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Zet
flexibele ICT
door?

Hierbij presenteren wij u met trots de eerste Staffing
Monitor, een blik op de flexibele ICT arbeidsmarkt van
vandaag en morgen. Technologie ontwikkelt zich in
een duizelingwekkend tempo en is de grootste drijver
achter de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voor veel organisaties is omgaan met de wervelwind van technologische ontwikkelingen al een way of
life, voor andere organisaties voelt het als een bedreiging. Duidelijk is in ieder geval dat inzicht hebben in
wat er gebeurt en voorspellen wat er morgen kan
gebeuren cruciaal is om te kunnen anticiperen op de
continu verandering die voorbijraast.
Met dit rapport willen wij u helpen bij dat inzicht. Het
geeft een extra handvat om uit de waan van de dag te
stappen en even stil te staan bij de dag van morgen.
Gaat de flexibilisering van de arbeidsmarkt in hetzelfde
tempo verder? Welke invloed hebben Big Data en Artificial Intelligence? Wat betekent digitalisering voor
gewenste skills van werkenden? Deze en meer vragen
worden in het rapport beantwoordt.
De Staffing Monitor bestaat uit twee delen. Het eerste
deel is een kwalitatieve visie op de flexibele arbeidsmarkt van 2020. In het tweede deel werpen wij een blik
op de flexibele ICT arbeidsmarkt van vandaag. Wij
hebben een benchmark uitgevoerd die u een kwanti
tatief inzicht geeft in de huidige vraag naar en aanbod
in Interim ICT professionals.
De benchmark is uitgevoerd op basis van eigen data van
De Staffing Groep over het afgelopen jaar. Meer dan
3000 aanvragen van 150 unieke klanten, meer dan 4000
freelancers en nieuwe inzetten en meer dan 1000
nieuwe ingezette kandidaten die in het selectieproces
van al die aanvragen betrokken zijn geweest hebben als
input gediend voor een representatieve analyse.
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Wij wensen u veel leesplezier!

Organiseren in een on-demand arbeidsmarkt
2020: Arbeidsmarkt in rep en roer

Pingelen, combineren en counteren

Zomaar wat cijfers:
In 2020 zal 43% van de wereldwijde workforce
bestaan uit freelancers¹
In 2030 zal het aantal 65 plussers verdubbeld zijn
ten opzichte van het jaar 2000²
In 2020 zijn er wereldwijd meer dan 7 miljoen banen
verdwenen en ontstaan er meer dan 2 miljoen
nieuwe banen, voornamelijk in de ICT en techniek³

Werken volgens vaste patronen en structuren zoals
we afgelopen decennia geleerd hebben, behoort in
2020 tot het verleden. Werken wordt anticiperen.
Om in voetbaltermen uit te drukken: iedereen in
de aanval in balbezit en iedereen in de verdediging
bij balverlies. Pingelend, tackles ontwijkend, snel
combinerend, tempowisselend en counterend.
Dat wordt vrij vertalend het nieuwe werken. Als we
inhoudelijk iets dieper inzoomen zijn daarin 4 grote
aanjagers te ontdekken. We beschrijven ze hieronder.

De arbeidsmarkt is in rep en roer. Technologische,
economische, demografische, sociaal-culturele en
ecologische ontwikkelingen zullen in 2020 de drijvers
zijn achter de transformatie van werk zoals we dat nu
nog kennen. Er dreigt enerzijds een groeiende polari
satie van arbeidsmarktkansen tussen hoog- en laag
geschoolde banen en het maatschappelijke debat over
of er genoeg werk is voor iedereen en in welke
contractvorm groeit. Anderzijds nemen kansen toe
door een verwachte groei aan nieuwe werkgelegenheid in gebieden waar komende jaren gaten gaan
vallen, zoals Informatiebeveiliging, Data Science en
User Experience.
Het is goed mogelijk dat we in 2020 aan het jongleren
zijn met gigs (populaire term voor on-demand taken),
het CV uitgestorven is, interviews in virtual reality
worden afgenomen en een drone-sector ontstaat met
nieuwe banen waar we ons nu nog geen voorstelling
van kunnen maken. Het is dan ook lastig te voorspellen
waar de arbeidsmarkt naar toe gaat. Toch is een visie
ontwikkelen op de toekomst van werk cruciaal voor
elke HR organisatie. Doe je het niet, dan is de kans
groot dat verandering aan je voorbijraast voordat je
je kunt vastklampen.

