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Vanaf november 2021 is gewerkt aan de derde toetsronde van het 

prototype Instrument Transitiepaden Klimaatakkoord. De arbeidsmarkt 

is in continue ontwikkeling en de vraag naar werknemers in de 

energietransitie zal in de toekomst alleen maar groeien. Het Instrument 

voorziet in de behoefte om de overstap naar een klimaatberoep te 

versimpelen. Het Instrument, ontwikkeld door CenterData in opdracht 

van RVO/Topsector Energie (Human Capital Agenda), maakt skillsgaps

en transitiepaden in de energiearbeidsmarkt inzichtelijk door te laten 

zien welke skills benodigd zijn om van het ene beroep naar het andere 

beroep over te stappen. De primaire gebruikersdoelgroepen van het 

Instrument zijn bedrijven, werk-naar-werkbegeleiders en 

werkzoekenden. 

Berenschot is gevraagd om in deze derde toetsronde een drietal aspecten 

van de doorontwikkeling van het Instrument te onderzoeken, te weten: 

1. de gebruiksvriendelijkheid en gebruikersbehoefte

2. het type gebruikers en toepassingen

3. de stappen voor verdere implementatie.

De uitkomsten van deze opdracht, mondden uit in een drietal mogelijke  

vervolgstappen voor het Instrument: 

1. Doorontwikkeling met nadruk op gebruikersgemak. In deze 

ronde gaven gebruikers aan dat er nog veel verbeterd kan worden 

aan het gebruik van de tool. Denk aan een verbeterde, 

aantrekkelijke interface, intuïtieve workflow en duidelijke 

instructievideo’s. 

2. Pilots in de praktijk inrichten om het Instrument te bewijzen. 

Tot dusver is het Instrument enkel ‘op papier’ getest. Wij adviseren 

om te starten met twee of drie welwillende regio’s of 

brancheverenigingen die met het Instrument aan de slag willen 

gaan. De echte lessen komen namelijk uit de praktijk en zo

3. Verkennende gesprekken voeren om platformeigenaar te 

bepalen en in te richten. Doorontwikkeling en de uitrol van het 

Instrument is gebaat bij partijen die dit willen verwezenlijken, met 

daarbij een platformeigenaar. Deze partij kan beschouwd worden 

als de ‘stuurgroep’ die eigenaarschap over het Instrument neemt en 

zorgt dat het zowel organisatorisch als technisch wordt uitgerold via 

één of een mix van de uitrolvarianten.
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Naast de aanbevelingen voor de verder implementatie van het 

Instrument, deelt het rapport ook de volgende beschouwingen: 

Het Instrument is een mogelijke ‘enabler’ om meerdere uitdagingen 

aan te pakken op Arbeidsmarkt & Scholing. Tijdens individuele 

gesprekken en de werksessie viel het ons op dat het gesprek over het 

Instrument aanzette tot denken over vraagstukken die buiten de scope 

van het Instrument zelf lagen. Maar eigenlijk is het Instrument één van 

de onderdelen binnen een brede set van uitdagingen die leeft in de 

regio’s.

Het Instrument is ‘maar’ een tool. Tijdens het traject leek het 

Instrument soms wel het centrale punt te zijn waar omheen 

georganiseerd zou moeten worden. Maar het is belangrijk dat het 

Instrument een tool is die in een nieuw of bestaand initiatief zou moeten 

passen. 

Campagne voor skills-gedachtegoed lanceren. In het algemeen wordt 

ook geconcludeerd dat het skills-gedachtegoed nog echt moet landen bij 

partijen die met het Instrument aan de slag moeten gaan.

Methodiek en proces 

Deze rapportage is het resultaat van een dataverzamelingsproces, waarin 

mogelijk geïnteresseerden middels een webinar, enquête, werksessie en 

afzonderlijke gesprekken zijn bevraagd over het nut en de noodzaak van 

het Instrument. In lijn met de vorige tests is getracht om een 

representatief aantal deelnemende partijen te bevragen. Dit kwam erop 

neer dat in deze toetsronde meer dan 60 partijen zijn betrokken, actief in 

verschillende regio’s en sectoren. Deze betrokkenheid toont aan dat het 

Instrument en de implementatie ervan, duidelijk op de agenda’s staat 

van partijen die het meeste baat zullen hebben bij de verdere 

ontwikkeling ervan. 
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Concrete aanbevelingen voor vervolgtraject

Op basis van het advies bevelen we aan om de volgende concrete 

stappen te zetten:

• Eigenaarschap en deel van de financiering beleggen bij de O&O 

fondsen om sectoren aan te spreken. Met de regio’s dient rekening 

gehouden te worden, maar zijn niet het eerste aanspreekpunt. 

• Overgaan tot daadwerkelijke implementatie met een duidelijke 

verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in een aantrekkelijke 

businesscase. 

• Aansluiten bij bestaande, relevante programma’s en partijen (zie 

hoofdstuk 5 voor suggesties)
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Inleiding

Gebruiksvriendelijkheid en gebruikersbehoefte

Typen gebruikers en toepassingen

Ingrediënten voor implementatie 
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Leeswijzer

Deze rapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken. Elk 

hoofdstuk heeft een korte inleiding, waarin de besproken 

onderwerpen uiteengezet worden.

In de inleiding bespreken we de context en achtergronden van 

het rapport en het doorlopen proces. Daarbij lichten we de 

gebruikte methodieken en betrokken personen verder toe. 

Het tweede hoofdstuk, gebruiksvriendelijkheid en 

gebruikersbehoefte, focust op de resultaten uit de enquête die 

betrekking hebben op het (dagelijks) gebruik van het Instrument. 

Voor zowel optimalisatie als functionaliteiten worden suggesties 

gedaan voor de doorontwikkeling van het Instrument. 

Het derde hoofdstuk, typen gebruikers en toepassingen, spitst 

zich toe op het omschrijven van de ideale gebruiker van het 

Instrument. Het hoofdstuk schetst een beeld van hoe het 

Instrument in de praktijk gebruikt zou kunnen worden. 

Het vierde hoofdstuk, ingrediënten voor implementatie, is het 

uitvoerigste onderdeel van de rapportage. De implementatie van 

het Instrument is immers het belangrijkste onderdeel van de 

vraagstelling. Het hoofdstuk is onderverdeeld in zes 

‘ingrediënten’. Elk zijn ze (mogelijk) onderdeel van de route 

richting implementatie van het Instrument.  

In het vijfde hoofdstuk, advies en vervolgstappen, bespreken we 

een drietal mogelijke acties voor het vervolgtraject van het 

Instrument. Ook blikken we met een aantal algemene 

beschouwingen terug op het proces. 

Omdat sommige onderdelen van deze rapportage té uitgebreid 

zijn om in zijn geheel op te nemen, hebben we een hoofdstuk met 

bijlagen opgenomen. In de tekst staat aangegeven wanneer een 

stuk in de bijlage is opgenomen. 
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Overzicht mogelijkheden Instrument Transitiepaden
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Introductie

Instrument Transitiepaden (Centerdata): heeft een unieke en rijke dataset waarin ook 17,7 miljoen Nederlandse vacatureteksten zijn meegenomen, 

waardoor al een eerste validatieslag/’vernederlandsing’ is gemaakt; het gemiddelde van O*NET en vacatureteksten maakt een competentieprofiel. 

Deze ‘big data’ combineert Centerdata met arbeidsmarktramingen naar opleiding en beroep (van het ROA-instituut).

Mogelijkheden en inzet van het Instrument

Deze unieke dataset die betrekking heeft op de hele Nederlandse arbeidsmarkt is tot nu toe ingezet voor analyses met betrekking tot:

• veranderingen in de vraag naar functies

• veranderingen in de vraag naar (alle typen) skills (vaardigheden, competenties, opleidingsniveau, werkervaring) en te vervullen taken;

• overeenstemmingen van gevraagde skills (en opleidings-/ervaringsniveau etc.) tussen alle functies (gelijkenisscores)

• welke transities tussen beroepen voor individuen denkbaar/haalbaar zijn (inclusief economische ontwikkelingen, overeenstemming, salarisniveau 

etc.); zowel vanuit overschotberoepen, als naar tekortberoepen

• de overlaps/gaps op alle dimensies: vaardigheden, competenties, opleidingsniveau, taken etc.

• de vereiste scholing voor transities (indicatie dat er scholing vereist is, nog geen informatie over scholingsaanbod zelf)

• case studies voor (top)sectoren (bijvoorbeeld Smart Industry, woningcorporaties)

Deze unieke dataset zal in de toekomst (vanaf 2022) ook ingezet worden voor analyses omtrent entreeberoepen, trends in vaardigheden per beroep, 

overstapketens (meer dan 1 overstap meegenomen in optimalisatie zodat tekorten en overschotten vrijwel volledig weggewerkt kunnen worden).

Meer informatie

Prototype Instrument: https://prototypetool-transitiepaden.test.centerdata.nl/

Centerdata: https://www.centerdata.nl/arbeidsmarkt#section-3

https://prototypetool-transitiepaden.test.centerdata.nl/
https://www.centerdata.nl/arbeidsmarkt#section-3
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Het toetsingstraject kent drie hoofdonderdelen
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Testen gebruiksvriendelijkheid en gebruikersbehoefte

Stappen voor verdere implementatie

Ontwikkelen ‘routekaart’ verschillende gebruiksroutes 
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Webinar

(80 deelnemers)

Korte enquête 

(37 deelnemers)

Interviews 

(9 personen)

Online werksessie

(11 deelnemers) 

Analyse & 

eindrapportage 

• Brede informatiesessie.

• Initiële feedback opgehaald.

• Extra deelnemers gevonden.

• Toegang online prototype.

• Online enquête.

• Vragen over gebruik, 

doorontwikkeling en 

implementatie.

• Gebruiksroutes.

• Doorontwikkeling.

• Landelijke implementatie.

• Gebruiksroutes.

• Doorontwikkeling.

• Landelijke implementatie.

• Gebruikers feedback.

• Routekaart gebruiksroutes.

• Ingrediënten voor 

implementatie.

• Advies en vervolgstappen.
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Deelnemende partijen enquête
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Disclaimer: 

Gezien het kwalitatieve karakter van de tool hebben wij geen statistische analyse op de 

vragen toegepast. In de antwoorden hebben wij overeenkomsten gemarkeerd en vervolgens 

toegelicht waar nodig. In alle gevallen is het originele antwoord leidend geweest voor onze 

conclusies. 

• In totaal hebben 37 personen meegedaan aan de enquête. Zij zijn werkzaam bij een 

van de 33 partijen afgebeeld aan de rechterkant. 

• De partijen zijn een afspiegeling van verschillende sectoren, zoals weergegeven in 

onderstaande grafiek. 
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Terugblik werksessie
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• Aan de werksessie hebben 11 personen meegedaan. De groep 

bestond uit personen van onderstaande organisaties. 

• Tijdens de werksessie werd de doorontwikkeling en het 

vervolgproces van het Instrument besproken.

• Hiervoor werden conceptversies van de drie uitrolpaden als 

praatplaten met de groep gedeeld. De uitrolpaden worden in deze 

rapportage besproken in hoofdstuk 4.

• De aanwezigen spraken hun voorkeur uit voor het tweede 

uitrolpad, waarin eigenaarschap van het Instrument bij de O&O-

fondsen wordt belegd, maar waarschuwden dat dit ook een 

bestuurlijk complexe exercitie kan zijn.

• Een aantal aanwezigen gaf aan ook bij de doorontwikkeling van de 

tool een rol te willen spelen. 
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Inleiding 
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Aan de hand van de enquête, de werksessie en de interviews hebben we een hoop 

informatie opgehaald over het verbeteren van het Instrument zelf. In dit 

hoofdstuk clusteren we de meest gehoorde punten van (positieve en kritische) 

feedback. 

In algemene zin vonden deelnemers die eerder in het traject waren aangehaakt, 

dat het Instrument ten opzichte van eerdere versies, duidelijker en completer is 

geworden. Daarbij zijn nieuwe gebruikers verrast over de uitgebreide uitsplitsing 

in skills en dat het Instrument helpt om snel vergelijkbare beroepen te vinden. 

We splitsen de feedback op in punten over gebruiksvriendelijkheid en 

functionaliteiten van het Instrument. Ook de enquête hanteerde deze volgorde. De 

gebruiksvriendelijkheid, functionaliteiten en look-and-feel zijn immers de basis 

van een succesvolle verdere uitrol van het Instrument.

Per feedbackpunt zullen we een korte beschrijving geven, alsook een voorzet voor 

een mogelijke vervolgactie om de feedback in een doorontwikkeling van het 

Instrument te verwerken. In de conclusies hiervan gaan we nader in op de, 

volgens ons, belangrijkste punten ter verbetering. 
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Feedback gebruikers voor doorontwikkeling
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Feedback Type Vervolgactie

Deelnemers geven aan dat het uurloon nietszeggend zal zijn voor veel gebruikers. 

In de huidige vorm laat het Instrument een uurloon voor het gekozen en het doelberoep zien. Volgens 

deelnemers is het logischer om hier een brutomaandloon o.b.v. een 38-urige werkweek te laten zien. Zo kan 

een gebruiker sneller de vergelijking maken met wat hij op dit moment verdient.

Gebruiksoptimalisatie. In overleg met Centerdata.

Deelnemers geven aan dat de gebruikersinterface verbeterd kan worden.

Er is een lange lijst van functies om doorheen te scrollen, die het overzicht en het begrip van het Instrument 

vermindert. 

Gebruiksoptimalisatie. In overleg met Centerdata.

Deelnemers geven aan dat het lastig is om eerst de filters in te vullen en vervolgens te zoeken. Deze 

volgorde voelt voor gebruikers niet geheel intuïtief aan. De suggestie wordt gegeven om een resetknop in te 

bouwen, waardoor alle bestaande filters verwijderd worden. 

