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 Samenvatting

Permanent competent

Vier profielen van de medewerker in 2020

Koen Dingemans MSc

Nederland staat aan de vooravond van grote verschuivingen in de werkende 

bevolking. Een nieuwe generatie medewerkers – de tieners en twintigers van 

nu – komt eraan. Arbeidsorganisaties zullen in staat moeten zijn om deze nieuwe 

generatie (in termen van aantallen, ervaring en kwaliteiten) op te nemen. De 

medewerker van de toekomst is echter niet alleen de jongere van nu. Iemand 

die nu dertig is, zal immers over vijftien jaar hoogstwaarschijnlijk ook nog op 

de arbeidsmarkt actief zijn. Deze generaties zullen in de toekomst langer gaan 

samenwerken.

Doel

Het doel van deze publicatie is een beeld te geven van de medewerker in 2020. 

Door welke factoren wordt hij beïnvloed? In welke mate beïnvloedt hij zelf zijn 

omgeving en kan hij deze omgeving – al dan niet bewust – sturen en vormen. 

De medewerker van de toekomst wordt immers niet alleen door de individuele 

persoon gevormd, maar evenzogoed door zijn (werk)omgeving.

Invloeden op de medewerker van de toekomst

In deze studie worden vier profielen van de medewerker van de toekomst 

gepresenteerd. Op basis van literatuurstudie en interviews met experts is een 

tweetal invloedsfactoren gekozen als basis voor deze profielen:

 - de mate waarin de medewerker in 2020 beschikt over nieuwe competenties;

 - het opleidingsniveau van de medewerker in 2020.

Daarnaast zijn de volgende factoren van invloed:

 - persoonskenmerken en generatiekenmerken;

 - organisatiestructuur en organisatiecultuur;

 - de arbeidsmarkt;

 - megatrends die mondiaal op iedereen van invloed zijn.
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Competenties

Beroepen, organisaties en medewerkers veranderen in de tijd. In dat proces 

kunnen er verschuivingen ontstaan in de competenties die iemand nodig heeft 

om zijn beroep te kunnen beoefenen of om voor zijn organisatie optimaal te 

functioneren.

Het begrip ‘competentie’ kan worden omschreven als een combinatie van kennis, 

vaardigheden, attitude (houding) en persoonlijkheid. Kennis, vaardigheden en attitude 

zijn te beïnvloeden, bijvoorbeeld door onderwijs, training, begeleiding of het creëren 

van uitdagingen. Iemands persoonlijkheid is echter weinig tot niet te beïnvloeden.

Wanneer iemand zich over een bepaalde periode in zijn beroep ontwikkelt, is de 

kans groot dat hij gaandeweg zijn loopbaan nieuwe competenties nodig heeft, 

bijvoorbeeld: het kunnen bedienen van nieuw gereedschap. Het kan dan ook gaan 

om competenties die horen bij een nieuwe functie. Een andere mogelijkheid is 

dat veranderingen in het beroep zelf nieuwe competenties vereisen; een sterk 

technisch gericht beroep, bijvoorbeeld, kan door allerlei ontwikkelingen veel meer 

‘servicegericht’ worden, met als gevolg dat iemand niet langer alleen een goed 

vakman moet zijn, maar ook goed met klanten moet kunnen omgaan. Een risico 

hierbij is dat door de verschuiving naar nieuwe benodigde competenties bepaalde 

bestaande competenties verloren kunnen gaan.

Er is veel discussie over toename en verandering van benodigde competenties in 

technische beroepen. Grofweg zijn er twee trends:

 - Verschuiving binnen de technische competenties 

Hierbij worden technologische kennis en/of vaardigheden vervangen of aangevuld 

door andere technologische kennis en/of vaardigheden. Bijvoorbeeld: wanneer in 

een bedrijf een nieuwe soort machinerie in gebruik wordt genomen.

 - Verschuiving van technische naar niet-technische competenties 

Hierbij worden technologische kennis en/of vaardigheden vervangen of aangevuld 

door niet-technologische kennis en/of vaardigheden. Bijvoorbeeld: wanneer een 

vakman meer in contact komt met klanten worden zijn sociale vaardigheden 

belangrijker.

