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Het grote tekort
aan IT-ers is onzin!
Een andere kijk op uw personeel kan
een oplossing bieden voor uw capaciteitstekort.

,,Er zijn voldoende oplossingen voor het inzetten van
betaalbare vaklieden op korte termijn. Veel bedrijven
in het MKB hebben echter geen goed beeld van deze
oplossingen en wat het hun kan brengen. In dit artikel
leggen wij u graag uit wat deze oplossingen zijn, wat de
meest gehoorde bezwaren zijn en hoe te handelen.
De praktijk leert dat er een eind kan komen aan de
eindeloze zoektocht naar goede mensen, het gebrek aan
flexibiliteit en de torenhoge kosten voor recruitment en
verloop.”
Welke oplossingen zijn er voor mijn personeelstekort?

Een duidelijk probleem op de arbeidsmarkt voor IT-ers

De verhalen over tekorten aan goede
softwareontwikkelaars
tuimelen
over elkaar heen. U kent ze allemaal
uit de kranten, de onderzoeken en
opiniestukken van de grote IT websites
en bladen. Er is een grote kans dat u
ook zelf te maken hebt met moeilijk te
vervullen vacatures voor het werk dat
u onder handen heeft. Nog maar te
zwijgen over de plannen die er zijn om
verouderde applicaties naar een nieuw
platform te brengen, nieuwe ideeën
te realiseren of voorop te lopen als
het gaat om innovatie van uw eigen IT
landschap of dat van uw klanten.
Veel bedrijven hebben hier last van. Ze
laten omzet liggen en maken onnodig
veel kosten om dit te compenseren.
Wat nog erger is, zijn de effecten op
langere termijn. Doordat er structureel
achterstand wordt opgelopen, is het
steeds moeilijker om deze in te halen. Er
zal waarschijnlijk weer een tijd komen
waarin het minder goed gaat in de ICT

Branche en dan zijn er wellicht wél weer
mensen beschikbaar (alhoewel wordt
beweerd dat het tekort zal blijven, ook
in een recessie), maar dan ontbreekt de
financiële ruimte om te investeren. Er is
dus op korte termijn een oplossing voor
het tekort aan IT-ers noodzakelijk.
Zoals de titel van dit artikel aangeeft,
is het grote tekort onzin. In Nederland
(en een groot deel van Europa) zijn meer
vacatures dan er mensen beschikbaar
zijn. Echter wordt er onvoldoende
gekeken naar werkbare alternatieven
voor de gebaande paden zoals het
aannemen van personeel, detachering,
recruitment en het weigeren van werk.
Het tekort kan voor veel bedrijven
worden opgelost als er gekeken wordt
naar nieuwe wegen om met personeel
om te gaan. Maar ook door te kijken
welke rol een bedrijf moet vervullen
om succesvol te zijn in het huidige IT
landschap.

Een andere kijk op personeel
Als iets altijd voldaan heeft, waarom zou je het dan veranderen? Inderdaad, verandering hoeft
zeker niet altijd goed te zijn. Maar wat nou als het oude business model niet meer werkt?
Accepteer je dan langer de nadelen of ga je op zoek naar alternatieven die wellicht een oplossing
zouden kunnen bieden. In het geval van een structureel capaciteitstekort op uw IT afdeling,
is een frisse blik misschien een oplossing. Wanneer het zoeken naar nieuwe werknemers,
freelancers en gedetacheerden geen oplossing meer biedt, zijn er twee oplossingen die
(gecombineerd) zouden kunnen helpen.
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Waar kan ik mijn eigen mensen het beste voor inzetten en wat zijn de zaken die wellicht door
anderen opgepakt kunnen worden?
Er zijn een aantal zaken die absoluut door eigen mensen gedaan moeten worden. Het gaat hier
meestal om werkzaamheden waar veel marktkennis voor nodig is, die direct contact met uw
klant behoeven of die kennis binnen uw bedrijf waarborgen. Toch zijn er vaak werkzaamheden
die op het eerste gezicht binnenshuis gedaan moeten worden, maar prima (of wellicht beter) door
een externe partij gedaan kunnen worden. De oplossing ligt voor een deel bij de vaardigeheden
van uw eigen mensen. Wanneer zij bereid en in staat zijn om mensen van buiten het bedrijf
goed te laten functioneren, is er ruimte voor inzet van extern personeel. Wanneer deze inzet
van buiten dan ook gepaard gaat met reële kosten is er ruimte voor een nieuw potentieel aan
medewerkers.
Wanneer uw mensen zich richten op hun kerntaken kunnen andere werkzaamheden door
anderen gedaan worden. Hierdoor komt er ruimte in de organisatie en worden uw beste (eigen)
mensen het meest optimaal ingezet.
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Zijn er andere mogelijkheden om mensen aan te trekken (en krijg ik hier de juiste – betaalbare
- mensen)?
Bedrijven met een goede naamsbekendheid en marketing, of in een interessant marktsegment,
doen het meestal beter dan de rest. Investeren in recruitment marketing kan helpen om een
aantrekkelijkere werkgever te worden, maar kost wel de nodige tijd.
Ga vissen in een andere vijver. De oplossing hiervoor is het rekruteren buiten de landsgrenzen.
Voor grote bedrijven is Offshoring (India bijvoorbeeld) een optie, maar voor het MKB is
nearshoring (Oost-Europa) de oplossing.
De combinatie van het inzetten van uw hooggeschoolde en ervaren mensen op de kerntaken
binnen uw bedrijf en het uitbesteden van overige werkzaamheden, tegen vergelijkbare kosten
als het in dienst hebben van eigen personeel, zorgt voor de mogelijkheid om snel nieuwe
mensen aan uw ontwikkelteam toe te voegen en een sprong te maken in flexibiliteit. Deze
flexibiliteit zorgt er niet alleen voor dat u nu eindelijk verlost bent van het structurele tekort aan
goede mensen, maar biedt ook de mogelijkheid om gemakkelijk terug te schalen als projecten
aflopen of er wellicht in de komende jaren weer een recessie om de hoek komt kijken. Wanneer
u gebruik maakt van mensen uit Oost-Europese landen brengt deze oplossing ook geen extra
kosten met zich mee ten opzichte van het inzetten van eigen personeel.

