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Als je tijdens de operationele of productiefase van een IT-project de 
zoektocht naar de juiste tech-specialisten nog moet opstarten, dan ben je 
hopeloos te laat. De werving en selectie van specialisten gebeurt vaak ad 
hoc en ontstaat door een urgente operationele behoefte. Anders gezegd: 
de recruitmentuitdaging zit hoofdzakelijk op line management niveau en 
is nog geen onderdeel van een strategische langetermijnvisie, gesteund op 
directieniveau. Terwijl het ‘Human Tech Capital’ een belangrijke factor is in 
het succes van een organisatie.
 
Organisaties worden steeds beter in het optimaliseren van hun 
operationele processen, maar we zien dat het managen van het ‘Human 
Tech Capital’ nog niet scherp genoeg op de radar staat. Dat is ook niet gek, 
want bij de meeste organisaties is het vinden, binden en behouden van 
talent niet hun specialiteit. Dat maakt het meteen een complexe uitdaging. 
Niet alleen door de toenemende schaarste aan tech-specialisten, maar ook 
omdat de IT-arbeidsmarkt continu in beweging is.

Om de juiste kennis te verkrijgen is het belangrijk om gespecialiseerde 
partners om advies te vragen, ook over recruitment en je ‘Human Tech 
Capital’-strategie. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal stappen die je 
zelf kunt zetten om grip te krijgen op je ‘Human Tech Capital’. In deze 
whitepaper leggen we uit hoe je meer grip krijgt op je Tech Workforce. 
Maar ook hoe je er in slaagt IT skills en capaciteit ook op de langere termijn 
af te stemmen op de realiteit van de snel veranderende beschikbaarheid 
van tech-specialisten op de arbeidsmarkt. 
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De schaarste aan tech-specialisten op de arbeidsmarkt 
houdt inmiddels al ruim tien jaar aan. En verandering zit 
er nog niet aan te komen, zelfs niet op middellange tot 
lange termijn. Sterker nog: COVID-19 heeft de urgentie 
van digitalisering alleen maar versneld, wat het probleem 
groter maakt. Want meer digitaliseringsprojecten zorgen 
voor een toenemende vraag naar tech-specialisten. 
 

Thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat digitalisering en security bij 
bedrijven hoger op de agenda staan. Tijdens de lockdowns waren 
consumenten genoodzaakt om online te shoppen, dit leidde tot een 
duidelijke stijging in de vraag naar de ontwikkeling van nieuwe apps 
en webshops.

Het is een evolutie die voor toenemende druk zorgt op de IT-arbeidsmarkt. 
Voor bedrijven is het meer dan ooit een uitdaging om de juiste kennis 
en expertise aan zich te binden. Daarom moet een organisatie goed 
inschatten welke skills ze nodig heeft – en waar zich de grootste IT skills gap 
bevindt. Dat gebeurt in een context van grote roadmap pressure: de vraag 
naar nieuwe oplossingen wordt steeds groter en urgenter. 

Schaarste in IT  
Welke skills zijn erg gewild?

Vinger aan de pols
Des te meer reden om de vinger stevig aan de pols van de IT-arbeidsmarkt 
te blijven houden. Volgens het jaarlijkse ‘European Tech Hiring Trends’-
rapport van CompTIA (Computing Technology Industry Association) 
noteren we in Nederland over de hele lijn een sterke stijging in de vraag 
naar tech-specialisten, met name softwareontwikkelaars, systeemanalisten 
en securityspecialisten, met een toename van 35 tot 45 procent. 

Met 74. 944 IT-vacatures in Nederland – een sprong van maar liefst 41 
procent ten opzichte van vorig jaar – plaatst CompTIA ons land dan ook in 
de top vier van de toonaangevende markten op het vlak van IT-recruitment. 
Alleen in Duitsland, Frankrijk, en Polen was de behoefte in dezelfde periode 
nog groter.

Bereid je voor
Toch hoef je je als organisatie niet zomaar bij de realiteit van de IT skills gap 
neer te leggen. Met scherp inzicht hoe de schaarste van de IT-arbeidsmarkt 
in elkaar zit, kun je slimme, strategische keuzes maken. Hierdoor hoeven 
skills en capaciteit geen doorslaggevende factor meer te zijn voor het tijdig 
realiseren van je IT roadmap of digitaliseringsprojecten. Zo voorkom je dat 
je onvoorbereid in de ‘war for talent’  belandt.  

