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In dit rapport zijn de samenvattende sheets opgenomen van de analyses die Intelligence Group in opdracht van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd, voor de 17 IT-doelgroepen uit het Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV).
Voor meer informatie over de doelgroepen, kunt u gebruik maken van de losse rapportages.

Demografie: doelgroepen bestaan hoofdzakelijk uit ervaren mannelijke kandidaten
In de analyse is er onderscheid gemaakt tussen 17 verschillende IT-profielen, gebaseerd op het Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV).
Toch zijn er een aantal overeenkomstige conclusies te trekken uit de profielen van de doelgroepen:
• Het merendeel van de doelgroepen bestaat uit geschikte personen met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
• Er zijn weinig jongeren (en tevens junioren) in de doelgroep aanwezig; de gemiddelde leeftijd van de doelgroepen is 40 jaar

of ouder.
• De doelgroepen bestaan vooral uit mannen, waarbij de functies die iets minder IT-kennis vereisen een relatief hoog

aandeel vrouwen laten zien.

Vraag en concurrentie: lichte daling voor meeste doelgroepen in het aantal vacatures, verhelpt schaarste niet.
Het aantal vacatures voor de 17 onderscheiden doelgroepen, is bij 11 van de 17 groepen in de afgelopen 12 maanden licht
gedaald ten opzichte van het aantal vacatures in de 12 maanden ervoor. Uiteraard speelt Covid-19 hier een belangrijke rol in.
Echter, ondanks Covid-19 zijn er ook 6 doelgroepen waarnaar de vraag licht is toegenomen. Tevens valt op dat meer dan de
helft van de vacatures door intermediairs worden geplaatst.
Kijkend naar de schaarste van de doelgroepen, waarbij het aantal online geplaatste vacatures wordt afgezet tegen het aantal
actief zoekende kandidaten, is echter voor bijna alle doelgroepen nog steeds krapte zichtbaar. De strijd om IT blijft
onverminderd groot. Vanwege Covid-19 is binnen de Nederlandse Beroepsbevolking wel zichtbaar dat het latente deel (niet
actief op zoek maar wel openstaand voor een nieuwe baan als er iets voorbij komt) van de doelgroepen wat kleiner is geworden:
men maakt nu bewuster de keuze om te blijven zitten waar men zit (niet op zoek) of juist actief op zoek te gaan naar een nieuwe
baan (bijvoorbeeld vanuit nood).

De uiteenlopende IT-functies die worden onderscheiden in het Kwaliteitsraamwerk IV, kunnen ook buiten de Rijksoverheid
worden uitgevoerd. Hierdoor heeft de Rijksoverheid ook te maken met concurrenten die zeer commercieel zijn ingesteld en er
veel voor over hebben om talent te werven en de concurrentie te slim af te zijn, zoals het aanbieden van zonvakanties,
onbeperkte vrije dagen en een extreem hoog salaris. Gemiddeld genomen wil het talent echter ook bij de overheid aan de slag
en om als Rijksoverheid succesvol IT-talent te werven is het vooral belangrijk om o.a. te weten wie de doelgroepen zijn, hoe ze
zich bewegen op de arbeidsmarkt, wat ze belangrijk vinden en wat ze typeert. Juist daar zitten de grootste wervingskansen.
Door per doelgroep te kijken naar het gedrag en hun voorkeuren kan de werving doelgroepgericht plaatsvinden.
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Aantrekken kandidaten: financiële zekerheid en behoefte aan vrijheid kenmerkend voor de doelgroepen
Net als voor de Nederlandse Beroepsbevolking, is een goed salaris de belangrijkste reden om over te stappen van baan en
werkgever. Een goed salaris is voor elke kandidaat anders: een salaris wat beter is dan het huidige salaris maar onder het
marktgemiddelde kan voor de ene kandidaat al genoeg zijn, terwijl een andere kandidaat juist ruim boven het gemiddelde van de
markt wil verdienen. Het vermelden van het salaris in vacatures, kan al in het voordeel werken in de werving. Echter,
kenmerkend voor de IT-doelgroepen is ook de behoefte aan flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
Bij een aantal doelgroepen is ook de werksfeer een belangrijke pullfactor, voornamelijk bij de doelgroepen waar het aandeel
vrouwen relatief hoog is (zoals 3.3. service manager, 4.2 leveranciers manager en 5.3 informatiemanager).
Om aantrekkelijk te worden voor het geschikte talent is het belangrijk om in te spelen op de wensen en behoeften. Dit betekent
dat er doelgroepgerichte communicatie plaats moet vinden, waarbij bij de ene doelgroep bijvoorbeeld juist wordt ingegaan op
de werksfeer, terwijl voor het werven van een andere doelgroep (bijvoorbeeld 1.1 IT Architect) juist moet worden beschreven
wat de uitdagingen van het werk zijn.