Of er een verschuiving optreedt en hoe die er dan uitziet, is afhankelijk van 

de specifieke taken van medewerkers en van de branche en de omgeving 

waarbinnen deze worden uitgevoerd.
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Op de technische arbeidsmarkt worden voor de periode tot 2020 tekorten 

voorzien in de competenties van het personeel. Het gaat dan zowel om 

technische als om niet-technische competenties. Verwacht wordt dat er behalve 

aan technische competenties steeds meer belang zal worden gehecht aan niet-

technische competenties, zoals klantgericht werken en communiceren. Deze 

‘soft skills’ zijn echter niet altijd de competenties waar het bedrijfsleven ook 

daadwerkelijk in investeert.

Het is belangrijk om binnen een organisatie de totale portefeuille aan 

competenties in beeld te houden en deze regelmatig te spiegelen aan de te 

verwachten ontwikkelingen. Zo kan tijdig ingespeeld worden op mogelijke 

veranderingen in benodigde competenties.

Opleidingsniveau

Er is een verschil gebleken tussen de kenmerken van de generatie Einstein en 

de kenmerken van de leerlingen van het vmbo, terwijl deze leerlingen toch deel 

uitmaken van die generatie (geboren tussen 1985 en 2000). Het is te verwachten 

dat deze verschillen er ook zullen zijn wanneer deze jongeren de arbeidsmarkt 

betreden. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er op dat moment ook verschillen 

zullen zijn met de huidige generatie(s) medewerkers.

Een opvallende trend in het bedrijfsleven is dat de ondergrens van het gewenste 

opleidingsniveau steeds hoger komt te liggen. Voor deze ontwikkelingen is een 

tweetal redenen aan te geven.

 - Vervangingsvraag van personeel 

De oudere, relatief laag opgeleide medewerker wordt vervangen door een 

jongere, hoger opgeleide, medewerker.

 - Automatisering 

Door de voortdurende automatisering in een groot aantal technische/ industriële 

branches krijgen steeds meer medewerkers te maken met nieuwe technologieën. 

Deze nieuwe technologieën stellen vaak hogere eisen aan de opleiding van 

medewerkers.

In Nederland wordt de startkwalificatie voor de arbeidsmarkt gedefinieerd als het 

bezit van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2. 

Verwacht wordt dat dit niveau in een groot aantal technische beroepen niet zal 
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voldoen aan het beeld van de medewerker in het jaar 2020. Deze zal een hoger 

opleidingsniveau nodig hebben.

Er zijn hier twee belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden: aan de ene kant 

de steeds hogere opleidingseisen; aan de andere kant de trend van ontgroening 

en vergrijzing van de arbeidsmarkt, die überhaupt al leidt tot een tekort aan 

arbeidskrachten. Dit tekort wordt nog groter door de stijgende opleidingseisen.

Een mogelijkheid voor werkgevers om de benodigde arbeidsplaatsen toch vervuld 

te krijgen, is de opleidingseisen minder strikt te maken en aanvullende interne 

opleidingstrajecten aan te bieden. De betreffende medewerkers zullen mogelijk 

niet op alle vlakken een hoger niveau kunnen (of hoeven te) bereiken, maar toch 

wél wat betreft bepaalde specifieke aspecten van het werk.

Vier profielen van de medewerker van de toekomst

De twee voornaamste invloedsfactoren – de hoeveelheid nieuwe competenties en  

het opleidingsniveau van de medewerker – zijn in een assenkruis tegen elkaar uit-

gezet. Zo kunnen vier profielen van de medewerker in 2020 worden onderscheiden.

Vier profielen van de medewerker in 2020.
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 - Profiel 1: laag opgeleid, veel nieuwe competenties 

Dit profiel geeft een beeld van iemand die laag tot middelbaar is opgeleid en 

die, uitgaande van de huidige situatie, veel nieuwe competenties dient te 

verkrijgen. Dit betekent voor de medewerker met dit profiel een uitdaging. Van 

hem wordt flexibiliteit verwacht: hij moet mee kunnen komen in een relatief snel 

veranderende omgeving en hij moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Het risico 

voor dit profiel is dat het einddoel te ver weg ligt en dat de uitdaging voor de 

medewerker daarmee te groot wordt. Dit kan leiden tot het verdwijnen van de 

motivatie en van de drive tot ontwikkeling.