Banen die we nog niet kennen
Digitalisering, automatisering, robotisering en big data
hebben naar verwachting de meeste invloed op de
hoeveelheid en de aard van werk in 2025. Het vinden
van en toegang krijgen tot datgene dat we nodig
hebben is makkelijker geworden dan ooit. Verwachting
van bedrijven en consumenten zullen hierdoor toenemen. Waardecreatie en continue innovatie worden
essentieel om concurrerend te blijven en klanten te
binden. Producten en diensten zullen snel, goed, uniek,
gaaf en goedkoop dienen te zijn en op maat te worden
ontwikkeld. Werk zal hierdoor meer kennisintensief,
dienstverlenend, divers, complexer en specialistischer
worden⁴.
Met enige zekerheid kunnen we stellen dat de hoeveelheid administratief en routinematig werk sterk zal afnemen. Wat overblijft is werk dat capaciteiten vereist waar
mensen uniek in zijn, zoals creativiteit, sociale intelligentie, persoonlijk contact, leiderschap en complex
probleemoplossend vermogen. Er zal nieuw werk
ontstaan dat we nu nog niet kennen. Volgens voorspellingen dient 85% van de banen in 2030 nog te worden
uitgevonden⁵. Deze zullen voornamelijk ontstaan op
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het gebied van data-analyse, informatiebeveiliging,
artificial intelligence en robotisering.

Talent altijd, overal en ergens

Wat het open source-model ooit deed voor software, zal
de open talent-economie gaan doen voor werk⁶. Coöpe
ratief, zelfsturend, transparant, technologisch gefaciliteerd
en versneld werken op een werkplek zonder grenzen.
Open wil zeggen dat ieder talent er aan kan bijdragen,
onafhankelijk van tijd of arbeidsrelatie: vast, uitzend,
detachering, freelance, partner, outsourcing, gig-werker,
vrijwilliger of (online) crowd. Iedereen die bijdraagt aan
de waardecreatie van een organisatie, of deze nu klantgericht, financieel, innovatief of maatschappelijk is.
Anyplace, Anyware, Anytime. Dit wordt ook wel the
blended workforce genoemd. De essentie van de open
talent-economie is dan ook: toegang hebben tot talent is
belangrijker dan er eigenaar over zijn.
De huidige trend in flexibilisering van arbeidsrelaties zal
doorzetten. Er zal voor organisaties een shift ontstaan
van inhuur en werving van personen naar het uitvoeren
van afgebakende taken. De contractvorm waarin werk
wordt uitgevoerd raakt ondergeschikt aan het resultaat
in de vorm van afronding, oplevering, implementatie of
performance. Begrippen als Managed Services, Outsourcing, Outtasking, Statement Of Works en (online)
Crowdsourcing zullen steeds meer terrein winnen.

Naast dat organisaties flexibel moeten kunnen anticiperen op de bewegingen van hun business, zullen ze
net zo zeer moeten anticiperen op de flexibele en
ondernemende behoefte van de toekomstige generatie. Zo geeft 72% van de huidige Z-generatie (geboren
tussen 1995-2010) aan in de toekomst een eigen bedrijf
te willen starten⁷.
5
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De flexibilisering van de arbeidsmarkt is noodzakelijk,
maar ook controversieel. Het tegengeluid is dat het
vaste banen wegneemt en grote risico’s oplevert in
wettelijk, financieel en sociaal opzicht. Een groot
gedeelte van de huidige werkende mensen zal het
tempo van de toenemende flexibilisering niet bij
kunnen houden met alle gevolgen van dien. Er zullen
slachtoffers vallen in de ratrace van de huidige economie. Maar flexibilisering zal ook noodzakelijk zijn om
kennis beter laten circuleren in het tijdperk van Leven
Lang Leren.

