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Samenvatting
De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van over-
verhitting door het aantrekken van de economie. De 
tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn inmiddels groter 
dan voor de crisis tien jaar terug. De toegenomen 
vraag naar specifieke IT-kennis en ervaring heeft zijn 
gevolgen voor de inhuurtarieven van extern IT-perso-
neel dat rechtstreeks vanuit een detacheringsovereen-
komst of die als zelfstandige ingehuurd worden. De 
gemiddelde inhuurtarieven zijn als percentage met 4% 
gestegen ten opzichte van 2015, blijkt uit een onder-
zoek dat METRI in opdracht van Fastflex in 2017 en 
2015 uitvoerde. 

Bij sommige rollen is die stijging onstuimig. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor rollen die rechtstreeks verband 
houden met applicatieontwikkeling door de sterk 
toegenomen aandacht voor software. Applicatie ge-
richte functies, zoals functioneel applicatie beheerder, 
zijn gemiddeld met 9% ten opzichte van 2015 geste-
gen. De uurprijzen voor junior functioneel applicatie 
beheerders stegen het sterkst de afgelopen twee jaar. 
Verder zagen medior en senior databaseadministrators 
hun tarieven met ruim 20% stijgen.

Dalende tarieven
Niet de tarieven van alle functies in de flexmarkt volgen 
overigens deze logica van stijgende tarieven bij meer 
schaarste. Bijzonder is dat het tarief van junior develo-
pers al drie jaar onder druk staat. Daarnaast daalden 
de tarieven voor servicedesk medewerkers. Projectlei-
ders zagen hun tarief ook dalen in de junior en senior 
variant en ook de tarieven voor projectmanagement 
officers gingen omlaag. Organisaties die werken met 
beheercontracten in plaats van rechtstreeks zelfstandi-
gen inhuren of via detachering inhuren kregen toegang 
tot lagere tarieven.

 “Organisaties die werken met beheercontracten 
krijgen toegang tot lagere tarieven”

Ten opzichte van rechtstreekse inhuur zijn de tarieven 
in beheercontracten tussen 2015 en 2017 gedaald. Ge-
wilde specialisten als database administrator en securi-
ty-experts zijn in beheercontracten met een aanzienlijk 
lager tarief af te nemen, omdat er meer concurrentie is 
in het aanbod.

Vast in plaats van flex
In de aantrekkende economie is er een duidelijke trend 
om meer met vaste arbeidskrachten te werken in de 
IT. Dit is duidelijk terug te zien in de stevige groei 
van het aantal vaste arbeidscontracten in de IT, dat 
uit cijfers van het CBS blijkt. Organisaties zijn minder 
rechtstreeks zelfstandigen gaan inhuren. De inmiddels 
afgeschoten wet Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), 
die organisaties bewust heeft gemaakt van potentiële 
risico’s, heeft daar een rol in gespeeld. 

Een belangrijkere factor is dat organisaties zich meer 
bewust zijn geworden van de risico’s die de inhuur 
van externen met zich meebrengt. Voor de realisatie 
van hun strategische plannen met IT zijn zij geneigd 
om gewild talent langer aan zich zien te binden.

“De invulling van sommige rollen is 
lastiger geworden”

 Zo geeft een ruime meerderheid van de ondervraag-
den in het METRI/Fastflex, 2017 onderzoek naar 
inhuurtarieven aan dat zij de inhuur van externen 
willen verminderen komend jaar. Maar de wal zal het 
schip op een gegeven moment keren. In het onderzoek 
van 2017 geeft drie kwart van de organisaties aan dat 
de invulling van sommige specifieke functies rollen 
lastiger is geworden.

Digitalisering
Met het herstel van de economie zijn in veel organisa-
ties aanzienlijke vernieuwingstrajecten opgestart om de 
bedrijfsvoering met technologie ingrijpend te vernieu-
wen. Om deze digitalisering te laten slagen is naast 
de technologie zelf vooral ook aandacht nodig voor 
nieuwe rollen en competenties. Het invullen van een 
paar kardinale IT-rollen is volstrekt onvoldoende voor 
het realiseren van ambitieuze plannen voor digitale 
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transformatie. Organisaties hebben nieuwe werknemers 
nodig met gewilde vaardigheden, maar zullen vooral 
ook de competenties van hun bestaande medewerkers 
op een hoger plan moeten brengen. 

“Strategisch personeelsmanagement is nodig voor de 
inventarisatie van benodigde competenties voor 

digitalisering”

Er is strategisch personeelsmanagement nodig om vast 
te kunnen stellen wat voor competenties nodig zijn om 
deze plannen te realiseren, welke aanwezig zijn in de 
organisatie en op welk vlak er tekorten zijn. Door deze 
inventarisatie krijgen organisaties concreet zicht op 
tekorten en kunnen zij deze digitale kloof aanpakken. 

Opvallend is dat Nederlandse organisaties weinig aan-
dacht schenken aan een groeiend tekort aan digitale 
vaardigheden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het recente 
onderzoek ‘The digital talent gap – are companies 
doing enough?’ van Capgemini en LinkedIn. Rollen 
rond data analytics zoals data scientist, data engineer 
en data architect zijn gewild in de markt. Naast con-
crete digitale rollen neemt ook de vraag naar zachte 
vaardigheden toe. 

“Nederland is een middenmoter en zal hard aan de 
bak moeten om zich klaar te maken voor de toekomst”

Voorbeelden hiervan zijn klantgerichtheid, bereid-
heid om te leren, samenwerken, op data gebaseerde 
beslissingen kunnen nemen, kritisch denken en om 
kunnen gaan met onzekerheden. Uit een analyse van 
functies en rolomschrijvingen op het sociale medianet-
werk LinkedIn blijkt dat er per tienduizend werkne-
mers meer digitale rollen op LinkedIn te vinden zijn 
in India, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dan in 
Nederland. Nederland is een middenmoter en zal hard 
aan de bak moeten om zich klaar te maken voor de 
toekomst.

Transparantie
Een belangrijk instrument om meer duidelijkheid en 
transparantie aan te brengen in IT-competenties in 
de eigen organisatie is het European e-Competence 

Framework (e-CF), een gemeenschappelijk referentie-
kader met IT-competenties. De kennis over dit raam-
werk is beperkt, blijkt ook uit het METRI/Fastflex-on-
derzoek. Een uiterst kleine minderheid van 4 procent 
gaf aan hiermee te werken, de overgrote meerderheid 
is onbekend. Recent zijn er uitbreidingen op dit raam-
werk gemaakt die organisaties meer zicht bieden op 
de stand van zaken rond digitale vaardigheden in hun 
organisatie. Zo heeft onder andere exameninstituut 
Exin E-CF® NEXT ontwikkeld, een overzicht van 40 
IT-gerelateerde competenties kortweg e-competenties 
die nodig zijn in dit digitale tijdperk.
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Vraag stuwt in-
huurtarieven om-
hoog
De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van 
oververhitting door het aantrekken van de 
economie. Zo is de vraag naar IT-professionals 
opnieuw flink toegenomen. De tekorten op de 
IT-arbeidsmarkt zijn te vergelijken met die van 
tien jaar geleden, net voor de crisis. Sterker: het 
tekort is dit keer nog nijpender. Organisaties 
staan aan de vooravond van een ingrijpende 
vernieuwing van hun bedrijfsprocessen met 
technologie. Dit heeft zeker zijn gevolgen voor 
de tarieven van veel gevraagde rollen in de IT, 
die aanzienlijk gestegen zijn.

