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IT TrendAlert – Krapteberoepen 
ICT-kansen niet alleen voor ICT’ers  

 
 
Datum:  januari 2017 
Voor wie: Breed 
Regio:    Nederland 
  

Samenvatting 
Er is in het algemeen nog geen sprake van een krappe arbeidsmarkt. Veruit 

de meeste ondernemers (ruim 9 op de 10) ervaren namelijk (nog) geen 

productiebelemmeringen vanwege personeelstekorten. Na een aantal jaren 

van een ruime arbeidsmarkt typeert de spanningsindicator van UWV de 

situatie op de arbeidsmarkt op dit moment als gemiddeld. In specifieke 

segmenten is er daarentegen wel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Zo ervaren werkgevers met 

name moeilijk vervulbare vacatures bij de werving van technisch en ICT-personeel. Tegelijkertijd zijn er 

in andere richtingen nog steeds groepen werklozen die moeilijk aan het werk komen. 

Daarvoor is het wel noodzakelijk om goed te weten bij welke concrete beroepen er sprake is van 

wervingsproblemen. UWV heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in het in beeld brengen van concrete 

krapteberoepen. Zo heeft UWV in 2014 en 2015 overzichten uitgebracht van beroepen met een krappe 

arbeidsmarkt. Nadat in 2015 en 2016 is gewerkt aan regionale overzichten met krapteberoepen, geeft 

dit rapport een update van de landelijke lijst. Het schetst de situatie in 2016. De overzichten zijn bedoeld 

om input te geven voor arbeidsmarktbeleid en de uitvoering daarvan. 

Deze TrendAlert  is samengesteld uit een selectie over kansrijke beroepen hetgeen is onderzocht en 

opgesteld door het UWV. Wij van IT Performance House hebben de algemene delen van deze notitie en 

met name de ICT passages  uit de UWV notitie ‘’landelijke lijst krapteberoepen“ overgenomen en daar 

waar mogelijk nog van commentaar voorzien. De gehele notitie “Landelijke lijst krapteberoepen” van het 

UWV kunt u op de site van het UWV downloaden. 

  

De IT TrendAlert 
Een IT TrendAlert is een 
resultaat van onze  

IT TrendRadar.  
 
De IT TrendAlert  
beschrijft een 
gesignaleerde 
ontwikkeling in de markt 
die gerelateerd is aan 
Informatie Technologie. 
Als de ontwikkeling een 
bedrijf raakt kunnen 
kansen of bedreigingen 
ontstaan.  
 
Deze IT TrendAlert 
beschrijft de 
ontwikkeling, de kansen 
en bedreigingen die 
ontstaan en geeft 
suggesties. 
 
Wij adviseren u 
natuurlijk om altijd zelf 
verder onderzoek te 
doen en eigen conclusies 
te trekken.  
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Samengevatte kansen voor mijn organisatie 

Voor een goed draaiende economie en arbeidsmarkt is het belangrijk dit soort mismatches zoveel 

mogelijk te voorkomen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: 

 het helpt werkgevers met hun wervingsproblemen en ondersteunt daarmee het 

productievermogen van de Nederlandse economie; 

 het zorgt ervoor dat er meer mensen aan het werk gaan en draagt dus bij aan het bestrijden en 

voorkomen van werkloosheid. 

Aandeel ondernemers dat een productiebelemmering ervaart vanwege een tekort aan arbeidskrachten 
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Wat is er aan de hand? 

In een aantal segmenten onstaan krapteberoepen: 

 Techniek-industrie-bouw 

 ICT 

 Zorg 

 Economisch-financieel 

 Onderwijs 

 Transport en logistiek 

 Groen 

 Horeca  

Een belangrijk deel van de genoemde krapteberoepen kwam ook al voor op de overzichten uit 2014 en 

2015. Dat is op zich ook niet verwonderlijk: personeelstekorten zijn immers niet zomaar opgelost en met 

het aantrekken van de economie zal het eerder moeilijker dan makkelijker zijn geworden om voor deze 

functies geschikt personeel te werven. Vergeleken met 2015 zijn de belangrijkste wijzigingen dat de 

voorspelde krapte in de bouw zich inmiddels daadwerkelijk voordoet. Door het aantrekken van de bouw 

is er steeds meer vraag is naar vakmensen. Daarnaast zien we ook in de zorg weer meer krapteberoepen 

dan twee jaar geleden toen veel zorgorganisaties nog middenin grote reorganisatierondes zaten. 

