
 
 

 

 

Arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in 2019 door Matchcare, in samenwerking met Zuyd 
Hogeschool, VISTA College, Ca-ICT en KPN ICT Consulting 

 

 

 

 

 

Auteurs: Rijk Rijkse, Ilse Schrijver, Misja Bakx en Cheryl Weil 

 Matchcare, Zuyd Hogeschool Lectoraat Employability 

Postadres: Postbus 732 

 3430 AS Nieuwegein 
Telefoon:  06 - 51107566 

Fax:  030 – 602 94 29 

 

E-Mail:  info@matchcare.nl 

Internet:  www.matchcare.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@matchcare.nl
http://www.matchcare.nl/


 

2 
Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de Provincie Limburg 

Inhoud 

1. Inleiding ............................................................................................................................... 3 

2. Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de regio ........................... 5 

2.1 Industry 4.0 ............................................................................................................................................. 5 

2.2 Algemene schets arbeidsmarkt in Limburg ............................................................................................. 8 

2.3 Ontwikkelingen in banen door digitalisering ........................................................................................ 13 

2.4 Employability & Industry 4.0 ................................................................................................................. 15 

2.5 Verkenning vraag versus aanbod .......................................................................................................... 23 

2.6 ‘Intersectorale’ loopbanen.................................................................................................................... 25 

2.7 Aansluiting opleidingen op de regionale arbeidsmarkt ........................................................................ 31 

3. Conclusies en aanbevelingen............................................................................................. 33 

Literatuurlijst ............................................................................................................................ 35 

Bijlage 1: Resultaten beschikbaar via Dashboards op Leo ....................................................... 36 

Bijlage 2: Toelichting Kwantitatieve onderzoeksmethode ...................................................... 40 

Bijlage 3: Toelichting Kwalitatieve onderzoeksmethode ......................................................... 44 

Bijlage 4: Deelnemers focusgroepen en interviews ................................................................. 45 

  



 

3 
Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de Provincie Limburg 

1. Inleiding 
 
De digitalisering van economie en maatschappij voltrekt zich in hoog tempo. ICT is steeds meer 

vervlochten met de kernactiviteiten van ondernemingen, overheden en instellingen in de publieke en 

private sector (Oulton, 2010). De grens tussen ‘de ICT’ers’ en overige beroepen vervaagt hierdoor 

steeds meer (Evangelista e.a, 2014). Deze ontwikkeling zet druk op de beschikbaarheid van voldoende 

aanbod van personeel voor de ICT-sector. Het heeft echter ook gevolgen voor de kwalitatieve eisen 

waaraan aanbod op de arbeidsmarkt moet voldoen; van ICT-ers worden, naast actuele ICT-

vaardigheden, ook steeds meer generieke vaardigheden verwacht en worden er ‘nieuwe’, hogere eisen 

gesteld aan ICT-professionals. Daarnaast heeft digitalisering impact op vrijwel alle banen, doordat 

digitale vaardigheden op steeds meer plekken verwacht worden en doordat werk ook anders 

georganiseerd wordt. 

Het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (hierna CA-ICT) heeft daarom een arbeidsmarktonderzoek laten 

uitvoeren in drie arbeidsmarktregio’s: Midden-Utrecht, Zuid-Limburg en de Achterhoek. We 

beschrijven in dit rapport de activiteiten en bevindingen in en van de provincie Limburg. 

 

Doelstelling van het onderzoek (CA-ICT) 

Het doel van dit onderzoek is om de informatiepositie en kennisbasis van samenwerkingspartners in 

de regionale arbeidsmarkt te verbeteren, waardoor de aansluiting tussen vraag en aanbod op de 

regionale arbeidsmarkt voor ICT’ers wordt versterkt. Omdat het effect van digitalisering zich niet 

beperkt tot ICT'ers, worden ook andere richtingen en beroepen belicht. 

Met dit project wordt op een actieve manier gedetailleerde informatie aangeboden waarmee gericht 

beleid kan worden gevoerd om de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Het 

individu zal middels gepersonaliseerde informatie nog meer in staat zijn om regie te voeren over de 

eigen loopbaan. 