Gebruiksoptimalisatie. In overleg met Centerdata.

Deelnemers geven aan dat het verschil in skills niet direct duidelijk is.

De skills-gap is één van de belangrijkste onderdelen van het Instrument. Echter, wanneer het skill-niveau 

van het doelberoep beter is dan van het startberoep, kun je pas het skill-niveau van het startberoep zien 

zodra je met de cursor eroverheen beweegt. Dit vermindert de gebruiksvriendelijkheid.  

Gebruiksoptimalisatie. In overleg met Centerdata.

Het Instrument is nu nog lastig snel te begrijpen.

Deelnemers geven aan dat er meer aan gedaan moet worden om gebruikers mee te nemen in hoe het 

Instrument gebruikt kan worden. Voor een deel van de testgebruikers heeft Berenschot persoonlijk uitleg 

gegeven, of via flyers. Dit bleek voor veel deelnemers noodzakelijk om goed begrip van het Instrument te 

krijgen. Zeker voor werkzoekenden is gebruik van het Instrument nog te ingewikkeld. 

Gebruiksoptimalisatie. Het maken van een introductiefilmpje, waar in 2 

minuten wordt uitgelegd hoe het Instrument werkt en 

wat de gebruiker eraan heeft. Ook de ‘flow’ van het 

Instrument kan verbeterd worden (zie House of Skills).

Onderscheid ‘Werkzoekende’ en ‘Werkgever’

Wanneer een gebruiker nu de site bezoekt, krijgt hij de keuze om als werkzoekende of werkgever het 

Instrument te ontdekken. Dit onderscheid is onder andere van belang voor het verzamelen van metadata 

over het gebruik van het Instrument. Echter, in de praktijk blijkt het onduidelijk te zijn voor gebruikers 

waar het onderscheid precies ligt. 

Gebruiksoptimalisatie. Er zou een beter onderscheid tussen twee versies van 

het Instrument kunnen worden gemaakt. Een met 

duidelijke uitleg voor de werkzoekenden en een meer 

technische versie voor andere gebruikers. 
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Feedback gebruikers functionaliteiten
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Feedback Type Vervolgactie

Skills-based denken wordt nog beperkt toegepast. 

Uit de gesprekken bleek dat in het landschap van recruiters en uitzendbureaus, het skills-based denken nog 

onvoldoende omarmd wordt. Om aansluiting te vinden bij belangrijke doelgroepen, is het van belang dat 

skills-based denken genormaliseerd wordt. 

Algemeen. Hoewel dit buiten de scope van ontwikkeling van het 

Instrument zelf is, zou een bewustwordingscampagne 

een manier zijn om skills-based denken te 

normaliseren.

Deelnemers geven aan dat de koppeling mist tussen de skills en concrete vervolgstappen, zoals 

vacatureteksten of opleidingen. 

Dit is een terugkerend punt in ons onderzoek. De deelnemers geven aan dat het Instrument aan waarde zou 

winnen zodra er ook opleidingen aan worden gekoppeld. Na het hebben van de skills-gap, is het voor 

gebruikers interessant om te weten waar zij terecht kunnen om te werken aan de skills-gap. 

Functionaliteiten. De koppeling met scholingsaanbod wordt besproken in 

hoofdstuk 4 van deze rapportage. Gezegd kan worden 

dat koppeling in de praktijk lastig is, gezien de 

dynamiek van het aanbod. 

Deelnemers geven aan dat de zoekresultaten vaak niet verrassend zijn. 

Gebruikers zoeken naar een match gezien het startberoep dat zij invulden. Sommigen hebben het gevoel uit 

een bekende vijver te vissen. Zij geven aan geïnteresseerd te zijn in niet alleen de beste match, maar ook 

mindere matches (b.v. 0,5 of 0,6).

Functionaliteiten. Centerdata zou deze optie aan het Instrument kunnen 

toevoegen in een volgende versie. Dit vereist 

vervolgens wel een laagdrempelige uitleg over hoe 

gebruikers deze nieuwe functionaliteit moeten 

gebruiken. 

Deelnemers hebben vragen over de vertaling van skills en werkzaamheden van de opgenomen 

beroepen. 

Als een gebruiker een verkeerd beeld heeft bij de werkzaamheden of skills van een bepaald beroep, is het 

vervolgtraject niet zuiver. 

Functionaliteiten. Het Instrument kan gebruik maken van een  

gestandaardiseerde skills-terminologie. Deze 

taxonomie wordt momenteel door CompetentNL/TNO 

opgezet. 

Deelnemers geven aan dat het Instrument nog niet uitgerust is op de regionale arbeidsmarkt.

Juist de regionale arbeidsmarkt en bijbehorende tekorten of overschotten aan personeel zijn voor 

werkzoekenden interessant om inzicht in te hebben. 

Functionaliteiten. Ofwel Centerdata kan de regionaliseringsslag in het 

Instrument zelf maken door te filteren op een gebied, 

of het Instrument wordt op de regionale arbeidsmarkt 

geïntroduceerd. 
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Aandachtspunten ter verbetering van het Instrument
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Blijf investeren in het ophalen van feedback

Het verzamelen van feedback over het gebruik en de functionaliteiten 

van de tool blijkt zeer nuttig en levert veel op. Betrokkenen bij het 

project gaven op verschillende manieren feedback, ofwel in de enquête, 

werksessie of tijdens een van de gesprekken. Voor de toekomstige 

ontwikkeling van het Instrument is het om die reden aan te raden 

feedback te blijven ophalen en suggesties in updates van de tool te 

verwerken. Hierbij is het essentieel dat ook personen die voor de eerste 

keer de tool gebruiken, benaderd worden om feedback te geven. 

Neem toekomstige gebruikers mee 

In zijn algemeenheid zijn gebruikers gedurende dit traject positief 

geweest over de mogelijkheden van het Instrument, al ligt de grootste 

uitdaging bij het geven van een duidelijke uitleg over het gebruik van de 

tool. De vervolgactie om een goede instructievideo te maken, met daarin 

de context van het Instrument en een helder stappenplan om door de 

tool heen te klikken, gaat daarom hand in hand met een gelikt uiterlijk en 

begrijpelijk taalgebruik. 

Test nieuwe functionaliteiten bij de gebruikers

Nieuwe functionaliteiten, zoals het filteren op een matchingsscore of op 

een arbeidsmarktregio, kunnen het Instrument verrijken. De 

implementatie van deze nieuwe functionaliteiten vereist wel dat ze eerst 

uitvoerig worden getest onder nieuwe gebruikers. Daarbij moeten de 

updates ook worden belicht in duidelijke instructievideo’s, 

overeenkomstig met het vorige punt. 

Technische doorontwikkeling

Zie bijlage voor een overzicht van aandachtspunten voor verdere 

technische ontwikkeling.
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In dit hoofdstuk geven we inzicht hoe de verschillende gebruikers het 

Instrument in kunnen zetten in hun eigen proces wat aansluit bij hun 

behoeften. Dit inzicht is verkregen op basis van de voorgaande 

rapportage van Berenschot, de enquête en werksessie. We bespreken de 

volgende vragen: 

1. Wie zijn de algemene gebruikers? 

2. Hoe kunnen deze gebruikers het Instrument inzetten?

3. Wie zijn de specifieke spelers binnen de gebruikers?

4. Hoe bereiken we deze spelers?

19



Vanuit de deelnemers ontvingen we vragen over de verschillende manieren om het Instrument in te zetten. Tevens kregen we in de gaten dat dé gebruiker van 

de tool niet bestaat; er zijn meerdere typen gebruikers. Om een beeld te krijgen van hoe de tool kan worden ingezet, schetsen we in dit hoofdstuk een aantal 

typen gebruikers en mogelijke toepassingen. Deze toepassingen zijn toegespitst op verschillende typen gebruikers, hieronder afgebeeld. 

We hebben onderscheid gemaakt in directe gebruikers: Bedrijven, Werk-naar-werk begeleiders en (toekomstige) Werknemers en in indirecte gebruikers: 

onderwijs en beleidsmakers. De directe gebruikers zullen voornamelijk het Instrument inzetten voor haar primaire functie: overstapmogelijkheden in kaart 

brengen van beroepen. De indirecte gebruikers zullen voornamelijk het Instrument inzetten voor beleidskeuzes in arbeidsmarkt en scholing.

De volgorde van behandeling is niet een prioritering van het type gebruiker. De rol van de O&O fondsen en brancheorganisaties als ‘mogelijke Eigenaars’ 

lichten we in hoofdstuk 4 over de uitrol van de tool nader toe.  
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Wie zijn de gebruikers? 
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BEDRIJVEN WERK-NAAR-WERK

BEGELEIDERS

(TOEKOMSTIGE) 

WERKNEMERS

ONDERWIJS BELEIDSMAKERS KOEPELORGANISATIES: 

O&O-FONDSEN, 

BRANCHEORGANISATIES

Directe gebruikers Indirecte gebruikers Mogelijke eigenaars
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Wie zijn de specifieke spelers binnen de gebruikers?
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Bedrijven Werk-naar-werk 

begeleiders

(Toekomstige) 

werknemers

Onderwijs Beleidsmakers Branche-

verenigingen

O&O-fondsen

Idealiter zou het 

Instrument worden 

gebruikt door een mix 

van zowel grote als 

kleine (MKB-)bedrijven, 

van verschillende 

sectoren of juist één 

sector. 

• UWV lokaal.

• Loopbaanbegeleiders.

• Jobcoaches.

• Leerwerkloketten.

• Zij-instromers.

• Starters.

• Werklozen.

• Mbo.

• Hbo.

• Wo.

• Private aanbieders.

• Koepelorganisaties.

• UWV nationaal.

• Regio’s 

(Regiodeals).

• Staalfederatie.

• Binnenklimaat NL.

• NVI.

• Energy storage.

• DWHA.

• Cedris.

• Bouwend Nederland. 

• Metaalunie.

• OnderhoudNL.

• NWb.

• PLB.

• GEO.

• KTb.

• Wb.

Deze tabel is slechts een eerste indruk van mogelijke spelers binnen de gebruikersgroepen van het Instrument. Om een compleet beeld te krijgen is een 

nadere exercitie van deze groepen noodzakelijk voor een goede uitwerking van de marketingstrategie. 
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Hoe kunnen deze gebruikers het Instrument inzetten?
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Toepassing 1 Toepassing 2 Toepassing 3
Mogelijkheden bij nadere 

implementatie 

Bij het zoeken naar werknemers met 

passende skills. Het Instrument geeft 

bedrijven inzicht in welke vijver zij kunnen 

vissen.  

Het Instrument ondersteunt het opstellen 

van goede vacatureteksten, om aan te 

sluiten op de behoefte van de 

werkzoekende. 

In een persoonlijk gesprek met de 

kandidaat kan het Instrument helpen 

om de persoonlijke skills-gap te 

definiëren. 

Een mogelijke koppeling van het 

Instrument met opleidingsmogelijkheden 

helpt een werkgever bij het vinden van 

een geschikte opleiding voor werknemers. 

Het Instrument geeft inzicht in skills die voor 

bepaalde beroepen relevant zijn. 

Bij de zoektocht naar een nieuwe baan, kan 

de tool helpen om de skills-gap te 

definiëren. 

Een koppeling zou helpen om 

werkzoekenden door te sturen naar een 

passende opleiding

Definiëren van huidige skills en capaciteiten. Indruk krijgen van mogelijke 

overstapberoepen. 

Overzicht krijgen van wat er nodig is 

om over te stappen en hoeveel moeite 

dat kost. 

Een koppeling van het Instrument zou de 

werkzoekende naar een juiste plek voor 

opleidingen kunnen sturen. 

Metadata van het Instrument geeft inzicht in 

populaire zoekopdrachten. Onderwijs-

instellingen kunnen zo de juiste mensen 

voor hun opleidingen beter targetten. 

Metadata van het Instrument geeft inzicht in 

welke skill veel benodigd is. Hierop kan de 

onderwijsinstelling haar programma/ 

modules aanpassen

Wil een bijdrage leveren aan het 

klimaatakkoord en zoekt via het 

Instrument op wat mogelijk is qua 

beroep.

Metadata kan informatie geven over 

populaire sectoren of opleidingen. Deze 

informatie kan in beleid over het bundelen 

van opleidingen worden opgenomen. 

Bedrijven

Werk-naar

-werk 

begeleiders

(toekomstige) 

Werknemers

Onderwijs

Beleids-

makers

In de bijlage is per gebruikstype een uitgebreidere beschrijving van de toepassingen opgenomen.  
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Hoe bereiken we deze gebruikers?

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Om het Instrument onder de aandacht brengen bij de gebruikers is het 

nodig om een ‘marketingplan’ op te stellen. Echter, de stap die hiervoor 

nog speelt is het kiezen van een uitrolpad (hoofdstuk 4 – ingrediënt 5). 

Afhankelijk van dat pad en de organisaties die betrokken raken bij de 

implementatie kan het marketingplan verschillen. 

Ook kan een marketingplan helpen om het Instrument onder de 

aandacht te brengen bij gebruikers in een eventuele pilotfase 

voorafgaand aan de grotere uitrol van het Instrument. Een dergelijk 

marketingplan kan opgesteld worden per doelgroep of specifieke speler, 

Globaal zouden de volgende stappen uitgewerkt moeten worden:

1. Wie is de specifieke gebruiker?

2. Waar kan de gebruiker (i.e. doelgroep) bereikt worden?

3. Hoe kan de gebruiker bereikt worden?

Dit dient verder uitgewerkt te worden, al dan niet in samenwerking met 

de organisatie(s) die het Eigenaarschap pakken in de volgende fase, 

eventueel ondersteunt door een marketing & communicatie expert. 

