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Onze maatschappij ging in een intelligente lockdown: het kabinet vraagt ons om zoveel mogelijk thuis te 
blijven waardoor winkelstraten er verlaten bij liggen. Noodgedwongen gaan we nog vaker online op zoek 
naar diensten en producten. Voor ondernemers is het alle hens aan dek om in te spelen op de vraag naar 
innovatieve online dienstverlening. Want hoe ga je in hemelsnaam snel aan de slag met het ontwikkelen van 
nieuwe online diensten als je al jaren op zoek bent naar betrouwbare en betaalbare developers? Hoe maak 
je online echt leading terwijl je al jaren gehinderd wordt door je verouderde IT-infrastructuur? We weten al 
veel langer dat we moeten blijven investeren in innovatie, maar door de coronacrisis komt alles in een 
stroomversnelling. Wil je het hoofd boven water houden, dan is het tijd om daar nu wat aan te doen.  

In deze whitepaper onderzoeken we de impact van de coronacrisis op softwareontwikkeling en kijken we 
welke andere maatschappelijke en economische factoren bedrijven dwingen om hun IT op de schop te 
gooien. We laten je zien welke mogelijkheden er zijn en hoe je de meeste waarde haalt uit jouw investering. 

CORONACRISIS ZORGT 
VOOR EEN NOG GROTERE 
FOCUS OP ONLINE
ONLINE IS AL JAREN LEADING, DAT IS GEEN NIEUWS MEER. DESONDANKS ZIJN ER NOG VEEL 
BEDRIJVEN WAAR ONLINE WORDT GEZIEN ALS EEN LEUK EXTRAATJE, MAAR ECHT VEEL 
AANDACHT KRIJGT HET NIET. EN TOEN WAS ER OPEENS DE CORONACRISIS. BEDRIJVEN DIE 
ONLINE NOOIT BOVENAAN DE AGENDA HADDEN STAAN, DREIGEN NU DE BOOT TE MISSEN.  
OM IN DEZE NIEUWE 1,5 METER-MAATSCHAPPIJ VOOROP TE BLIJVEN HEB JE INNOVATIEVE 
SOFTWARE EN ONLINE DIENSTVERLENING NODIG OM JOUW KLANTEN ZO GOED MOGELIJK 
TE ONDERSTEUNEN. MAAR DAT IS MAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN… 
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WAT LEERT DE 
CORONACRISIS ONS?
ER ZIJN EEN AANTAL DINGEN DIE WERELDWIJD OPVIELEN TOEN DE WERELD GROTENDEELS 
OP SLOT GING. WIJ ZETTEN ENKELE IN HET OOG SPRINGENDE FEITEN OP EEN RIJ. 

1. ONLINE WINKELEN IS NU ÉCHT INGEBURGERD

Of het nu op vriendelijk verzoek is van het kabinet of verplicht op straffe van een boete; overal ter wereld 
bleven mensen netjes thuis en beperkten ze het aantal contactmomenten tot een minimum. Maar je wil toch 
graag blijven bewegen, dus gingen we online yogamatten en dumbells kopen. En als je dan toch de hele tijd 
thuis bent, is het ook leuk om wat nieuwe spullen te kopen om je huis wat op te fleuren en comfortabele 
kleding aan te schaffen. Bedrijven met webshop speelden handig in op dit veranderende koopgedrag en 
volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org is de coronacrisis de definitieve doorbraak van online 
boodschappen doen. 

Veel lokale ondernemers hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden; een middag winkelen in 
de stad gecombineerd met een terrasje pakken zit er voorlopig niet in. Toch is er veel solidariteit voor de 
lokale middenstand. Waar mogelijk steunen we hen door lokaal te kopen of door eten te bestellen bij ons 
favoriete restaurant dat nu afhaalmaaltijden aanbiedt. Winkeliers die zich onderscheiden met deskundig 
advies, vriendelijk personeel en mooie producten kunnen rekenen op de steun van stads- en dorpsgenoten.

