzij ICT effectiever, 

productiever en klantgerichter geworden. Van alle innovaties is 70 procent gebaseerd op ICT. 

En de Nederlandse economie wordt in hoog tempo nog digitaler. Nederland heeft de perfecte 

uitgangspositie als proeftuin voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen. Door 

gericht actie te nemen én als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken, 

kan Nederland in 2020 de eerste echt digitale economie van Europa worden. En daarmee een 

nog aantrekkelijkere vestigingsplaats voor start-ups en innovatieve bedrijven. Dan wordt 

Nederland de beste digitale economie van Europa. 

 

ONZE MISSIE 

De activiteiten van Nederland ICT zijn erop gericht om het beste ondernemingsklimaat voor 

ICT-bedrijven in Nederland te realiseren. Dat doen we in nauwe samenwerking met onder 

andere VNO-NCW en organisaties als FME. Europese belangenbehartiging vindt plaats vanuit 

Digital Europe. Een sterke branchevereniging is in het belang van de gehele sector. Een sterke 

ICT-sector is in het belang van de BV Nederland. Nederland ICT zet daarom in op groei van het 

aantal leden. Meer leden betekent dat het collectief sterker wordt en de digitale economie een 

krachtiger pleitbezorger krijgt. 

 

DE LEDEN VAN NEDERLAND ICT 

De circa 550 leden van Nederland ICT zijn actief in alle takken van de Informatie en 

Communicatie Technologie; van telecommunicatie tot IT-hardware; van maatwerksoftware tot 

cloudtoepassingen; van consultancy tot datacenters; van applied gaming tot app-

ontwikkeling. 

 

HET BESTE ONDERNEMINGSKLIMAAT 

Nederland ICT zet zich in voor het beste ondernemingsklimaat voor ICT-bedrijven. We 

behartigen de belangen van de ICT-sector als geheel en op deelgebieden. Door ontwikkelingen 

als de cloud, big data, internet-of-things, robotica en 3D-printing worden nieuwe issues actueel. 
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Nederland ICT is de gesprekspartner van de overheid en andere stakeholders. We zijn het 

eerste aanspreekpunt voor de media als vertegenwoordiger van het ICT-bedrijfsleven. 

 

Belangenbehartiging vormt de kern van onze activiteiten. Daarnaast bieden wij 

gespecialiseerde individuele dienstverlening op het gebied van juridische, financiële en 

subsidie vraagstukken & HRM. Met het afvalinzamelsysteem van ICT Milieu bieden wij ook een 

hooggewaardeerde collectieve dienst. Door de organisatie van een groot aantal activiteiten en 

bijeenkomsten is Nederland ICT bij uitstek het netwerkplatform voor de ICT-sector. Nederland 

ICT biedt een herkenbaar kwaliteitslabel in de markt, waardoor de reputatie van lidbedrijven 

wordt versterkt.  

 

1. BELANGENBEHARTIGING 

De overheid is hierbij een zeer belangrijke gesprekspartner. Waar nodig nemen we actie 

richting Tweede of Eerste Kamer. We spreken met overheid en politiek over beleid en wet- en 

regelgeving. Over hoe de toepassing van ICT kan worden gestimuleerd en hoe barrières 

kunnen worden weggenomen. Primaire doelstelling van Nederland ICT is ICT hoog op de 

politieke agenda te krijgen en te houden. 

 

Nederland ICT zit aan tafel namens de ICT-sector bij onderwerpen als privacy, cyber security, 

onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid. We praten mee over telecomissues en 

onderwerpen als eID en eFacturering. De aanbestedingsproblematiek, goed opdrachtnemer- en 

opdrachtgeverschap en kansen voor MKB-ers in aanbestedingen staan hoog op de 

prioriteitenlijst. Leden worden actief betrokken in het bepalen van standpunten en worden van 

ontwikkelingen op de hoogte gehouden.  

 

Veiligheid en vertrouwen 

Nederland ICT maakt deel uit van de Cyber Security Raad en praat mee over een effectieve 

cybersecurity strategie. Ook privacy krijgt heel veel aandacht. Elk incident ondermijnt immers 

het vertrouwen in ICT. Dat zorgt voor een rem op de toepassing van ICT en dus voor een rem 

op groei. Daar maken we werk van. 

