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Managementsamenvatting 

Stichting CA-ICT (hierna: CA-ICT) heeft Dialogic innovatie & interactie (hierna: Dialogic) 

gevraagd om een monitor te ontwikkelen om de duurzame inzetbaarheid van de ICT-sector 

in kaart te brengen. Dit rapport betreft de vijfde en laatste kwartaalrapportage die in het 

kader van deze monitor wordt uitgebracht. Eerder zijn in het kader van deze monitor al een 

rapportage ten aanzien van de onderzoeksaanpak, een rapportage ten aanzien van de stand 

van zaken en vier kwartaalrapportages verschenen. Ten aanzien van het onderzoek wordt 

ook nog een eindrapport opgesteld waarin de alle resultaten in relatie tot elkaar worden 

besproken. 

Deze rapportage bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel van de rapportage bevat een 

enquête onder ICT’ers en (ICT-)bedrijven. Er is een enquête uitgezet onder meer dan 1.500 

ICT’ers en circa 500 bedrijven met ICT-werknemers. De enquête voor bedrijven is afgeno-

men bij de HR-manager van het betreffende bedrijf. In de enquêtes wordt ingegaan op 

technische en sociale kennis en vaardigheden van ICT’ers, het adaptieve vermogen en de 

motivatie van ICT’ers, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en anderen door bedrijven aan-

geboden voorzieningen. Ook komen enkele mogelijke gevolgen van duurzame inzetbaarheid 

aan bod (o.a. werkprestatie en verloop). Waar relevant zijn uitsplitsingen gemaakt naar per-

soonlijke kenmerken, zoals leeftijd of opleidingsniveau. 

In het tweede onderdeel van de rapportage wordt ingegaan op de vacatureanalyse. In deze 

kwartaalrapportage voeren we een validatieslag uit op de huidige lijst met ICT-vaardigheden 

en gaan we in op een regionale analyse van gevraagde vaardigheden in ICT-vacatures. Er is 

op verschillende manieren een validatieslag uitgevoerd op de gebruikte lijst met ICT-vaar-

digheden. Het doel van deze validatie is om een extra controle uit te voeren op de 

compleetheid van de lijst met vaardigheden. Het gaat hier dus vooral om een verdere gene-

rieke uitbreiding van de gebruikte lijst aan vaardigheden. Hieronder zullen we eerst ingaan 

op de verschillende methoden die we hebben toegepast om de lijst met vaardigheden verder 

aan te vullen. Daarna volgt een analyse over wat voor thema’s er terug te vinden zijn in de 

aanvullingen die we in deze kwartaalrapportage op de lijst met vaardigheden hebben ge-

daan. Gaat het hier bijvoorbeeld om een verdieping en uitbreiding van de reeds opgenomen 

domeinen en vaardigheden, of gaat het hier om nog niet belichte domeinen? 

Uitkomst enquête 

De resultaten van deze meting geven over het algemeen een vergelijkbaar beeld als de 

eerste meting van de monitor die in maart 2020 plaatsvond. Wederom blijkt een deel van 

de ICT’ers sommige typen kennis en vaardigheden te missen die nodig zijn voor de uitvoering 

van hun werk. Dit geldt wat betreft technische kennis en vaardigheden met name voor se-

curity, juridische aspecten, programmeertalen voor webdevelopment en data-analyse. HR-

managers missen in aanvulling daarop ook nog relatief vaak kennis over operating systems 

en software platforms. Ook wordt er verwacht dat er in de toekomst nog meer behoefte zal 

zijn aan kennis rondom security, cloud computing en programmeren. Op sociaal vlak blijkt 

dat een deel van de ICT’ers vaardigheden met betrekking tot plannen en organiseren, com-

municatie en leiderschap mist en ervaart een deel van de HR-managers een gebrek aan 

communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en flexibiliteit onder hun ICT-werknemers. 

Binnen de bedrijfstak wordt veel gebruik gemaakt van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bedrijven bieden met name cursussen en trainingen aan om hun ICT’ers te helpen in het 

ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. In vergelijking met de vorige meting (maart 

2020) is daarnaast het aandeel bedrijven dat E-learning aan hun ICT’ers aanbiedt significant 

toegenomen, mogelijk als gevolg van het thuiswerken in de huidige coronacrisis waarbij 
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online ontwikkelingsmogelijkheden meer voor de hand liggen. Ruim de helft van de ICT’ers 

heeft recent gebruik gemaakt van dergelijke scholingsmogelijkheden, met name om zichzelf 

te verbreden of om bij te blijven. Ook onder oudere ICT’ers worden deze mogelijkheden vaak 

aangegrepen. Het gebruik van scholing wordt in een groot deel van de bedrijven gestimu-

leerd om te zorgen dat ICT-werknemers langer kunnen doorwerken. In vergelijking met de 

eerste meting is daarnaast het aantal bedrijven dat maatregelen neemt in het kader van de 

gezondheid van werknemers om te zorgen dat zij langer kunnen doorwerken significant toe-

genomen. Mogelijk is ook dit een gevolg van de huidige coronacrisis.  

Het overgrote deel van de ICT’ers voelt zichzelf gemotiveerd, ervaart regie over zijn/haar 

werkzaamheden en is goed in staat om zichzelf aan te passen aan veranderingen in zijn/haar 

werk. ICT’ers hechten waarde aan het bijdragen aan iets waardevols in hun werk, al wordt 

dat door HR-managers in mindere mate herkend. Dit kan een aanknopingspunt zijn om de 

duurzame inzetbaarheid van ICT’ers verder te vergroten. 

Over het algemeen voelen ICT’ers zich goed in staat om hun werk uit te voeren. Met het oog 

op de uitkomsten van duurzame inzetbaarheid is het beeld voor ICT’ers net als bij de eerste 

meting gunstig. Hun werkprestatie is goed, ze schatten hun kansen op de arbeidsmarkt 

positief in en het verloop en verzuim onder ICT’ers is ongeveer gelijk aan de algemene cijfers 

in de bedrijven. Het is opvallend dat de verzuimduur over het algemeen afneemt met leeftijd. 

Dit bleek ook al uit de eerste meting. 

Uitkomst vacature-analyse 

Door gebruik te maken van verschillende methoden hebben we de huidige lijst met vaardig-

heden aan weten te vullen met nog eens 165 vaardigheden. Daarnaast is voor reeds 

opgenomen vaardigheden ook de dekking verbeterd door meerdere spellingswijzen in de lijst 

te betrekken. Deze validatie laat zien dat er niet veel vaardigheden bleken te ontbreken. 

Daarentegen blijken deze nieuwe vaardigheden in zo’n 37% van de vacatures uit 2019 voor 

te komen. Kijkend vanuit een thematisch perspectief blijkt UI-design een consistente groep 

te zijn binnen de lijst met aanvullingen. Dit geldt ook voor vaardigheden rondom Embedded 

Systems. 

In de regionale analyse is bekeken hoe de vraag naar bepaalde vaardigheden verdeeld is 

over de verschillende arbeidsmarktregio’s in Nederland. Web-based vaardigheden en SQL 

komen in alle arbeidsmarktregio’s in de top 5 van meest gevraagde vaardigheden voor. Over 

tijd maakt HTML in veel regio’s plaats voor Javascript en SQL. In het oosten van het land 

lijkt er meer een nadruk te liggen op vaardigheden voor applicatieontwikkeling, zoals C# en 

.NET. In de drie metropoolregio’s en Groningen is het aandeel ICT-vacatures waarin ge-

vraagd wordt naar vaardigheden over data science en AI het grootst. Het aandeel ICT-

vacatures waarin gevraagd wordt naar cybersecurityvaardigheden is daarentegen het groot-

ste in de omgeving van Den Haag, het midden van het land en Groningen. 
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1 Duurzame inzetbaarheid volgens 

ICT’ers en HR-managers 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd uit de enquêtes die uit-

gezet zijn onder ICT’ers en HR-managers van bedrijven met ICT-werknemers. De enquêtes 

zijn gericht op een aantal persoonlijke en contextfactoren die relateren aan de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers, zoals kennis en vaardigheden, motivatie en leer- en ontwik-

kelingsmogelijkheden. Ook komen uitkomsten van duurzame inzetbaarheid aan bod, zoals 

werkprestatie en verzuim.  