Waarom kiezen weinig mensen voor deze oplossing?

Als dit een deel van de oplossing is voor het grote tekort aan IT-ers in Nederland, waarom
gebeurt het dan nog maar zo relatief weinig?
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Onbekend.
Veel bedrijven hebben wel eens gehoord van het outsourcen van softwareontwikkeling en
testen naar Oost Europa, maar hebben eigenlijk geen idee wat het is en wat het voor hun
bedrijfsvoering zou kunnen betekenen. Soms wordt de beeldvorming bepaald door slechte
ervaringen van anderen, vaak weet men niet wat het voor de eigen situatie kan opleveren en
is er koudwatervrees om er mee te starten. Best begrijpelijk als de huidige manier van werken
altijd prima voldeed, maar een gemiste kans als deze niet langer voldoet.

Te veel risico.
Het uitbesteden naar Oost Europa wordt vaak geassocieerd met grote risico’s. Op de eerste
plaats de financiële en commerciële risico’s als er niet geleverd wordt wat verwacht wordt.
Wanneer de ontwikkeling niet volgens planning verloopt, is het geld van de ontwikkeling
weggegooid en moet de klus alsnog zelf worden opgeknapt. Daarnaast ziet men risico’s met
betrekking tot het niet kunnen nakomen van gemaakte afspraken met bijvoorbeeld klanten.

Weerstand binnen de organisatie.
Logisch redenerend is er weinig tegen Nearshoring in te brengen (flexibel, kwalitatief
hoogstaand, een oplossing voor een probleem en tegen lagere kosten dan alle andere
oplossingen), mits er garanties zijn voor de kwaliteit van de geleverde oplossingen. Toch is
er vaak weerstand tegen deze verandering. Het gaat dan om zaken als weerstand tegen
verandering in het algemeen, onzekerheid over de positie van de IT-manager(s), angst voor het
verliezen van arbeidsplaatsen in Nederland, voorkeur voor het hebben van “eigen” mensen,
opzien tegen de communicatie op afstand etcetera.

Dit gaat bij mij nooit passen.
Vrijwel altijd is het idee vooraf dat de branche, de processen, klanten en/of de producten zo
specifiek zijn dat een ander hier niet (zomaar) aan kan ontwikkelen. Specifieke marktkennis
lijkt noodzakelijk om de softwareontwikkeling te kunnen doen.

Bovenstaande argumenten om te blijven werken met de bekende oplossingen zijn af en toe ook
valide en begrijpelijk, maar even zo vaak wordt niet de moeite genomen om te onderzoeken
of het een echte drempel is, of alleen maar iets dat vermoed wordt. Een goed onderzoek naar
de (on)mogelijkheden van Nearshoring in uw situatie helpt dan om duidelijk te scheppen. Een
goede handleiding met een checklist hiervoor kunt u hier downloaden. Alleen op basis van
een goed onderzoek vooraf, de selectie van de juiste partner en een goed voorbereide start,
waarbij bewezen kan worden of het wel of niet voor uw bedrijf gaat werken, kan uitwijzen of
deze manier van werken definitief de oplossing biedt voor uw capaciteitstekort of -overschot.