Inhuur van externen vervult een essentiële rol bij het 
realiseren van deze plannen. In de flexibele schil heeft 
de toegenomen vraag naar IT-kennis zijn gevolgen 
gehad voor de inhuurtarieven. Sommige van de veel 
voorkomende functies en rollen in de IT stijgen extra 
hard bijvoorbeeld door de sterk toegenomen aandacht 
voor softwareontwikkeling. Naast de populariteit van 
verschillende functies zijn de tarieven ook afhankelijk 
van de manier waarop bedrijven externen inhuren. 
Bij rechtstreekse inhuurvormen laten zelfstandigen 
zichzelf direct inhuren of detacheren IT-dienstverle-
ners hun werknemers bij organisaties. Een andere veel 

voorkomend middel om de flexibele schil in IT-or-
ganisaties van resources te voorzien is inhuur van 
tijdelijk personeel vanuit mantelovereenkomsten ook 
wel beheercontracten genoemd. 

In dit hoofdstuk schenken we aandacht aan relevante 
trends rond de inhuur van IT-externen. We kijken al-
lereerst naar de ontwikkelingen in de tarieven van veel 
voorkomende functies. Daarnaast bieden we inzicht 
in de verschillen in inhuurtarieven tussen rechtstreekse 
inhuur van externen en de inhuur vanuit beheercon-
tracten. Vervolgens besteden we kort aandacht aan 
de trend dat IT-ers zichzelf als zelfstandigen laten 
inhuren. De opmars van zzp-ers lijkt zeker in de IT-ar-
beidsmarkt voor het eerst in jaren doorbroken. 
Trends in veel voorkomende rollen

Het merendeel van veel voorkomende IT-functies is 
het afgelopen jaar in tarief gestegen, blijkt uit een 
onderzoek dat METRI in opdracht van Fastflex in 
2017 uitvoerde naar de tarieven voor werknemers die 
vanuit een detacheringsovereenkomst of als zelfstan-
dige ingehuurd werden. De gemiddelde inhuurtarie-
ven zijn als percentage met 4% gestegen ten opzichte 
van eenzelfde onderzoek in 2015. In 2013, 2014 en 
2015 voerde METRI hetzelfde onderzoek uit door 
aan de hand van 28 gehanteerde IT-functieprofielen 
gemiddelde uurtarieven uit te vragen en te berekenen 
en tegelijkertijd relevante trends rond de inhuur van 
externen te inventariseren. Meer achtergrondinforma-
tie over dit onderzoek is in de bijlage te vinden.

Accent
Het valt op dat in de inhuur van externen meer accent 
is komen te liggen op applicatieontwikkeling. Aan het 
onderzoek van 2017 hebben in totaal 22 organisaties 
deelgenomen. Er zijn 472 tarieven voor functie/niveau 
combinaties aangeleverd door deelnemende organisa-
ties waarvan meer dan de helft 250 IT-medewerkers 
hadden. In die uitvraag van tarieven bleken de rollen 
van senior en medior developers en testers vaak voor 
te komen. Hetzelfde geldt voor de veel gehoorde nieu-
we functie van devops engineer, die in het tarieven-
onderzoek van 2017 voor het eerst is uitgevraagd en 
meteen in de top 8 terug is te vinden. Medior business 

1
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analist en projectleider, die in het onderzoek van 2015 
nog hoge ogen gooiden, ontbraken juist in de top 8 
van 2017.

Gezien deze trend is het niet opvallend dat de tarie-
ven van applicatie gerichte functies flink omhoog zijn 
gegaan. Zo is het tarief voor functioneel applicatie 
beheerder, gemiddeld met 9% gestegen ten opzichte 
van 2015. De infrastructureel gerichte functies, zoals 
netwerkspecialist, stijgen in tarief gemiddeld met 5% 
ten opzichte van 2015. In een vergelijkbaar onder-
zoek in 2014 was er nog een stijging van 9% in deze 
categorie. Projectmanagement functies laten juist een 
lichte daling van 2% zien in de tarieven ten opzichte 
van 2015. Uitzondering zijn medior en senior project-
management officers die juist sterk dalen in hun tarief 
met 15%.

Kijken we naar vijf rollen die door de jaren heen 
veel voorkwamen in dit onderzoek dan zie je dat de 
inhuurtarieven van senior projectleiders en business 
analisten licht daalden, maar dat vooral het tarief van 
junior developers sinds 2014 onder druk staat. De 
groei van de tarieven van functioneel applicatiebeheer-
ders en systeem administrators is de afgelopen twee 
jaar juist doorgezet.

In het onderzoek gaven de ruim twintig deelnemende 
organisaties aan dat zij de tarieven van developers, 
business analisten, securityspecialisten, data scien-
tists en devops engineers het meest zagen stijgen. Uit 
de opgegeven tarieven voor 28 functies die ook zijn 

uitgevraagd in dit onderzoek komt een ander beeld 
naar voren. Daar blijken de uurprijzen voor junior 
functioneel applicatie beheerders het sterkst gestegen 
de afgelopen twee jaar. Het tarief voor deze rol ging 
met 29% omhoog. Bij medior applicatie beheerders 
was er een stijging van 8%. Verder zagen medior en 
senior database administrators hun tarieven met ruim 
20% stijgen. De uurprijzen van servicemanagers en 
systems administrators gingen ook flink omhoog. Een 
opwaartse beweging in de rollen voor data scientists 
en devops engineers konden in dit onderzoek niet 
worden vastgesteld omdat deze functies voor het eerst 
uitgevraagd en onderzocht werden.

In het onderzoek gaven de ruim twintig deelnemende 
organisaties aan dat zij de tarieven van developers, 
business analisten, securityspecialisten, data scien-
tists en devops engineers het meest zagen stijgen. Uit 
de opgegeven tarieven voor 28 functies die ook zijn 
uitgevraagd in dit onderzoek komt een ander beeld 
naar voren. Daar blijken de uurprijzen voor junior 
functioneel applicatie beheerders het sterkst gestegen 
de afgelopen twee jaar. Het tarief voor deze rol ging 
met 29% omhoog. Bij medior applicatie beheerders 
was er een stijging van 8%. Verder zagen medior en 
senior database administrators hun tarieven met ruim 
20% stijgen. De uurprijzen van servicemanagers en 
systems administrators gingen ook flink omhoog. Een 
opwaartse beweging in de rollen voor data scientists 
en devops engineers konden in dit onderzoek niet 
worden vastgesteld omdat deze functies voor het eerst 
uitgevraagd en onderzocht werden.