Innovatie gaat sneller dan wij
Er ontstaan steeds meer digitale platformen die de
on-demand service-economie faciliteren door werk en
aanbod optimaal met elkaar te verbinden. Functionaliteiten als matching, planning en scheduling, contractering, facturatie, virtuele samenwerking en crowdsourcing zullen steeds meer op deze platformen worden
gefaciliteerd en geïntegreerd. Platformen als Upwork
en Freelancer.com, die freelancers verbinden met
opdrachten op gebieden als software programmering,
grafisch ontwerp, marketing en mobiele ontwikkeling,
schieten als paddenstoelen uit de grond. Evenals platformen die specifieke taken lokaal, persoonlijk en op

Verwachting flexibilisering
flexwerk
“gig”
flexwerk
1 opdracht
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Loondienst

aanvraag uitvoeren, zoals het uitvoeren van boodschappen, oppassen, schoonmaken en het uitvoeren
van huiswerk en reparaties. Taskrabbit en Amazon
Home Services zijn hier mooie voorbeelden van.
De opkomst van data analytics zorgt ervoor dat organisaties steeds meer data-gedreven besluitvorming
zullen genereren rondom talent⁸. Door diepgaand
inzicht te vergaren in het aanbod, gedrag en de performance van hun doelgroepen aan talent zullen ze in
staat zijn om continu scenario’s te modelleren, voorspellen en te vergelijken rondom hun workforce, op
basis waarvan ze workforce-strategieën kunnen
ontwikkelen. In 2020 zullen veel organisaties een
antwoord hebben op de vragen: wat is er gebeurd,
waarom is er wat gebeurd, wat gaat er gebeuren en
hoe kunnen we het laten gebeuren?
De toename van innovatie in de vorm van Artificial
Intelligence, robotisering en Blockchain zal ook steeds
meer zijn weg vinden in de toekomstige arbeidsmarkt.
IBM en diverse startups zetten al enkele jaren in op
chatbots om menselijke conversatie te simuleren in het
werven en engagen van talent of als persoonlijk assistent in te zetten in leertrajecten. Zoals marketeers jaren
geleden al de inzet van chatbots ontdekte om shopervaringen te personaliseren, zullen bedrijven ook op HR
gebied steeds meer chatbots gaan piloten om de
candidate- en employee experience te verbeteren.
Een on-demand arbeidsmarkt die gebouwd is op basis
van een blockchain-based peer-to-peer-netwerk
behoort ook tot een mogelijk toekomstscenario. Het
zou gebruikers de controle van de transactie in eigen
handen geven, zonder inmenging van derden. Zij
runnen de platformen en verwijderen daarmee de
behoefte aan intermediaire dienstverleners om de
transacties tussen vraag en aanbod te controleren.

Vast

43%

TREND
2007 - 2017

Freelance

BIG DATA

!

CLOUD
COMPUTING

!

BLOCKCHAIN

!
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57%

Exponentiële groei Technologie
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“Een verschuiving van hiërarchische organisaties naar
het organiseren van werk in cross-functionele teams die
zichzelf managen is onontkoombaar⁴. ”
Opdracht

Van organisaties naar organiseren
Organisaties zijn van oudsher ingericht op efficiëntie en
effectiviteit. Met een focus op solo werken en werken in
silo’s, top-down gestuurd. Deze traditionele benadering
sluit niet meer aan bij de snelheid, complexiteit, flexibiliteit en adaptiviteit die wordt verwacht van organisaties. Een verschuiving van hiërarchische organisaties
naar het organiseren van werk in cross-functionele
teams die zichzelf managen is onontkoombaar⁴.
Er ontstaan platte netwerkstructuren, waarbij organisatiegrenzen vervagen. Samenwerkingen zullen niet
alleen toenemen binnen organisaties, maar ook in de
keten met stakeholders van buitenaf.