 

Regionale verdieping in arbeidsmarktregio ’s Limburg 

In de regio Limburg werkt Matchcare samen met Zuyd Hogeschool lectoraat Employability, Vista 

College, Leo-Loopbaan, Etil en Provincie Limburg. Het arbeidsmarktonderzoek verbindt de 

stakeholders in de regio en sluit aan op beleidsinitiatieven gericht op eigen regie bij de burger, een 

Leven Lang Leren en initiatieven op het gebied van Human Capital.  
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In de huidige samenwerking met stakeholders is in de stuurgroep 

voor de regionale verdieping gekozen om drie vakgebieden te 

belichten: ICT, Financiën & verzekeringen en Personeel, gedrag en 

maatschappij, omdat uit wereldwijd onderzoek (Manpower, 2019) 

blijkt dat deze sectoren het sterkst beïnvloed worden door 

digitalisering. Met dit verdiepend onderzoek, uitgevoerd door 

Matchcare (kwantitatief) en het Lectoraat Employability van Zuyd 

Hogeschool (kwalitatief en deskresearch), is middels kwantitatieve 

(regionale) data, literatuurstudie, focusgroepen en diepte-interviews 

een beeld gegeven van de impact die digitale ontwikkelingen hebben 

op de gevraagde vaardigheden, talenten en digitale kennis en skills.  

Het Arbeidsmarktonderzoek geeft inzicht in de regionale 

arbeidsmarkt; het totale project bestaat uit een regionale 

inventarisatie, analyse en organisatie van het huidige en toekomstige 

aanbod, vraag en opleidingsaanbod. Bronnen zijn Jobfeed 

(vacatures), CBS (werkenden), DUO (studenten per opleiding), UWV 

(wensbanen en werkervaring van werkzoekenden), Matchcare 

(beroepenmodel).  

De onderzoeksresultaten bieden een basis voor verbetering van de 

uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in de deelnemende 

arbeidsmarktregio’s in Limburg. Dit beoogd resultaat krijgt zijn vorm 

in de arbeidsmarktdashboards op mijnleo.nl en leo-connect.nl . 

Hiermee heeft de burger een instrument in handen om een eigen 

koers te bepalen in zijn of haar loopbaan en deze ook zelf beter te 

organiseren. De burger krijgt actuele, op maat gesneden regionale 

informatie die hem verder helpt om loopbaanbeslissingen te nemen. 

Werkgevers hebben rechtstreeks zicht op talent in de regio en 

kunnen zich positioneren richting burgers. Het onderwijs heeft zicht 

op de vraag in de regio en kan hierop inspelen met het 

opleidingsaanbod. Het sociaal domein krijgt zicht op de 

mogelijkheden van re-integratie van uitkeringsgerechtigden, ook al is 

deze laatste stakeholder niet bij de stuurgroep aangesloten. 

 

 

De aanpak onderscheidt 

zich door, naast beroepen 

en vakgebieden, ook 

talenten en 21e eeuwse 

vaardigheden, digitale 

vaardigheden en kennis te 

belichten. Doordat alle 

bronnen aan het 

beroepen-model van 

Matchcare worden 

gekoppeld, kunnen 

vergelijkingen gemaakt 

worden tussen vraag en 

aanbod. Ook zijn, in 

samenwerking met KPN 

ICT Consulting, de eerste 

stappen gezet om met 

machine learning de 

inhoud van (vacature-) 

teksten te analyseren. 

Daarnaast worden 

resultaten van 

kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek aan elkaar 

verbonden. 

Het onderzoek 
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2. Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in 

de regio 
 

2.1 Industry 4.0 
Door de tijd heen is er een duidelijke verschuiving van de rol van ICT zichtbaar. Eerst was ICT een 

aparte sector, vervolgens kwamen ICT-beroepen in andere sectoren terecht en daarna ICT-

competenties in andere beroepen (Dialogic en Matchcare, 2015).  

 

 

Figuur 1: de veranderende rol van ICT op de arbeidsmarkt door de jaren heen (bron: Dialogic/Matchcare, 2015) 

Door de nieuwe industriële revolutie raakt ICT steeds meer verweven in andere toepassingsgebieden 

en daardoor zijn digitale vaardigheden steeds meer in andere beroepen nodig. 

Toegepaste ICT zit in elke sector. Als je het hebt over het robottraject wat we 

gedaan hebben in de zorg, dat is een mooi voorbeeld van toegepaste ICT. De 

verzorgenden moeten dan nieuwe vaardigheden opdoen, getraind worden. Ze 

worden robotiers.” 

Mike van Rijkswijk, Innovatiestrateeg 

Deze nieuwe industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 of Smart Industry genoemd (Corporaal e.a., 

2018), bestaat uit een samensmelting van drie typen technologische ontwikkelingen: 

1. Automatisering met als doel uitvoering van productiewerk, zoals robots, Augmented Reality. 

2. Digitalisering van product- en procesinformatie door sensoren en informatietechnologie, 

zoals big data. 

3. Verbindende technologieën, waarmee productieapparatuur en mensen aan elkaar 

verbonden worden, zoals smart supply chain. 
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Smart Industry zorgt voor een fundamentele transformatie in de arbeidsmarkt zowel in kwalitatieve 

als kwantitatieve zin (Gratton, 2011).  Technologie verandert functies binnen organisaties of laat 

deze verdwijnen (Stoffers & Biemans, 2017).  

