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Samenvatting 

In een snel veranderende wereld die zich kenmerkt door technologische innovaties, demogra-

fische veranderingen en arbeidsmarktontwikkelingen, is het voor werkenden en werkzoeken-

den van groot belang dat zij over vaardigheden beschikken die hen in staat stellen om duur-

zaam op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en volwaardig te kunnen participeren in het 

arbeidsproces. Maar ook voor organisaties is het van belang dat mensen zijn toegerust met 

de juiste skills, omdat dit organisaties in staat stelt zowel nu als in de toekomst te innoveren, 

te overleven en succesvol te zijn. 

Het ontbreekt aan een integraal overzichtsmodel en aanpak voor hoe organisaties de skills 

van hun medewerkers kunnen ontwikkelen. Wat zijn de beïnvloedende factoren op de ver-

schillende niveaus? Dit is van cruciaal belang voor positionering, te kunnen ingrijpen en te 

investeren. Tijd dus voor een integrale skills-ontwikkelingsbenadering, waarbij we opgedane 

kennis, tools en investeringen optimaal laten renderen. Dit rapport doet verslag van zo’n inte-

grale skills-benadering. Het betreft een overzichtsmodel dat inzicht geeft in factoren van in-

vloed op leven lang ontwikkelen op diverse niveaus en bijbehorende ontwikkelingsstadia. 

Daarnaast biedt de benadering een overzicht van acties (met name TNO-instrumenten 

en -methoden) die kunnen worden ondernomen om leven lang ontwikkelen te stimuleren. We 

willen een gedragen, onderbouwde, toepasbare, integrale skills-aanpak ontwikkelen die me-

dewerkers en organisaties in staat stelt constant mee te bewegen met de hedendaagse ver-

anderingen. 

Wij doen dit in drie stappen: 

1. literatuurverkenning: definiëring, determinanten en uitdagingen; 

2. Integraal Skills-ontwikkeling Model (ISM). Op basis van de literatuurverkenning ontwik-

kelen we een Integraal Skills-ontwikkeling Model op basis van een Skills Capability Ma-

turity Framework. Dit raamwerk biedt een integraal beeld van factoren van invloed op 

verschillende niveaus in relatie tot de ‘maturity’ op gebied van skills-ontwikkeling; 

3. onze positionering en een blik vooruit. Vervolgens beschrijven wij kort onze TNO-aanpak 

en positionering. 

 

De te ontwikkelen integrale skills-aanpak sluit aan op de volgende door TNO geformuleerde 

ambitie: 

bijdragen aan de situatie dat in 2025 een Leven Lang Ontwikkelen een vanzelfspre-

kendheid is geworden voor alle werkenden, en dat dit een nuttig, leuk en een logisch 

onderdeel is geworden van het werkzame leven voor mens, organisatie en maat-

schappij. 

 

TNO wil overzicht en richting bieden in zowel het onderzoek als het maatschappelijke debat 

rondom skills-ontwikkeling, een leven lang leren en skills-matching. Onze aanpak geeft inzicht 

in gerichte en concrete, onderbouwde handelingsperspectieven voor beleid, organisaties en 

individuen. Onze aanpak is relevant voor beleidsmakers, bedrijven, werkgevers- en werkne-

mersorganisaties, managers, onderzoekers, consultants, professionals en medewerkers zelf. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemschets 

In een snel veranderende wereld die zich kenmerkt door technologische innovaties, demogra-

fische veranderingen en arbeidsmarktontwikkelingen, is het voor werkenden en werkzoeken-

den van groot belang dat zij over vaardigheden beschikken die hen in staat stellen om duur-

zaam op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en volwaardig te kunnen participeren in het 

arbeidsproces. Maar ook voor organisaties is het van belang dat mensen zijn toegerust met 

de juiste skills, omdat dit organisaties in staat stelt zowel nu als in de toekomst te innoveren, 

te overleven en succesvol te zijn. Met andere woorden, het belang van skills-ontwikkeling, 

duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren en ontwikkelen is urgenter dan ooit (Kool-

mees & Van Engelshoven, 2018; Kools et al., 2017; SER, 2017; Leopold et al., 2018). 

Het is dan ook niet voor niets dat een leven lang leren en ontwikkelen een terugkerend thema 

is in beleidsinitiatieven van politiek, onderzoek en organisaties (bijvoorbeeld Koolmees & Van 

Engelshoven, 2018). Echter, hoewel er veel literatuur, interventies en ideeën beschikbaar zijn 

over deze uitdaging - en veel adviezen ook navolging hebben gekregen -, lijkt een leven lang 

leren in Nederland nog geen gemeengoed te zijn (Golsteyn, 2012). Of zoals Van ’t Klooster 

(2018, p.371) het stelt: “Alles is in ontwikkeling, nu de mensen zelf nog”. 

Het ontbreekt nog aan een integraal overzichtsmodel en aanpak voor hoe organisaties de 

skills van hun medewerkers kunnen ontwikkelen. Wat zijn beïnvloedende factoren van een 

leven lang leren op verschillende niveaus (bijvoorbeeld op niveau van ecosysteem, organisa-

tie, leidinggevende, individu)? Dit overzicht is echter van cruciaal belang voor positionering, 

en om te kunnen ingrijpen en te investeren. Vaak zijn de leer- en skills-ontwikkelingsthema’s 

gericht op de rol van het onderwijs, aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, en/of (macro)beleid 

(Onderwijsraad, 2016; WRR, 2014). Dit speelt uiteraard een belangrijke rol, maar het gaat ook 

om de ontwikkeling na het onderwijs op het werk en in organisaties, het zogeheten informele 

leren of werkplekleren. 

Daarnaast lijkt de discussie vooral te gaan over welke (21st) skills noodzakelijk zijn voor de 

toekomst. Hoewel dit een interessant debat is, denken wij dat het bepalen van welke skills 

noodzakelijk zijn sterk afhankelijk is van de context, zoals de specifieke organisatie of functie 

waarin men werkt. Een algemene definitie van skills is vanzelfsprekend van belang, maar het 

in algemene termen definiëren van elke onderliggende competentie voor iedere situatie/be-

roep is onvoldoende. Aanzetten hiertoe zijn beschikbaar, maar de beschrijvingen blijven vaak 

abstract (bijvoorbeeld O*NET in de VS en ESCO in de EU). Wij denken echter dat het cruciaal 

is om een aanpak te ontwikkelen die de belanghebbenden en experts ruimte geeft zelf invulling 

te geven aan welke specifieke skills noodzakelijk zijn en vooral ook handvatten te bieden hoe 

men continu kan blijven werken aan skills-ontwikkeling. Werknemers en organisaties willen 

best investeren, bewegen en ontwikkelen, maar men moet wel weten waarom en waar men 

op in moet zetten en hoe men kan beginnen. 

