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Even voorstellen…

juni 2019

2

Thuis en werk



PwC 3

De spanning op de arbeidsmarkt is op recordhoogte
Ook vindt er een transformatie plaats: banenveranderen en bepaalde
competenties worden belangrijker

van de CEOs denkt dat technologie  

talent in bepaalde mate zal vervangen
Bron: PwC’s 21st  CEO Survey talent

van de huidige vacatures zijn volgens  

werkgevers moeilijk vervulbaar
Bron: UWV Moeilijk vervulbare vacatures – januari 2019

24%

46%

52%

80%

van de bedrijven ervaart belemmeringen

bij het vinden van geschikt personeel
Bron: CBS – mei 2019

van de CEOs is bezorgd over de  

beschikbaarheid van vaardigheden
Bron: PwC’s 21st  CEO Survey talent
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Maar ook goed nieuws:
medewerkers in zorg en 
onderwijs zijn kampioen in 
leven lang leren

Vooral door (verplichte) bij- en nascholing

gerelateerd aan nieuwe methoden of technologie
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On(der)benut potentieel:  

• Parttime werkend medewerkers

• Technologie voor routinematige taken

• Opgeleid maar niet actief op arbeidsmarkt

• Opgeleid maar in andere sectoren 

werkzaam

• Medewerkers met potentie voor 

upskilling

• Soortgelijke competenties maar in 

andere sectoren werkzaam

• Zij-instroom: niet opgeleid maar met 

(latente) interesse 
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Andere kijk op competenties
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Vermogens

Kennis

• Competenties zijn de capaciteit om 

een set van kennis, vaardigheden

en vermogens toe te passen om je 

werk succesvol uit te voeren

• Competentiecluster: een groep

mensen met gelijksoortige

functionele competenties

Groep 1 
Gebaseerd op hun

functionele competenties

Groep 2
Gebaseerd op hun

functionele competenties

Groep 3
Gebaseerd op hun

functionele competenties

Vaardigheden
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Competenties MBO verpleegkundigen

juni 2019

7

1. Persoonlijke dienstverlening 3.77

2. Nederlands 3.71

3. Biologie                                3.63

1. Communicatie               3.84

2. Probleemsensitiviteit          3.80

3. Informatie ordenen             3.52

1. Kritisch denken 3.62

2. Monitoring                           3.25    

3. Social perceptiveness   3.16

Vermogens

Kennis

Vaardigheden

MBO 
verpleegkundigen
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MBO 
verpleegkundigen

Medisch 
praktijkassistenten

Verzorgenden Boekhoudkundig 
medewerkers

Persoonl. dienstverlening 4.56

Nederlands 3.76

Kritisch denken 3.25

Communicatie 4.00

Probleemsensitiviteit 3.62

Informatie ordenen 3.62

Persoonl. dienstverlening 3.90

Nederlands 3.77

Kritisch denken 3.51

Monitoren 3.43

Social perceptiveness 3.34

Communicatie 3.96

Probleemsensitiviteit 3.80

Persoonl. dienstverlening 4.39

Nederlands 4.00

Social perceptiveness 3.54

Kritisch denken 3.29

Communicatie 4.06

Probleemsensitiviteit 3.32

Informatie ordenen 3.21

Overlap MBO verpleegkundigen en ...
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Kappers en 
schoonheidsspecialisten

Persoonl. dienstverlening 3.77

Nederlands 3.71

Biologie                           3.63

Kritisch denken 3.62

Monitoring                     3.25    

Social perceptiveness   3.16

Communicatie               3.84

Probleemsensitiviteit     3.80

Informatie ordenen        3.52

Persoonl. dienstverlening 3.97

Nederlands 3.26

Monitoren 3.33

Social perceptiveness 3.10

Communicatie 3.49

Probleemsensitiviteit 3.43

Informatie ordenen 3.16

.
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“

Het is belangrijk dat vraag en aanbod elkaar beter en sneller

vinden, zeker gezien de tekorten in sectoren als het onderwijs, 

de zorg en de techniek. Om voor de lange termijn onze 

economie en arbeidsmarkt te versterken, moeten we hier nu

mee aan de slag.” – WouterKoolmees

Bron: Kamerbrief krapte op de arbeidsmarkt – 15 juni 2018

Skills bridging
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De overheid van Luxemburg heeft  

PwC Luxemburg opdracht gegeven  

om een nationale multi-

stakeholder upskilling toolbox te  

bouwen.

Resultaten:

• Nationale strategie

• Gekwalificeerd personeel

• Gemotiveerd personeel

• Bruggen slaan tussen sectoren

en overschotten en tekorten

oplossen

Voorbeeld 
Luxemburg Digital Skills Bridge

LUX TO LAUNCH DIGITAL SKILLS  

BRIDGE PROJECT FOR 2018

Delano.lu
Luxembourg does not want to leave anyone behind in the  

digitisation of work which is why it will launch a digital skills bridge  

programme in 2018.

L’Essentiel – 2 Mai 2018

Un pont vers les besoins  

futurs de l'entreprise

LUXEMBOURG – Les besoins de l'entrepr i  
à travers la révolution numérique, m

se évoluent
ais le

gouvernement croit en l'adaptabilité  des compétences.

20.11.2018
Digital Skills Bridge has been rewardedwith

Talent Management Award2018

The government has come  

up with a scheme to bring  

Luxembourg’s employees up

to speed with blockchain technology. The Luxembourg  

Digital Skills Bridge programme supports the development  

of qualified employees in order to further reinforce  

innovation and competitiveness in a world of digitisation  

andautomation

07.11.2018
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Stap3:

Beoordeel huidige  

competenties van  

medewerkers

Stap4:

Vind de best mogelijke

match voor 

medewerkers, intern of 

extern

Stap5:

Train denieuwe

competenties 

om voorbereid te 

zijn op de 

nieuwe uitdaging

Skills bridging als oplossing 
voor personeelstekorten

Stap2:

Definieer de “Future  

Workforce”

Stap1:

Analyseer en  

definieer hetSkills  

Bridgeinitiatief

Stap 6:  

Monitor,  

evalueeren

verbeter 

beleid 
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Van onbenut naar benut potentieel: 
Competenties centraal stellen en upskilling

• Parttime werkend medewerkers

• Technologie voor routinematige taken

• Opgeleid maar niet actief op arbeidsmarkt

• Opgeleid maar in andere sectoren werkzaam

• Medewerkers met potentie voor upskilling

• Soortgelijke competenties maar in andere sectoren 

werkzaam

• Zij-instroom: niet opgeleid maar met (latente) 

interesse 
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Competenties VO docenten algemene vakken
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1. Nederlands 4.56

2. Educatie & training        4.55

3. Psychologie                   3.7

1. Communicatie               4.25

2. Probleemsensitiviteit     3.88

3. Creativiteit                     3.62

1. Instructie 4.12

2. Leerstrategieen 4.00

3. Social perceptiveness   3.88