Hierbij dienen de juiste marketingmaterialen zoals flyers, filmpjes en 

handleidingen beschikbaar te zijn, maar ook een expert die het 

Instrument kan uitleggen en adviseren hoe het in gebruik te nemen.

Voorbeeld Werk-naar-werk begeleiders

Wie is de specifieke gebruiker?

• Een jobcoach die werkzoekende van werk-naar-werk of werkloos-

naar-werk helpt.

Waar kan de gebruiker bereikt worden?

• Een jobcoach is in dienst bij gemeenten, het UWV of in de private 

sector.

Hoe kan de gebruiker bereikt worden?

• Bij een samenwerking met een arbeidsmarktregio kan het 

Instrument bij de juiste afdelingen van gemeenten en het UWV onder 

de aandacht gebracht worden. Dit kan geagendeerd worden in een 

overleg waarbij het Instrument toegelicht wordt met behulp van een 

externe of getraind persoon.

• In de private sector kan het Instrument via congressen, beurzen of 

campagnes via LinkedIn of via organisaties als NOBCO verspreid 

worden
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Conclusie
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De manier waarop organisaties het Instrument kunnen gebruiken, 

verschilt per type organisatie. De mogelijkheden zoals geschetst in de 

tabel zijn een voorlopige indicatie van hoe de tool ingezet kan worden. 

Immers, het voortbouwen op praktijkervaring, zodra de tool 

geïmplementeerd is, kan leiden tot meerdere typen gebruik en zelfs tot 

een nieuwe type gebruiker, dat nog niet in de tabel is opgenomen. 

Daarbij is het gebruik ook afhankelijk van de context waarin het 

Instrument gebruikt wordt. In het hoofdstuk over de uitrol, heeft met 

name de regionale context en de sector een belangrijke rol voor de 

uiteindelijke toepassing van de tool. De behoefte en inzet van de tool kan 

dus verschillen per regio, afhankelijk van hoe de tool wordt 

geïmplementeerd en aansluit op bestaande processen om transitiepaden 

in de energiearbeidsmarkt te verwezenlijken. 

Een nadere aanscherping van de tabel kan overigens ook dienen om de 

tool beter onder de aandacht te brengen bij mogelijk geïnteresseerde 

partijen. Zo worden deze gebruikers de basis van verdere marketing van 

de tool. Een goede omschrijving van wat partijen mogelijk nodig hebben, 

kan ze aanspreken om van de tool gebruik te willen maken. 
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4. Ingrediënten voor 

implementatie 
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Inleiding 
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In dit hoofdstuk lichten we de ingrediënten toe die nodig zijn voor de 

opschaling van het Instrument. Deze ingrediënten worden begeleid met 

concrete aandachtspunten, zodat er opvolging gegeven kan worden in 

een vervolgtraject. We beschouwen de volgende ingrediënten die nodig 

zijn voor verdere implementatie van de tool:

1. Relatie leggen met aanpalende tools.

2. Koppeling met scholing maken.

3. Uitwerken van de businesscase.

4. Uitrolplan maken.

Aangezien we regelmatig aan actoren en organisaties refereren, geven we 

eerst een overzicht op de volgende twee pagina’s van het globale 

speelveld van de arbeidsmarkt, en hoe een arbeidsmarktregio er in het 

algemeen uitziet.

26
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Hoe ziet het speelveld van de arbeidsmarkt er globaal 
uit?

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Om een beeld te schetsen hoe het Instrument uitgerold kan worden, is het nuttig om stil te staan bij de complexe omgeving van de arbeidsmarkt zoals 

de titel van deze pagina doet vermoeden. Er zijn veel meer spelers actief dan alleen de werkzoekenden, werknemers en werkgevers. In de 

onderstaande tabel is een overzicht gecreëerd van het speelveld. Dit wordt als startpunt gebruikt om zo belangrijke relaties en rollen in kaart te 

brengen voor de implementatie van het Instrument.

Schaal Spelers Toelichting

Nationaal Ministeries Relevante ministeries zijn OCW: scholing & onderwijs, SZW: werkgelegenheid en EZK: economisch gezonde sectoren,

UWV Heeft het belang om werklozen en werkzoekenden aan het werk te krijgen,

Koepelorganisaties Variërend van MBO-raad, Verenigingen Hogescholen, SBB etc. die een specifiek aandeel van de arbeidsmarkt of scholingsmarkt 

vertegenwoordigen,

Landelijke initiatieven E.g. Convenant Werkperspectief (17 sectoren) opgericht om grote tekorten te helpen aan instroom en knelpunten aan te pakken. 

Provinciaal Provincies Provincies zijn in wisselende mate betrokken bij vraagstukken op de arbeidsmarkt. Zij kunnen een zeer actieve rol (financiering, stimulering, 

betrokken HCA) tot een zeer passieve rol aannemen. Dit verschilt per provincie.

Regionaal Arbeidsmarktregio’s Op regionale schaal zijn er 35 arbeidsmarktregio’s. Deze regio’s hebben hun eigen (lokale) context, karakteristieken en initiatieven (zie case study

Kansrijk beroep en matchen in het Noorden. Geen enkele arbeidsmarktregio is echt gelijk aan een ander. Wel is het mogelijk een algemeen 

overzicht met spelers en actoren te schetsen (zie daarvoor het overzicht op de volgende pagina).

Onderwijs Diverse onderwijsinstellingen op ROC’s/mbo-, hbo- en wo-niveau zijn aanwezig in een regio.  Ook zijn er private aanbieders en instituten zoals LOI 

actief voor het aanbod van onderwijs, scholing en kwalificaties. Interne werk-leertrajecten en leer-werkplekken kunnen ook aanwezig zijn.

Sectoraal Brancheorganisaties Organisaties van bedrijven die het belang van een bepaalde sector vertegenwoordigen. Soms ook wel branch- of sectorverenigingen of 

sectororganisaties genoemd. Zij verschillen sterk in grootte, slagkracht en thematiek en hebben hun eigen dynamiek 

(https://ondernemersplein.kvk.nl/branche-informatie/). 

Arbeidsmarkt Fondsen 

(O&O-fondsen)

Ook wel bekend als Opleiding & Ontwikkeling (O&O) fondsen i.e. financiering die opleidingsmogelijkheden en programma’s opstellen voor de 

scholing van mensen uit een betreffende branche (of sector). Ook kunnen zij onderzoek doen naar de sector,  zoals een arbeidsmarktmonitor. In 

het fonds zitten werkgevers en sociale partners (zoals de vakbonden) die optreden als bestuurders en bepalen waar het geld naartoe gaat. Het geld 

komt uit de lonen van alle medewerkers. De regels hierover zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van de sector. De 

hoeveelheid beschikbare middelen kan sterk verschillen per O&O-fonds (meer informatie op https://ooverzicht.nl/). 
27
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Hoe ziet een arbeidsmarktregio er globaal eruit?

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Programmaraad

Werkplein

Werkgevers service 

point

Regionale 

mobiliteitsteams

Leerwerkloket

Regionale werkbedrijf

*Bovenstaand overzicht is gebaseerd op werk van Mensen maken de Transitie (auteur: Zeb Bergsma ) 

Economic Board

Organisaties en samenwerking per arbeidsmarktregio*

VNG, Divosa, Cedris, UWV

Dienstverlening werkzoekenden

Dienstverlening werkgevers

Sociale partners, gemeenten, onderwijs, UWV

Gemeenten, ROC, UWV

Sociale partners, gemeenten, UWV

Triple helix samenwerking

UWV

Werkzoekenden

WerkgeversWerknemers

Gemeenten

Werknemers

Hoofdactoren in een arbeidsmarktregio

Uitzendbureaus

Onderwijs Fondsen

Zie voor een overzicht van de arbeidsmarktregio’s: 

https://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios

https://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios


Openbaar

Ingrediënt 1 -

Relatie leggen met 

aanpalende tools
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Rekening houden met 
andere vergelijkbare tools
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Inleiding

Er zijn diverse publieke en private tools in omloop die zich op een 

bepaalde manier verhouden tot het Instrument. Het Instrument beoogt 

een publieke tool te worden die toegankelijk is voor de gebruikers. In de 

vergelijking met andere tools is er op dit moment alleen gekeken naar de 

relaties met andere openbare tooling die aan kunnen sluiten op het 

Instrument. We hebben geen uitgebreide inventarisatie naar private tools 

gedaan binnen dit onderzoek. Echter, we lichten een private tool toe om 

aan te geven dat het nuttig kan zijn om in een vervolgonderzoek in het 

private veld te kijken naar relevante aansluitingen met het Instrument. 

Vergelijking andere tools

Op de volgende pagina wordt een toelichting gegeven van de betreffende 

tool, waar de relatie zit met het Instrument en welke vervolgactie zou 

kunnen plaatsvinden voor het verrijken van het Instrument.

• House of Skills & de Paskamer (TNO).

• House of Skills & Digitaal Skills Paspoort (TNO).

• BUILD UP Skills (ISSO).

• CompetentNL (UWV, CBS, TNO).

• EELLOO (private tool).
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Het Instrument kan aansluiten op andere publieke tools
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Naam tool Toelichting Relatie met Instrument Vervolgactie

House of Skills: de 

Paskamer 

(TNO)

Begint bij het individu (wat wil/kan die) en matcht dan met 

(alleen de) beschikbare vacatures/banen van werkgevers in 

de database.

Het Instrument kan De Paskamer verrijken door 

koppeling van de skills uit het Instrument met alle 

functies uit De Paskamer te maken. Vervolgens kunnen 

er verwijzingen naar specifieke vacatures in gemaakt 

worden.

Raakvlakken exact in kaart brengen en 

daarmee de meerwaarde voor 

samenwerking verder onderzoeken.

House of Skills: 

Digitaal Skills 

Paspoort 

(TNO/Volandis)

Het beoogde Digitaal Skills Paspoort geeft een duidelijk 

overzicht van de behaalde diploma’s van de werknemer met 

daaraan toegevoegd ook een set met skills en inzicht in de 

competenties van de werknemer.

Deze maakt een koppeling met het onderwijs en 

zichtbaar hoe een zij-instromer klaargestoomd kan 

worden voor de nieuwe rol en hoe het individu dit bewijs 

kan verzamelen (kort-cyclische arbeidsmobiliteit).

Raakvlakken exact in kaart brengen en 

daarmee de meerwaarde voor 

samenwerking verder onderzoeken.

BUILD UP Skills 

(ISSO)

Geeft inzicht in beschikbare bijscholing en vormen van 

persoonserkenning, waarmee de vakmensen hun 

vakmanschap kunnen aantonen.

Als overstapper middels het Instrument een keuze maakt 

naar een ander beroep, dan kan middels BUILD UP Skills 

in detail getoond worden welke bijscholing daarvoor 

nodig is (kort-cyclische arbeidsmobiliteit).

Raakvlakken exact in kaart brengen en 

daarmee de meerwaarde voor 

samenwerking verder onderzoeken.

CompetentNL

(UWV, CBS, TNO)

Nederlandse skills ontologie in ontwikkeling, naar 

verwachting pas in 2023 inzetbaar voor uitgebreide analyses 

(huidige versie van Competent NL is nog niet zeer 

uitgebreid/rijk en kan daarom nog niet als basis voor 

arbeidsmarktonderzoek gebruikt worden).

Het Instrument gebruikt een eigen skills ontologie die 

anders kan zijn dan de gebruikers. Hierdoor kan 

onduidelijkheid ontstaan.

Skills ontologie beoordelen en 

overnemen zodra deze is vastgesteld 

om eenduidigheid te creëren.

EELLOO 

(privaat)

Begint bij individu; behoorlijke overlap met House of Skills & 

de Paskamer; o.b.v. individuele assessments worden gepaste 

banen voorgedragen o.b.v. vacaturedata & O*NET

Vergelijkbaar met het Instrument vanwege deels 

dezelfde data. Maar EELLOO is gericht op Human 

Resource Management terwijl het Instrument zich richt 

op de arbeidsmarkt.

Eventueel alle private tools in kaart 

brengen in vervolgonderzoek.
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Aandachtspunten met aanpalende tools
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Koppeling exact verder onderzoeken met andere tools

Het Instrument heeft een logische koppeling met de genoemde tools uit 

de tabel. Het overlapt niet, maar vult juist aan. Hiermee is de relevantie 

van het Instrument hoog en voegt het Instrument waarde toe.

Rekening houden met andere tooling bij implementatie

Per regio zal de aanpak verschillen qua tooling. Ga in een vervolgtraject 

dan ook met de regio in gesprek wat de beste plek is om dit Instrument 

in te bedden. Dit vereist maatwerk.

Open staan voor aansluiting op private tools

Echter, er zijn veel meer tools in omloop. Deze zijn veelal privaat terwijl 

het Instrument een publieke tool beoogt te worden. Dat neemt niet weg 

dat private tools opgenomen kunnen worden in een (regionale) 

samenwerking. Denk hierbij aan Werkperspectief.nl waar Eelloo

betrokken was bij een pilot met House of Skills voor Schiphol. Een 

inventarisatie van private tools kan helpen bij het in kaart brengen van 

nuttige samenwerkingen in combinatie met het Instrument. Hier is nu 

geen zicht op.

In gesprek blijven met relevante actoren over het Instrument

Het is nuttig om met relevante diverse partijen (UWV, TNO, 

Werkperspectief.nl etc.) in gesprek te blijven, zodat zij op de hoogte zijn 

van de ontwikkelingen van het Instrument. Ook kunnen zij goed 

aangeven hoe het Instrument zich relateert aan andere tooling die in hun 

blikveld valt. Het is raadzaam om de omgevingsanalyse in samenwerking 

met deze partijen te verrijken, zodat koppeling- en samenwerkings-

kansen goed in beeld zijn.  In een later stadium kunnen deze partijen ook 

een bijdrage leveren aan de financiering en eigenaarschap van het 

Instrument.