Het volledige conceptuele raamwerk omtrent duurzame inzetbaarheid is in eerdere rappor-

tages toegelicht.1 De uitkomsten van dit onderdeel zijn ook te raadplegen via: https://pr-

edict.nl/duurzame-inzetbaarheid.  

Er zijn verschillende steekproeven gebruikt bij de enquêtes voor ICT’ers en bedrijven. Mo-

gelijk overlap tussen de steekproeven (dat wil zeggen het bevragen van ICT’ers en HR-

managers van hetzelfde bedrijf) berust op toeval. Per bedrijf is steeds één ICT’er bevraagd.  

1.2 Achtergrondkenmerken 

De vragenlijst voor ICT’ers is beantwoord door 1.525 ICT’ers. Enkele achtergrondkenmerken 

van de respondenten zijn weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Achtergrondkenmerken bevraagde ICT'ers. 

De ICT’ers werken in verschillende sectoren en er bestaat een grote variëteit in de beroepen 

die ICT’ers uitvoeren. Naast de ICT-sector, waarin 41% van de ICT’ers werkzaam is, zijn de 

groot- en detailhandel, de industrie, advisering en onderzoek en de financiële dienstverlening 

de meest voorkomende sectoren. Ook bestaat er grote variëteit in de beroepen die ICT’ers 

uitvoeren. Het vaakst zijn zij software developer, ICT-consultant, helpdeskmedewerker ICT 

of systeembeheerder.  

 

1 Zie Grond, A., Jelicic, N., Sahebali, W., Te Velde, R., Van der Klink, J. & Veldman, J. (2019). Duurzame 

inzetbaarheid ICT’ers – Rapportage onderzoeksaanpak; A., Jelicic, N., Sahebali, W., Te Velde, R., Van 

der Klink, J. & Veldman, J. (2019). Duurzame inzetbaarheid ICT’ers – Stand van zaken. 
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De steekproef komt in grote lijnen overeen met de populatie ICT’ers in Nederland als we 

kijken naar de verdeling op basis van geslacht en sectoren.2 De verdeling op basis van dienst-

verband, opleidingsniveau en leeftijd wijkt enigszins af van de populatie ICT’ers. In de 

steekproef zitten relatief minder ICT’ers met een vast dienstverband en meer ICT’ers met 

een tijdelijk dienstverband en zelfstandige ICT’ers. De verdeling naar opleidingsniveau is niet 

volledig vergelijkbaar doordat er in de databestanden verschillende categorieën worden ge-

bruikt, maar de steekproef bevat relatief meer ICT’ers met een HBO/WO-achtergrond en 

minder ICT’ers met een MBO-achtergrond. Wat betreft leeftijd kent de steekproef een lichte 

oververtegenwoordiging van ICT’ers die aan het begin van hun loopbaan zitten (15-24 jaar).  

De vragenlijst voor bedrijven met ICT-werknemers is door 521 HR-managers ingevuld. 40% 

van de bedrijven waar deze HR-managers werkzaam zijn behoren tot de ICT-sector. De 

grootste groep bedrijven heeft tussen de 2 en 10 werknemers in dienst (52%), waarvan er 

gemiddeld 2,5 ICT’er zijn. Deze managers geven aan dat de gemiddeld 16% van de ICT’ers 

in hun bedrijf ouder is dan 55 jaar, wat overeenkomt met de verdeling binnen de populatie 

ICT’ers. In lijn met de vragenlijst voor ICT’ers zijn volgens managers de meeste ICT-werk-

nemers (zeer) hoog geschoold3. HR-managers geven wel iets vaker aan dat hun ICT’ers een 

vast contract hebben dan de ICT’ers zelf. 

Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt met de eerste enquête die is uitgevoerd voor dit 

onderzoek. In de meeste gevallen worden daarbij de uitkomsten tegenover elkaar gezet. 

Slechts in een aantal gevallen is daarbij ook gekeken of het verschil tussen deze metingen 

significant is.  

1.3 Persoonlijke factoren 

1.3.1 Kennis en vaardigheden  

De kennis en vaardigheden van een individu bepalen de mate van aansluiting bij een huidige 

of toekomstige functie.4 Figuur 2 laat zien in welke mate ICT’ers en HR-managers tekorten 

ervaren met betrekking tot verschillende typen technische kennis en vaardigheden. 

ICT’ers geven het vaakst aan dat zij te weinig kennis hebben op het gebied van security 

(19%), juridische aspecten (17%), programmeertalen voor webdevelopment (16%) en data-

analyse, algoritmes en statistiek (15%). Dit beeld is vergelijkbaar met de resultaten van de 

eerste meting van deze monitor die in maart 2020 plaatsvond.  

Uit een uitsplitsing naar leeftijdscategorieën blijkt dat in bijna alle leeftijdsgroepen een tekort 

aan kennis op het gebied van security het vaakst aangegeven wordt (m.u.v. de ICT’ers van 

25-34 jaar oud) en met name een rol speelt bij de oudste ICT’ers: 37% van de ICT’ers van 

65 jaar en ouder ervaart een kennisgebrek5. Ook het tekort aan juridische kennis wordt in 

alle leeftijdsgroepen relatief vaak genoemd. Het gebrek aan kennis van programmeertalen 

voor webdevelopment speelt vooral een rol bij ICT’ers tussen de 25 en 34 jaar en minder bij 

de andere leeftijdscategorieën. Een kennisgebrek op het gebied van data-analyse, algoritmes 

en statistiek komt vaker voor bij ICT’ers tot 55 jaar (15-17%) en minder vaak bij ICT’ers 

 

2 Zie https://pr-edict.nl/ict-arbeidsmarkt voor beroepsgroepcijfers uit 2019. Beroepen zijn niet goed te 

vergelijken door het gebruik van andere categorieën.  

3 HBO/WO bachelor en/of master/doctor. 

4 Schaufeli, W. (2011). Sustainability from a psychological perspective: a matter of ‘fit’. Best before: 

about the urgency of sustainable employability in the Netherlands. Zaltbommel: Uitgeverij Thema. 

5 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er in deze groep sprake is van een laag aantal respondenten, 

namelijk 35.  
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ouder dan 55 jaar (8-9%). Het afnemende kennisgebrek op dit gebied bij oudere ICT’ers 

bleek ook al uit de eerste meting.  

Ook HR-managers zien het vaakst een tekort aan kennis op het gebied van juridische aspec-

ten (20%) en security (18%). Daarnaast wordt door HR-managers ook een gebrek aan 

kennis over operating systems en software platforms relatief vaak genoemd (18%). In ver-

gelijking met de eerste meting geven minder HR-managers aan dat hun ICT’ers een tekort 

aan kennis en vaardigheden op het gebied van data-analyse, algoritmes en statistiek (nu 

16% t.o.v. 21% in de eerste meting) en programmeertalen voor mobile development (nu 

11% t.o.v. 18% in de eerste meting) hebben.  

 

Figuur 2. Gebrek aan technische kennis en vaardigheden volgens ICT'ers en HR-managers. 

Figuur 3 toont de mate waarin ICT’ers en HR-managers tekorten ervaren met betrekking tot 

de sociale kennis en vaardigheden van ICT’ers. Hierin is te zien dat ICT’ers naar eigen 

zeggen het vaakst een gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van plannen en 

organiseren ervaren (17%). Ook communicatievaardigheden en leiderschapsvaardigheden 

worden relatief vaak genoemd (respectievelijk 15% en 14%). Een uitsplitsing naar de ver-

schillende leeftijdscategorieën laat zien (niet opgenomen in de figuur) dat binnen bijna alle 

leeftijdscategorieën een gebrek aan deze typen kennis en vaardigheden relatief vaak ge-

noemd worden. ICT’ers van 55 jaar of ouder ervaren bij bijna alle vormen van sociale kennis 

en vaardigheden minder vaak een tekort dan jongere ICT’ers.  

