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Moeite bij het vinden van
geschikt IT-personeel:
hier is de oplossing!

“Whitepaper arbeidsmarkt en IT: hoe maak
je de match tussen bèta en business?”
Dat goede IT-professionals moeilijk te vinden zijn is voor niemand meer een geheim.
Van het UWV en het CBS tot aan nieuwsplatforms als Computable, de Metro en ICT
Magazine; allen wijden ze regelmatig berichten aan het vraagstuk. Voor bedrijven en
kandidaten zou het fijn zijn eens een kop te lezen die luidt: ‘Moeite bij het vinden van
geschikt IT-personeel? Hier is de oplossing!’ Met deze whitepaper levert House of Bèta
daar een bijdrage in. Niet door onpersoonlijke enquêtes, hoewel we als opleider van dataprofessionals zeker ook de waarde inzien van kwantitatief onderzoek. Wij vlogen hem
anders aan. COVID-19 bood ons de mogelijkheid om met ons netwerk van professionals
en werkgevers in gesprek te gaan. Managers en IT’ers in vrijwel elke branche die de markt
rijk is deelden vanuit hun keuken, studiekamer en huiskamer hun ervaringen met de arbeidsmarkt voor IT-personeel. Hoe kijken ze aan tegen die beruchte mismatch tussen
bèta en business? Gaandeweg geeft Daan, de bèta archetype uit ons eigen campusonderzoek onder studenten, jou als lezer ook inzicht in wat de business IT-professionals van
de toekomst beweegt en motiveert. Wat blijkt: bèta en business blijken meer gemeen te
hebben dan de arbeidsmarkt doet vermoeden…
Deze whitepaper volgt de candidate journey van bèta’s met IT-potentieel vanuit twee
perspectieven, dat van de medewerker en dat van de organisatie.
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</De_pre-sollicitatiefase>

Want daar begint het allemaal. Voordat jij er weet van hebt, is de kandidaat al verkocht, of afgehaakt. In
deze fase maak je zeker het verschil en heeft de kandidaat behoefte aan duidelijkheid over de functie, maar
ook het reilen en zeilen binnen een organisatie. Een belangrijke eerste vraag…

Bèta’s: waar vind je ze online?
Organisaties maken tegenwoordig voornamelijk gebruik van vijf verschillende kanalen om personeel te
vinden en werven, waarbij de vacature altijd het einde van de recruitmenttrechter is. Het platform voor die
vacatures is nog altijd de website. Logisch, als je bedenkt dat bezoekers van je website vaak potentieel
klant, óf potentieel collega zijn. De nieuwsgierige surfer die het antwoord op zijn vraag toevallig op je website vindt nemen we maar voor lief. “There is no such thing as an unwelcome guest” als het gaat om online
zichtbaarheid. Het plaatsen van een vacaturetekst op je website draagt dus bij aan je online vindbaarheid.
De mogelijkheid om je vacaturepagina te koppelen aan externe websites maakt het extra aantrekkelijk om
die website als centraal platform te blijven gebruiken voor die vacature. Daarmee komen we op het tweede
kanaal dat organisaties gebruiken: vacaturesites! We noemen een Nationale Vacaturebank, Indeed en
Monsterboard. Werf jij alleen via je eigen website: diversifieer je portfolio en kijk ook eens bij genoemde
websites. En kijk welke het beste werkt. Je concurrent doet het tenslotte ook. Om het bereik verder te
vergroten wordt werving vaak ook uitbesteed aan gespecialiseerde recruitmentpartijen (werving & selectie, uitzend en detachering). Aan jou om te beslissen of je investeert in een recruitment-afdeling of
in een samenwerking met een gespecialiseerde partij. Verder worden banenmarkten veel genoemd als
hot spot van talent. Social advertising door gesponsorde vacatures op LinkedIn, Facebook en Instagram
completeert de top vijf wervingskanalen. Investeren in online marketing levert bedrijven regelmatig mooie
resultaten op!

Standaard vacaturetekst passé?

Terug naar die vacature. Het gros van de organisaties werkt namelijk nog altijd met die standaard vacaturetekst, met functietitel, opsomming van werkzaamheden, functie-eisen en een flitsende call to action:
“solliciteer direct op deze functie!” Opvallend is dat managers die op zoek gaan naar personeel zelf vaak
weinig onder de indruk blijken van de vacatures die worden uitgezet. De teksten geven onvoldoende inzicht
in de aard van de functie en het bedrijf.
De laatste jaren zien we daarom een verschuiving in de manier waaróp organisaties communiceren in vacatureteksten. Organisaties komen wensen van kandidaten op verschillende manieren tegemoet als het
gaat om vacatureteksten: vlotter taalgebruik, het gebruik van humor en de integratie van kernwaarden in
de communicatie zijn daarvan de belangrijkste kenmerken. Zo ook het bedrijf van Job:

“Vanuit de business stellen wij als inhurende partij de vacaturetekst vrij
zakelijk op, wat niet meer toereikend is op de huidige arbeidsmarkt. Daarom
zijn wij continu in gesprek met onze HR- en Communicatie-afdelingen om de
vindbaarheid en aantrekkelijkheid van onze vacatures te vergroten”.
- Job, manager Informatiebeheer (Overheid)
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Stijlverandering in vacatureteksten