 

2.1.2 Industry 4.0 in Limburg 

De verschuiving van ICT naar andere sectoren vindt ook in Limburg plaats.  Uit de Sociale Innovatie 

Monitor Limburg (Stoffers et al, 2019) blijkt dat Limburgse organisaties verwachten dat ruim 65% van 

de taken binnen organisaties in samenhang met technologie uitgevoerd zal gaan worden en dat naar 

verwachting 1 op de vijf taken in de toekomst geheel wordt overgenomen door technologie. 

Bijna de helft van de Limburgse organisaties maakt reeds gebruik van cloud computing en big data 

(Stoffers et al, 2019). Een kwart van de Limburgse organisaties is daar sinds vorig jaar mee bezig, en 

bijna 40% geeft aan het komende jaar nieuwe technologieën te introduceren in de organisatie. Uit 

literatuurstudie en het kwalitatieve onderzoek komen de volgende ontwikkelingen per sector naar 

voren.  

Financiën en verzekeringen 
Personeel, gedrag en 
maatschappij 

ICT 

Digitalisering  Digitalisering Cybersecurity 

Big data  People Analytics  Cloud  

Blockchain Privacy en databeveiliging Privacy 

Fintech Artificial Intelligence  Innovatie 

Meervoudige waardecreatie     

Tabel 1: Technologische ontwikkelingen per sector, bron Zuyd Hogeschool 

De digitale ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de functies binnen organisaties, maar ook 

op de verhoudingen binnen sectoren zelf. Zo heeft er in de laatste vijf jaar een verschuiving 

plaatsgevonden van ICT-bedrijven naar met name organisatie-adviesbureaus.  

 

 

“De vraag van onze klant is veranderd. We kregen vroeger de vraag ‘lever ons een 

persoon die ons kan helpen bij de implementatie van ons systeem’. Nu wordt er 

meer gevraagd naar een regisseur die helpt om de verandering te realiseren.  We 

ontwikkelen ons als bedrijf van ‘klusbus’ naar ‘regisseur’.”   

Sven Kort, Innervate 
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In onderstaande figuur is deze ontwikkeling zichtbaar voor een selectie van sectoren met de meeste 

vacatures.  

 

Figuur 2: vraag naar ICT’ers  in Limburg per sector, in percentages tov de totale vraag naar ICT’ers (bron Matchcare)  

 

De impact van digitalisering is ook afhankelijk van het profiel van de regio. Wanneer sectoren die 

sterk beïnvloed worden door digitalisering meer of minder vertegenwoordigd zijn in de regio, zal de 

impact van digitalisering daardoor ook kunnen variëren. Om gericht beleid op regionaal niveau te 

kunnen voeren is dus een regionale duiding van de arbeidsmarkt benodigd. Ook het individu is 

gebaat met regionale informatie over de arbeidsmarkt. Loopbanen van mensen zijn grotendeels 

regionaal georganiseerd omdat wonen, werken en opleiden in grote mate in de regio plaatsvindt. 
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Advisering op het gebied van informatietechnologie

Organisatie-adviesbureaus

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Arbeidsbemiddeling
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Groothandel in computers, randapparatuur en
software
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2.2 Algemene schets arbeidsmarkt in Limburg 

 

2.2.1 Limburg versus Nederland 

We schetsen op hoofdlijnen wat de kwantitatieve verschillen op de arbeidsmarkt in Limburg zijn ten 

opzichte van het landelijke beeld. In Limburg is de arbeidsmarkt in zijn totaliteit niet bijzonder 

gespannen. De totale vraag is ten opzichte van het aanbod niet veel groter dan door het huidige 

aanbod ingevuld zou kunnen worden. Kwalitatieve verschillen tussen vraag en aanbod zijn in deze 

algemene schets niet meegenomen. In paragraaf 2.5 wordt dit 

voor drie vakgebieden verder toegelicht. 

Vraag op de arbeidsmarkt 

In Limburg vertonen vacatures qua aantallen een vergelijkbare 

trend met de landelijke trend. De economische ontwikkelingen 

lijken in hoofdlijnen niet af te wijken van de rest van Nederland, 

waardoor de stijgingen en dalingen in het volume van de vraag 

vergelijkbaar zijn. 

Wat betreft de verdeling van de vakgebieden zijn er in Limburg in 

verhouding meer vacatures zijn (ten opzichte van landelijk) voor 

de vakgebieden Industrie en ambachten en Inkoop, logistiek en 

vervoer. Gemeten over de laatste zes kwartalen zien we 13% van 

de vacatures in Limburg voor Industrie en ambachten (tegenover 

9% landelijk) en 16% voor Inkoop, logistiek en vervoer (tegenover 

11% landelijk). 

