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Nederland, Groenlo, 20 oktober 2022, 07:00 uur 

 

• Over Q3 2022 steeg de omzet met 7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

• Over de eerste negen maanden van 2022 liet de omzet een groei van 10% zien ten opzichte 

van de vergelijkbare periode in 2021. Recurring revenue steeg met 21% en bedraagt 31% 

van de omzet (2021: 28%). 

• Voortgaande investeringen in groei in combinatie met hogere inkoopprijzen hebben een 

dempend effect op de operationele marge. 

• Nedap verwacht dat de omzet in de tweede helft van 2022 hoger zal zijn dan in het relatief 

sterke tweede halfjaar van 2021. 

 

Nedap liet een omzetgroei zien van 7% in het derde kwartaal. Alle marktgroepen droegen bij aan 

de omzetgroei, met uitzondering van de marktgroep Security Management. De vraag naar de 

Nedap proposities blijft onverminderd groot. De aanhoudende componentenschaarste had echter 

een dempend effect op de omzetgroei. Met name de marktgroepen Light Controls, Livestock 

Management, Retail en Security Management kunnen hierdoor niet volledig of met vertraging 

uitleveren. Behalve het dempende effect op de omzetgroei leiden de verstoringen in de supply 

chain ook tot hogere productiekosten. Naast het zoeken van kortetermijnoplossingen, werkt 

Nedap onverminderd verder aan het robuuster en duurzamer maken van de supply chain voor de 

lange termijn.   

Afhankelijk van het groeipotentieel en het strategisch belang wordt blijvend geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van proposities en het aantrekken van medewerkers. In het derde kwartaal heeft dat 

wederom geleid tot het succesvol werven en behouden van talent. 

 

Nedap verwacht dat de marktomstandigheden ook de laatste maanden van het jaar volatiel en 

uitdagend blijven. De verstoringen in de supply chain zullen naar verwachting impact blijven 

hebben op de omzetontwikkeling en zorgen voor druk op de marges. Ondanks deze onzekerheden 

verwacht Nedap dat de omzet in de tweede helft van 2022 dankzij de robuuste portfolio hoger zal 

uitkomen dan in het relatief sterke tweede halfjaar van 2021. Daarom wordt de verwachting 

gehandhaafd dat de omzet over geheel 2022 hoger zal zijn dan de omzet in 2021. 
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De omzet van de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve taken voor 

zorgprofessionals in Nederland) liet wederom groei zien. Dit wordt gedreven door de verdere 

uitrol van het Nedap softwareplatform Ons® bij GGZ-organisaties. Daarnaast bleven ook de 

markten ouderenzorg en gehandicaptenzorg bijdragen aan de groei.  

 

De omzet van de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van 

voertuigen en voor draadloze parkeersystemen wereldwijd) liet een groei zien. Deze groei wordt 

met name gedreven door focus op het reader-portfolio en het verder versterken van de 

commerciële en operationele activiteiten. 

 

De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de 

verlichtingsindustrie wereldwijd) liet in het derde kwartaal een groei van de omzet zien ten 

opzichte van vorig jaar, met name door de toegenomen vraag naar UV-technologie. Het robuuster 

maken van de supply chain heeft prioriteit om, ondanks de componentenschaarste, de 

betrouwbaarheid van leveringen verder te vergroten. 

 

De marktgroep Livestock Management (technologische oplossingen voor de melkveehouderij en 

varkenshouderij wereldwijd) heeft haar groei in het derde kwartaal doorgezet, voornamelijk 

gedreven door de propositie voor de melkveehouderij. Wel werd de omzet wederom gedempt 

door componentenschaarste en verstoringen in de supply chain. 

Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige en de verwachte groei in de propositie voor de 

melkveehouderij investeert Nedap substantieel in de organisatie en het opschalen van de 

productiecapaciteit.  

De marktomstandigheden voor de varkenshouderij laten geen verbetering zien. Zo wordt de markt 

in China nog steeds beïnvloed door de ontwikkelingen rond COVID-19 en de voortslepende 

gevolgen van de Afrikaanse varkenspest. 

 

In het derde kwartaal van 2022 liet de marktgroep Retail (wereldwijde RFID-oplossingen voor 

optimaal voorraadbeheer, vereenvoudigde winkelprocessen en ter voorkoming van derving) een 

groei van de omzet zien. Wel ziet Nedap vertraging bij de implementatie van contracten die begin 

dit jaar werden afgesloten voor de iD Cloud-propositie. Het vertrouwen van klanten in iD Cloud 

blijft groot, maar in verband met toenemende economische onzekerheden beslissen enkele 

retailers om lopende projecten vertraagd uit te voeren.  

 

De impact van de schaarste aan componenten bij de marktgroep Security Management (systemen 

voor toegangscontrole en beveiliging wereldwijd) heeft geleid tot een daling van de omzet in het 

derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet over de eerste negen 

maanden van 2022 kwam daarmee ook lager uit in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dit 

terwijl de vraag naar de AEOS-propositie toeneemt vanuit zowel nieuwe klanten als door de 

uitbreiding van oplossingen bij bestaande klanten. De marktgroep heeft doorlopend aandacht 
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voor het beperken van vertragingen in de leveringen naar klanten als gevolg van de 

componentenschaarste. 

 

De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering in 

Nederland) zette de omzetgroei van het eerste halfjaar door. Deze groei is gedreven door de Flux-

propositie, de planning- en tijdsregistratie software voor logistieke en productiebedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen van de directie op basis van 

huidige inzichten en veronderstellingen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en 

onzekerheden. De feitelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen hiervan afwijken door 

veranderingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten 

van individuele klanten en/of andere ontwikkelingen. 

 

Nedap aanvaardt geen enkele verplichting tot, of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de 

toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband 

houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Nedap hiertoe 

wettelijk verplicht is. 

Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life: 

technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller 

kunnen werken. Nedap N.V. is met ruim 850 medewerkers wereldwijd actief. 

De onderneming is opgericht in 1929 en sinds 1947 beursgenoteerd aan 

Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo, Nederland. 
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