Bij het schrijven van de vacatureteksten spelen CRO (Conversion Rate Optimization) en SEO (Search Engine Optimization) bovendien een steeds grotere rol. Mooie afkortingen die eigenlijk vooral een combinatie
vormen van handig gebruik van Google Analytics en slimme beïnvloedingstechnieken uit de psychologie.
Het doel van beide: sneller gevonden worden en bezoekers omzetten in kandidaten. Door AB-testen en
de inzet van marketingspecialisten proberen werkgevers zo de aandacht van passende kandidaten te
trekken en behouden. Het begint met de website. Hoe kun je de aandacht voor interessante kandidaten
naar de vacaturepagina leiden. En deze zo inrichten dat die kanjer van een business analist, datagoeroe
of C# tovenaar daadwerkelijk solliciteert? Ja, dit zijn echte functietitels. De wijze les: vlot en funny is
wenselijk, maar de balans met praktisch moet wel intact blijven. Wil je de aandacht trekken van mensen
als Bas, zorg dan voor sterke vacatureteksten:

“Ouderwetse teksten die gekopieerd “lijken” geven me het gevoel dat er nu al weinig
aandacht is voor de medewerker. Unieke vacatureteksten bieden voor mijn gevoel
al wat inzicht in hoe een bepaalde werkgever met het personeel omgaat. Teksten
kunnen je echt al een goed idee geven van hoe een team samenwerkt, wat de
cultuur is en of ik daarbij pas. Ik voel me niet meer aangesproken tot een vacature
waar alleen kort de werkzaamheden worden beschreven.”
- Bas, junior data analist

Trending: ook bèta’s willen vooral een betere wereld

Een andere ontwikkeling die we namelijk waarnemen in de arbeidsmarktcommunicatie is de aandacht
die zaken als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bedrijfscultuur krijgen. Niet heel vreemd. Uit
verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat die ongrijpbare millennials gevoelig zijn voor betekenisvol
werk. Hoe de wens om de wereld te verbeteren te rijmen is met urenlang doorbrengen op Instagram is
onduidelijk, maar het maakt adverteren met je MVO-initiatieven en vacatures op Instagram in ieder geval
het overwegen waard.
Volgens onderzoek van Randstad* vindt 96% van de professionals de bedrijfscultuur een doorslaggevende
factor bij de keuze voor een werkgever. Dat maakt dat bedrijven ook bij het werven van IT-personeel hun kernwaarden en maatschappelijke betrokkenheid verwerken in vacatures. Anders gezegd: steunt jouw organisatie de Roparun, maar je concurrent niet? En weet jij uit te stralen dat dergelijke initiatieven echt leven binnen
je organisatie? Dan heb je een streepje voor op de concurrent. Werkgeluk lijkt niet langer vooral het resultaat
van een regelmatig schouderklopje voor een foutloos in elkaar gedraaide rekentool. Horen bij een club die zich
inzet voor een betere wereld is voor professionals money in the bank. Waar hoogopgeleide bèta-studenten
nog meer voldoening uit halen vroegen we ook in ons campus-onderzoek. Daan vertelt hun verhaal.

Daan wil na zijn studie een baan waarin hij afwisseling vindt en waar hij
de vrijheid en zelfstandigheid krijgt om het werk te doen, zoals hij dat
wil. Persoonlijke begeleiding daarbij stelt hij wel erg op prijs. Hij blijft zich
graag ontwikkelen en heeft daarmee ook graag invloed op zijn werk. Hij
vindt het heel belangrijk om voldoening te halen uit zijn werk.

*Onderzoek Randstad: https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/betekenisvol-werk-beter-voor-iedereen
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De zoektocht naar de volgende baan: hoe vliegen bèta’s hem aan?
De conclusies uit ons doelgroeponderzoek onder
bèta-studenten komen overeen met de geluiden die we
terugkregen van dataprofessionals in ons netwerk.
Zij geven aan eerder emotioneel betrokken te zijn
bij bedrijven die actief bijdragen aan maatschappelijke doelen. Voor het solliciteren doen zij dan ook
onderzoek naar de activiteiten van een potentiële
werkgever. Website en social media worden uitvoerig getoetst hierop. Daarnaast geven kandidaten
aan deze kanalen ook te gebruiken om een sfeerimpressie te krijgen van de activiteiten van een bedrijf.
Onderschat daarbij ook niet het platform Glassdoor,
waar (oud-)werknemers anoniem een recensie kunnen plaatsen. Rechts in beeld zie je een mooie staafdiagram. Daar kun je twee hele belangrijk inzichten
uit halen. Studenten met een bèta-profiel hebben
behoefte aan betrouwbare en niet-gekleurde informatie. En twee: voor het succesvol vinden van
goed personeel, zijn je huidige medewerkers van
groot belang. Glassdoor wordt dan ook regelmatig
genoemd als hulpmiddel, indien het eigen netwerk de
spaarzame informatie over wat er gebeurt achter de
kantoorpoorten niet bezit. Onderstaande uitspraak
van Frank maakt duidelijk dat die behoefte ook bij
senior business IT-professionals leeft.