 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

ICT-aanbieders en ICT-gebruikers kunnen niet zonder goed opgeleide professionals. Daarom 

spreken we met het onderwijs over de inbreng van bedrijven bij het samenstellen van 

onderwijsprogramma’s. Dat doen we ook over het stimuleren van meer instroom bij HBO en 

universiteiten. In SER-verband stellen we de noodzaak van flexibilisering van de ICT-

arbeidsmarkt aan de orde.  
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Digitale overheid 

De overheid is een belangrijke gebruiker van ICT. Namens de sector werken we actief aan 

betere samenwerking. Dat gebeurt in het kader van het programma iDialoog. Zo werken we 

aan betere aanbestedingen door de inzet van de ICT Haalbaarheidstoets die Nederland ICT 

heeft ontwikkeld. We zijn partner van de overheid bij het jaarlijkse iBestuur Congres en 

organiseren samen CIO Cafés. We werken aan de inzet van ICT binnen de Topsectoren en zijn 

betrokken bij ICT Doorbraakprojecten. Op deze onderwerpen is het ministerie van EZ onze 

counterpart. 

 

Telecom 

Binnen Nederland ICT werkt de telecomsector aan een gemeenschappelijke agenda op het 

gebied van continuïteit, veiligheid en reputatie. De telecominfrastructuur vormt de backbone 

van de digitale economie. Samenwerking is belangrijk om zeker te stellen dat bedrijven en 

consumenten nooit lang zonder zitten. De pre-competitieve samenwerking werpt vele vruchten 

af. 

 

Duurzaamheid 

Aandacht voor duurzaamheid is vandaag de dag vanzelfsprekend binnen de ICT-sector. Op het 

gebied van energie-efficiency loopt de sector voorop. Wij zijn de gesprekspartner van de 

overheid, onder andere door het MJA3-convenant. Belangrijker nog zijn de kansen die ICT biedt 

voor besparing van energie in andere sectoren. We noemen dat Greening by ICT. Voorbeelden 

zijn smart buildings, slimme energienetten en efficiënter transport. Tot slot dragen we met het 

inzamelsysteem van ICT Milieu bij aan de duurzame verwerking van ICT-afval. 

 

2. NETWERKEN, BIJEENKOMSTEN EN KENNISUITWISSELING 

Nederland ICT organiseert veel activiteiten voor haar leden; netwerkbijeenkomsten, 

kennissessies, congressen en workshops/cursussen. Deelname is voor leden veelal kosteloos. 

Als Nederland ICT betrokken is bij activiteiten van derden wordt er in de regel korting gegeven.  

Binnen Nederland ICT zijn verschillende ledennetwerken actief. Deelnemen aan een 

ledennetwerk betekent kennis vergaren, ervaringen uitwisselen en nieuwe relaties opdoen. 

Door deelname aan commissies en werkgroepen kunnen leden invloed uitoefenen op beleid en 

standpunten van Nederland ICT.  

 

Het pre-competitieve karakter van een branchevereniging biedt de mogelijkheid om samen met 

andere bedrijven kansen en belemmeringen aan te kaarten bij de rijks- en andere overheden. 

Wilt u weten of uw concullega’s tegen dezelfde problemen aanlopen? Door lidmaatschap van 

Nederland ICT krijgt u de mogelijkheid om te klankborden met uw peers. 
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Bij sommige bijeenkomsten staan actuele onderwerpen en businessgerichte thema’s centraal 

(zie www.nederlandict.nl/actueel). Bij bijeenkomsten van het Software netwerk gaat het om 

bevordering van de onderlinge contacten tussen onze leden die zich richten op 

softwareontwikkeling. Tijdens onze ledenlunches, de jaarlijkse Let IT Shine strandborrel en De 

Avond van de Digitale Economie ontmoeten leden elkaar om te netwerken. In de vorm van 

interactieve workshops helpt Nederland ICT u juridische en HR-onderwerpen te vertalen naar 

een bruikbare bijdrage aan uw bedrijfsvoering.  

 

3. DIENSTVERLENING 

Het lidmaatschap van Nederland ICT biedt u ook directe (financiële) voordelen op het gebruik 

van de helpdesks voor juridisch, financieel, HR- en subsidie advies. 

