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Vooraf 
 

Dat de toekomst van Nederland digitaal is zal niemand verbazen. Nu al kopen consumenten 

en bedrijven steeds meer online en consumeren en werken we ook steeds meer op een 

digitale wijze. Maar met name dat laatste, digitaal werk, is lastig te kwantificeren en te 

kwalificeren. Toch is het zinvol meer inzicht te krijgen in zaken als digitale (of ICT-) 

intensiteit, Digitaal Toegevoegde Waarde, Bruto Digitaal Product en de Digitale Voetafdruk 

in Nederland. Op die manier krijgen we grip op de bijdrage die ICT levert aan de BV 

Nederland en aan de welvaart van de Nederlandse samenleving. 

In opdracht van Nederland ICT heeft The METISfiles daarom onderzocht wat het belang van 

de digitale economie is voor Nederland. Het kwantificeren en kwalificeren van de invloed 

van ICT op werkgelegenheid en toegevoegde waarde staat daarbij centraal. Daarnaast is 

gekeken naar de indirecte en afgeleide effecten van ICT op onze economie met betrekking 

tot werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Tot slot wordt er een voorschot gegeven op 

de toekomstige impact van ICT op onze economie.  
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Samenvatting 
 

 

 De omvang van de digitale beroepsbevolking in 2016 bedraagt 1,5 miljoen 

werkzame personen, ofwel 21% van de werkzame beroepsbevolking die meer dan 

12 uur per week betaald werk verricht. In 2013 bedroeg dit percentage 17%. M.a.w. 

de digitale intensiteit groeide de afgelopen 3 jaar in totaal met meer dan 20%. 

 

Figuur 1: Omvang digitale werkzame beroepsbevolking als percentage van de totale 

werkzame beroepsbevolking, 2013 en 2016 

 
 

 De toegevoegde waarde die door het digitale deel van de beroepsbevolking werd 

gegenereerd bedroeg in 2016 ruim €180 miljard. Ter vergelijking: voor 2013 schatte 

The METISfiles de digitaal toegevoegde waarde op € 130 miljard. De totale groei in 

digitaal toegevoegde waarde over de laatste drie jaar bedraagt dus 40%. 

 

Figuur 2: Digitaal toegevoegde waarde in miljarden Euro, 2013 en 2016 

 
 

 Het indirecte werkgelegenheidseffect van ICT bedraagt ruim 900.000 

arbeidsplaatsen. Dit effect ontstaat door veranderingen in werkgelegenheid in de 

leveranciersketen van bedrijven die ICT gebruiken of produceren.   
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 Het afgeleide werkgelegenheidseffect dat ontstaat door een stijging van de 

consumptieve bestedingen als gevolg van het directe en indirecte 

werkgelegenheidseffect levert nog eens 600.000 arbeidsplaatsen op.  

 Het indirecte effect op de toegevoegde waarde dat ontstaat door de vraag naar 

goederen en diensten vanuit de sectoren waarin de ICT beroepsbevolking werkzaam 

is bedraagt €95 miljard. 

 Het afgeleide effect op de toegevoegde waarde dat ontstaat door het consumptie-

effect bedraagt €60 miljard. 

 De totale ICT voetafdruk (de som van het directe, indirecte en afgeleide effect) in 

2016 bedraagt respectievelijk 3,1 miljoen arbeidsplaatsen en ruim €330 miljard aan 

toegevoegde waarde. 

 De arbeidsproductiviteit van ICT gedreven werkzame personen ligt 40% hoger dan 

de gemiddelde productiviteit: €117000 t.o.v. €85000 per jaar. 

 De komende 5 jaar zal de digitale intensiteit stijgen van 21% naar 26%. Dat wil 

zeggen dat het deel van de werkzame beroepsbevolking dat afhankelijk is van ICT 

voor het uitvoeren van hun primaire taak in 5 jaar tijd met een kwart zal toenemen. 

 Het totale digitale potentieel aan werkgelegenheid ligt op 3,7 miljoen. Hiervan is in 

2016 circa 42% - ruim 1,5 miljoen werkzame personen – gerealiseerd.  