Opdracht
Opdracht

Flexibel werken

Opdracht

Opdracht

Opdracht

vexels.com
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Opdracht

De topbedrijven in 2020 zullen gebouwd zijn rondom
technologie, cultuur en leiderschap die samenwerking
in teams stimuleert. Teams die snel kunnen worden
gevormd en ontbonden rondom een project, product,
proces of vraagstuk. Waarin high performance wordt
geborgd door een selectie van de juiste en diverse
samenstelling van expertises en persoonlijkheden,
co-creatie (betrokkenheid van alle stakeholders in
de keten, zoals klanten, instanties en klanten), agile
werken en autonomie.
Een toename in zelfsturing van individuen en teams 
zal tot minder managementlagen leiden. Een afname
die we vooral zullen zien in het aantal midden- en lijn
managers. Leidinggevenden dienen in de toekomst
vooral verbindend, faciliterend, coachend en strategisch betrokken te zijn. Het controlerende aspect van
management zal binnen de teams zelf gebeuren en
data-gedreven door HR verantwoordelijken op strategisch niveau worden beoordeeld.

Skills van 2020

De digitale economie groeit harder dan de traditionele
economie. Een gevolg is dat de onzekerheid in werken
zal toenemen. Banen van gister en vandaag verdwijnen
en nieuwe banen die we nog niet kennen ontstaan.
Sociale zekerheden als pensioenen en ontslagbescherming komen op de tocht te staan. Banen zullen een
kortere levensloop kennen en continu van inhoud
veranderen. Zowel werkende professionals als bedrijven
en overheid zullen continue moeten jongleren met
ballen die ze pas vlak van tevoren aan zien komen.

Waar routineuze, herhalende, handmatige, logische en
kwantitatieve taken zullen worden geautomatiseerd
gaan de cruciale menselijke aspecten van werken
alleen maar belangrijker worden. Skills als empathie,
communicatie, overtuigen, persoonlijke service,
probleem oplossen en strategische besluitvorming
worden waardevoller dan ooit.⁹ Waar veel experts de
negatieve effecten van AI, cognitieve computing en
robotics vrezen, kunnen we ze ook zien als krachtige
tools die juist helpen nieuwe banen te creëren, productiviteit een boost te geven en meer focus aan te brengen op de menselijke aspecten van werk.

Een ander gevolg is dat er meer beweging en drukte
zal ontstaan op de arbeidsmarkt, door sommige
experts ook wel als chaos aangeduid. Enerzijds heeft
de gemiddelde IT-professional in 2020 misschien wel
5 verschillende banen tegelijk, variërend van contentproductie en uitvoerend programmeren tot advieswerk
en het trainen van anderen. Anderzijds krijgen organisaties te maken met een wirwar van professionals
en teams die korter en sneller door de organisatie
stromen, in een bonte verzameling van verschillende
culturen, generaties, genders en arbeidsrelaties.
Er rijst in 2020 voor overheid en bedrijfsleven de
uitdaging om te kunnen beschikken over talent dat om
kan gaan met de nieuwe dimensies in werken zoals
hierboven beschreven. Daarnaast ontstaat de uitdaging
om de toenemende onzekerheid en drukte enerzijds
het hoofd te bieden en anderzijds op een natuurlijke
manier te stroomlijnen en beheersen.

Adaptief talent
Kijkend naar de ontwikkelingen in werk kun je stellen
dat het talent van de toekomst in generieke zin om
moet kunnen gaan met continu nieuw werk, diversiteit,
samenwerken, zelfsturing, flexibiliteit en integratie van
diverse culturen in werk. Resultaten en ervaringen uit
het verleden zullen minder relevant worden,
het adaptieve vermogen aan een wereld die continu
verandert des te meer.

Probleem oplossen

Emotionele Intelligentie

Wetenschappelijk, Technologisch,
Technische en Wiskundig

Sociale intelligentie
Samenwerking, cross-cultureel, service
orientatie, onderhandelen, overtuigen

Ondernemend
Openheid, design mindset,
explorerend, zelfsturend

Systeem
Beoordelen, besluiten,
analyseren,
abstractie,
evaluatie

Deel 1

Toenemende onzekerheid en drukte

De skills van de toekomst zullen globaal tweeledig
kunnen worden ingedeeld¹⁰+¹¹. Enerzijds heb je de
systeem-, proces-, probleemoplossende- en technische
skills, zoals analyse, feitelijke redenatie en kritisch
denken. Anderzijds de cognitieve, sociale en emotionele skills die gericht zijn de persoonlijke interactie,
populair ook wel soft-skills genoemd. De eerste zijn
meer de aanvullende skills als het aankomt op het
omgaan met digitalisering en robotisering. De tweede
set zijn skills die niet zijn te vervangen door technologie.