Ongeveer een kwart van de HR-managers geeft aan communicatievaardigheden te missen 

bij de ICT’ers in hun bedrijf (26%). Dit aandeel is beduidend hoger dan het aandeel ICT’ers 

dat zegt communicatievaardigheden te missen. Na communicatievaardigheden noemen HR-

managers het vaakst een gebrek aan flexibiliteit en klantgerichtheid bij ICT’ers (beiden 

15%). Ook hier is het verschil met wat de ICT’ers zelf aangeven relatief groot (bij beide 

typen kennis en vaardigheden ervaart 7% van de ICT’ers een tekort). Op bijna alle typen 

sociale kennis en vaardigheden geven HR-managers relatief vaker dan ICT’ers aan een ken-

nisgebrek te ervaren (m.u.v. leiderschapsvaardigheden en plannen en organiseren). De 
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resultaten van deze meting op het gebied van een gebrek aan sociale kennis en vaardigheden 

geven een vergelijkbaar beeld als de eerste meting (maart 2020).  

 

Figuur 3. Gebrek aan sociale kennis en vaardigheden volgens ICT'ers en HR-managers. 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de ICT-sector zijn de ICT’ers ook gevraagd welk 

type kennis en vaardigheden zij verwachten over 3 jaar niet meer voldoende te hebben. Het 

vaakst genoemd zijn kennis en vaardigheden op het gebied van security, cloud computing 

en programmeren. Ook de HR-managers verwachten dat hun organisatie over 3 jaar vooral 

op deze gebieden een sterke behoefte heeft aan kennis. Aanvullend hierop wordt door HR-

managers ook relatief vaak kennis over software development genoemd. Met betrekking tot 

sociale kennis en vaardigheden voorzien ICT’ers een toekomstig tekort aan kennis op het 

gebied van communicatievaardigheden. Dit wordt eveneens aangegeven door HR-managers, 

die daarnaast ook nog aangeven te verwachten dat hun organisatie over 3 jaar een sterke 

behoefte heeft aan klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen van ICT’ers.  

Van de ICT’ers die een kennisgebrek verwachten op de middellange termijn (3 jaar) geeft 

ruim de helft aan een opleiding of cursus nodig te hebben om de benodigde kennis en vaar-

digheden op te doen (52%). ICT’ers vinden het over het algemeen belangrijk dat hun werk 

mogelijkheden biedt om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, 82% vindt dit belangrijk of 

zeer belangrijk. 78% van de ICT’ers geeft aan dat hun werk de mogelijkheid biedt om kennis 

en vaardigheden te ontwikkelen en 64% van de ICT’ers zegt dat het hun ook daadwerkelijk 

lukt om in hun werk kennis en vaardigheden te ontwikkelen.  

1.3.2 Adaptief vermogen en zelfregie  

De snelle technologische ontwikkelingen vergen van ICT’ers dat zij zich continu blijven aan-

passen. Hiertoe is een zekere mate van adaptief vermogen en zelfregie van belang. Over het 

algemeen is het beeld voor ICT’ers op dit vlak positief; het merendeel van de ICT’ers kan 

zich vinden in de stellingen die worden weergegeven in Figuur 4. Zo geeft bijna 80% van de 

ICT’ers aan zich makkelijk te kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden en is ruim 
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twee derde van de ICT’ers betrokken bij belangrijke beslissingen in hun werk. De resultaten 

uit deze meting komen grofweg overeen met de resultaten uit de eerste meting (maart 

2020). Uit een uitsplitsing naar leeftijd blijkt dat de mate waarin deze stellingen van toepas-

sing zijn over het algemeen iets toeneemt met leeftijd. Een uitzondering hierop is de stelling 

‘Ik gebruik veranderingen binnen mijn werk als een kans om mezelf te ontwikkelen’. Bij deze 

stelling geven ICT’ers tussen de 35 en 54 juist het vaakst aan zich hierin te kunnen vinden. 

De stellingen zijn eveneens voorgelegd aan de HR-managers.6 Ook het merendeel van de 

HR-managers vindt deze stellingen van toepassing op hun ICT’ers.  

 

Figuur 4. Adaptief vermogen en mate van zelfregie van ICT'ers volgens ICT'ers. 

1.3.3 Motivatie en attitude 

Werknemers zullen gemotiveerd zijn als zij naar hun idee met hun functie een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren en wanneer hun functie ze biedt wat ze belangrijk vinden. 82% van 

de ICT’ers voelt zich (in zeer grote mate) gemotiveerd om zijn/haar werk te doen. HR-ma-

nagers ervaren dit ook: 76% van de HR-managers geeft aan dat de ICT-werknemers in hun 

organisatie gemotiveerd zijn om hun werk te doen. Deze percentages liggen iets hoger dan 

in de eerste meting: in maart 2020 gaf 80% van de ICT’ers aan gemotiveerd te zijn en had 

72% van de HR-managers de indruk dat de ICT’ers in hun bedrijf gemotiveerd waren. Een 

uitsplitsing naar leeftijd laat zien dat in iedere leeftijdscategorie het aandeel ICT’ers dat zich 

gemotiveerd voelt rond de 80% ligt (wel of in zeer grote mate, zie Figuur 5). Het aandeel 

ICT’ers dat zichzelf in zeer grote mate gemotiveerd vindt, wordt over het algemeen iets 

groter naarmate ICT’ers ouder worden.  

 

6 Met uitzondering van de stelling over het gebruiken van ontwikkelingen in het werk voor persoonlijke 

ontwikkeling, omdat we hierbij verwachten dat dit voor HR-managers lastiger in te schatten is.  
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Figuur 5. Motivatie ICT'ers. 

Het overgrote deel van de ICT’ers geeft aan het belangrijk te vinden om in zijn/haar werk 

een bijdrage te leveren aan het creëren van iets waardevols (86%). 78% van de ICT’ers 

geeft aan dat hun werk voldoende mogelijkheden biedt om dat te doen en 72% geeft aan 

dat het ook daadwerkelijk lukt om bij te dragen aan het creëren van iets waardevols. Dit 

percentage ligt hoger dan bij de eerste meting, waarbij 62% van de ICT’ers aangaf dat zij 

hier daadwerkelijk in slagen.  

Volgens HR-managers worden ICT’ers gemotiveerd als zij hun werk grotendeels zelf kunnen 

invullen (48%, zie Figuur 6). Ook het optimaal kunnen benutten van kennis en vaardigheden 

(45%) en het kunnen ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden (44%) dragen volgens 

een groot deel van de HR-managers bij aan de motivatie van ICT-werknemers. Zoals ook al 

bleek uit de eerste meting draagt volgens HR-managers het nut van het werk in mindere 

mate bij aan de motivatie van ICT’ers, terwijl ICT’ers het bijdragen aan het creëren van iets 

waardevols over het algemeen belangrijk vinden. Deze perceptie van HR-managers kan er-

toe bijdragen hoe het (HR)-management duurzame inzetbaarheid wil vergroten, waarbij het 

mogelijk zou kunnen zijn dat dit aspect te weinig aandacht krijgt. 
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Figuur 6. Redenen voor motivatie ICT'ers volgens HR-managers. 

Om de motivatie van ICT’ers te vergroten biedt 46% van de HR-managers opleidingen aan. 

Ook proberen HR-managers hun ICT-werknemers te motiveren door goede primaire en se-

cundaire arbeidsvoorwaarden (53%) en regelmatige gesprekken over wat werknemers 

belangrijk vinden in hun werk (51%). Dit is belangrijk, gezien de eerdergenoemde bevinding 

dat ICT’ers het creëren van iets waardevols belangrijker vinden dan HR-managers lijken te 

denken. Deze gesprekken stellen HR-managers in staat om maatregelen ter vergroting van 

de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers beter af te stemmen op de behoeften van werkne-

mers. 

Met het oog op de toekomst denkt 28% van de HR-managers dat ontwikkelingen in de ICT-

sector het werk interessanter zullen maken voor hun ICT’ers.  

