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 1 3 Afas Software 100%
 2 1 Sentia 83,41%
 3 4 Ultimo Software 80,73%
 4 14 Aareon 76,19%
 5 5 Nijkerk Group (incl. Vosko) 68,75%
 6 2 Eurofi ber 60,90%
 7 6 Raet   60,48%
 8 - Prowareness 59,06%
 9 - Dept/TamTam 58,86%
 10 43 Conclusion 56,59%
 11 - Oracle 55,35%
 12 8 Incentro 54,83%
 13 - CA 53,33%
 14 10 Bartosz 52,54%
 15 72 ICT Group 50,87%
 16 - Adyen  50,57%
 17 11 RES 50,29%
 18 17 Hot ITem 49,30%
 19 - Redwood 49,03%
 20 - Ab Ovo 48,89%
 21 47 Unica Schutte ICT 47,18%
 22 25 Motiv 45,71%
 23 - FC Telecom 45,48%
 24 31 myBrand 45,36%
 25 28 Transfer Solutions 44,90%
 26 - CM Groep 43,89%
 27 35 BlueCielo ECM Solutions 43,46%
 28 36 Schuberg Philis 42,72%
 29 32 Esri 42,62%
 30 67 Odin Groep (Heutink ICT, Lesscher IT, Previder en Web2work) 41,71%
  - Visions Connected 41,71%
 32 30 Ricoh 41,61%
 33 13 Bechtle 41,31%
 34 9 Avanade 40,74%
 35 53 Peak-IT 40,27%
 36 - TomTom  39,82%
 37 - TASS International 39,73%
 38 44 Unit4 39,64%
  - K3 Retail 39,64%
 40 - Emakina 39,29%
 41 24 Brother 39,20%
 42 28 Infotheek 38,18%
 43 - Total Specifi c Solutions 38,01%
 44 - Irdeto  37,93%
 45 41 InTraffi  c 37,61%
 46 55 Sogeti 37,37%
 47 - Deloitte Consulting 37,29%
 48 - Siemens 36,97%
 49 - Samsung 36,74%
 50 33 PQR 36,21%

 51* 58 Vodafone 35,06%
 52 20 Accenture 34,11%
 53 - Tata Consultancy Services 33,72%
 54 60 Quint Wellington Redwood 33,59%
 55 57 Capgemini 33,46%
  54 Salesforce 33,46%
 57 - Cimsolutions 33,15%
 58 - Ubisoft 32,90%
 59 55 Centralpoint 32,71%
 60 66 KPN 32,47%
  88 Ormer ICT 32,47%
 62 50 OGD ict-diensten 32,23%
 63 62 Scholten Awater 32,00%
 64 60 Caesar Groep 31,65%
 65 - Hitachi Data Systems 31,54%
 66 - Cegeka 31,48%
 67 76 BT 31,21%
 68 69 Comparex 31,15%
 69 95 QNH Consulting 30,82%
  - Syntess Software 30,82%
 71 63 Trans Link Systems 30,34%
 72 - Avnet 30,14%
 73 26 Exact 29,93%
 74 42 Legian 29,73%
 75 85 Ctac 29,68%
 76 - Infor 29,24%
 77 73 SLTN Inter Access 28,62%
 78 70 Novisource 28,53%
 79 92 NGA Human Resources 28,39%
 80 - Azerty  28,39%
 81 71 Centric 28,07%
 82 81 Ordina 27,63%
 83 78 HCL 27,50%
 84 93 Simac ICT 27,08%
 85 - Schouw Informatisering 26,67%
 86 90 Copaco 26,23%
 87 - TIE Kinetix  25,77%
 88 - Attachmate (Micro Focus) 24,65%
 89 75 Huawei 24,41%
 90 85 QAD  24,08%
 91 - Five 4 U (inmiddels onderdeel van Also) 24,04%
 92 - LG 24,01%
 93 - BMC  23,82%
 94 - P-Hold (Paradigit en ISL Automatisering) 22,92%
 95 99 Detron 22,65%
 96 - VCD IT Groep 21,78%
 97 96 i3 groep 21,65%
 98 - Sharp  21,39%
 99 97 Valid 20,98%
 100 - Teleplan  20,78%