Tijd dus voor een integrale skills-ontwikkelingsbenadering, waarbij we opgedane kennis, tools 

en investeringen optimaal laten renderen. Zo’n integrale skills benadering betreft een over-

zichtsmodel dat inzicht geeft in factoren die van invloed zijn op een leven lang ontwikkelen op 

diverse niveaus en bijbehorende ontwikkelingsstadia. Daarnaast biedt de benadering een 

overzicht van acties (met name TNO-instrumenten en -methoden) die kunnen worden onder-

nomen om leven lang ontwikkelen te stimuleren. We willen een gedragen, onderbouwde, toe-

pasbare, integrale skills-aanpak ontwikkelen die medewerkers en organisaties in staat stelt 

constant mee te bewegen met de hedendaagse veranderingen. 
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1.2 Drie stappen 

Wij doen dit in drie stappen: 

1. literatuurverkenning: definiëring, determinanten en uitdagingen. Op basis van state-

of-the-art literatuur en eigen onderzoek geven we een definitie van ‘skills’, bieden we een 

integraal overzicht van factoren die van invloed zijn op skills-ontwikkeling en beschrijven 

we de uitdagingen met betrekking tot skills en skills-ontwikkeling; 

2. Integraal Skills-ontwikkeling Model (ISM). Op basis van de literatuurverkenning ont-

wikkelen we een Integraal Skills-ontwikkeling Model op basis van een Skills Capability 

Maturity Framework. Dit model biedt een integraal beeld van factoren van invloed op 

verschillende niveaus in relatie tot de ‘maturity’ op het gebied van skills-ontwikkeling; 

3. onze positionering en een blik vooruit. Vervolgens beschrijven wij kort onze TNO-aan-

pak en positionering. 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de hiervoor benoemde stappen. 

1.3 Doel 

De te ontwikkelen integrale skills-aanpak sluit aan op de volgende door TNO geformuleerde 

ambitie: 

bijdragen aan de situatie dat in 2025 een Leven Lang Ontwikkelen een vanzelfspre-

kendheid is geworden voor alle werkenden, en dat dit een nuttig, leuk en een logisch 

onderdeel is geworden van het werkzame leven voor mens, organisatie en maat-

schappij. 

 

TNO wil overzicht en richting bieden in zowel het onderzoek als het maatschappelijke debat 

rondom skills-ontwikkeling, een leven lang leren en skills-matching. Onze aanpak geeft inzicht 

in gerichte en concrete, onderbouwde handelingsperspectieven voor beleid, organisaties en 

individuen. Onze aanpak is relevant voor beleidsmakers, bedrijven, werkgevers- en werkne-

mersorganisaties, managers, onderzoekers, consultants, professionals en medewerkers zelf. 
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2 Literatuurverkenning 

In dit hoofdstuk geven we onze definitie van ‘skills’ (§ 2.1), gaan we nader in op het belang 

van skills-ontwikkeling (§ 2.2), bespreken we hoe skills worden ontwikkeld (§ 2.3), bieden we 

een overzicht van de factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van skills (§ 2.4 en § 2.5) 

en gaan we in op de uitdagingen rondom skills en skills-ontwikkeling (§ 2.6). We baseren ons 

hierbij op state-of-the-art literatuur en eigen onderzoek. 

2.1 Definitie skills 

Onder ‘skills’ verstaan wij 

de kennis, vaardigheden en eigenschappen van individuen die hen in staat stellen 

om onder voortdurend veranderende omstandigheden hun taken en rollen in het 

werk succesvol uit te voeren, hierin innovatief te zijn en gedurende hun gehele leven 

duurzaam inzetbaar te blijven. 

 

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan digitale skills (bijvoorbeeld programmeren, gra-

fisch ontwerp, animatie), skills op het gebied van big data en analytische output, (sa-

men)werken met robots, systeemdenken (ook over locaties heen), virtuele communicatie en 

(net)werken via digitale platforms, proactiviteit (‘eigen regie’) en adaptief, innovatief en strate-

gisch vermogen (zie bijvoorbeeld Boersma et al., 2018; PwC, 2018). 

2.2 Belang van skills-ontwikkeling 

Demografische veranderingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de zich in rap tempo 

opvolgende technologische innovaties stellen werkgevers, werkenden en werkzoekenden in 

Nederland (en daarbuiten) in toenemende mate voor grote uitdagingen. 

2.2.1 Technologische innovaties 

De razendsnelle technologische ontwikkelingen op het gebied van onder andere automatise-

ring, robotisering en kunstmatige intelligentie zijn ervoor verantwoordelijk dat het werk en de 

organisatie van werk veranderen (McKinsey, 2018; SER, 2016; Leopold et al., 2018). Over 

het algemeen kan worden gesteld dat de routinematigheid van het werk afneemt en de com-

plexiteit van het werk toeneemt (Frey & Osborne, 2017). Er is in toenemende mate behoefte 

aan werknemers met een ‘multiskill-profiel’; mensen die beschikken over skills uit verschil-

lende vakgebieden (bijvoorbeeld skills met betrekking tot het programmeren, monitoren en 

repareren van machines) en deze in verschillende situaties kunnen toepassen (bijvoorbeeld I, 

T, Y, M skill profiles; Eckert, 2017; Hansen, 2010). Hoewel de ontwikkelingen in de ene sector 

(bijvoorbeeld industrie) beter merkbaar zijn dan in de andere sector (bijvoorbeeld onderwijs), 

zullen door de toenemende technologische mogelijkheden naar verwachting de taken en rol-

len in steeds meer sectoren veranderen en zal de vraag naar werknemers met een multiskill-

profiel steeds verder toenemen. 

2.2.2 Demografische veranderingen 

Mensen leven steeds langer en de bevolking veroudert. Hierdoor voelde de regering zich en-

kele jaren geleden al genoodzaakt de AOW-leeftijd naar boven bij te stellen. Momenteel lijkt 

er even een rem te zitten op de verdere verhoging van de AOW-leeftijd (Koolmees, 2018), 

maar op het moment dat de levensverwachting en de veroudering van de bevolking verder 

toenemen, zal de AOW-leeftijd misschien nog verder opschuiven. Het gevolg is dat mensen 
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steeds langer moeten doorwerken en organisaties hun werknemers steeds langer aan het 

werk moeten houden (PwC, 2018). Dus werkenden moeten ook tot op hogere leeftijd aan hun 

skills blijven werken om inzetbaar te blijven (leercurve oprekken). 