Figuur 1. Top 10 functies in de flexibele schil. Bron: METRI/Fastflex 
2017.

Figuur 2. Trends in veel voorkomende tarieven. Bron: METRI/Fastflex 
2017.
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Bij de functies die juist een daling in hun tarieven 
zagen, is er meer aansluiting tussen de perceptie van 
deelnemers en de feitelijke daling in de tarieven. De 
tarieven voor servicedesk medewerkers daalden. Daar-
naast gingen ook de tarieven voor projectmanagement 
officer omlaag met uitzondering van de junior versie 
van deze rol. Projectleiders zagen hun tarief ook dalen 
in de junior en senior variant. Medior projectleiders 
zagen hun tarief juist stijgen met 11 procent. De ta-
rieven van programma managers en testers lieten juist 
een lichte stijging zien in plaats van de daling die de 
deelnemers aan het onderzoek aangaven.

Rechtstreekse inhuur versus mantelcon-
tracten

Veel organisaties kiezen ervoor om hun flexibele schil 
niet rechtstreeks te sourcen door zelfstandigen in te 
huren of specialisten te detacheren, maar om te wer-
ken met zogenaamde mantel- of beheercontracten 

Figuur 3. Functies die op basis van waarneming meest gestegen zijn. 
Bron: METRI/Fastflex 2017.

Figuur 4. Functies die op basis van waarneming meest gedaald zijn. 
Bron: METRI/Fastflex 2017.

Inhuurvormen

In veel organisaties vormen IT-ers een belangrijk
onderdeel van de flexibele schil. Deze werknemers 
worden rechtstreeks ingehuurd als zelfstandige of via 
een rechtstreekse overeenkomst met een IT-bedrijf 
gedetacheerd bij de afnemende organisatie. Een ande
re veelgebruikte methode om extern personeel in te 
huren is het afsluiten van een raamovereenkomst. 
Zo’n raamovereenkomst is feitelijk nog geen opdracht, 
maar een voorbereidende stap om inhuuropdrachten 
te plaatsen. Bij dit soort overeenkomsten is er soms 
geen sprake van daadwerkelijke inhuur, maar levert 
de leverancier alleen ondersteunende diensten om de 
inhuur van externen te faciliteren. 

• Systemintegrators/Detacheerders
Dit zijn de (grotere) leveranciers die zich hebben 
toegelegd op het integreren van verschillende IT-sys
temen en applicaties en/of het detacheren van eigen 
IT-personeel. Organisaties doen bij de inhuur van ex
ternen rechtstreeks zaken met deze marktpartijen.

• Brokers/intermediairs
Dit zijn IT-bedrijven die in beginsel geen eigen me
dewerkers in dienst hebben maar die zijn gespe
cialiseerd in het matchen van vraag en aanbod 
naar IT-kennis en capaciteit. Zij hebben zich erop 
toegelegd om met een zo laag mogelijke overhead een 
netwerk van IT-bedrijven en zzp’ers in stand te 
houden waarmee zij bemiddelen in het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod van kennis, kunde en 
mankracht.

• Managed Service Providers (MSP’s) ook wel Neutral 
Vendors genoemd

Dit zijn partijen die hun dienstverlening ten opzichte 
van de dienstverleners van brokers verder hebben 
uitgebreid. Bij deze partijen wordt door de opdracht
gevers het complete inhuurproces uitbesteed. Op
drachtgevers hoeven hierdoor geen nieuwe raamover
eenkomsten meer af te sluiten, maar krijgen één 
loket voor de inhuur van IT capaciteit en kennis. 
Het contractbeheer en een groot gedeelte van het 
leveranciers-/contractmanagement, het behandelen 
van operationele uitvragen, alsmede de selectie van 
kandidaten wordt uitgevoerd door de externe partij. 

• Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers)
Veel IT-ers laten zich als zelfstandige inhuren, omdat 
zij over specialistische kennis, uitgebreide ervaring 
en gewilde specialisaties beschikken. Bij grotere 
organisaties worden deze specialisten veelal via syste
mintegrators en brokers ingezet uit praktische over
wegingen of om aansprakelijkheid op schijnzelfstan
digheid tegen te gaan.
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met een of meerdere leveranciers (zie kader voor meer 
uitleg over de verschillende vormen van inhuur). Het 
voordeel van dit soort contracten is dat het aantrek-
ken van tijdelijke werkkrachten veel meer continu-
iteit krijgt en behapbaar wordt. Daarnaast krijgen 
organisaties toegang tot volumekortingen en andere 
middelen om tarieven zoveel mogelijk te stroomlijnen. 
METRI verzamelt de tarieven vanuit beheercontracten 
vanuit lopende benchmarkactiviteiten.

In de praktijk blijkt dat de inhuur via beheercontrac-
ten organisaties inderdaad toegang geeft tot lagere 
prijzen. Ten opzichte van rechtstreekse inhuur zijn de 
tarieven in beheercontracten juist gedaald tussen 2015 
en 2017. Voor het junior niveau is dat een daling van 
0,7 procent. De prijzen van mediors en seniors zijn 
in beheercontracten juist met respectievelijk 2,7% en 
3,9% gedaald. 

Lager tarief
Dat komt voor een belangrijk deel omdat gewilde 
functies als database administrator en securityspeci-
alisten in beheercontracten met een aanzienlijk lager 
tarief afgenomen worden. Dat geldt ook voor veel 
voorkomende functies als servicedesk medewerker en 
tester. In 2015 lieten de tarieven in beheercontracten 
juist een stijging zien ten opzichte van rechtstreekse 
inhuur. Die was bij de juniors het hoogst (3,2%) en 
iets minder bij mediors (1,7 %) en seniors (0,2%). 
Het is opnieuw een teken dat concurrentie in het 
aanbod ook in beheercontracten zorgt voor een daling 
van de tarieven.

Zoomen we in op de trends in tarieven vanuit beheer-
contracten zelf dan zien we dat de tarieven van juniors 
met 0,5 procent zijn gedaald tussen 2016 en 2017. De 
tarieven van mediors (2,6%) en seniors (2,4%) zijn 
het afgelopen jaar juist gestegen. Voor servicemana-
gers en technisch applicatiebeheerders werd een aan-
zienlijk hoger tarief gevraagd. De prijzen van security-
specialisten, functioneel applicatiebeheerders, system 
administrators en testers gingen juist naar beneden.
De criteria, waarop organisaties hun uurtarieven base-
ren, bestaan voor een belangrijk deel referentiemateri-
aal zoals ratecards en manteltarieven. De belangrijkste 
bron is de eigen administratie en de ervaringen die 
organisaties zelf hebben opgedaan met externe inhuur. 
In vergelijking met het onderzoek van twee jaar terug 
is dit vaker aangegeven. De kennis van een externe 
sourcing partij is even belangrijk gebleven. Daarnaast 
geven de nodige organisaties aan dat zij het METRI/
Fastflex 2017 onderzoek gebruiken om de inhuurta-
rieven van voor hen relevante IT-ers tegen de lat te 
leggen. 