DE ONDERZOEKSVERANTWOORDING IS TERUG TE VINDEN OP PAGINA 69

IN DE FINANCIËLE SCORE WORDT ER REKENING GEHOUDEN MET DE OMZETGROEI, EBITDA-MARGE, SOLVABILITEIT EN DE OMZET PER MEDEWERKER. DE LIJST WORDT GEÏNDEXEERD TEN 
OPZICHTE VAN DE NUMMER 1.

* = VODAFONE NEDERLAND EN ZIGGO ZIJN INMIDDELS GEFUSEERD, MAAR ZIJN IN HET ONDERZOEK NOG ALS APARTE ENTITEITEN ONDERZOCHT.

POSITIE 2016 BEDRIJF  GEÏNDEXEERD POSITIE 2016 BEDRIJF  GEÏNDEXEERD

TOP 100
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Vier nieuwe binnenkomers in top tien

AFAS SOFTWARE 
HEEFT FINANCIËN HET 
BEST OP ORDE
Afas Software is het fi nancieel krachtigste ict-bedrijf van Nederland. Dit 
blijkt uit onderzoek van MBCF in opdracht van Computable. Ten opzichte 
van vorig jaar rukt het bedrijf van de derde plek op naar de hoogste 
positie en stoot daarmee Sentia van de troon. Dit bedrijf doet het echter 
nog steeds goed en weet in 2017 de tweede plek in te nemen. De top tien 
kent in totaal vier nieuwe namen ten opzichte van vorig jaar.

  TEKST: SANDER HULSMAN  BEELD: SHUTTERSTOCK

Om meer stabiliteit in het fi nancieel 
onderzoek te creëren, wordt de uitslag 
sinds vorig jaar bepaald door de fi nan-

ciële resultaten over drie jaar te meten. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat zes bedrijven uit de 
top tien van vorig jaar weer bij de hoogste 
tien dit jaar staan. Waar Afas Software en 
Ultimo Software weten te stijgen, moeten 
Sentia, Eurofi ber en Raet plekken inleveren. 
De Nijkerk Group met onder andere Vosko 
weet opnieuw de vijfde positie in te nemen.
Toch zijn er ook vier bedrijven die een 
enorme sprong de top tien in maken. Twee 
van hen zijn zelfs nieuw in de totale lijst. 
Deze nieuwe binnenkomers zijn Proware-
ness op plek acht en Dept, waar TamTam 
inmiddels onderdeel van is, op de negende 
plaats. Aareon stond vorig jaar nog op plek 
veertien, maar nestelt zich nu vlak achter de 
top drie op de vierde positie. Ook Conclusion 
maakt een enorme sprong ten opzichte van 
vorig jaar en stijgt van plek 43 door naar de 
tiende positie.
Naar aanleiding van de samengestelde fi nan-
ciële lijst presenteert MBCF ook zes deellijst-

jes. Op deze lijstjes doet Sentia het heel goed, 
want dit bedrijf prijkt bij de helft van de 
lijstjes bovenaan de top vijftien. Het bereikt 
de eerste positie op het lijstje met louter Ne-
derlandse ict-bedrijven, het scoort het best 
als ict-bedrijf waarin een investeringsmaat-
schappij participeert en het voert de ranglijst 
aan onder de ict-dienstverleners. Salesforce 
staat bovenaan de lijst van beursgenoteerde 
ict-bedrijven, Adyen is het fi nancieel krach-
tigste softwarebedrijf en Comparex leidt de 
top tien inkopers/wederverkopers van hard- 
en software.
Na dit artikel volgt een interview met de advi-
seurs van MBCF waarin zij de cijfers achter de 
fi nanciële lijst duiden. Centraal dit jaar staan 
data en de digitale transformatie. In dit artikel 
zijn ook de zes deellijstjes terug te vinden. Elk 
jaar missen in het fi nanciële onderzoek ook 
ict-bedrijven die de strakke aanleverdeadline 
niet halen. Daarom publiceren wij op pagina 
74 ook een lijst met ontbrekende namen op de 
lijst en de positie waarop ze terecht zouden 
zijn gekomen als hun fi nanciële resultaten op 
tijd waren verstrekt . 