Hoe ga je op zoek naar je eerste baan?
25%

50%

75%

Eigen netwerk

Vacaturewebsites

Werken-bij-site

Social media

Google

Vakinhoudelijke
websites

“Bij het vergelijken van twee opdrachtgevers die op arbeidsvoorwaarden identiek zijn,
probeer ik altijd even te bellen met mensen die ik ken en die er werken of gewerkt
hebben. Een sterk merk, een internationaal bedrijf, of een goed tarief zijn leuk, maar
de objectieve ervaringen van (oud) medewerkers zijn voor mij doorslaggevend.”
- Frank, scrum master en marketing & communicatiespecialist
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Meerdere sollicitaties en recruitmentpartijen: kandidaten zetten breed in bij
zoektocht naar nieuwe werkgever

Opvallend is dat bèta’s regelmatig meerdere sollicitaties tegelijk uitzetten. Werving & selectiebureaus
bieden voor hen daarbij uitkomst. Het eenmalig aanleveren van een cv en profiel bij de tussenpersoon
wordt ervaren als efficiëntieverhogend. Begrijpelijk. Waarom veertien sollicitaties doen bij veertien
organisaties als je met een groot net meer vacature-vis kan vangen?

IT’ers informeren én enthousiasmeren: 4 tips uit de praktijk
Op basis van het voorgaande lijkt er op verschillende vlakken winst te behalen. Door voldoende tijd en
aandacht te steken in het delen van informatie, sterkere vacatureteksten, testimonials van werknemers
en een representatieve website kom je als organisatie de kritische sollicitant al flink tegemoet. Een aantal handige en direct toepasbare tips:

>
>
>
>
>

Investeer in goede, volledige en visueel aantrekkelijke vacatures. Overweeg daarbij de
traditionele vorm aan te passen naar een vorm en inhoud die beter aansluit bij de functie, de
organisatie en het profiel van de kandidaat. Wil een IT’er echt hele lappen tekst lezen?
Vertel in vacatures, naast wat je zoekt, vooral ook wat je te bieden hebt
Deel successen, collega-ervaringen en projecten die een beeld geven van de organisatie,
sfeer en bedrijfscultuur op sociale media
Schenk meer aandacht aan het groeiperspectief van de kandidaat in de vacaturetekst. Geef
plezier, vertrouwen, openheid en ontwikkeling genoeg ruimte in je communicatie
Over ontwikkeling gesproken, slimmerds zoals Daan bereik je beter met sterk inhoudelijk materiaal
Meest belangrijk in werksfeer & cultuur
20%

40%

60%

Plezier in het werk

Vertrouwen

Open en benaderbaar

Groei- en ontwikkelgericht

Vriendschappelijk

Daan is altijd nieuwsgierig en heeft een natuurlijke honger naar kennis. Hij wordt
dan ook enthousiast van artikelen, whitepapers en onderzoeksrapporten met
goede inhoud over zijn vakgebied. Gewoon geschreven, feitelijke informatie.
Geen fancy filmpjes of blogs die doorspekt zijn van meningen. Deze artikelen
vindt hij graag via de website of social mediakanalen. De meest favoriete social
mediakanalen voor Daan zijn LinkedIn, YouTube en Facebook.
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</Het_sollicitatiegesprek>

De sollicitatie is binnen, de eerste drempel is overwonnen. Nu kom de schifting in passende en minder
geschikte kandidaten. Je kunt niet iedereen aannemen. Binnen ons netwerk werken organisaties nog altijd
de standaardprocedure met twee gesprekken af. Als jij je nog steeds voorbereid door een cv’tje uit te printen
en mee te nemen naar de receptie voorafgaand aan een sollicitatiegesprek ben je zeker niet ouderwets.
Uit ons onderzoek blijkt dat ook de concurrent het nog steeds zo doet.

Creatief blijven tijdens het sollicitatiegesprek: een aantal praktijkvoorbeelden
Fysieke kennismaking hakt de knoop door

De nieuwe corona-realiteit dwong vrijwel alle bedrijven om te schakelen naar videobellen voor het eerste
gesprek. Schud jij nog steeds handjes, dan is het een idee om eens het nieuws op te zetten. Sollicitatiegesprekken via Teams, Skype of Zoom zijn inmiddels de norm. Opvallend is wel dat de meeste organisaties kandidaten voor het tweede gesprek bij voorkeur nog steeds op locatie uitnodigen. Kiezen zonder
kijken blijkt toch nog een brug te ver. Is het omdat de digitale handtekening nog niet overal geïntegreerd
is of omdat online daten en fysiek afspreken ook in de wereld van werven en werken toch vaak een ander
resultaat oplevert? Dat antwoord houd je van ons tegoed. Als jij wel het hele sollicitatieproces online organiseert: gefeliciteerd: je bent een pionier!

Afwijkingen in de gespreksvorm: hippe vergaderruimtes en de sollicitatiewandeling

Wat we wel meer en meer zien en horen is dat steeds meer opdrachtgevers experimenteren met de vorm
van het (tweede) sollicitatiegesprek. Het grijze sollicitatiehok is steeds vaker een hippe vergaderruimte
met een naam die meer doet denken aan een filmkarakter dan een kantoorruimte. “Loop je mee, wij zitten
vandaag in The Matrix.” De standaard gespreksruimte wordt, vooral sinds Covid-19 regelmatig ingewisseld
door creatieve vormen als de sollicitatiewandeling. Organisaties geven teams regelmatig ruim baan om de
sollicitatieprocedure zelf in te vullen. Zo ook bij manager development Roy.