NB. zie voor een uitgebreide analyse en overzicht van vergelijkbare 

tools de volgende weblinks:

• Een verkenning van Nederlandse initiatieven (Rapport)

• Een verkenning van Nederlandse initiatieven (bijlage A)

https://25cjk227xfsu3mkyfg1m9xb7-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-05-Inzicht-in-skills.pdf
https://25cjk227xfsu3mkyfg1m9xb7-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-05-Inzicht-in-skills-Bijlage-A.pdf
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Inleiding
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Het Instrument heeft twee belangrijke tekortkomingen die gerelateerd 

zijn aan scholing. De twee tekortkomingen zijn in het onderstaande 

tekstvak weergegeven en worden op de volgende pagina nader 

toegelicht:

Vervolgens zoomen we dieper in op wat scholing betekent en welk 

onderscheid en type scholing relevant zijn voor de koppeling tussen het 

Instrument en scholing. 

Daarna brengen we in kaart welke koppelingen er te maken zijn tussen 

het Instrument in relatie tot scholing. Deze zijn:

1. Begeleiding in de praktijk.

2. Digitalisering scholingsaanbod.

3. Bestaande skills tools.

I. Het Instrument maakt geen (digitale) koppeling met 

vervolgstappen voor het opleiden van overstappers.

II. Indien die koppeling er wel zou zijn, zou het Instrument ‘slechts’ 

algemene opleidingssuggesties weergeven omdat het Instrument 

niet naar het individu i.e. een persoon kijkt, maar naar een 

beroep.

34
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Instrument toont geen aanbod van scholing en kijkt niet 
naar het individu
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Instrument biedt geen overzicht van scholingsmogelijkheden

Het Instrument toont welke gaps er nog zijn in het overstappen van 

beroep-naar-beroep zoals op onderstaande afbeelding:

Een nuttige vervolgstap voor gebruikers is om daarbij dan ook in beeld te 

hebben welke scholingsmogelijkheden er zijn, zodat de werknemer snel 

en efficiënt kan overstappen naar een ander beroep. Echter, het 

Instrument toont op dit moment geen scholingsmogelijkheden die 

gekoppeld zijn aan de gaps.

Instrument kijkt niet naar het individu

Tevens neemt het Instrument het daadwerkelijke ervarings- en 

vaardighedenniveau van het specifieke individu niet mee. Dit betekent 

dat het Instrument alleen een indicatie van geschikte opleidings-

mogelijkheden in algemene zin zou kunnen weergeven – een koppeling 

die nog niet gerealiseerd is. Dit is weergegeven in onderstaande figuur:

Indicatie 

scholingstrajecten

Specificatie 

scholingstrajecten

Instrument Individu

Gap-analyse met algemene 

opleidingssuggesties

Gap-analyse met exacte 

opleidingssuggesties

Vereist digitale koppelingen Vereist begeleiding en maatwerk

Nu al mogelijkOp termijn mogelijk (2-3 jaar)

Geen suggesties voor scholingsmogelijkheden



Openbaar 36

Wat is scholing?
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Wat is scholing?

Met scholing bedoelen we het opleiden van mensen, zodat zij de juiste 

kennis en vaardigheden hebben om daadwerkelijk naar de volgende 

baan te bewegen die het Instrument suggereert. 

Wat is er echt nodig qua scholing?

Het kan voorkomen dat een overstapper langer bezig is dan 

daadwerkelijk nodig omdat het scholingsaanbod niet goed aansluit op 

wat echt nodig is: soms moet er een heel diploma gehaald worden terwijl 

een bepaalde module voldoende moet zijn. Er is grofweg een aantal 

hoofdcategorieën van opleiden te onderscheiden i.e. opleidingsvormen:

• Behalen diploma volledige opleiding (aantal jaren).

• Behalen (deel)certificaten van opleidingen (aantal maanden-jaren).

• Behalen bewijs van deelname voor trainingen of losse cursussen 

(aantal dagen-weken-maanden).

Een overstapper heeft vaak geen hele opleiding nodig maar het kan zijn 

dat een diploma vereist is om een beroep uit te oefenen. Mogelijk dient 

de overstapper in kwestie ook een mix van verschillende vaardigheden 

en kennis te bereiken die niet in één opleiding of één certificaat te 

vangen is.  Hierdoor moet er vanuit verschillende aanbieders diverse 

type opleidingen gevolgd worden. 

Veelal speelt de kwaliteitseis ook een rol en kan het voorkomen dat een 

overstapper meer moet doen dan daadwerkelijk nodig is voor het 

benodigde overstapberoep. De kans op een mismatch in de exacte 

scholingsbehoefte is dus aanwezig, waardoor overstaptrajecten langer 

dan nodig duren en ook de overstapper gefrustreerd kan worden door 

een herhaling van zetten. 

Maatwerk vereist voor scholing om snel te kunnen overstappen

Dit alleen vereist maatwerk per persoon maar kan het opleidingstraject 

aanzienlijk versnellen. 

Het zou dus nuttig zijn als het Instrument een schets kan geven van 

relevante opleidingen en benodigde kwalificaties c.q. scholingstrajecten 

die gelden voor het overstapberoep.  Op deze manier krijgen de 

gebruikers een indicatie van de opleidingen die aanvullend gevolgd 

zouden moeten worden. 

In de volgende paragrafen bekijken we hoe het Instrument hierop 

uitgerust zou kunnen worden, door het bespreken van drie mogelijke 

koppelingen met scholing.
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Koppeling 1 - Begeleiding in de praktijk
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Inleiding

Eerder constateerden we dat het Instrument niet naar het individu kijkt. 

Om de juiste scholingsbehoefte in kaart te brengen is dus individuele 

aandacht nodig van de werkzoekende om de match met het beroep te 

manifesteren. Dit vergt dus maatwerk én begeleiding van bijvoorbeeld 

een jobcoach. Het zou dus erg helpen als er een bepaald ‘knooppunt’ is 

waar de werkzoekende - al dan niet onder begeleiding - kan aankloppen 

om een opleidingstraject op maat vorm te geven. 

Leerwerkloketten als knooppunt van scholingsmogelijkheden

Zo’n dergelijke verzamelplek kan een Leerwerkloket zijn waar specifieke 

kennis vanuit regio’s en branches met behulp van een begeleider en in 

samenwerking met de toekomstige werkgever het juiste opleidings-

pakket samengesteld kan worden. Hierbij is het nuttig dat er ook inzicht 

is in wat bedrijven in-company aanbieden. Op deze manier kan dan ook 

getoetst worden wat een werkzoekende echt nodig heeft: is dat een 

volledig diploma, wat losse cursussen bij diverse instituten of ‘slechts’ 

een veiligheidscertificaat bijvoorbeeld? 

Een Leerwerkloket kan een geschikt knooppunt zijn omdat:

• zij (veranderende) scholingsmogelijkheden goed in beeld hebben 

van hbo-, mbo-erkende leerbedrijven, private opleiders, LOI’s en 

andere relevante opleidingsinstituten;

• zij goed kunnen adviseren wat er qua scholing ingezet moet worden en 

hebben vaak jarenlange ervaring hierin;

• zij goed zijn in scholingsarrangementen maken, waardoor er een 

betaalbaar pakket opgesteld kan worden, al dan niet in samenwerking 

met de landelijke Leerwerkloketten.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de slagkracht en kwaliteit van  

Leerwerkloketten kan verschillen. De mate van een proactieve en 

vooruitstrevende houding inclusief goede netwerken verschilt. Sommige 

Leerwerklokketen zijn namelijk meer administratief met een website. Dit 

kan een risico zijn in de uitvoering en is een Leerwerkloket mogelijk niet 

het ideale knooppunt. In een pilot is het bijvoorbeeld nuttig om een actief 

Leerwerkloket te kiezen om het Instrument goed te testen.

Out of the box : Tekorten begeleiding startende werknemers verminderen

Tijdens de werksessie kwam een idee ter sprake om het tekort aan begeleiding van 

startende werknemers te verminderen. Kijkend naar de vergrijzing zullen we te 

maken hebben met een toenemende uitstroom van ervaren krachten. Het is 

aannemelijk dat een deel van deze groep actief wil blijven en niet enkel achter de 

geraniums wil zitten. Deze groep kan ingezet worden om als ‘leermeesters’ kennis 

en ervaring over te dragen aan nieuwe medewerkers. Hiermee gaat deze kennis en 

ervaring niet verloren, ontstaat er meer ‘scholingsaanbod, wordt het 

capaciteitsvraagstuk van begeleiders op de werkvloer verminderd en voelen deze 

leermeesters zich nog betrokken in de maatschappij.
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Koppeling 1 - Begeleiding in de praktijk

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

De SBB als knooppunt van scholingsmogelijkheden

Een ander knooppunt kan de organisatie Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zijn. Dit is een plek waar het 

beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting 

van het onderwijs op de arbeidsmarkt, zij erkennen en begeleiden 

leerbedrijven (e.g. stages en leerbanen) en ontwikkelen, leveren stage-

en arbeidsmarktinformatie en ontwikkelen kwalificatiestructuren. Het 

SBB kan dus ook een geschikt knooppunt zijn, omdat zij:

• tussen opleidingen en beroepen goed kan kijken wat er nodig is;

• een groot netwerk heeft aan bedrijven waar koppeling mee gemaakt 

kan worden - bijvoorbeeld voor het op maat inrichten van een 

leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf;

• met sectorkamers werkt waar vakbonden, scholen en bedrijven bij 

elkaar komen en daarmee ook op lange termijn de arbeidsmarkt en 

scholing met scholing kunnen verbinden. Concreet betekent dit dat 

zij voorstellen kan doen over hoe een opleiding eruit dient te zien.

Andere initiatieven als knooppunt voor scholingsmogelijkheden

Leerwerkloketten en SBB zijn logische reeds georganiseerde plekken om 

te onderzoeken of zij een knooppuntfunctie kunnen vervullen. Op dit 

moment ontstaan er ook andere regionale initiatieven met een 

vergelijkbare beoogde functie zoals Energy Switch (zie kader).

Conclusie

Nadat het Instrument in kaart heeft gebracht welke overstap-

mogelijkheden er zijn voor een individu, kan een begeleider specifiek 

meekijken op welke vaardigheden etc. er nog tekortkomingen zijn.

De begeleider werkt samen met een Leerwerkloket, SBB of een 

vergelijkbaar initiatief om te zorgen dat de overstap daadwerkelijk 

gemaakt kan worden door een op maat gemaakt scholingstraject te 

creëren. Echter, het zou sterker zijn als het Instrument zelf al deze 

suggesties zou kunnen doen waardoor een groot deel van het 

uitzoekwerk gereduceerd wordt. Zie daarvoor Koppeling 2. 

Case Study: Energy switch

Energy Switch is een van de groei-agenda projecten van het Human Capital 

Akkoord van het Economic Board Zuid-Holland. Initiatieven zoals Energy Switch 

kunnen mogelijk ook een knooppuntfunctie spelen. Energy Switch wil de 

verbindende schakel tussen bedrijven, opleidingsinstituten en overheid zijn. Zij 

beogen inzicht te geven in het aanbod van opleidingen en trainingen voor 

praktisch opgeleide professionals tot systeemontwerpers en managers, voor 

iedereen die zijn of haar kennis en skills wil opbouwen, uitbreiden of aanvullen 

om een nieuwe baan in de energietransitie sector te kunnen vervullen.

https://www.tudelft.nl/extension-school/our-impact/education-projects/energy-switch-

initiative

https://www.tudelft.nl/extension-school/our-impact/education-projects/energy-switch-initiative
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Koppeling 2 – Digitalisering scholingsaanbod
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Scholingsaanbod digitaal linken aan overstap-gaps Instrument

Het Instrument biedt dus geen overzicht van scholingsmogelijkheden aan 

op basis van de overstap-gaps. Een andere optie is dus om het 

(regionale) onderwijsaanbod te inventariseren en digitaliseren en deze 

te koppelen aan de diverse overstap-gaps. Om volledig te zijn dient dan 

niet alleen het standaard onderwijs aanbod (mbo, hbo, wo) bekend te 

zijn, maar ook die van erkende leerwerkbedrijven, opleidingsinstituten 

zoals LOI, brancheverenigingen die cursussen en certificaten aanbieden 

en interne opleidingsmogelijkheden bij bedrijven.

Digitalisering scholingsaanbod is een uitdagend traject

Dit vraagt veel werk en dient bovendien regelmatig geüpdatet te worden.  

Veel kennis is aanwezig bij Leerwerkloketten en het SBB, dus dit zou 

gerealiseerd kunnen worden. Als deze digitale koppeling in het ideale 

geval gemaakt is, dan dient waarschijnlijk nog steeds de nodige 

begeleiding aanwezig te zijn voor overstappers, omdat er ook rekening 

gehouden moet worden met het individu. We zien een risico in een 

enorm groot digitaliseringstraject, terwijl middels Koppeling 1 ook de 

juiste scholingskoppelingen gemaakt kunnen worden. Een andere 

uitdaging is om naast de ‘standaard’ overstap-gaps zoals kennis een 

koppeling te maken met bijvoorbeeld vaardigheden en taken uit het 

Instrument.

De skills taxonomie (CompetentNL) die nu ontwikkeld wordt, kan helpen 

duidelijk te krijgen ‘waar we het over hebben’, maar de vertaalslag naar 

daadwerkelijke kwalificaties en diploma’s kan een complexe praktische 

uitdaging worden. Dit omdat de overeenkomsten met kwalificaties en 

diploma’s moeten kloppen op zowel niveau als inhoud. Er loopt momenteel 

wel een onderzoek naar deze mogelijkheid hiervoor (zie kader beneden).