Minder vertegenwoordigd in de vraag zijn vooral de vakgebieden 

Bouw, architectuur en infratechniek (7% tegenover 9% landelijk) 

en ICT (4% tegenover 7% landelijk). Het vakgebied ICT is 

meegenomen in het regionale verdiepende onderzoek; in de 

andere twee ‘focusvakgebieden’ (Financiën en verzekeringen en 

Personeel, gedrag en maatschappij) zien we weinig verschil in de 

omvang van de vraag tussen Limburg en Nederland. 

Het niveau van de beroepen (indeling Matchcare) die gevraagd 

worden verschilt behoorlijk ten opzichte van de landelijke vraag. 

Lager niveau wordt in Limburg veel meer gevraagd dan landelijk (28% tegenover 22%), terwijl hoger 

niveau veel minder wordt gevraagd (21% tegenover 29%). De vraag op mbo-niveau is nagenoeg in 

gelijke verhouding (36% tegenover 37%). 

In verhouding meer 

vertegenwoordigd in 

Limburg dan landelijk: 

• Industrie en 

ambachten 

• Inkoop, logistiek en 

vervoer 

• Lagere beroepen 

 

In verhouding minder 

vertegenwoordigd in 

Limburg dan landelijk: 

• Bouw, architectuur en 

infratechniek 

• ICT 

• Hogere beroepen 

Vraag in de regio 
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Werkenden 

De verdeling van het aantal werkenden per vakgebied verschilt vooral op het vakgebied Industrie en 

ambachten. In Limburg is 8% van alle werkenden in dat vakgebied werkzaam terwijl dat landelijk 

gezien slechts 5% is.   

Werkzoekenden 

Kijken we naar de verdeling van de werkzoekenden (ingeschrevenen op werk.nl), dan zien we het 

grootste verschil in de vakgebieden Industrie en ambachten (14% in Limburg tegenover 10% 

landelijk) en Inkoop, logistiek en vervoer (16% tegenover 10%). Deze cijfers zijn gebaseerd op de 

registratie van de beroepen waarin werkzoekenden aangeven werkzaam in te willen worden 

(wensberoepen). 

Studenten 

Studenten of scholieren vinden we in Limburg vooral binnen het vakgebied Gezondheidszorg en 

welzijn. 24% van alle deelnemers aan opleidingen vinden we binnen dit vakgebied, terwijl dit 

landelijk 17% is. Daarnaast zien we dat slechts 2% van alle studenten zich bekwamen voor het 

vakgebied Onderwijs, opleiding en training, terwijl dit landelijk 8% is.  
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2.2.2 Vergelijking arbeidsmarktregio’s Limburg 

Regionale vraag op de arbeidsmarkt  

Het volume van de 

vraag verschilt 

regionaal behoorlijk; 

in afgelopen zes 

kwartalen zijn er bij 

benadering in 

Noord-Limburg 40k 

vacatures gemeten, 

in Midden-Limburg 

30k en in Zuid-

Limburg 80k. De 

hiernaast staande 

kaart laat zien hoe 

het aantal vacatures 

verdeeld is per 

gemeente. Wanneer 

ontwikkelingen 

worden beschreven, 

zal de impact 

hiervan door het 

volume per regio 

verschillen. 

   

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: aantal 

vacatures (x1000) per 

gemeente in de drie 

arbeidsmarktregio’s, 

periode 2017 Q4 – 2019 

Q1 (bron Matchcare) 
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Ontwikkeling van de vraag 

Wat betreft de ontwikkeling van het volume van de vraag is er een duidelijk verschil tussen Noord-

Limburg en de andere regio’s zichtbaar; in de afgelopen zes kwartalen is de vraag beduidend minder 

gestegen in Noord-Limburg. 

 

Figuur 5. Trends in het volume van de vraag, per arbeidsmarktregio (bron Matchcare) 

 

Niveau 

Het niveau waarop de vacatures worden gevraagd in dezelfde periode laat zien dat er zeker 

verschillen zijn tussen de regio’s. Met name in Zuid-Limburg worden er relatief meer hoger opgeleide 

werknemers gevraagd dan in de andere regio’s, en tegelijkertijd veel minder lager geschoolden. 

 

Figuur 6: verdeling van de vraag in zes kwartalen over niveau, per arbeidsmarktregio (bron Matchcare) 
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Vakgebieden 

Van de vakgebieden die kwalitatief zijn onderzocht verschilt het aandeel in de vraag ook per 

arbeidsmarktregio. Vooral in het aandeel vacatures in de ICT, in de totale vraag per regio, is in Zuid-

Limburg behoorlijk groter dan in de andere arbeidsmarktregio’s. 