Leading job role categories in demand Q3 2022

Sotware Developers, Programmers and Web

Systems Analysts and Cybersecurity

IT Support Specialists and Technicians

Network and Systems Admin. and Technicians

208 468

119 185

86 254

372 525

* Bron: European Tech Hiring Trends-rapport van CompTIA
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Heel veel organisaties zetten in op digitalisering en  
IT-innovatie om groei te versnellen. Maar tegelijkertijd 
worden tech-specialisten steeds schaarser. Ad hoc 
anticiperen op de toenemende personeelsbehoefte is 
kostbaar en belastend voor het management. Daarom is 
het belangrijk om je workforce plan écht strategisch in te 
steken en zo te bouwen aan een duurzaam  
tech-ecosysteem. 

Voor de skills en capabilities die je in de toekomst nodig hebt, moet je nu 
al aan de slag. Om slimme keuzes te maken voor je workforce plan, is het 
verstandig om eerst je huidige kennispool goed in kaart te brengen.  
De volgende twee stappen kunnen je daarbij helpen:  

STAP 1
Breng je ‘interne goudmijn’ in kaart

• Wat is de huidige balans tussen junior-, medior- en senior-specialisten?
• Welke ontwikkelrichtingen ambiëren je huidige medewerkers?
• Welke interne doorgroeimogelijkheden zijn er?
• Zijn er skills die je in de toekomst niet meer nodig zult hebben en kun je 

deze specialisten omscholen naar andere skills?

STAP 2 
Vergelijk je toekomstige skillsbehoefte met je
huidige tech-ecosysteem

• Kun je met je huidige specialisten de projecten van volgend jaar  
(en verder) succesvol realiseren?

• Liggen de ontwikkelambities van je huidige medewerkers in lijn met de 
skills die je in de nabije toekomst nodig hebt? 

• Is het antwoord op de vorige vraag ‘ja’? Is het dan mogelijk om deze 
mensen (snel) op te leiden of om te scholen? 

• Opnieuw een ‘ja’? Hoe ga je dat dan organiseren? 

Nadat je beide stappen hebt doorlopen, kun je de juiste conclusies trekken 
en bepaal je welke talenten je binnen je huidige pool gaat ontwikkelen. Je 
ziet ook waar je grootste skills gaps zich bevinden. Dat inzicht bepaalt de 
blauwdruk voor jouw workforce plan voor korte en middellange termijn. 

Strategic workforce plan
Hoe ontwikkel je een  
duurzame kennispool?

Als een IT-project loopt, moet je meteen over de juiste 
tech-specialisten kunnen beschikken. Heb je je strategic 
workforce plan (zie hoofdstuk 2) op orde? Toets die 
vervolgens aan de huidige arbeidsmarkt: zijn de benodigde 
capaciteit, kennis en vaardigheden beschikbaar op het 
juiste moment én op de juiste plaats?
 

Opleiden, werven en/of outsourcen:  
maak strategische keuzes 
Heb je jouw capaciteitsbehoefte en de IT-arbeidsmarkt in kaart? Dan kun 
je strategische keuzes maken om je roadmap te realiseren en je ‘Human 
Tech Capital’ toekomstbestendig te maken. Daar zijn verschillende 
manieren voor.

Staat de implementatie van een bepaald systeem op de roadmap, 
dan kun je besluiten dat uit te besteden aan een gespecialiseerde 
softwarepartner.

Wil je tech-specialisten langere tijd aan je organisatie binden?  
Dan is werving en selectie van de juiste profielen the way to go. 
Bepaal een effectieve wervingsmethode, zodat je IT-talent niet 
alleen vindt, maar ook binnenhaalt. Hoofdstuk 4 gaat daar dieper 
op in.

Ontstaat er een toenemende behoefte aan expertise die steeds 
schaarser wordt, dan kan het opleiden van je eigen personeel een 
slimme investering zijn. 

Uiteraard kan je alle opties combineren om zo de meest effectieve ‘Human 
Tech Capital’-strategie te definiëren.

Is de strategie helder? Dan is het essentieel om de juiste partner(s) te 
vinden en te selecteren om samen de strategie te concretiseren en uit te 
voeren. Belangrijk daarbij is dat je kiest voor partners die de arbeidsmarkt 
door en door kennen. 