Conclusie

Het Instrument zal significant sterker zijn dan de huidige versie als de 

functie van scholingsaanbod gekoppeld kan worden aan iedere overstap-

gap, zodat snel en duidelijke scholingsarrangementen opgesteld kunnen 

worden. Het risico is dat een digitaliseringstraject mogelijk veel meer 

monnikenwerk oplevert dan via maatwerk met een persoonlijke begeleider 

het scholingsaanbod op te zoeken.

Skills Matching 2.0 programma: onderzoek digitale koppeling tussen het 

Instrument en scholingsmogelijkheden

Momenteel loopt er wel een samenwerking tussen TNO, UWV, SBB, CBS, College voor de 

Rechten van de Mens en Centerdata voor het Skills Matching 2.0 programma waarin 

onderzocht wordt in hoeverre de skills uit het Instrument als link met kwalificaties en 

opleidingen gemaakt kunnen worden. Dit zou het Instrument  kunnen verrijken met 

informatie over de vereiste of optionele om- en bijscholing. Het programma start 

mogelijk met het bekijken van de koppeling van SBB-kwalificatiedossiers om 

transitiepaden naar mbo beroepen te verrijken.
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Case study: Inspiratiekaarten bij- en omscholing
via het mbo voor kansrijke beroepen

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Wat zijn de Inspiratiekaarten?

Het UWV, NRTO, SBB en de MBO-Raad hebben een inspiratiekaart 

ontwikkeld voor bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen 

i.e. overstapberoepen. Deze kaarten zijn bedoeld voor professionals die 

kandidaten en werkgevers adviseren over de mogelijkheden van 

kortdurende bij- en omscholing. Zie rechts een voorbeeld binnen de 

sector Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem. Door te kijken naar 

het gewenste overstapberoep ziet men de benodigde kwalificaties en 

certificaten. Hier kan op geklikt worden om een verdiepende 

beschrijving te krijgen. 

Wat is de relatie met het Instrument?

• Voor koppeling 1 (Maatwerk & begeleiding) kunnen deze kaarten nu 

al ingezet worden om scholingsaanbod scherper in beeld te krijgen. 

• Voor koppeling 2 (Digitale koppeling met onderwijsaanbod) is het 

nuttig om te verkennen of er een digitale relatie gelegd kan worden 

tussen de gaps en het scholingsaanbod dat is opgesteld via de 

inspiratiekaarten. Een gesprek met de vier initiatiefnemers is aan te 

raden om deze koppeling verder uit te werken. 

• De inspiratiekaarten gelden momenteel nu alleen voor het mbo.

• Voor zowel koppeling 1 en 2 geldt dat ook op hbo-niveau het 

interessant is om een vergelijkbare inventarisatie te doen. 

kwalificatie-mijn.s-bb.nl  

Bron: https://www.s-bb.nl/media/r0iljhzn/inspiratiekaart_mei_2021_.pdf

https://www.s-bb.nl/media/r0iljhzn/inspiratiekaart_mei_2021_.pdf
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Koppeling 3 - Bestaande skills tools

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Onderzoek integratie met anders skills tools

Het eerdere ingrediënt - Relatie leggen met aanpalende tools – geeft al aan dat het 

nuttig is om de samenwerking met andere tools op te zoeken en elkaar te versterken. 

Zoals eerder genoemd neemt Het Instrument het individu niet mee maar kijkt 

generiek naar welke overstapmogelijkheden er voor een beroep aanwezig zijn.  

Een samenwerking tussen de drie tools: het Instrument, House of Skills/ Digitaal 

Skills Paspoort en BUILD UP Skills kan leiden tot een effectieve integrale tool om de 

koppeling met scholing volledig te maken. In samenhang zou dit er bijvoorbeeld als 

volgt uit kunnen komen te zien:

1. Werkzoekende wil bijdragen aan de energietransitie of zoekt een nieuwe baan. 

Deze kan kijken via het Instrument welke beroepen en overstapmogelijkheden 

er zijn.

2. Via House of Skills/Digitaal Skills Paspoort (incl. evt. begeleiding) kan de 

werkzoekende ontdekken welke scholingsopties er zijn.

3. Vervolgens kan BUILD UP Skills goed de specialismes in kaart brengen die bij 

het gewenste beroep horen.

Conclusie

De bovenstaande flow vraagt uiteraard een nadere en preciezere uitwerking van deze 

suggesties in overleg met House of Skills/Digitaal Skills Paspoort en BUILD UP Skills. 

BUILD UP Skills : https://buildupskillsnederland.nl/

Digitaal Skills Paspoort: https://www.volandis.nl/kijk-

vooruit/digitaal-skills-paspoort
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Aandachtspunten voor de koppeling met scholing

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Organiseer een knooppunt om scholingsbehoeften te verbinden met 

de overstapmogelijkheden uit het Instrument

Leerwerkloketten en het SBB zijn een goed startpunt om richting de 

implementatie mee in gesprek te gaan om af te spreken hoe de koppeling 

met scholing met behulp van hun ervaring en expertise gemaakt kan 

worden. De Leerwerkloketten zijn niet over een kam te scheren, dus per 

regio kan de inzet voor de koppeling van onderwijs middels het 

Instrument verschillen. Ook dient er rekening gehouden te worden met 

bestaande initiatieven (e.g. Energy Switch) om mee samen te werken. Op 

korte termijn ligt deze koppeling (Maatwerk & Begeleiding) voor de 

hand.

Digitalisering scholingsaanbod verbinden met het Instrument is 

een grote uitdaging maar kan het Instrument sterker maken

Digitale koppelingen met het onderwijs gebaseerd op het Instrument zijn 

in onderzoek. Op korte termijn is dit nog niet te realiseren. Middels Skills 

Matching 2.0 wordt deze route wel al onderzocht. Ook kan er 

ondertussen wel verkend worden in hoeverre een samenwerking tussen 

de verschillende tooling het in kaart brengen van 

onderwijsmogelijkheden verder uitgewerkt kan worden. 

Ongeacht de koppeling, begeleiding is altijd nodig

Begeleiding is vrijwel altijd nodig als men gaat overstappen. Gezamenlijk 

dient er naar het individu gekeken te worden en een bijpassend traject 

opgezet te worden. 

Zorg voor coördinatie opleidingsaanbod

Dit ligt eigenlijk buiten de scope van het Instrument, maar het 

Instrument kan wel profiteren van goed georganiseerde scholings-

mogelijkheden indien er een (digitale) koppeling gemaakt wordt.  Voor 

bedrijven is het belangrijk om grip te krijgen op de scholing. Er dient 

doelmatig door mbo- en hbo-opleidingsmogelijkheden geprogrammeerd 

te worden. Ook het slim bundelen van onderwijstrajecten kan nuttig zijn 

voor nieuwe beroepen die slechts één extra kwalificatie vragen. In de 

regio’s wordt in ieder geval al gewerkt om dit voor elkaar te krijgen zoals 

bij Energy Switch.
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Inleiding

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Om het Instrument uit te rollen is het nuttig om te weten wat het 

Instrument gaat kosten. Op de volgende pagina is een overzicht gemaakt 

van de verschillende kostenposten die bij het gebruiken en de 

(door)ontwikkeling van het Instrument horen. Dit is op globaal niveau 

bepaald op basis van een intern gesprek met diegene die eerder digitale 

tools heeft ontwikkeld, inclusief businesscase. Het is zeker geen 

definitieve businesscase, maar het geeft wel de ordegrootte qua kosten 

aan.

44
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Eerste inschatting van de kosten per jaar

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Post Kosten / jaar Toelichting

Doorontwikkeling en 

updates

Implementatie- en 

marketingkosten

€ 100K – 200K 

Afhankelijk van 

de uitrol

€ 18K – 24K 

Technisch beheer 

(Data, Servers, 

Onderhoud)

Monitoring en 

helpdesk

€ 18K – 60K 

• Gespecialiseerd datacenter. Triple uitgevoerd (harde schijf, 2 back-ups).

• 1500 - 5000 euro per maand.

• Service Level Agreement (SLA) opstellen componenten.

• Ligt bij de partij die functioneel beheer van de tool doet.

• Inhuur (niet in-house): UX, Designer, Developer, Tester, Projectleider/scrum master.

• Minimale ontwikkeling: 1 FTE - 3 FTE. 

• De doorontwikkeling zal mettertijd afnemen waardoor deze kosten met 70% kunnen dalen.

• De ‘Eigenaar’ middels een stuur- of werkgroep die de regie heeft op de (implementatie) van de tool.

• Afhankelijk van het uitrolmodel (volgende gedeelte) kan er in-kind ook bijgedragen worden.

• Bestaat uit projectleider, ICT-expert, begeleider/consultant en communicatiemedewerker.

• Instrument onder de aandacht brengen: Denk aan sectorale of regionale sessie organiseren (regionaal), 

succesverhalen delen, accountmanager of ambassadeur aanstellen.
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Aandachtspunten voor de business case
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Kosten in kaart brengen op basis van gewenst gebruik, 

doorontwikkeling en implementatie

De kosten voor het gebruik (technische beheer, monitor en helpdesk) ligt 

in de ordegrootte van 100K per jaar. Dit is nodig om het Instrument in de 

lucht te houden en te laten draaien. 

Het doorontwikkelen – zoals een zeer gebruikelijke users-interface – en 

het voorzien van updates van het Instrument kan richting de 600K lopen. 

Dit bedrag is sterk afhankelijk van de wensen en eisen van gebruikers in 

de komende tijd. Deze kosten dienen in een volgende fase gericht in kaart 

te worden gebracht, zodat men weet wat de investering mettertijd 

bedraagt.

Daarnaast dient het Instrument geïmplementeerd en onder de aandacht 

gebracht te worden. Mogelijk willen organisaties het ook inbedden in 

hun organisatie in een eigen digitale omgeving. Bij de implementatie kan 

het ook nuttig zijn om ‘installatiedagen’ te organiseren in een regio, zodat 

gebruikers ingewerkt worden, elkaar ontmoeten, geïnspireerd raken en 

kennis en ervaring met elkaar delen. Ook dit brengt een investering met 

zich mee. De kostenschatting is momenteel lastig te maken omdat deze 

sterk afhankelijk is van het uitrolpad. Dit moet in een volgende fase 

verder verkend worden.

Financieringspartijen in beeld krijgen Om de kosten te kunnen dekken voor 

het gebruik (technische beheer, monitor en helpdesk) en doorontwikkeling kan er 

gedacht worden aan bijdragen van partijen als:  

• ministeries OCW, SZW, EZK.

• O&O-fondsen.

• sector- en Brancheorganisaties/bedrijfsleven

• topsector energie

Financieringsvarianten bij het bedrijfsleven voorstellen

Het bedrijfsleven zorgt ervoor dat de basis van het Instrument geborgd is. Tevens 

kan er bij het bedrijfsleven nog aan bepaalde financieringsvarianten gedacht 

worden, namelijk:

• de top 25 grootste bedrijven in de regio betaalt een basisbedrag voor het 

Instrument

• pay per use

• cicentie (abonnement)  

• no cure no pay

• cure and pay

Kosten en financiering zijn afhankelijk van het uiteindelijke uitrolpad

De daadwerkelijke kostenmix en financieringsconstructie is sterk afhankelijk van 

de vervolgstappen. In de paragraaf ‘uitrolpaden’ wordt meer ingegaan op de 

rolverdeling Eigenaarschap en Financiering.
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Hoofdelementen om in ogenschouw te nemen voor de 
uitrol van het Instrument

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Inleiding

In deze paragraaf staan we uitgebreid stil bij de hoofdelementen die 

beschouwd dienen te worden om het Instrument in de praktijk uit te 

rollen. We onderscheiden de volgende zaken:

1. Speelveld arbeidsmarkt totaal

Aan het begin van dit hoofdstuk geven we een globaal overzicht van het 

speelveld van de arbeidsmarkt op nationaal, regionaal en sectorniveau. 

We beperken ons tot de hoofdrolspelers en zijn bewust niet volledig om 

de complexiteit beperkt te houden. Het doel is immers om een overzicht 

te geven van uitrolmogelijkheden van het Instrument. Het biedt dus een 

goed startpunt voor analyse maar geen volledig beeld. 

2. Speelveld arbeidsmarktregio

We bieden wel een gedetailleerder overzicht van het speelveld van een 

arbeidsmarktregio en haar actoren. Ook hier is het doel niet om een 

volledige analyse van dit construct te doen, maar wel om aan te geven dat 

bij de uitrol sterk rekening gehouden moet worden met de context van 

een arbeidsmarktregio. 

3. Bestaande initiatieven (in de arbeidsmarktregio)

Binnen of buiten een arbeidsmarktregio kunnen er al diverse initiatieven 

lopen. We benadrukken dit als hoofdelement omdat het Instrument zou 

kunnen landen in deze initiatieven en wellicht zelfs concurreren. 

Verderop in de Case Study Kansrijkberoep en MaakJeStap duidelijk dat 

het nuttig is om op de hoogte te zijn, rekening te houden met en het 

gesprek aan te gaan over initiatieven die een sterk verband hebben met 

het Instrument. Dit kan elkaar namelijk versterken maar ook 

verzwakken als er (geen) coördinatie is. NB. Ook op nationaal niveau 

lopen er mogelijk diverse initiatieven die in lijn kunnen zijn met het 

gedachtengoed van het Instrument zoals Convenant Werkperspectief. 

4. Rolopvattingen

Om te komen tot uitrol onderscheiden we de volgende hoofdrollen:

1. Eigenaarschap: het zorgdragen voor de inzet en aanjagen van het 

gebruik van de tool.

2. Financiering: het bekostigen van de tool (zie vorige paragraaf voor 

indicatie kosten).

