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Begin 2021 is het Instrument Transitiepaden Klimaatakkoord van 

Centerdata in een pilot in twee regio’s getoetst.

De pilot geeft ons een beeld van de praktische toepassing van 

het instrument.

De algemene indruk is dat een instrument dat inzicht geeft in 

mogelijke transitiepaden, de stakeholders van de sector enorm 

helpt om te komen tot voldoende competent personeel voor 

het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het instrument bestaat uit een uitgebreid databestand met veel 

potentie en zal in de praktijk zeker gebruikt worden mits: 

- de data op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten en 

gefilterd kunnen worden

- er aandacht is voor de randvoorwaarden voor implementatie 

(informeren, overtuigen, begeleiden van alle partijen)

- er afstemming en samenwerking is tussen de verschillende 

partijen over de promotie en de inzet van het instrument

- het instrument helder gepositioneerd en liefst verbonden 

wordt aan bestaande initiatieven zoals de paskamer

- er gezorgd wordt voor een inbedding in bestaande 

structuren, inclusief communicatie hierover

- er financiering is voor het onderhoud en breed/landelijk 

toepasbaar maken van het instrument inclusief het monitoren 

van ervaringen en het effect.

De uitkomsten van het instrument geven zicht op een mogelijke 

transitie en de gap die overbrugd moet worden. 

Voor deze stap is het wenselijk om het instrument in de 

toekomst te koppelen aan vacaturebanken en informatie over 

scholing.

Het instrument is klaar voor de volgende fase. De pilot heeft 

geleid tot een aantal concrete tips en aangrijpingspunten om 

het instrument op gebruik te verbeteren en breed toepasbaar 

te maken.

Samenvatting
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Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen is voldoende competent personeel van belang. Vanuit de Roadmap

Human Capital van de topsectoren is daarom een aantal projecten gedefinieerd om hier een bijdrage aan te leveren 

en de wendbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Een grote uitdaging is die van duurzame transities van ‘werk-

naar-werk’. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen in overschotberoepen een stap maken naar 

tekortberoepen? En: hoe maken we inzichtelijk wat nodig is voor een transitie van de ene naar de andere sector?

Centerdata heeft een methodiek ontwikkeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze methodiek kun je 

beroepen met elkaar vergelijken en de mate van matching en de te overbruggen gap inzichtelijk maken.

Eerder is deze methodiek toegepast bij het ‘Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren’ (Prüfer et al. 2019 en 2020). 

De Topsector Energie heeft Centerdata gevraagd om het instrument uit te breiden met data die relevant zijn voor de 

klimaatsector. Bovendien was er behoefte aan inzicht in de toepassingsmogelijkheden (doel, functionaliteiten, context) 

van het instrument en het draagvlak en acceptatie bij relevante leden van de uitvoeringsstructuur Arbeidsmarkt & 

Scholing van het Klimaatakkoord en daarnaast één of twee regionale partijen. In november 2020 is hiervoor door 

Centerdata en Berenschot een pilottraject gestart. 

In dit document leest u de opzet en de resultaten van het pilottraject inclusief aangrijpingspunten voor verdere 

verspreiding en inbedding van het instrument.
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Apr 2019 - sep 2020

Het tijdpad dat doorlopen is

7

Doorontwikkeling en toetsing voor Klimaatsector

Juli ’21Nov ‘20

Voortraject

• Centerdata heeft in 2020 in opdracht van Human 

Capital Topsectoren voor de topsector Energie een 

verkenning uitgevoerd naar transitiemogelijkheden 

tussen beroepen en sectoren. 

• Hiervoor is dezelfde methodiek i.e. Het Instrument 

toegepast die ook gebruikt is bij het 

Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren in 

samenwerking met Berenschot.

(Klik op het betreffende rapport om deze te downloaden)

Transitiemogelijkheden 
in coronatijd voor de 

topsector Energie

Arbeidsmarktonderzoek 
ICT met topsectoren 

2020

Transitiemogelijkheden 
in coronatijd voor de 

topsector Energie

Dec Jan Feb Mrt Apr Mei

Doorontwikkeling methodiek i.e. het Instrument

Verkennen interesse regio’s voor 

toetsing i.e. pilots Pilot met twee regio’s 

voor toetsing van het 

Instrument

Inzichten uit de 

pilots en het 

Instrument 

uitdragen

• Het instrument is in de periode november 2020 –

februari 2021 doorontwikkeld op basis van 

eerdere reacties en feedback inclusief uitbreiding 

naar alle relevante klimaatberoepen.

• In dezelfde periode is een actorenlijst opgesteld 

met partijen en initiatieven die een relevante 

relatie met het Instrument hebben.

• Ook is in deze periode met diverse regio’s 

verkend waar de interesse ligt om het instrument 

te toetsen. Er is een keuze gemaakt voor twee 

pilotregio’s.

• De pilot levert 

inzicht voor 

verbeterpunten voor 

het instrument.

• De resultaten 

worden in breder 

verband verspreid.

• Er worden 

suggesties gedaan 

voor 

doorontwikkeling en 

implementatie.

• In de periode maart –

mei ‘21 heeft een pilot 

plaatsgevonden binnen 

twee 

arbeidsmarktregio’s.

• Gekeken is hoe het 

instrument in de praktijk 

werkt.

Juni

Terug naar 

inhoudsopgave

https://www.caict.nl/wp-content/uploads/2019/09/190703-Eindrapport-Arbeidsmarktonderzoek-ICT-met-topsectoren-Berenschot-kwalitatief-1.pdf
https://www.caict.nl/wp-content/uploads/2020/11/200720-Vervolgonderzoek-Arbeidsmarkt-ICT-met-topsectoren-2020-CentERdata-eindrapport.pdf
https://www.wijzijnkatapult.nl/files/downloads/Transitiemogelijkheden%20in%20coronatijd%20voor%20de%20topsector%20Energie%20-%20CentERdata%20-%20eindrapport%20-%20def.pdf
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Terug naar inhoudsopgave

Het instrument

Het instrument Transitiepaden voor de Klimaatsector is 

stapsgewijs ontwikkeld.

Op de volgende pagina’s staat:

1. Wat de aanleiding was voor het instrument, welke 

onderzoeksvragen ten grondslag lagen aan het 

instrument en het beoogde doel.

2. Een beschrijving van de opbouw van het instrument.

3. Welke documenten deelnemers aan de pilot voorgelegd 

kregen.

4. En op welke wijze men toegang kreeg tot de 

documenten (de mappenstructuur).

Vertrouwelijk 9

Terug naar 

inhoudsopgave
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• De energiesector heeft te 

maken met een sterk 

stijgende vraag naar 

producten en diensten.

• Veel bedrijven en sectoren 

hebben te maken met 

forse vraaguitval, 

• mede door de impact van 

de coronacrisis.

Wat was de aanleiding voor 

de ontwikkeling van een 

instrument?

Wat waren de 

onderzoeksvragen?
Beoogde opbrengst

• Wat zijn de transitiemogelijk-

heden van sectoren met 

overschotberoepen naar de 

topsector Energie (een vitale 

sector met veel 

tekortberoepen)?

• Binnen welke sectoren 

verdwijnen banen en waar is 

een overstap naar de 

energiesector relatief 

eenvoudig?

• Hoe kan een instrument de 

transitie ondersteunen?

1. Ontwikkelen en toetsen van 

een instrument dat de 

transitiepaden van werk-

naar-werk inzichtelijk maakt.