“Wij hanteren een agile manier van werken waardoor wij opgedeeld zijn in verschillende scrum teams. Onze sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende
gesprekken waarvan het tweede gesprek verschilt per team waar je mogelijk
werkzaam zal zijn. Ieder team heeft een eigen manier om te toetsen of je in het
team past dus dat kan altijd weer een andere case zijn. Teams hebben op deze
manier veel meer invloed op wie het team komt versterken.”
- Roy, manager development (Haven- & Transportsector)

Het ideale moment van terugkoppeling

Een opvallend verschil tussen de managers die wij spraken is de terugkoppeling. Een meerderheid geeft
de voorkeur aan terugkoppeling na afloop van het gesprek. Een enkele partij durft het aan om al tijdens
het gesprek feedback te verschaffen. Wat nu de beste werkwijze is? Voor beide valt wat te zeggen. Waar je
ook voor kiest, het is goed om na te denken over het effect van een directe terugkoppeling. Vraag ook eens
naar de wens van de kandidaat.

7																															

Het sollicitatiegesprek vanuit het perspectief van de kandidaat: do’s and please
don’ts voor de werkgever
Het is dus goed om je als bedrijf te verplaatsen in de behoefte van de kandidaat en om daarbij in het
achterhoofd te houden waar de professional warm voor draait. De match met de bedrijfscultuur, de klik
met de gesprekspartner en transparantie en openheid tijdens het gesprek, beïnvloeden de ervaring van de
kandidaat al op positieve wijze. Dit zijn de tips die de beta’s de organisaties gaven:

>
>
>
>

Transparantie en snelheid in terugkoppeling stel ik op prijs
Oprechte interesse in mij als persoon, niet alleen in mijn studie en geschiktheid voor de functie
Wederzijdse openheid over het gesprek en de organisatie: durf als manager/recruiter ook te brengen
in plaats van alleen te halen
Een afwijzing ervaren we niet per se als negatief, mits deze gepaard gaat met oprechte betrokkenheid
bij het vinden van de juiste match elders

Dit citaat van junior IT’er Jerry vat het mooi samen:

“Voor mij zijn openheid en transparantie gedurende een sollicitatie de doorslaggevende
factoren in het kiezen voor een nieuwe werkgever. Als sollicitant wil ik namelijk ook graag
de gesprekspartners leren kennen als persoon, dieper doorvragen hoe de organisatie werkt
en te weten komen waarom ik voor hen zou moeten kiezen. Als je de mogelijkheid krijgt om
vragen te stellen ontstaat er een dialoog waardoor je jezelf direct ook meer betrokken voelt
bij de organisatie in plaats van zomaar een volgende kandidaat.”
- Jerry, junior IT’er

Uiteraard hebben we kandidaten ook gevraagd naar hun slechte ervaringen. Nummer één van ergernissen is
de good cop, bad cop-methode. Vaak waarschijnlijk onbewust toegepast. De ‘sollicitatiefabriek’ is ook een
no go. Straalt jouw kantoor en benadering van kandidaten iets anders uit dan “Wees welkom, we voelen ons
vereerd om je te kunnen spreken en hebben het komende uur 100% focus op het verkennen van een match”?
Dan is het misschien tijd om het over een andere boeg te gooien. Het stellen van standaardvragen - wat zijn je
kwaliteiten, wat zijn je zwakke punten, waar zie je jezelf over vijf jaar - completeert de top drie van ergernissen. Onderschat ook niet het effect van die hele late terugkoppeling op de beleving van een kandidaat.

Het sollicitatiegesprek van een nieuwe impuls voorzien: 3 tips voor de business
Hoe bewapen je je als organisatie tegen deze worst practices. Deze tips vormen een goed begin:

>
>
>
>

Communiceer helder over het sollicitatieproces. Een duidelijk sollicitatieproces biedt kandidaten
houvast en duidelijkheid. Voorwaarde is dus wel dat kandidaten goed ingelicht worden over de locatie,
gesprekspartners en topics die aan bod kunnen komen tijdens het sollicitatiegesprek.
Professionals, ook business IT’ers, worden graag gezien als mens. Wissel kritische vragen op inhoud
in het sollicitatiegesprek dus vooral ook af met vragen over het privé-leven.
Wees je als werkgever bewust van het effect dat je hebt op het gespreksverloop, het imago van je
organisatie en de bereidheid van de kandidaat om je aan te bevelen in zijn netwerk als je zelf ook een
inkijkje geeft in je eigen motivatie, persoonlijkheid en ervaringen.
Creativiteit in gesprekslocatie wordt zeer gewaardeerd en lijkt bij te dragen aan de positieve beleving
van kandidaten. Afwisseling en creativiteit geven de indruk dat de organisatie de persoon boven het
proces plaatst.
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</De_arbeidsvoorwaarden>

Arbeidsvoorwaarden anno nu: met salaris en vrije dagen kom je er niet
Hoewel mooie secundaire arbeidsvoorwaarden steeds vaker terug te vinden zijn in vacatures, werken veel
organisaties nog met een basis arbeidsvoorwaardenpakket. Salaris aan het einde van de maand en x aantal
vrije dagen als kern van het aanbod. Ook het periode-ketensysteem wordt nog op grote schaal toegepast, dat
wil zeggen dat medewerkers het vaste contract pas aangeboden krijgen als het wettelijk maximaal toegestane
aantal tijdelijke contracten uitgediend is. Wel zijn organisaties bereid hiervan af te wijken indien nodig, of als er
vanuit beide partijen behoefte is aan het uitspreken van vertrouwen in een langdurige samenwerking.