Leiderschap
People management,
financieel
management

Cognitief
Creatief, adaptief, vernieuwend,
holistisch, flexibiliteit,
betekenis geven, visualisatie

Proces
Kritisch denken,
monitoring,
redeneren,
time management

Content
Actief leren, spreken, schrijven,
luisteren, begrijpen,
digitale geletterdheid

9
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Juiste mix
Zoals al gezegd, samen wordt het nieuwe werken. Teams
zullen snel, wendbaar, adaptief en accountable worden
ingericht, op basis van gemeenschappelijke doelen,
cross-functionele samenwerking, vrije kennisuitwisseling
en open en continue feedback¹². De fundering van deze
teams zal een nieuwe leiderschaps-mindset zijn die
innovatie, experimenteren, continue leren, autonomie
en customer-centric design thinking beloont.
Essentiele selectiecriteria bij de inrichting van teams
zullen niet alleen meer skills, talenten en expertise zijn.
De dynamiek van samenwerken in de toekomst vereist
vooral een diversiteit aan persoonlijkheden¹³ die
dezelfde waarden delen en elkaar onderling blind
kunnen vertrouwen. De teams van de toekomst zullen
bestaan uit een mix van planners, visionairs, uitvinders,
analisten, verbinders, pragmatici, doelstellers, perfectionisten, kwartiermakers, diplomaten en supporters, die
worden gedreven door pijlers als ambitie, zingeving,
resultaten en onderlinge verbondenheid.

Voorspellen van de juiste fit
Bedrijven zullen met betrekking tot Recruitment minder
‘gokken’ op opleidingen, ervaring en kennis uit het
verleden. Sociaal-emotionele, cognitieve en gedrags
eigenschappen van sollicitanten geven een objectiever
beeld naar de toekomst toe. In 2020 zullen de meeste
bedrijven dan ook data analytics gebruiken om een fit
tussen vraag en aanbod te kunnen voorspellen¹⁴.
Enerzijds zullen bedrijven steeds meer neuro-wetenschappelijke assessments en gamification (simulatie van
praktijkscenario’s) inzetten om talenten, persoonlijkheid
en drijfveren in kaart te brengen. Anderzijds zullen behavorial analytics en webscraping worden ingezet om de
online activiteiten van kandidaten te monitoren en
toekomstig gedrag zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Zo weet Jumbo supermarkten op basis van touch
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points die tienduizenden kandidaten afleggen in het
sollicatieproces dat kandidaten die via een Xbox of
iPhone 5 solliciteren kansrijker zijn dan kandidaten die
via de reguliere weg (website) of iPhone 6 solliciteren¹⁵.

Total Talent Management

Beheersen van flexibele arbeid
De toenemende flexibilisering in werken zal een
enorme impact hebben voor overheid, bedrijfsleven en
werkende professionals. Bedrijven zullen de toenemende fluctuaties in vraag en aanbod moeten kunnen
opvangen, evenals de toenemende diversiteit in
contracten.

Nieuw leiderschap
De context van leiderschap zal in 2020 getransformeerd zijn van gecontroleerd en overzichtelijk (leiderschap centraal) naar complex, vluchtig en onvoorspelbaar (lerend vermogen centraal). Hierin zullen drie
pijlers centraal staan²³. Allereerst het verticaal ontwikkelen (adaptief vermogen) van talent om zelf-sturend,
onafhankelijk denkend, continu lerend en anticiperend
te kunnen acteren in verandering, waar organisaties
zich traditioneel alleen op de horizontale ontwikkeling
(verdieping in skills nodig om het werk te doen) van
hun workforce richten.
Huidige focus
De ‘wat’ van leiderschap
Horizontaal ontwikkeling
HR eigenaar van ontwikkeling
Leiderschap door individuele managers

