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ICT-ARBEIDSMARKT REGIO UTRECHT: MISMATCH
De digitale transitie zorgt voor het verdwijnen,
veranderen en ontstaan van beroepsgroepen (van
krimp naar groeiberoepen)
ICT is het kernpunt van de digitale transitie
Vooral veel nieuwe ICT-gerelateerde beroepen
De uitbreidingsvraag naar ICT talent in de regio
Utrecht is minstens 12% tot 2026
De transitie resulteert in mismatch van vraag en
aanbod en hoge krapte op de Utrechtse
arbeidsmarkt voor ICT

Beweging van krimp naar groeiberoepen

Mismatch: ICT-opleidingen sluiten onvoldoende aan
op functies in het bedrijfsleven
Gevolg: bedrijven in de regio hebben moeite om
ICT’ers te vinden en te behouden
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ICT-ARBEIDSMARKT REGIO UTRECHT: CIJFERS
10% van alle banen in de regio Utrecht zijn ICTbanen
Dit zijn 75.000 ICT-banen met een zeer hoge
specialisatie
Door dit hoge aandeel is de urgentie van het
aantrekken van nieuwe ICT-medewerkers erg
hoog
In de regio Utrecht is een groei berekend van
het aantal ICT-banen met ongeveer 12%, van
75.000 nu naar 84.000 in 2026
De verwachting is dat deze groei groter is door
de versnelde digitaliseringstransitie door de
Covid-19 pandemie
De zeer krappe regionale ICT-arbeidsmarkt plus de
toenemende uitbreidingsvraag op de Nederlandse
ICT-arbeidsmarkt, in combinatie met het economisch
belang van de sector in de regio Utrecht, maakt deze
Utrechtse ICT-arbeidsmarktsituatie zo nijpend.
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KRAPTE ICT-ARBEIDSMARKT REGIO UTRECHT: VACATURES
In de regio Utrecht staan
16,3% van de landelijke
ICT-vacatures open,
4350 eind 2021
De arbeidsmarkt voor
ICT’ers in de regio
Utrecht is ‘zeer krap’
Detachering en
outsourcing zorgen voor
verborgen krapte

4.350
ICTvacatures

75.000
ICT-banen

10%
Van de
banen zijn
ICT-banen
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IMPACT MISMATCH VOOR BEDRIJVEN
De directe gevolgen van de mismatch voor bedrijven en
organisaties:
Personeelsgebrek leidt tot omzetverlies, lagere kwaliteit
van producten en diensten wat leidt tot lagere
klanttevredenheid
Strategische doelstellingen worden niet gehaald
Hogere kosten van werving & behoud personeel (boeien,
binden, stijgende salarissen):
Kosten van werving (tot € 6.700,- per medewerker),
o.a. opdrijvende kosten arbeidsvoorwaarden ('war
on talent')
Hoge kosten aan wervingspartijen (zo’n 25% van
het jaarsalaris)
Hoge inwerkkosten, resulteert vaak in lagere
productiviteit
Onvoldoende actuele kennis (ICT, security,
infrastructuur) leidt tot risico in IT processen
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
Korte termijn¹:
Benaderen en opleiden
van onbenut arbeidspotentieel
Omscholen van
professionals
Opleiden van werkzoekenden
Ondernemers helpen met
digitalisering
Onderzoeken
ontmoetingsplaats/campus

Lange termijn:
Nú investeren in het
imago van ICT
Lesprogramma’s op
scholen
Toekomstperspectief van
een ICT-carrière als
toekomstbestendig en
aantrekkelijk beroep

¹ 10 puntenplan Wilthagen
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ICT-BANEN EN OPLEIDERS¹ IN REGIO UTRECHT

¹ een groot deel van de bekende
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U-TECH COMMUNITY: PROJECTEN
Huidige projecten U-TECH Community waarbij aandacht is voor oriëntatie, scholing, onderwijs, ondernemers en
onderzoek om te zorgen voor meer ICT-ers werkzaam in regio Utrecht
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U-TECH COMMUNITY: AMBITIE
U-TECH Community heeft in 2026 bijgedragen aan het opleiden, bijscholen,
omscholen en aantrekken, vasthouden en enthousiasmeren van zo’n
15.000 ICT’ers in de regio Utrecht
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