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Waar gaan we het wel over hebben?

• Wat is skills matching, probleem, vraag & methode

• Informatieproblemen op de arbeidsmarkt

• Definitie van skills

• De potentie voor de praktijk, uitdagingen, 
aanbevelingen & verder onderzoek



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



Wat is skill matching?

• Het samenbrengen van aanbieders van arbeid (werkzoekenden) 

en werkgevers →op basis van skills

• Wetenschappelijke interesse in skill matching & skill benutting pas 
sinds relatief korte tijd in opkomst (Smith, 2017; Green, 2013)



Wat is er aan de hand?



Wat is er aan de hand?

• Bedrijven → personeelstekorten

• Beroepsbevolking → +-1 miljoen mensen langs de kant

• Werknemers → +-30% vdwerknemers meer skills dan nodig

• Beroepsbevolking → deel ontwikkelt weinig tot geen skills tijdens werk

• Iedereen → inhoud van werk verandert snel 



Onderzoeksvraag & methode

Hoofdvraag:

• wat is voor werkgevers de meerwaarde van skill matching ?

Ons doel:

• verkenning meerwaarde/potentie in een nieuw studiegebied

Desk research:

• o.b.v. wetenschappelijke literatuur en (inter)nationale praktijken over skills-basedstrategies



Sanne (manager) Mogelijke werkgever

Stel: Sanne zoekt nieuw werk…



Sanne (manager) Mogelijke werkgever

Hoe schatten beide partijen elkaar in?



Asymmetrische informatie=  gebrek aan  ongehinderde & kosteloze informatie 
uitwisseling (Kar & Datta, 2015) 

• belemmert werkgevers bij het inschatten van de verwachte productiviteit van 
kandidaten  (Bills, 1999; Boeri & Van Ours, 2013; Jovanovic, 1979)

• daardoor een negatief effect op de kwaliteit van matches  (Stevens, 1994) 

Arbeid is een ervaringsgoed (Nelson, 1970)

• hoe een match precies is blijkt voor een deel pas tijdens de loop van het arbeidscontract

Problemen rondom informatie



Huidige praktijk: cv en 
vacaturebeschrijving

Sanne (manager) Mogelijke werkgever



Diploma’s zijn:

• Handig om mee te screenen  (Arrow, 1973; Stiglitz, 1975)  

• Twee perspectieven:

• onderwijs voegt niets tot nauwelijks wat toe?

• indicatie voor  trainbaarheid?

• Een proxy of signaal voor kunde (Spence, 1973) 



Maar diploma’s zijn ook:

• tijdrovend … 

• exclusief …

• stressvol … 

• snel ‘verouderd’ …

• beperkend …

• begrensd (Post et al., 2021)
(WEF, 2019) 



Maar wat zijn “skills”?

Lopend academisch debat over de definitie, al sinds de jaren ’60 (Smith, 2017)

Nog steeds geen algemeen geaccepteerde beschrijving (De Goede et al., 2018; Fouarge, 2022; Fregin, 2019) 

Problemen/verwarring vooral rond:
1. skills & competenties als synoniemen, maar ook als verschillende concepten(De Goede et al., 2019)

2. verschillende schaalniveaus (cfr. ESCO, 2022 ; Fregin, 2019; OECD, 2012, 2017; UWV, 2022)

3. context van werk vaak missend
4. dynamisch karakter mist vaak



Maar wat zijn “skills”?

Vanuit het perspectief van skill matching:

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



1. Manier van denken
• van diploma’s & werkervaring→naar skills
• erkennen van informeel geleerde skills

2. Een datagedreven benadering met nieuwe digitale matching 
technologie (Post, 2019; SEO, 2022; Ballafkih et al., 2022) 

• skill taxonomieën & ontologiën
• skill registratie tools / paspoorten
• skill matching tools
• skill ontwikkelingstools / leeromgevingen (skills-based leven lang leren)

Twee perspectieven op skill matching



Potentie skills matching (voor werkgevers)

1. Grotere pool van kandidaten

• skills-based zoeken→ 10 keer meer apothekersassistenten vergeleken met een ‘klassieke’ 
vacature met MBO-4 eisen (Sanders et al., 2022)

• hoge correlatie tussen evaluatie van 10 experts & ranking van een skills tool → skills 
bruikbaar om banen mee te identificeren (Giabelli et al., 2021)

2. Nauwkeuriger inzicht in wat kandidaten kunnen (WEF, 2019; Post, 2019)

• dankzij fijnmazige en gedetailleerde skills



Potentie skills matching (voor werkgevers)

3. Langdurig betere matches met op maat gemaakte scholingstrajecten 
(WEF, 2019; SER, 2021)

• stimulans voor skills-based leven lang leren

4. Strategischere planning van de arbeidsorganisatie (WEF, 2019; SER, 2021)

• inzicht in welke skills ontbreken en welke skills op de arbeidsmarkt aanwezig zijn



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

Welke skills 
heeft Sanne al…



Waar liggen de grootste uitdagingen?



Skills wegen



Skills aantonen



Verificatie dilemma: hoe skill levels bewijzen?

1. zelfbeoordeling

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

3. formele beoordeling (toets, proef)
Hoog

Laag

Maar ook kosten, tijd etc.

Badges & 
skills wallets

Skills aantonen



Aanbevelingen voor praktijk / werkgevers

Praktijk / werkgevers:
1. structureel uitdrukken van skills behoefte in vacatureteksten

2. inbedden van skills ontwikkeling in het HR-beleid

3. toekomstige skills behoefte in kaart brengen



Aanbevelingen voor verder onderzoek

Algemeen:
• algemeen geaccepteerde definitie en methodes om skills en skills matches te meten 

nodig

• experimenten, pilots en (database) analyses nodig om de verwachte 
meerwaarde/potentie empirisch te kunnen onderbouwen

Eigen onderzoek:
• analyse naar de kwaliteit van skills matches o.b.v. data uit een werkende tool

• interviews met werkgevers naar hun perceptie van skills & skills matching en wat skill 
matching voor hun in de praktijk kan betekenen



To-do list werkgevers: 

❑ skills behoefte uitdrukken 

in vacatures

❑ skills ontwikkeling inbedden 

in HR-beleid

❑ toekomstige skills behoefte 

in kaart brengen

To-do list wetenschap: 

❑ consensus over 

definities en 

meetmethodes 

❑ empirische  

onderzoek uitvoeren

De potentie van skill matching!

✓ meer kandidaten 

✓ nauwkeurigere matching 

✓ stimulans voor leven lang 

leren

✓ impuls voor de strategische 

personeelsplanning

Take home message



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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