 In 2021 zal 53% procent van het huidige digitaal potentieel gerealiseerd zijn. Dit 

betekent dat de digitale beroepsbevolking de komende 5 jaar met ruim een kwart 

zal toenemen tot 1,9 miljoen werkzame personen.  

 Het is waarschijnlijk dat onder invloed van nieuwe technologieën als IoT, 3D printing, 

machine learning, self driving cars, blockchain, virtual en augmented reality, het 

totale digitale potentieel verder zal toenemen. 
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De Digitale Economie 

 

Wat is de digitale economie? 

Wanneer we iets willen zeggen over de digitale economie is het allereerst noodzakelijk deze 

te definiëren. Voor dit onderzoek wordt een eenvoudige definitie gehanteerd. De omvang 

van de Nederlandse economie wordt 

gemeten m.b.v. het bruto nationaal product 

en de toegevoegde waarde. De digitale 

economie is dat deel van de totale economie 

waarvan de toegevoegde waarde wordt 

gerealiseerd door het gebruik van informatie 

en communicatietechnologieën. 

Deze studie maakt gebruik van 

onderstaande economische kernbegrippen: 

 Bruto Binnenlands Product (BBP). Een maat voor de omvang van de economie. Deze 

wordt berekend uit de som van de waarde die door ondernemingen, huishoudens 

en overheden wordt toegevoegd aan de goederen en diensten die zij hebben 

moeten verbruiken om hun producten te kunnen maken. Deze som staat bekend als 

de toegevoegde waarde ‘in basisprijzen’. Om tot het BBP ‘in marktprijzen’ te komen, 

wordt hierbij het saldo van product gebonden belastingen en subsidies èn het 

verschil tussen toegerekende en afgedragen btw opgeteld (CBS). 

 Toegevoegde Waarde (TW). Het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het 

intermediair verbruik exclusief aftrekbare btw (CBS). De toegevoegde waarde drukt 

de essentie van produceren uit, namelijk het toevoegen van waarde aan een goed. 

 Arbeidsproductiviteit (AP) is een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. 

Voor de economie als geheel is dit het bruto binnenlands product (in marktprijzen) 

gedeeld door het arbeidsvolume. Voor de arbeidsproductiviteit van bedrijfstakken 

wordt in plaats van het bruto binnenlands product de bruto toegevoegde waarde in 

basisprijzen gebruikt (CBS). 

 Werkzame Beroepsbevolking (WBB). Hiermee worden personen bedoeld die betaald 

werk verrichten. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland 

wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal 

gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om 

werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In deze studie wordt het 12 uurs 

criterium gehanteerd. Dit wil zeggen dat we alleen personen die twaalf uur of meer 

per week betaald werken in onze analyse hebben meegenomen. Door dit 12 uurs 

criterium te hanteren bedraagt de omvang van de werkzame beroepsbevolking in 

2016 7,5 miljoen personen. 

 

Bovenstaande macro-economische termen zeggen iets over het welvaartsniveau van een 

samenleving. Werkgelegenheid in combinatie met arbeidsproductiviteit leidt daarbij tot 

toegevoegde waarde en het totaal aan toegevoegde waarde wordt het BBP genoemd; een 

maatstaf voor onze welvaart. Voor het creëren van toegevoegde waarde wordt de laatste 

decennia steeds meer ICT gebruikt.  De veronderstelling hierbij is dat de inzet van ICT de 

arbeidsproductiviteit vergroot, daarmee ruimte maakt voor hogere beloningen, en daarmee 

De Digitale Economie is dat deel van 

de economie waarvan de 

toegevoegde waarde wordt 

gerealiseerd door het gebruik van ICT 



 

 

6 De Digitale Economie van Nederland 

September 2017 

weer een impuls geeft aan economische groei. Maar deze veronderstelling heeft zich door 

de jaren heen moeilijk laten bewijzen. De productiviteitsparadox zoals geformuleerd door 

Robert Solow (“You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics”) 

in de jaren ’80 en ’90 heeft lang standgehouden. De laatste jaren zijn er wel 

onderzoeksresultaten die een productiviteitsverhogend effect van ICT suggereren, maar 

tevens blijkt dat de inzet van ICT niet alleen positieve effecten heeft. Een onlangs 

verschenen CBS studie laat bijvoorbeeld zien dat in sectoren waar ICT intensief wordt 

gebruikt de banengroei lager is (of soms zelfs afneemt) dan in sectoren waar ICT minder 

intensief wordt gebruikt. 

