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Persbericht 26 augustus, 8.00 uur – Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Tradingupdate eerste kwartaal 2016-2017 
(Omzet uit voortgezette activiteiten voor de periode van drie maanden eindigend op 30 

juni 2016) 

 De omzet op jaarbasis steeg met 15,5% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar 
waarvan 

 8% in IT & Business Consulting Services en 
 22,5% in IT & Business Support Services 
 Aanwerving van meer dan 60 pas afgestudeerden deze herfst 

 
Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van Realdolmen, licht toe: 
"Ik ben tevreden met deze resultaten voor het eerste kwartaal, die overeenstemmen met eerdere mededelingen. Een 
van de doelstellingen van onze huidige transformatie is om duurzame groei te bereiken, wat we ook realiseren. Ons 
transformatieprogramma verloopt volgens schema. De rebranding die er binnenkort komt, concretiseert de andere 
veranderingen die door onze onderneming verwezenlijkt werden op het vlak van klantervaring en werktevredenheid van 
onze werknemers. 'To get there together!' is onze nieuwe slogan. Het is een boodschap aan al onze stakeholders en 
niet in het minst aan onze klanten, werknemers en aandeelhouders." 
 
Vragen: 

Realdolmen Tel.: +32 2 801 43 13 
Marc De Keersmaecker, algemeen directeur  

 

Financieel overzicht  

Omzet 
Omzet per segment 
in 1.000 euro 

Q1 
2016-2017 

Q1 
2015-2016 

% 
Verschil 

    
Totaal 59.056 51.129 15,5% 
IT & Business Consulting 26.556 24.595 8,0% 
IT & Business Support Services 32.500 26.534 22,5% 

 
IT & Business Consulting1 is met 8% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het segment omvat 
sourcing, projecten en consulting. Een groot deel van de groei werd verwezenlijkt door de projecten- en 
consultingactiviteiten, zowel in België als in Luxemburg. De omzet van de ontwikkelingsprojecten op maat nam 
eveneens toe. Onze Customer Centricity activiteiten alsook R-Flow, onze nieuwe tool voor workflow- en 
documentbeheer, tekenen dit kwartaal een behoorlijke groei op. Onze eigen IP-verkoopcijfers blijven daarentegen onder 
de verwachtingen. De sourcingactiviteit verbeterde eveneens, al blijft aanwerving een permanente uitdaging. We zijn 
van plan om meer dan 60 pas afgestudeerden aan te werven, waarvan er meer dan 50 deze herfst starten met een 
intensieve opleiding van drie maanden. Nadien worden ze in verscheidene loopbaantrajecten binnen Realdolmen 
gecoacht.  
  
IT & Business Support Services is met 22,5% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit segment 
de verkoop van producten en licenties van derden, cloudcomputing en IT-outsourcing. De productomzet steeg 

                                                           
1 “IT & Business Consulting', groepeert alle 'plan- en bouwactiviteiten’, terwijl het tweede segment, 'IT & Business Support', alle 'operate-activiteiten' 
groepeert. 
“IT & Business Consulting”, omvat activiteiten rond sourcing, projecten, eigen IP en consulting.  
“IT & Business Support Services”, omvat activiteiten rond IT Outsourcing en verkoop van third party producten en licenties.  
Het “Corporate” segment omvat nog steeds alle corporate kosten gerelateerd aan de Raad van Bestuur, CEO office, Secretary General & Legal, CFO en 
alle listing kosten.  
Voor meer details verwijzen we naar onze press release van 27 mei, of ons 2015-16 jaarverslag op de website. 
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aanzienlijk, al was die stijging mogelijk het gevolg van de timing. We blijven ook profiteren van ons uitgebreide 
productaanbod gecombineerd met geavanceerde ondersteunende diensten. De activiteiten op het vlak van 
cloudcomputing en IT-outsourcing groeiden en profiteerden eveneens van de ruime waaier aan technologieën die 
ondersteund worden en van de combinatie van infrastructuur- en applicatie outsourcing.    

Vooruitzichten voor boekjaar 2016-2017 
Voor het jaar 2016-2017 verwachten we dat de omzet van IT & Business Consulting zal groeien en dat IT & Business 
Support Services ongewijzigd zal blijven. De algemene omzet zal waarschijnlijk toenemen. De marges in IT & Business 
Consulting zullen waarschijnlijk verbeteren en die van IT & Business Support Services zullen wellicht dalen. De 
bedrijfskosten zullen vermoedelijk toenemen als gevolg van de eenmalige terugneming van voorzieningen vorig jaar. 
We verwachten dat de totale marges om en bij de 5% zullen liggen. 
 
Voor het eerste halfjaar dat eindigt in september verwachten we een omzetgroei in beide segmenten, terwijl de REBIT-
marges wellicht zullen dalen als gevolg van de lagere marges van IT & Business Support Services en de hogere 
bedrijfskosten die slechts deels gematigd worden door de verbeterde marges van IT & Business Consulting.  

 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Paul De Schrijver, CFO 
Tel.: +32 2 801 43 13 
 
Voor meer informatie over Realdolmen, bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
Over REALDOLMEN (BRU:REA) 
Realdolmen is een aanbieder van onafhankelijke single-source ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met meer dan 
1.250 hoogopgeleide IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux. Het bedrijf biedt innovatieve, efficiënte 
en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten om klanten te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen 
door hun businessprocessen te optimaliseren. 
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