  

Figuur 7: aandeel van de ‘focus’ vakgebieden in de totale vraag (2017 Q4 t/m 2019 Q1), per arbeidsmarkregio (bron 

Matchcare) 
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2.3 Ontwikkelingen in banen door digitalisering 
 

Door het vervangen van routinematige taken door robots veranderen functies: functies worden 

eenvoudiger, of complexer (Dekker, 2018). Dit is zichtbaar in de trend gaande op de arbeidsmarkt die 

‘squeezing of the middle’ wordt genoemd: de vraag naar hooggeschoolde en laaggeschoolde arbeid 

neemt toe, terwijl de vraag naar middelbaar geschoolde arbeid afneemt.   

“En je ziet dat eigenlijk niveau twee, handwerk, best wel weer gevraagd wordt op 

bepaalde plekken. Niveau vier dat wordt ook groter. Maar vaak ook met een 

vraag van doe er vooral heel snel Hbo achteraan want… En niveau drie splits zich 

in niveau twee en niveau vier. Dat tussenstuk, in veel domeinen valt dat 

tussenstuk er tussen uit. Er zijn ook domeinen waarbij twee wegvalt en drie 

versterkt, maar dan is drie eigenlijk meer het handwerk geworden.” 

 Harm Deiman, Directeur Vista college 

Door de ‘squeezing of the middle’ trend neemt het werkloosheidsrisico van met name middelbaar 

opgeleiden toe.  Verder is er een trend zichtbaar dat bedrijven steeds minder makkelijk een vast 

contract geven aan hun medewerkers, ongeacht het opleidingsniveau (Dekker, 2018). De twee 

genoemde trends worden herkend in de focusgroepen en diepte-interviews en komen naar voren uit 

de kwantitatieve data, zowel op landelijk als regionaal niveau. Het mbo wordt steeds meer een 

vooropleiding van het hbo. Niveau 2 is niet langer een startniveau als het gaat om de vakgebieden 

ICT, Financiën en verzekeringen en Personeel, arbeid en maatschappij. En zelfs met niveau 3 en soms 

4 is het lastig een baan vinden.  

‘Hoeveel zal het zijn 10%? Wat nu na het mbo financieel werk vindt.’  

Gisella, Docent Vista college 

Met name voor ICT is het verschil tussen mbo en hbo groot.  

          

  Figuur 8: vacaturetrends per jaar voor vakgebied ICT (bron Matchare) 
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Digitalisering en 21e -eeuwse vaardigheden 

Digitalisering leidt tot het automatiseren van routinematige taken. Door de automatisering van 

routinetaken, wordt het overblijvende werk complexer, gevarieerder en veeleisender (Corporaal, 

e.a., 2018). Hoewel enkele respondenten aangeven te verwachten dat het werk door digitalisering in 

de toekomst weer eenvoudiger wordt.  

“Ik zie dat die complexiteit van werk dat ‘ie eventjes heel erg veel stijgt. 

Bijvoorbeeld machine-operators die nu veel meer moeten omstellen, omdat ze 

met veel slimmere machines moeten gaan werken. Maar dat die techniek heel 

snel heel toegankelijk wordt, waardoor het, de complexiteit van het werk juist 

weer wat afneemt.”  

Stephan Corporaal Associate Lector Saxion Hogeschool 

Door de toenemende complexiteit van het werk worden de opleidingseisen die bedrijven stellen aan 

hun (nieuwe) medewerkers hoger. Tegelijkertijd hechten werkgevers in toenemende mate waarde 

aan menselijke vaardigheden, zoals analytisch denken en effectief communiceren. Ook is er een 

verandering in de samenstelling van teams zichtbaar: steeds meer zullen werknemers in wisselende 

teams van collega’s, klanten en leveranciers horizontaal samenwerken (Corporaal, e.a., 2018; Van 

Riemsdijk & Ropes, 2016). Hierdoor worden andere vaardigheden gevraagd dan voorheen (Corporaal 

e.a., 2018). 