Toch gaat de inzet van ICT in het arbeidsproces onverdroten door. Het gebruik van ICT door 

de werkzame beroepsbevolking groeit daardoor sterk en daarmee neemt ook de 

afhankelijkheid van ICT toe. Veel beroepen kunnen nauwelijks zonder de inzet van ICT. Kan 

een boekhouder nog werken zonder boekhoudsoftware en PC? Kan een inkoper nog wel 

zonder Internet? Wat doet een kassière bij een supermarkt als de stroom uitvalt? Kan een 

orderpicker nog zijn werk doet als de digitale orders niet doorkomen? En wat te denken van 

de accountant, technisch tekenaar, helpdesk medewerker, financieel analist, webdesigner 

en marktonderzoeker? Ze kunnen hun dagelijkse werkzaamheden niet of heel beperkt 

uitvoeren. 

Maar lang niet alle beroepen zijn even afhankelijk van ICT; de masseur en de boer, maar ook 

de bouwvakker, advocaat, verpleegkundige, leraar, kapper en chauffeur kunnen zonder ICT 

hun werk doen. De ICT-afhankelijkheid verschilt sterk per beroep, bedrijf en sector. Wanneer 

we iets over de ICT-afhankelijkheid van onze economie van ICT willen zeggen, is het 

belangrijk om de mate van ICT-gebruik in onze beroepsmatige activiteiten vast te stellen. 

Digitale intensiteit en beroepsbevolking 

Om iets te kunnen zeggen over de mate waarin de Nederlandse beroepsbevolking van ICT 

gebruik maakt, is in deze studie gekozen om functiegebieden binnen organisaties - zoals 

door Porter in zijn Value Chain model wordt beschreven - te laten scoren op digitale 

intensiteit. Hierbij wordt gekeken hoe 

intensief ICT door de werkzame 

beroepsbevolking voor zakelijke 

bedrijfsprocessen wordt ingezet. 

Werkzame personen die voor meer dan 

50% van hun werktijd afhankelijk zijn van 

ICT worden als ICT-intensieve werkzame 

personen gekarakteriseerd. Het totaal aan 

ICT-intensieve werkzame personen 

noemen we de digitale beroepsbevolking. 

De digitale intensiteit van een economie is 

het aandeel van de digitale 

beroepsbevolking in de totale 

beroepsbevolking. 

 

 

 

 

Digitale beroepsbevolking is het aantal 

werkzame personen die voor het uitvoeren 

van hun primaire taak voor meer dan 50% 

van hun werktijd afhankelijk is van ICT.  

Digitale intensiteit is het aandeel van de 

digitale beroepsbevolking in de totale 

beroepsbevolking. 

 

Digitale beroepsbevolking 2016: 1,5 miljoen 

Digitale intensiteit 2016: 21% 
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Figuur 3: Digitale intensiteit per sector in 2016 als percentage van de totaal werkzame 

beroepsbevolking 

 

 
 

De uitkomst laat zien dat de omvang van onze digitale beroepsbevolking ruim 1,5 miljoen 

werkzame personen telt, ruim 21% van de werkzame beroepsbevolking. In dit getal zitten 

dus alle ICT professionals plus de werkzame personen met een ICT-gedreven baan. Meer dan 

340.000 mensen zijn werkzaam als ICT-professional. De rest, ruim 1,2 miljoen werkzame 

personen is afhankelijk van ICT voor het uitoefenen van hun taak. 