Optimaliseer de instroom  
van talent

Betrek potentiële of bestaande partners zo vroeg mogelijk in het 
proces, zodat ze je kunnen adviseren op de haalbaarheid van de 
roadmap en bijbehorende strategie.TI

P
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Door de toenemende schaarste aan IT-skills en -capaciteit 
wordt het voor organisaties steeds uitdagender om het 
juiste talent te vinden en aan hun organisatie te binden. 
In de ‘war for talent’ zijn drie vragen van cruciaal belang: 
hoe word en blijf je interessant voor talent, hoe trek je het 
juiste talent aan, en hoe behoud je het talent dat je 
hebt binnengehaald?
 

Maar liefst 69 procent van de kandidaten gaat niet bij een organisatie 
werken met een slechte online reputatie. Het is dus van groot belang 
om werk te maken van de candidate journey: de complete ‘reis’, inclusief 
alle contactmomenten van een kandidaat tijdens de zoektocht naar 
een nieuwe baan. Vaak maken kandidaten in het begin van hun journey 
namelijk al de keuze om wel of niet voor een organisatie, functie of 
opdracht te kiezen. 

De candidate journey
Werk je met een externe recruitmentorganisatie? Dan is het voor de 
candidate journey van groot belang dat die organisatie begrijpt waar je 
als werkgever voor staat en zich kan opstellen als een verlengstuk van 
je organisatie.

Talent binnenhalen
Zo win je de ‘war for talent’

TALENT VINDEN
TALENT

BINNENHALEN

HET
SOLLICIATIE-

PROCES
TALENT

BEHOUDEN
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Talent vinden 

Veel bedrijven onderschatten de online vindbaarheid en reputatie van 
hun organisatie en hun vacatures enorm. Onderstaande elementen zijn 
daarbij belangrijk:

• Een prikkelende vacaturetekst. Dit is vaak een van de eerste 
touchpoints van talent met jouw organisatie. Zorg er dus voor dat je je 
doelgroep goed kent, weet wat je te bieden hebt en dat je outside-in 
denkt. Wat wil een kandidaat graag weten, lezen en horen? En in welke 
vorm? Zoek je developers? Dat type specialisten leest vaak geen lange 
teksten, waardoor een vacaturevideo een goede optie kan zijn. 

• De juiste kanalenmix. De vacature enkel op je eigen website plaatsen 
is niet meer voldoende. Onderzoek waar jouw doelgroep zich (online) 
bevindt en zorg dat je daar zichtbaar bent (als werkgever of met de 
vacature). Denk aan social media, kennisplatformen en jobboards, waar 
je als bedrijf potentiële kandidaten proactief kunt benaderen. 

• Jouw online visitekaartjes. Heeft de doelgroep je vacaturetekst gezien 
en is de interesse gewekt? Dan gaan potentiële kandidaten zelf op 
onderzoek uit. Ze bekijken de website, bedrijfspagina’s op social media 
en reviews op bijvoorbeeld Google, Indeed en Glassdoor. Tip: zorg ervoor 
dat je jouw onlinekanalen als de visitekaartjes van jouw organisatie ziet.  

Het sollicitatieproces

Heb je talent gevonden of hebben zij jou gevonden? Dan begint het 
echte werk pas. Het sollicitatieproces is tegenwoordig meer dan ooit een 
tweerichtingsgesprek. Kandidaten hebben vaak meer dan één optie, dus 
vergeet niet om jouw organisatie als werkgever ook echt te ‘verkopen’. 
Denk daarbij na over drie belangrijke zaken:

• De complexiteit van het proces. Hoe makkelijk is het om bij jouw 
organisatie te solliciteren? Tip: doorloop je eigen sollicitatieproces om 
het zelf te ervaren. Is het verplicht uploaden van het cv een stap in het 
proces? Goed om te weten: 60 procent van de kandidaten maken hun 
sollicitatie niet af als ze verplicht hun cv moeten uploaden.

• De snelheid van het proces. Kandidaten hebben de opdrachten en 
functies voor het uitkiezen. Dat betekent dat je snel moet blijven 
schakelen tijdens het sollicitatieproces, anders ben je je kandidaat kwijt. 
Tip: manage de verwachtingen rond de duur van het proces vooraf en 
zorg dat je continu in contact blijft met je kandidaat.

• Het sollicitatiegesprek. Beschouw het sollicitatiegesprek als een kans 
om een kandidaat te enthousiasmeren. Laat zien wie je als werkgever 
bent. Onderzoek wijst uit dat kandidaten veel waarde hechten aan sfeer, 
cultuur en persoonlijke aandacht bij de keuze voor een werkgever. 