Deze andere vaardigheden worden vaak op abstract niveau beschreven als 21e eeuwse vaardigheden 

(Voogt & Roblin, 2012; CA-ICT 2019). Het gaat hierbij om competenties die betrekking hebben op 

(Corporaal, e.a., 2018): 

- Kunnen omgaan met en het complementeren van nieuwe technologie; 

- Continu bijblijven met nieuwe technologie, eigen ontwikkeling sturen en pro-actief inspelen 

op nieuwe ontwikkelingen; 

- Kunnen omgaan met veranderingen in werk vanwege nieuwe businessmodellen en 

toenemende mogelijkheden tot maatwerk. Hierbij gaat het om competenties als 

aanpassingsvermogen en interdisciplinair samenwerken. 
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2.4 Employability & Industry 4.0 
 

Uit deskresearch, en bevestigd in het kwalitatieve onderzoek, komt naar voren dat de volgende 

generieke competenties (kennis, vaardigheden en houding) belangrijk zijn om employabel te blijven 

op de arbeidsmarkt: 

Kennis 

- Expertkennis: diepgaande kennis op het eigen vakgebied, op zoek naar nieuwe kennis 

- Multidisciplinaire kennis: brede kennis, kennis van aangrenzende vakgebieden 

- Bedrijfskundige kennis: doorziet productieproces, doorziet impact werkzaamheden op winst 

Vaardigheden 

- Analytisch vermogen: verbanden zien, interpreteren complexe informatie. 

- Reflecteren en nauwkeurig werken: stelt continu kwaliteit ter discussie, is secuur 

- Communicatieve vaardigheden: communiceert makkelijk met verschillende niveau’s, legt 

makkelijk contact. 

- Samenwerken: samenwerken met andere disciplines, ondersteunt uit zichzelf collega’s 

- Creativiteit/ innovatief vermogen: out of the box denken, kan producten verbeteren 

- Holistisch denken: het geheel overziend, verbanden zien. 

- Probleemoplossend vermogen: praktische oplossingen voor concrete vraagstukken bedenken. 

- Leervaardigheid: in staat nieuwe informatie op te nemen en in dagelijkse praktijk toe te passen. 

Houding 

- Pro-activiteit: maakt uit zichzelf mening kenbaar, zoekt kansen, onderneemt uit zichzelf actie. 

- Wendbaar/aanpassingsvermogen: omgaan met tegengestelde belangen, functioneert onder 

deadlines, kan omgaan met veranderingen. 

- Flexibiliteit: past zich aan bij tegenslag of weerstand, schakelt snel en veel tussen 

werkzaamheden. 

Specifieke digitale vaardigheden (Stoffers et al, 2019; Stoffers, Amanchar & Kleefstra, 2019): 

- Geletterdheid in data: Gebruik maken van de toenemende hoeveelheid informatie; het kunnen 

lezen en analyseren van data en andere informatie. 

- Technologische geletterdheid: Weten hoe machines werken door basiskennis van coderen en de 

principes van ontwerpen en ontwikkelen. 

Deze algemene vaardigheden moeten contextspecifiek worden aangeleerd. Respondenten geven 

daarnaast aan dat houding en vaardigheden belangrijker zijn dan de kennis. Het bedrijfsleven is 

bereid te investeren in specifieke en nieuwe kennis, mits de basiskennis voldoende aanwezig is. 
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2.4.1 Model 21e -eeuwse vaardigheden 

 

Matchcare heeft een vergelijking 

gemaakt in onderzoeken en 

publicaties wat betreft ‘future work’, 

‘future skills’, 21e eeuwse 

vaardigheden etc. McKinsey, World 

Economic Forum, Institute for the 

Fure, Gartner, PWC e.a. laten grote 

overeenkomsten zien in de 

zienswijze welke skills in het 

gedigitaliseerde tijdperk van belang 

zijn. Hierdoor heeft Matchcare het 

model van SLO/ Kennisnet valide 

geacht en geïncorporeerd in het 

eigen informatiemodel.  

 

Figuur 9: talenten/vaardigheden per onderdeel in het 21e -eeuwse 

vaardigheden model (bron Kennisnet/ Matchcare)  

De genoemde 21e -eeuwse vaardigheden zijn geïnterpreteerd als containerbegrippen waaraan 

diverse vaardigheden en talenten zijn gekoppeld (zie figuur 9). Op deze manier onstaat een 21e 

vaardigheden-framework van Matchcare waarmee de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen 

en te duiden zijn (zie verder de toelichting van het kwantitatieve onderzoek in bijlage 2). 

Tegelijkertijd geeft het individuen een duidelijke focus in hun loopbaan in het kader van een 

levenlang ontwikkelen.  
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2.4.2 21e -eeuwse vaardigheden in Limburg  

De 21e -eeuwse vaardigheden worden landelijk in alle sectoren steeds meer gevraagd. Toch zijn er 

sectorale en regionale verschillen waar te nemen.  

Door de koppeling per vakgebied worden verschillende trends zichtbaar in de vraag naar deze 21e 

eeuwse vaardigheden. In Limburg zien we bijvoorbeeld dat binnen de ICT ‘omgevingsgerichtheid’ het 

meest gestegen is. Dit aspect valt binnen de categorie ‘Sociale & culturele vaardigheden’ en heeft als 

omschrijving: 

“Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, 

en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.” 