2. Komen tot een evenwichtige  

arbeidsmarkt.

3. Bevorderen energietransitie.

Instrument

1. Het instrument Transitiepaden voor de Klimaatsector

Terug naar 

inhoudsopgave
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2. Opbouw van het instrument

Data uit 13.3 miljoen online 

vacatures voor 2012-2019

ROA-arbeidsmarktramingen 

naar sectoren en beroepen tot 

2024 en UWV inschattingen in 

acute overschot- en 

tekortberoepen

Databronnen skills: O*NET 

database, EU skills framework, 

Stackoverflow, Dbpedia

Het instrument toont:

• Matchingscores voor alle 

relevante klimaatberoepen.

• Overstapmogelijkheden.

• Overlap-en gapanalyse in 

kennis, vaardigheden, taken, 

ervaring, opleidingen en 

werkcontext.

• Salarisovereenkomsten.

• Wervingsknelpunten.

Kennis

Vaardigheden

Ervaring

Werkcontext

Taken

Opleidingen

Input: voor het instrument 

zijn meerdere databronnen 

ontsloten en gecombineerd.

Matching: via data science

methodieken zijn beroepen met 

elkaar vergeleken op zes 

onderwerpen.

Output: op basis van de 

matching krijgt men inzicht in 

passende transitiepaden 

Terug naar 

inhoudsopgave
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A. Blad 1: Inzicht in transitiepaden

In dit voorbeeld wordt een Elektromonteur gezocht. De best passende 

transitiepaden worden getoond in de groene vakken aan de linkerzijde.

De top 3 is uitgewerkt in overlap- en gapanalyse, zie volgende pagina.

De legenda toont aanvullende informatie over de overstapkansen van een beroep.

1

2

3

3. Documenten die deelnemers voorgelegd kregen (1/3)

Terug naar 

inhoudsopgave
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3. Documenten die deelnemers voorgelegd kregen (2/3)

13

Toelichting:

De data van het overstapberoep (elektromonteur) 

worden weergegeven met paarse bolletjes. De gele

bolletjes gaan over het startberoep (monteur centrale 

verwarming utiliteitsbouw).

De waarden zijn gerangschikt naar mate van het belang 

van de kennis, context, etc. (per functieonderdeel).

Niveau

• Hoe groter het verschil met het overstapberoep hoe 

duidelijker het bolletje. 

- Als het niveau van het startberoep hoger is dan 

het overstapberoep (overgekwalificeerd) dan is het 

bolletje lichtgeel. 

- Als het niveau van het startberoep veel lager is 

dan het overstapberoep (grote ‘gap’) dan is het 

bolletje donkergeel. 

Belang

• Bij belang wordt alleen het overstapberoep 

genoemd. 

B. Vervolgbladen: afbeeldingen gap- en overlapanalyse voor elk van de zes 

onderwerpen

Terug naar 

inhoudsopgave
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C. Matching op basis van vacatureteksten

14

Toelichting:

Op een apart blad staat een figuur met een 

wordcloud gebaseerd op de matching van 

vacatureteksten.

• De vacatureteksten tonen de vijftig meest 

voorkomende termen van het overstapberoep 

(elektromonteur).

• De grootte van de termen geeft aan hoe vaak 

de term in de tekst voorkomt. 

• De kleur van de termen geeft het verschil aan.

Voorbeeld: Als de term 70 keer voorkomt in 100 

vacatures (70%) voor het overstapberoep en 25 

keer voorkomt in 50 vacatures (50%) voor het 

startberoep dan is het verschil 20 procentpunt.

3. Documenten die deelnemers voorgelegd kregen (3/3)

Terug naar 

inhoudsopgave
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• Gebruikers ontvingen een link naar een externe map: EXT PRV 

Documenten Transitiepaden - Documenten

• In deze map staat een submap ‘general’ met hierin de volgende 

documenten:

• Via de map ‘Instrument’ kom je bij een map met 

overstapberoepen.

4. Toelichting op mappenstructuur instrument

15

• Als je op een beroep klikt dan verschijnen voor dit 

beroep drie submappen met de top-3 aan 

overstapberoepen. 

• Daarnaast staat in deze map een print van het 

’groene blokken’-diagram.

• Binnen een submap van een overstapberoep staan 

de verschillende bollendiagrammen (kennis, 

vaardigheden, etc.)

Groene blokken

Terug naar 

inhoudsopgave
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Doel en opzet van de pilot

Terug naar 

inhoudsopgave
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Terug naar inhoudsopgave

Wat was het doel van de pilot?

Doel

Met een pilot wilde de Topsector Energie erachter komen of 

het Instrument van Centerdata in de praktijk ingezet kan 

worden voor het personele vraagstuk van de sector. Doel was 

- toepassingsmogelijkheden, acceptatie en draagvlak van het 

instrument onder verschillende betrokken partijen te 

verkennen

- te zorgen dat het instrument door ten minste twee 

(consortia van) partijen overgenomen zal worden.

De pilot vond plaats van december 2020 tot en met juni 2021.

In dit document staan de werkwijze en de uitkomsten van de 

pilot beschreven.

Vertrouwelijk 17
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Wat was de opzet van de pilot?

Eerdere betrokkenen Regio’s Overige initiatieven
1 2 3

Het zwaartepunt van de pilot lag op een 

onderzoek onder een gebruikerspopulatie 

in twee regio’s. Elke regio werd 

vertegenwoordigd door zes verschillende 

stakeholders. 

Toetsing instrument aan de hand van drie vragen:

1. Wie zijn de (potentiële) afnemers van het instrument; welke vragen hebben zij?

2. Wat vind je van het gebruik van het instrument; geeft het antwoord op je vragen, is het 

gebruiksvriendelijk?

3. Hoe zou opschaling in de praktijk mogelijk gemaakt kunnen worden?

Voor de toetsing van het 

instrument is praktijkervaring 

opgehaald bij drie 

verschillende bronnen.

De vertegenwoordigers in de regio kregen 

tijdens een intake uitleg over het instrument 

en gingen vervolgens zelfstandig het 

instrument uitproberen. We stelden de 

gebruikers tijden een evaluatiegesprek en 

groepsgesprek drie vragen.

Regio’s Regio’s

Vertegenwoordigers 
arbeidsmarktregio

Onderwijs O&O fondsen Bedrijven Vertegenwoordigers 
werknemers

Terug naar 

inhoudsopgave
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Waarom kozen we voor een regiobenadering?

Arbeidsmobiliteit beperkt zich vaak regionaal tot een straal van 

ongeveer 100 kilometer. Naast het toetsen van het instrument 

bij individuele actoren is het nuttig om te kijken hoe het 

instrument goed kan landen in een regio. 

Olievlek aanpak: het eerste contact moet leiden tot een 

olievlek in de RES-Regio zodat meerdere belanghebbenden 

het instrument leren kennen en toepassen waardoor er een 

brede toetsing in de regio plaatsvindt.

Keuze voor regio’s

Voor de pilot waren we op zoek naar twee regio’s die 

geografisch van elkaar verschillen, zodat er geobserveerd kan 

worden hoe het instrument uitpakt in verschillende contexten. 

De regio moest in ieder geval voor een relatief grote opgave 

van de energietransitie staan. Een behoefte die gepaard gaat 

met een grote behoefte aan energiegerelateerde banen. 

