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Samenvatting
De economie is crescendo gegaan in 2015 en 
zal dat ook naar verwachting dit jaar blijven 
doen. Dat is onder andere terug te zien in de 
schaarste in de IT-arbeidsmarkt die zich op dit 
moment weer volop voordoet. In de flexibele 
schil heeft de toegenomen vraag naar IT-kennis 
ook zijn gevolgen gehad voor de inhuurtarie-
ven. In dit positieve economische klimaat zijn 
de gemiddelde inhuurtarieven van tijdelijk 
IT-personeel over de gehele linie gestegen. De 
inhuurtarieven voor zelfstandigen en gedeta-
cheerden zijn omhoog gegaan met ruim 4,5 
procent ten opzichte van 2014.

De tarieven voor flexibele inhuur vanuit mantelcon-
tracten zijn een uitzondering op dit positieve beeld. 
Bij de inhuur vanuit mantelcontracten is er sprake 
van een anticyclische beweging. In dit segment zijn 
de tarieven juist met 2,5 procent gedaald over alle 
expertises gemeten. Vorig jaar maakten die tarieven in 
beheercontracten een behoorlijke spurt omhoog. De 
lichte daling is een correctie op deze groeispurt. Het 
laat zien dat de verschillende leveranciers onderling de 
concurrentie aangaan en daarbij bereid zijn om werk-
nemers tegen gunstige tarieven in de markt te zetten.

Er zijn uitzonderingen op het overkoepelende beeld 
van gedaalde tarieven binnen beheercontracten. 
Organisaties gaven aan meer moeite te hebben om 
specifieke rollen en functies opgevuld te krijgen. De 
pijn concentreert zich op hele specifieke expertisege-
bieden. Binnen mantelovereenkomsten was er meer 
vraag naar hogere functies als IT-architecten, service 
delivery managers, projectleiders en database beheer-
ders met bijkomende gevolgen voor de tarieven. Op 
andere punten was juist sprake van een daling bij de 
inhuurtarieven.
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Trends in inhuur
In geen enkele andere sector is de flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt verder doorgedron-
gen dan in de IT. De inhuur van externen is 
daarmee een steeds belangrijker factor in de 
bemensing van de IT-functie. Organisaties 
zijn zich bewust ook van de risico’s op dit 
vlak. Zo geeft een ruime meerderheid van de 
ondervraagden in een benchmarkstudie naar 
inhuurtarieven van Metri Group aan dat zij de 
inhuur van externen willen verminderen ko-
mend jaar. Of dat streven ook is te realiseren 
is een tweede, want een zelfde meerderheid (64 
procent) geeft te kennen niet zonder externen 
te kunnen om specialistische rollen en functies 
op de IT-afdeling ingevuld te krijgen. Afhanke-
lijkheid van externe inhuur is een realiteit waar 
veel organisaties misschien wel omheen willen 
maar het niet kunnen.

Tarieven onder druk
De inhuurtarieven voor zelfstandigen en gedeta-
cheerden zijn in 2015 omhoog gegaan met ruim 4,5 
procent ten opzichte van 2014. Bij de inhuur vanuit 
mantelcontracten is er juist sprake van een anticycli-
sche beweging. Vorig jaar zijn de inhuurtarieven in 
beheercontracten flink omhoog gesprongen. Dit jaar 
zijn deze tarieven met 2,5 procent gedaald. De lichte 
daling is een correctie op de eerdere groeispurt. Het 

laat daarnaast zien dat er marktwerking optreedt. Le-
veranciers gaan onderling de concurrentie aan. Ze zijn 
daarbij bereid om werknemers tegen gunstige tarieven 
in de markt te zetten.

De vraagkant van de markt is zich hiervan bewust en 
zorgt ervoor dat de informatie over externen en de 
tarieven goed op peil is. Kennis over inhuurtarieven en 
de flexmarkt betaalt zichzelf terug. HR- en inkooppro-
fessionals laten zien steeds bewuster om te gaan met 
hun flexibele IT-schil. Deelnemers aan de benchmark 
zijn er zekerder van dat hun tarieven marktconform 
zijn. In 2014 gaf 37 procent goed geïnformeerd te zijn 
over inhuurtarieven. In 2015 is dit gestegen naar 48 
procent. Deze bewustwording is terug te zien in een 
afnemend verschil tussen het laagste en hoogste tarief 
voor verschillende functies, de zogenaamde band-
breedte. De gemiddeld bandbreedte in de tarieven is 
verder gedaald bij junior functies. Hetzelfde is nu ook 
gebeurd bij medior functies.