 

Voor de meeste beroepsgroepen is het waarschijnlijk dat er ook de 
komende jaren krapte op zal treden. Met het doorzetten van de 
economische groei neemt het aantal vacatures toe. Bovendien gaat door de 
vergrijzing veel ervaren personeel met pensioen. Door het verhogen van de 
pensioenleeftijd en het langer doorwerken was dit enkele jaren uitgesteld, 
maar de komende jaren wordt dit waarschijnlijk steeds vaker een 
probleem. Vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze 
vervangingsvraag te voorzien. 
 
Om de vraag naar en het aanbod van arbeid zoveel mogelijk in balans te 
brengen, rekening houdend met de onderzoeksresultaten naar de 
verwachte ontwikkelingen in de diverse sectoren, stelt de overheid diverse 
financiële middelen (subsidies) beschikbaar. Afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden zijn er diverse mogelijkheden:  

 subsidies om van een uitkering naar werk te komen 
(sectorfondssubsidies en scholingsvouchers van het UWV) 

 subsidies voor schoolverlaters om naar werk te komen (sectorfondssubsidies) 

 subsidies voor werknemers die met ontslag bedreigd worden met het doel de kennis te 
upgraden of de werknemer om te scholen (DWSRA). 

 ww gerechtigden die korter dan 6 maanden een ww uitkering ontvangen en die affiniteit en 
voorkeur hebben voor het vinden van een baan in de ICT sector (DWSRA en en 
scholingsvouchers van het UWV) 

 
  

We beschrijven in deze 

paragraaf wat de trend 

is die wij signaleren, 

waar de trend zich 

naartoe beweegt en 

welke invloedsfactoren 

daarbij betrokken zijn.  

We schetsen hier ook 

welke impact de trend 

naar ons idee heeft of 

zal hebben, op bedrijven, 

op de sector en op de 

maatschappij. 



 

 
 

Krapteberoepen  4 

 www.itperformancehouse.nl 

Middellange termijn 
Ook in de toekomst verwacht het ROA dat er 
knelpunten zullen zijn in de ICT beroepsgroep, 
onder andere bij de 'Software- en 
applicatieontwikkelaars'. Doordat er steeds meer in 
de cloud wordt gewerkt, stelt dat eisen aan de 
software(beveiliging) en opslag. De verwachting is 
dan ook dat de vraag naar personeel op dit gebied 
toeneemt. Daarnaast wordt ICT in verschillende 
bedrijfssectoren een steeds belangrijker onderdeel 
binnen de bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan 
de zorg en de industrie. 
Software, (big)data-analyse, algoritmen en 
sensoren spelen een steeds belangrijkere rol. Ook hierdoor blijft de vraag naar goed gekwalificeerd ICT 
personeel groeien. 
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Welke organisaties worden door deze trend geraakt? 
In de ICT zijn er op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau veel moeilijk 
vervulbare vacatures. Daarbij gaat het om banen in de sector Informatie en 
Communicatie maar vooral in andere sectoren (zoals de overheid en 
financiële instellingen). Circa tweederde van de ICT’ers is buiten de sector 
Informatie en Communicatie werkzaam. 
 
Krapteberoepen 
hoger beroepsniveau:  

 programmeur ICT (o.a. dot.net, java, scripttalen, C, C#)  

 systeemanalist, - ontwikkelaar  

 (web)developer  

 tester ict  

 embeddedsoftware engineer 

 security-specialist 

 adviseur erp / crm 
  
wetenschappelijk beroepsniveau:  