1.4 Contextfactoren 

1.4.1 Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden  

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat werknemers in staat zijn om hun 

kennis en vaardigheden op peil te houden en daarmee een goede aansluiting met hun functie 

kunnen behouden. 55% van de ICT’ers heeft in de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus 

gevolgd of begeleiding of coaching ontvangen. Dit percentage neemt af met leeftijd. Net als 

bij de eerste meting (maart 2020) zijn de belangrijkste redenen voor het volgen van een 

opleiding, cursus, begeleiding of coaching om bij te blijven (52%) en om te verbreden (49%). 

Jongere ICT’ers (tot en met 34 jaar) geven relatief minder vaak aan dan oudere ICT’ers dat 

bijblijven de reden voor het volgen van een opleiding is geweest. Bij ICT’ers van 35 jaar en 

ouder is bijblijven voor meer dan de helft van de ICT’ers die een opleiding gevolgd heeft de 

reden om dit te doen. Voor jongere ICT’ers zal bijblijven minder relevant zijn, omdat zij 

recenter hun opleiding hebben afgerond. Het volgen van een opleiding om te verbreden 

speelt in alle leeftijdscategorieën een rol. Hierbij is geen duidelijke trend te zien over leeftijd.  
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Figuur 7. Mate waarin 'bijblijven' en 'verbreden' als reden voor het volgen van leer- en ontwikkelings-

mogelijkheden uitgesplitst naar leeftijd. 

Manieren om technische en sociale kennis en vaardigheden te ontwikkelen zijn het volgen 

van opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, het ontvangen van begeleiding of coa-

ching, E-learning en het bijwonen van congressen of lezingen. Cursussen en trainingen 

worden door de bedrijven van de bevraagde HR-managers het vaakst aangeboden (respec-

tievelijk 47% en 46% van de bedrijven). Ook E-learning (35%), inhoudelijke begeleiding 

(34%), complete opleidingen (33%) en coaching (32%) worden in ongeveer een derde van 

de bedrijven aangeboden. 29% van de HR-managers geeft daarnaast aan workshops aan te 

bieden. Het volgen van congressen en/of lezingen wordt minder vaak als mogelijkheid aan-

geboden (17%). Opvallend in vergelijking met de eerste meting is dat het aandeel bedrijven 

dat E-learning aanbiedt significant7 is toegenomen. Tijdens de eerste meting gaf 28% van 

de HR-managers aan E-learning aan te bieden aan hun ICT’ers, ten opzichte van 35% bij 

deze meting (zie Figuur 8). Hoogstwaarschijnlijk kan dit verklaard worden door de huidige 

coronacrisis, waardoor ICT’ers vaker thuiswerken.8 Digitale leer- en ontwikkelingsmogelijk-

heden zoals E-learning liggen in deze periode meer voor de hand. Ook het aandeel bedrijven 

dat begeleiding en coaching aanbiedt is toegenomen, maar deze verschillen zijn niet signifi-

cant. Het is gezien de focus op Leven Lang Ontwikkelen wel relevant om te zien dat er meer 

bedrijven begeleiding en coaching aanbieden.  

 

7 Uitgaande van een significantieniveau van 0,05. 

8 Zie CBS (2020). ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis. [cbs.nl]  
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Figuur 8. Aanbod van verschillende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in meting maart 2020 en me-

ting maart 2021. 

1.4.2 Sociale omgevingsfactoren 

Sociale omgevingsfactoren, zoals maatregelen die binnen de bedrijfscontext aangeboden 

worden of sociale steun, kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van individuen. 

HR-managers geven aan dat zij, om ICT’ers langer te kunnen laten doorwerken, met name 

scholings- en/of cursusdeelname stimuleren (37%, zie Figuur 9). Omscholing naar een an-

dere functie komt minder vaak voor (12%). In Figuur 9 is de mate waarin verschillende 

voorzieningen aangeboden worden op basis van deze meting en de eerste meting van deze 

monitor opgenomen. De mate waarin bedrijven maatregelen treffen op het gebied van ge-

zondheidsbeleid is het afgelopen jaar significant9 toegenomen. Mogelijk heeft dit te maken 

met de gezondheidsmaatregelen die werkgevers getroffen hebben in verband met de huidige 

coronacrisis. Veranderingen met betrekking tot de overige voorzieningen in Figuur 9 zijn niet 

significant.  

 

9 Uitgaande van een significantieniveau van 0,05. 
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Figuur 9. Gebruik van voorzieningen om ICT'ers langer te laten doorwerken in meting maart 2020 en 

meting 2 maart 2021. 

In het kader van sociale steun geeft het merendeel van de HR-managers (57%) aan dat in 

hun bedrijf niet de cultuur heerst dat werknemers hun privéleven op de tweede plaats zetten. 

14% geeft daarentegen aan dat dat wél zo is. Ook schat twee derde van de HR-managers in 

dat hun ICT-werknemers waardevolle sociale contacten hebben op hun werk. 

1.5 Uitkomstfactoren 

Duurzaam inzetbare medewerkers voelen zichzelf in staat om hun werk uit te voeren. 85% 

van de ICT’ers geeft aan dat gevoel te hebben. 81% van de ICT’ers heeft daarnaast het 

gevoel dat hun (werk)omgeving ze in staat stelt om hun werk uit te voeren. In de eerste 

meting lagen deze percentages iets hoger (respectievelijk 88% en 83%), maar deze afname 

is niet significant. Het aandeel ICT’ers dat zich in staat voelt om zijn/haar werk uit te voeren 

ligt in de twee jongste leeftijdscategorieën (15-24: 77% en 25-34: 83%) iets lager dan bij 

de ICT’ers vanaf 35 jaar (87-89%). In de oudste leeftijdsgroepen kan echter wel sprake zijn 

van een selectie-effect: ICT’ers die zich niet meer in staat voelen om te werken, zullen waar-

schijnlijk stoppen. Gemiddeld willen ICT’ers door blijven werken tot ze 63 jaar en 9 maanden 

oud zijn. 

Duurzame inzetbaarheid kan een aantal positieve gevolgen hebben, zoals een hogere werk-

prestatie, minder verzuim, minder verloop en meer kansen op de interne en externe 

arbeidsmarkt. ICT’ers waarderen hun eigen werkprestatie met een 7,7 op een schaal van 0-

10, wat ongeveer gelijk is aan de score die HR-managers hun ICT-werknemers geven (7,8). 

Oudere ICT’ers geven zichzelf over het algemeen een iets hogere score. Deze resultaten 

komen overeen met de eerste meting. 

28% van de ICT’ers heeft in het afgelopen halfjaar verzuimd. Gemiddeld duurde dat verzuim 

2,8 dag. Dat is een dag meer dan bij de eerste meting, vermoedelijk in verband met de 

huidige coronacrisis en de impact daarvan op de gezondheid. Er is net als bij de eerste meting 
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een duidelijke trend te zien als we kijken naar de leeftijd van ICT’ers (zie Figuur 9). Oudere 

ICT’ers melden zich minder vaak ziek dan jongere ICT’ers en het verzuim is gemiddeld ook 

van kortere duur. Een mogelijke verklaring hiervoor zou een met leeftijd toenemend arbeids-

ethos kunnen zijn. Hoewel dit een veronderstelling is, lijkt de bevinding dat oudere ICT’ers 

vaker aangeven in zeer grote mate gemotiveerd te zijn (zie paragraaf 1.3.3) hierbij aan te 

sluiten. 

Het ziekteverzuim onder vrouwelijke ICT’ers ligt iets hoger dan bij mannen. Dit bleek ook al 

uit de eerste meting. In het afgelopen halfjaar heeft 39% van de vrouwen één dag of meer 

verzuimd, met een gemiddelde verzuimduur van 3 dagen. Bij mannen is dit 26% en gemid-

deld 2,7 dag.10 Dat vrouwelijke en ICT’ers vaker en langer verzuimen, sluit aan bij de 

algemene Nederlandse cijfers over ziekteverzuim.11 Het grootste deel van de HR-managers 

geeft aan dat het ziekteverzuim onder ICT’ers ongeveer gelijk is aan het verzuim onder 

andere werknemers binnen de organisatie (49%). 25% van de managers geeft aan dat 

ICT’ers minder of beduidend minder verzuimen en 16% aangeeft dat het verzuim juist hoger 

ligt. 