Verantwoording 
fi nanciële 
onderzoek MBCF
MBCF werkt alleen met 
gerapporteerde Nederlandse 
fi nanciële gegevens van ict-
bedrijven over een periode van 
drie jaar. Omzetgroei, EBITDA-
marge en solvabiliteit wegen 
alle een factor drie, de omzet 
per medewerker wordt met 
een factor één gewogen. De 
fi nanciële eindscore op de lijst 
is geïndexeerd ten opzichte van 
de nummer 1 Afas Software. De 
ondergrens van de omzet voor 
deelname aan het onderzoek 
is dit jaar vastgesteld op twaalf 
miljoen euro.
MBCF begeleidt bij de koop 
en verkoop van bedrijven en 
richt zich voornamelijk op de 
sectoren ict, businessservices, 
plastics & packaging, food & 
agri en machinery. MBCF is 
gevestigd in Ouderkerk aan de 
Amstel en is medeoprichter van 
de wereldwijde groep Corporate 
Finance International (CFI).
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INTERVIEW

MBCF duidt cijfers uit fi nancieel onderzoek

DIGITALE TRANSFORMATIE 
ALS GROTE GEMENE DELER 
OP FINANCIËLE LIJST
Het kan niemand ontgaan zijn: het is digitale transformatie die de klok slaat. En dat zien we ook 
terug in de lijst met fi nancieel krachtigste ict-bedrijven van Nederland, die adviesbureau MBCF 
jaarlijks voor Computable samenstelt. Alles draait om het onttrekken van data aan de front- en de 
back-end van systemen. De fi nanciën hebben er in elk geval baat bij.

  TEKST: SANDER HULSMAN BEELD: SHUTTERSTOCK
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POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Sentia 179,13%
 2 Adyen  62,50%
 3 Dept/TamTam 55,73%
 4 Prowareness 32,10%
 5 Centralpoint 21,78%
 6 Conclusion 17,63%
 7 SLTN Inter Access 17,22%
 8 FC Telecom 17,15%
 9 Infotheek 16,41%
 10 Novisource 14,62%
 11 Ultimo Software 12,99%
 12 ICT Groep 12,49%
 13 Motiv 11,61%
 14 Incentro 11,51%
 15 Afas Software 10,52%

TOP 15 NEDERLANDSE ICT-BEDRIJVEN

POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Salesforce 22,56%
 2 Novisource 14,62%
 3 Tata Consultancy Services 14,44%
 4 Aareon 12,69%
 5 ICT Group 12,49%
 6 Total Specifi c Solutions 11,52%
 7 Hitachi Data Systems 8,70%
 8 Peak-IT 8,11%
 9 Deloitte Consulting 6,72%
 10 Accenture 6,04%
 11 Oracle 4,96%
 12 Siemens 4,39%
 13 BMC 4,27%
 14 Ctac 3,46%
 15 Bechtle 3,29%