2.2.3 Arbeidsmarktontwikkelingen 

Hoewel in economisch goede tijden meer vaste contracten worden gegeven, is de flexibilise-

ring van de Nederlandse arbeidsmarkt een feit. Veel mensen hebben een tijdelijk contract, 

werken als zzp’er, uitzendkracht of oproepkracht, of zijn werkzaam via digitale platforms (Ver-

biest et al., 2017). Dit betekent dat er sprake is van veranderende arbeidsrelaties die vele 

vormen kunnen aannemen en organisaties, werkenden en werkzoekenden in verschillende 

rollen en posities plaatsen. Hoewel de onderlinge afhankelijkheden sterk van elkaar verschil-

len, geldt in algemene zin dat er een groeiende groep mensen is die niet meer voor langere 

periode verzekerd is van werk. Dit betekent dat er naast taak gerelateerde skills ook steeds 

meer noodzaak is skills te ontwikkelen waarmee men werk kan creëren, genereren en behou-

den, zoals bijvoorbeeld (digitale) netwerk skills. 

Behalve flexibilisering doet zich nog een ander fenomeen voor op de arbeidsmarkt. Er is na-

melijk sprake van een groot verschil tussen vraag en aanbod, vooral in de technologiesector, 

de bouw, de gezondheidszorg en het onderwijs. Werkgevers in de genoemde sectoren kun-

nen hun vacatures nauwelijks opvullen, terwijl Nederland - ondanks de economische voor-

spoed - nog steeds een relatief groot aantal werklozen heeft. Hier lijkt sprake te zijn van een 

mismatch (PwC, 2018). Skills-ontwikkeling door middel van bij- en omscholing zou hier een 

oplossing kunnen zijn, net als andere vormen van matching (bijvoorbeeld op taken en skills in 

plaats van diploma’s en functies). 

 

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat in een wereld waarin de vraag naar ‘multi-

skilled’ steeds groter wordt, mensen steeds langer moeten werken, arbeidsrelaties veranderen 

en er sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt, skills en skills-ontwikkeling niet langer 

‘nice-to-have’ zijn voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden, maar een beslissende 

factor voor succes (Manyika, 2018). Een voorwaarde om relevant te blijven, concurrerend te 

zijn, te kunnen innoveren en goed voorbereid te zijn op de veranderingen die nog gaan komen. 

Werkgevers, werkenden en werkzoekenden zijn dan ook allen gebaat bij een weldoordachte 

skills-strategie gericht op de skills van vandaag en de behoeften van morgen. Alleen dan kan 

Nederland haar economische koppositie behouden en kan de groeiende maatschappelijke 

ongelijkheid tussen de ‘sterken’, die voldoende draagkrachtig zijn om mee te kunnen komen 

en zij die de boot dreigen te missen, een halt worden toegeroepen (PwC, 2018). 

2.3 Leerproces: hoe worden skills ontwikkeld? 

2.3.1 Leren op het werk 

Skills kunnen op twee manieren worden ontwikkeld, via formeel leren en informeel leren. For-

meel leren vindt plaats via opleidingen en trainingen en wordt bewust gepland. Informeel leren 

vindt daarentegen spontaan plaats, bijvoorbeeld door het uitvoeren van nieuwe, uitdagende 

en complexe taken (Preenen et al., 2011; 2015; 2016), of via de samenwerking en interactie 

met collega’s, leidinggevenden en opdrachtgevers/stakeholders. In alle gevallen ontbreekt het 

bij informeel leren aan planning en instructie. Mensen zijn zich ook niet altijd bewust van hun 

informeel leren (Habermehl et al., 2017). Recent onderzoek laat zien dat informeel leren 85% 

van het leren op het werk beslaat (Fouarge et al., 2018). 

In het algemeen geldt dat skills-ontwikkeling het meest gebaat is bij een combinatie van for-

meel en informeel leren. Beide vormen van leren zijn dus belangrijk. Dat neemt echter niet 
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weg dat met de toenemende behoefte aan ‘on-time’ en ‘on-task’ skills-ontwikkeling het belang 

van informeel leren steeds groter wordt (Maastricht University/Habermehl et al., 2018). 

2.3.2 Leren buiten het werk 

Naast formeel en informeel leren op het werk leren mensen uiteraard ook van andere activi-

teiten, zoals cursussen (privé), zelfstudie, vrijwilligerswerk, mantelzorg en tijd met de kinderen. 

De bruikbaarheid (en daarmee de transfer) op de arbeidsmarkt van met name informeel leren 

buiten het werk is echter relatief laag (Fouarge et al., 2018). 

2.4 Determinanten van skills-ontwikkeling 

Om skills-ontwikkeling te stimuleren is het van belang om inzicht te hebben in de factoren die 

van invloed zijn op formeel en informeel leren. Deze factoren, zoals gevonden en beschreven 

in de literatuur, worden hieronder kort weergegeven. Wij beogen niet uitputtend te zijn en heb-

ben de ons inziens belangrijkste vermeld. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de 

bijbehorende literatuur. 

2.4.1 Formeel leren 

Hoewel er wereldwijd jaarlijks miljarden worden geïnvesteerd in opleidingen en trainingen, 

wordt slechts een relatief klein deel van de skills die tijdens de opleiding/training zijn geleerd 

ook werkelijk toegepast in het werk. Schattingen zijn dat direct na de opleiding/training circa 

40% van het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Dit percentage zakt na zes maanden 

naar 25% en na één jaar naar 15%. De ‘return on investment’ van formeel leren is daarmee 

laag. Vandaar dat we ons niet enkel richten op de factoren die van belang zijn om mensen 

skills bij te brengen via formele leerprocessen, maar ook op de factoren die bijdragen aan het 

toepassen van het geleerde in de praktijk (training transfer) (Maastricht University/Habermehl 

et al., 2017). 

Factoren die van invloed zijn op formeel leren en training transfer zijn (Arthur Jr et al., 2003; 

Grossman & Salas, 2011; Maastricht University/Habermehl et al., 2017): 

› behoefteanalyse (drie-stappen-proces dat in kaart brengt: de organisatiebehoeften, or-

ganisatiedoelen en organisatieproblemen (organisatieanalyse), wat deelnemers van de 

training moeten leren om hun werk goed uit te kunnen voeren (taakanalyse) en de per-

soonlijke behoeften van de deelnemer (persoonsanalyse): 

• organisatieanalyse; 

• taakanalyse; 

• persoonsanalyse; 

› kenmerken trainee: 

• cognitieve vaardigheden; 

• self-efficacy; 

• motivatie; 

• ervaren nut van de training/het geleerde; 

› ontwerp opleiding/training: 

• methode: 

- aanwezigheid rolmodel (positief en negatief gedrag); 

- mogelijkheid om te oefenen; 

- fouten management (ruimte om te experimenteren + bieden oplossingen); 

- realistische trainingsomgeving; 

• inhoud (kwaliteit én match met methode); 

• kenmerken trainer (skills, likeability); 
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› werkomgeving: 

• steun collega’s en leidinggevende; 

• voldoende materiaal, tijd en ruimte om te oefenen/geleerde toe te passen; 

• follow-up momenten na de training. 