 

Juridisch 

De juristen van Nederland ICT zijn de grondleggers van de algemene leveringsvoorwaarden in 

de branche. De Nederland ICT voorwaarden zijn voor leden kosteloos beschikbaar. Ook de 

juridische workshops zijn voor leden vrij toegankelijk. De Helpdesk Juridisch ondersteunt u bij 

het gebruik van deze voorwaarden. Nederland ICT heeft ook een voorbeeld bewerkers-

overeenkomst opgesteld waarin de meldplicht datalekken is meegenomen, om zo lidbedrijven 

te helpen bij het maken van goede afspraken met hun klanten. De door de Belastingdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst voor de inhuur van ICT-professionals, opgesteld door onze 

juristen, is van belang bij de inhuur van zzp’ers. Daarnaast adviseren onze juristen ook over 

onderwerpen als contracten, aansprakelijkheid, privacy, intellectueel eigendom en vele andere 

juridische zaken. 

 

In deze dienstverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns en tweedelijns 

dienstverlening. Leden kunnen gratis gebruik maken van de eerstelijns ondersteuning voor 

eenvoudige, korte ICT-recht vragen. Voor de tweedelijns ondersteuning bij meer complexe, 

uitgebreide vragen over ICT-recht wordt een sterk gereduceerd tarief berekend.  

 

Human Resource Management 

De helpdesk Human Resources Management (HRM) biedt ondersteuning en advies op het 

gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, ICK-CAO, bedrijfsregelingen, 

veranderende sociale wetgeving, medezeggenschap, reorganisaties en coaching. Deze 

helpdesk is deels ingericht met externe partner AWVN. Ook hier wordt een onderscheid 

gemaakt tussen eerste- en tweedelijns ondersteuning. 
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Financieel powered by Mazars 

De helpdesk Financieel powered by Mazars is ingericht met een externe partner. Hiervoor heeft 

Nederland ICT een overeenkomst gesloten met Mazars Accountants en Belastingadviseurs, 

waarbij Mazars als partner de helpdesk inhoudelijk vormgeeft. Leden kunnen er terecht voor 

advies en ondersteuning op financieel en fiscaal gebied. Met vragen over onderwerpen zoals 

de werkkostenregeling, 30% regeling, BTW & douane, activering ontwikkelkosten, de 

innovatiebox en hoe de financiële waarde van uw onderneming te vergroten. 

 

Subsidies 

Nederland ICT heeft een exclusief partnership met ICT-specialist SUBtracers. Via onze 

Helpdesk Subsidies kunnen leden vragen stellen, een verkennende subsidiescan uit laten 

voeren en gratis deelnemen aan workshops. Het gaat om vragen op het gebied van ICT-

subsidies, kredieten, fiscale bijdragen en andere vormen van financiering voor het MKB, 

multinationals, instellingen en (semi-) overheden. Eerstelijns advies en de subsidiescan zijn 

gratis. Subsidieaanvragen handelt SUBtracers af op basis van no cure no pay. Voor leden van 

Nederland ICT geldt een korting van 10% op het reguliere tarief. 

 

4. PUBLICATIES 

Nederland ICT publiceert met regelmaat onderzoeken en marktinformatie. Deze publicaties 

zijn in de regel voor leden vrij beschikbaar. Bekende voorbeelden van publicaties zijn: 

Nederland ICT leveringsvoorwaarden, ICT Marktmonitor, ICT Milieumonitor, Staat van Telecom, 

ICT-functieprofielen, ICK-CAO, voorbeeld bewerkersovereenkomst, modelregeling 

Klokkenluiders en onderzoeksrapportages. Recent is de modelovereenkomst voor de inhuur 

van ICT-professionals gepubliceerd in het kader van Wet Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties (Wet BDA). 

 

5. FINANCIEEL VOORDEEL 

Nederland ICT kan met haar grote ledenachterban de markt interessante schaalgrootte 

aanbieden, waardoor de leden van Nederland ICT een interessant financieel voordeel kunnen 

behalen. 

Nederland ICT heeft overeenkomsten gesloten op het gebied van HRM en bedrijfsvoering. 

