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Trading update derde kwartaal 2017-2018 
(Omzet uit voortgezette activiteiten voor de periode van negen maanden met 

einddatum 31 december 2017) 
 

• Algemene omzetgroei van 1,1% in lijn met de verwachtingen, welke het resultaat is van  
o een groei van 4,9% in IT & Business Consulting en 
o een daling van 1,6% in IT & Business Support  

 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van Realdolmen, licht toe: 
"Ik ben tevreden met de omzet van het derde kwartaal omdat de cijfers zich in lijn met onze verwachtingen 
ontwikkelen. IT & Business Consulting groeit dankzij de aantrekkingskracht op de markt voor professionele 
diensten en digitale transformatie. Onze stijgende verkoop wordt ondersteund door een stijging in het aantal 
medewerkers. De omzet van IT & Business Support daalt ten gevolge van een afname van de 
productactiviteiten. De lagere productverkoop wordt niet volledig gecompenseerd door een toename van de 
outsourcing- en cloudactiviteiten."  
 
Vragen: 
Paul De Schrijver, CFO Realdolmen 

1. Omzet 
 

Omzet (in 1 000 euro) Dec. '17 Dec. '16 Variantie in % 
Totaal 181 593 179 530 1,1 % 
IT & Business Consulting 80 250 76 503 4,9 % 
IT & Business Support Services 101 343 103 027 -1,6 % 

 
IT & Business Consulting:  
De omzet van IT & Business Consulting is met 4,9% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. De sourcing van onze hoogopgeleide technologieconsultants blijft goede vooruitgang boeken. Ons 
ontwikkelingsplatform (DevOps Factory), dat wordt ondersteund door het offshore support center en 
consulting omtrent de digitale transformatie, vertoont een aanzienlijke groei, terwijl de omzet uit de 
activiteiten van Customer Centricity en Workplace achterblijft. Onze eigen IP-verkoop is lager in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar, vooral wat legacy software betreft. 
 
De stijgende vraag bij onze klanten werd opgevangen door een groei van het aantal medewerkers. Dat 
komt omdat we er enerzijds in slagen meer mensen aan te werven en anderzijds omdat het verloop daalt 
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dankzij initiatieven rond medewerkerstevredenheid welke hun vruchten blijven afwerpen. De invulling van 
opdrachten met offshore activiteit neemt eveneens toe. 
 
IT & Business Support: De activiteit van IT & Business Support is gedaald met 1,6%. De productomzet is 
lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat deels te wijten is aan de vertraagde levering van 
producten door de belangrijkste leveranciers. Clouddiensten en IT-outsourcing, zowel de outsourcing van 
applicaties als van infrastructuur, nemen toe, met name voor ons aanbod aan managed services voor 
grotere ondernemingen in het middensegment.  

2. Vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018 
Voor het volledige boekjaar 2017/2018 verwachten wij voor het segment IT & Business Consulting een groei 
van meer dan 5%. We verwachten een lichte daling van de omzet voor het segment IT & Business Support 
ten gevolge van een lagere productverkoop die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de toename 
van outsourcing- en cloudactiviteiten.  
 
We verwachten dat de REBIT op jaarbasis toeneemt en de marge rond de 5 % of lichtjes hoger zal liggen.  
 
 
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met: 
Paul De Schrijver, CFO 
T: +32 2 801 43 13 
 
Over Realdolmen 
Realdolmen is een van de grootste onafhankelijke ICT-experts in België. Met ongeveer 1.400 
hooggeschoolde medewerkers bedient het in de Benelux meer dan 1.000 klanten op strategisch, tactisch 
en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van mensen en 
organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto 'To get there, 
together'. 
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