2020 focus
De ‘wat en waarom van ontwikkeling
Horizontale en verticale ontwikkeling
Iedereen eigenaar van zijn ontwikkeling
Collectieve leiderschap door het netwerk heen

De tweede pijler zal een verschuiving van het eigenaarschap van ontwikkeling zijn. De werknemer van de
toekomst zal zelf in de driver seat worden gezet in
plaats van achter in de bedrijfsauto plaats te nemen.
Organisaties zullen verticale ontwikkeling faciliteren in
de dagelijkse procesgang maar steeds minder zelf
regisseren middels trainingen en opleidingen.

De derde pijler wordt collectief leiderschap, waar individueel leiderschap veel meer in teams zelf en onderling
zal worden georganiseerd. Een transitie van de vraag:
“Wie zijn onze leiders?” naar “Wat is nodig om leiderschap te laten floreren in de netwerkorganisatie?” Een
democratisch leiderschap met meer focus op innovatie

PROCES

Inventarisatie

Behoefte

Strategie

Proces en
technologie

Implementatie

Evaluatie

SOURCE

MATCH

SELECTEER

ONBOARD

BEHEER

LEID

Aantrekken

Rol

Screening
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Retentie

Verbinding

Zoeken

Persoonlijkheid

Contracteren

Presentaties

Support

Autonomie

Partners

Competenties

Productiviteit

Ontwikkeling

Omgeving

Talenten

Cultuur

Mobiliteit

Innovatie

REGIE

Kosten

Risico’s

Kwaliteit

in leiderschapsontwikkeling. Weg met de bestaande
methodieken en wetenschap en meer focus op experimenteren. Zo zullen nieuwe manieren van leiderschap
ontstaan, waarin AI, robotisering en data-analytics een
nieuwe infrastructuur zullen aandrijven.

van beheersmaatregelen op het gebied van Quality
Assurance in de keten, compliancy met wet- en regelgeving, solvabiliteit, MVO en Security wordt een
vereiste voor zowel werkgevers als dienstverleners in
het sourcen van talent.

Risicomijding als speerpunt

Co-creatie in de supply chain

Waar meer, sneller en diverser talent door organisaties
stroomt, neemt de kans op risico’s toe voor zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers¹⁶. Het voorkomen
van uitbuiting, discriminatie, privé–werk onbalans,
cyberaanvallen, onbeschermde persoonsgegevens,
wanbetaling en ondoorzichtige contracten-, ketens en
wettelijke verantwoordelijkheden wordt een speerpunt
voor bedrijven richting 2020. Het aantoonbaar maken

Talent aantrekken, beheren en behouden wordt lastiger
dan ooit. Organisaties moeten de verwachte schaarste
pareren, toenemende risico’s mitigeren, kosten besparen
en schaalbaar anticiperen op de veranderende markt
om groei te realiseren. Dit vereist intensieve partnerships met dienstverleners in HR en Recruitment die
dezelfde strategische doelen nastreven. Begrippen als
Managed Service Providing (MSP) en Recruitment

Efficiency

Deel 1

STRATEGIE

Process Outsourcing (RPO) zijn al gewoongoed
geworden. In 2020 zullen deze vormen van outsourcing
in veel gevallen ontwikkeld zijn tot strategische partnerships in Total Talent Management (integratie van
vast en flex).
Een afgebakende klant-leverancier relatie voldoet in
2020 niet meer om een Total Talent Management
programma te kunnen beheren. Wederzijdse capaciteit,
data, expertise, technologie en creativiteit zullen veel
meer in vormen van co-creatie worden gemixt om de
workforce strategisch te kunnen plannen, proactief te
engagen en performance te verbeteren¹⁷.
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Van reguleren naar faciliteren
Banen voor het leven bestaan niet meer en komen ook
niet meer terug. De op- en afroepeconomie van 2020
leidt tot een tot een vervaging van de begrippen werkgever en werknemer, waardoor de arbeidsverhoudingen
ingrijpend veranderen⁴. De uitdaging voor de politiek
wordt enerzijds het laten mee bewegen van de sociale
zekerheid met de nieuwe werkelijkheid. Een stelsel dat
het toenemende belang van mobiliteit onderkent en
tegelijkertijd voldoende bescherming
en zekerheid blijft bieden.
Anderzijds dient er een rechtspositie te komen voor de
opdrachtnemer, of dat nu een freelancer of gigwerker
is. De generatie van nu wil volgens recent onderzoek
namelijk zelf zijn leven en loopbaan vormgeven¹⁷.

