Aantal IT-vacatures trekt na korte dip tijdens coronacrisis weer aan
Eerste maanden van dit jaar recordaantal vacatures bij directe werkgevers
Gouda – Het aantal nieuwe IT-vacatures onder directe werkgevers trekt in juni weer
aan, na een dip die in maart inzette. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse
arbeidsmarktrapportage van IT-detacheerder iSense. Het jaar 2020 begon met een
recordaantal vacatures bij werkgevers, namelijk 11.019. Ook in februari bleef de
vraag met 9.715 openstaande vacatures hoog. Met de intrede van de coronacrisis
daalde het aantal vacatures, met in mei een dieptepunt van 7.144 IT-vacatures.
Sinds de aangekondigde versoepelingen in juni is er weer een toename zichtbaar: er
waren die maand 7.201 vacatures.
Marco Berkhout, Managing Director iSense: “Net als in andere sectoren heeft de
coronacrisis impact op de werkgelegenheid in de IT-branche. Gelukkig zien we vanaf
juni weer een toename in de vacatures. Wij merken ook dat de markt weer aantrekt.
Zo horen we bijvoorbeeld in gesprekken met onze klanten dat zij de komende
periode weer meer personeel gaan aannemen en inhuren. Er is dus reden voor
optimisme richting de toekomst.”
Eerste helft 2020 meer IT-vacatures dan in eerste helft 2019
Ondanks de krimp die in maart inzette, laat het eerste half jaar van 2020 vergeleken
met de eerste helft van 2019 een kleine groei zien van ruim 3 procent. Wanneer
januari 2020 afgezet wordt tegenover januari 2019, is er een groei van 18 procent
zichtbaar. In februari is dat zelfs 28 procent.
Kijkend naar maart 2020, de maand waarin Nederland in intelligente lockdown ging,
stonden er ten opzichte van 2019 3,11 procent meer vacatures open. In de top-40
meest gevraagde functies zijn developers op het gebied van Java en .NET het
populairst. Wanneer het tweede kwartaal van 2020 vergeleken wordt met het eerste
kwartaal, is er over het algemeen bij alle functies een daling te zien in het aantal
nieuwe IT-vacatures. In de provincies Drenthe, Groningen en Limburg is de daling
van het aantal IT-vacatures het sterkst.
Bekijk hier de gehele arbeidsmarktrapportage: https://www.isense.nl/ictarbeidsmarktrapportages
--Over de ICT-arbeidsmarktrapportage
De ICT-arbeidsrapportage van iSense ICT Professionals wordt ieder half jaar uitgebracht. Op basis
van cijfers over het aantal openstaande ICT-vacatures, wordt inzicht geboden in de belangrijkste
marktontwikkelingen. iSense baseert deze arbeidsmarktrapportage op gegevens uit Jobdigger. De
classificering van Jobdigger is gebaseerd op de ISCO-classificering. Dat is een internationale
classificatie van beroepen, samengesteld op basis van niveau en specialisatie. De ISCO wordt tevens
gebruikt in internationaal onderzoek in statistieken over beroepen.

Over iSense ICT Professionals
Sinds de start in 1998 is iSense uitgegroeid tot één van de grootste ICT-detacheerders van
Nederland. Vanuit de kantoren in Gouda, Eindhoven en Zwolle zet men zich dagelijks in voor zowel
ICT’ers als voor organisaties die van ICT een drijvende kracht willen maken.
De organisatie bestaat uit ruim 500 medewerkers. Met 100 ambitieuze consultants op kantoor en ruim
400 ICT-professionals laat iSense mens en organisatie groeien. Samen zorgen zij ervoor dat de beste
ICT’er op de leukste werkplek terechtkomt, dat de kennis rondom ICT verder wordt uitgebreid en dat
men voorop blijven lopen in de arbeidsmarktontwikkelingen.
iSense ICT Professionals is net als de bedrijven PEAK-IT en Experis Ciber, onderdeel van Experis.
Daarmee is Experis een van de grootste spelers op het gebied van ICT-dienstverlening in Nederland.
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