Figuur 5. Criteria waarop uurtarieven gebaseerd zijn. Bron: METRI/
Fastflex, 2017



16

Impact transparantie op tarieven
Kennis over inhuurtarieven en de flexmarkt betaalt 
zichzelf terug. HR- en inkoopprofessionals laten zien 
steeds bewuster om te gaan met hun flexibele IT-schil. 
Deelnemers aan het METRI/Fastflex zijn er zekerder 
van dat hun tarieven marktconform zijn. In 2014 gaf 
37% goed geïnformeerd te zijn over inhuurtarieven. In 
2015 steeg dit naar 48% en in de editie van 2017 van 
dit onderzoek kwam dit percentage uit op 50%. Deze 
bewustwording is terug te zien in een afnemend verschil 
tussen het laagste en hoogste tarief voor verschillende 
functies, de zogenaamde bandbreedte. 

Deze bandbreedtes zijn gelijk gebleven voor junior en 
voor senior functies. De bandbreedte van het medior 
niveau is zelfs verder gedaald tot onder het junior ni-
veau. Dit is een teken dat er in het spel tussen vraag en 
aanbod op de markt op het medior niveau meer prijs-
bewustzijn en concurrentie is in de markt, waardoor 
de prijzen naar elkaar toe bewegen. Als de vraag groter 
is dan het aanbod is de kans groter dat die verschillen 
tussen de minimum en maximumwaardes juist groeien. 
Het verkleinen van de bandbreedte wordt ondersteund 
door de gemiddelde prijsstijgingen van de niveaus. Bij 
de medior functies valt die het laagste uit (3%). Bij 
juniors en seniors zijn de tarieven respectievelijk met 
gemiddeld 6% en 5% gestegen. Trend van meer ZZP-ers vlakt af

Bijna drie kwart van de IT-ers in 2015 werkte in 
vaste dienst blijkt uit cijfers van het CBS. Dit is vaker 
dan gemiddeld in de werkzame beroepsbevolking, 
waarvan 60 procent een vast dienstverband heeft. 
Het aandeel werkende IT-ers met een vast dienstver-
band is weliswaar lager dan tien jaar geleden voor 
de crisis. Net als in andere branches nam het aandeel 
werknemers zonder een vast dienstverband toe van 19 
procent in 2005 naar 28 procent vorig jaar, zij het dat 
het aantal flexwerkers in de IT relatief laag is. Inmid-
dels is deze trend sterk op zijn retour, omdat bedrijven 
door de aantrekkende economie IT-ers weer meer in 
vaste dienst nemen.

Bij de rechtstreekse inhuur is de verhouding tussen de 
inhuur van zelfstandigen en gedetacheerden weer iets 
meer uit elkaar gaan lopen, blijkt ook uit cijfers van 

Figuur 6. Verschil in bandbreedte uitgesplitst naar senioriteit. Bron: 
METRI/Fastflex, 2017

Veel gebruikte prestatie
cijfers inhuur

Objectieve prestatie-indicatoren maken het 
mogelijk om het contractmanagement rond de 
inhuur van externen te optimaliseren. Dit soort
cijfers maken het mogelijk beter te sturen op de 
kwaliteit van de dienstverlening en het leveran
ciersmanagement te verbeteren.

In raamcontracten spelen onderstaande 
prestatie-indicatoren veelal een rol:
• Aanbiedingsbetrouwbaarheidspercentage (de mate 

waarin op aanvragen tijdig geschikte kandidaten 
zijn aangeboden);

• Terugtrekkingspercentage (de mate waarin de 
voorgestelde kandidaten tijdens de minicompetitie 
worden teruggetrokken);

• Uitvalpercentage (van de medewerkers gedurende de 
opdrachten);

• Tevredenheid over ingehuurde medewerkers en/of de 
dienstverlening van de opdrachtnemer;

• Aanleveren rapportages;
• Toepassing van social return.

Bron: Tenderned
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het METRI/Fastflex, 2017 onderzoek. De afgelopen 
jaren was in de onderzoeken te zien dat organisaties 
inderdaad steeds meer zelfstandigen rechtsreeks in-
huurden. Die trend is in editie 2017 van dit onderzoek 
doorbroken.

Een ontwikkeling die het rechtstreeks inhuren van 
zelfstandigen heeft verminderd, is de inmiddels afge-
schoten wet Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze 
wetgeving, die een belangrijk paradepaardje was van 
het kabinet Rutte II, verving in 2016 de Verklaring 
Arbeidsrelaties door een door de Belastingdienst te 
verifiëren modelcontract tussen de zelfstandige en de 
inhurende organisatie om schijnzelfstandigheid tegen 
te gaan. 

Rechtstreeks werken met zelfstandigen leverde or-
ganisaties aansprakelijkheidsrisico’s op, waardoor 
opdrachtgevers aanmerkelijk minder zzp-ers recht-
streeks inhuurden. Onder nieuwe wetgeving wordt er 
nu gewerkt met een opdrachtgeversverklaring. In de 
nieuwe regelgeving zijn de criteria voor het opereren 
als zelfstandige zo concreet mogelijk gemaakt. Het 
ontbreken van een gezag relatie is net als bij eerdere 
wetgeving een belangrijk punt, maar ook wordt er een 
duidelijke link gelegd met het geboden uurtarief.

In de praktijk blijkt dat door deze toegenomen risico’s 
organisaties minder rechtstreeks zzp-ers zijn gaan 
inhuren. Eén van de interviewvragen ondersteunt deze 
conclusie, al geeft een meerderheid van de onder-
vraagde organisaties aan nooit rechtstreeks zelfstan-

digen ingehuurd te hebben. Een vijfde van de orga-
nisaties die meededen aan het METRI/Fastflex 2017 
onderzoek gaf aan dat zij de rechtstreekse inhuur van 
zelfstandigen beperkt hebben. Een kleine minderheid 
van 9% gaf aan het eigen inhuurbeleid niet aangepast 
te hebben door regelgeving.

Figuur 7. Verhouding tussen werknemers met een vaste en flexibele 
arbeidsrelatie in de IT. Bron: CBS.

Figuur 8. Verhouding tussen rechtstreekse inhuur van zelfstandigen 
versus detachering. Bron: METRI/Fastflex, 2017.
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Digitalisering in 
een aantrekkende 
IT-arbeidsmarkt
De hoogconjunctuur zet door de komende ja-
ren. Voor de Nederlandse economie verwacht 
het Economisch Bureau van ING in 2018 
opnieuw een groei van 2,9 procent, hetgeen de 
vraag naar IT-specialisten verder zal ophogen. 
Daar blijft het dit keer niet bij. De digitali-
seringstrend is een belangrijke aanjager voor 
een toenemende vraag naar werknemers met 
specialistische IT-kennis. De IT-sector draait er 
weer op volle toeren door. Komend jaar gaat 
de sector met 4,5 procent groeien, ruim boven 
het gemiddelde van de hele economie.