Keuze voor twee regio’s (1/2)

19

Toelichting zware transitie opgave: recent is er een analyse 

uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), waarbij de impact van vier criteria (industriële 

broeikasgasemissies, economisch aandeel industrie, industriële 

banen en werkeloosheid) op COROP-niveau is onderzocht. 

Deze gebieden zijn aangemerkt als regio met een zware 

transitieopgave qua arbeidsmarkt, regionale economie en 

energietransitie-opgave.

Contact met arbeidsmarkt & scholing werkgroep in RES-Regio’s 

COROP-Regio’s (en arbeidsmarktregio’s) hebben een sterke 

overlap met de RES-Regio’s maar zijn meer gericht op het 

maken van analyses. In de RES-Regio’s worden energietransitie 

en arbeidsmarkt & scholing (in redelijk wat gevallen) praktisch 

aangepakt en zijn er veel relevante actoren betrokken, zoals 

netbeheerders, overheden, onderwijs en bedrijven met een 

groot belang – en mogelijke uitvoeringscapaciteit - bij het 

vraagstuk. Het is dus het meest praktisch om met de RES-

Regio’s in contact te treden voor de toetsing van het instrument, 

bij voorkeur een werkgroep arbeidsmarkt & scholing.

Terug naar 

inhoudsopgave
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Keuze voor twee regio’s (2/2)

20

1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/kamerbrief-

middelenverdeling-nederlandse-enveloppes-efro-en-jtf

Er is een afweging gemaakt bij de keuze voor twee (RES-)regio’s. Zie bijlage 5 voor het 

afwegingskader.

Met meerdere regio’s zijn oriënterende gesprekken gevoerd. We selecteerden vier potentiële 

regio’s: Groningen, Amsterdam, Gelderland en Noord-Brabant. Het enthousiasme voor 

deelname was groot. Binnen alle regio’s kampt men met krapte en is men op zoek naar 

middelen om transities op de arbeidsmarkt te bevorderen. Centrale vragen voor alle regio’s 

zijn:

- Waar vind ik passende mensen voor tekortberoepen?

- Welke plek is passend voor mensen in overschotberoepen?

De definitieve keuze is gevallen op Groningen en Noord-Brabant vanwege de diversiteit aan 

contactpersonen die op korte termijn beschikbaar waren en de energieopgave die er voor de 

regio’s ligt. Met name in Amsterdam lopen ook veel andere initiatieven en waren we bezorgd 

of de pilot niet een te grote extra belasting op de regio zou geven. In Gelderland is de 

energieopgave relatief gezien iets minder zwaar. Met de afgevallen regio’s is afgesproken de 

resultaten met hen te delen en hen te betrekken bij verdere implementatie van het instrument.

Met Noord-Brabant en Groningen is in overleg met een centraal aanspreekpunt een diverse 

groep met zes á zeven stakeholders samengesteld. Zie voor een overzicht van deze 

contactpersonen bijlage 4.

RES-Regio’s

Terug naar 

inhoudsopgave
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Opbrengsten
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Op de volgende pagina’s beschrijven we de inzichten die we kregen door:

- de toetsing bij eerdere betrokkenen

- een pilot in de regio Groningen en Noord-Brabant.

- een verkenning van overige initiatieven.

Zoals eerder aangegeven lag de nadruk op de pilot binnen de regio’s. Daar is de 

meeste informatie voor doorontwikkeling en implementatie uit verkregen.

22

Weergave opbrengsten

Eerdere betrokkenen

Regio’s

Overige initiatieven

1

2

3

Terug naar 

inhoudsopgave
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Toetsing instrument bij eerder betrokkenen

In een vorige fase van de ontwikkeling van het instrument is 

een aantal personen (zie het overzicht in de tabel hiernaast) 

benaderd voor de toetsing van de eerdere versie van het 

instrument. Op basis van onder andere de feedback van deze 

personen is het instrument verrijkt en aangevuld. 

Dezelfde organisaties en personen zijn in 2021 geïnformeerd 

over de nieuwe versie van het instrument. Vanuit deze groep 

zijn geen reacties en verbeterpunten voor het instrument 

ontvangen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat eerdere 

suggesties voldoende zijn verwerkt in de nieuwe versie van het 

instrument.

23

Persoon Organisatie Type organisatie

Judith van Heeswijk Techniek NL Brancheorganisatie 

(installatie)

Marinika Knoef O&O Fonds Investeringsfonds

Wim Bisschop SPIE Installatiebedrijf

Arjan van der Stelt RWE Energieproductiebedrijf

Koen Willems kWh people Recruitmentbedrijf

Henk van Terwisga Van Advies Organisatieadviesbedrijf

Jasper Witte RVO Uitvoeringsinstituut 

Overheid

Eerdere betrokkenen
1

Terug naar 

inhoudsopgave



Openbaar

Hierna beschrijven we de resultaten van de pilot. De resultaten zijn geclusterd naar de drie 

deelvragen die centraal stonden tijdens de pilot.

1. Wie zijn de (potentiële) afnemers van het instrument; welke vragen hebben zij?

2. Wat vind je van het gebruik van het instrument; geeft het antwoord op je vragen, is het 

gebruiksvriendelijk?

3. Hoe zou opschaling in de praktijk mogelijk gemaakt kunnen worden?

Pilot in twee regio’s; welk inzicht is verkregen?

24

Terug naar 

inhoudsopgave

Regio’s
2
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Volgens de deelnemers aan de pilot is het instrument voor meerdere gebruikers interessant en bruikbaar. In bijlage 2 staat een 

overzicht van de potentiële gebruikers en de vragen die zij volgens de deelnemers hebben. Samengevat zien wij het volgende 

beeld:

Wie zijn de (potentiële) afnemers van het instrument?

25

(TOEKOMSTIGE)

MEDEWERKERS

BEDRIJVEN BELEIDSMAKERS ONDERWIJS UWV, JOBCOACHES, ETC. O&O-FONDSEN, 

BRANCHEORGANISATIES

Waar vind ik 

het werk dat 

bij mij past?

Waar vind ik 

mensen met 

passende 

skills?

Welke sectoren 

moet ik aan 

elkaar verbinden  

vanwege 

overschotten en 

tekorten?

Welke 

onderwijsmodules 

dragen bij aan het 

overbruggen van 

skillsgaps?

Welke vacatures zijn 

passend voor de 

skills van mensen 

die over 

willen/moeten 

stappen?

Welke transities kan 

ik adviseren aan 

leden die worstelen 

met een optimale 

personeels-

bezetting? 

Terug naar 

inhoudsopgave
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Onder het gebruik van het instrument vallen:

- de duidelijkheid en interpreteerbaarheid van de gegevens

- de vindbaarheid van informatie

- de gebruiksvriendelijkheid

- de volledigheid.

Samenvattend constateren we dat er op het ontwerp van de tool 

nog veel te winnen valt. De tool vraagt om meer interactie en 

filtermogelijkheden.

Het complete overzicht van reacties staat in bijlage 3. Op deze 

pagina presenteren we de belangrijkste tips.

Wat vind je van het gebruik van het instrument? 

26

TIPS

Interpreteerbaarheid

• Kies een goed onderscheidende kleurstelling.

• Maak gebruik van informatiebuttons voor een toelichting op begrippen.

• Zorg voor uniformiteit van het begrippenkader; sluit aan op kaders van 

andere systemen.

Vindbaarheid

• Zorg voor een goede filter- en zoekfunctie.