TOP 15 BEURSGENOTEERDE ICT-BEDRIJVEN*

* = HIERBIJ IS HET UITEINDELIJKE MOEDERBEDRIJF IN 

BESCHOUWING GENOMEN

De digitale transformatie is de grote 
gemene deler in de fi nanciële lijst dit 
jaar’, start MBCF-partner Ramon Schui-

tevoerder dit jaar zijn verhaal. ‘Dan heb ik 
over de ontwikkelingen in cloud computing 
en bring your own device en de groei in data 
die hierdoor ontstaat. De bedrijven die in 
de lijst staan, laten de digitale transformatie 
zien. Afas Software levert een cloudproduct, 
Sentia opereert clouddecentraal en Dept 
zet in op het vergaren van datapunten die 
zij vervolgens koppelen aan een digitale 
strategie.’
Zo doet een Conclusion het volgens Schuite-
voerder ook, net als Incentro dat een digitale 
strategie combineert met de infrastructuur. 
‘Ze moeten ook wel, want deze ontwikke-
ling zet door en is de enige route richting de 
toekomst. Daarbij moet worden aangetekend 
dat het ene bedrijf dit beter doet dan het 
andere. De technologie wordt steeds beter 
om met data aan de slag te gaan.’

TOEGEVOEGDE WAARDE
Zijn collega en MBCF-adviseur Pieter de 
Vries merkt op dat de datahoeveelheid 

kan software data verbeteren 
en daarmee naar een volgend 
niveau brengen.’

DATAVERRIJKING NETFLIX
Het gaat dus niet alleen maar 
meer om de software, maar om 
de data. Daarom wordt data-
verrijking volgens De Vries de 
komende jaren nog belangrijker. 
‘Neem Netfl ix. Bezorgde Netfl ix 
vroeger videobanden, inmiddels 
is het businessmodel omgegooid 
en levert Netfl ix on-demandcon-
tent. Door heel veel data te ver-
garen over hun klanten en die 
data te verrijken, weet Netfl ix 
wat klanten willen zien. Met die 
interesses in het achterhoofd is 
de serie ‘House of Cards’ ontwik-
keld. Die serie sluit aan bij wat 
wij graag willen zien, namelijk 
machtsvertoon, geweld, seks en 
drama.’
Negentig procent van alle be-
schikbare data wereldwijd is de 
afgelopen vijf jaar gegenereerd. 
‘En deze explosieve groei houdt 
aan’, haakt Schuitevoerder in op 
zijn collega. ‘We hebben het hier 
over zowel gestructureerde als 
ongestructureerde data. Vooral 

steeds verder toeneemt. ‘Dan heb je bedrij-
ven nodig die in opslag voorzien, maar ook 
bedrijven die de data verrijken. Watson (van 
IBM) bijvoorbeeld wordt ook steeds meer ge-
bruikt. Over drie jaar zullen we qua lijst wel 
een ander beeld zien. Voor de bedrijven op 
de lijst is het zaak om toegevoegde waarde te 
leveren in of met data.’
Nog niet zolang geleden werd gezegd dat 
software de toekomst was, maar is dit vol-
gens De Vries nog wel zo? ‘Als je software 
tegenover data zet, dan lijkt de laatstge-
noemde veel toekomstperspectief te hebben. 
Software heeft nog steeds toekomst, maar 
software heeft grenzen. Data hebben dat 
niet en daarom lijken data software voorbij 
te streven qua toegevoegde waarde. Data 
zijn belangrijker, zij maken ontwikkelingen 
als machine learning mogelijk. Daarnaast 

RAMON SCHUITEVOERDER
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POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Sentia 179,13%
 2 Adyen  62,50%
 3 Dept/TamTam 55,73%
 4 Cegeka 50,22%
 5 Prowareness 32,10%
 6 Conclusion 17,63%
 7 Novisource 14,62%
 8 ICT Group 12,49%
 9 Motiv 11,61%
 10 Incentro 11,51%
 11 Unica Schutte ICT 9,19%
 12 Ormer ICT 8,74%
 13 Hitachi Data Systems 8,70%
 14 QNH Consulting 8,56%
 15 myBrand 8,55%

TOP 15 ICT-DIENSTVERLENERS

POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Comparex 22,40%
 2 Centralpoint 21,78%
 3 SLTN Inter Access 17,22%
 4 Infotheek 16,41%
 5 Peak-IT 8,11%
 6 Azerty 6,11%
 7 PQR 4,49%
 8 Scholten Awater 4,34%
 9 Copaco 4,29%
 10 Bechtle 3,29%

TOP 10 INKOPERS/WEDERVERKOPERS 
VAN HARD- EN SOFTWARE

INTERVIEW

de bedrijven die deze laatste categorie weten 
te structureren, zullen de winnaars van de 
toekomst zijn.’