 

Figuur 10. Aandeel ICT'ers met verzuim in de afgelopen 6 maanden en gemiddelde verzuimduur. 

Het verloop onder ICT’ers is volgens 53% van de HR-managers min of meer gelijk aan het 

algemene verloop binnen de organisatie. Volgens een deel van de managers (16%) is het 

verloop onder ICT’ers juist hoger dan gemiddeld en 21% geeft aan dat er minder verloop is 

binnen de ICT-afdeling. 

Met betrekking tot de kansen op de interne en externe arbeidsmarkt is het merendeel van 

de ICT’ers gerust: net als bij de eerste meting geeft 84% aan te verwachten voldoende 

 

10 0,2% van zowel de mannelijke als de vrouwelijke ICT’ers heeft 30 dagen of meer verzuimd. Het is 

dus niet te verwachten dat eventuele gevallen van zwangerschapsverlof het beeld omtrent verzuim 

sterk verstoord hebben.  

11 Zie [www.volksgezondheidenzorg.info]  
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mogelijkheden te hebben om bij de huidige werkgever of een andere werkgever aan het 

werk te blijven. Dit percentage is iets lager voor de ICT’ers tussen de 15 en de 24 jaar en 

de ICT’ers van 65 jaar en ouder (beide 77%) in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen 

(tussen de 82% en 87%). 66% van de HR-managers geeft aan te denken dat ICT’ers ge-

makkelijk een andere baan bij een andere werkgever kunnen vinden, wederom vergelijkbaar 

met de eerste meting die in maart 2020 plaatsvond (67%). 

1.6 Conclusie 

De resultaten van deze meting geven over het algemeen een vergelijkbaar beeld als de 

eerste meting van de monitor die in maart 2020 plaatsvond. Wederom blijkt een deel van 

de ICT’ers sommige typen kennis en vaardigheden te missen die nodig zijn voor de uitvoering 

van hun werk. Dit geldt wat betreft technische kennis en vaardigheden met name voor se-

curity, juridische aspecten, programmeertalen voor webdevelopment en data-analyse. HR-

managers missen in aanvulling daarop ook nog relatief vaak kennis over operating systems 

en software platforms. Ook wordt er verwacht dat er in de toekomst nog meer behoefte zal 

zijn aan kennis rondom security, cloud computing en programmeren. Op sociaal vlak blijkt 

dat een deel van de ICT’ers vaardigheden met betrekking tot plannen en organiseren, com-

municatie en leiderschap mist en ervaart een deel van de HR-managers een gebrek aan 

communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en flexibiliteit onder hun ICT-werknemers. 

Binnen de bedrijfstak wordt veel gebruik gemaakt van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bedrijven bieden met name cursussen en trainingen aan om hun ICT’ers te helpen in het 

ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. In vergelijking met de vorige meting (maart 

2020) is daarnaast het aandeel bedrijven dat E-learning aan hun ICT’ers aanbiedt significant 

toegenomen, mogelijk als gevolg van het thuiswerken in de huidige coronacrisis waarbij 

online ontwikkelingsmogelijkheden meer voor de hand liggen. Ruim de helft van de ICT’ers 

heeft recent gebruik gemaakt van dergelijke scholingsmogelijkheden, met name om zichzelf 

te verbreden of om bij te blijven. Ook onder oudere ICT’ers worden deze mogelijkheden vaak 

aangegrepen. Het gebruik van scholing wordt in een groot deel van de bedrijven gestimu-

leerd om te zorgen dat ICT-werknemers langer kunnen doorwerken. In vergelijking met de 

eerste meting is daarnaast het aantal bedrijven dat maatregelen neemt in het kader van de 

gezondheid van werknemers om te zorgen dat zij langer kunnen doorwerken significant toe-

genomen. Mogelijk is ook dit een gevolg van de huidige coronacrisis.  

Het overgrote deel van de ICT’ers voelt zichzelf gemotiveerd, ervaart regie over zijn/haar 

werkzaamheden en is goed in staat om zichzelf aan te passen aan veranderingen in zijn/haar 

werk. ICT’ers hechten waarde aan het bijdragen aan iets waardevols in hun werk, al wordt 

dat door HR-managers in mindere mate herkend. Dit kan een aanknopingspunt zijn om de 

duurzame inzetbaarheid van ICT’ers verder te vergroten. 

Over het algemeen voelen ICT’ers zich goed in staat om hun werk uit te voeren. Met het oog 

op de uitkomsten van duurzame inzetbaarheid is het beeld voor ICT’ers net als bij de eerste 

meting gunstig. Hun werkprestatie is goed, ze schatten hun kansen op de arbeidsmarkt 

positief in en het verloop en verzuim onder ICT’ers is ongeveer gelijk aan de algemene cijfers 

in de bedrijven. Het is opvallend dat de verzuimduur over het algemeen afneemt met leeftijd. 

Dit bleek ook al uit de eerste meting. 
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2 Vacature-analyse 

In deze kwartaalrapportage voeren we een validatieslag uit op de huidige lijst met ICT-

vaardigheden en gaan we in op een regionale analyse van gevraagde vaardigheden in ICT-

vacatures. 

2.1 Validatie vaardigheden 

Er is op verschillende manieren een validatieslag uitgevoerd op de gebruikte lijst met ICT-

vaardigheden. Het doel van deze validatie is om een extra controle uit te voeren op de 

compleetheid van de lijst met vaardigheden. Het gaat hier dus vooral om een verdere uit-

breiding van de gebruikte lijst aan vaardigheden. Hieronder wordt eerst ingegaan op de 

verschillende methoden die zijn toegepast om de lijst met vaardigheden verder aan te vullen. 

Daarna volgt een analyse over wat voor thema’s er terug te vinden zijn in de aanvullingen 

die in deze kwartaalrapportage op de lijst met vaardigheden zijn gedaan. Gaat het hier bij-

voorbeeld om een verdieping en uitbreiding van de reeds opgenomen domeinen en 

vaardigheden, of gaat het hier om nog niet belichte domeinen? 

2.1.1 Methoden 

Inhoudelijke scan vacatures 

In eerste instantie is steekproefsgewijs door de vacatureteksten gegaan om te zien of er 

bepaalde thema’s aan vaardigheden worden benoemd die niet direct te relateren zijn aan de 

domeinen die we in de eerdere kwartaalrapportages hebben besproken. Hierbij is ook geke-

ken naar de verdeling van de typen beroepen waar de vacatures op gericht zijn. Een groot 

deel hiervan is natuurlijk toe te kennen aan functies als developer en systeembeheerder 

welke al in de nulmeting zijn behandeld. Het doel van deze aanvulling is om te kijken of er 

uit de vacaturedata specifieke functies naar voren kwamen die niet daaronder kunnen wor-

den geschaard én een eigen unieke set aan vaardigheden hebben. 

Aanvullingen uit bestaande lijsten met vaardigheden 

Door gebruik te maken van publieke lijsten aan ICT-vaardigheden is geprobeerd om de be-

staande lijst verder aan te vullen. Eerst is er het verschil genomen tussen onze lijst en die 

andere lijsten. Dit levert een lijst op met vaardigheden die nog niet eerder in de analyses 

werden meegenomen. Van deze set is er gekeken naar welke van deze vaardigheden über-

haupt in de vacaturedata genoemd worden. Na een handmatige controle over deze lijst zijn 

enkel de daaruit volgende vaardigheden meegenomen waaruit blijkt dat het een specifieke 

relevante ICT-vaardigheid is. 