Digitaal Toegevoegde Waarde en Arbeidsproductiviteit 

 

Naast het vaststellen van de digitale intensiteit is er ook de vraag wat ICT toevoegt aan de 

Nederlandse economie. M.a.w. welk deel van de toegevoegde waarde van de Nederlandse 

economie kan er op het conto van die 1,5 

miljoen ICT-intensieve werkzame 

personen worden geschreven? Hoeveel 

bedraagt de digitaal toegevoegde waarde? 

Literatuur suggereert dat de productiviteit 

van ICT intensieve beroepen hoger ligt dan 

die van niet ICT-intensieve beroepen. Een 

éénduidig bewijs is er echter niet. Toch 

stelde het CBS onlangs dat ICT intensieve 

sectoren een 18% hogere beloning geven 
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totaal aan digitaal toegevoegde waarde en 

bedraagt in 2016 €182 miljard. 
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aan hun medewerkers. Bovendien wordt deze 18% premium ICT beloning al 5 jaar lang 

gemeten. Ook hier geldt dat dit sterk verschilt per sector. Deze premium wordt lager 

naarmate de digitale intensiteit van een sector hoger ligt. Als deze 100% bedraagt betekent 

dit dat de digitaal toegevoegde waarde gelijk is aan de totaal toegevoegde waarde. Aan de 

andere kant van het spectrum zijn er sectoren die zeer ICT-extensief zijn. Vooral bij sectoren 

waar de toegevoegde waarde per werkende laag is, ligt de ICT-premium boven het 

gemiddelde van 18%. 

 

Figuur 4: Status van de digitale economie per sector in 2016 

 
 

 

Voor het berekenen van de digitaal toegevoegde waarde is gebruik gemaakt van de jaarlijks 

door het CBS geproduceerde tabellen over de input en output per sector. Deze tabel geeft 

de structuur van de onderlinge leveranties tussen 76 sectoren en de opbouw van de 

toegevoegde waarde. De digitaal toegevoegde waarde wordt berekend door het totaal van 

de beloningen en sociale premies te relateren aan de digitale intensiteit en de gecorrigeerde 

ICT beloningspremium. E.e.a. is verder verfijnd door bestaande onderzoeken, sectorstudies 

en CBS-statistieken van sectoren mee te nemen in de analyse over de digitaal toegevoegde 

waarde en om de ICT beloningspremium waar nodig en mogelijk te verfijnen. Het totaal van 

de digitaal toegevoegde waarde over alle 76 sectoren noemen we het Bruto Digitaal Product 

(BDP). 

Het resultaat van deze exercitie geeft een BDP in 2016 van € 182 miljard. Dit is 29% van het 

BBP dat volgens het CBS in 2016 € 630 miljard bedraagt. 
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Figuur 5: Digitaal toegevoegde waarde per sector in 2016: miljarden Euro 

 

 
 

Figuur 6: Aandeel digitaal toegevoegde waarde in 2016: % 
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Digitale Voetafdruk  

De invloed van ICT op de economie is groot. De directe invloed op de werkgelegenheid en 

toegevoegde waarde komt in 2016 uit op respectievelijk 21% en 29%. De invloed van ICT 

reikt echter verder. Om de totale voetafdruk van ICT (het totaal van de directe, indirecte en 

afgeleide effecten) op de 

Nederlandse economie te bepalen 

is gebruik gemaakt van een 

standaard input-output model. De 

input-output analyse is ontwikkeld 

door de econoom Leontief om het 

onderlinge verband tussen 

sectoren te kwantificeren. Meer in 

het bijzonder berekent het ICT 

input-output model drie typen 

effecten bij een verandering van 

de digitale intensiteit in een sector:  

 

1. Het directe effect op de werkgelegenheid en toegevoegde waarde 

2. Het indirecte effect op de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van sectoren 

die leveren aan de sector waar de intensiteit van ICT toeneemt (supply-chain effect). 

3. Het afgeleide effect op werkgelegenheid en toegevoegde waarde als gevolg van de 

groei van consumptieve bestedingen ontstaan door het directe en indirecte effect. 