DATA-SCIENTISTS
Wel hangt het volgens Schuitevoerder van 
de kant af waar jij je als organisatie op richt. 
‘Zo zullen de aanbieders van de technologie 
een sprong voorwaarts gaan maken, maar 
ook de aanbieders ervan profi teren. Allebei 
hebben ze in elk geval slimme mensen nodig 
om te kunnen groeien. Daarom zoekt ieder-
een naar data-scientists, want die zorgen 
ervoor dat je die stap kan maken.’
De Vries neemt het woord weer van Schui-
tevoerder over en verwijst naar het Ameri-
kaanse Amazon. ‘Dat begon als een webshop, 
tegenwoordig draait het om het vergaren 
van data en het verrijken ervan. Daarmee 
kan het de relatie met de klant verder inten-
siveren. In Nederland verzamelt Bol.com 
steeds meer informatie over het koopge-
drag van zijn klanten. Bol.com is echter wel 
vooral door Ahold overgenomen om het spel-
letje van online beter te begrijpen. Er zijn 
wat dat betreft dus sterke verschillen tussen 
Bol.com en Amazon. Bol.com verdient geld 
met zijn webshop terwijl Amazon hogere-
margeactiviteiten heeft ontwikkeld, zoals het 
winstgevende Amazon Web Services.’

BIG DATA EN DATA-ANALYTICS
Big data en data-analytics zijn dure segmen-
ten, de groeiverwachting is volgens Schuite-
voerder hier het hoogst. ‘Deze score wordt 
bepaald op basis van het aantal keren dat 
een investeerder de jaaromzet van een orga-
nisatie wil betalen. Dit geldt wel voor beurs-
genoteerde organisaties. Zo staan Splunk en 
Tableau hoog. Investeerders zijn zelfs bereid 
om zes keer de jaaromzet van Splunk voor 
het bedrijf neer te tellen. OpenText doet het 
ook goed met vijf keer de jaaromzet.’
Als we kijken naar de Computable 100, dan 
staan er slechts vijf of zes specifi eke data-
analyticsbedrijven in. Schuitevoerder: ‘Naast 
deelsegmenten kijken wij naar specifi eke 
technologieën en in hoeverre bedrijven 
in de Computable 100 afhankelijk zijn van 
deze technologie.’ De Vries vult aan: ‘Neem 
Microsoft als technologie. Microsoft rea-
liseerde recent de hoogste beursnotering 
ooit. Daar profi teren anderen van, dus ook 
Nederlandse bedrijven die zich focussen op 
Microsoft-technologie.’

SAAS-MODEL EN AZURE
Microsoft heeft zich volgens De Vries heel 
goed voor de toekomst gepositioneerd met 
het leveren van de full stack. ‘Ze hebben 
hun businessmodel omgekat naar een 
SaaS-model en Azure doet het erg goed, als 
serieuze concurrent van Amazon Web Ser-
vices. Alleen mobile blijft nog achter, daar 
zullen ze nog wat stappen moeten maken. 
Het grote voordeel van Microsoft is dat ze 
zelf de keuze kunnen maken. Ze zijn niet 
afhankelijk van derden en leveren zowel het 
platform als de oplossing.’
Volgens Schuitevoerder is ook het deelseg-
ment big data nóg belangrijker geworden. 
‘Het is een jonge sector waarin je je eigen 
aanwas moet creëren. In deze sector zie je 
veel jonge mensen instromen. De markt is 
zelfs zo jong dat een senior datascientist op 
dit moment maximaal vijf jaar werkervaring 
heeft. Een ander groot voordeel van big data 
is dat het ook bedreigingen kan signaleren 
voor security.’