2.4.2 Informeel leren 

Factoren die van invloed zijn op informeel leren in het werk zijn (BZK/ICTU, 2017; Van der 

Torre et al., 2018; Maastricht University/Habermehl et al., 2018; Fouarge et al., 2018): 

› individuele factoren: 

• drijfveren: 

- leeroriëntatie; 

- interesse in vakgebied; 

- persoonlijkheid (onder andere extravert, open-minded); 

- self-efficacy; 

- reflectief vermogen; 

• capaciteiten: 

- werkgerelateerde competenties; 

- leer- en werkervaring; 

› situationele factoren: 

• taakvormgeving: 

- werkdruk (kwantitatief: niet te veel, niet te weinig); 

- uitdaging; 

- taakvariatie; 

- autonomie; 

- inspraak; 

• ondersteuning: 

- ondersteuning door collega’s/leidinggevende (kennis uitwisselen, feedback, rol-

model, mentor); 

- informele organisatorische ondersteuning (leerklimaat, leercultuur, psycholo-

gische veiligheid (ruimte om te experimenteren)); 

- formele organisatorische ondersteuning (regels, processen, beleid, informatie, 

middelen (materialen, budget)); 

› samenwerking, interactie en feedback met/van externe partijen; 

› arbeidsmobiliteit (nieuwe functie, nieuwe organisatie, nieuwe sector). 

 

De factoren die van invloed zijn op formeel en informeel leren in het werk en training transfer, 

zijn samengebracht in bijlage 1. 

2.5 Uitdagingen met betrekking tot skills en skills-ontwikkeling 

Skills en skills-ontwikkeling zijn heden ten dagen onmisbaar. Een ‘leven lang leren’ vormt de 

sociale én economische zekerheid van de toekomst (Van ’t Klooster, 2018). Informeel leren 

speelt hierin een belangrijke rol. 

Hoewel de hierboven beschreven determinanten handvatten bieden om (in)formeel leren te 

stimuleren, zijn er nog diverse uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden alvorens de 

beoogde effecten (duurzame en volwaardig arbeidsparticipatie en innovatieve en succesvolle 

organisaties) kunnen worden bereikt. Enkele van deze uitdagingen staan hieronder beschre-

ven. 

 



 

TNO rapport R19018 | 060.31517/01.04.03  7 

© 2019 TNO 
 

 

Urgentiebesef en actiegerichtheid ontbreken vaak 

Op verschillende niveaus (individu, organisatie, overheid) ontbreekt het vaak nog aan urgen-

tiebesef en actiegerichtheid rondom skills-ontwikkeling. Zo hebben veel bedrijven nu goede 

werknemers nodig en lijkt de focus veelal op het aantrekken van gekwalificeerd personeel in 

plaats van het ‘re-skillen’ en ‘up-skillen’ van het zittende personeel te liggen. 

 

Inzicht verkrijgen in de skills van vandaag én morgen 

› Tot op heden lijkt er weinig oog voor én zicht op de skills die nodig zijn in de toekomst. 

Zo is er nu nog relatief veel vraag naar digitale skills ten behoeve van administratieve 

werkzaamheden, maar met de toenemende automatisering zullen banen met non-routine 

taken de overhand krijgen, waardoor steeds meer de nadruk komt te liggen op ander-

soortige digitale skills zoals grafisch ontwerpen en animatie (Djumalieva & Sleeman, 

2018). Hier dient nu al in te worden geïnvesteerd. 

› Tevens is het wenselijk om bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën ook de gevol-

gen van deze technologieën voor de arbeidsinhoud (taken, rollen) en de daaruit voort-

vloeiende skills-behoeften te inventariseren. Dit gebeurt nu nog nauwelijks, maar zou er-

aan kunnen bijdragen dat nieuwe skills-behoeften in een zo’n vroeg mogelijk stadium 

worden geïdentificeerd en geconcretiseerd (Boersma et al., 2018). 

 

Aandacht voor skills-ontwikkeling bij specifieke doelgroepen 

› Aandacht voor skills-ontwikkeling bij specifieke doelgroepen zoals flexwerkers, oudere 

werknemers en werkzoekenden is nodig. Krijgt iedereen gelijke kansen? Wie profiteert 

van skills-ontwikkeling en wie niet? Krijgen flexibele medewerkers evenveel mogelijkhe-

den als medewerkers met een vast contract? Voor veel organisaties zal het niet de moeite 

waard zijn te investeren in krachten die tijdelijk in het bedrijf zijn, bijvoorbeeld als uitzend- 

of oproepkracht. Hooguit wordt bij deze groep geïnvesteerd in de skills die nu nodig zijn 

om het werk te kunnen doen, en wordt de ‘return on investment’ veelal als nihil gezien 

wanneer het gaat om het ontwikkelen van skills van de toekomst. Mensen die niet in vaste 

dienst zijn worden op deze manier op achterstand gezet. 

› Een zelfde verschijnsel doet zich voor bij oudere werknemers. In veel bedrijven wordt 

hoofdzakelijk geïnvesteerd in jongere generaties. Ingegeven door de vele stereotype 

beelden die er over ouderen bestaan, is skills-ontwikkeling bij deze groep werknemers 

vaak geen punt van aandacht meer, terwijl zij wel geacht worden langer door te werken 

en volledig inzetbaar te zijn (Van Dam et al., 2016). 

› Hoe zorgen we ervoor dat skills en skills-ontwikkeling een aandachtspunt zijn onder werk-

zoekenden? Zijn zij ‘aan boord’ als het gaat om skills-ontwikkeling, of zitten zij in de 

wachtstand? Deze groep is er meer dan wie dan ook bij gebaat hun skills op peil te hou-

den. Hoe groter de mismatch tussen de skills van werkzoekenden wordt met de vraag op 

de arbeidsmarkt, hoe kleiner de kans is dat deze werkzoekenden nieuw werk vinden en 

behouden. 

 

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor skills-ontwikkeling? 

Actiegerichtheid rondom skills-ontwikkeling is gewenst. Maar wie neemt hierin nu eigenlijk de 

regie? Wie faciliteert en ondersteunt dit? En wie draait op voor de kosten? Is dit de werkgever, 

de werknemer, de werkzoekende, de overheid, zijn het de onderwijsinstellingen? Of is er 

sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid? En hoe werken de verschillende lokale, regi-

onale en nationale partijen hierin dan samen? Duidelijkheid over de rolverdeling van alle be-

trokken partijen kan de realisatie van een leven lang leren in een stroomversnelling brengen. 
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Reguleren van (informele) skills-ontwikkeling 

› Voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden is het van belang dat leren efficiënt ver-

loopt. Idealiter is de situatie waarin (in)formeel wordt geleerd zodanig dat de persoon 

zijn/haar skills kan uitbreiden zonder te overvragen. Dit wordt ‘stretchen’ genoemd. Door 

de snelheid waarmee de vraag naar skills verandert, bestaat echter het risico dat mensen 

worden overvraagd (BZK/ICTU, 2017). 