 - Profiel 2: hoog opgeleid, veel nieuwe competenties 

Dit profiel wordt gekenmerkt door een middelbaar tot hoog opleidingsniveau 

en een werkomgeving waarin, uitgaande van de huidige situatie, veel nieuwe 

competenties verworven dienen te worden. De medewerker die in dit profiel 

past, is de flexibele kenniswerker. Hij past zich gemakkelijk aan en verwerft 

relatief eenvoudig nieuwe competenties. Voor de medewerker met dit profiel zijn 

er weinig grote risico’s.

 - Profiel 3: laag opgeleid, weinig nieuwe competenties 

Het derde profiel wordt gekenmerkt door een laag tot middelbaar 

opleidingsniveau en een beroepscontext die, uitgaande van de huidige situatie, 

in 2020 weinig tot geen nieuwe competenties vereist. In dit profiel passen de 

klassieke ambachten die weinig of niet veranderen, maar ook de niet-flexibele 

medewerker, die het risico loopt dat hij vast komt te zitten in zijn huidige set 

competenties.

 - Profiel 4: hoog opgeleid, weinig nieuwe competenties 

Dit profiel wordt gekenmerkt door een middelbaar tot hoog opleidingsniveau en 

een beroepsomgeving die, uitgaande van de huidige situatie, weinig tot geen 

nieuwe competenties verlangt. Het kan hier gaan om ambachten met een hoger 

opleidingsniveau, maar ook om complexe beroepen waarin weinig innovatie 

plaatsvindt. Resultaat is hier dat er weinig variatie en verandering is in de 

benodigde competenties. Dit levert het risico op dat de medewerker, net zoals bij 

profiel 3, vast komt te zitten in zijn huidige set competenties en zich niet verder 

ontwikkelt.

In 2020 zal er zeer waarschijnlijk behoefte zijn aan medewerkers van alle vier deze 

profielen, al zal die behoefte wel verschillend zijn per profiel. Er kan hier dus niet 

gesproken worden over ‘het meest wenselijke’ of ‘het meest waarschijnlijke’ 

profiel. De gepresenteerde profielbeschrijvingen kunnen wél aanwijzingen geven 

voor welk profiel ‘het meest kansrijk’ of ‘het meest risicovol’ is.
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Overige invloeden

Naast het opleidingsniveau van de medewerker en de mate waarin hij beschikt 

over nieuwe competenties zijn er vier overige invloedscategorieën:

 - Persoonlijke invloeden 

Deze zijn afhankelijk van individuele persoonskenmerken en van 

generatiekenmerken.

 - Invloeden vanuit de organisatie 

Hier spelen organisatiestructuur en organisatiecultuur een rol.

 - Invloeden vanuit de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt, zoals zich die in 2020 zal hebben ontwikkeld, zal vooral risico’s 

opleveren voor de profielen 3 en 4.

 - Invloeden van megatrends 

Hierbij kan gedacht worden aan invloeden van:

•	 mondialisering – onder andere: verplaatsing van arbeid naar andere landen, 

schaalvergroting;

•	 de verregaande automatisering van (productie)processen in uiteenlopende 

branches en in de ICT zelf (de ICT-technologie creëert op zichzelf een 

arbeidsmarkt);

•	 vergrijzing en ontgroening – een steeds kleinere groep mensen is actief op de 

arbeidsmarkt, waardoor de concurrentie om talent groter wordt, en waardoor 

mensen waarschijnlijk tot op een hogere leeftijd zullen moeten werken om de 

sociale stelsels in stand te kunnen houden;

•	 individualisering – mensen willen en kunnen hun leven meer en meer naar hun 

eigen wensen inrichten, en kiezen voor een andere balans tussen werk en 

privéleven;

•	 het ontstaan van een kenniseconomie – veel organisaties zetten een ontwikkeling 

in naar innovatieve, creatieve producten en diensten, hetgeen onder andere van 

de medewerkers verlangt dat zij open staan voor veranderingen en dat zij nieuwe 

competenties willen en kunnen verwerven.