 architect technische infrastructuur ICT 

 datawarehouse ontwikkelaar 
 
Vooral programmeurs voor specifieke talen (bijvoorbeeld java en dot.net) zijn moeilijk te vinden. Ook is 
het lastig om vacatures voor security specialisten, systeemanalisten, -ontwikkelaars, webdevelopers en 
testers te vervullen. De vereiste kennis in de ICT is vaak heel specifiek en moet up-to-date zijn. Wat dit 
betreft tekent zich in de ICT een duidelijke mismatch af: veel werkzoekenden zijn middelbaar opgeleid of 
hebben een verouderde opleiding of ervaring. Daarnaast is er in toenemende mate ook behoefte aan 
mensen met inzicht in bedrijfsprocessen en communicatieve vaardigheden, die klantwensen kunnen 
vertalen naar ICT. Het gaat hierbij om mensen die over een t-shaped profiel beschikken en zowel in de 
breedte (communicatief etc.) als in de diepte (technische ict vaardigheden en kennis) onderlegd zijn. Op 
wetenschappelijk niveau zijn er knelpunten bij het vervullen van vacatures voor architecten technische 
infrastructuur en datawarehouseontwikkelaars. Het onderscheid tussen hoger en wetenschappelijk 
niveau is overigens niet altijd goed te maken. 
 
De krapte in de ICT doet zich landelijk voor, maar lijkt sterker in bijvoorbeeld de regio’s  

 Zuidoost-Brabant,  

 Midden-Utrecht & Food Valley 

 Midden Holland  

 en Groot-Amsterdam. 

 

  

Hier wordt kort 

weergegeven welke 

organisaties geraakt 

worden door deze trend. 

Dit kunnen sectoren zijn 

maar ook bedrijfstypen 

of een regio. 
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Op welke manieren kan ik als organisatie optimaal op deze 

trend inspelen?  

De notitie vormt een bruikbaar uitgangspunt voor bijvoorbeeld 

omscholingsprojecten in het kader van van-werk-naar-werk of van-

werkloosheid-naar-werk, maar ook voor advisering aan werkzoekenden of 

scholieren/studenten. Het gaat wel vaak om beroepen waarvoor een 

gerichte opleiding is vereist. Niet iedereen is zomaar geschikt of geschikt te 

maken voor deze beroepen: 

 Met name voor werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werknemers met een enigszins 

vergelijkbare achtergrond zijn er goede mogelijkheden om direct, of na een relatief korte 

scholing, aan de slag te gaan in de beroepen die in deze notitie worden genoemd. 

 Meer in het algemeen zien mensen, die bijvoorbeeld vanwege bezuinigingen of reorganisaties 

op zoek moeten naar ander werk, met deze lijst waar de beste arbeidsmarktkansen liggen. 

Hoewel dit niet voor iedereen een haalbare optie is, liggen hier wel degelijk kansen voor 

bijvoorbeeld mensen die het verlies van een baan willen aangrijpen voor een carrièreswitch. 

 De krapteberoepen in deze notitie vergen meestal een behoorlijke opleiding op mbo-, hbo- of 

universitair niveau. Al kan nooit met zekerheid worden gezegd in welke beroepen over een paar 

jaar de beste kansen liggen, toch weten we inmiddels wel dat veel krapteberoepen redelijk 

stabiel zijn. Daarmee is het overzicht ook goed te gebruiken voor de verbetering van studie- en 

beroepskeuzevoorlichting aan jongeren. 

 

Al met al kan het overzicht in deze notitie een goed startpunt zijn voor (regionale) acties, zoals: 

 Een analyse in hoeverre er voor de genoemde beroepen geschikte – of schoolbare – 

werkzoekenden bij UWV (of gemeenten) staan ingeschreven; 

 Inventariseren of werkgevers of branches met moeilijk vervulbare vacatures willen investeren in 

scholingsarrangementen, en in welke omvang; 

 Benoemen van speerpuntsectoren of –beroepen in het marktbewerkingsplan van het 

WerkgeversServicepunt en de regionale werkbedrijven; 

 Adviseren aan werkzoekenden die zich willen omscholen (en die bijvoorbeeld gebruik kunnen 

maken van scholingsvouchers of die de beschikking hebben over een transitievergoeding); 

 Voorlichten van decanen op scholen over de krapteberoepen in de regio, zodat die het kunnen 

meenemen in hun studie- en beroepskeuzevoorlichting; 

 Advisering over scholingsmogelijkheden door de Leerwerkloketten. 