3. Gebruik: doelgroepen die het Instrument gebruiken in de praktijk.

4. Scholing: het zorgdragen voor omscholingsmogelijkheden.
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Case study: initiatief Kansrijk beroep en Matchen in de 
regio Groningen, Friesland en Drenthe 

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Wat is Kansrijk Beroep?

In Groningen, Friesland en Drenthe (deelnemers van de tweede pilot) 

draait momenteel het initiatief Kansrijkberoep. Je kunt dan als 

werkzoekende kijken welke overschotberoepen voor jou interessant zijn 

en samen met een begeleider op zoek gaan naar een passend nieuw pad 

voor de werkzoekende.  Een initiatief van UWV, sociale diensten en 

Werkpleinen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe 

samenwerkend binnen Werk in Zicht: https://kansrijkberoep.nl/

Wat is Kansrijk Matchen?

Baanzoekers in Drenthe en Groningen kunnen via een eenvoudige search 

(branche, gemeente) in één keer in de database van alle uitzendbureaus 

zoeken naar vacatures. Kansrijk matchen is een samenwerking tussen de 

intermediairs in de regio Groningen en Noord-Drenthe en Kansrijk Beroep:  

https://kansrijkmatchen.nl/

Wat is de relatie met het Instrument?

• Het Instrument brengt in beeld welke overstapmogelijkheden er zijn, 

en dat gebeurt in principe ook bij Kansrijk Beroep, alleen dan zonder 

het Instrument. Het Instrument voegt waarde toe door ook minder 

voor de hand liggende beroepen voor te schotelen. Dit zou een 

toevoeging kunnen zijn naast de methode van Kansrijk Beroep waar 

de werkzoekende zelf op zoek gaat. Een begeleider kan aangeven dat 

er eigenlijk nog meer mogelijkheden zijn dan eerst gedacht.

• Tevens werkt Kansrijk Beroep op regionale schaal waardoor er ook 

relevante vacatures en matches kunnen ontstaan in de omgeving van 

de werkzoekende. Het Instrument is momenteel niet 

geregionaliseerd waardoor niet inzichtelijk is of ook in de 

betreffende regio van de werkzoekende tekortberoepen zijn. Het 

Instrument kan hier lering uit trekken – zoals ook eerder in de 

enquêteresultaten aangegeven – om een regionale zoekoptie toe te 

voegen.

• Indien het Instrument een rol krijgt in de noordelijke regio, zou het 

een toevoeging kunnen zijn om een koppeling te maken met alle 

vacatures die via Kansrijk Matchen in kaart worden gebracht bij het 

zoeken naar een beroep.

https://kansrijkberoep.nl/
https://kansrijkmatchen.nl/
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Drie uitrolvarianten met 
Eigenaarschap als variabele

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Inleiding

Tijdens de werksessie van 17 mei zijn er drie uitrolvarianten neergelegd 

bij de participanten op basis van wisselend Eigenaarschap. Met 

Eigenaarschap bedoelen we: het zorgdragen voor de inzet en aanjagen 

van het gebruik van de tool. De eigenaar kan ook financier zijn maar dat 

hoeft niet. De financiële stromen verschillen enigszins in de varianten. De 

koppeling met scholing is beknopt weergegeven, omdat deze in elke 

variant hetzelfde is en de mogelijke koppelingen eerder uitgebreid aan 

bod zijn gekomen in dit rapport. We presenteren eerst de visualisatie van 

een variant en vervolgens bespreken we het eigenaarschap, financiering, 

voor- en nadelen. Onderstaande symbolen worden gebruikt  in de 

visualisatie:

€

Doorgeven

Instrument

Financiering 

stroom

Koppeling 

scholing
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Variant 1 - Eigenaarschap Arbeidsmarktregio’s

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Arbeidsmarktregio

• Jaagt gebruik van het Instrument 

aan.

• Geschikte landingsplek nodig.

• Houdt rekening met context van 

de regio en initiatieven.

• Organiseren van technisch beheer 

en doorontwikkeling Instrument 

onduidelijk.

• Aansluiten op regionale HCA 

(indien aanwezig) is een kans 

voor evt. financiering.

Bedrijven 

Eigenaarschap
Financiering & 

Gebruikers

Ministerie(s) SZW, 

OCW, EZK

Gemeenten

Provincies

O&O-fondsen

Financiering

• Basisbedrag nodig (top 25 

bedrijven in de regio betaalt).

• Pay per use. 

• Licentie (abonnement). 

• No cure no pay.

• Cure and pay. 

Scholing

• Jaarlijkse bijdrage (subsidie).

• Zeggenschap beperkt.

Trajecten op maat met 

begeleiding

Loopbaanadviseurs

Jobcoaches

Werkzoekenden

UWV

Gebruikers

Mogelijk betrokken partijen hierbij:

• Leerwerkloketten.

• Leerwerkplekken.

• Gemeenten.

• ROC’s.

• Hbo.

• UWV.

• Private opleiders.

• LOI.

€
€
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Variant 1 - Eigenaarschap Arbeidsmarktregio’s

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Eigenaarschap

In deze variant zijn er dus 35 eigenaars. Per regio dient er een 

‘landingsplek’ te zijn die het Instrument gaat aanjagen onder alle 

mogelijke gebruikers in de regio. 

Financiering

Komt van diverse partijen die een jaarlijkse bijdragen leveren zoals 

ministeries, provincies, gemeenten en O&O-fondsen. Ook kunnen er nog 

creatieve constructies met de aanwezigen (top 25) van het bedrijfsleven 

geformaliseerd worden. Deze partijen hebben verder geen zeggenschap.

Voordelen

• Er wordt direct rekening gehouden met de context en initiatieven die 

al lopen in de regio en hebt daarmee een breed speelveld te pakken. 

• Door het landen in een arbeidsmarktregio (via een RMT) kan het 

intersectorale bewegingen in gang zetten. Dit kan een groot 

rimpeleffect veroorzaken.

Nadelen

• Elke regio dient apart overtuigd te worden. Er is gedeeld 

eigenaarschap en niet één verantwoordelijke. 

• Financiers hebben geen zeggenschap, gaan mogelijk niet akkoord. 

• Brancheorganisaties hebben vrijwel geen rol terwijl daar veel kennis 

en netwerken aanwezig zijn.

• Het is belangrijk dat dit voor elke regio een vergelijkbare partij is 

zodat het duidelijk is hoe het Instrument ingezet wordt en dat er van 

elkaar geleerd kan worden.

• Het is onduidelijk hoe het technisch beheer en updaten van de tool 

wordt georganiseerd. Hier zouden de regio’s bijvoorbeeld een 

gezamenlijke stichting voor moeten opzetten en afspraken over 

contributies moeten maken.

Conclusie variant 1

Het is nuttig dat er rekening wordt gehouden met de regionale context, 

maar het eigenaarschap is versplinterd en het gaat veel energie en 

moeite kosten om dit aan te jagen. Het gaat ook voorbij aan de kansen en 

mogelijkheden die Brancheorganisaties en/of O&O-fondsen kunnen 

bieden wanneer zij eigenaarschap pakken (variant 2).
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Variant 2 - Eigenaarschap O&O-fondsen

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

O&O-fondsen

• Veel middelen (20 fondsen)

geeft mee push in de markt.

• Effectieve communicatie mogelijk.

• Begrijpen de markten en 

brancheverenigingen goed.

• Fondsen hebben zelf ook behoefte 

aan transitiepaden om medewerkers 

te laten overstappen.

• Aansluiting zoeken bij Convenant 

Werkperspectief.

Eigenaarschap & 

Financiering

Ministerie(s)

Gemeenten

Provincies

Financiering

€

€ Brancheverenigingen

Arbeidsmarktregio

• Rekening houden met 

regionale context.

• Samenwerken in 

gebruikers benaderen.

Doorgeven aan 

Gebruikers

Bedrijven

Loopbaanadviseurs

Jobcoaches

Werkzoekenden

UWV

Gebruikers

Trajecten op maat met 

begeleiding

€

Scholing

• Jaarlijkse bijdrage (subsidie).

• Zeggenschap beperkt.

Doorgeven aan 

Gebruikers
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Variant 2 - Eigenaarschap O&O-fondsen

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Eigenaarschap

Het eigenaarschap ligt bij O&O-fondsen. Zij zorgen dat het Instrument 

ingezet gaat worden bij de aangehaakte brancheverenigingen die op hun 

beurt weer zorgen dat het Instrument bij de gebruikers (bedrijven) 

terecht komt. In deze variant dient de samenwerking in de regio 

opgezocht te worden om alle gebruikers te bereiken maar ook om 

rekening te houden met de context en lopende initiatieven.

Financiering

Het Instrument en de inzet ervan wordt voor het grootste deel 

gefinancierd door de O&O-fondsen met bijdragen van ministeries,  

gemeenten en provincies. Mocht er een regionale Human Capital Agenda 

(HCA) aanwezig zijn, dan kan er ook in dat samenwerkingsverband 

gezocht worden naar eigenaarschap en eventueel financiering.

Voordelen

• Het arbeidsmarktvraagstuk voor O&O-fondsen is zeer relevant en 

sluit goed aan bij hun belangen. Via deze weg komt het Instrument 

dichter bij de bedrijven en werkgevers te liggen. 

• O&O-fondsen verhouden zich direct tot de arbeidsmarkt-

regiovraagstukken: zij hebben regionale teams en een verbinding 

met de regiomanagers van brancheverenigingen. 

• Met het direct betrekken van O&O-fondsen – en dus indirect bedrijven 

en brancheverenigingen – kunnen de skills voor het Instrument goed 

up-to-date blijven. 

• Additioneel kan het Instrument (indirect) helpen bij het in kaart 

brengen van de verschillende taakstellingen die nodig zijn om de 

transitie te verwezenlijken.

Aandachtspunten

• Context per O&O verschilt: De een is administratief met een website 

terwijl de ander een hele grote organisatie is en veel budget heeft-

• Governance kan een grote uitdaging zijn. Het vergt een grote 

inspanning om O&O-fondsen gezamenlijk te laten optrekken. Echter, 

een inspanning die het waard is. Er is namelijk scope voor meer 

samenwerking tussen de fondsen ondanks dat zij in meerde sectoren 

actief zijn (begin bij bouw, metaal en techniek).

• Het is een kans om dit via het Convenant Werkperspectief verder uit te 

werken.

• Het is onduidelijk hoe en wie er vanuit de brancheverenigingen het 

Instrument gaat aanslingeren richting de gebruikers.

• Het is (ook hier) onduidelijk hoe het technisch beheer en updaten van 

de tool wordt georganiseerd. O&O-fondsen zouden een gezamenlijke 

stichting kunnen opzetten.
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Variant 2 - Eigenaarschap 
O&O-fondsen

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Conclusie variant 2

In de werksessie was er veel enthousiasme voor de variant waarbij O&O-

fondsen het eigenaarschap (en de financiering) op zich zouden nemen. 

Ook heeft het een sterke relatie via de regiomanagers met de 

arbeidsmarktregio’s. Hierdoor lijkt het dat er rekening gehouden zal 

worden met de context van deze regio’s. Samenwerking tussen de O&-O 

fondsen blijkt wel een grote uitdaging te zijn, maar is de inspanning 

waard. Goed om te kijken wat er via het Convenant Werkperspectief in 

gang kan worden gezet als deze variant gekozen wordt.
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Variant 3 - Eigenaarschap Nationale Overheid

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Arbeidsmarktregio

Doorgeven aan 

Gebruikers

Bedrijven

Loopbaanadviseurs

Jobcoaches

Werkzoekenden

UWV

Gebruikers

Trajecten op maat met 

begeleiding

Ministeries

Eigenaarschap & 

Financiering

€

Scholing

• Formele slagkracht. • Elke regio gaat in opdracht van de 

overheid aan de slag met de 

implementatie.

• Niet vrijblijvend.
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Variant 3 - Eigenaarschap Nationale Overheid

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Eigenaarschap

Het eigenaarschap – en daarmee ook het initiatief – ligt bij de nationale 

overheid om het Instrument in gebruik te laten nemen. Dit doen zij door 

dit op te leggen aan de arbeidsmarktregio’s. Hiermee lijkt dit model op 

variant 1 met het belangrijke verschil dat er nu een duidelijke eigenaar is 

die regie voert op de inzet van het Instrument. 

Financiering

Het grootste gedeelte van de financiering komt vanuit 1 of meerdere 

ministeries. Het kan zijn dat O&O-fondsen en andere partijen 

(gemeenten, provincies) bijdragen.

Voordelen

• Er is formele slagkracht naar de arbeidsmarktregio’s. Ministeries 

kunnen dwingend zijn naar de arbeidsmarktregio’s. 

Arbeidsmarktregio’s hebben wel de vrijheid om te bepalen hoe het 

landt in hun context maar niet de vrijblijvendheid. 

• Een aantal industrieën zullen deze variant toejuichen omdat zij 

weinig middelen in het O&O-fonds hebben (variant 2).

• Het Instrument kan gecentraliseerd gepromoot worden.

Aandachtspunten

• Ondanks dat er één eigenaar is, is er toch weer een aanspreekpunt in 

de regio nodig zoals een RMT.

• Vanuit de overheid zal het Instrument niet snel landen bij de 

brancheverenigingen en hun bedrijven. Onduidelijke rol voor O&O-

fondsen. Mogelijk gemiste kans.

• Enkel effectief wanneer het door één ministerie wordt gedaan. 

Echter, ook binnen één ministerie kan er veel administratieve 

processen voor vertraging zorgen. 

• Mogelijk beperkt écht eigenaarschap: wie gaat hiervoor rennen?

• Het is (ook hier) onduidelijk hoe het technisch beheer en updaten 

van de tool wordt georganiseerd. Mogelijk dient er een apart 

overheidsvehicle of andere vorm van samenwerking opgezet te 

worden.