Talent binnenhalen 

Heb je de ideale kandidaat gevonden? Dan doe je een aanbod. Kandidaten 
laten niet alleen de primaire, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden 
meespelen. Die combinatie beslist of jij al dan niet een aantrekkelijke 
werkgever bent. Het uitgangspunt is dat je goed begrijpt wat de kandidaat 
van jou als werkgever verwacht.

Hou rekening met deze aspecten:

• Zijn je primaire arbeidsvoorwaarden up-to-date en evolueren ze mee 
met de huidige trends op de arbeidsmarkt?

• Hoe bereikbaar is je kantoor, zowel met het openbaar vervoer als met 
de auto? En welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld tot het aanbieden 
van een leaseauto aan IT-talent dat verder weg woont?

• Hybride werk is het nieuwe normaal. Hoe ga je hier als werkgever mee 
om? Hoeveel flexibiliteit is er rond remote werken?

• Voor IT-talent zal ook de technische omgeving een belangrijke rol 
spelen: wat is de werkwijze? Is er een technical debt? Met welke 
systemen gaat de kandidaat werken?

Talent behouden

Is IT-talent vinden al een uitdaging, dan is het vaak nog moeilijker om  
dat talent op langere termijn aan boord te houden. Zorg er daarom  
voor dat onderstaande zaken altijd onder de aandacht blijven binnen 
jouw organisatie: 

• Marktconform loon, voordelen en bonussen.

• Flexibiliteit in werkplek en werktijden. 

• Leiderschap met focus op motivatie en vertrouwen.

• Verbondenheid met het bedrijf: sfeer en cultuur.

• Erkenning voor geleverde prestaties.

• Investering in verder ontwikkeling: opleiding en training.

• Synergie tussen sollicitatie en praktijk: klopt het beeld dat tijdens het 
sollicitatieproces is geschetst?

In hoofdstuk 6 vind je een concrete tool waarmee je de aantrekkelijkheid 
van je bedrijf voor een potentiële medewerker in kaart brengt.
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De concrete invulling van je strategic workforce plan 
bestaat onvermijdelijk uit een mix van werven, opleiden 
en outsourcen. Eén van de grootste uitdagingen is daarbij 
het managen en controleren van de kosten van dat 
laatste aspect: de flexibele schil. Binnen tijd en budget 
blijven lukt beter wanneer je de kosten van IT-skills vanuit 
verschillende perspectieven bekijkt.  

De juiste prijs voor het juiste profiel 
Welke kennis en ervaring je nodig hebt voor een project bepaalt 
grotendeels de kosten van een freelancer. Hoe meer senior of 
gespecialiseerd het benodigde profiel, hoe duurder. Van zulke profielen 
mag je echter wel verwachten dat hij of zij minder uren nodig heeft om het 
project succesvol af te ronden en meer ‘senioriteit’ heeft op het gebied van 
stakeholdermanagement, advies, projectmanagement, coaching en het 
snel eigen maken van een nieuwe werkomgeving.

Kortom, het is een afweging: kies je voor een senior met een hoger 
uurtarief die minder uren nodig heeft en meer verantwoordelijkheid 
kan dragen, of voor een junior met een lager uurtarief die meer uren en 
begeleiding nodig heeft om hetzelfde resultaat te behalen? Een senior 
specialist is niet per definitie de beste keuze. Het kennisniveau en de 
ervaring moet matchen met het project, de tijdslijnen en de doelstelling.

De kosten van je  
flexibele schil

Budget bepaalt niet alles 
Het uurtarief is niet de enige factor waarop freelancers hun keuze voor een 
opdracht en opdrachtgever baseren. Er spelen nog vijf andere factoren een 
belangrijke rol. Stem die mix af op het individu. Zo word je aantrekkelijker 
als opdrachtgever. 

• Het type project: doorontwikkeltrajecten versus greenfieldprojecten.

• Nieuwe technologieën: biedt de opdracht de mogelijkheid om met 
nieuwe(re) technologieën te werken? Het is erg interessant voor 
freelancers om hun eigen skills door te ontwikkelen en zo aan hun  
cv te werken.

• De looptijd van het project of de opdracht.

• De opzegtermijn (vanuit beide kanten).

• De flexibiliteit in werktijden: is parttime werken een optie? Vooral 
interessant voor freelancers die graag aan verschillende opdrachten 
tegelijk werken.