De juiste sourcing kennis is zeker ook een goede basis 
voor scherper inhuren vanuit mantelcontracten. De 
top vijf van de onderzochte bedrijven die het meeste 
inhuren, betalen gemiddeld 1 procent hogere tarieven 
ten opzichte van de gemiddelde tarieven bij alle res-
pondenten. Dit is sterk verminderd in vergelijking met 
2014, toen er nog sprake was van 10 procent hogere 
tarieven voor de inhuur vanuit beheercontracten. Het 
‘merk’ en ‘expertise’ is bij inhuur vanuit een beheer-
organisatie minder zwaar gaan wegen. Ook wordt er 
meer korting gevraagd. Driekwart van de ondervraag-
de organisaties bedingt korting in beheercontracten. 

1
Figuur 1. Verschil detachering en zelfstandige professionals versus 
mantelcontracten
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In 2014 werd dit maar bij 64 procent van de over-
eenkomsten afgesproken. Deelnemers maken meer 
gebruik van inzetduurkorting en betalingskorting. 
Van mantelkorting werd juist minder vaak gebruik 
gemaakt.

Scherper aan de wind
Kennis over gangbare tarieven vanuit externe bron-
nen heeft er ook aan bijgedragen dat er op dit punt 
scherper aan de wind gezeild kon worden. Inkooppro-
fessionals zetten steeds vaker de kennis in van gespe-
cialiseerde dienstverleners en brokers. In 2014 deed 
minder dan een kwart (23 procent) dit. Dit jaar is dit 
percentage bijna verdubbeld tot 44 procent. Uit de 
enquête blijkt dat 32 procent van de ondervraagden 
ratecards en manteltarieven hanteert. Een meerderheid 
van 68 procent geeft aan gebruik te maken van de 
eigen administratie en eigen kennis en ervaring met de 
inhuur van externen.
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Specialisme loont
Er zijn uitzonderingen op het overkoepelende 
beeld van gedaalde tarieven binnen beheercon-
tracten. Organisaties gaven aan meer moeite te 
hebben om specifieke rollen en functies opge-
vuld te krijgen. In dezelfde studie in 2014 gaf 
18 procent van de ondervraagden aan moeite 
te hebben om specifieke functies in te vullen. 
Een jaar later is dat gestegen naar 40 procent. 
Een algeheel tekort aan IT-arbeidskrachten 
is omgeslagen in pijn die zich concentreert 
op hele specifieke expertisegebieden. Binnen 
mantelovereenkomsten was er meer vraag 
naar hogere functies als IT-architecten, service 
delivery managers, projectleiders en database 
beheerders. Dat resulteerde in hogere tarieven 
voor werknemers met deze achtergrond.

Schaarse en expertise
Voor schaarse expertise moet meer betaald worden. 
Voor meer generieke functies als functioneel beheer-
ders, applicatiebeheerders en business analisten gingen 
de tarieven juist naar beneden. Dat is een andere 
realiteit dan in de markt te horen is. Want elders 
verkondigde waarheden die tariefstijging zouden doen 
vermoeden blijken in mantelcontracten juist anders uit 
te pakken. Zo voorspelde het Economisch Bureau van 
ING in een recente publicatie over de groei van zake-
lijke diensten dat de omzet van de software en services 

sector in Nederland net als vorig jaar ook dit jaar 
weer met 8 procent zal stijgen. Dat is gunstig voor de 
tarieven voor bijvoorbeeld softwaredevelopers die via 
mantelcontracten geplaatst worden, zou je denken.

Het tegendeel blijkt het geval. Binnen mantelcontrac-
ten stonden de tarieven voor softwaredevelopers juist 
flink onder druk. Applicatiegerichte rollen lieten een 
duidelijke daling van bijna 8 procent zien. In 2014 bij 
het herstel van de markt liet deze functiegroep juist 
nog een grote stijging van 16 procent in de tarieven 
zien. Doordat deze rollen veel gezien zijn zorgde deze 
applicatie gerichte rollen voor een daling van de tarie-
ven bij mantelcontracten met 2,5 procent. Hetzelfde 
gebeurde ook met security analisten. De realiteit liet 
zien dat ook de tarieven van deze specialisten juist 
daalden.

Hogere tarieven zijn in mantelcontracten naast de spe-
cifieke expertises vooral bij infrastructuurbeheer func-
ties terug te vinden en niet zozeer in het applicatiedo-
mein. Bij infastructuurbeheer rollen stegen de tarieven 
met 3 procent. Er zijn daarnaast veel grotere stijgers. 
‘Direct klantcontact’ rollen, zoals Servicedesk – en On 
Site Support medewerker en projectleider zijn gemid-
deld met 8 procent gestegen. Dit soort direct klantcon-
tactrollen en de infrastructureel gerichte functies lieten 
in 2014 juist een daling van de tarieven zien en zijn 
door de stijging nu weer terug op hun oude niveau.