INDUSTRIE 4.0
Wat ook een interessant big-datatrend 

volgens Schuitevoerder is, en die 
zie je in Duitsland ontstaan, is 
industrie 4.0. ‘Hierin draait het 
om het toepassen van big data in 
robotisering. Industrie 4.0 heeft 
een impact op de economie en 
het maakt bedrijven effi  ciënter 
en winstgevender. Nadeel is wel 
dat het banen kost .’
MBCF-adviseur Bas de Haan 
voegt toe: ‘Kijk naar de maak-
industrie, daar worden service-
componenten toegevoegd aan 
machines. Dergelijke bedrijven 
zoeken naar eigen software-
engineers om dit te realiseren. 
Vanderlande Industries heeft in 
2017 zelfs twee softwarebedrij-
ven overgenomen: Optosecurity 
(Canada) en Sentec Software 
(Duitsland).’

BRANCHEVREEMDE 
OVERNAMES
Volgens De Vries voegen der-
gelijke bedrijven software toe 
aan hun producten om data te 
genereren. ‘Zodoende houden ze 
binding met hun product nadat 
het is verkocht en kunnen ze 
hun producten verder verbete-
ren en ook gemakkelijker upsel-
len. Kortom, dan kunnen ze 
aanvullende diensten aanbieden 
en leveren.’

PIETER DE VRIES

TOP 10 OMDAT ER OP DE FINANCIËLE LIJST GEEN VIJFTIEN 
IN-/WEDERVERKOPERS STAAN
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POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Sentia (Waterland) 179,13%
 2 Dept Agency / TamTam (Waterland) 55,73%
 3 Centralpoint (Altor) 21,78%
 4 Conclusion (NPM Capital) 17,63%
 5 SLTN Inter Access (Rabobank Participaties) 17,22%
 6 Novisource (Value8) 14,62%
 7 Infotheek (Altor) 16,41%
 8 Ultimo Software (Gilde EM) 12,99%
 9 BlueCielo ECM Solutions (Gilde EM) 9,48%
 10 QNH Consulting (ING CI) 8,56%
 11 myBrand (De Hoge Dennen) 8,55%
 12 Eurofi ber (DH PE Partners) 6,20%
 13 Hot Item (De Hoge Dennen) 5,45%
 14 TASS International (TNO Bedrijven) 5,03%
 15 Exact (Apax Partners) 4,81%

TOP 15 ICT-BEDRIJVEN WAARIN EEN 
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ PARTICIPEERT

POSITIE BEDRIJF GROEI

 1 Adyen  62,50%
 2 Salesforce 22,56%
 3 Ultimo Software 12,99%
 4 Aareon 12,69%
 5 Afas Software 10,52%
 6 BlueCielo ECM Solutions 9,48%
 7 Esri 7,16%
 8 InTraffi  c 6,30%
 9 Exact 4,81%
 10 BMC 4,27%
 11 Infor 4,24%
 12 K3 Retail 4,08%
 13 Ubisoft 3,55%
 14 Ab Ovo 3,12%
 15 Redwood 2,85%

TOP 15 SOFTWAREBEDRIJVEN

Schuitevoerder verwijst vervol-
gens naar Dürr, een groot Duits 
maakbedrijf. ‘Die hebben recent 
Itac Software overgenomen. 
Dat is zo’n branchevreemde 
overname waarmee in dit geval 
software en de maakindustrie 
samengaan. In Nederland zien 
we dat nog niet heel veel ge-
beuren, al houdt een bedrijf als 
bijvoorbeeld Vanderlande zich 
er wel mee bezig.’