Werk samen op basis van resultaat
Veel samenwerkingen tussen opdrachtgever en freelancer zijn gebaseerd 
op een inspanningsverplichting en zijn dus een combinatie van het 
vastgestelde uurtarief en de gemaakte uren. Er is echter ook nog een 
andere samenwerkingsvorm die te weinig wordt besproken: de statement-
of-work. Die samenwerking is gebaseerd op een resultaatsverplichting. 
Er wordt een vaste prijsafspraak gemaakt voor het opleveren van een 
compleet project. Belangrijke voorwaarde is dat de scope van de  
opdracht of het project duidelijk is afgebakend en dit onafhankelijk kan 
worden uitgevoerd. 

Een statement of work heeft voor beide partijen een voordeel:

• De opdrachtgever heeft geen risico op uitloop van het gemaakte aantal 
uren binnen de afgestemde scope van het statement-of-work. Doordat 
er een vast totaalbedrag is afgesproken, houd je meer grip op de kosten.

• Meer flexibiliteit voor de freelancer. Die bepaalt zelf wanneer hij of zij de 
uren werkt om het project binnen de gestelde tijdslijnen te realiseren. In 
veel gevallen heeft de freelancer ook de kans om een zelfgekozen team 
samen te stellen om het project mee op te pakken.
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Hoe aantrekkelijk ben je als werkgever?
De hoeveelheid vragen die je met ‘ja’ kan beantwoorden, bepaalt je score. 
Beantwoord je 10 vragen positief, dan scoor je 10 punten en bevind je je 
helemaal aan de rechterkant van de as. 

Online visitekaartjes: is je website aantrekkelijk en up-to-date en ben je 
actief op social kanalen?

Reviews: ligt jouw gemiddelde review score hoger dan 3,5? Reageert jouw 
organisatie op de reviews?

Arbeidsvoorwaarden: heb je in het afgelopen jaar je arbeidsvoorwaarden 
gecheckt met de arbeidsmarkt en zijn ze marktconform? 

Systemen: werkt de organisatie met nieuwe (software)systemen en 
technologieën?

Technical debt: heeft jouw organisatie weinig tot geen technical debt?  

Sollicitatieproces: is het proces gebruiksvriendelijk?

  
Bereikbaarheid kantoor: zijn de kantoren goed te bereiken met het 
openbaar vervoer of de auto?

Werkwijze: werkt de organisatie agile?
 

Hybrid working: is er een beleid voor hybrid working?

  
Type project: is het project en de bijbehorende werkzaamheden 
aantrekkelijk genoeg?
 

Hoe groot is de uitdaging voor jouw organisatie om tech-
talent aan te trekken? Op die vraag biedt de Tech Workforce 
Matrix een antwoord. Door de schaarste van de benodigde 
profielen en jouw aantrekkelijkheid als werkgever aan elkaar 
te verbinden, bepaal je in welk speelveld je je bevindt. Het 
stelt je in staat om je ‘Human Tech Capital’-strategie in een 
concreet actieplan te vertalen.

De Tech Workforce Matrix

Hoe schaars is het profiel dat je zoekt?
Je aantrekkelijkheid als werkgever is maar de helft van het verhaal. Even 
belangrijk is om correct in te schatten hoe schaars het gezochte profiel is. 
Door onderstaande vragen te beantwoorden kun je een goede inschatting 
maken van de schaarste van het profiel dat je zoekt. 

De hoeveelheid vragen die je met ‘ja’ kan beantwoorden, bepaalt je score. 
Beantwoord je de 9 vragen positief, dan scoor je 9 punten en bevind je je 
aan de bovenkant van de as. 

1. Is beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde?

2. Is meer dan 20% on-site werken noodzakelijk?

3. Is branche-ervaring essentieel?

4. Is het minimale opleidingsniveau HBO of WO?

5. Zijn certificeringen gewenst?

6. Is ervaring met de laatste versies belangrijk?

7. Heb je meer dan drie technische eisen?

8. Ben je op zoek naar een senior profiel in de relevante technische stack?

9. Zoek je een specialist in vaste dienst? 

Tech Workforce Matrix: hoe groot is de uitdaging?

Aantrekkelijkheid werkgever
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Meer info?
Benieuwd naar ons advies over hoe jouw organisatie de IT skills gap  
het beste aanpakt? Neem dan contact op met onze specialisten.

Paul Huson
Business Manager 
06 1111 4730
p.huson@computerfutures.nl 

Folkert Boelens
Business Manager | Tech Staffing Specialist
06 1595 0228
f.boelens@computerfutures.nl 

Computer Futures adviseerde in de afgelopen jaren meer dan  
50.000 klantcontacten (managers) en heeft een netwerk van  
70.000 IT-professionals.

www.computerfutures.nl