Wervingskanalen: vacaturesites worden het meest gebruikt, dus belangrijk om onderscheidende vacatures te hebben
Gemiddeld genomen zijn de doelgroepen niet heel actief op zoek naar een nieuwe baan (ter vergelijking: 11,5% van de
Nederlandse Beroepsbevolking was in Q2 2020 actief op zoek). Het talent wat wel op zoek is, gebruik het vaakst vacaturesites in
de zoektocht naar een nieuwe baan: dit geldt zowel voor de 17 IT-doelgroepen als ook voor de NBB. Ook zoeken via
bekenden/het netwerk is gangbaar en voor sommige doelgroepen (o.a. 1.1 IT architect en 4.1 IT (Cyber) security officer) is dit
zelfs de belangrijkste manier. Dit betekent dat het voor de Rijksoverheid ook belangrijk is de vacature kenbaar te maken onder
de eigen medewerkers: niet alleen om ze erop te wijzen met als doel dat ze zelf gaan solliciteren, maar zeker ook om ze aan te
sporen om mee te denken en te zoeken in hun eigen netwerk naar een geschikte kandidaat.

Samenvatting (2/3 )



Hobby’s en interesses: gezelligheid, uit eten gaan en vrijwilligerswerk zijn gemene delers tussen de groepen
Om de doelgroepen te werven is het belangrijk om zichtbaar te zijn en in te zetten op de kanalen die veel gebruikt worden in de
zoektocht naar een nieuwe baan. Echter, slechts een gering deel van de doelgroepen zoeken zelf naar een nieuwe baan, en de
concurrentie is groot. Het is dan ook belangrijk om ook te kijken naar het gedrag, de hobby’s en interesses van de doelgroep.
Hierdoor is het mogelijk om een beeld te vormen van de doelgroep maar kan er ook op een andere manier succesvol geworven
worden.

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de 17 profielen, waaronder gezelligheid met vrienden en familie en uit eten gaan (als
hobby maar bijvoorbeeld ook het gebruik van ‘TheFork’). Een out of the box wervingsidee is om als Rijksoverheid een diner of
lunch te organiseren waarbij alles draait om kennismaking tussen de Rijksoverheid en talent. Dit kan een grootschalig
evenement zijn, maar bijvoorbeeld ook een één op één sollicitatiegesprek wat in plaats van in een kantoorruimte plaatsvindt in
een restaurant. Dit iets anders dan gebruikelijk maar het speelt wel in op de interesses van de kandidaten.
Ook vrijwilligerswerk is een belangrijke gemene deler, iets wat ook aansluit bij het maatschappelijke belang van de Rijksoverheid.
Deze hobby en interesse kan ook worden gebruikt in de arbeidsmarktcommunicatie, door bijvoorbeeld in vacatureteksten aan te
geven dat ze door werken bij de Rijksoverheid ‘tijd over houden voor vrijwilligerswerk’ vanwege flexibele werktijden,
thuiswerkmogelijkheden etc.

Conclusie: veel overeenkomsten maar inspelen op kleine verschillen kan grote positieve gevolgen hebben
Ondanks Covid-19 is er nog steeds schaarste van IT-talent op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat vraagt om doelgroepgerichte
werving. Er zijn veel overeenkomsten te ontdekken tussen de 17 IT-profielen, die gebruikt kunnen worden in de bredere
arbeidsmarktcommunicatie maar juist de kleine verschillen in gedrag en interesses zijn ook belangrijk om mee te nemen in
communicatie en werving. Wanneer de Rijksoverheid daar aandacht aan besteedt en vooral ook laat zien waarom de
Rijksoverheid een interessante werkgever is voor het IT-talent (bijvoorbeeld al door zichtbaar te zijn tijdens opleidingen als
potentiële werkgever na het afronden van een opleiding) dan zal de Rijksoverheid regelmatig de strijd om IT-talent winnen.
Hierdoor kan ook het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst succesvol worden voortgezet of afgerond.
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