2

Figuur 2 Tarieven per rol in beheercontracten
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Er werden opnieuw meer mediors ingezet ter ver-
vanging van de seniors. De helft bestond uit seniors, 
terwijl 40 procent bestond uit mediors. Het tariefver-
schil tussen junior en senior rollen is opnieuw kleiner 
geworden. Voor junior en medior rollen stegen de 
tarieven opnieuw, maar ook de tarieven van sommige 
senior rollen stegen flink. Senior rollen zijn afgelopen 
jaar met 5 procent gestegen, terwijl de inhuurtarie-
ven van deze professionals in 2014 nog met 5 pro-
cent gedaald waren. Hier zijn mogelijkerwijs eerder 
genoemde veranderingen in de vraag terug te zien. In 
de markt was er meer vraag naar zwaargewichten als 
IT-architecten en projectleiders. Dat heeft zijn impact 
gehad op de inhuurtarieven van deze professionals.
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Conclusie en aan-
bevelingen
In 2016 zal de inhuur van externen de nodige 
dynamiek laten zien. Dat komt niet alleen door 
ontwikkelingen in de vraag maar vooral ook 
door veranderingen in de wet- en regelgeving. 
Het kabinet probeert met nieuwe regelgeving 
het aantal zelfstandigen binnen de perken te 
houden. Volgens berekeningen van het CBS 
zijn er naar verwachting eind dit jaar 1 miljoen 
Nederlanders actief als zelfstandig professio-
nal. Dat is bijna een op de vijf werkende Ne-
derlanders. Die groei van flexibele arbeidsrela-
ties zet de positie van werknemers onder druk 
maar heeft met name ook een nadelige impact 
op de afdracht van premies en de belastingin-
komsten.

Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoe de 
Belastingdienst om zal gaan met de modelcontracten 
nu deze in de loop van dit jaar de Var-regeling gaan 
vervangen. Rond de nieuwe wet Deregulering beoor-
deling arbeidsrelaties die in januari door de Eerste 
Kamer werd aangenomen zijn nog veel vraagtekens. 
Een eerdere aanscherping van flexcontracten door het 
kabinet liet zien dat organisaties niet zomaar tot meer 
vaste dienstverbanden te dwingen zijn. De inperking 
van de contractduur heeft de doorloop van flexwerkers 

juist verhoogd en heeft niet geleid tot meer vaste banen 
zoals de regering had beoogd.

Als zelfstandigen door de aanscherping van de regels 
minder gemakkelijk in te huren zijn zullen organisa-
ties naar andere wegen gaan zoeken om hun flexibele 
schil in te vullen. Dat zal zeker impact hebben op de 
IT-arbeidsmarkt. De IT-sector loopt in de flexibilise-
ringstrend aan kop blijkt uit onderzoek van de Uni-
versiteit Tilburg. Mogelijkerwijs zal dit leiden tot meer 
inhuur vanuit uitbestedingsovereenkomsten, payrolling 
constructies en detachering met bijkomende effecten 
voor de tariefstelling.

Wat gebeurt er in de markt en zijn uw inhuurtarieven 
nog marktconform? Betaalt u niet teveel of vraagt u 
juist te weinig? Er zitten zoveel tegenstrijdigheden dat 
kennis vanuit sourcingspecialisten als METRI waarde-
vol is bij het evalueren en bepalen van de juiste tarie-
ven. Wij helpen u daar graag bij. Kijk op metrigroup.
com/contact hoe u met ons in contact kunt treden en 
wij staan u graag te woord.

Verantwoording
De gegevens zijn gebaseerd op een in het najaar van 
2015 uitgevoerde benchmarkstudie naar inhuurtarieven 
van Metri Group waarbij contracten en overeenkom-
sten van 25 organisaties gescreend werden. De partici-
perende bedrijven hebben a.d.h.v. 29 gehanteerde IT 
functieprofielen uurtarieven voor externe inhuur in het 
IT domein aangeleverd. In totaal hebben 25 organisa-
ties deelgenomen aan het onderzoek, waarvan negen 
deelnemende organisaties meer dan 250 IT medewer-
kers in dienst hebben. Deze organisaties hebben 327 
van de 554 tarieven voor functie/niveau combinaties 
aangeleverd. Naast deze combinaties hebben 16 deel-
nemende organisaties ook volumes ingevoerd. Bij deze 
organisaties ging het in totaal om 5247 externen.

De deelnemende bedrijven hebben daarnaast algemene 
vragen beantwoord ten aanzien van de organisatie en 
verwachtingen in het kader van ontwikkelingen van de 
externe inhuur. Deze benchmarkstudie werd verricht 
in opdracht van FastFlex. Deze organisatie heeft ook 
een interessante whitepaper studie uitgebracht naar 
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deze content. Meer informatie hierover is te vinden op 
http://www.fastflex.nl/nl-nl/media/whitepapers/white-
paper-benchmarking-2015-2016.