“We lopen het periode-ketensysteem af als er nog twijfel is of een werknemer
zich wel voldoende ontwikkelt of ambitie heeft in de functie. We zijn ook een
organisatie die hier van afwijkt als we deze elementen wel direct terugzien bij
onze collega. Dan kan het ook voorkomen dat we direct na een jaar wél een vast
contract bieden. Ook om deze medewerkers aan ons te binden.”
- Manuel, change manager (Overheid)
Waar salaris, vakantiedagen en het periode-ketensysteem de norm zijn als het gaat om arbeidsvoorwaarden,
is maatwerk in secundaire arbeidsvoorwaarden dat binnen de meeste organisaties nog zeker niet. Een klein
deel van de werkgevers biedt zaken waar een groeiende groep jonge professionals enthousiast van wordt.
Zaken die thema’s raken als waardering, innovatie en mobiliteit, maar ook gaan over vitaliteit, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Werkt jouw organisatie nog niet met één van onderstaande opties, dan
is dat het overwegen zeker waard. Hier volgt wat inspiratie in de vorm van best practices uit de praktijk:

>
>
>
>
>
>

Bonusregelingen bij extra inzet, ontwikkeling of beoordelingen
Laptop en/of telefoon van de zaak voor mobiel werken
Lease-auto van de zaak of een bijdrage aan private lease voor woon-werkverkeer
Sportabonnement of sportactiviteiten op het werk (bootcamp, hardloopclubjes) ter compensatie van
de vele cappuccino’s op kantoor
Ontwikkelmogelijkheden in de vorm van trainingen, coaching of een opleidingsbudget
Milieuvriendelijke vervoersregelingen, zoals een NS abonnement of fietsplan
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Proef op de som: zijn generaties Y en Z echt zo veeleisend?
Het is interessant om te zien dat vooral qua salaris bèta en business toch het verst uit elkaar liggen.
Starters hebben regelmatig te mooie verwachtingen van het salaris. Een gebrek aan transparantie
over dit thema in vacatures en tijdens gesprekken ligt hier vaak aan ten grondslag. Uit ons onderzoek
blijkt overigens dat IT-professionals bereid zijn een lager dan verwacht salaris te accepteren mits de
functie voldoende groeiperspectief biedt. Zowel qua salaris, verantwoordelijkheden en trainingen die
beschikbaar worden gesteld die de groei mogelijk maken. Dat het vaste contract, ondanks een verminderde baanvastheid ten opzichte van twintig jaar geleden, nog steeds op prijs wordt gesteld bevestigt
junior analist Tristen.

‘’Ik ga er niet vanuit dat ik direct een vast contract krijg of zoek er per se naar. De
organisatie en baan staan voor mij voorop. Wel is het ontzettend fijn om te weten dat
het in het verschiet ligt en waar ik aan moet voldoen om het te behalen. Als ik een huis
of auto wil kopen, of een gezin wil stichten dan is het gewoon een veiliger gevoel als
mij een vast contract wordt aangeboden of verteld wordt dat dit in het verschiet ligt.’’
- Tristen, junior analist

Investeren in vitaliteit en gezondheid is een teken van betrokkenheid

We vroegen professionals welke zaken zij naast het vaste contract nog meer waarderen in het
arbeidsvoorwaardenpakket. De secundaire voorwaarden, zoals mogelijkheden op het gebied van vitaliteit en vervoer blijken terecht door organisaties op het menu te zijn gezet. Organisatie die meedenken
over vitaliteit en gezondheid, door het bieden van sportmogelijkheden of een fietsplan, worden gezien
als betrokken en moderne werkgevers. In een wereld waarin de grens tussen werk en privé steeds vager
wordt een ontwikkeling die interessant is om in de gaten te houden.

Unique Selling Points: wat maakt jou bijzonder als werkgever?
De vier belangrijkste take aways voor elke organisatie die IT-professionals wil aantrekken.