Uitbreiding schrijfwijzen 

Het algoritme dat gebruikt wordt voor de tellingen van vaardigheden zoekt naar een exacte 

match voor iedere term. In een tekst komen er echter meerdere schrijfwijzen van woorden 

voor. Zo kan een woord in zowel het enkelvoud als meervoud worden genoemd, of er kan 

een extra spatie in het woord staan. Voorheen werden deze schrijfwijzen handmatig opge-

steld, maar nu hebben we dat gedeeltelijk op een geautomatiseerde manier weten aan te 

vullen. Aan de hand van de Levenshtein-afstand is er in de vacaturetekst gezocht naar an-

dere schrijfwijzen van de reeds in onze lijst opgenomen vaardigheden. Op basis van deze 

informatie hebben we de extra termen aan onze lijst kunnen toevoegen waarmee er dus 

beter gematcht kan worden of een bepaalde vaardigheid in een vacaturetekst voorkomt. 



 

 

2.1.2 Analyse van de validatie 

De hierboven beschreven methoden hebben samen geresulteerd in een lijst met 203 nieuwe 

termen die voorheen nog niet in de lijst met vaardigheden voorkwamen. Hieronder vallen 

165 nieuwe vaardigheden. Deze vaardigheden komen in 37% van de ICT-vacatures uit 2019 

voor. Uit deze lijst komen twee domeinen naar voren die voorheen nog niet in de lijst verte-

genwoordigd waren. Het gaat hier om vaardigheden gerelateerd aan de gebruiksinterface en 

vaardigheden die vooral binnen embedded systems worden toegepast. De andere vaardig-

heden zijn voornamelijk verdeelt over verschillende onderwerpen, van certificering voor 

Microsoft systemen (MCTS) tot aan programmeervaardigheden (RollupJS, Pascal). In Tabel 

1 staat een overzicht van de top 10 nieuwgevonden vaardigheden uit vacatures voor 2019 

met deze validatieslag naar boven is gehaald. Hier komt een drietal vaardigheden naar boven 

dat met clouddiensten te maken heeft: AWS, web services en Microsoft Azure. 

Tabel 1. Top 10 gevraagde vaardigheden uit de validatieslag in ICT-vacatures uit 2019 

Vaardigheid Aantal vacatures 

(2019) 

Aandeel vacatures 

(2019) 

Absolute groei sinds 

2015 

Docker 2.771 3,3% 2.399 

AWS 2.721 3,3% 2.326 

Continuous Integration 1.972 2,4% 643 

web services 1.428 1,7% 18 

Microsoft Certified 

Systems Administrator 

1.397 1,7% 327 

Microsoft Azure 1.351 1,6% 1.028 

user experience 1.318 1,6% -46 

scrum master 1.316 1,6% 571 

microservices 1.257 1,5% 1.169 

Microsoft Certified 

Systems Engineer  

1.242 1,5% -315 

 

In Figuur 11 is weergegeven in hoeveel vacatures per functie deze 165 nieuwe vaardigheden 

in 2019 werden gevraagd. We laten hier alleen de top 10 functies zien met de absoluut 

hoogste aantallen vacatures waarvoor dit het geval is. Hier komen met name developerfunc-

ties naar voren, maar ook een functie als UX Designer. Dat sluit in principe aan op de 

vaardigheden uit Tabel 1. Tevens laat de grafiek zien in welk aandeel van vacatures per 

functie deze vaardigheden gevraagd werden. Daar schieten met name de UX Designer en de 

Devops Engineer erbovenuit. 
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Figuur 11. Aantal en aandeel vacatures waarin naar de gevonden nieuwe vaardigheden wordt gevraagd 

per functie (top 10 naar aantal) voor vacatures uit 2019 

User interface 

Bijna een kwart van de additionele vaardigheden bleek betrekking te hebben op UI (User 

Interface) design. In een tijd waarin ICT-systemen door steeds meer mensen gebruikt wor-

den, in applicaties als websites en mobiele apps, is het belangrijk dat het gebruik ervan zo 

goed mogelijk aansluit op de mensen die er gebruik van maken. Er kan dus niet worden 

volstaan met een technische interface, maar er moet bij het ontwikkelen van applicaties 

worden nagedacht over de uiteindelijke gebruiker ervan.  

Voor de vacaturedata uit het laatste beschikbare jaar (2019) blijkt dat deze UI-vaardigheden 

vooral terug te vinden zijn in vacatures voor UX Designers. Het gaat hier om 579 vacatures. 

Dit is 79% van het totaal aantal vacatures voor UX Designers in dat jaar (zie Figuur 12). Uit 

Figuur 12 blijkt dat de vaardigheden niet alleen terugkomen bij designerfuncties, maar ze 

komen ook terug bij verschillende developerfuncties.  
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Figuur 12. Aantal en aandeel vacatures waarin naar UI-vaardigheden wordt gevraagd per functie (top 

10 naar aantal) voor vacatures uit 2019 

Hieronder (Tabel 2) volgt een overzicht van de 10 meest gevraagde UI-vaardigheden uit 

2019. Terwijl het belang van het werken met user stories of het kunnen toepassen van 

design thinking is toegenomen, lijkt het kunnen maken van een applicatie met een respon-

sive design (een ontwerp dat zich automatisch goed aanpast aan verschillende 

schermgroottes) een stuk minder belangrijk geworden dan in 2015. De vaardigheden lijken 

in eerste instantie redelijk generiek geformuleerd, maar de voorbeelden uit Box 1 laten zien 

dat uit de vacatureteksten naar voren komt dat deze vaardigheden een redelijk centraal 

onderdeel van een functie kunnen zijn.  

Tabel 2. Top 10 gevraagde UI-vaardigheden in ICT-vacatures uit 2019 

Vaardigheid Aantal vacatures 

(2019) 

Aandeel vacatures 

(2019) 

Absolute groei sinds 

2015 

user experience 1318 1,6% -46 

user stories 1088 1,3% 487 

customer experience 656 0,8% 173 

prototyping 551 0,7% 164 

ux design 412 0,5% 176 

design thinking 292 0,4% 257 

responsive design 276 0,3% -420 

visual design 255 0,3% -26 

product design 227 0,3% 47 

customer journeys 213 0,3% 149 
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Box 1. Voorbeelden gebruik UI-vaardigheden in de teksten van ICT-vacatures 

“Als front-end developer staat je werk in het teken van onze webshop en het verbeteren van de 

user experience.” 

“Affiniteit met User Experience en Interaction Design” 

“Daarnaast heb je gevoel voor User Experience en vormgeving” 

“Samen met de Product Owner denk je mee in het beschrijven van user stories” 

“Je bent een expert in interactie ontwerp, prototyping en experience flows” 

 

Naast deze vaardigheden wordt er ook om kennis van specifieke software gevraagd (zie 

Figuur 13). Hierin zie je vooral prototyping en wireframing software terug (Axure, Figma) 

maar ook software voor het automatiseren van gebruikershandelingen (Sikuli, Watir) of het 

testen van software (UserTesting, Testbirds, iMotions). 

 

Figuur 13. Vraag voor verschillende software binnen de UI-vaardigheden over de jaren 

Embedded systems 

Een ander thema dat in deze validatie naar voren kwam was het domein van de embedded 

systems (22 vaardigheden). In Figuur 14 is terug te zien dat deze vaardigheden vooral bij 

vacatures voor Embedded Software Engineers worden gevraagd. Dat is een voor de hand 

liggende observatie, al is het aandeel hier lager dan verwacht. Als we kijken naar wat er dan 

voor vaardigheden in de andere 60% van de vacatures voor Embedded Software Engineers 

worden genoemd, dan komt naar boven dat dit vooral standaard programmeervaardigheden 

zijn die in de vorige kwartaalrapportages al in de analyses meegenomen waren.  
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Figuur 14. Aantal en aandeel vacatures waarin naar Embedded Systems-vaardigheden wordt gevraagd 

per functie (top 10 naar aantal) voor vacatures uit 2019 

De meest gevraagde vaardigheden die hieruit naar voren kwamen voor 2019 zijn internet of 

things, robotics en industrial automation (Tabel 3). De vraag naar deze vaardigheden lijkt in 

absolute zin ook redelijk te zijn gegroeid in de afgelopen jaren. In Box 2 staan een aantal 

voorbeelden van hoe er naar deze vaardigheden wordt gevraagd in de vacatures 

Tabel 3. Top 10 gevraagde Embedded Systems-vaardigheden in ICT-vacatures uit 2019 

Vaardigheid Aantal vacatures 

(2019) 

Aandeel vacatures 

(2019) 

Absolute groei sinds 

2015 

internet of things 1.054 1,3% 791 

robotics 441 0,5% 355 

industrial automation 413 0,5% 105 

Assembly 371 0,4% 41 

Microcontroller 206 0,2% 52 

FPGA 132 0,2% 9 

VHSIC Hardware De-

scription Language 

97 0,1% -4 

SPI 81 0,1% 49 

I2C 76 0,1% 34 

embedded c 61 0,1% 26 

 

Box 2. Voorbeelden gebruik Embedded Systems-vaardigheden in de teksten van ICT-vacatures 

“Je bent er niet vies van om innovaties implementeren, zoals Internet of Things in de productieom-

geving” 

“Ervaring met IoT en het monitoren van producten” 
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"You are passionate about robotics” 

“Affinity with electrical engineering, robotics and mechatronics” 

“Your background: […] network communications related to the industrial automation domain.” 