• Geef suggesties bij het zoeken naar een bepaalde functie.

• Zorg dat je zowel naar tekort- als overschotberoepen kunt zoeken.

Gebruiksvriendelijkheid

• Verbeter het intuïtieve karakter van de tool.

• Zorg voor een instructiefilmpje

• Pas de lay-out aan naar gelang het doel en de vraag van de gebruiker.

Volledigheid

• Ik wil verrast worden.

• Ik mis beschikbaarheid en bijvoorbeeld het aantal vacatures in een regio.

• Ik mis informatie om de ‘gap’ te overbruggen.

• Ik wil ook zijinstromers kunnen matchen.

• Zorg voor aansluiting op bestaande systemen.

Terug naar 

inhoudsopgave
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Onder opschaling vallen:

- Wie wordt de eigenaar van het instrument?

- Hoe zorgen we voor aansluiting op het onderwijs?

- Wat zijn mogelijke belemmeringen bij implementatie?

Samenvattend constateren we dat het instrument eigenlijk voor 

iedereen ‘om niet’ beschikbaar zou moeten zijn en dat de overheid 

dan de meest logische eigenaar/financier voor het instrument is. Voor 

een goede aansluiting op het onderwijs is inzicht in te overbruggen 

gaps bij transities heel waardevol. Het zal echter ook wat vragen van 

het onderwijssysteem zelf. Dat zal meer modulair en meer ingericht op 

certificaten ingericht moeten worden.

Praktische bezwaren zitten vooral op het creëren van de juiste 

randvoorwaarden voor gebruik en in het letten op de menselijke kant 

van het vraagstuk. Wat maakt dat mensen gaan bewegen?

Het complete overzicht van reacties staat in bijlage 4. Op deze pagina 

presenteren we de belangrijkste tips.

Hoe zou opschaling in de praktijk mogelijk gemaakt kunnen worden?

27

TIPS

Wie wordt eigenaar?

• Het instrument draagt bij aan het brede arbeidsmarktvraagstuk. Daarom is 

de overheid de meest voor de hand liggende eigenaar.

• Stel het instrument ‘om niet’ beschikbaar voor meerdere sectoren.

Aansluiting op onderwijs

• Zorg voor vraagbundeling van gaps. Dat maakt het voor 

onderwijsinstellingen makkelijker en beter rendabel om er aanbod voor te 

maken.

Mogelijke belemmeringen

• Toeleiding tot het instrument is waarschijnlijk de grootste uitdaging. Wees 

hier alert op.

• Je hebt een gap, en dan…? Denk na over koppeling aan vacatures en 

scholingsmogelijkheden. Dit is een belangrijk punt aangezien ‘verrast willen 

worden’ vaak betekent dat een beroep vaak een net iets grotere gap heeft. 

Juist voor het overbruggen van gaps moeten oplossingen bedacht worden.

Terug naar 

inhoudsopgave
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Aan deelnemers van de pilot is gevraagd welke initiatieven en tools aanvullend of 

overlappend zijn met het instrument.

Men geeft aan dat het vooral goed is om te kijken naar koppeling met bestaande 

initiatieven. 

Deelnemers aan de pilot noemen vooral mogelijkheden voor koppeling met:

- het instrument aan Build your Skills (WIJ-techniek)

- de paskamer / House of skills

- de data van het UWV.

28

Overige initiatieven

Overige initiatieven
3

Terug naar 

inhoudsopgave
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5

Juli 2021

Overige inzichten en aangrijpingspunten 
voor vervolg

Terug naar 

inhoudsopgave
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Het nut van een instrument dat transitiepaden in beeld brengt staat niet ter discussie. Duidelijk is dat het instrument een schat aan 

data bevat en dat het instrument in potentie een enorm breed vraagstuk dient. Meerdere regio’s hebben aangegeven verdere 

doorontwikkeling met grote belangstelling tegemoet te zien. 

Wel is meermaals opgemerkt dat succesvolle implementatie afhankelijk is van de betrokkenheid van veel partijen. Het instrument kan 

theoretisch en technisch heel goed kloppen maar uiteindelijk zal een menselijke factor bepalend zijn voor gebruik. Op basis van de 

pilot constateren we een viertal stappen voor vervolg.
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Overige inzichten en aangrijpingspunten voor vervolg

VOORLICHTING & INSTRUCTIEAFSTEMMING & SAMENWERKING MERKBAAR RESULTAAT

Zorg voor brede 

bekendheid over het 

instrument en instrueer 

gebruikers.

Breng de gebruikersgroep en hun 

onderlinge afhankelijkheden goed in 

kaart. Maak bijvoorbeeld een ‘routemap’  

met verschillende gebruiksroutes. 

Identificeer hierin ook mogelijke 

belemmeringen voor transities.

Succes motiveert. Zorg voor 

voorbeelden waar het instrument is 

toegepast en wat dat heeft 

opgeleverd. Stel ook concrete doelen 

om het gebruik te monitoren en het 

instrument verder te verbeteren.

Terug naar 

inhoudsopgave

TECHNISCHE DOORONTWIKKELING

Zorg voor een interactieve 

tool met goede zoek- en 

filterfunctie en aandacht 

voor mogelijkheden om 

gaps te overbruggen.

Prioriteit 

1
En dan… + +
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#

Juli 2021

Bijlagen

Terug naar 
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Afwegingskader voor 

keuze van regio’s

32

Terug naar 

inhoudsopgave

Bijlage 1
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Regio Opgave energietransitie Opgave arbeidsmarkt Interesse & ontvankelijkheid
Aanwezigheid gremia 

voor toetsproces

Amsterdam

• Zware energietransitie-opgave 

volgens EZK-analyse1 met 

name IJmond (NZKG)

• Zware arbeidsmarkt-opgave 

volgens EZK analyse

• Corona raakt toerisme, horeca 

en Schiphol sterk

• Geïnteresseerde houding

• Relevantie van het instrument 

• Veel initiatieven en lopende processen

• Human Capital Agenda aanwezig

Gelderland

• Relatief minder zware 

energietransitie-opgave 

volgens EZK-analyse 

• Relatief minder zware 

arbeidsmarkt-opgave volgens 

EZK-analyse 

• Zeer positieve en ontvankelijke houding 

naar instrument en pilot

• Duidelijke relevantie van het instrument

• Overzichtelijke relevante gremia: 

Tafelstructuur (afstemming), Connectr

Energy Innovation (uitvoering)

• Human Capital Agenda aanwezig

Groningen 

(en Drenthe)

• Zware energietransitie-opgave 

volgens EZK-analyse: 

Groningen, Oost-Groningen, 

Delfzijl (Eemshaven, Gas, 

Industrie)

• Zware arbeidsmarkt-opgave 

volgens EZK-analyse

• Stoppen gaswinning

• Zeer positieve en ontvankelijke houding 

naar instrument en pilot

• Duidelijke relevantie van het instrument

• Stuurgroep voor pilot LLO in de 

energietransitie (via Henk Lukken) staat 

klaar om direct te beginnen met toetsen

• Via stuurgroep zijn diverse partijen 

(UWV, werkgevers) aanwezig

Noord-Brabant

• Zware energietransitie-opgave 

volgens EZK-analyse met name 

West Noord-Brabant

• Zware arbeidsmarkt-opgave 

volgens EZK-analyse met name 

West Noord-Brabant

• Zeer positieve en ontvankelijke houding 

naar instrument en pilot

• Duidelijke relevantie van het instrument

• Overzichtelijke relevante gremia 

aanwezig zoals Arbeidsmarktpact / 

werkgroep (moet nog starten) en 

Platform Brabant

Keuze voor twee regio’s op basis afwegingskader

33
1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/kamerbrief-middelenverdeling-nederlandse-

enveloppes-efro-en-jtf

Terug naar 

inhoudsopgave
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Potentiële gebruikers 

en hun vragen

34

Terug naar 

inhoudsopgave

Bijlage 2
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Medewerkers

- Ik wil wel eens wat anders: welke overstap is voor mij 

kansrijk/haalbaar?