Veel organisaties vernieuwen hun bedrijfsprocessen 
door deze met software en cloudtechnologie digitalise-
ring te maken. Hierdoor is software steeds vaker on-
derdeel van producten en diensten van bedrijven. Met 
het herstel van de economie zijn in veel organisaties 
aanzienlijke vernieuwingstrajecten opgestart om de 
bedrijfsvoering met technologie ingrijpend te vernieu-
wen. Om deze digitalisering te laten slagen is vooral 
ook aandacht nodig voor nieuwe rollen en competen-
ties binnen deze organisaties zelf. Organisaties hebben 
nieuwe werknemers nodig met gewilde vaardigheden, 
maar zullen vooral ook de competenties van hun 

bestaande medewerkers op een hoger plan moeten 
brengen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de afhankelijkheid 
van de flexibele schil om innovatie met IT en digita-
liseringsinitiatieven te laten slagen. We gaan in op de 
nieuwe rollen en functies waar de vraag naar gestegen 
is en laten zien om wat voor kennis en vaardigheden 
het precies gaat. Tot slot kijken we naar de manier 
waarop het Europese competentie kader E-CF trans-
parantie kan brengen, zodat organisaties meer zicht 
krijgen op digitale competenties in hun organisatie.

Afhankelijkheid van flexibele schil blijft
Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, is er in 
de aantrekkende economie een duidelijke trend om 
meer met vaste arbeidskrachten te werken in de IT. 
Gegeven de huidige krappe IT-arbeidsmarkt is dat een 
lastige exercitie. Eind 2017 gaf in een rondvraag van 
UWV een derde van de software en services bedrijven 
aan dat een tekort aan geschikt personeel een van de 
voornaamste groeibelemmeringen is geworden. Dat 
tekort wordt versterkt doordat bedrijven allemaal IT-
ers met eenzelfde profiel zoeken. Werkgevers hebben 
een sterke voorkeur voor jongere werknemers met 
een paar jaar ervaring. Wat de jongere IT-professi-
onals betreft, is er voor elke 26 vacatures een junior 
IT-professional daadwerkelijk beschikbaar, zo blijkt 
uit recent onderzoek van de Intelligence Group en 
recruitmentbureau Sterksen. Het tekort onder junio-
ren is hiermee in korte tijd verdubbeld. Ook de vraag 
naar werknemers die in het midden van hun loopbaan 
zitten is toegenomen met 33 procent. Bij dit profiel 
is er voor elke 16 vacatures maar één werknemer 
beschikbaar.

Organisaties maken een pas op de plaats met externe 
inhuur nu zij hun veranderingsprogramma’s vorm 
willen geven. In het METRI/Fastflex 2017 onderzoek 
geeft de helft van de ondervraagde organisaties aan 
het komend jaar minder externen in te willen huren. 
In 2015 kwam dit percentage nog uit op 44%. Een 
minderheid van 9% verwacht meer externen in te 
zetten volgend jaar. Dat was in 2015 nog 32%. 

2
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Cruciale factor
Desondanks blijft de inhuur van externen een cru-
ciale factor in de bemensing van de IT-functie. In 
het onderzoek van 2017 geven bedrijven aan dat zij 
IT-ers inhuren om de flexibiliteit van de organisatie te 
vergroten en toegang tot expertise te krijgen die intern 
niet beschikbaar is. De reden dat er intern geen capa-
citeit beschikbaar is, wordt in het onderzoek van 2017 
aangegeven door 59% van de ondervraagden. In de 
2015 editie van dit onderzoek gaf 56% van de onder-
vraagden dit aan, een lichte toename. In de editie van 
2017 gaf 41% van de ondervraagden aan dat sommi-
ge specialismen alleen freelance beschikbaar zijn.

Het bestaande IT-arbeidsmarktklimaat heeft dus de 
nodige impact op de beschikbaarheid van IT-experti-
se. In het onderzoek van 2017 geeft drie kwart van de 
organisaties aan dat de invulling van sommige speci-
fieke functies rollen lastiger is geworden. In de editie 
2015 van dit onderzoek gaf een kleinere meerderheid 
(64 procent) aan niet zonder externe inhuur te kunnen 
bij de invulling van specialistische rollen en functies. 
Afhankelijkheid van externe inhuur is daarmee een 
realiteit waar veel organisaties misschien wel omheen 
willen maar niet kunnen. 

De wal lijkt het schip te keren. Werkgevers moeten de 
komende 6 jaar rekening houden met grote knelpun-
ten in de personeelsvoorziening van technische en IT 
gerelateerde beroepen blijkt ook uit andere onderzoe-
ken. Uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding 
en beroep tot 2022’ van het Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universi-

teit Maastricht blijkt dat voor 87% van de vraag naar 
IT-ers, voornamelijk op hogere niveaus zoals soft-
ware- en applicatieontwikkelaars, grote knelpunten te 
verwachten zijn. Ondanks de groeiende toestroom van 
gediplomeerden uit de richtingen techniek en informa-
tica, blijven de knelpunten groot. Dat komt deels ook 
omdat lang niet alle technisch gediplomeerden een 
baan zoeken en vinden in de techniek zelf.

Ook een andere bron wijst op de impact van de krap-
te van IT-expertise. Ruim de helft van alle vacatures 
in de IT is moeilijk in te vullen blijkt uit een enquête 
van UWV die eind 2017 onder ondernemers gehou-
den werd. In dit onderzoek gaven werkgevers in de IT 
gaven aan dat ruim de helft van de vacatures moeilijk 
te vervullen is. Van de ondervraagde bedrijven hadden 
ruim zes op de tien (68 %) de afgelopen twaalf maan-
den één of meerdere vacatures waarvoor buiten de 
vestiging is geworven. In de helft van de vestigingen 
werden IT-bedrijven geconfronteerd met moeilijk ver-
vulbare vacatures. Kwamen er wel sollicitanten op een 
vacature af, dan hadden ze vaak niet de juiste kwa-
lificaties (59%). Ook waren er vaak weinig reacties 
van sollicitanten (46%). Tot slot noemde 22% van de 
ondervraagde ondernemers de schaarste en aantrek-
kende arbeidsmarkt als belangrijkste oorzaak.

Figuur 9. Invulling specifieke functies en rollen lastiger in te vullen. 
Bron: METRI/Fastflex, 2015.