› Daarnaast is het van belang dat de persoon het ‘goede’ leert. Dit verdient bijzondere 

aandacht in situaties waarin informeel wordt geleerd. Omdat informeel leren plaatsvindt 

zonder sturing, bestaat het risico dat iemand het ‘verkeerde’ leert, hetgeen niet alleen 

inefficiënt is, maar ook schadelijk kan zijn (BZK/ICTU, 2017). 

 

Aansluiting onderwijs op skills-behoeften arbeidsmarkt 

Om het onderwijs te kunnen laten inspelen op de skills-behoeften vanuit de arbeidsmarkt is 

het van belang dat de gevraagde skills zo concreet mogelijk worden gemaakt en worden toe-

gespitst op specifieke taken, functies, beroepen en opleidingsniveaus. Nu worden de ‘skills 

van de toekomst’ (‘21st century skills’) vaak nog omschreven in abstracte termen, waardoor er 

nog een vertaalslag moet worden gemaakt om ze toepasbaar te maken voor concrete functies 

(Boersma et al., 2018). 

 

Aandacht voor behoefte van het Individu 

De behoefte aan ontwikkeling van skills wordt veelal aangestuurd door externe ontwikkelingen 

en behoeften. Er is weinig aandacht voor de behoeften van het individu. Op welke wijze wil 

hij/zij zich ontwikkelen en wat voegt voor hem/haar waarde toe aan het werk? Betekenisgeving 

(waarde) in het werk is echter een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid en dient 

dus een essentieel onderdeel te zijn van een leven lang leren (Van der Klink et al., 2011). 

 

Samenbrengen vraag en aanbod skills 

Het ontwikkelen van nieuwe skills is geen doel op zich, maar een middel om het aanbod (skills) 

af te stemmen op de vraag (skills-behoefte), en zo de productiviteit en het werkplezier te ver-

groten. In sommige gevallen zit de juiste persoon echter nog niet op de juiste plek en moeten 

werkgever en werknemer elkaar eerst nog vinden. Daarbij speelt ‘matching’ een cruciale rol. 

Tot op heden draait matching (bijvoorbeeld door uitzendbureaus) vooral om het matchen van 

‘diploma’s’ en ‘functies’. Het is echter de vraag of door de veranderende vraag naar skills en 

de snelheid waarmee de vraag naar skills verandert, dit nog wel de meest effectieve methode 

is om werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen. De huidige kloof tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt suggereert van niet. 

 

Binnen ‘House of Skills’ (een ecosysteem van onderwijsinstellingen, sociale partners, overheden en 

kennisinstellingen in de Metropool Regio Amsterdam) wordt momenteel geëxperimenteerd met 

nieuwe instrumenten voor (zelf)assessment, (zelf)educatie en (zelf)matching. Daarbij ligt de focus op 

‘skills’ en ‘taken’ in plaats van ‘diploma’s’ en ‘functies’. Bovendien vinden assessment, educatie en 

matching niet meer plaats op aparte ‘eilanden’, maar worden deze samengebracht onder één dak. 

Het project heeft als doel de mismatch op de arbeidsmarkt in de Metropool Regio Amsterdam te 

verkleinen en richt zich in het bijzonder op groepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zoals 

werkzoekenden, met ontslag bedreigden, laaggeletterden en statushouders (House of Skills - 

houseofskillsregioamsterdam.nl). Hoewel dit project daarmee inspeelt op enkele van de voornoemde 

uitdagingen, is de vraag wat er binnen dit experiment, maar ook breed maatschappelijk gezien, ge-

beurt met de mensen die niet gematcht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat zij niet in staat zijn zich 

de gevraagde skills eigen te maken? Hoe worden deze mensen beschermd? Is er voor hen een so-

ciaal vangnet? 
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Context: wet- en regelgeving 

Steeds vaker klinken er geluiden dat de arbeidswetgeving, cao’s, beloningsstructuren en het 

pensioenstelsel in Nederland niet zijn afgestemd op de behoeften van de werknemer van de 

toekomst. Wet- en regelgeving zouden te star zijn, waardoor op maat oplossingen (bijvoor-

beeld de mogelijkheid om pensioengeld te gebruiken voor een opleiding of voor het overbrug-

gen van een periode tussen twee banen) onvoldoende mogelijk zijn (PwC, 2018). Hervormin-

gen op dit gebied zouden zowel formeel leren (door middel van opleiding) als informeel leren 

(in een nieuwe baan met andere taken) wellicht makkelijker én aantrekkelijker kunnen maken. 
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3 Het Integrale Skills-ontwikkeling Model (ISM) 

3.1 Introductie ISM 

Het voorgaande hoofdstuk geeft een overzicht van factoren en uitdagingen die van invloed 

zijn op het ontwikkelen van skills van medewerkers. Deze factoren en uitdagingen bevinden 

zich op verschillende niveaus, zoals individu, werk, leidinggevende en organisatie. Verder zijn 

een aantal processen en stappen beschreven die duiden hoe leren in z’n werk gaat. Tot slot 

zijn er nog een aantal belangrijke uitdagingen met betrekking tot skills-ontwikkeling genoemd. 

In navolging hiervan presenteren wij een Integraal Skills-ontwikkeling Model (ISM) dat reke-

ning houdt met de verschillende niveaus die van invloed zijn op skills-ontwikkeling, alsmede 

de ‘maturity’ fases van skills-ontwikkeling. Het ISM is gebaseerd op bovenstaande inzichten 

(determinanten formeel en informeel leren), de ‘capability maturity approach’ (Corsi & Neau, 

2015) en aangevuld met kennis van TNO. 

Het ISM heeft twee doelen: 

1. mensen en organisaties helpen om inzicht te krijgen in waar men staat qua skills-ontwik-

keling, en in hoeverre daar nog verbetering in mogelijk is, en 

2. mensen en organisaties helpen om inzicht te krijgen in welke factoren men kan en wil 

inzetten om skills-ontwikkeling te stimuleren en welke concrete interventies men hiervoor 

kan gebruiken. 

 

Het model is weergegeven in tabel 3.1. In de eerste twee horizontale rijen staan de ‘invloed-

niveaus’: dit zijn de verschillende niveaus die van invloed zijn op skills-ontwikkeling. In de 

linker kolom staan drie ‘skills-niveaus’, aflopend in ‘maturity-level’: ‘skilled for the future’. 

‘skilled’ en ‘under skilled’. Voor elk invloedniveau is gedefinieerd wat een bepaald skills-niveau 

inhoudt. 