Conclusie variant 3

Enerzijds kan formele slagkracht van de overheid ervoor zorgen dat 

iedere arbeidsmarktregio hiermee aan de slag gaat. Het is wel de 

uitdaging om de bedrijven goed aan te laten haken zoals in variant 2. Ook 

is maar de vraag of men het Instrument omarmt. Wie voelt zich 

bijvoorbeeld nu echt eigenaar? Daarnaast is er risico op een 

administratief langdurig versnipperd proces.
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Aandachtspunten voor het uitrollen van het Instrument

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

De drie varianten hebben geleid tot inzichten voor vervolgstappen voor 

de uitrol. Er is nog geen duidelijk pad dat bewandeld kan worden. Wel 

kan er uit de discussie op basis van de varianten een aantal belangrijke 

aanbevelingen meegegeven worden.

Selectiecriteria voor gewenst Eigenaarschap bepalen

Het Instrument kan falen als deze niet landt bij de juiste Eigenaar om aan 

te jagen bij de uiteindelijke gebruikers. Het is dus nuttig om criteria op te 

stellen die waarborgen dat het Instrument ‘in goede handen is’. Criteria 

kunnen bijvoorbeeld zijn (niet-uitputtend): 

❑ Bereik van de Eigenaar is groot.

❑ Het Eigenaarschap is gedeeld onder relevante partijen.

❑ De Eigenaar is in staat financiering aan te wenden e.g. O&O-fondsen.

❑ De Eigenaar houdt rekening met de regionale context.

❑ De Eigenaar ziet het Instrument niet in isolatie maar als verbinding 

met andere (publieke) tooling en bestaande initiatieven.

❑ De Eigenaar dient formele ondersteuning te hebben vanuit e.g. 

nationale overheid en brancheorganisaties.

❑ De Eigenaar is in staat het technisch beheer en de nodige 

doorontwikkeling op zich te nemen etc.

Deze criteria dienen verder uitgewerkt en vastgesteld te worden in een 

vervolg.

Platformeigenaar ontbreekt

In elke variant mist tussen Eigenaar en Financiering een duidelijke 

platformeigenaar. Hiermee bedoelen we een juridische entiteit die het 

Instrument aanjaagt naar de gebruikers. Binnen deze entiteit wordt er 

sterk samengewerkt met O&O.fondsen en brancheverenigingen op 

netwerken, financiering en kennis. Ook zorgt het platform ervoor dat het 

Instrument ingezet wordt bij de arbeidsmarktregio’s. Deze entiteit voor 

het technisch beheer en de nodige doorontwikkeling (al dan niet 

uitbesteed). Het echte eigenaarschap om het Instrument te laten slagen 

dient te ontstaan bij deze platformeigenaar. Een logische partij om een 

verkennend gesprek mee te voeren over mogelijk eigenaarschap zou het 

Convenant Werkperspectief zijn, die de route verder uit kan stippelen. 

Hier zijn immers 17 sectoren (O&O fondsen) bij aangesloten en is 

opgericht om grote tekorten in sectoren te helpen aan instroom en 

knelpunten aan te pakken. 

Beschouw het Instrument als een element in het grote speelveld

Eigenlijk is het Instrument één van de onderdelen binnen een brede set 

van uitdagingen die leeft in de regio’s. Het Instrument kan 

‘Instrumenteel’ zijn om taakstellingen van de diverse actoren in beeld te 

krijgen en een potentiële factor voor versterkte samenwerking binnen de 

branches en regio’s te zijn.

Openbaar
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5. Advies en 

vervolgstappen
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Inleiding 

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Dit is de derde keer dat het Instrument op papier getoetst is. De eerste 

keer betrof het een feedbackronde van 8 personen, waarbij met name 

technische en inhoudelijk aspecten zijn aangepast voor betere matches.

Tijdens de tweede keer waren er 12 potentiële gebruikers uit regio 

Noord-Brabant en regio Groningen betrokken1. Het Instrument is na deze 

tweede ronde in gebruikersvriendelijkheid toegenomen: van een 

mappenstructuur met PDF-documenten naar een werkend online 

prototype. 

Voor deze derde ronde was het dus gereed om onder een bredere groep 

betrokkenen te toetsen. Hierbij stonden drie aspecten centraal:

1. Testen gebruiksvriendelijkheid en behoeften.

2. Typen gebruikers en toepassingen in kaart brengen.

3. Stappen opstellen voor verdere implementatie.

Adviezen voor vervolgstappen zijn gegeven bij de corresponderende 

hoofdstukken. Op de volgende pagina geven we de belangrijkste 

vervolgstappen aan. De nadruk ligt op verdere implementatie. Ten slotte 

geven we een aantal algemene beschouwingen over het Instrument mee.

1 https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/Instrument-transitiepaden-klimaatakkoord-hoe-toepasbaar-het-de-praktijk 60

https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/instrument-transitiepaden-klimaatakkoord-hoe-toepasbaar-het-de-praktijk
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Algemene beschouwingen Instrument

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Het Instrument is een mogelijke ‘enabler’ om meerdere uitdagingen aan te pakken op Arbeidsmarkt & Scholing

Tijdens individuele gesprekken en de werksessie viel het ons op dat het gesprek over het Instrument aanzette tot denken 

over vraagstukken die buiten de scope van het Instrument zelf lagen. Maar eigenlijk is het Instrument één van de 

onderdelen binnen een brede set van uitdagingen die leeft in de regio’s.  We vermoeden dat het uitrollen van het 

Instrument samenwerkingen kan faciliteren en rolopvattingen van partijen duidelijker kan maken. Mogelijk kunnen 

daardoor arbeidsmarktvraagstukken effectiever worden aangepakt.

Het Instrument is ‘maar’ een tool

Aansluitend op bovenstaande beschouwing is het Instrument ‘maar’ een onderdeel van de grotere puzzel om 

arbeidsmobiliteit te verbeteren op de arbeidsmarkt. Tijdens het traject leek het Instrument soms wel het centrale punt te 

zijn waar omheen georganiseerd zou moeten worden. Maar het is belangrijk dat het Instrument een tool is die in een 

(nieuw of bestaand) initiatief zou moeten passen. Tevens is er altijd begeleiding nodig bij een geheel overstaptraject, 

waarbij het Instrument functioneel kan zijn aan deze overstap. Zie daarvoor ook de gebruikersroutes als voorbeeld.

Campagne voor skills-gedachtegoed lanceren

In het algemeen wordt ook geconcludeerd dat het skills-gedachtegoed nog echt moet landen bij partijen die met het 

Instrument aan de slag moeten gaan. Een campagne in skills-based denken kan hierbij helpen.

Onderwijs, recruiters etc.
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Vervolgstap 1: Doorontwikkeling met nadruk op 
gebruikersgemak

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

• Het prototype is goed ontvangen door de testgebruikers. Men ziet het nut van het Instrument in en was veelal 

enthousiast om na te denken hoe het in hun eigen organisatie of omgeving toegepast kan worden.  

• Er dient nog wel een volgende grote stap op Gebruikersvriendelijkheid gemaakt te worden. Het huidige prototype 

van het Instrument is een significante verbetering ten opzichte van de PDF-platen uit het vorige testtraject. Maar 

het Instrument ontbreekt nog wel aan gebruikersgemak door een goede user interface, eenvoudige instructies, 

een instructiefilmpje en een ‘work-flow’, waarbij de gebruiker helemaal bij de hand genomen wordt om het 

Instrument naar wens te gebruiken. 

• Een goed voorbeeld is de Paskamer van House of Skills waarbij de gebruiker duidelijk meegenomen wordt en de 

tool aantrekkelijk is vormgegeven.

• Voor gebruikers moet het Instrument zo laagdrempelig mogelijk zijn. Een goede userinterface en ‘work-flow’ helpt 

hierbij.

• Ontwikkel het Instrument op basis van de feedback en koppel deze terug zodra er een nieuwe versie is om contact 

te houden met de belanghebbenden (kan via nieuwsbrief, congres, werksessie)
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Vervolgstap 2: Pilots in de praktijk inrichten om het 
Instrument te bewijzen

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

• Het Instrument is drie keer ‘op papier’ getest. Het wordt tijd om met echte pilots in de praktijk te starten. Er 

is namelijk bewijslast van het Instrument nodig, zodat meer partijen het willen gaan gebruiken en mogelijk 

ook willen investeren. Je moet laten zien dat het werkt, tastbaar resultaat laten zien. 

• Start met twee of drie welwillende regio’s of brancheverenigingen die met het Instrument aan de slag willen 

gaan. Tijdens het onderzoekstraject hebben de volgende partijen aangegeven interesse te hebben namelijk 

Provincie Gelderland en Leerwerkloket Midden-Brabant. Ook bevelen wij aan om contact te zoeken met 

lopende initiatieven zoals MaakJeStap en Kansrijkberoep om te verkennen hoe het Instrument daar hun 

initiatief kan versterken en daarmee getest wordt in de praktijk.

• Varieer de organisatie inrichting: 

- De pilot zou niet alleen moeten gaan over hoe om te gaan met het Instrument, maar ook om te leren hoe 

eigenaarschap belegd kan worden. De definitie en doelen van de pilot moeten om die reden voorafgaand 

aan de pilot reeds vastliggen.

- Start bijvoorbeeld met een branchevereniging of O&O-fonds, en haak daar relevante regio’s bij aan.

• Begin bij de pilot bij de top 10 krapteberoepen1 en monitor de effecten: waarom komen er wel/geen goede 

matches uit? 

• Als het Instrument overtuigend bewezen is in de praktijk door middel van succesverhalen, kan de verdere 

uitrol starten op basis van een of een mix van de uitrolvarianten.

1 https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/spanningsindicator

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/spanningsindicator
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Vervolgstap 3: Gesprekken voeren om 
platformeigenaar te bepalen en in te richten

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

• Alvorens het Instrument uit te gaan rollen is het nuttig om een aantal pilots te hebben uitgevoerd om de 

daadwerkelijke kracht en toegevoegde waarde van het Instrument te hebben ervaren. Partijen zullen bij 

positieve bewijslast sterker geneigd zijn een rol te pakken bij de implementatie.

• Het uitrollen via de arbeidsmarktregio’s (uitrolvariant 1) O&O-fondsen / Brancheverenigingen (uitrolvariant 2) 

of Ministerie (uitrolvariant 3) kent voor- en nadelen zoals genoemd in hoofdstuk 4. Start daarom alvast vanuit 

de Topsector Energie (HCA) met het voeren van verkennende gesprekken met de partijen waar de 

rolopvattingen voor Eigenaarschap en Financiering een rol hebben. Dus met de partijen: O&O-fondsen, 

Brancheverenigingen, Ministeries, Werkperspectief.NL, een aantal hoofdrolspelers in een arbeidsmarktregio 

(zoals een RMT).

• Na lessen uit de pilots kan de organisatorische puzzel verder gelegd worden. We adviseren om een 

platformeigenaar aan te wijzen. Deze rol mist nog in alle drie de uitrolvarianten. Deze partij kan beschouwd 

worden als de ‘stuurgroep’ die eigenaarschap over het Instrument neemt en zorgt dat het zowel organisatorisch 

als technisch wordt uitgerold (via één of een mix van de uitrolvarianten). 

• Wij vinden Convenant Werkperspectief een logische bestaande samenwerking om een verkennend gesprek mee 

te voeren, en deze rol van platformeigenaar voor te leggen. Zij zijn een voorbeeld van hoe O&O fondsen en het 

ministerie samen kunnen werken. Beleggen van eigenaarschap van het instrument bij deze partijen zou daarom 

mogelijk zijn. Daarbij wordt de continuïteit van bestaande netwerken benut.  Stel van te voren (eventueel) wel 

criteria op die belangrijk zijn voor het kiezen van een platformeigenaar.
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Concrete aanbevelingen voor vervolgtraject

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Eigenaarschap bij O&O fondsen én rekening houden met regio’s

We zien goede mogelijkheden voor Implementatieroute 2 waarbij het 

Eigenaarschap en een deel van de financiering bij de O&O-fondsen ligt. 

Hierdoor kan het goed doorgegeven worden aan de sectoren.

Implementatieroute 1 (eigenaarschap regio’s) is niet handig omdat de 

regionale verschillen groot zijn. De regio’s zijn weliswaar verbonden dus 

het is nuttig om rekening te houden met context maar dienen niet 1 op 1 

benaderd te worden. Initiatieven zoals MaakJeStap of Kansrijkberoep is 

‘maar’ een initiatief die specifiek en afhankelijk is van betrokken 

organisaties. Dit zorgt niet voor de structurele veranderingen en 

gezamenlijke methodieken die door het land geldig zijn. Een algemene 

oplossing of methodiek die voor alle regio’s gelden is dus wenselijk. 

Wel blijft van belang de connectie met de arbeidsmarktregio’s te 

behouden. Zo kan het Instrument in de regio sector overstijgend zijn i.p.v. 

andersom.

Overgaan tot daadwerkelijke implementatie

Om tot daadwerkelijke implementatie van het Instrument te komen dient 

een gedetailleerde business case met bijbehorende activiteiten, een 

geschikte organisatievorm en duidelijkheid over rolopvattingen (zoals 

eigenaarschap en financiering) van belanghebbenden in kaart te worden 

gebracht. 

Dit is nu onvoldoende in beeld, en het is onduidelijk wat het commitment 

is van de betrokken partijen die initieel enthousiast zijn geraakt. Om tot 

daadwerkelijk draagvlak voor de implementatie dienen partijen ook 

sterk overtuigd te zijn van het nut van het Instrument in relatie tot 

andere arbeidsmarkttools. Deze input kan uiteindelijk leiden tot een 

meerjarige samenwerkingsovereenkomst bij voldoende commitment.