 

 

Figuur 7: Digitale voetafdruk van ICT per sector in 2016, werkgelegenheid in duizenden 

werknemers 
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De digitale voetafdruk is de totale (directe + 

indirecte + afgeleide) bijdrage van de ‘digitale’ 

beroepsbevolking aan de werkgelegenheid en 

het BBP.  

Digitale Voetafdruk werkgelegenheid: 3,1 miljoen  

Digitale Voetafdruk toegevoegde waarde: € 338 

miljard 
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De resultaten uit de uitgevoerde impact analyse laat de volgende werkgelegenheidseffecten 

zien: 

 Directe werkgelegenheid: 1,57 miljoen arbeidsplaatsen 

 Indirect werkgelegenheidseffect: 900.000 arbeidsplaatsen 

 Afgeleid werkgelegenheidseffect: 620.000 arbeidsplaatsen 

 

Figuur 8: Relatieve Omvang digitale voetafdruk per effect en sector: werkgelegenheid 2016  
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De impact van de digitale intensiteit op de toegevoegde waarde is als volgt: 

 Direct: €182 miljard 

 Indirect toegevoegde waarde-effect: €94 miljard 

 Afgeleide toegevoegde waarde-effect: € 61 miljard 

 

Figuur 9: Digitale voetafdruk ICT per sector in 2016, toegevoegde waarde in miljarden Euro  

 

 
 

E.e.a. betekent dat de huidige ICT voetafdruk verantwoordelijk is voor meer dan 3 miljoen 

arbeidsplaatsen, ruim 41% van de werkzame beroepsbevolking. De totale ICT voetafdruk in 

termen van toegevoegde waarde bedraagt in 2016 ruim €338 miljard, meer dan 53% van de 

totaal toegevoegde waarde. 
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Figuur 10: Relatieve Omvang digitale voetafdruk per effect en sector: toegevoegde waarde 

2016   
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Prognose Digitale intensiteit: het digitaal potentieel 

Hoe zal de digitale intensiteit zich de komende jaren gaan ontwikkelen? Om deze vraag te 

beantwoorden is het noodzakelijk inzicht te hebben in welke mate de beroepsbevolking op 

de langere termijn afhankelijk kan worden van ICT. M.a.w. wat is het digitaal potentieel van 

de beroepsbevolking.  

Digitaal potentieel 

Het digitaal potentieel is hier gedefinieerd 

als dat deel van de beroepsbevolking 

waarvan het waarschijnlijk is dat deze op 

de lange termijn tot de digitale 

beroepsbevolking zal worden gerekend. 

Om een inschatting van een dergelijk 

potentieel te komen is gekeken naar de 

houdbaarheid van beroepen. In het 

onderzoek “The future of employment: 

how susceptible are jobs to 

computerization? “(Frey and Osborne, 

2013) wordt bijvoorbeeld een hoge mate 

van beroepshoudbaarheid toegekend aan 

beroepen als brandweerman, verpleegster, 

geestelijken maar ook aan die van CEO, 

salesmanager en ingenieur. Daarentegen 

bieden beroepen als administratief medewerker, data-entry werkers, belastingadviseurs, 

maar ook die van chauffeur, accountant, horlogemaker en telemarketeer weinig 

toekomstperspectief. Hoewel er ook, soms nog niet bestaande al dan niet digitaal intensieve 

beroepen bijkomen is hier vanwege te summiere data geen inschatting voor gemaakt. Voor 

dit onderzoek is een analyse op beroeps- en sectorniveau gemaakt waarbij het totale digitale 

potentieel van de Nederlandse beroepsbevolking op 3,7 miljoen werkzame personen is 

geschat. Van de 7,3 miljoen werkzame personen die 12 uur of meer betaald werk verrichten, 

behoort dus  49% tot de potentieel digitale beroepsbevolking. Van dit potentieel is 40% (de 

huidige digitale beroepsbevolking van ruim 1,5 miljoen werkzame personen) in 2016 

gerealiseerd. 