In de meest rechterkolom kan men de organisatieresultaten benoemen die men wil bereiken 

met de skills-ontwikkeling. Wij hebben hier een aantal voorbeelden ingevuld. 

Verder is in het ISM per invloedniveau een aantal aanpakken en voorbeeldprojecten van TNO 

beschreven voor hoe men skills-ontwikkeling kan stimuleren. 

De basisgedachte is dat de factoren op de verschillende invloedniveaus tezamen integraal het 

skills-niveau bepalen. In de ideale situatie zou men aan alle ‘knoppen’ willen kunnen draaien, 

maar in de praktijk zal dit niet kunnen. Gelukkig kan ook per invloedniveau een optimaal skills-

niveau (‘skilled for the future’) worden bereikt. Wel moeten de factoren op de verschillende 

niveaus onderling in balans zijn, omdat deze elkaar onderling beïnvloeden. Alle factoren teza-

men kan men zien als de elementen die de skills-ontwikkelpotentie van organisaties bepalen. 

In paragraaf 3.3 beschrijven we een kort stappenplan hoe men het ISM kan inzetten. 
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Tabel 3.1 Het Integrale Skills-ontwikkeling Model (ISM) 

Factoren van 

invloed: Omgeving Beleid Onderwijs Ecosystemen Organisatiecontext Individu Resultaten 

 Economie 

Globalisering 

Technologie 

Demografie  

Regelgeving 

Instrumenten 

Kennisdeling 

Geld 

 

Opleiding 

Onderwijsmodel 

 

 

Samenwerking 

Aansluiting 

Matching 

 

 

Technologie 

Platforms 

Tooling 

Soft-/hardware 

Big data, AI 

Virtual reality 

Gaming 

Robotics 

Organisatie 

Strategie 

Externe oriënta-

tie 

Leercultuur 

Structuur pro-

cessen 

Middelen (geld) 

Programma’s 

Training 

Werk, Taken 

Werkomgeving 

Functies 

Uitdagende ta-

ken (JCM) 

Autonomie (Ka-

rasek) 

Leerrijke werk-

omgeving 

Combibanen 

Teams  

Zelfsturend  

Agile 

Mindful teams 

Psychological 

safety 

 

Leidingge-

vende, col-

lega’s 

Coachend lei-

derschap 

Steun 

Psychological 

contract 

Mentoring 

 

Demografisch 

Persoonlijkheid 

Doelorientatie 

Motivatie 

GRIT 

Self efficacy  

Copingstijlen 

Job crafting 

Doelen stellen  

 

 

 

 

Skill Maturity 

Level: 

           

Skilled for the 

future = voldoet 

aan nu én toe-

komstige situa-

tie  

= TNO definitie 

2.1 

Open, stabiele 

wereld met al-

lerhande midde-

len en resour-

ces (standaard 

en innovatief) 

voor leren, 

waarin structu-

reel wordt sa-

men gewerkt. 

Beleid dat le-

venslang ont-

wikkelen struc-

tureel faciliteert. 

Onderwijs dat 

levenslang ont-

wikkelen stimu-

leert (onder 

meer leren te 

leren en lerende 

houding). 

Structurele en 

strategische sa-

menwerking on-

derwijs, over-

heid en praktijk 

onder andere 

via skills labs, 

gezamenlijke 

ontwikkeltrajec-

ten.  

 

 

Technologie 

wordt optimaal 

benut ter onder-

steuning van le-

venslang ont-

wikkelen. 

Bij ontwikkeling 

nieuwe techno-

logieën (in pri-

maire proces) 

wordt direct re-

kening gehou-

den met de be-

nodigde skills.  

 

Leren en ont-

wikkelen zijn in-

tegraal verwe-

ven in de strate-

gie, organisatie, 

structuur en cul-

tuur.  

Werkomgeving 

en taken zoda-

nig ingericht dat 

die leven lang 

ontwikkelen sti-

muleren; skills-

intensieve werk-

plekken. 

Teams zodanig 

werkend dat die 

levenslang 

ontwikkelen 

stimuleren; 

zelfsturend, 

multidisciplinair, 

veilig én 

reflectief. 

Leidinggevende 

stimuleert en 

faciliteert, is 

rolmodel, maar 

weet ook steun 

van ‘boven’ te 

vergaren om 

medewerkers te 

ondersteunen. 

Heeft positieve 

leeroriëntatie, 

en motivatie en 

21st century 

skills. Geloof in 

eigen kunnen, 

durft fouten te 

maken.. 

Constante 

innovatie en 

verbetering 

producten, 

diensten, 

organisatie, 

processen; 

voortdurend 

anticiperend op 

toekomst. 

Duurzame 

inzetbaarheid 

van 

medewerkers 

wordt als 

cruciaal 

onderdeel 

gezien van 

organisatieprest

aties 
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Factoren van 

invloed: Omgeving Beleid Onderwijs Ecosystemen Organisatiecontext Individu Resultaten 

Skilled = vol-

doet aan hui-

dige situatie 

Open, stabiele 

wereld met 

standaard mid-

delen en re-

sources voor le-

ren, waarin wei-

nig wordt sa-

mengewerkt. 

Beleid dat ad 

hoc, situatie ge-

bonden ontwik-

kelen faciliteert. 

Vooral gericht 

op korte termijn 

knelpunten, 

minder aan-

dacht voor 

lange termijn 

structurele op-

lossingen. 

 

Onderwijs dat 

ad hoc, situatie 

gebonden ont-

wikkelen stimu-

leert. 

Statische, ad 

hoc samenwer-

king onderwijs, 

overheid en 

praktijk. 

Technologie 

wordt af en toe 

benut ter onder-

steuning van le-

venslang ont-

wikkelen.  

Bij ontwikkeling 

nieuwe techno-

logieën (in pri-

maire proces) 

wordt pas in 

een later sta-

dium gekeken 

naar de impact 

op werkenden.  

 

Leren en ont-

wikkelen zijn in 

beperkte mate 

onderdeel van 

de strategie, or-

ganisatie, struc-

tuur en cultuur. 

De intenties zijn 

er bijvoorbeeld 

wel, maar korte 

termijn presta-

ties en pro-

bleemoplossing 

drukken het le-

ren en ontwik-

kelen naar de 

achtergrond. 

Werkomgeving 

en taken in be-

perkte mate in-

gericht om le-

ven lang ontwik-

kelen te stimu-

leren; weinig 

skills-intensieve 

werkplekken. 

Teams zijn zo 

ingericht dat ze 

levenslang 

ontwikkelen 

gedeeltelijk 

stimuleren; in 

beperkte mate 

zelfsturend 

en/of 

multidisciplinair 

en/of veilig 

en/of reflectief. 

Leidinggevende 

reageert 

reactief op 

situatie, 

management en 

medewerkers. 