“You have working experience with industrial Automation” 

2.2 Regionale analyse 

Aan de hand van de uiteindelijke lijst met vaardigheden voeren we hieronder een regionale 

analyse uit. Hieronder wordt uitgewerkt hoe vaardigheden verdeeld zijn over de verschillende 

arbeidsmarktregio’s.  

In Figuur 15 is per arbeidsmarktregio te zien wat de meeste gevraagde vaardigheid was voor 

vacatures uit die regio voor het jaar 2015 en het jaar 2019. Terwijl er in 2015 in veel regio’s 

het meest nog om HTML of SQL werd gevraagd lijkt er op verschillende plekken in 2019 toch 

meer naar Javascript of andere vaardigheden zoals Java of PHP te worden gevraagd. In Tabel 

4 in Bijlage 1 staat een overzicht van de top 5 vaardigheden per arbeidsmarktregio naar 

aandeel van het totaal aantal ICT-vacatures binnen die regio.  

  

 

Figuur 15 Vaardigheid met het hoogste aandeel aan vacatures per arbeidsmarktregio (links: 2015, 

rechts: 2019) 

Terwijl een vaardigheid als SQL en de web development gebaseerde vaardigheden zoals 

HTML, Javascript en PHP in de top vijf van de meeste regio’s terug te vinden is, lijkt een 

vaardigheid als C# juist vooral in Brabant en het oosten van Nederland te worden gevraagd 

(Tabel 4). 
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Om te zien welke vaardigheid er per regio het meest gegroeid is, is er gekeken naar zowel 

de absolute (Figuur 16) als relatieve groei12 (Figuur 17). De omslag die er in Figuur 15 te 

zien was voor de meest gevraagde vaardigheid in arbeidsmarktregio Stedendriehoek en 

Noordwest Veluwe en arbeidsmarktregio Groningen komt hier eveneens terug. Java blijkt 

hier namelijk ook de gevraagde vaardigheid die binnen deze regio’s het meest is gegroeid in 

absolute zin. Verder valt op dat in zowel de cijfers voor de absolute als de relatieve groei 

terug is te zien dat er in verschillende regio’s meer vraag is naar vaardigheden met git en 

.NET-development. 

 

Figuur 16. Vaardigheden met de meeste absolute groei tussen 2015 en 2019 per arbeidsmarktregio 

In de regio’s waar .NET-development in relatieve zin de grootste stijger was tussen 2015 en 

2019, wordt .NET-development ook nog eens bijna 10 keer zoveel gevraagd. In de regio’s 

Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht en Rijnmond wordt de vaardigheid met relatief de groot-

ste stijging in vraag ook meer dan tien keer meer gevraagd dan in 2015. In de rest van het 

 

12 De relatieve groei is gecorrigeerd naar het aantal vacatures binnen het jaar per arbeidsmarktregio. 

Ook zien hier alleen vaardigheden meegenomen die in 2015 in ten minste 10 vacatures voorkwamen. 
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land lijkt er een stuk minder dynamiek te zitten hierin en wordt de relatief grootst gestegen 

vaardigheid maar maximaal 4 keer meer gevraagd ten opzichte van 2015. 

 

Figuur 17. Vaardigheden met de meeste relatieve groei13 tussen 2015 en 2019 per arbeidsmarktregio 

In voorgaande rapportages is er specifiek aandacht besteed aan zowel data science- en AI-

vaardigheden als cybersecurity-vaardigheden. In Figuur 18 wordt gevisualiseerd in welke 

mate vaardigheden met deze onderwerpen terugkomen in de vacatures van iedere specifieke 

regio. Voor de data science- en AI-vaardigheden is een sterke focus te zien rondom de ar-

beidsmarktregio’s Groot-Amsterdam (20% van de vacatures uit deze regio), Rijnmond 

(17%), Midden-Utrecht (16%), en in mindere mate, Zuidoost Brabant (13%) en Groningen 

(13%). Naar cybersecurity-vaardigheden lijkt daarnaast juist meer vraag te zijn in regio 

Haaglanden (13%), Groningen (11%) en rondom het midden van het land (~8%). 

 

 

13 De relatieve groei is gecorrigeerd naar het aantal vacatures binnen het jaar per arbeidsmarktregio. 

Ook zien hier alleen vaardigheden meegenomen die in 2015 in ten minste 10 vacatures voorkwamen. 
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Figuur 18. Aandeel vacatures waarin data science- en AI-vaardigheden (links) of cybersecurity-vaardig-

heden (rechts) worden gevraagd per arbeidsmarktregio in 2019 (het gaat om het aandeel binnen de alle 

ICT-vacatures in de regio) 

2.3 Conclusie 

Door gebruik te maken van verschillende methoden hebben we de huidige lijst met vaardig-

heden aan weten te vullen met nog eens 165 vaardigheden. Daarnaast is voor reeds 

opgenomen vaardigheden ook de dekking verbeterd door meerdere spellingswijzen in de lijst 

te betrekken. Deze validatie laat zien dat er niet veel vaardigheden bleken te ontbreken. 

Daarentegen blijken deze nieuwe vaardigheden in zo’n 37% van de vacatures uit 2019 voor 

te komen. Kijkend vanuit een thematisch perspectief blijkt UI-design een consistente groep 

te zijn binnen de lijst met aanvullingen. Dit geldt ook voor vaardigheden rondom Embedded 

Systems. 

In de regionale analyse is bekeken hoe de vraag naar bepaalde vaardigheden verdeeld is 

over de verschillende arbeidsmarktregio’s in Nederland. Web-based vaardigheden en SQL 

komen in alle arbeidsmarktregio’s in de top 5 van meest gevraagde vaardigheden voor. Over 

tijd maakt HTML in veel regio’s plaats voor Javascript en S L. In het oosten van het land 

lijkt er meer een nadruk te liggen op vaardigheden voor applicatieontwikkeling, zoals C# en 

.NET. In de drie metropoolregio’s en Groningen is het aandeel ICT-vacatures waarin ge-

vraagd wordt naar vaardigheden over data science en AI het grootst. Het aandeel ICT-

vacatures waarin gevraagd wordt naar cybersecurityvaardigheden is daarentegen het groot-

ste in de omgeving van Den Haag, het midden van het land en Groningen.  
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Bijlage 1. Regionale verdeling vaardigheden 

Arbeidsmarkt-

regio 

2015 

Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 

Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

Achterhoek html 20,8% SQL 15,5%  
php 20,1% ERP 13,0%  
CSS 18,1% Javascript 11,9%  
SQL 17,8% C# 11,7%  
Javascript 14,8% php 8,3% 

Amersfoort SQL 19,1% SQL 14,2%  
Java 15,4% Java 10,2%  
Javascript 15,0% Javascript 10,1%  
php 13,7% html 7,9%  
html 12,7% php 7,3% 

Drechtsteden SQL 16,7% Javascript 17,2%  
html 12,4% SQL 16,0%  
C# 12,0% C# 14,9%  
Javascript 11,3% CSS 13,5%  
php 10,9% html 13,3% 