- Ik ben boventallig: wat zijn mijn mogelijkheden?

- Welke bijscholing zou ik moeten volgen. 

- Wat staat in het systeem over mijn huidige baan. 

- Ook interessant voor werknemers die hun werk niet 

meer kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld fysiek) 

- Wat zijn de financieringsmogelijkheden voor mijn 

overstap? Wie betaalt dat? 

- Wordt er rekening gehouden met alle skills die ik in huis 

heb? 

- Is er een maatwerkopleiding of kan die worden 

samengesteld op basis van mijn huidige skills? 

- Bij wie moet ik zijn? Wie kan mij helpen? 
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Bijlage 2 - Potentiële gebruikers en hun vragen (1/3)

Bedrijven  (hr-professionals + recruiters)

- Waar vind ik de mensen voor mijn vacatures: welke 

(minder voor de hand liggende) kanalen kan ik aanboren?

- Een zij-instromer meldt zich;  - Waar kan ik hem/haar 

goed plaatsen?  - Welke functies zijn passend? - Wat is de 

gap? - Hoe kan ik die gap overbruggen?

- Ik heb te maken met overschotten: waar kan ik mijn 

mensen naartoe leiden?

Begeleiders Van Werk naar Werk (UWV, jobcoaches, 

loopbaanbegeleiders, etc.)

- Welke tekort-overschot-sectoren zijn handig om aan 

elkaar te verbinden?

- Waar zijn de vacatures voor mijn mensen?

- Waar bevinden zich de mensen die ik nodig heb?

Terug naar 

inhoudsopgave
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Bijlage 2 - Potentiële gebruikers en hun vragen (2/3)

Onderwijs

- Welke gaps moeten overbrugd worden bij een overstap VWNW (van werk naar werk)?

- Welke onderwijsmodules zijn hiervoor ondersteunend om gaps te overbruggen?

- Meer in het bijzonder: wat zou in de onderwijsmodules aan bod moeten komen?

- Welke alternatieve bedrijven/sectoren bieden de mogelijkheid om af te studeren of stage te lopen?

- Zijn de bevindingen conform ‘eerder verworven competenties’ waar veel projecten (Europees) over hebben 

plaatsgevonden.

- Ik zie vooral mogelijkheden bij het mbo. Daar kan, via BBL (beroepsbegeleidende leerweg), ‘directer op de bal’ gespeeld 

worden dan in het hbo. Maar ook voor het hbo is het interessant om te weten welke competenties extra aandacht moeten 

krijgen in bij- en omscholingsprogramma’s.

- Voor docenten interessant te zien wat het systeem zegt over waar ze toe opleiden. Zouden ze het er mee eens zijn?

- Zijn er gezien dit systeem verkorte opleidingen, na- en bijscholingen te verzinnen?

- Worden alle niveaus van onderwijs opgenomen? Hoor veel dat het hoger onderwijs (hbo en zeker wo) het gevoel heeft 

niet bij ontwikkelingen als deze betrokken zijn.

- Geeft extra onderbouwing voor onderwijsprogramma (beschrijving doelberoepen).

Terug naar 

inhoudsopgave
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Beleidsmakers

- Welke tekort-overschot-sectoren zijn handig om aan elkaar te verbinden?

- Hoe geef ik concreet invulling aan mijn HCA (Human Capital Agenda)?

- Waar bevinden zich de mensen die ik nodig heb?

- Waar zijn de vacatures voor mijn mensen?

- Welke partijen zijn nog meer interessant om samen te werken aan  

talentontwikkeling? of meer specifiek op skills (bijvoorbeeld digitalisering)

Brancheorganisaties, O&O-fondsen

- Hoe ondersteun ik mijn leden bij een optimale bezetting en ontwikkeling van 

hun personeel?

- Hoe geef ik concreet invulling aan mijn HCA?

- Inzichtelijk maken van kansrijke branches voor de leden.

Bijlage 2 - Potentiële gebruikers en hun vragen (3/3)

Terug naar 

inhoudsopgave
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Reacties Centerdata (Patricia Prüfer) op geuite vragen en behoeften:

• Waar vind ik de mensen voor mijn vacatures: welke (minder voor de 

hand liggende) kanalen kan ik aanboren?

- Als je de versie van het instrument gebruikt waarin we kijken naar 

alle transitiemogelijkheden, staan er ook 'onverwachte' 

overstappen tussen (Patricia Prüfer)

• Een zij-instromer meldt zich;  - Waar kan ik hem/haar goed 

plaatsen?  - Welke functies zijn passend? - Wat is de gap? - Hoe kan 

ik die gap overbruggen?

- Er komt straks een versie waarin je ook vanuit skills en 

competenties kunt zoeken naar goede transitiemogelijkheden. 

(Patricia Prüfer)

• Ik heb te maken met overschotten: waar kan ik mijn mensen naartoe 

leiden?

- Er is ook een ‘volledige’ versie van het instrument waarin er zowel 

gekeken kan worden 'vanuit overschotberoepen' als 'naar 

tekortberoepen' (telkens in alle sectoren). Daar zit dus deze

informatie in. (Patricia Prüfer)
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Bijlage 2 - Reflectie
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Wat vind je van het 

gebruik van het 

instrument?

39
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Interpreteerbaarheid

Bijlage 3 - Wat vind je van het gebruik van het instrument? (1/4)

Top 7

• De groene plaat bevat heel veel informatie maar doordat de kleuren erg 

dicht tegen elkaar aanliggen is niet gelijk duidelijk wat er nou allemaal 

staat. Waarom iets een dikke rand heeft, rode pijltjes, blauwe letters. Het 

zijn geen handige en onderscheidende kleuren. Het kost tijd om de 

legenda erbij te pakken en het overzicht snel te lezen en te begrijpen.

• Het verschil tussen niveau en belang vind ik ingewikkeld en academisch. 

Als het niet belangrijk is, laat het dan gewoon niet zien.

• Een bolletje is niet absoluut; er zijn grote individuele verschillen binnen 

functie/beroep.

• Wordcloud; onduidelijk wat je hier ziet en wat je er aan hebt.

• De gele bolletjes zijn slecht leesbaar. Dat sommige bolletjes donkergeel 

zijn is echt heel slecht te zien.

• Zorg qua terminologie voor aansluiting op andere systemen (UWV, 

paskamer, richtlijnen). 1
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Wat verder genoemd is:

• Indeling skillsniveaus; wat is het verschil tussen indeling in de 

groene blokken en de indeling op de verdiepende plaat met 

bolletjes?

• Bij de overstapberoepen gaat het om ISCO 1 t/m 4. Bij de 

bolletjes is het niveau van O*NET, 1 t/m 7. Die is zo niet heel erg 

duidelijk uit te leggen, maar er zijn wel voorbeelden van per 

soort skill. 