Voorbeelden van ledenvoordeel: kortingsafspraken op (beroeps)aansprakelijkheids-

verzekeringen, zorg- en ongevallenverzekeringen, Arbodienst, re-integratie en de RIE (Risico 

Inventarisatie en Evaluatie), verzuimmanagement, arbeidsvoorwaarden, tool voor online 

salarisvergelijking in de ICT en pensioenadvies. Voor een compleet overzicht van de 

ledenvoordelen sturen wij u graag onze informatiebrochure toe of kijk op onze website. 

 

http://nederlandict.nl/diensten/korting-voor-leden/
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6. PLUSLIDMAATSCHAP ICT MILIEU 

Het pluslidmaatschap van ICT Milieu biedt u deelname aan het collectieve ICT-

inzamelsysteem. Dit is een logistiek systeem voor de inzameling en recycling van gebruikte 

ICT-apparatuur. Als u deelneemt aan het ICT-inzamelsysteem, voldoet u eenvoudig en efficiënt 

aan de wettelijke eisen die de overheid stelt aan producenten en importeurs. ICT Milieu neemt 

u het werk uit handen en verzorgt de verplichte registratie in het nationaal WEEE-register en de 

rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Leden kunnen deelnemer worden 

bij ICT Milieu. Kijk voor meer informatie op de pagina van ICT Milieu.  

 

7. PLUSLIDMAATSCHAP WGV-ICT 

Het pluslidmaatschap van de Werkgeversvereniging ICT (WGV-ICT) houdt in dat leden indien 

gewenst zijn aangesloten op de CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoor-

technologiebranche (ICK-CAO) en het bijbehorende Bedrijfstakpensioenfonds. De vereniging 

onderhandelt namens de leden, behartigt hun belangen en adviseert over alle onderwerpen op 

dit terrein. Indien een bedrijf niet onder de werkingssfeer valt, kan deze vrijwillig gebruik maken 

van de ICK-CAO of het Bedrijfstakpensioenfonds. Leden kunnen lid worden van de 

Werkgeversvereniging ICT (WGV-ICT). Kijk voor meer informatie op de pagina van de 

Werkgeversvereniging ICT.  

 

8. AANSLUITING BIJ ONDERNEMERSNETWERKEN 

Leden van Nederland ICT zijn automatisch aangesloten bij de Algemene Werkgeversvereniging 

Nederland (AWVN) en VNO-NCW. De contributie voor VNO-NCW bedraagt een promillage van 

de loonsom (dit geldt niet voor bedrijven kleiner dan 11 medewerkers). De kosten voor 

aansluiting bij AWVN zijn inbegrepen bij het lidmaatschap van Nederland ICT. 

 

9. GEDRAGSCODE 

Nederland ICT en haar leden vinden het kwaliteitsimago van de branche van groot belang. 

Daarom hanteert Nederland ICT een zakelijke gedragscode.  

 

Leden zijn gehouden aan de gedragscode en onderschrijven daarmee de uitgangspunten op 

het gebied van kwaliteit en integriteit van Nederland ICT. 

 

  

http://nederlandict.nl/diensten/ict-milieu/
http://nederlandict.nl/diensten/helpdesk-werkgevers/
http://nederlandict.nl/diensten/helpdesk-werkgevers/
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10. START-IT VOOR DE STARTENDE ONDERNEMER 

Voor startende ondernemers hanteert Nederland ICT een speciale kortingsregeling. START-IT 

biedt jonge ondernemingen de kennis en het netwerk van branchevereniging Nederland ICT. De 

korting bedraagt in het eerste jaar 50% van de contributie en in het tweede jaar 25% van de 

contributie. De contributieregeling kunt u opvragen bij de afdeling Ledenzaken of vinden op de 

website. 

 

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP 

Nederland ICT heeft een contributieregeling die trapsgewijs is opgebouwd. De schalen, die 

daarbij worden gehanteerd, zijn gebaseerd op het aantal medewerkers van het bedrijf. 

 

VRAGEN? 

Wilt u nadere informatie of heeft u verdere vragen over de activiteiten en dienstverlening van 

Nederland ICT neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0348) 49 36 36 of stuur een 

e-mail naar ledenzaken@nederlandict.nl. Meer informatie is ook te vinden op onze website: 

www.nederlandict.nl 

http://nederlandict.nl/lid-worden/