Traineeship
Zelfstudie

MOOC
(Massive
Online
Open
Course)

Cursussen

Bedrijven zullen in 2020 gefaciliteerd worden in een
dynamische wetgeving die zich aanpast aan de werkelijkheid van het moment. Het zal enerzijds bedrijven
helpen in het benutten van kansen. Anderzijds zal het
een nieuwe generatie mensen faciliteren in hun
behoefte om zelfstandig en autonoom hun leven
en carrière vorm te geven.

Altijd in de virtuele schoolbank

Leven Lang Leren

MBO,
HBO of
WO
opleiding

Zelfstandig Ondernemerschap wordt geen way of
working, het wordt een way of life. Daarnaast ontwikkelen
bedrijven steeds meer behoefte aan entrepeneurial
skills. Professionals die nieuwe of andere skills en
kennis van buitenaf meebrengen, flexibel kunnen
worden ingezet, zelf hun weg weten te vinden en
verantwoordelijkheid nemen voor hun taken. Zodat
innovatie echt kan worden vormgegeven.

Op dit moment is er al sprake van moeilijk vervulbare
vacatures voor ICT’ers²⁰. Dit strekt verder dan alleen
programmeurs. Door de digitalisering van de economie
en het toenemende belang van data wordt de
behoefte aan mensen met ICT-competenties groter.
Ieder beroep vereist straks begrip van ICT. Denk aan
een marketeers, oncoloog of een wegenwacht met
hoogwaardige ICT-kennis. De koppeling kunnen maken
tussen ICT-kennis en specifieke markten of sectoren wordt
cruciaal voor de concurrentiekracht van Nederland. Meer
beweging op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat
bedrijven sneller kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit creëert economische groei
en werkgelegenheid.
Om ervoor te zorgen dat in 2020 de werknemer van de
toekomst wordt opgeleid, dient er meer samenwerking
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te komen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen waarbij er steeds meer hybride en gemengde
vormen van praktijk en leren zullen komen¹⁹. Computational thinking, bèta en technologie zullen meer
centraal worden gesteld in het voortgezet onderwijs.
Leven Lang Leren wordt de norm.
De gebruikelijke levensindeling van kind zijn, studeren,
werken en pensioen zal verdwijnen en veel meer vloeibaar worden. Het probleem van 2020 zal niet zijn dat
professionals onvoldoende skills hebben, maar dat ze
niet weten welke opdrachtgevers ze nodig zullen
hebben. Onderwijs zal voor iedereen een leven lang
toegankelijk moeten zijn. Leerrechten voor iedereen
die werkt en die hem of haar meer de regie geeft over
de eigen loopbaan.

Deel 2

Flexibele ICT inzet
Inzichten en cijfers
De Staffing Groep heeft jaarlijks duizenden contracten.
Op basis van deze gegevens tonen wij een aantal
trends:

Vraag naar Projectmanagement en
Application Development is het hoogst
Ze worden 2,5x zoveel gevraagd als testers, architecten
en beheerders. De vraag naar deze competenties is
nagenoeg gelijk gebleven, maar de vraag naar Big Data
specialisten stijgt met stip.

Top competenties 2016 - 2017

5

%

5%
8

%

6%

31%

2016

Application Development
Projectleiding en -management

5

%

29%
System en network management

7

%

9%

Big Data

8

%

Testen en kwaliteitsmanagement

9%
10

Architectuur

%

10

%

10

%

25%

Service support

22%

Functioneel beheer

2017
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“De vraag naar Oracle en C#.NET expertise
is in 2017 fors toegenomen”

Binnen de competentie Application Development is er vooral
vraag naar Java.
De vraag naar Java is sinds 2016 onveranderd hoog. De vraag naar Oracle en C#.NET
is verdubbeld.