• Het onderscheid opleiding, training, werkervaring is niet 

duidelijk. 

• Taxonomie is niet altijd correct/discutabel. Bijvoorbeeld: creatief 

denken is een taak, maar is wellicht toch een vaardigheid.

• De blokkenschema's zijn vaak al voldoende voor de eerste stap. 

De platen/documenten met capaciteiten, kennis en 

vaardigheden zijn daarna het meest interessant. Met de overige

platen wordt minder gedaan.

4x

2x

2x

1x

1x

= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd

Terug naar 
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Vindbaarheid

Bijlage 3 - Wat vind je van het gebruik van het instrument? (2/4)

Top 7

• Ik mis een zoekfunctie of een balk waar je beginletters intypt en dan een 

paar opties krijgt.

• Het liefst wil ik iets intypen en dan ‘bam' gelijk een helder overzicht van 

opties.

• Zoekfilters aanbrengen.

• De beschrijving zegt niets over het opleidingsniveau, dat is lastig zoeken.

• Ik heb de neiging om ergens op te klikken voor meer informatie of om  

ergens naartoe geleid worden.

• Zoekfunctie: vanuit doelberoep en vanuit ervaringsberoep.

• Zorg dat je ook op capaciteiten kunt zoeken.
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Wat verder genoemd is:

• Beroepen/functies + verdieping in submappen; waar vind ik wat?

• Als ik wil weten welke beroepen op hbo-niveau worden 

gelabeld, zou ik die graag als aparte groep meteen kunnen 

selecteren.

• Als ik kijk naar de mappen dan wil ik eigenlijk ‘andersom’ kijken; 

waar kan ik bijvoorbeeld iemand van de horeca/een zijinstromer 

plaatsen?

3x

3x

3x

2x

1x

1x

1x

= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd
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Gebruiksvriendelijkheid

Bijlage 3 - Wat vind je van het gebruik van het instrument? (3/4)

Top 11

• Zorg dat je ook ‘andersom’ kunt kijken; welke functies zijn geschikt 

voor zijinstromers? Zijinstromers en mensen uit overschotberoepen 

komen vaak juist uit beroepen die niet in de top 3 staan. 

• Op een doorklik-button krijg ik informatie over de gap (alleen de 

kennis/competenties die echt belangrijk zijn) én hoe ik deze kan 

overbruggen (opleidingstips).

• Inbedden in arrangement: re-integratie vanuit werkloosheid, 

VWNW, loopbaanbegeleiding.

• Zorg voor een instructiefilmpje.

• De tool moet intuïtief zijn. 

• Pas de lay-out aan naar gelang het doel: Ik heb hier een 

zijinstromer en wil weten welke beroepen binnen de energie 

geschikt kunnen zijn.

• Pas de lay-out aan naar gelang het doel: Ik heb hier een functie en 

wil weten welke kennis/competenties/diploma's van belang zijn.

• Zorg dat je gelijk kunt zien hoeveel mensen er beschikbaar zijn en 

waar. Of andersom: waar de vacatures zijn.

• Maak een interactieve interface met goede zoekfunctie en 

filtermogelijkheden. Bij voorkeur een gebruiksvriendelijke app.

• Zorg voor backoffice en frontoffice (onder en boven de motorkap) 

om het overzichtelijk te houden.

• Pas de lay-out aan naar gelang het doel: ik heb een vacature en wil 

weten welke overschotberoepen hiervoor in aanmerking komen. 

Gerangschikt naar overlap in competenties, maar ook naar 

beschikbaarheid.
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Wat verder genoemd is:

• Graag een heldere structuur.

• Intuïtief kan ook zijn: een heldere flow van stappen die makkelijk te 

doorlopen zijn, ik zou er een customer journey voor opzetten om te 

kijken waar het goed verloopt en waar minder... 

• Het is in ieder geval geen snelle bestandsanalyse en dat moet het 

ook niet worden; gericht en zorgvuldig inzetten.

7x

6x

6x

3x

3x

3x

2x

1x

1x

1x

1x

= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd
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Volledigheid

Bijlage 3 - Wat vind je van het gebruik van het instrument? (4/4)

Top 10

• Het zou handig zijn als systemen op elkaar aangesloten kunnen 

worden. Vanuit de werknemer geredeneerd die iets nieuws wil, 

daar is het instrument nu niet geschikt voor, dat past beter bij de 

Paskamer/Skills overzicht. Maar als er suggesties uit de 

Paskamer/Skills overzicht komen dan zou het instrument er op 

aangesloten kunnen worden om de suggesties uit te breiden.

• Ik mis nieuwe beroepen zoals warmtepompinstallateur, 

zonnepaneelmonteur. Er staan slechts een viertal functies in van 

ons bedrijf versus de 50 krapteberoepen die we hebben.

• De gaps zijn in de praktijk soms groter dan voorgesteld.

• Ik had verrast willen worden; de opties die nu gedaan worden zijn 

open deuren en niet praktisch bruikbaar want vaak weer 

tekortberoepen.

• Servicetechnici, werkvoorbereider, hardware engineers zijn voor 

ons lastige functies. Functies die het instrument aandraagt zijn dan 

te voor de hand liggend. Functies die dicht bij de tekortberoepen 

liggen overlappen sterk en dan zijn de verschillen erg klein.

• Ik mis informatie over opleidingen en certificaten; denk aan VCA-

aantekening, NEN, elektrisch schakelen etc.

• Voeg goede voorbeelden van loopbaanpaden toe.

• Je wilt eigenlijk een omschrijving van de werkzaamheden, de rest is 

veel minder belangrijk. Nu zijn alleen de brede kennis en 

vaardigheden beschreven. Het draait bij een match juist om 

specifieke vaardigheden (T-shape).

• Zorg dat je voor een tekortberoep verder kunt kijken dan naar de 

top 3.

• Koppel data aan UWV.
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Wat verder genoemd is:

• Ik zet vraagtekens bij de aanname van overschotberoepen; zijn dit 

wel de overschotberoepen?

• Ik had gehoopt dat ik informatie zou vinden over het matchen van 

zijinstromers.

• Doordat inhoud bij beroepen die ik bekeek niet klopte twijfel ik 

over de waarde van de rest. Bij ons verdient een monteur 

bijvoorbeeld minder dan aangegeven terwijl we wel marktconform 

betalen.

• Bolletjes ontbreken soms. De toelichting ontbreekt.

• De softskills zijn eigenlijk erg generiek en daar zoeken we niet op.

8x

6x

5x

3x

3x

3x

= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd
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Reacties Centerdata (Patricia Prüfer) op geuite vragen en 

behoeften:

• Indeling skillsniveaus; wat is het verschil tussen indeling in de groene 

blokken en de indeling op de verdiepende plaat met bolletjes?

- Bij de overstapberoepen gaat het om ISCO 1 t/m 4. Bij de bolletjes is het 

niveau van O*NET, 1 t/m 7. Die is zo niet heel erg duidelijk uit te leggen, 

maar er zijn wel voorbeelden van per soort skill. Gaan we in een 

volgende versie zeker beter toelichten! ;-) (Patricia Prüfer)

• Het verschil tussen niveau en belang vind ik ingewikkeld en academisch. 

Als het niet belangrijk is, laat het dan gewoon niet zien.

- Hier zit wel iets in, gaan we over nadenken voor de interactieve variant. 