Richt zich 

vooral op skill 

behoeften van 

de huidige 

situatie. Fouten 

maken moet 

kunnen, maar 

het wordt toch 

meegenomen in 

beoordelingen 

Heeft de juiste 

skills voor de 

huidige situatie. 

Gematigd 

positieve 

leeroriëntatie en 

motivatie. 

Redelijk geloof 

in eigen 

kunnen, durft 

weinig fouten te 

maken. 

Sporadische 

innovatie en 

verbetering 

producten, 

diensten, 

organisatie, 

processen; 

veelal reactief.  

 

Under skilled = 

voldoet niet aan 

huidige situatie 

Gesloten, insta-

biele wereld 

met onvol-

doende midde-

len en resour-

ces voor leren, 

waarin niet 

wordt samenge-

werkt. 

Beleid dat ont-

wikkelen niet fa-

ciliteert. Bijvoor-

beeld omdat 

vele stakehol-

ders een rol 

hebben, maar 

niemand echt 

de verantwoor-

delijkheid pakt 

Onderwijs dat 

zich primair 

richt op het een-

malig aanleren 

van beroeps-

vaardigheden 

en er onbewust 

van uitgaat dat 

die decennia-

lang van toege-

voegde waarde 

zijn. 

Geen samen-

werking onder-

wijs, overheid 

en praktijk. Alle 

partijen richten 

zich op hun 

specifieke deel-

verantwoorde-

lijkheid en rich-

ten zich onvol-

doende op het 

grotere geheel 

Technologie 

wordt niet ont-

wikkeld en niet 

benut ter onder-

steuning van le-

venslang ont-

wikkelen. 

Bij ontwikkeling 

nieuwe techno-

logieën (in pri-

maire proces) 

wordt geen re-

kening gehou-

den met impact 

op werkenden. 

 

Leren en ont-

wikkelen maken 

geen deel uit 

van de strate-

gie, organisatie, 

structuur en cul-

tuur. Bijvoor-

beeld doordat 

een organisatie 

kiest voor kort 

durende flexi-

bele contracten, 

waardoor inves-

teren minder in-

teressant is, 

Werkomgeving 

en taken niet in-

gericht om le-

ven lang ontwik-

kelen te stimu-

leren; geen 

skills-intensieve 

werkplekken. 

Bijvoorbeeld 

omdat taken al-

leen worden 

verdeeld naar 

wat mensen 

goed kunnen en 

niet wat men-

sen willen leren.  

Teams zijn zo 

ingericht dat ze 

levenslang 

ontwikkelen niet 

stimuleren; niet 

zelfsturend, niet 

multidisciplinair, 

onveilig én niet 

reflectief. 

Leidinggevende 

reageert niet op 

situatie, 

management en 

medewerkers. 

Richt zich niet 

skill behoeften 

van de 

toekomstige, 

noch huidige 

situatie.e 

Heeft niet eens 

de juiste skills 

voor huidige 

situatie omdat 

er in het 

verleden 

onvoldoende is 

geïnvesteerd in 

ontwikkeling. 

Negatieve 

leeroriëntatie en 

motivatie. Geen 

geloof in eigen 

kunnen, durft 

geen fouten te 

maken. 

Geen innovatie 

en verbetering 

producten, 

diensten, 

organisatie, 

processen; 

veelal passief. 

Bijvoorbeeld 

omdat men 

streeft naar 

minimale kosten 

of omdat er 

onvoldoende 

aandacht is 

voor de 

toekomst. 
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Factoren van 

invloed: Omgeving Beleid Onderwijs Ecosystemen Organisatiecontext Individu Resultaten 

Aanpak 

 

Scenario-ana-

lyse 

Impact As-

sessment 

Warning sys-

tems 

 

Agendering op 

maatschappe-

lijke en politieke 

agenda  

Governance 

(co-creërend 

beleid ontwikke-

len) Bewustwor-

ding creëren 

publiek 

Beleidsinstru-

menten 

Beleidsevalua-

tie/monitoring 

Ervaringsgericht 

leren 

Projectgestuurd 

leren 

Leer-werktrajec-

ten 

Skills labs 

Skills ecosys-

temen 

Living labs 

Skills-matching 

MOOCS 

Gaming  

AR/VR 

Inclusieve tech-

nologie 

User centred 

design  

WPI bij intro-

ductie nieuwe 

technologie 

Workplace In-

novation 

Lerende organi-

saties 

Verander ma-

nagement 

Leerrijke werk-

omgeving 

Job-redesign 

Job crafting en 

carving 

Assessments 

Coaching 

Feedback 

Mindfulness 

Assessments 

Coaching 

Training 

 

Assessments 

Coaching 

Training 

Learning by 

doing 

Challenging 

tasks 

 

Voorbeeld pro-

jecten TNO 

(selectie) 

Technologie Im-

pact Methode 

(TIM)s 

Technologie en 

werk (UWV)  

Rif Wendbaar 

vakmanschap 

Roadmap Soci-
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3.2 Hoe kan het ISM worden gebruikt? 

Onze aanpak is relevant voor beleidsmakers, bedrijven, werkgevers- en werknemersorgani-

saties, managers, onderzoekers, consultants, professionals en medewerkers zelf. Het ISM 

kan op diverse wijzen van nut zijn. 

Allereerst is het een kader en framework om in dialoog te gaan. Het ISM geeft een overzicht 

om in gesprek te gaan over welke factoren van invloed zijn op een leven lang leren, en welke 

methodieken en interventies beschikbaar zijn. TNO heeft verschillende rollen en interventies 

ontwikkeld op de verschillende niveaus. Daarnaast kan het model helpen om inzichten en 

mogelijke oplossingsrichtingen te genereren voor eerdergenoemde uitdagingen. 

Het biedt tevens een goede basis om leven lang ontwikkelen gezamenlijk en integraal aan te 

pakken. Op alle niveaus moet in principe actie worden ondernomen om skills-ontwikkeling te 

faciliteren. Het ISM kan gebruikt worden in vijf stappen voor onder andere organisaties, be-

leidsmakers, managers, professionals: 

1. Bepaal jouw trends en ambities: 

1.1. Bepaal welke trends op jouw van invloed zijn: waarom is het werken aan je skills of 

die van je medewerkers nodig? 

1.2. Bepaal je ambities en te behalen resultaten met betrekking tot skills-ontwikkeling: 

welke richting gaat de organisatie op en welke skills zijn in de toekomst nodig? Hoe 

past dit bij de skills van nu ((mis)match)? 

1.3. Bepaal op welke invloedniveau(s) je wilt en kunt inzetten. Met deze invloedniveaus 

ga je in Stap 2 aan de slag. 

2. Meet en analyseer waar je staat: 

2.1. Meet waar je staat op de geselecteerde invloedniveaus. Doe dit bijvoorbeeld aan de 

hand van relevante vragenlijsten, bedrijfsinformatie, of interviews met betrokkenen. 