 

Tenslotte 

De overzichten bieden vooral een bruikbaar startpunt om in gesprek te gaan met werkgevers, onder 
meer over de omvang van de vraag en de bereidheid om te investeren in scholing. Wel is duidelijk dat 
het in sommige gevallen gaat om relatief kleine aantallen vacatures. Daarmee biedt het overzicht goede 
input voor mogelijke scholingsprojecten, maar niet per se op grote schaal. Juist kleinschalige 
scholingsprojecten bieden overigens goede mogelijkheden om een zorgvuldige selectie van geschikte 
kandidaten te organiseren. Deze selectie blijkt een belangrijke randvoorwaarde voor succes. 
 

  

We hebben ingeschat 

wat de generieke kansen 

zijn die voor de bedrijven 

ontstaan.  

Natuurlijk is dat per 

bedrijf anders, voor een 

meer specifieke invulling 

denken we graag met u 

mee. 
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Suggestie voor deze trend aan bedrijven en organisaties 
Voorzie je groeiende behoefte aan ICT personeel, bereid je dan tijdig voor, 
ga in gesprek over de mogelijkheden want een druk op de knop geeft je niet 
meer de mensen die je nodig hebt. 
 
Mensen zitten al jaren op hetzelfde niveau, je wilt ze laten groeien of laten 
passen in een nieuwe omgeving. Ook daar zijn kansen voor, ga in overleg, er 
is meer mogelijk dan je denkt. 
 
Heb je mensen die je wilt omscholen? Laat ze testen en kijk of je daar je 
nieuwe ICT-medewerkers uit kunt krijgen. Het is soms verrassend hoe blij 
en gemotiveerd mensen de opleiding afronden. 
 
Je ziet capabele mensen maar ze hebben onvoldoende kennis? Bijvoorbeeld 
een goede schoolverlater of een UWV’er met de juiste potentie. Ga in 
overleg om te kijken of er een scholing mogelijk is. Die kan vaak zeer gericht 
op uw behoefte en de maakt optimaal gebruik van de achtergrond van de 
mensen. 
 

 

 
 

  

Het is niet altijd even 

duidelijk of je wel of niet 

een trend zou moeten 

zetten (vroeg 

instappen), zou moeten 

volgen (wachten tot er 

voldoende bedrijven zijn 

die al meedoen) of zo 

lang mogelijk moet 

wachten (instappen als 

het niet anders meer 

kan). Dat is niet alleen 

afhankelijk van de trend, 

maar ook van 

bijvoorbeeld de 

doelstellingen van de 

organisatie, de 

bedrijfscultuur en 

natuurlijk niet te 

vergeten de huidige en 

verwachte economische 

situatie.  

Wij geven hier dan ook 

generieke suggestie in 

vijf stappen die 

geprojecteerd moet 

worden naar de eigen 

situatie. 
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Wie kan mij met deze trend helpen? 
 ITPH Academy B.V. (met haar hoofdkantoor in Zwolle en een vestiging in 
Eindhoven) is een organisatie die veel kennis en ervaring heeft op het 
gebied van ICT opleidingen.  
 
Zij maken gebruik van de door de sectorfondsen aan haar toegewezen 
subsidiefondsen, en stelt door middel van een uitgebreid assessment vast 
of een bepaald beroep in de ICT inderdaad bij een bepaalde kandidaat past. 
Bij dit assessment (Challenge & Bitcamp) staat de kandidaat (met zijn/haar) 
competenties en de toekomstmogelijkheden van hem/haar centraal. 
 
Gedurende de loopbaanbegeleiding wordt nauwkeurig gemonitord bij welke werkgevers de kandidaten 
geplaatst kunnen worden voor het geval zij nog geen geschikte organisatie hebben gevonden.  
                  
Ondanks het feit dat het toekomstperspectief voor MBO (niveau 4) opgeleiden minder rooskeurig is dan 
voor de kandidaten met een HBO of WO opleiding, ziet de research afdeling van het IT Performance 
House voldoende mogelijkheden voor:  
 

 Softwareontwikkelaars (dot.net, java) 

 Netwerkbeheerders 

 Web developers en testers 
 

Ook hier geldt dat een kandidaat alleen dan een goede toekomst tegemoet gaat indien hij/zij beschikt 
over de juiste actuele ICT opleiding in de ‘diepte’ en er tevens voldoende aandacht is besteed aan de 
‘breedte’ de zgn. communicatieve vaardigheden. Bij de ITPH Academy B.V. wordt zowel aandacht 
besteed aan skills voor de diepte als aan vaardigheden voor de breedte.    
 