GDPR
Volgens De Haan draait alles 
tegenwoordig om het eigenaar-
schap van data. De Vries is het 
daar mee eens. ‘Inderdaad, 
we zullen naar verwachting te 
maken gaan krijgen met ver-
dere boetes die opgelegd gaan 
worden vanuit de Europese Unie 
met betrekking tot het niet cor-
rect omgaan met persoonlijke 
data van inwoners. Dit komt 
vooral doordat bedrijven op 
dit moment onvoldoende zijn 
geëquipeerd, de wetgeving haalt 
dat wat dat betreft in.’
Schuitevoerder mengt zich in 
de discussie. ‘De GDPR maakt 
afspraken voor de Europese 
Unie en draait om in hoeverre 

BAS DE HAAN

bedrijven compliant zijn. Dat wordt een be-
langrijk onderwerp de komende tijd.’ (Lees 
daarom ook het artikel over de GDPR vanaf 
pagina 78.)
De komst van de GDPR zorgt volgens De 
Vries ook voor terughoudendheid bij zowel 
bedrijven als investeerders. ‘Het kan een 
reden zijn om niet vol op data in te zetten, 
omdat er dus ook risico’s aan vast zitten.’ 
Schuitevoerder voegt hier aan toe dat er ook 
bedrijven zijn die andere bedrijven helpen 
om compliant te zijn. ‘Die varen hier dus wel 
bij. Dat is voor investeerders dan ook weer 
interessant, want zij kijken graag naar sec-
toren die onderhevig zijn aan veranderende 
wet- en regelgeving en spelen daar graag op 
in. Verandering zorgt voor frictie en daar zit 
een businessmodel in.’

INVESTERINGEN EN OVERNAMES
De Vries ziet investeringsmaatschappijen 
een stap maken richting it-bedrijven. ‘It 
wordt breder gedragen. Neem bijvoorbeeld 
NPM Capital. Dat kijkt  die kijken steeds 
nadrukkelijker naar it. Dit doen ze omdat ze 
de markt willen begrijpen zodat zij in de toe-
komst kunnen profi teren van de verwachte 
groei in de it-markt.’
Maar ook een partij als Randstad houdt vol-
gens Schuitevoerder de it-markt scherp in de 
gaten. ‘Daar is gewoon geld gealloceerd om 
meerdere overnames in it te gaan doen. Dit 
doen ze met het oog op nieuwe distributie-
modellen, screening-modellen, et cetera. Ze 
zoeken heel gericht naar tech-bedrijven die 
het hr-landschap gaan veranderen.’

FINTECH
Het draait daarom volgens De Vries om 
veranderende sectoren. ‘Dat zien we ook 
in fi nance. Fintech is booming. Je ziet er 
veel verschuivingen plaatsvinden en er 
komen veel overnames aan. Neem Paysafe 
en WorldPay, grote bedrijven die recent zijn 
overgenomen. Ook het Nederlandse Adyen 
doet het goed. Ze bieden allemaal hun eigen 
(technische) oplossingen aan waar op dit 
moment nog een ‘standaard’ ontbreekt. De 
markt verwacht ook voor volgend jaar een 
verdere consolidatieslag in deze sector. Fin-
tech is een grote markt die schaalbaar is en 
daarmee interessant om te groeien.’ 

Gemist
De jaarplanning voor het fi nanciële onderzoek voor 
de Computable 100 is strak. Er wordt door MBCF een 
duidelijk deadline gehanteerd voor het aanleveren van 
de fi nanciële jaarresultaten. Het komt regelmatig voor 
dat bedrijven deze deadline niet halen waardoor zij niet 
op de lijst terug te vinden zijn. De gegevens hebben 
we achteraf nog wel geanalyseerd en als de volgende 
bedrijven de deadline wel gehaald hadden, dan zouden 
zij op de volgende plekken terecht zijn gekomen:

• Surfnet (4)
• IS Group (7)
• Econocom (10)
• Verizon (15)
• Keylane (22)
• Topicus (25)
• Solvinity (27)
• Ocom (28)
• Oxyma (34)
• Schuuring/Allinq (40)

• Ortec (44)
• Ilionx (50)
• ATS International (61)
• Xebia (65)
• OpenLine (66)
• T-Systems (70)
• CycloMedia (72)
• IT Workz (72)
• Sioux (87)
• MSI (93)
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