Is Nearshoring een risico of gewoon realisme?

Naast het capaciteit argument zijn er nog meer voordelen van het werken met een
professionele partner in het buitenland. Naast de kosten voordelen, ten opzichte van het
inhuren van mensen in Nederland, liggen er mogelijkheden op het vlak van;
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Flexibiliteit.
Snel opschalen en terugbrengen van de omvang van uw teams geven vrijheid met betrekking
tot planning, financiering en marktontwikkelingen. Daarnaast is er vaak een afspraak over
gegarandeerde continue capaciteit. Wanneer een ontwikkelaar of tester niet (meer) past
binnen het team wordt deze vervangen en u heeft geen last van een tekort aan capaciteit
wanneer een ontwikkelaar vertrekt. Dit wordt door uw outsourcingpartner opgelost, terwijl u
meestal een acuut probleem heeft wanneer een medewerker of freelancer vertrekt.
Toegang tot kennis en ervaring.
Naast de specifieke kennis en ervaring van de ontwikkelaars die worden ingezet op uw
projecten, profiteert u ook van de bredere kennis en ervaring van de organisatie waar u mee
werkt.
Professionaliteit.
Professionaliteit met betrekking tot systemen en processen. Als het goed is heeft de
outsourcing partner veel ervaring met het werken met verschillende systemen en processen
bij verschillende opdrachtgevers en weet hoe belangrijk dit is als men op afstand wil werken.
Geen langdurige verplichtingen.
Secundaire arbeidsvoorwaarden en risico’s die komen kijken bij medewerkers in vaste dienst.
Betalen per daadwerkelijk gewerkt uur en/of per gerealiseerde doelen. U heeft zelf de keuze
op welke manier u waardering geeft aan de geleverde inspanningen.
Verleggen van uw risico.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw risico met betrekking tot de ontwikkeling te
verleggen naar uw Nearshoring partner.

Bij het uitbesteden van ontwikkeling en testen van software binnen Nederland, kosten
bovenstaande voordelen u direct enorm veel geld. Nearshoring maakt het mogelijk om deze
kosten binnen de perken te houden. De praktijk wijst uit dat het uitbesteden via Nearshoring
uiteindelijk ongeveer hetzelfde kost als uw eigen werknemers. Een voordeel is dan wel de
beperking van de risico’s van eigen personeel en flexibel inzetbaar. De uurtarieven liggen
meestal lager dan wat eigen personeel kost, daarentegen heeft u wel vaak wat extra kosten
voor aansturing en overdracht.
Het belangrijkste is dat u de stap neemt en bereid bent de eerste investering in onderzoek en
opbouw van de samenwerking te nemen. Wanneer u kiest voor een ervaren Nederlands bedrijf
krijgt u vanaf het begin een goede begeleiding en zal deze transitie sneller gaan dan u denkt.
Uiteindelijk is het een investering in een toekomst waarin tekorten aan goed IT-personeel voor
U verleden tijd zijn!

Nearshoring is meer dan een kans
om kosten te besparen
Het is evident dat het ontwikkelen van software in landen waar het niveau van de lonen lager
ligt dan in Nederland, altijd goedkoper kan zijn dan wat u zelf in uw organisatie kan ontwikkelen
of in Nederland kan uitbesteden. Wellicht dat het voor grote bedrijven de belangrijkste
doelstelling kan zijn om grote hoeveelheden relatief eenvoudig werk uit te besteden met als
enige doelstelling het reduceren van kosten, bij kleinere bedrijven ligt dit anders. Hiervoor
zullen de echte besparingen en de winst niet alleen liggen in lagere kosten per uur, maar zeker
ook in de professionalisering van het ontwikkelproces, de focus op de kerntaken, het kunnen
bijhouden van de laatste stand der techniek en het flexibel kunnen inspelen op veranderende
omstandigheden.

Conclusie
Door bij de oplossing van uw capaciteitstekort niet alleen te kijken naar de gebruikelijke
oplossingen, maar op een andere manier naar de inzet van uw personeel, licht de weg open
voor een betaalbare en definitieve oplossing voor het tekort aan IT-ers. U kunt de beschikking
hebben over een pool van goed opgeleide mensen .
Te mooi om waar te zijn? Wanneer u de stappen goed doorloopt kunt u beoordelen of het
bij u past en de voorwaarden scheppen die het werken op afstand tot een succes voor uw
organisatie maken. Neem een besluit om wel of niet te nearshoren echter niet op een gevoel
of (slechte) verhalen. Doe een gedegen onderzoek en ervaar of deze manier van werken een
oplossing kan zijn voor knelpunten in uw organisatie.
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