  

Soms zijn er partijen in 

de markt die bedrijven 

kunnen helpen met een 

trend. Dat is natuurlijk 

een erg dynamisch 

beeld. Wij hebben een 

eerste regionale scan 

gedaan. 
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In ons onderzoek zijn we 

veel bronnen tegen 

gekomen. Bijgaand zijn 

de internetbronnen 

waar u uw eventuele 

verdere onderzoek kunt 

starten. 

Voor meer achtergrondinformatie 
algemeen: 

 Berenschot/ADP, HR-trends, 2016 

 Panteia in opdracht van Colland Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt 
Colland 2016 

 Randstad, De 27 meest gevraagde functies in 2016. Hottest jobs 
2016. persbericht januari 2016 Randstad, Dit zijn de meest 
gevraagde beroepen in Nederland, januari 2017 

 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), De arbeidsmarkt naar opleiding en 
beroep tot 2020 

 UWV, Vacatures in Nederland 2015, mei 2016 

 UWV, Landelijke arbeidsmarkt prognoses 2017, update 30 januari 2017 
 
ICT: 

 Werkloosheid onder vakspecialisten ICT daalt het hardst, Nieuwsbericht 3 januari 2017 ABN 
AMRO 2016, Insights IT-software en services 

 ABN AMRO 2016, Insights ICT-hardware 

 Rabobank 2016, Cijfers en trends ICT dienstverlening Nederland ICT, ICT-marktmonitor 2015 
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IT TrendRadar 
 
Het IT PerformanceHouse stimuleert regionale IT-trends en ontwikkelingen die zichtbaar een bijdrage 

leveren aan het presteren van bedrijven en organisaties en daarbij ook vooral een positieve invloed 

hebben op werkgelegenheid, economie en concurrentievermogen. Het identificeren van deze IT-trends 

en ontwikkelingen doet het IT PerformanceHouse doormiddel van de IT TrendRadar.  

Wat doet de IT TrendRadar? 

De IT TrendRadar ziet bewegingen in de markt, kleine of grote maar altijd relevante bewegingen. De IT 

TrendRadar signaleert deze bewegingen en  we vertalen deze naar concrete kansen en bedreigingen 

binnen specifieke sectoren in de regionale situatie. Dat doen we doormiddel van drie soorten 

publicaties: 

De IT TrendMove 

Deze publicatie rapporteert en beschrijft een gesignaleerde beweging die de potentie heeft om 

samen met andere bewegingen een trend te veroorzaken.  

IT TrendAlert 

Als we constateren dat een ontwikkeling over een langere periode een belangrijke invloed gaat 

hebben in de markt dan noemen we dat een trend. Die publiceren we via IT TrendAlerts. In een 

IT TrendAlert laten we de mogelijke effecten zien op bijvoorbeeld efficiëntie, werkgelegenheid, 

economie en de concurrentiepositie binnen uw sector.  

IT TrendUpdate 

De trendmoves en Trend Alerts blijven we volgen. In onze periodieke update lees je de laatste 

ontwikkelingen in de door ons gepubliceerde trends en moves. 

Hoe komt de IT TrendRadar aan informatie?  

De IT TrendRadar maakt gebruik van informatie uit de vele beschikbare bronnen. Daar waar het nog aan 

informatie ontbreekt werken we samen met onderzoekers van bijvoorbeeld hogescholen en 

universiteiten om de ontbrekende informatie te vinden.  

IT TrendRadar diensten 

IT TrendRadar kent een aantal diensten voor onderwijs en bedrijfsleven. Wij verzorgen bijvoorbeeld 

lessen rond de trends voor het HBO of MBO onderwijs, brainstormsessies voor bedrijven om te 

onderzoeken welke impact trends zullen hebben en de jaarlijkse IT BrancheDag voor een algehele 

update.  

 

 

 

Voor meer informatie over onze diensten of over de IT TrendRadar kunt u contact opnemen met: 

IT PerformanceHouse 

Robin van den Berg | Grote Voort 291 | 8041 BL  Zwolle |  06 – 50 92 98 46 | 

www.itperformancehouse.nl  

http://www.itperformancehouse.nl/