Figuur 10. Invulling specifieke functies en rollen lastiger in te vullen. 
Bron: METRI/Fastflex, 2017.
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Vraag en aanbod digitale vaardigheden
In de IT-arbeidsmarkt is er een toenemende vraag 
naar digitale rollen en vaardigheden. Onder het con-
cept ‘digitalisering’ wordt het gebruik van een breed 
scala aan verschillende digitale technologieën ver-
staand zoals computers, mobiele devices, internet en 
‘Internet of things’, robotica en analytics die aanzien-
lijke implicaties hebben voor bedrijfsprocessen en de 
manier waarop het werk gedaan wordt. Digitalisering 
verandert bestaande banen doordat het uitvoeren van 
taken onder invloed van technologie verschuift. De 
inhoud van het werk en de vereisten om deze taken uit 
te kunnen voeren veranderen hierdoor ook. Organi-
saties zetten de invulling van nieuwe rollen en vaar-
digheden op de agenda. In het bredere verband van de 
gehele economie zullen de effecten van digitalisering 
op de arbeidsmarkt de komende jaren aanzienlijk zijn.
Sommige onderzoeken suggereren dat de Nederland-
se arbeidsmarkt hoge ogen gooit in deze digitalise-
ringstrend. Een goed voorbeeld daarvan is het rapport 
‘Digital transformation scoreboard 2017’ van de 
Europese Commissie. 

In dit rapport krijgt Nederland een pluim voor de 
positieve ontwikkelingen rond de digitalisering van de 
economie. Nederland zou het vooral goed doen, om-
dat de vraag en het aanbod van digitale vaardigheden 
optimaal op elkaar aansluiten. Als graadmeters voor 
deze vaardigheden tellen in dit onderzoek het aantal 
high-tech patentaanvragen per miljoen inwoners mee, 
het percentage werknemers met IT-vaardigheden, het 
percentage bedrijven dat IT-ers in dienst heeft en het 
aantal werknemers dat over een smartphone beschikt. 

Samen met een bovengemiddeld goede IT-infrastruc-
tuur bezorgen deze digitale eigenschappen Nederland 
een vierde plek in de Digital transformation enablers’ 
Index. Aandachtspunten liggen in Nederland volgens 
dit onderzoek veel meer bij het lage aantal IT-startups 
en een haperende ondernemerscultuur.

Kloof
Opvallend is dat uit een ander onderzoek (Digital 
Economy and Society Index ofwel DESI eveneens van 
de Europese Commissie) blijkt dat er wel degelijk 
ook in Nederland werk aan de winkel is. Nederland 
eindigt hoog op de vierde plaats vooral omdat internet 
breed beschikbaar is voor iedereen. Uitdagingen voor 
Nederland liggen op het terrein van menselijk kapitaal 
en van het gebruik van nieuwe technologieën door het 
bedrijfsleven. Dit onderzoek wijst dus juist wel op een 
kloof bestaat tussen de vraag en het aanbod van werk-
nemers met de gewenste digitale vaardigheden. 

Figuur 11. Openstaande vacatures IT-sector versus de gehele econo-
mie. Bron: CBS.

Knelpunten rond digitalisering

De snelheid waarmee sectoren transformeren onder 
invloed van digitalisering is groter dan de snelheid 
van het aanpassingsvermogen van organisaties die in 
deze sectoren opereren. Onderzoeksbureau Dialogic 
dat in opdracht van ECP.nl, CA-ICT en het Ministe
rie van Economische Zaken onderzoek deed naar 
digitale vaardigheden in de arbeidsmarkt, kwam met 
dit lijstje knelpunten die digitalisering in de weg 
staan.

1.  Gebrek aan mogelijkheden voor kennisopbouw 
digitale vaardigheden.

2.  Lage gepercipieerde toegevoegde waarde van 
digitalisering.

3.  Ontbreken van benodigde digitale operationele 
vaardigheden in het werkproces.

4.  Gebrek aan mobiliteit IT-personeel.
5.  Er zijn een groot aantal specifieke tekortberoe-

pen.
6.  Onvoldoende sectorale domeinkennis.
7.  Inzicht strategische inzet IT ontbreekt.
8.  Inzicht werking IT in operationele praktijk ont-

breekt

Bron: Dialogic
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Een gebrek aan digitale vaardigheden zit de realisatie 
van ambitieuze digitale transformatieprogramma’s 
in de weg. Daarnaast is een tekort aan digitaal talent 
slecht voor het concurrentievermogen. Dat blijkt uit 
het recente rapport ‘The digital talent gap – are com-
panies doing enough?’ van Capgemini en LinkedIn 
over een onderzoek onder grotere organisaties waar-
onder in Nederland. Eén op de twee ondervraagde 
organisaties gaf aan dat er een ongewenste onbalans is 
tussen de vraag en het aanbod van digitale vaardighe-
den en dat dit groter wordt. 

Nederland is een middenmoter blijkt uit dit onder-
zoek. Uit een analyse van functies en rolomschrijvin-
gen op het sociale medianetwerk LinkedIn blijkt dat 
in India, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het 
meeste digitaal talent rondloopt per 10.000 werkne-
mers. Nederland komt op de zesde plek, maar moet 
landen als Zweden en de VS voor zich laten. Een op-
vallende uitkomst van dit onderzoek is verder dat de 
ondervraagde Nederlandse organisaties aangaven dat 
zij geen aparte aandacht schonken aan een groeiend 
tekort van digitale vaardigheden. Organisaties uit de 
VS, India en Engeland zien dit wel als een groeiend 
probleem. Nederlandse organisaties lijken nog niet 
helemaal wakker geschud.

Om wat voor rollen en vaardigheden gaat het precies? 
Rollen rond data analytics zoals data scientist, data 
engineer en data architect zijn gewild in de markt. 
Maar dat geldt ook voor een zogenaamde full stack 
developer. Dat is een ontwikkelaar met brede kennis 
die goed de weg kent in alle lagen van de stack van 
een applicatie. Zo iemand draait zijn hand niet om 
voor het inrichten van een database tot ander pro-
grammeerwerk in de backend. Zo’n breed onderlegde 
programmeur heeft vooral ook voldoende kennis van 
de user interface en de bediening van de software 
door gebruikers. Naast dit soort ontwikkelaars staat 
ook kennis van security en architectuur hoog op de 
bedrijfsagenda’s.

Naast concrete digitale rollen neemt ook de vraag 
naar zachte vaardigheden toe. Voorbeelden van deze 
vaardigheden zijn klantgerichtheid, bereidheid om te 
leren, samenwerken, op data gebaseerde beslissingen 
kunnen nemen, kritisch denken en om kunnen gaan 

met onzekerheden. Uit het Capgemini/LinkedIn-on-
derzoek blijkt dat de vraag naar werknemers met dit 
soort zachte vaardigheden hoger ligt dan de harde 
digitale vaardigheden (51%). Gewilde IT-kennis, 
data science en kunstmatige intelligentie is belangrijk, 
maar het is juist de combinatie van harde met zachte 

Figuur 12. Verschil tussen vraag en aanbod van harde digitale vaar-
digheden. Bron: Capgemini/LinkedIn.

Figuur 13. Index van meest gewilde digitale rollen. Bron: Capgemini/
LinkedIn.
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vaardigheden zoals optimale communicatie, kritisch 
denken en samenwerkingsvaardigheden die echt het 
verschil maken.