Puntsgewijs is het volgende nodig voor daadwerkelijke implementatie:

• In kaart brengen van relevante partijen én programma’s die een 

direct belang hebben bij de uitrol van het Instrument*. 

• Een gedetailleerde business case met bijbehorende activiteiten;

• Overzicht van samenwerkingsvormen en juridische entiteiten;

• Het narratief van het Instrument sterk opschrijven: waarom moeten 

partijen aanhaken en investeren? Een duidelijk overzicht (in relatie 

tot andere tools) van de mogelijkheden van het Instrument is nodig.

• Inventarisatie van standpunten over de rolopvattingen 

(eigenaarschap, financiering) van de belanghebbenden bij 

verspreiding van het Instrument. Hier dient ook de bereidheid 

moeten blijken om te participeren aan pilots in de prakijkt

• Aanbevelingen voor een implementatiestrategie die kan leiden tot 

een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.

*Op de volgende pagina is een suggestie gegeven van deze relevante partijen en programma’s



Openbaar 66

Concrete aanbevelingen voor vervolgtraject

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Relevante partijen én programma’s om te benaderen

Er dienen zowel beleidsmatige & strategische partijen als praktische partijen aangesloten te worden. Uit gesprekken komen de volgende partijen en 

programma’s naar voren als relevante partners om het gesprek mee te starten over eigenaarschap en financiering. Deze zijn niet-uitputtend en er is 

geen bewuste keuze gemaakt in de volgordelijkheid:

Partij Relevantie

Convenant Werkperspectief Zeventien sectoren die zich onder andere inzetten voor het creëren van beter en breder inzicht in kansrijke en duurzame transitiepaden

Samenwerking O&O fondsen Zorgen aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van werknemers op peil blijft. Gehost door WeCreate plus een aantal commissies

Brancheverenigingen Brancheverenigingen met CAO afspraken die brijdagen leveren aan O&O fondsen

Industriecoalitie Bestaande uit Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI en uiten technische vakmensen op alle niveaus nodig

Mensen Maken de Transitie Samenwerkingsverband van landelijke partijen die de energietransitie uitvoeren met als missie een duurzame gebouwde omgeving

NRTO Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Hebben 

veel aanbod. Hebben goed beeld wat er op de scholingsmarkt gebeurd

VNO-NCW Werkgeversorganisatie met Expertgroep Levenslang Ontwikkelen) waar brancheverenigingen aangesloten zitten

MKB Nederland Vertegenwoordigers van midden- en klein bedrijf en werkt samen met VNO-NCW

Topsector Energie Human Capital

Agenda 

De Human Capital Agenda is bij uitstek een netwerkconcept. Het werkt vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol met alle relevante 

partijen en andere topsectoren samen

GroenvermogenNL € 338 miljoen beschikbaar op het gebied van R&D, kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten en menselijk kapitaal

Nederlands Groeifonds (NGF) Investeert € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn

Just Transition Fund (JSF) Het Just Transition Fund (€ 630 miljoen) ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen

LLO Katalysator De LLO Katalysator geeft een impuls aan het landelijke ecosysteem van een Leven Lang Ontwikkelen (begroting: € 421 miljoen)



Openbaar

Bijlagen



68

Technische doorontwikkeling
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Er zijn een aantal technische vragen die gesteld en beantwoord dienen te worden voor verdere technische doorontwikkeling. Deze paragraaf is dan 

ook op die manier ingestoken: welke vraag dient er gesteld te worden en wat is het antwoord hierop? Dit kan als basis gebruikt worden voor verdere 

implementatie.

• Hoe monitoren we het gebruik?

- Een simpele monitor is te realiseren door alle acties te loggen per sessie. Uitgebreidere monitoring is mogelijk als er met gebruikersaccounts 

gewerkt zal worden.

• Hoe wordt het Instrument gehost? Is dit zodanig dat het vergroot kan worden tot het maximale gebruik*?

- Met VPS (Virtual Private Server) hosting kunnen servers worden opgehaald naar wat nodig is voor gebruik. Ook de capaciteit van individuele 

servers kan geschaald worden indien dat noodzakelijk is.

• In hoeverre is de technische opzet van de software van de tool zodanig dat deze met gemak de maximale omvang kan bereiken?

- De verwachting is dat met een enkele server veel gebruikers bediend kunnen worden, maar indien nodig kan het Instrument over meerdere servers 

geschaald worden (inclusief een proxyserver die als load-balancer kan werken).

• Is de database opzet zodanig (bijvoorbeeld relationeel, series database systeem) dat deze de verwachte maximum kan bereiken?

- De relationele database is dusdanig van opzet dat deze, op monitoring na, niet zal groeien.

• Is de opzet van de data science component zodanig dat deze de maximale omvang kan bereiken?

- De data science component staat los van het Instrument, alleen de resultaten zijn ingeladen in het Instrument.

Openbaar *Dit is het maximale aantal gebruikers dat tegelijk van de tool gebruik kan maken. Afhankelijk van servercapaciteit
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• Hoe wordt het Instrument beheerd? Wie doet dit, zijn daar afspraken mee met een Service Level 

Agreement (SLA)?

- Beheer en onderhoud van het Instrument ligt bij dezelfde partij, mogelijk in combinatie met een hosting 

partij en eventueel met SLA. Het benodigde service level hangt af van het verwachte gebruik en kan 

variëren van eenvoudig (met afspraken over het oplossen van incidenten) naar zeer uitgebreid (met 

helpdesk voor gebruikers).

• Hoe is het Instrument beveiligd, denk aan ISO 27001?

- ISO 27001 geeft aan hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden. Het toepassen 

van bepaalde soorten maatregelen hangt samen met de gevoeligheid van de data in het Instrument. In 

het geval van gebruikersaccounts bijvoorbeeld kunnen verschillende maatregelen genomen worden, 

zoals emailvalidatie, een geavanceerd wachtwoordbeleid en tweefactorauthenticatie.

• Hoe gaat het onderhoud eruit zien?

- Het onderhoud dient in ieder geval te voorzien in de laatste beveiligingsupdates, op alle lagen, van 

operating systeem tot webapplicatie. Daarnaast kunnen er ook functionele updates gemaakt worden en 

nieuwe releases uitgebracht worden met nieuwe functionaliteit. Nieuwe functionaliteit dient beoordeeld 

te worden op ten minste gebruiksvriendelijkheid, informatiebeveiliging en schaalbaarheid.

Wat is een Service Level Agreement (SLA)?

In een SLA staan zowel de beschrijving van de 

te leveren diensten en de rechten en plichten 

van zowel de aanbieder als de afnemer. Het 

overeengekomen kwaliteitsniveau (service 

level) van de te leveren diensten en/of 

producten (services) wordt zo vastgesteld. 

Denk hierbij aan openingstijden van de 

helpdesk, de hoeveelheid tijd waarbinnen een 

incident wordt opgepakt en opgelost, en de 

begeleiding van gebruikers

Openbaar
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Gebruikersroute 1- Bedrijven

DEFINITIEVE RAPPORTAGE

Waar vind ik mensen 

met passende skills?

Waar moet ik mijn focus 

in de werving op leggen? 

In de zoektocht naar goede 

mensen, worden skills 

belangrijker. Skill-based

werven zal in de toekomst 

vaker worden toegepast. De 

tool geeft bedrijven inzicht in 

welke ‘vijvers’ zij kunnen 

vissen. Op basis van een 

matching coëfficiënt (0 – 1), 

bepalen bedrijven hoe dicht 

het oorspronkelijke beroep bij 

het nieuwe beroep moet 

liggen. Daarmee bepalen zij in 

bepaalde mate ook de grootte 

van de vijver mee. 

Wervingsproces 

binnen een 

bedrijf

Inzetbaarheid 

van de tool 

binnen proces

Wetende waar gezocht kan 

worden om kandidaten te 

werven, kan het bedrijf zijn 

vacatureteksten hierop 

aanpassen. Deze spreken aan 

op benodigde skills t.o.v. het 

overstapberoep, om daarmee 

zoveel mogelijk passende 

kandidaten te werven.  

Welke vragen kan ik de 

kandidaat stellen tijdens 

het selectieproces? 

Hoewel de tool een generiek 

overzicht geeft van skills en 

competenties, kan ook in een 

persoonlijk gesprek met een 

kandidaat de tool erbij gepakt 

worden. Zo kan samen met de 

kandidaat gevalideerd 

worden wat de exacte skills-

gap is en in hoeverre deze 

overeenkomt met de 

informatie uit de tool. 

Om de skills-gap van de 

(nieuwe) medewerker te 

verkleinen, kan de werkgever 

de medewerker opleiden. De 

vraag is echter waar dit moet. 

De tool mist nog een 

koppeling met aanbod van 

opleidingen in het onderwijs 

en het bedrijfsleven. Hierover 

stellen we in het hoofdstuk 

over implementatie een aantal 

vragen. 

Hoe en waar leid ik mijn 

mensen op?

Mogelijkheden voor implementatie 
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Ik wil werkzoekenden 

ondersteunen in hun 

zoektocht naar een 

baan.

Ik wil een werknemer 

helpen oriënteren op 

een overstap naar een 

andere sector.

Bij het zoeken naar een nieuwe 

baan, kunnen uitvoerings-

organisaties en bemiddelings-

personen gebruik maken van 

de tool om inzicht te krijgen in 

de skills die voor een overstap 

relevant blijken. Ook kunnen 

werkzoekenden gewezen 

worden op beroepen of 

sectoren waar grote vraag naar 

werknemers is.  

Proces 

Inzetbaarheid 

van de tool 

binnen proces

Met name bemiddelaars en 

jobcoaches kunnen in hun 

gesprekken gebruik maken van 

de tool om mensen te helpen 

oriënteren op een nieuwe baan. 

Dit past bij de trend van skill-

based werken 

Welke vacatures zijn 

passend voor de skills van 

mensen die over 

willen/moeten stappen?

In samenwerking met 

uitzendbureaus of 

detacheringsorganisaties de 

uitkomsten van het 

Instrument koppelen aan 

passende vacatures.

Naast inzicht krijgen in de 

skills-gap, zou een koppeling 

van de tool met opleidingen in 

het onderwijs of in het 

bedrijfsleven helpen wanneer 

ik mensen doorverwijs naar 

een bedrijf of opleiding. 

Ik wil mensen koppelen 

aan de juiste opleiding 

om hun skills te 

verbeteren.

Mogelijkheden voor implementatie 
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Gebruikersroute 3 -(toekomstige) Werknemers
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Welke banen passen bij 

mijn type competenties 

en skills?

Waar kan ik mijn skills 

verbeteren?

De tool geeft werkzoekenden 

inzicht in de skills die passen 

bij het huidige/of laatste 

beroep van iemand. Vanuit dit 

startberoep kan een 

werkzoekende op onderzoek 

uit gaan naar banen die dichtbij 

of juist verder weg liggen van 

de skills die hij/zij al heeft. 

Proces 

Inzetbaarheid 

van de tool 

binnen proces

Wanneer een werkzoekende 

weet welk type skill hij/zij wil 

verbeteren, is het zaak dat de 

werkzoekende daarvoor ergens 

terecht kan. De tool maakt op 

dit moment nog geen koppeling 

met het aanbod van 

opleidingen.

Mogelijkheden voor implementatie 
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Ik wil mensen vinden 

die een opleiding bij ons 

komen doen.

Welke onderwijsmodules 

dragen bij aan het 

overbruggen van skills-

gaps?

Onderwijsinstellingen kunnen 

gebruik maken van de 

metadata uit het Instrument. 

Hiermee wordt het zoekgedrag 

in de tool gemonitord en wordt 

duidelijk naar welke transities 

veel wordt gezocht. Uit deze 

monitoring kunnen 

onderwijsinstellingen 

vervolgens gemakkelijker een 

groep personen targetten. 

Proces 

Inzetbaarheid 

van de tool 

binnen proces

De tool draagt bij aan de 

opgave om tekorten op de 

arbeidsmarkt door omscholing 

te verminderen. Voor 

onderwijsinstellingen of 

ontwikkelingsfondsen geeft de 

tool inzicht waar in de markt 

krapte zit en hoe daar, door het 

aanbieden van bepaalde 

modules, meer ruimte kan 

worden geboden.
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Gebruikersroute 5 - Beleidsmakers
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Welke sectoren moet ik 

aan elkaar verbinden  

vanwege overschotten 

en tekorten?

Met welke partijen moet ik 

samenwerken om invulling 

te geven aan mijn Human 

Capital Agenda?

Metadata van de tool geeft 

inzicht in welke overstappen 

populair zijn en of deze 

kansrijk zijn. Deze informatie 

kan gebruikt worden om 

beleidsnota’s te ondersteunen 

waarin de transitie naar 

belangrijke sectoren wordt 

onderschreven. 

Proces 

Inzetbaarheid 

van de tool 

binnen proces

De tool kan als smeermiddel 

dienen om het gesprek met 

partijen over de invulling van 

de HCA aan te gaan. Dit omdat 

door gebruik van 

transitiepaden bijvoorbeeld 

stimuleringsmaatregelen 

opgezet kunnen worden om 

overstappen te vereenvoudigen 

in de praktijk
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Aanvullende gesprekken 
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• Jet Tuinstra (MBO-Raad) 

• Caroline Kohlmann/Jacqueline van Krieken (TuDelft/Energy Switch)

• Marloes van Diffelen (Stedin)

• Jan Cromwijk (ISSO)

• Joost van Borrendam (Wijtechniek)

• Susanne de Zwart (Berenschot)

• Onno Ponfoort (Berenschot)

• Lucas Harbers (Berenschot)

• Gera de Vries, Astrid Hoogakker, Jolien Klein Wassink (Leerwerkloketten)