2. BEDRIJVEN ONDERSCHEIDEN ZICH
MET GOEDE KWALITEIT

https://www.nu.nl/economie/6040250/online-boodschappen-doen-breekt-definitief-door-dankzij-coronacrisis.html
https://www.nu.nl/economie/6040250/online-boodschappen-doen-breekt-definitief-door-dankzij-coronacrisis.html
https://www.nu.nl/economie/6040250/online-boodschappen-doen-breekt-definitief-door-dankzij-coronacrisis.html
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Het was even schakelen. Opeens gingen we niet meer met z’n allen naar kantoor maar zaten we thuis in de 
eetkamer of aan ons bureau te werken. Meetings werden vervangen door Teams-calls en Zoom-meetings. 
Communiceren met collega’s ging opeens via Slack. Al bij al ging dat best vlot. Meer zelfs, bij veel bedrijven 
groeide het besef dat online samenwerken wel eens een blijvertje kon zijn. Waarom zou je nog investeren in 
dure bedrijfspanden met 100 fancy werkplekken als meer dan de helft van jouw personeel liever regelmatig 
thuiswerkt? Waarom kiezen voor dure in-house developers als blijkt dat je net zo goed kan samenwerken met 
externen op afstand? Opeens lijkt het projectmatig samenwerken met externe partijen of zzp’ers buiten de 
landsgrenzen toch eenvoudiger dan veel bedrijven initieel dachten.

3. LOCATIE ONAFHANKELIJK WERKEN
IS MAKKELIJKER DAN GEDACHT

Het is duidelijk dat er meer investeringen nodig zijn om met gebruiksvriendelijke software, geoptimaliseerde 
websites en een innovatieve online dienstverlening beter in te spelen op de vraag van de consument of de 
wensen van medewerkers in de organisatie. Online is zonder twijfel leading, maar daar hangt een prijskaartje 
aan vast… 

Wereldwijd zorgt de coronacrisis ervoor dat economieën krimpen, budgetten staan onder druk en bedrijven 
zijn niet langer bereid om exorbitante bedragen neer te leggen voor softwareontwikkeling en dure 
development-teams. Toch is de nood om juist wel te investeren in nieuwe software hoog, want online is here 
to stay! Bedrijven zullen dus op zoek moeten gaan naar goedkopere alternatieven van software development 
in plaats van dure detacheringsbureaus of in-house development teams. 

4. FOCUS OP ONLINE VRAAGT INVESTERING,
MAAR BUDGETTEN ZIJN BEPERKT

https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331125-zo-ziet-werken-eruit-na-de-coronacrisis
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WELKE ANDERE FACTOREN 
MAKEN SOFTWAREONTWIKKELING 
EEN DURE EN LASTIGE 
OPDRACHT?
SOFTWAREONTWIKKELING EN IT-PROJECTEN BEZORGEN BEDRIJVEN AL JAREN KOPZORGEN. 
DE RECENTE CORONACRISIS LIET ALLEEN MAAR ZIEN HOE BELANGRIJK HET IS OM NIET 
LANGER IT-INVESTERINGEN EN SOFTWARE DEVELOPMENT UIT TE STELLEN. WELKE ANDERE 
FACTOREN SPELEN EEN ROL IN DIT VERHAAL? 

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan IT’ers. Nou ja, in bijna elk Europees land is het moeilijk 
om IT-vacatures te vullen. Met name IT-managers, software- en applicatie ontwikkelaars en databank- en 
netwerkspecialisten het lastigste te vinden zijn. Wil je als Nederlands bedrijf dus een bekwame developer of 
IT-specialist aannemen, dan zal je diep in de buidel moeten tasten. Bovendien moet je niet alleen 
concurreren met hippe start-ups binnen de eigen landsgrenzen; bekwame en ambitieuze Nederlandse 
talenten worden nu ook door bedrijven buiten de landsgrenzen gescout.  

De coronacrisis zorgt tijdelijk voor meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt, tegelijk zien we een enorme 
toename in het aantal online initiatieven. Het vinden van een goede online developer blijft dus voor 
Nederlandse bedrijven een lastige zoektocht. Zo is er op dit moment amper een daling te merken in de vraag 
naar softwareontwikkelaars. 

1. TEKORT AAN BETAALBARE EN HOOGOPGELEIDE
IT-PROFESSIONALS
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In de zoektocht naar hoogopgeleid en betaalbaar IT-talent gingen ook Nederlandse bedrijven jarenlang buiten 
de landsgrenzen kijken in de hoop daar betaalbare IT’ers te vinden. In veel Aziatische landen en Oost-
Europese landen richtte men zich veel eerder dan Nederland op IT en investeerde men in hoogstaande IT-
opleidingen. Daardoor hebben ze in deze landen voldoende IT-talent rondlopen om Europese landen te 
helpen met hun softwareontwikkeling.   