Bovengenoemde vaardigheden zijn mogelijk ver te 
zoeken in Nederlandse organisaties, waarvan hun 
IT-afdelingen zich met name op traditioneel beheer 
richten. Als je naar veel voorkomende IT-werkzaam-
heden kijkt in de CBS-publicatie ‘ICT Kennis en eco-
nomie’, dan moet er nog het nodige gebeuren. Eigen 
IT-personeel blijkt zich vooral met het beheren van 
Office software en IT-infrastructuur bezig te houden. 
Een activiteit als applicatieontwikkeling wordt in gro-
te mate uitbesteed. Hetzelfde geldt voor big data-ana-
lyse. Uit deze cijfers van het CBS blijkt dat op macro-
niveau bedrijven niet aan de realiteit ontkomen om 
dit soort kennis en vaardigheden via externe inhuur in 
huis te halen.

IT-dienstverleners spelen op deze marktvraag in. Zij 
hebben zich aangepast en ervoor gezorgd dat hun 
digitale vaardigheden op peil zijn en dat zij met de 
nodige sector en domeinkennis beter zijn geworden 
in het toepassen van technologie. IT-diensten worden 
ter ondersteuning van de business ingezet en de markt 
vraagt naar ‘verbinders’ die kennis hebben van zowel 
IT als bedrijfsprocessen. Op dit moment voldoet de 
IT-markt voor een belangrijk deel aan de vraag naar 
IT-ers die technologie goed kunnen toepassen. Naar-
mate die vraag toeneemt, zal de onbalans tussen vraag 
en aanbod verder toenemen. De noodzaak om het 
eigen personeel gewenste digitale vaardigheden bij te 
brengen, zal alleen maar toenemen.

Zicht op digitale competenties
Om de bestaande workforce aan te passen en te 
versterken is het essentieel om goed zicht te krijgen op 
bestaande competenties en in welke kennis en vaardig-
heden organisaties moeten investeren. Een belangrijk 
instrument om meer duidelijkheid en transparantie 
aan te brengen in IT-competenties is het European 
e-Competence Framework (e-CF), een gemeenschap-
pelijk referentiekader met IT-competenties ontwik-
keld. Zowel IT’ers als HR-managers en opleiders 
kunnen deze standaard die voorzien is van een tool 

gebruiken om meer inzicht te krijgen in tekorten in 
IT-competenties en ervoor te zorgen dat de onbalans 
met opleidingen verdwijnt. De kennis over deze stan-
daard is beperkt, blijkt uit het onderzoek dat METRI 
voor Fastflex uitvoerde. Maar liefst 64 procent van de 
grote ondervraagde organisaties gaf aan e-CF in zijn 
geheel niet te kennen. Een uiterst kleine minderheid 
van 4 procent gaf aan hiermee te werken.

Dit Europese raamwerk was in eerste instantie be-
doeld om IT-competenties in de EU vergelijkbaar te 
maken. Recent zijn er uitbreidingen op dit raamwerk 
gemaakt die organisaties meer zicht bieden op de 
stand van zaken rond digitale vaardigheden in hun 
organisatie. Zo heeft onder andere exameninstituut 
Exin E-CF® NEXT ontwikkeld, een overzicht van 40 
IT-gerelateerde competenties kortweg e-competenties 
die nodig zijn in dit digitale tijdperk. E-CF® NEXT 
geeft inzicht in de vereiste digitale vaardigheden op 
basis van een inventarisatie van benodigde digitale 
competenties voor specifieke rollen. Daardoor wordt 
het mogelijk om investeringen te doen in de juiste 
ontwikkelingsprogramma’s, zodat digitale transfor-
matieprogramma’s effectiever kunnen worden.

Figuur 14. Overzicht rollen in E-competence framework. Bron: EC.
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Conclusies
Inhuur van externen vervult een essentiële 
rol bij het realiseren van strategische ver-
nieuwingsplannen binnen organisaties. In de 
flexibele schil heeft de toegenomen vraag naar 
IT-kennis zijn gevolgen gehad voor de in-
huurtarieven, die in 2017 gemiddeld met 4% 
gestegen zijn ten opzichte van 2015. Sommige 
van de veel voorkomende functies en rollen in 
de IT stijgen extra hard bijvoorbeeld door de 
sterk toegenomen aandacht voor softwareont-
wikkeling. 

Naast de populariteit van verschillende functies zijn de 
tarieven ook afhankelijk van de manier waarop bedrij-
ven externen inhuur. Bij rechtstreekse inhuurvormen 
laten zelfstandigen zichzelf direct inhuren of detacheren 
IT-dienstverleners hun werknemers bij organisaties. 
Bedrijven die inhuren vanuit beheer- of mantelcontrac-
ten krijgen ook toegang tot lagere tarieven. Gewilde 
functies als database administrator en securityspecialis-
ten zijn in beheercontracten met een aanzienlijk lager 
tarief af te nemen, omdat er meer concurrentie is in het 
aanbod.

Risico’s
Organisaties zijn zich bewust van de risico’s als zij te 
afhankelijk zijn van externe inhuur om hun verande-
ringsprogramma’s vorm te geven. Organisaties willen 
daarom de inhuur van externen verminderen. Alleen 

gooit de krappe IT-arbeidsmarktklimaat de nodige 
roet in het eten. Organisaties merken dat sommige 
cruciale functies en rollen alleen vanuit externe inhuur 
in te vullen zijn. Afhankelijkheid van externe inhuur 
is daarmee een realiteit waar weinig organisaties aan 
kunnen ontkomen. Werkgevers moeten de komende 
6 jaar rekening houden met grote knelpunten in de 
personeelsvoorziening van technische en IT gerelateerde 
beroepen. Ondanks de groeiende toestroom van gedi-
plomeerden uit de richtingen techniek en informatica, 
blijven de knelpunten groot. 

Impact digitalisering
Opvallend is dat Nederlandse organisaties weinig 
aandacht schenken aan een groeiend tekort aan digitale 
vaardigheden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het recente on-
derzoek ‘The digital talent gap – are companies doing 
enough?’ van Capgemini en LinkedIn. Rollen rond data 
analytics zoals data scientist, data engineer en data ar-
chitect zijn gewild in de markt. Naast concrete digitale 
rollen neemt ook de vraag naar zachte vaardigheden 
toe. Voorbeelden hiervan zijn klantgerichtheid, bereid-
heid om te leren, samenwerken, op data gebaseerde 
beslissingen kunnen nemen, kritisch denken en om 
kunnen gaan met onzekerheden. 

