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SKILLS BASED
ARBEIDSMARKT







Duurzame Inzetbaarheid en LLO

Doorlopend over realiseerbare mogelijkheden en 

voorwaarden beschikken om in huidig én toekomstig 

werk met behoud van gezondheid te functioneren. 

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in 

staat stelt, evenals de attitude en motivatie om 

mogelijkheden te benutten.

Bron: Van der Klink e.a. 2011
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WETEN

“Awareness”

Het element ‘weten’ vindt zijn basis 
in principes als (zelf)bewustzijn en 
omgevingsbewustzijn in relatie tot 
(proactief) gedrag en de regie 
daarop. 

Bewust en geïnformeerd zijn, zijn 
twee belangrijke voorspellers voor 
eigen regie op gezondheid (Van 
Vuuren et al., 2016).



WETEN VEREIST ‘INFORMEREN’

Hoe versterk je ‘weten’? 

1. Hebben werknemers inzicht in de eigen actuele skills set van werknemers? Bieden we 

mogelijkheden om dat inzicht te krijgen?

2. Is er feedback op de eigen prestaties en de ontwikkeling daarin?

3. Is de ‘richting’ die de organisatie op gaat duidelijk voor werknemers? Is die richting 

helder en concreet genoeg om er doelen op te formuleren? 

4. Is duidelijk dát actie nodig is, waaróm actie nodig is en welke acties dan mogelijk zijn? 

Op basis van inzicht in eigen ontwikkeling in relatie tot de richting die de organisatie op 

gaat?

5. Worden ‘voorstelbare toekomsten’ geboden? 

6. Is (informatie over) hulp beschikbaar? Is die hulp helder en toegankelijk voor iedereen? 



ROA





DusDusDusDus …………

• Werknemers ervaren veel vaker een kennisoverschot
dan een kennistekort…. 
• 33% vs. 5%

• Werkgevers hebben vaker te hoog dan te laag opgeleide
werknemers…
• 2,6 vs. 1,3%

• Ontwikkelen van nieuwe skills is dus één... 

• Benutten van aanwezige skills is twee, drie, vier en vijf?
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Om skills te benutten en te ontwikkelen
… 

moet je weten wat die skills zijn … 
als werknemer, 
als werkgever, 

als regio, 
als docent, 

enz …



HAN UAS – LECTORAAT LEREN TIJDENS DE BEROEPSLOOPBAAN

DE ARBEIDSMARKT 
ALS ‘SKILLS MARKT’

OMDAT JE (VEEL) MEER BENT DAN JE DIPLOMA…



“ZONDER DIPLOMA’S… 

ZOU MATCHING EEN

HOPELOOS INGEWIKKELDE

ZAAK ZIJN”
BRON: VH, 2019



WANT DIPLOMA’S

- ZIJN PROXIES VOOR SKILLS SET

- EN VOOR ‘TRAINBAARHEID’

- ZIJN HANDIG VOOR SCREENING 

- EN ‘BESCHERMEN’ BEROEPSGROEPEN

- …
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MAAR OOK

- TIJDROVEND … 

- EXCLUSIEF …

- STRESSVOL … 

- SNEL ‘VEROUDERD’ …

- BEPERKEND …

- BEGRENSD …





“THIS SYSTEM OF SKILLS PROXIES CONTRIBUTES 

TO NEGATIVE OUTCOMES IN THE ECONOMY, 

LABOUR MARKET INEFFICIENCIES AND SOCIAL 

INEQUALITIES”

(WEF, 2019)
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COMPONENTEN
VAN EEN SKILLS BASED ARBEIDSMARKT

•Skills Ontologie/ Taxonomie
-CompetentNL (ESCO, O*NET, Competent, SHL, ORBA…)

•Skills Paspoort
-DSP Vakmensen, LCS (School, Werk, Leven), e.v.a.

•Skills Based Matchen
-De Paskamer, MijnHouseofSkills…

•Skills Based LLO (opleiden/begeleiden)
-Modulair/flexibel

- James CNV, Sterk in je werk, etc…



Voor een toekomst die werkt



NOG EVEN PROEVEN …



Digitale Skills 
Paspoort
(Vakmensen)
Omdat je (veel) meer bent dan je met een 
diploma kunt laten zien… 



rijk met
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Bron: TNO, 2018



Sustaining the employability of the 

low skilled worker; development, mobility

and work redesign

Jos Maarten Arnold Frank Sanders

Bron: Sanders, 2016



ROA

Resultaten
• Verschil intentie scholing verklaart verschil deelname scholing

• Verschil intentie scholing verklaard door:
– zelfeffectiviteit (“leren? dat kan ik niet!”)

– Geen of slechte ervaringen (experience)

– Geen of weinig voorbeelden (modelling)

– attitude (“leren? daar heb je niks aan!”)

– subjectieve norm (“leren? dat vindt de rest niks!”)

• Zelfeffectiviteit te versterken door:
– positieve leerervaringen; en

– géén leerervaringen is ‘beter’ dan slechte…

– Bij TO en PO zien we vergelijkbare relaties!!



ROA

Conclusies

• Stimuleren leren mogelijk én zinvol

• Bezorg PO positieve leerervaringen

–Voor zelfeffectiviteit  intentie  deelname (en regie)

• Maak leren ‘daadwerkelijk realiseerbaar’

–Kleiner en concreter (in het werk, in taken)

–Spannend, niet eng (coaching, vermijd examenstress?)

– ‘Gouden Gidsen’ (steun leidinggevenden en collega’s)

• Laat ze anders maar met rust…

• En dát is voor PO dus niet anders dan voor TO 



Digitaal Skills 
Paspoort voor 
Vakmensen



Klik voor meer

informatie







TIEN KRACHTEN VAN HET DSPV

1. Volledig (school, werk plus)

2. Actueel (skills van nu plus diploma’s van toen)

3. Ontwikkeling in beeld (positieve leerervaringen)

4. Koppeling Skills ontologie (SHL/KD  ESCO CompetentNL) 

5. Nauwelijks extra werk (‘big’ data)

6. Professionele begeleiding (Skills Adviseurs/Masters)

7. Ontwikkeld mét vakmensen, vóór vakmensen (‘Inclusive design’)

8. Evidence Based, Practice Informed (TPB, Hoppenbrouwers/JdB/Vis)

9. Verbinding met Skills diensten (De Paskamer, MijnHos …)

10. Waar(de) (persoonlijk, arbeids, civiel)



EN VELE ANDERE KRACHTEN..





MEER INFORMATIE:

WEBSITE:  
WWW.TNO.NL

WWW.HAN.NL

Lectoraat Jos Sanders

www.takenvandetoekomst.nl

CONTACT:

Jos.sanders@tno.nl

Jos.sanders@han.nl

Plaatsen 

zonnepanelen


