Voor de digitale economie

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 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.

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 circa 600 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.
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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, 5G, blockchain en 3D-printing worden nieuwe
issues actueel. Nederland ICT is de gesprekspartner van de overheid en andere stakeholders.
We zijn het eerste aanspreekpunt voor de media als vertegenwoordiger van het ICTbedrijfsleven.
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 ICT-afval inzamelsysteem 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.

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, cybersecurity,
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.

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, nieuwe relaties opdoen en
invloed uitoefenen op beleid en standpunten.
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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. Wil
je weten of jouw concullega’s tegen dezelfde problemen aanlopen? Door lidmaatschap van
Nederland ICT krijg je de mogelijkheid om te klankborden met jouw peers.
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 jou juridische en HR-onderwerpen te vertalen naar
een bruikbare bijdrage aan jouw bedrijfsvoering.

Het lidmaatschap van Nederland ICT biedt je ook directe (financiële) voordelen op het gebruik
van de helpdesks voor juridisch, financieel, HR- en subsidie advies.
Juridisch
De juristen van Nederland ICT adviseren over onderwerpen als contracten, aansprakelijkheid,
privacy, intellectueel eigendom en vele andere juridische zaken. Zij zijn de grondleggers van de
algemene leveringsvoorwaarden in de branche. De Nederland ICT voorwaarden zijn voor leden
kosteloos beschikbaar. Nederland ICT heeft ook een voorbeeld verwerkersovereenkomst waarin
de meldplicht datalekken is meegenomen, om zo lidbedrijven te helpen bij het maken van goede
afspraken met hun klanten.
De juristen vertaalden de regels van de Avg naar de rol van verwerkers in de ICT-sector. Ben je
een verantwoordelijke? Maak jouw bedrijf Avg-compliant met de Avg-dienstverlening van
Nederland ICT en laat je onafhankelijk certificeren!
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. De juridische workshops zijn voor leden vrij toegankelijk.
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
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helpdesk is deels ingericht met externe partner AWVN. Ook hier wordt een onderscheid
gemaakt tussen eerste- en tweedelijns ondersteuning.
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 het gebied van accountancy, belastingadvies en corporate finance.
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.

Nederland ICT publiceert met regelmaat onderzoeken en marktinformatie. Bekende
voorbeelden van publicaties zijn: Nederland ICT leveringsvoorwaarden, Avg Quick scan, Data
Pro assessment, voorbeeld verwerkersovereenkomst, DataPro pakket, Staat van Telecom, ICTfunctieprofielen, ICK-CAO, modelregeling Klokkenluiders en onderzoeksrapportages. Deze
publicaties zijn in de regel voor leden vrij beschikbaar en te downloaden in het ledenplatform
Mijn.NederlandICT.nl.

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)aansprakelijkheidsverzekeringen, zorgverzekeringen, Arbodienst, re-integratie en de RIE (Risico
Inventarisatie en Evaluatie), arbeidsvoorwaarden, een tool voor online salarisvergelijking in de
ICT en pensioenadvies. Voor een compleet overzicht van de ledenvoordelen sturen wij je graag
informatie toe of kijk op onze website www.nederlandict.nl onder diensten/korting voor leden.
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Het pluslidmaatschap van ICT Milieu biedt je deelname aan het collectieve ICT-inzamelsysteem.
Dit is een logistiek systeem voor de inzameling en recycling van gebruikte ICT-apparatuur. Als je
deelneemt aan het ICT-inzamelsysteem, voldoe je eenvoudig en efficiënt aan de wettelijke eisen
die de overheid stelt aan producenten en importeurs. ICT Milieu neemt je het werk uit handen en
verzorgt de verplichte registratie in het nationaal WEEE-register en de rapportage aan het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Leden kunnen zonder extra contributiebijdrage
deelnemer worden bij ICT Milieu. Kijk voor meer informatie op de website onder diensten.

Het pluslidmaatschap van de Werkgeversvereniging ICT (WGV-ICT) houdt in dat leden, indien
gewenst, zijn aangesloten bij de cao voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK-CAO) en het pensioenfonds voor de digitale sector TrueBlue. 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 pensioenfonds. Leden kunnen zonder extra
contributiebijdrage lid worden van de Werkgeversvereniging ICT (WGV-ICT). Kijk voor meer
informatie op de website onder diensten.

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.

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.

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 kun je opvragen bij de afdeling Ledenzaken of vinden op de
website onder ‘lid worden’.
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Je kunt je inschrijven voor START-IT als jouw bedrijf een startende onderneming is die niet
langer dan twee jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na twee jaar wordt het
START-IT lidmaatschap automatisch omgezet in het lidmaatschap van Nederland ICT. Bedrijven
die willen deelnemen aan het ICT-inzamelsysteem en/of de werkgeversvereniging ICT, dienen
regulier lid te worden.

Nederland ICT heeft een contributieregeling die trapsgewijs is opgebouwd. De schalen die
daarbij worden gehanteerd, zijn gebaseerd op het aantal medewerkers van het bedrijf.

Wil je nadere informatie of heb je verdere vragen over de activiteiten en/of 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.
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