>
>
>
>

De meeste kandidaten hebben focus op ontwikkeling. Schets voor elke functie daarom een
mogelijk intern groeipad en denk al in de pre-sollicitatiefase na over wat je kandidaten daarover
meegeeft. Zowel in de vacaturetekst als tijdens het gesprek.
Bedenk hoe je als organisatie kunt bijdragen aan het voltooien van dat groeipad. Bijvoorbeeld
door een heldere opleidingsstraat, vaardigheidstrainingen of begeleiding van een mentor, coach
of buddy on the job.
Wees transparant over de financiële vergoeding door scherp te zijn in de formulering van een
salarisrange, duidelijk te zijn hoe de beloning zich verhoudt tot de markt en communiceer in de
gesprekken waar het precieze aanbod straks van afhangt.
Denk na over secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw organisatie. Als je duurzaam
ondernemen als bedrijf belangrijk vindt, kun je vandaag de dag dan nog om een ‘groen’ fietsplan
heen? Zit jouw kantoor in het centrum van de Randstad? Denk dan na over een OV-abonnement
als alternatief op de lease-auto. Is jouw organisatie actief in de IT? Licht dan de nieuwste tools en
gadgets uit waar nieuwe collega’s mee gaan werken.

De sleutel is: maak het persoonlijk en maak het relevant!
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</Goed_werkgeverschap_in_coronatijd>

Goed werkgeverschap: doe jij wel genoeg voor je huidige medewerkers om
nieuw talent te binden?
De formele en wettelijke beginselen van goed werkgeverschap zijn lang niet de enige criteria waar professionals werkgevers op selecteren. Tegenwoordig worden zaken als motivatie, ontwikkelmogelijkheden,
bedrijfscultuur en innovatie steeds vaker gezien als kenmerken van goed werkgeverschap. Sinds maart 2020
zijn daar de uitdagingen van het thuiswerken bij gekomen. Moet een goed werkgever zijn medewerkers ondersteunen in de vorm van een thuiswerkregeling bijvoorbeeld? Complexe vraagstukken. We spraken verschillende typen organisaties, van financiële instellingen tot MKB’s, en van bedrijven met een zakelijke bedrijfscultuur tot informele familiebedrijven. We brachten in kaart wat zij doen aan goed werkgeverschap. Frank is
manager IT in de metaalbewerkingsindustrie en erkent de waarde van goed werkgeverschap.

“Doordat wij van oudsher een familiebedrijf zijn hechten wij veel waarde aan het
belang van onze medewerkers, dit maakt dat wij sterk zijn in samenwerken. Wij
kennen onze medewerkers persoonlijk en denken graag verder dan de belangen
op de werkvloer. Denk daarbij aan hun welzijn, groei en ontwikkeling in brede zin.
Samen draagt dit bij aan een in onze ogen unieke bedrijfscultuur.”
- Frank, manager IT (Metaalbewerkingsindustrie)

Motiveren, stimuleren en waarderen (tijdens corona)

In de praktijk zijn er meerdere bedrijven die werken met extra incentives om medewerkers te motiveren
en binden. Andere organisaties doen hier weinig aan, buiten de vaste financiële beloning voor uitgevoerde
werkzaamheden. Wat het effect hiervan is op hun vermogen om talent aan te trekken is onduidelijk. Wel
bespreken we een aantal initiatieven van organisaties in het kader van goed werkgeverschap, nu en
pre-corona. Zo zijn er bedrijven die de oprichting van interne verenigingen stimuleren en faciliteren, als
manier om binnen de organisatie gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Activiteiten als lezingen en uitjes
zorgen voor binding met collega’s en versterken daarmee ook het gemeenschapsgevoel binnen de organisatie. Een welkome ontwikkeling tijdens corona voor zowel organisatie als medewerker.
Welke implicaties heeft corona nog meer voor bedrijven? Enerzijds zien we dat de toenemende onzekerheid maakt dat medioren ook op startersfuncties solliciteren. Een welkome ontwikkeling, aangezien deze
groep sneller up and running is en een kleinere belasting vormt als het gaat om de begeleiding op afstand.
Bovendien is de verwachting dat kantoren steeds meer gebruikt gaan worden als ‘meeting hubs’. Een
goede onboarding van nieuwe collega’s is daardoor belangrijker dan ooit. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe
medewerkers zich verbonden gaan voelen met een organisatie waar zij fysiek bijna niet geweest zijn? Het
is een uitdaging waar veel organisaties nog geen antwoord op hebben, maar wel meer en meer aandacht
en middelen naartoe gaan. Zou Daan zich na een online onboarding op zijn plek gaan voelen?
Daan heeft nog geen beeld bij zijn ideale organisatie of hoe groot die
organisatie zou moeten zijn. Wel is hij op zoek naar plezier in zijn werk.
Hij wil in een omgeving werken waar vertrouwen bestaat en waar mensen
open en benaderbaar zijn. En het zou een bonus zijn als hij er vrienden
kan maken. Hij wordt blij van mensen die elkaar verder helpen en elkaar
zo laten groeien.
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Organisaties die investeren in ontwikkeling: hoe doen zij dat precies?

Eén van de manieren waarop pre-corona nieuwe professionals goed werden ingewerkt, en die in corona
van nog meer waarde is, is het buddy-systeem voor nieuwe collega’s. Dit vaste aanspreekpunt maakt de
eerste aanpassingsfase makkelijker en is vooral voor junioren een aantrekkelijk vooruitzicht. Het biedt
professionals het nodige vertrouwen dat zij processen en werkzaamheden snel oppikken. Door direct
trainingen en opleidingen aan te bieden proberen organisaties bij te dragen aan een stukje goed werkgeverschap. De investering in kennis en vaardigheden van het IT-personeel heeft het praktische voordeel
dat business IT-professionals gelijk kunnen bijdragen aan slimme IT-oplossingen in corona-tijd. Tooling,
het ontwikkelen van kleine softwaretoepassingen die specifieke handelingen of werkzaamheden minder
arbeidsintensief maken, is hier een mooi voorbeeld van.