 

Figuur 20: trends op vraag naar 21e eeuwse vaardigheden (5 meest stijgende) binnen het vakgebied ICT, provincie Limburg 

(bron Matchcare) 

 

Binnen het vakgebied Personeel, gedrag en maatschappij zien we een heel ander beeld dan in ICT: 

met name creativiteit wordt in de afgelopen jaren in toenemende mate gevraagd.  

‘Creativiteit.  Als je kijkt naar creatief denken in de HR-sector -ik geef hier met een 

collega heel veel workshops aan medewerkers van organisaties die lid zijn van 

baandomein- en wij zijn keer op keer wel echt verrast of stom verbijsterd over 

mensen die hier komen, die zijn eigenlijk altijd al langs HR geweest of langs een 

mobiliteitsbureau- hoe weinig kennis er is van wat er allemaal te doen is op de 

arbeidsmarkt hier in Limburg.’  

Ilonka Sinkeldam, Baandomein 
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Creativiteit valt binnen de categorie ‘Creatief denken en handelen’ en heeft als omschrijving: 

“In staat zijn om nieuwe ideeën, oplossingen of methoden te bedenken. Vanzelfsprekendheden ter discussie stellen. 

 

Figuur 21:trends op vraag naar 21e eeuwse vaardigheden (5 meest stijgende) binnen het vakgebied Personeel, gedrag en 

maatschappij, provincie Limburg (bron Matchcare) 

 

Ten slotte zien we binnen het vakgebied Financieel en verzekeringen weinig relatieve verschuivingen. 

In de regionale vraag is ‘strategisch denken’ wel het meest gestegen.  

Strategisch denken is een aspect binnen de categorie ‘Probleem oplossen’ en heeft als omschrijving: 

“Het vermogen om een breed perspectief te hebben op de lange termijn. Het in gedachten houden van uiteenlopende 

mogelijkheden bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld.” 

 

Figuur 22: trends op vraag naar 21e eeuwse vaardigheden (5 meest stijgende) binnen het vakgebied Financiën en 

verzekeringen, provincie Limburg (bron Matchcare) 
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“ …Wat nog veel belangrijker is: leer ze de goede vragen stellen en het analytisch 

denkvermogen.”  

Martijn Zoet, Lector Zuyd Hogeschool 

Voor de drie vakgebieden is, behalve naar de trends, ook gekeken welke 21e eeuwse vaardigheden 

het meest gevraagd werden in Limburg (2018). We zien hierbij een duidelijk verschil tussen mbo- en 

hbo-niveau. Opvallend is dat uit het kwalitatief onderzoek niet dezelfde vaardigheden naar voren 

kwamen. Daar werden met name het belang van communicatieve vaardigheden, lerend vermogen 

en kritisch denken benadrukt. Bij het vakgebied Financiën en verzekeringen werd daarnaast nog 

basale ICT-vaardigheden genoemd. 

ICT   

mbo hbo 

Onderzoeken Doelgericht media inzetten 

Zelfontwikkeling Informatievaardigheid 

Communiceren met (sociale) media Inzicht in de werking van de media 

    

Financiën en verzekeringen   

mbo hbo 

Methodisch werken Abstractievermogen 

Discipline Actief luisteren 

Gebruik maken van digitale media Analyseren 

    

Personeel, gedrag en maatschappij   

mbo hbo 

Communiceren met (sociale) media Aanpassingsvermogen 

Discipline Actief luisteren 

Gebruik maken van digitale media Analyseren 
Tabel 2: meest gevraagde 21e -eeuwse vaardigheden in Limburg per vakgebied en niveau (2019 Q1, bron Matchcare) 

Uit de combinatie van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek blijkt dat er wel een stijgende 

vraag is naar digitale vaardigheden, maar dat deze in de onderzochte sectoren nog niet tot de top 3 

zijn doorgedrongen. Dit sluit aan bij de conclusie van CA-ICT (2019) dat bedrijven nog niet optimaal 

gebruik maken van alle digitale en technologische mogelijkheden. 
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Digitale kennis en skills  

Naast de 21e -eeuwse vaardigheden, die in een bepaalde mate voor alle werkenden relevant zijn, is 

het interessant welke specifieke digitale kennis en skills gevraagd worden. 

In het kwantitatieve onderzoek is (in samenwerking met KPN ICT Consulting) gebruik gemaakt van 

een machine learning opstelling, die ingericht is om digitale skills en kennis in vacatureteksten te 

herkennen. Omdat het resultaat gerelateerd is aan de originele vacatures, kunnen veelgenoemde 

termen per regio en vakgebied opgehaald worden.  