Conclusies voor de vier profielen van de medewerker van de toekomst

 - Profiel 1: laag opgeleid, veel nieuwe competenties

Met betrekking tot de medewerkers met profiel 1 zijn er voor de werkgever twee 

algemene aandachtspunten te formuleren:

•	 Goed in beeld krijgen welke competenties voor de medewerker daadwerkelijk van 

belang zijn: om te verkrijgen of om verder te ontwikkelen.
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•	 Goed in beeld krijgen in welk ontwikkelveld de competenties liggen (kennis, 

vaardigheden, attitude) en waar de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker 

liggen.

 - Profiel 2: hoog opgeleid, veel nieuwe competenties

Bij profiel 2 komen er weinig of geen risico’s in beeld. Zolang de medewerker en 

de werkgever het ‘competentieportfolio’ voor ogen houden, zal de medewerker 

met dit profiel in 2020 zonder grote problemen aan het werk kunnen en aan het 

werk kunnen blijven. Dit profiel is het meest kansrijke profiel.

 - Profiel 3: laag opgeleid, weinig nieuwe competenties

Profiel 3 is het meest risicovolle profiel. De medewerker met profiel 3 bevindt 

zich in een voor hem steeds kleiner wordende arbeidsmarkt. Een belangrijk punt 

voor de medewerker is ervoor te zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen, en op deze 

manier door te schuiven naar profiel 1 of profiel 4, zodat hij ‘employable’ kan 

blijven.

 - Profiel 4: hoog opgeleid, weinig nieuwe competenties

Bij profiel 4 zijn dezelfde risico’s te zien als bij profiel 3. Wanneer de medewerker 

over langere tijd in een werkomgeving zit die weinig tot niet verandert, loopt hij 

het risico dat hij zich niet verder ontwikkelt en onvoldoende ‘employable’ raakt. 

Het hogere opleidingsniveau van dit profiel geeft wel meer mogelijkheden dan 

profiel 3, aangezien de arbeidsmarkt zich voor hoogopgeleiden wél positief blijft 

ontwikkelen.

 - Profieloverstijgende trends

Er is aantal aspecten te onderkennen die gelden voor meerdere van de vier 

profielen:

•	 Voor de profielen 1 en 2 geldt dat er een balans moet worden gevonden tussen 

enerzijds de uitdaging die het verwerven van nieuwe competenties oplevert en 

anderzijds het risico dat de eisen aan de medewerker te hoog – als het ware 

‘boven zijn plafond’ – worden gesteld. Als de eisen te hoog zijn, stijgt de kans 

dat gedrevenheid omslaat in demotivatie: de doelen zijn of lijken niet haalbaar 

en de medewerker verliest zijn drive tot ontwikkeling, terwijl ook zijn flexibiliteit 

afneemt.

•	 Een trend die voor alle profielen geldt en die mogelijk – met name voor de 

laagopgeleiden – problemen kan opleveren, is de continue verhoging van de eisen 

die aan de opleiding van de medewerker worden gesteld. Hier moet gestreefd 

worden naar een balans tussen het aanbod van arbeidskrachten, de eisen van 

werkgevers en de mogelijkheden van specifieke opleiding en training op de 

werkvloer.

•	 Wat betreft leren op de werkvloer is er nóg een opvallend aspect. Als er 

gekeken wordt naar waar het bedrijfsleven op inzet bij het opleiden van 
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medewerkers, valt op dat de nadruk vooral ligt op technische scholing; pas op 

ruime afstand volgen communicatieve vaardigheden en ‘probleemoplossend 

vermogen’. Door de competentieontwikkeling van de medewerkers en de 

gehele ‘competentieportfolio’ in beeld te houden, kan een organisatie zich goed 

voorbereiden op veranderingen.

•	 Een vierde en laatste aspect van meerdere profielen van de medewerker van 

de toekomst is het generatieaspect. Door zich bewust te zijn van de verschillen 

tussen generaties kunnen werknemers uit die verschillende generaties 

hun samenwerking verbeteren. Dit kan leiden tot een proces van continue 

ontwikkeling van de medewerkers en van de organisatie als geheel.
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