Prognose digitale beroepsbevolking 2021 

Om tot een prognose van de digitale intensiteit over 5 jaar te komen is per beroepsgroep en 

sector gekeken in hoeverre het aannemelijk is dat deze beroepen en activiteiten over 5 jaar 

voor meer dan 50% van de werkzame tijd afhankelijk zullen worden van ICT. Hierbij vormen 

het verwachte ICT-investeringsniveau en de adoptiesnelheid van trends als Social, Mobile, 

Analytics en Cloud (SMAC) indicaties voor de toekomstige digitale intensiteit. De omvang 

van de beroepsbevolking is hierbij constant verondersteld op het niveau van 2016.  

 

 

 

 

 

 

Digitaal potentieel is het potentieel 

maximale aandeel van de digitale 

beroepsbevolking in de totale 

beroepsbevolking. De huidige digitale 

beroepsbevolking (1,5 miljoen) vormt 

het gerealiseerde deel (40%) van dit 

digitaal potentieel (3,7 miljoen). 

De verwachte digitale intensiteit in 2021 

is 26%. Hiermee zal het gerealiseerde 

digitaal potentieel in 2021 zijn 

opgelopen van 40% in 2017 tot 52% in 

2021. 
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Figuur 11: Digitaal potentieel van de werkzame beroepsbevolking 2016 en 2021: omvang in 

duizenden werknemers 

 

 
 

De verwachting is dat de komende jaren de digitale intensiteit gestaag zal toenemen van 

21% in 2016 tot circa 26% in 2021. Dit betekent dat het totale gerealiseerde digitale 

potentieel gedurende de komende 5 jaar met 400.000 zal toenemen tot 53% van het totale 

digitaal potentieel.  
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Figuur 12: Ontwikkeling digitale beroepsbevolking 2016 – 2021: absolute toename en 

gemiddelde jaarlijkse groei 

 

 
 

Het is belangrijk zich te realiseren dat technologieën als  IoT, 3D printing, machine learning, 

self driving cars, blockchain, virtual en augmented reality het huidige digitale potentieel 

drastisch kunnen vergroten. M.a.w. het blijft lastig om verder dan 5 jaar vooruit te kijken. 
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Werkwijze 

Digitale intensiteit 

 

Het kernbegrip in deze studie is digitale intensiteit; de mate waarin voor het generen van 

toegevoegde waarde door de beroepsbevolking gebruik wordt gemaakt van ICT. Omdat ICT 

gebruik verschilt per sector en beroep is eerst een matrix gegenereerd van het aantal 

werkzame personen naar branche en beroep.  

 

Voor de branches is gebruik gemaakt van de SBI sector indeling tot op de 2e digit. Dit levert 

een lijst van 262 branches op. Voor de beroepen worden aan de hand van Porter’s 

waardeketen 3 typen processen en daarbinnen 12 functiegebieden onderscheiden: 

 

1. Primaire processen: inkoop, logistiek, sales & marketing 

2. Kernproces (productieproces): kenniswerk, vaardighedenwerk, productiewerk 

3. Secundaire processen: facilitaire diensten, HR, finance, IT, R&D en overige support. 

 

De volgende stap was om voor 262 branches en 12 functiegebieden vast te stellen welk 

percentage werkzame personen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden voor meer dan 

50% van hun tijd is aangewezen op ICT. Bijvoorbeeld: welk percentage van de HR 

medewerkers in de transportsector is voor meer dan 50% van hun tijd aangewezen op het 

gebruik van ICT voor het uitvoeren van hun primaire taak. Dit is gedaan voor alle 

functiegebieden en branches.  

 

Bij deze analyse is vooral gekeken naar de combinatie van branche, kernactiviteit en rol in 

combinatie met ICT gebruik. Om de mate van ICT gebruik vast te stellen is met name gebruik 

gemaakt van bestaande sectoranalyses, brancherapportages, ICT bestedingen per branche, 

statistieken en onderzoek van derden. Daar waar geen bronnen voor handen waren, is 

gekozen voor een proxy benadering en zijn ratio’s gehanteerd van vergelijkbare branches. 