Java is niet alleen maar Java.
De context heeft invloed op het tarief
Java in combinatie met C# is meer gevraagd dan Java met JBOSS.

Verkoop tarief in verhouding

€
€
€
€
€
€

AngularJS

Vraag
Sharepoint
2016

Linux

2017

ASP.NET
C#.NET
Oracle
Java
0
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De krapte op de markt verspreid over competenties

Wij ervaren over de hele lijn krapte op de arbeidsmarkt,
maar de grootste tekorten liggen op gebied van Application Development en Big Data (Business Intelligence
& Data)

De groene lijn (2017) en de grijze lijn (2016) geven de
krapte per competentie aan. Hoe lager, hoe krapper.
De krapte op de ICT markt is over de hele linie toege
nomen ten opzichte van vorig jaar, maar is op gebied
van Application Develpment het grootst.

Verschil vraag en aanbod 2017
Aangeboden 2017
Gevraagd 2017

In de eerste helft van 2017 hadden we graag 100 Developers, 37 Architecten en 27 Big Data specialisten extra
aangeboden

Verschil vraag en aanbod 2016
Aangeboden 2016
Gevraagd 2016
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Deel 2

Tarieven
Door de krapte in de markt zijn de meeste uurtarieven
gestegen. De tool met de hoogste stijging in tarief ten
opzichte van 2016 is C#.NET. Dit tarief is 17% gestegen.
AngularJS is gelijk gebleven in tarief. De tarieven voor
Oracle en Android specialisten zijn een paar procent
gedaald.

0%

30%

C#.NET

Hibernate

SAP

Java

Linux

AngularJS

Sharepoint

Oracle

ASP.NET

Android
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de auteurs
Jeroen Moerenhout
Jeroen Moerenhout is werkzaam voor De Staffing
Groep als HR Consultant. Jeroen analyseert de arbeidsmarkt, ontwikkelt nieuwe dienstverlening en adviseert
ondernemingen hoe uitdagingen op het gebied van
instroom, doorstroom en uitstroom van talent te overwinnen.
Bramjan Mulder
Bramjan is eSkills consultant bij De Staffing Groep en is
zijn hele carrière al geïnteresseerd in de positieve interactie tussen de mens en zijn werkomgeving. Bramjan
heeft twintig jaar ervaring in het totale proces van het
aantrekken, selecteren en benoemen van geschikte
ICT-professionals. Voor IT-Staffing heeft hij zitting genomen in de NEN normcommissie voor ICT-competenties.
Hij is lid van de CEN project committee CEN/TC 428
e-Competences and ICT professionalism, en houdt zich
bezig met de upgrade van e-CF naar versie 4.0 binnen
het EU e-CF EN 16234-1 Expert Team.

De Staffing Groep
De Staffing Groep is marktleider in het binden, verbinden en faciliteren van onafhankelijke professionals met
bewezen hoogwaardige kennis en ervaring. Wij geloven dat het tijdelijk inzetten van toegewijde, deskundige en onafhankelijke professionals leidt tot nieuwe
inzichten, waarmee een impactvolle bijdrage wordt
geleverd aan de innovatiekracht, de productiviteit en
daarmee het succes van onze opdrachtgevers.
De Staffing Groep is opgericht in 1986. Zij ondersteunt
opdrachtgevers bijj:
Staffing
Risk
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Services
& Compliance Services

Productie & vormgeving
De Vormcompagnie, Houten
Redactie-adres
Indien u ook een bijdrage wilt leveren aan visie, cijfers en
analyse, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen
met De Staffing Groep's Bramjan Mulder op het op de
achterpagina vermelde adres.
© 2018 De Staffing Groep
Uitgever en auteurs hebben deze uitgave op zorg
vuldige wijze en naar beste weten samengesteld op
basis van eigen cijfers en marktinformatie, maar
kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid
of volledigheid van de informatie voor gebruikers
anders dan De Staffing Groep.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen
gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van
deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te
gaan op hun professionele kennis en ervaring en de
te gebruiken informatie te controleren.
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