Mismatch in verwachtingen tussen bèta en business

Hoewel een deel van de organisaties in ons netwerk actief investeert in deze vormen van goed werkgeverschap, zien zij ook uitdagingen bij het werven van professionals, zeker in de startersfase en zeker als het
gaat om studenten die hebben gekozen voor een langere studieperiode. De salarisverwachtingen lijken
met elk extra studiejaar te zijn gestegen. Terwijl de praktijk regelmatig ook uitwijst dat zelfs deze groep
vaak nog een verdiepingsslag moet maken als het gaat om inzetbaarheid en functioneren op het gewenste
niveau. Het idee dat langer studeren je kansen verbetert blijkt in de praktijk soms toch net iets anders uit te
pakken. Maar dat is niet de enige mogelijke oorzaak van een mismatch tussen bèta en business…

Junioren lang niet altijd goed voorbereid op fulltime baan

De ervaring van werkgevers is bovendien dat veel junioren begeleiding nodig hebben op het gebied van soft
skills. Zo hebben ze de neiging om te mailen in plaats van te bellen, ervaren ze moeite met het bedrijven van
kantoorpolitiek en vinden ze het lastig om een netwerk op te bouwen dat hen kan helpen bij het succesvol
uitvoeren van werkzaamheden. Uitzondering hierop zijn starters die ervaring hebben in een bestuursfunctie
van een studie-, studenten- of sportvereniging. Die investering tijdens de studietijd maakt starters sneller job
ready en minder afhankelijk van trainingen vroeg in hun carrière, vooral tijdens corona. Als er iets is dat de coronacrisis het bedrijfsleven heeft geleerd, is dat er veel meer op afstand georganiseerd kan worden dan voorheen gedacht werd. Organisaties zijn razendsnel in staat gebleken medewerkers te faciliteren bij het werken
vanuit huis. Wat voor effect dit heeft op starters die tijdens corona zijn begonnen zal snel genoeg blijken.
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Wat is goed werkgeverschap volgens de IT’er?

Want wat willen die jonge business IT-professionals in hun baan? Twee zaken zijn leidend: afwisseling en
uitdaging. Zowel in werkzaamheden, als werklocatie en ontwikkeling. Werkgevers die hun medewerkers
ervaring laten opdoen bij meerdere bedrijfsonderdelen en trainingen en opleidingen bieden hebben een
streepje voor op organisaties die dat niet doen. Ook wordt vertrouwen regelmatig genoemd als een teken
van goed werkgeverschap. Professionals waarderen de ruimte om zelf hun werktijden en dag in te richten.
Kleine gebaren, in de vorm van kleine presentjes, zijn een fijn extraatje, vooral ook tijdens het thuiswerken. Het verdwijnen van de reistijd en een betere werk/privé-balans zijn redenen dat thuiswerken ook echt
als positief ervaren wordt door professionals. Een beetje business IT’er lijkt zich prima te kunnen redden
met werken op afstand. Sterker nog: junioren vinden dat thuiswerken bijdraagt aan een welkom stukje
zelfredzaamheid. Daartegenover staat dat voor een deel van de professionals de fysieke afstand onzekerheid met zich meebrengt: “Wordt mijn inzet wel gezien en gewaardeerd?” Voor zowel werkgevers als
kandidaten is het daarom belangrijk om duidelijke afspraken over thuiswerken te maken.
Wat zou je willen in een baan na je studie?

20%

40%

60%

Ervaring opdoen bij
meerdere bedrijfsonderdelen
Mijn carrièra zelf
richting geven
snel gevarieerde
werkervaring opdoen
Een eigen netwerk
opbouwen
Persoonlijke begeleiding
vanuit mijn werkgever
Veel flexibiliteit

Student is zich bewust van kloof tussen studiekennis en professionele vaardigheden

Hoogopgeleide starters en professionals komen vaak rechtstreeks uit de collegebanken in een fulltime
baan terecht. Vooral wo’ers ontbreekt het aan kennis over hoe het eraan toe gaat in de coulissen van het
bedrijfsleven. Het gebrek aan serieuze werkervaring in de vorm van stages of kantoorbijbaantjes wijten zij
hoofdzakelijk aan tijdgebrek en het ontbreken van de noodzaak om te werken naast de studie. Daarnaast
verhindert het idee dat een lange hbo- of wo-studie voldoende basis biedt voor een succesvolle loopbaan
ook dat studenten gerichte keuzes maken. Een probleem waar ook bèta-studenten zoals Daan zich in
herkennen...