 

Omdat de digitale intensiteit ook verandert met de omvang van een organisatie – grotere 

organisaties gebruiken meer ICT – is er tenslotte ook gecorrigeerd voor 

bedrijfsgrootteklasse. 

 

Door tenslotte het aantal ICT-intensieve werkzame personen per branche op te tellen wordt 

de digitale beroepsbevolking verkregen. De digitale intensiteit wordt vervolgens berekend 

door de digitale beroepsbevolking te delen op de totale beroepsbevolking. Dit kan per sector 

of voor Nederland als totaal worden gedaan. 
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Impact Analyse 

Met als input de digitale beroepsbevolking per sector is door middel van een Input-Output 

analyse1 zowel de directe toegevoegde waarde van ICT als wel de indirecte en afgeleide 

impact van ICT berekend in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde.  

 Het directe werkgelegenheidseffect is hierbij gelijk aan de digitale beroepsbevolking 

 De direct digitaal toegevoegde waarde is de toegevoegde waarde die door de 

digitale beroepsbevolking wordt gegenereerd. 

 Het indirect effect: de veranderingen in werkgelegenheid en toegevoegde waarde in 

toeleveringssectoren als gevolg van veranderingen in ICT gebruik. Dit wordt ook wel 

het supply-chain effect genoemd. 

 Afgeleide effect: het bestedingseffect dat bijdraagt tot werkgelegenheid en 

toegevoegde waarde als gevolg van de indirecte en directe effecten. 

 De Digitale Voetafdruk is het totaal aan directe, indirecte en afgeleide effecten van 

ICT.  

 De voor een input-output analyse noodzakelijke verbanden tussen economische 

sectoren worden elk jaar gegenereerd door het CBS. In deze studie wordt voor de 

berekening van de digitale voetafdruk gebruik gemaakt van de CBS input-output 

tabel voor 2015.  

                                                           
1
 Input-outputanalyse is een macro-economische methode om verbanden tussen productie en een aantal 

economische verschijnselen zoals werkgelegeheid en toegevoegde waarde te beschrijven. De techniek is 

ontwikkeld door Wassily Leontief. In de input-outputanalyse worden lineaire verbanden verondersteld. Meer 

in het bijzonder: 

Het uitgangspunt van de rekenmethode is de Input-Outputtabel. Van deze tabel wordt de intermediaire 

matrix genomen, waarbij de rijen de leveringen door de diverse bedrijfsklassen representeren en de 

kolommen het verbruik door de bedrijfsklassen. De kolommen worden vervolgens gedeeld door de waarde 

van de totale productie van de betreffende bedrijfsklasse. Daarmee krijgen de cellen een waarde die tussen 0 

en 1 in ligt. De aldus verkregen matrix is die van de inputcoëfficiënten, aangeduid met het symbool A. 

Wanneer de matrix A vermenigvuldigd wordt met de kolomvector van de totale productie t, krijgen we het 

totaal van de intermediaire leveringen. Tellen we bij de intermediaire leveringen de kolomvector van de finale 

leveringen y op, dan krijgen we weer de kolomvector van de totale productie t: 

 

 (I – A)−1 y = t 

 

Hierbij wordt de matrix (I – A)−1 de Leontiefinverse genoemd en de elementen daarvan de gecumuleerde 

inputcoëfficiënten. Het zijn de multipliers die aangeven hoeveel de productie moet stijgen bij een toename 

van de vraag met een eenheid. 

 

De finale vraag is opgebouwd uit verschillende componenten. Vervangt men de vector y door de vector tw 

van de toegevoegde waarde, dan krijgt men de gecumuleerde productie die samenhangt met de toegevoegde 

waarde: 

 

(I – A)−1 tw 

 

Met behulp van de Input Output analyse wordt inzicht verkregen in het belang van een bedrijfsklasse voor de 

betalingsbalans. In plaats van toegevoegde waarde, kan men vectoren die andere verschijnselen beschrijven, 

zoals werkgelegenheid, inkomen, import en export, substitueren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief
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