Het gaat er om dat er voor sommige beroepen een skill misschien niet 

superbelangrijk is, maar wel een beetje - en dat je die op een 

hoog/geavanceerd niveau moet beheersen. Of andersom: soms zijn 

basisvaardigheden heel belangrijk (bijvoorbeeld lezen, rekenen) voor een 

beroep, maar je hoeft ze niet op een geavanceerd niveau te beheersen. 

(Patricia Prüfer)

• Het onderscheid opleiding, training, werkervaring is niet duidelijk.

- Een opleiding is iets formeels, een training vaak ook (maar meestal 

kortdurend en vaak op locatie, dus die volg je bij/vanuit het bedrijf zelf) 

en werkervaring/on-the-job-training is leren terwijl je het al werkt. We 

gaan erover nadenken hoe we dat straks duidelijker kunnen maken. 

(Patricia Prüfer)

• Wordcloud; onduidelijk wat je hier ziet en wat je er aan hebt

- Dit moet zeker worden doorontwikkeld! Het idee was om de informatie 

nog op een hele andere, meer visuele manier te ontsluiten. (Patricia 

Prüfer)

• Taxonomie is niet altijd correct/discutabel. Bijvoorbeeld: creatief denken is 

een taak, maar is wellicht toch een vaardigheid.

- We hanteren hiervoor de indeling van O*NET. Deze is wel (door ons en 

anderen) 'getest', dus bekeken vanuit NL perspectief. Grotendeel klopt 

het wel, al zitten er soms discussiepunten in. Wordt zeker verder 

doorontwikkeld met onze Nederlandse partners. (Patricia Prüfer)

• De gele bolletjes zijn slecht leesbaar. Dat sommige bolletjes donkergeel 

zijn is echt heel slecht te zien.

- Hoe groter de gap, hoe feller het geel. Hoe groter de overlap, hoe minder 

fel het geel (bijna niet te zien dus). We zullen de bolletjes straks een 

andere kleur geven! (Patricia Prüfer)

• Zorg dat je ook andersom kunt kijken; welke functies zijn geschikt voor 

zijinstromers?

- Zijinstromers en mensen uit overschotberoepen komen vaak juist uit 

beroepen die niet in de top 3 staan. Gelukkig vertelde Patricia zojuist dat 

dit zeker mogelijk is maar in deze pilot niet meegenomen is. (Ingrid Bos)
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Bijlage 3 – Reflectie (1/2)
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• Ik had verrast willen worden; de opties die nu gedaan worden zijn open 

deuren en niet praktisch bruikbaar want vaak weer tekortberoepen.

- Zoals net toegelicht is dit zo, omdat we meer 3 opties per beroep hebben 

laten zien. In het instrument zitten meer suggesties. Ook suggesties die 

voor sommige beroepen zeer verrassend zijn. In de variant die we 

gebruiken om transities ihkv digitalisering in kaart te brengen was men 

wel verrast. (Patricia Prüfer)

• Ik zet vraagtekens bij de aanname van overschotberoepen; zijn dit wel de 

overschotberoepen?

- Het wordt als overschotberoep gezien volgens de ROA-prognose of 

volgens de UWV-spanningsindicator (ruim/zeer ruim). Beiden zijn op 

BRC-niveau, het kan voor onderlingende functies net anders zijn. 

(Patricia Prüfer)

• Ik had gehoopt dat ik informatie zou vinden over het matchen van 

zijinstromers.

- Zie eerdere toelichting. In volledige variant zijn die er wel. (Patricia Prüfer)

• Bolletjes ontbreken soms. De toelichting ontbreekt.

- 'De bolletjes ontbreken als er geen data zijn. Een toelichting zou er wel 

moeten zijn (ergens ;): een bolletje geef niveau en relevantie van een 

bepaald item per beroep aan. Door 2 beroepen te vergelijken kom je bij 

de gap/overlap. (Patricia Prüfer).

• Ik mis nieuwe beroepen zoals warmtepompinstallateur, 

zonnepaneelmonteur. Er staan slechts een viertal functies in van ons bedrijf 

versus de 50 krapteberoepen die we hebben.

- Zonnepaneelmonteur is wel opgenomen, maar in het beroep Monteur 

elektrische installaties. En Warmtepompinstallateur in Monteur

verwarmingsinstallaties. (Patricia Prüfer)

• Je wilt eigenlijk een omschrijving van de werkzaamheden, de rest is veel 

minder belangrijk. Nu zijn alleen de brede kennis en vaardigheden 

beschreven. Het draait bij een match juist om specifieke vaardigheden (T-

shape).

- De activiteiten/werkzaamheden zitten er nu wel al in, maar nog niet op 

een laag genoeg niveau. Dit kan worden toegevoegd in de uiteindelijke 

tool (Patricia Prüfer)

• Zorg dat je voor een tekortberoep verder kunnen kijken dan naar de top 3.

- Gaan we zeker doen! (Patricia Prüfer)

• Koppel bijvoorbeeld aan data UWV.

- Wordt meegenomen door de spanningsindicator en door te starten bij 

UWV indeling van 'klimaatberoepen. (Patricia Prüfer)
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Bijlage 3 – Reflectie 2/2
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Hoe schalen we het 

instrument op?
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Eigenaarschap

Bijlage 4 - Hoe schalen we het instrument op? (1/4)

Top 3

• Nationale overheid/ministeries moeten 

eigenaar worden. Op nationaal niveau krijg 

je mogelijk meer eenduidigheid of 

gelijkwaardigheid. Controle en eventuele 

veranderingen blijven zo meer centraal. 

Financiering vanuit het Rijk of de provincie. 

Logisch om het instrument daar onder te 

hangen. Het vraagt echt om samenwerken. 

Via HCA (Human Capital Agenda) is kortste 

route.

• Iedereen moet de tool kunnen gebruiken, 

eenvoudig en gratis. Geen commercieel 

instrument dat concurreert met anderen. 

Dan gaan grote bedrijven het gebruiken en 

kleintjes niet. De kleinere bedrijven moeten 

het ook kunnen gebruiken.

• Loopbaancentra
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Wat verder genoemd is:

• Kan onder licentie uitgebracht worden via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

die een contributie vraagt bijv. Het dient hoog gedragen en uitgedragen te worden. Het zou 

meegenomen kunnen worden in de WIA. SER Noord-Nederland investeert het meeste in dit soort 

pilots. Hier ontstaat het draagvlak. Via SER Noord-Nederland kom je uit bij het Ministerie van SZW.

• Gemeenten

• Intersectorale fondsen

• Regionale mobiliteitsteams

• Arbeidsmarktregios: als je dit als arbeidsmarktregio belangrijk vindt dan moeten we hier ook in 

investeren en het gaan toepassen. Belangrijk dat er niet overal initiatieven en instrumenten 

ontstaan.

• Brancheorganisaties: financiering en de organisatie i.e. beheer. In de brancheorganisatie wordt ook 

veel gewerkt aan wervingscampagnes om arbeidspotentieel te enthousiasmeren voor de bouw en 

techniek.

• De vraag is of je van bedrijven in tekortberoepen mag verwachten dat ze gaan investeren in het 

instrument. Als ik eerlijk ben dan geeft krapte ook macht. Je kan de opdrachten aannemen die je 

leuk vindt en de prijs opdrijven. Het is dus eerder een probleem van de regio of van NL als geheel.

• Vanuit onderwijs is het interessant om in te kunnen zien, maar dat is eerder secundair.

