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Waar gaan we het wel over hebben?

• Skills(paspoorten),  skills matching en skills leren (leven lang ontwikkelen)

• De potentie van skills matchen met focus op re-integratie 

• Voorbeeld van een Nederlandse skills benadering (De Paskamer)



Waar gaan we het niet over hebben?

• Achterliggende (multi)problematiek, werkhouding, schulden, etc.

• Juridische kant

• Kosten, governance(overheid, privaat of samenwerking?), precieze 

technische werking, eigendom data



Punt van aandacht

Wij gaan het vandaag over techniek en digitale tools hebben…

…ons uitgangspunt is dat digitale tools mensen ondersteunen…

Dat betekent dat:

• Mensen uiteindelijk blijven bepalen wie welke baan krijgt

• Uitkomsten rondom skills geen garanties bieden



Wat is er aan de hand?



Wat is er aan de hand?

• Bedrijven → personeelstekorten

• Beroepsbevolking → +- 1 miljoen mensen langs de kant

• Werknemers → +- 30% vd werknemers meer skills dan nodig

• Beroepsbevolking → deel ontwikkelt weinig tot geen skills tijdens werk

• Iedereen → inhoud van werk verandert snel 



Stel: Sanne zoekt nieuw werk…

Sanne (manager) Nieuwe werkgever



Diploma’s zijn:

• indicatie (proxy) voor skills

• handig om mee te screenen

• een indicatie voor ‘trainbaarheid’

• …



Maar diploma’s zijn ook:

• tijdrovend … 

• exclusief …

• stressvol … 

• snel ‘verouderd’ …

• beperkend …

• begrensd …



Maar wat zijn “skills”?

1. kennis en (gedrags)vaardigheden 

2. om bepaalde taken en rollen in  
verschillende contexten van werk  te doen

3. onder voortdurend veranderende 
omstandigheden 



…Stel nu dat Sanne 
voortreffelijk kan koken



De skills-based arbeidsmarkt → Skillsmarkt

Skills Registreren (paspoorten, wallets)

• Digitaal Skillspaspoort Volandis, LCS 
(School, Werk, Leven), Europass, etc.

Skills Matchen

• De Paskamer, MijnHouseofSkills, Matching 
& Carrière Tool (in ontwikkeling), etc.

Skills-based Leven Lang Ontwikkelen

• Modulair/flexibel

• James CNV, Sterk in je werk, etc…

Skills Taxonomie/Ontologie

CompetentNL, ESCO, O*NET, 
Competent, SHL, ORBA, etc.



Verwachtingen skills (re-integratie):

• meer inzicht en vertrouwen in eigen ontwikkeling 

• meer inzicht in ontwikkelvermogen 

• werkgevers beter zicht op wat mensen (wél) kunnen

• objectiever voorselecteren → verminderen van discriminatie



Verwachtingen skills (verder):

• betere matches 

• andere carrière inzichten

• meer kandidaten

• betere arbeidsmarktinformatie 



..die ook van een 
chef-kok gevraagd 
worden?

Welke skills 
heeft Sanne al…



Waar liggen de grootste uitdagingen?



Skills wegen



Skills aantonen

• Vraag en aanbod van arbeid uitdrukken in skills

• Skills database (taxonomie & ontologie)

• Voor matching: ook verificatie vraagstuk

1. Zelfbeoordeling

2. Onderschrijf door anderen (managers, trainers, etc.)

3. Formele beoordeling (toets, proef)

Betrouwbaarheid
(werkgevers)

Hoog

Laag

Maar ook kosten, tijd, etc

Badges 
& skills 
wallets



Hoe wordt hier in de praktijk mee om gegaan?

Even proeven…



https://mijnhouseofskillsregioamsterdam.nl/v2/startvragen/start
https://depaskamer.houseofskillsregioamsterdam.nl/login




Take-home message

• Skills benaderingen (skillspaspoorten, skills matchen, skills trainen) kunnen helpen bij re-

integratie, leven lang ontwikkelen en een inclusievere arbeidsmarkt

• Skills bieden inzicht, zijn preciezer in de matching en maken scholing inzichtelijker

• In Nederland wordt druk geëxperimenteerd met skills benaderingen, maar er is nog een 

gebrek aan kennis over skills benaderingen en de meerwaarde daarvan



Meer weten?

Contactgegevens:
Erik Merx, MSc.
d.h.a.m.merx@pl.hanze.nl

Websites:
www.talentinderegio.com
www.linkedin.com/mwlite/company/talent-in-de-regio
www.mijnhouseofskillsregioamsterdam.nl
www.research.hanze.nl/nl/persons/erik-merx/publications/

Lees tips:

- SER (2021). Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt.

- WEF (2019). Strategies for the New Economy Skills as the Currency of the Labour Market.

- SEO (2022). Inzicht in skills.

- TNO (2021). Skills gevraagd! Met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt.

- Ballafkih et al. (2022). Vrij reizen over de Arbeidsmarkt

- Merx et al. (2022). Heel Holland Matcht? (in publicatie).

http://www.talentinderegio.com/
https://research.hanze.nl/nl/persons/erik-merx/publications/
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Dank voor uw aandacht

Namens de NVvA, de SRA en het AKC