Een flinke dosis enthousiasme kan Daan overtuigen. Hij weet nog
niet precies in welke functie hij wil werken na zijn studie, dus is nog
over te halen met een goed verhaal voor een specifieke functie, die
aansluit bij zijn interesses en vaardigheden.
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Verbinden in tijden van corona

Werkgevers die initiatieven organiseren om de verbinding op afstand te versterken krijgen een pluim van
de professionals die wij voor ons onderzoek spraken. Een daily, of korte dagelijkse bijeenkomst met het
team, die vooral niét gaat over het werk. Goodies en kaartjes op de deurmat. Digitale borrels, de online
disco-bingo, kookworkshops op afstand of de virtuele pubquiz. Werkgevers blijken enorm creatief in het
verbinden op afstand. Een enkeling zoekt elkaar ook op buiten de kantooromgeving. Door af te spreken
voor een wandeling of huisbezoek krijgt goed werkgeverschap ineens een hele andere dimensie.

Drie gouden tips voor goed werkgeverschap

De coronacrisis lijkt de discussie over een goede werk- en privébalans nieuw leven ingeblazen te hebben.
Onderwerpen als thuiswerken, binding en mobiliteit staan bij menig directie weer hoog op de agenda.
Goed werkgeverschap gaat tenslotte om meedenken met wat je werknemers nodig hebben. De volgende
tips kunnen je helpen de IT’er, ook in coronatijd, aan je te binden.

>

Investeer in de relatie met je medewerker. Ook
IT’ers zijn sociale wezens, die gevoelig zijn voor
betrokkenheid, een luisterend oor en sociaal
contact.

>

Investeer in materieel en scholing. Bewijs je betrokkenheid niet alleen met activiteiten en in
gesprekken, maar ook in je beleid. Zorg voor een
goede thuiswerkplek, goed materiaal om mee te
werken, ontwikkelmogelijkheden en een goede
onboarding.

>

Overweeg een combinatie van werken en inwerken. Met een traineeship verklein je de kloof
tussen verwachtingen en werkelijkheid, ben je
aantrekkelijker voor starters en dicht je de gaten
in kennis en vaardigheden die mogelijk bestaan
bij veelbelovende talenten. Bijkomend voordeel
is dat je via een traineeship een geleidelijke opbouw kunt hanteren in verantwoordelijkheden en
werkzaamheden.

“Onze dataspecialisten vinden detachering interessant omdat het een veilige
manier van ontwikkelen biedt. Daarbij waarderen ze vooral de coach die betrokken
is bij alle aspecten van het werk. Dat ze een kijkje kunnen nemen in verschillende
keukens biedt bovendien een goed beeld van de doorgroeimogelijkheden.”
Arjen Yska, People Manager (detachering IT-professionals)
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</Conclusie>

Zo maak jij de succesvolle match tussen bèta en business

Met deze whitepaper bieden we bedrijven een stukje inspiratie om met hernieuwde energie op zoek te
gaan naar de juiste match. De lessen die we leerden haalden we uit onderzoek onder ons netwerk van
bedrijven, IT-professionals en bèta-studenten. Laatstgenoemden vertelden ons dat zij boven alles benaderd willen worden als persoon. Dat een platte en informele bedrijfscultuur voor hen de voorkeur heeft bij
de keuze voor een werkgever. En dat zij als oriënterende dataprofessionals grondig onderzoek doen naar
een potentiële werkgever. Als organisatie doe je er goed aan om je wervingskanalen divers te houden en
in je arbeidsmarktcommunicatie een goed beeld te geven van wie je als bedrijf bent, waar je voor staat
en wat je te bieden hebt. Denk goed na over maatwerk in je arbeidsvoorwaarden, content die klopt bij je
cultuur en communicatie over wat je maatschappelijk gezien belangrijk vindt.
Ondanks diepgravend onderzoek van junioren blijkt bij startende dataprofessionals vaak een kloof te
bestaan tussen verwachtingen en werkelijkheid. Bedrijven die investeren in een goede onboarding hebben
een mooie kans om die kloof te dichten en de vruchten van een langdurige samenwerking te plukken.
Generaties Y en Z halen inspiratie, motivatie en loyaliteit uit betekenisvol werk, voor een betrokken organisatie die hen ziet als meer dan alleen als medewerker.
Het is hoopgevend om te zien dat de menselijke maat ook in de wereld van data en IT leidend is, zowel
aan de kant van werkgevers als van business IT-professionals. De succesvolle match maken tussen bèta
en business? Er is geen gegarandeerde succesformule. Maar door kritisch naar je communicatie, sollicitatieprocedure, arbeidsvoorwaarden en rol als werkgever te kijken en te luisteren naar het geluid van de
professionals kun je grote stappen in de goede richting zetten.
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</Contact>
Meer weten over de totstandkoming van deze whitepaper? Sparren over dit uitdagende vraagstuk? Of
heb jij ook geweldige verhalen gehoord over onze (business) IT- en dataspecialisten en hoe wij de match
maken tussen bèta en business? Laat het ons weten!

Glenn Baaijens - Vestigingsmanager Delft
E: glenn.baaijens@houseofbeta.nl
T: 06 83 49 04 19

Lynn Rondeel - Adviseur
E: lynn.rondeel@houseofbeta.nl
T: 06 17 38 67 48

Marijn Brood - Vestigingsmanager Eindhoven
E: marijn.brood@houseofbeta.nl
T: 06 46 97 08 73			

Jesica Silvany - Adviseur
E: jesica.silvany@houseofbeta.nl
T: 06 24 87 44 63
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