Drenthe SQL 22,7% ITIL 14,0%  
MYSQL 15,2% Javascript 14,0%  
html 13,7% php 13,7%  
ITIL 12,5% html 13,5%  
Javascript 12,1% SQL 12,3% 

Flevoland SQL 17,8% SQL 20,0%  
html 17,6% html 13,6%  
php 16,4% Javascript 9,9%  
Javascript 15,1% CSS 9,0%  
CSS 13,6% php 9,0% 

FoodValley SQL 17,0% SQL 16,3%  
Javascript 13,7% Javascript 13,3%  
C# 13,5% C# 12,5%  
html 13,4% php 11,4%  
CSS 12,3% ERP 11,2% 

     

Arbeidsmarkt-

regio 

2015 

Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 

Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

Friesland html 20,9% Javascript 18,7%  
Javascript 20,2% html 16,1%  
php 16,3% CSS 13,8%  
SQL 15,9% Git 12,1%  
CSS 15,8% C# 12,0% 

Gooi en Vecht-
streek 

Javascript 15,4% SQL 12,9% 

SQL 14,8% Javascript 11,9% 

html 14,7% php 11,2% 

php 13,1% html 11,1% 

CSS 12,8% CSS 9,1% 

Gorinchem Java 15,2% Basic 17,3%  
SQL 14,2% ERP 17,1%  
C# 9,8% SQL 13,6%  
html 9,6% Interfaces  9,7%  
Javascript 9,2% ITIL 6,4% 

Groningen SQL 18,4% Java 17,4%  
Javascript 15,4% Javascript 15,4%  
CSS 14,5% SQL 13,5%  
php 14,4% html 10,3%  
html 14,3% CSS 9,5% 

Groot Amster-
dam 

Javascript 16,6% Javascript 15,9% 

html 16,6% Java 14,4% 

Java 15,6% SQL 14,0% 

SQL 14,2% html 11,5% 

CSS 13,9% python 10,4% 

Haaglanden Java 19,6% SQL 14,0%  
SQL 16,0% Javascript 12,9%  
Javascript 15,1% Java 12,5%  
html 13,9% ITIL 9,0%  
CSS 12,5% html 8,8% 

     

Tabel 4. Top 5 vaardigheden per arbeidsmarktregio (2015 en 2019) op aandeel van totaal aantal ICT-vacatures in de regio 



 

Arbeidsmarkt-
regio 

2015 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

Helmond-De 
Peel 

SQL 14,4% SQL 12,2% 

html 13,4% Javascript 11,9% 

CSS 12,9% html 10,3% 

C# 11,4% VoIP 9,4% 

Javascript 8,6% MS Hyper V 8,6% 

Holland Rijn-
land 

html 19,6% SQL 15,0% 

php 17,3% php 9,7% 

SQL 16,7% html 8,8% 

Javascript 16,3% Javascript 8,8%  
CSS 16,2% ITIL 8,0% 

Midden-Bra-
bant 

html 19,0% SQL 13,1% 

CSS 17,4% php 10,7% 

Javascript 16,8% Javascript 9,6% 

php 16,4% html 8,7%  
SQL 15,7% C# 7,9% 

Midden-Gelder-
land 

SQL 17,0% Javascript 16,8% 

html 13,7% SQL 15,8% 

Javascript 13,0% C# 14,3% 

CSS 11,4% html 12,5%  
php 10,7% CSS 11,7% 

Midden-Holland SQL 20,0% SQL 12,9% 

html 12,6% php 11,9% 

Java 11,6% Javascript 10,6% 

C# 11,0% ITIL 10,2% 
MS Share-
point 11,0% Citrix 8,2% 

Midden-Lim-
burg 

SQL 17,0% php 17,4% 

ITIL 13,9% Git 16,6% 

html 12,3% Visual Basic 15,8% 

php 11,0% html 14,4%  
Javascript 10,5% SQL 14,0% 

Midden-Utrecht SQL 17,8% SQL 16,9% 

Java 17,5% Java 14,3% 

Javascript 14,2% Javascript 12,5% 

html 12,7% html 10,0%  
CSS 10,2% CSS 9,0% 

Arbeidsmarkt-
regio 

2015 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

Noord-Holland 
Noord 

SQL 23,5% SQL 16,5% 

html 21,4% php 12,7% 

php 19,5% Javascript 11,7% 

Javascript 19,0% html 9,8% 

CSS 17,3% CSS 9,1% 

Noord-Limburg SQL 15,4% SQL 15,9% 

ERP 11,6% ERP 11,7% 

html 9,6% Vmware 10,4% 

Javascript 8,9% ITIL 9,4% 

CSS 8,2% MCSA 8,1% 

Noordoost-Bra-
bant 

SQL 17,0% SQL 16,2% 

Javascript 14,6% ERP 11,1% 

html 14,1% Javascript 10,9% 

Java 11,6% html 10,3% 

CSS 11,5% C# 9,2% 

Regio Zwolle html 21,6% Javascript 15,0%  
Javascript 17,3% php 14,6%  
SQL 16,6% SQL 14,4%  
CSS 16,5% html 13,5%  
php 14,0% CSS 12,2% 

Rijk van Nijme-
gen 

html 17,2% Javascript 12,8% 

SQL 16,4% html 11,8% 

CSS 15,6% CSS 10,7% 

Javascript 15,4% php 10,3% 

php 13,1% SQL 8,0% 

Rijnmond html 16,6% SQL 15,1%  
Javascript 16,3% Javascript 12,0%  
SQL 16,3% php 9,1%  
CSS 14,4% Java 9,1%  
php 14,3% html 9,0% 

Rivierenland SQL 23,0% C# 14,5%  
html 20,3% Javascript 12,1%  
Javascript 18,4% SQL 11,6%  
CSS 18,0% ERP 9,9%  
jQuery 13,2% html 7,0% 
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Arbeidsmarkt-
regio 

2015 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

Stedendriehoek 
en Noordwest 
Veluwe 

html 16,5% Java 17,7% 

Javascript 16,3% SQL 14,7% 

SQL 15,6% Javascript 14,2% 

CSS 11,9% html 9,7% 

php 11,4% php 9,3% 

Twente html 20,9% php 16,3%  
Javascript 19,8% Javascript 15,0%  
php 19,3% SQL 13,8%  
CSS 18,6% html 12,5%  
SQL 16,4% CSS 11,0% 

West-Brabant html 19,8% SQL 14,5%  
SQL 18,6% C# 8,4%  
Javascript 17,1% html 8,3%  
CSS 16,1% Javascript 8,0%  
php 14,9% CSS 7,8% 

Zaan-
streek/Waterla
nd 

SQL 20,6% SQL 14,3% 

html 17,9% Java 10,4% 

C# 16,8% CSS 10,1% 

CSS 15,6% html 9,6%  
Javascript 14,5% Javascript 9,6% 

Zeeland php 23,4% php 29,3%  
html 20,4% Javascript 15,4%  
CSS 19,5% Symfony 14,4%  
Javascript 16,3% SOLID 13,9%  
MYSQL 11,3% docker 13,9% 

Zuid-Holland 
Centraal 

SQL 22,9% SQL 14,5% 

html 13,3% Java 12,3% 

Javascript 13,0% Javascript 11,8% 

C# 11,3% html 9,1%  
CSS 9,8% C# 9,0% 

Zuid-Kenne-
merland en 
IJmond 

php 22,7% php 14,6% 

html 19,3% Java 14,1% 

Javascript 19,2% SQL 13,0% 

MYSQL 17,2% Javascript 12,5% 

CSS 16,5% html 12,4% 
     

Arbeidsmarkt-
regio 

2015 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

2019 
Vaardig-
heid 

Aandeel van 
vacatures 

uid-Limburg SQL 18,4% SQL 16,8% 

html 17,9% Javascript 12,4% 

Javascript 17,1% html 11,8% 

CSS 14,6% CSS 11,1%  
php 11,8% C# 10,0% 

Zuidoost-Bra-
bant 

SQL 12,5% C# 10,0% 

Java 12,2% Java 9,8% 

Javascript 11,2% C++ 9,3% 

C# 10,7% python 8,9% 

html 10,6% SQL 8,5% 
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