2.2. Analyseer en bepaal aan de hand van de meetresultaten waar je staat: ben jij of is 

jouw organisatie ‘skilled for the future’? 

2.3. Bepaal waar je wilt ingrijpen: aan welke knoppen (invloedniveaus) kun je draaien om 

‘skilled for the future’ te worden? 

3. Inventariseren en mobiliseren: 

3.1. Inventariseer hóe je op jouw geselecteerde invloedniveau(s) kunt ingrijpen: waar zit-

ten mogelijkheden voor verbetering, wat of waar is beschikbare kennis, welke aan-

pakken zijn er beschikbaar? Waar zitten eventuele lacunes? 

3.2. Mobiliseer resources: is er voldoende tijd, geld en motivatie (en eventuele andere 

middelen) aanwezig om aan de slag te gaan? Hoe ga je om met eventueel belem-

merende factoren? 

4. Plannen, aan de slag (implementeren) en evalueren: 

4.1. Maak een plan en organiseer dit: hoe ga je je plan uitvoeren, welke middelen heb je 

nodig en met wie ga jet het doen? 

4.2. Ga aan de slag: voer je plan uit! 

4.3. Evalueer regelmatig of je nog op de goede weg zit en pas je plan waar nodig aan. 

5. Inbedden en vooruitkijken: 

5.1. Zorg voor een goede inbedding van de genomen acties in de organisatie. 

5.2. Kijk continu vooruit: alleen dan ga je van jouw organisatie echt een lerende organi-

satie maken die ‘skilled for the future’ is en blijft. 
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4 TNO-positionering en kennisvragen 

4.1 Wat heeft TNO te bieden op het gebied van skills-ontwikkeling 

Als onderzoeksinstelling ontwikkelt TNO kennis en vertaalt deze kennis naar praktische toe-

passingen, zoals concrete aanpakken, interventies en tools. Wij monitoren en evalueren de 

effectiviteit van deze toepassingen en dragen actief bij aan disseminatie, borging en valorisa-

tie. 

Op het gebied van skills: 

› onderzoeken wij factoren die van invloed zijn op skills-ontwikkeling; 

› ontwikkelen we analysetools en methodieken voor een leven lang leren; 

› valideren en certificeren wij methodieken; 

› verbinden wij partijen op het grensvlak van bedrijfsleven, onderwijs en beleid; 

› zetten wij publiek-private samenwerkingsverbanden en living labs op; 

› valideren en certificeren wij methodieken; 

› ontwikkelen we analysetools en methodieken voor een leven lang leren. 

 

Meer concreet doet TNO het volgende: 

1. impactanalyse: 

› wat voor gevolgen hebben technologische ontwikkelingen voor de taken en compe-

tenties van de toekomst per functie, beroep, of sector? 

2. monitoring: 

› via de TNO monitors NEA, ZEA, WEA, STREAM, CODI kunnen wij diverse skills 

variabelen monitoren; 

3. road mapping: 

› wat voor lijnen moeten worden uitgezet; 

› wat zijn de te nemen stappen over tijd; 

› hoe bewaken we dit proces? 

4. inventariseren en diagnosticeren: 

› welke skills hebben we op dit moment in de organisatie; 

› welke skills hebben we in de toekomst nodig? 

5. matching: 

› in hoeverre komen de skills van medewerkers overeen met de taken van de toe-

komst; 

› hoe kan ervoor worden gezorgd dat de skills van medewerkers zich ontwikkelen 

richting de taken van de toekomst; 

› kunnen we intersectorale mobiliteit stimuleren door organisaties en medewerkers te 

matchen op taken en skills? 

6. ontwikkeling instrumenten en aanpakken: 

› aanpakken om bewustwording/gedragsverandering bij individuen te stimuleren; 

› technologische ondersteuning voor skills-ontwikkeling en verhogen van de aanslui-

ting tussen het individu en het werk (‘person-job fit’); 

› digitalisering van kennis, vragenlijsten en tooling, zodat deze op een laagdrempelige 

manier beschikbaar zijn voor de praktijk; 

› interventies en aanpakken om een lerende organisatie en skills-intensieve werkplek-

ken ter creëren. 
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4.2 Kennisvragen op het gebied van skills-ontwikkeling 

Met betrekking tot skills-ontwikkeling zien wij twee belangrijke kennisvragen in het maatschap-

pelijke debat gebaseerd op het Integrale Skills-ontwikkeling Model, bestaande literatuur en de 

marktvraag: 

1. Hoe kunnen we individuele competenties ontwikkeling stimuleren?  

Hoe kunnen we individuele competenties ontwikkeling, en in het bijzonder ondernemend 

werknemerschap, oftewel intrapreneurship, stimuleren? In het licht van de discussie 

rondom welke ‘21st century skills’ noodzakelijk zijn, is ondernemend werkgedrag 

(Preenen et al., 2014; 2015; Stam et al., 2012) een interessant onderwerp om nader te 

onderzoeken. Het lijkt in de toekomst van belang dat werknemers binnen en buiten orga-

nisaties zichzelf ondernemender (proactief, innovatief, enig risico-nemend) kunnen op-

stellen en dat organisaties en beleidsmakers dit faciliteren. Intrapreneurship is positief 

gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid en ‘work engagement’ van medewerkers (A+O 

fonds Rijk, Gawke et al., 2017) en individuele, alsmede organisatieprestaties (Carrrier, 

1994; Seibert et al., 2001). Over intrapreneurship in relatie tot een leven lang ontwikkelen 

is echter nog relatief weinig bekend; 

2. Vereist nieuwe technologie andere vaardigheden van individuen, andere functies, veran-

dertrajecten en (organisatie)contexten?  

Technologie kan een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van levenslang ontwikkelen 

en het leren van nieuwe skills. Daarnaast zal nieuwe technologie andere vaardigheden 

eisen van werkenden. Met betrekking tot de ondersteuning van technologie voor leven 

lang ontwikkelen is veel mogelijk. Hierbij kan men denken aan online kennis, tests, vi-

deo’s, cursussen en platforms, leren en samenwerken op afstand, ‘wisdom of the crowd’, 

gaming, inzet van virtual en augmented reality en ‘wearables’, technologische ondersteu-

ning bij werkzaamheden (bijvoorbeeld robots, visueel), en technology-human innovation 

learning labs (bijvoorbeeld Sharehouse). 

 

Over de vraag of en in hoeverre nieuwe technologie, digitalisering en robotisering andere 

vaardigheden van werkenden, andere functies, verandertrajecten en (organisatie)contexten 

vereisen is nog relatief weinig bekend. 
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Bijlage 1 Factoren van invloed op formeel en infor-
meel leren in het werk en training transfer 
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