Er werden IT-professionals uit Oekraïne, India en China naar Nederland gehaald en jarenlang ging dat prima. 
Maar deze immigratie is inmiddels vanuit economisch oogpunt niet meer dé oplossing. Huisvestiging voor 
deze specialisten is een dure zaak en het leven is voor hen net zo duur geworden. Deze professionals zijn 
niet langer bereid in Nederland te wonen en te werken voor een salaris dat lager is dan hun Nederlandse 
evenknieën. Ook vinden veel expats het lastig om te aarden en kiezen velen na enkele jaren toch voor een 
baan in hun moederland. 

We zien bovendien steeds vaker dat jonge IT-professionals kiezen om in eigen land te blijven. Ze zijn 
gemotiveerd bij te dragen aan de eigen economie en willen hun samenleving naar een hoger niveau tillen. Ze 
zijn daarom steeds minder geneigd om hun geluk in het buitenland te zoeken. En de vacatures in Nederland? 
Die blijven nog langer open staan. 

2. KENNISMIGRATIE VAN IT-KRACHTEN UIT
HET BUITENLAND IS NIET LANGER DÉ OPLOSSING

Onze wereld ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en digitale transformatie is de sleutel tot succes in de 
toekomst. Bedrijven willen meer halen uit alle data die ze verzamelen. Zo kom je immers tot nieuwe inzichten 
en kan je nog beter inspelen op veranderingen in de markt en wensen van klanten. Tenminste, als je erin 
slaagt om deze belangrijke informatie boven water te halen.  

Daar gaat het voor veel bedrijven mis. Al die jaren is er maar weinig, of niets, gedaan met de verouderde 
systemen en IT-infrastructuur waardoor het nu bijzonder lastig is om vernieuwingen door te voeren. Voor 
sommige bedrijven is het combineren van data uit verschillende webapplicaties een quasi onmogelijke 
opdracht geworden. Het in stand blijven houden van de verouderde infrastructuur met allerlei quick fixes is in 
deze snel veranderende wereld niet langer houdbaar. 

Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuwe manieren om applicaties te vervangen door moderne oplossingen, 
maar hebben de kennis niet in huis om hiermee aan de slag te gaan. 

3. VEROUDERDE IT-INFRASTRUCTUUR GOOIT
ROET IN HET ETEN
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We weten inmiddels dat het cruciaal is om meer te investeren in online applicaties en softwareontwikkeling. 
En we weten ook dat talent uit binnen- en buitenland schaars en duur is. Niet vreemd dus dat outsourcing 
aan populariteit wint. Vooral innovatieve en specialistische IT-projecten, zoals bijvoorbeeld app development 
of het omzetten van legacy applicaties naar microservices komen vaak in aanmerking voor IT-outsourcing. 
En dat allemaal met een betaalbaar prijskaartje. 

Eén ding is zeker, de coronacrisis laat zien dat een hoop van onze vooroordelen over online werken en 
samenwerken ongegrond zijn. Werken op afstand is helemaal geen belemmering voor het succes van een 
project. Dankzij programma’s als bijvoorbeeld Slack, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp en BlueJeans sta je 
altijd in contact met jouw team, ongeacht hun locatie of werktijden. Dus waarom niet kiezen voor een 
duurzame samenwerking met een outsourcing partner om jou te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe en 
slimme oplossingen voor jouw bedrijf? Er staan ons de komende tijden nog een hoop uitdagingen te 
wachten, maar door jouw softwareontwikkeling uit te besteden aan een betrouwbare outsourcingpartner heb 
je in ieder geval één zorg minder.  

OUTSOURCING ALS OPLOSSING 
VOOR JOUW UITDAGINGEN
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WIJ ZIJN E-NGINEERS
Opgericht in 2007 is E-ngineers uitgegroeid tot een dienstverlenend bedrijf met uiteenlopende 
expertise op het gebied van informatietechnologie. 

Ons team brengt de juiste mix van toegewijde IT-specialisten, bekwame senior architecten, 
analisten en ontwerpers. Zij zijn in staat om slimme en innovatieve oplossingen te leveren die 
uw bedrijf een voorsprong te geven in de alsmaar stijgende markt. 

WIL JE MEER WETEN?
Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het uitbesteden van jouw 
softwareontwikkeling aan een outsourcingpartner? Of wil je graag een keertje met ons 
praten over jouw IT-uitdagingen en IT-strategie? Neem dan contact met ons op, wij 
helpen je graag verder!

HANS PEETERS
Sales director

E-mail: hanspeeters@e-ngineers.com

Mobiel: +31 06 51245088

mailto:hanspeeters@e-ngineers.com
tel:310651245088