Transparantie
Een gebrek aan digitale vaardigheden zit de realisatie 
van ambitieuze digitale transformatieprogramma’s 
in de weg. Daarnaast is een tekort aan digitaal talent 
slecht voor het concurrentievermogen. Een belangrijk 
instrument om meer duidelijkheid en transparantie aan 
te brengen in IT-competenties in de eigen organisatie is 
het European e-Competence Framework (e-CF), een ge-
meenschappelijk referentiekader met IT-competenties. 
Marktpartijen hebben een uitbreiding op dit raamwerk 
ontwikkeld dat specifiek inzoomt op digitale competen-
ties, maar dit soort initiatieven zijn relatief onbekend in 
de markt. Dit soort initiatieven zijn juist een belangrijk 
middel om gedetailleerd en objectief vast te stellen wel-
ke competenties verder ontwikkeld moeten worden in 
de organisatie. Het wordt tijd dat Nederlandse organi-
saties dit tot zich door laten dringen.

3
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Achtergrondinfor-
matie inhuurtarie-
ven
METRI is een benchmarking en sourcing 
adviesorganisatie die bij het reviewen van 
beheercontracten gedetailleerde informatie 
verzamelt over gecontracteerde tarieven voor 
veel voorkomende rollen in de flexibele IT-schil 
van organisaties. Dit geeft organisaties de kans 
om verder te kijken dan de tariefkaarten voor 
veel ingehuurde die nu veelal gebruikt worden 
en een vergelijking te maken met markt en peer 
prijzen. Naast deze inhuurtarieven vanuit man-
telcontracten heeft FastFlex METRI in 2013, 
2014 en 2015 gevraagd vanuit haar onafhanke-
lijke rol een marktonderzoek uit te voeren naar 
de tarieven van rechtstreekse externe inhuur van 
zelfstandigen en vanuit detacheringsovereen-
komsten. In 2017 heeft FastFlex METRI op-
nieuw gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het 
onderzoek is uitgevoerd in de periode van mei 
tot en met september 2017. 

De participerende bedrijven hebben in het METRI/
Fastflex onderzoek van 2017 aan de hand van 28 ge-
hanteerde IT functieprofielen uurtarieven voor externe 
inhuur in het ICT domein aangeleverd. 

De IT functieprofielen zijn uitgesplitst naar de ni-
veaus junior/medior/senior. De deelnemende bedrij-
ven hebben tevens algemene vragen beantwoord ten 
aanzien van de organisatie en haar verwachtingen in 
het kader van ontwikkelingen van de externe inhuur. 
In totaal hebben 22 organisaties deelgenomen aan het 
onderzoek in 2017, waarvan 19 organisaties tarieven 
hebben aangeleverd. Er zijn 472 tarieven voor func-
tie/niveau combinaties aangeleverd. Elf deelnemende 
organisaties hebben meer dan 250 IT medewerkers. 
Deze organisaties hebben 269 van de 472 tarieven 
voor dienst. Deze organisaties hebben 269 van de 472 
tarieven voor functie/niveau combinaties aangeleverd. 

4
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Bronnen en referenties
Blik op het werven van personeel, een derde van de 
vacatures is moeilijk vervulbaar door UWV
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171111-blik-
op-het-werven-van-personeel.pdf

De ICT vergrijst door CBS
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/de-ict-ver-
grijst

Digitaal vakmanschap Van de ICT arbeidsmarkt naar 
de arbeidsmarkt voor ICTers door CIO Platform
https://www.nederlandict.nl/wp-content/up-
loads/2016/04/Rapport_Digitaal_vakmanschap.pdf

Digital Transformation Scoreboard 2017, evidence of 
positive outcomes and current opportunities for EU 
businesses door de Europese Commissie
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/digital-transfor-
mation-scoreboard-2017-evidence-of-positive-outco-
mes-and-current-opportunities-for-eu-businesses?in-
heritRedirect=true

Digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt door Dia-
logic
https://www.dialogic.nl/projecten/digitale-vaardighe-
den-op-arbeidsmarkt/

Human Capital Agenda ICT door Dutch Digital Delta
https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/dutch-digi-
tal-delta-lanceert-human-capital-agenda

ICT kennis en economie, uitgave 2017 door CBS
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/26/ike2017-
web.pdf

Scholingsgeld ligt op de plank door De Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/financieel/1342225/scholings-
geld-ligt-op-de-plank

The digital talent gap door Capgemini
https://www.capgemini.com/resources/digital-ta-
lent-gap/

Wordt het e-CF de standaard? Verleden, heden en 
toekomst van het e-CF door Anita Bosman en Arjan 
van Dijk
http://honim.typepad.com/files/ecf-standaard-informa-
tie-2014-04-14.pdf

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171111-blik-op-het-werven-van-personeel.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171111-blik-op-het-werven-van-personeel.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/de-ict-vergrijst
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/de-ict-vergrijst
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2016/04/Rapport_Digitaal_vakmanschap.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2016/04/Rapport_Digitaal_vakmanschap.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/digital-transformation-scoreboard-2017-evidence-of-positive-outcomes-and-current-opportunities-for-eu-businesses?inheritRedirect=true
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/digital-transformation-scoreboard-2017-evidence-of-positive-outcomes-and-current-opportunities-for-eu-businesses?inheritRedirect=true
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/digital-transformation-scoreboard-2017-evidence-of-positive-outcomes-and-current-opportunities-for-eu-businesses?inheritRedirect=true
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/digital-transformation-scoreboard-2017-evidence-of-positive-outcomes-and-current-opportunities-for-eu-businesses?inheritRedirect=true
https://www.dialogic.nl/projecten/digitale-vaardigheden-op-arbeidsmarkt/
https://www.dialogic.nl/projecten/digitale-vaardigheden-op-arbeidsmarkt/
https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/dutch-digital-delta-lanceert-human-capital-agenda 
https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/dutch-digital-delta-lanceert-human-capital-agenda 
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/26/ike2017-web.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/26/ike2017-web.pdf
https://www.telegraaf.nl/financieel/1342225/scholingsgeld-ligt-op-de-plank
https://www.telegraaf.nl/financieel/1342225/scholingsgeld-ligt-op-de-plank
https://www.capgemini.com/resources/digital-talent-gap/
https://www.capgemini.com/resources/digital-talent-gap/
http://honim.typepad.com/files/ecf-standaard-informatie-2014-04-14.pdf
http://honim.typepad.com/files/ecf-standaard-informatie-2014-04-14.pdf
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Rollen Junior Medior Senior
Business Analist
Business Information Manager
Chief Information Officer
Cloud infrastructure specialist
Data scientist
Database Administrator
Developer
Devops engineer
Digital media specialist
Enterprise architect
Functioneel Applicatie beheer-
der
ICT Consultant
ICT Operations Manager
ICT Security specialist
ICT Trainer
Netwerk Specialist
On Site Support Medewerker
Programma Manager
Projectleider
Project Management Officer
Quality manager
Scrum master
Service Desk Medewerker
Service Manager
System Architect
Systems Administrator
Technisch Applicatie Beheerder
Tester

Bijlage
Van onderstaande rollen heeft METRI tarieven be-
schikbaar op junior, medior en senior niveau. Meer 
informatie over de mogelijkheden en de kosten kunt u 
navragen via info@metrigroup.com.

mailto:info%40metrigroup.com?subject=
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