• Wat is je vertrekpunt bij de inzet van het instrument, de persoon (werknemer of werkzoekende), 

het bedrijf dat zoekt naar een medewerker of de maatschappelijke uitdaging, zoals de 

energietransitie die overigens in belangrijke mate neerslaat in de installatiebranche?

• Als iedereen het zou gaan gebruiken, gaat het dan nog werken in een krappe arbeidsmarkt?

5x

2x

1x

= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd

Terug naar 
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Aansluiting op onderwijs

Bijlage 4 - Hoe schalen we het instrument op? (2/4)

Top 8

• Vraagbundeling op de gap zou handig zijn voor 

opleidingsprogramma's. Onderwijs wil substantiële vraag voor een 

opleiding om het te kunnen starten. Je wilt graag clusteren om 

efficiënt onderwijs te kunnen geven. 

• Scholen kunnen samen met arbeidsmarktregiocoördinatoren de 

data goed gebruiken voor het opstellen van de HCA.

• Het onderwijs moet nadenken hoe kan je sneller en meer modulair 

onderwijs ontwikkelen om mensen van A naar B te brengen.

• De database kan helpen om opleidingen meer specifiek in te 

richten. In de database zijn functies heel gedetailleerd uitgewerkt. 

Dit is interessant voor opleiders; zij zien welke kennis en 

capaciteiten van belang zijn.

• Voor sommige functies bestaan er nog niet eens opleidingen. Daar 

kan de onderwijswereld over nadenken.

• Als we vanuit dezelfde functies de zij-instroom moeten bevorderen 

- alleen de vakdiscipline is anders - moeten er 

opleidingsprogramma’s komen om snel de andere vakdiscipline 

eigen te maken. Dit is volgens mij niet echt iets nieuws, maar moet 

wel aangeboden worden. Je hebt veel vakgerichte trainingen, 

stages/afstudeerplekken waar we gebruik van maken.

• Mijn invulling: je wilt weten welke opleidingsstappen je zou moeten 

nemen om de overstap te kunnen maken.

• De inzichten in gaps zijn voor deeltijds hbo-onderwijs interessant. 

Nadeel: instrument is geoperationaliseerd op basaal niveau.  

Samenvoegen van gaps is dan wel wenselijk.
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Wat verder genoemd is:

• Het is zinvol om te beschrijven wat een overstap onderwijskundig 

betekent.

• Bestaand onderwijs kan natuurlijk pas echt nieuwe opleidingen 

starten als er grotere groepen zijn.

• Dit is echt vanuit mbo. Binnen hbo is dit geen optie. Men wil er liefst 

helemaal geen nieuwe opleidingen bij.

• Er wordt steeds meer richting 'certificaatdenken' gegaan. Maar er is 

nog veel tijd nodig om dit verder concreet te maken.

• Crohostructuur maakt opleidingen aanvragen heel lastig op dit 

moment. Omdat men vanuit de overheid duidelijk uitstroombeeld 

willen creëren. Certificaatdenken wordt in de weg gezeten door 

eisen van de overheid. Dit vraagt om andere denktrant. 

• Via commerciële  trajecten kan het wel (e.g. Avansplus). Dit zijn 

opleidingen die niet gesubsidieerd door de overheid.

6x
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= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd
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Welke vergelijkbare initiatieven en/of tools overlappen 

met het instrument of kunnen deze aanvullen?

Bijlage 4 - Hoe schalen we het instrument op? (3/4)

Top 5

• Build your skills (WIJ-techniek) vanuit het 

individu

• House of skills / de paskamer

• Competent NL

• Kaartenbak UWV

• Kwalificatiedossiers in het onderwijs
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Wat verder genoemd is:

• Buitenboordmotor

• Recruitmenttool van LinkedIn

• TMA (talent-motivatie-analyses)

• Deloite tool (verborgen matches)

• EELLOO

• Skillspaspoort Volandes

• Skills in zicht
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= aantal x door deelnemers als belangrijkst genoemd
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Praktische belemmeringen bij implementatie

Bijlage 4 - Hoe schalen we het instrument op? (4/4)

Top 8

• De vraag is dan nog wel: hoe krijg je mensen in beweging? Toeleiding is 

waarschijnlijk de grootste uitdaging.

• Je hebt een match en overzicht van de gap, en dan…?

• Je zou dit instrument breder beschikbaar moeten stellen, voor meerdere 

sectoren, voor alle krapteberoepen. Je wil dat mensen gaan doen wat ze 

graag willen en niet waar het hardste getrokken wordt.

• Houding en motivatie zijn vaak belangrijker dan een papiertje.

• Uniformiteit van technologie.

• Zorg dat je beschrijvingen gelijk voldoet aan allerlei richtlijnen en 

Europese normen zoals NEN, AVG etc. Dan heb je hier achteraf geen 

gedoe mee.

• Werkgevers staan niet echt open om iemand uit een andere sector aan te 

nemen: er is argwaan bij de overstap.

• Instrument is één onderdeel om mensen van A naar B te krijgen. Het hele 

traject moet zijn ingericht wil dit gaan werken. Dus van idee tot plaatsing 

en nazorg.
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Wat verder genoemd is:

• Je bent als bedrijf nog wel eens concurrent van elkaar. Dat maakt 

het ook wel ingewikkeld.

• Voor een groeiend bedrijf is het risico op overschotten ook niet zo 

groot. Zeker het bureauwerk wordt steeds verder weg 

geautomatiseerd maar doordat we groeien kan ik mensen op 

andere plekken zetten. Mensen die vrijwillig vertrekken vervang ik 

niet, zo blijf ik niet zitten met overschotten.
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Deelnemers aan de 

pilot
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De regio Noord-Brabant werd vertegenwoordigd door:De regio Groningen werd vertegenwoordigd door:

Bijlage 5 - Wie namen er deel aan de pilot? 

Contactpersoon Henk Lukken Kwartiermaker Arbeidsregio NN

UWV Arjan van de Geer
Adviseur 

Werkgeversdienstverlening  

FNV Arnoud Hoogsteen
Vakbondsbestuurder Lokaal & 

Regionaal

SER Noord-

Nederland
Mevr. Mein Bish Projectondersteuner

Engie
André Bouwmeester 

/ Esther Wijland
HR

Oosterhof Holman Aukje Boer Hoofd P&O

VNO-NCW MKB 

Noord
Jurgen elshof
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Contactpersoon Rob Koolen Beleidsadviseur NB

Hoppenbrouwers Ellen Vermeer Directeur HR

Kuipers Marlou Sinac HR Manager

Techniek NL
Onno van de 

Ven

Regiomanager 

Zuidoost Nederland

OTIB Ingrid Bos
adviseur 

arbeidsmarkt 

Arbeidsmarktregio Noordoost 

Brabant/Gem. Den Bosch

Veronique 

Scharenborg
beleidsmedewerker

ROC Koning Willem I College Rob de Vrind
Duurzaamheidscoör-

dinator

Avans, Breda Han van Osch
programmamanager 

energietransitie

De stuurgroep voor de pilot bestond uit:

Marsha Wagner (Topsector Energie) Sylvia Molenkamp (SER) Bert Jason (RVO) Louis Spaninks (CA-ICT)

Patricia Prüfer (Centerdata)
Yolande de Heus (Topsector 

Logistiek)
Menno Ottens (Min EZK) Onno de Vreede (HCA coördinator)
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www.berenschot.nl
/berenschot
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