 

Voor de provincie Limburg zijn 

duidelijke verschillen per vakgebied 

zichtbaar. Programmeertalen 

bijvoorbeeld, komen (nog) nauwelijks 

terug in vacatures buiten het 

vakgebied ICT. De meest gevraagde 

programmeer-talen zijn in het eerste 

kwartaal van 2019 javascript, java, sql, 

php, c# , html, mysql, .net, jquery en 

angular. Dezelfde programmeertalen 

zien we in de top 10 in het eerste 

kwartaal van 2015, met als kleine 

verschuiving een lichte relatieve 

daling van sql en .net.  

Figuur 23: meest gevraagde onderwerpen in vacatureteksten voor 

ICT-beroepen in Limburg (2019 Q1, bron Matchcare) 

 

“Inmiddels gaan we steeds meer naar de basis toe, waarbij je wat gaat letten op 

het concept, met het idee, waarmee een student leert hoe hij nieuwe producten 

eigen kan maken, begrijpt wat de overeenkomsten zijn tussen alle verschillende 

mogelijkheden en de producten die daadwerkelijk op de markt te vinden zijn. Dus 

direct de technologieën, de basis daarvan proberen we veel meer aan te brengen. 

Dat betekent dat een student in het werkveld nog echt aan de slag moet gaan om 

de specifieke technologieën eigen te maken, maar daarmee wel vervolgens voor 

veel langere tijd inzetbaar is, omdat die daadwerkelijk die skill opnieuw kan blijven 

toepassen, ook in de toekomst.” 

 Marcel, Docent ICT Zuyd Hogeschool 
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Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van vacatureteksten in het eerste kwartaal van 2019 met 

het eerste kwartaal van 2015.  

Binnen het vakgebied ICT verschijnt industriële automatisering en het enigszins verwante computer 

science in de vacatureteksten. ICT wordt steeds meer toegepast in allerlei systemen, in plaats van 

alleen in de traditionele ‘kantoorautomatisering’. Uit het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat 

binnen ICT de programmeertaal niet belangrijk meer is. Conceptueel begrijpen hoe een taal in elkaar 

zit is belangrijker. Dit is nog niet zichtbaar in de vacatureteksten. 

ICT   

2019 Q1 2015 Q1 

agile scrum 

scrum agile 

erp-systemen css 

sap linux 

office 365 itil 

industriële automatisering oracle 

itil xml 

computer science vmware 
Tabel 3: meest genoemde digitale kennis/vaardigheden per vakgebied, bron Matchcare 

 

In het vakgebied Financiën en verzekeringen is als belangrijke verschil te zien dat data analyse en sql 

in de vacatureteksten is terecht gekomen. Sql is wel opvallend, omdat dit oorspronkelijk meer een 

vaardigheid is van ICT’ers dan van gebruikers van ICT. Uit het kwalitatief onderzoek komt naar voren 

dat op hbo-niveau wordt verwacht dat Excel geen lange toekomst meer heeft, terwijl op het mbo 

hier nog volop op wordt ingezet in het onderwijs. Zowel op hbo- als mbo-niveau wordt veel 

gesproken over het belang van big data analyse (informatievaardigheid).  

Financiën en verzekeringen   

2019 Q1 2015 Q1 

excel vaardigheden excel vaardigheden 

microsoft office sap 

erp-systemen microsoft office 

sap erp-systemen 

data analyse exact 

oracle oracle 

Sql powerpoint 
Tabel 4: meest genoemde digitale kennis/vaardigheden per vakgebied, bron Matchcare 
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“Ik sta nog steeds versteld van hoe weinig de gemiddelde problematiek van een 

organisatie in Limburg is veranderd ten op zichte van 10 of 20 jaar geleden”  

Conchita, HRM Docent Zuyd Hogeschool 

 

Binnen Personeel, gedrag en maatschappij verschijnt social media ten tonele, met name als het gaat 

over recruitment. Van verdere toegenomen vraag naar digitale kennis of skills zien we nog weinig 

terug in de vacatureteksten.  

Uit de focusgroepen en interviews komt op hbo-niveau komt wel een focus op big data analyse naar 

voren en een toenemend belang van bedrijfskundige kennis, en kennis van technologische 

ontwikkelingen. 

Personeel, gedrag en maatschappij   

2019 Q1 2015 Q1 

microsoft office excel 

social media gws4all 

excel microsoft office 

Sap powerpoint 
Tabel 5: meest genoemde digitale kennis/skills voor het vakgebied ICT, bron Matchcare 

 

 

“We zien steeds een omslag van hr businesspartner naar hrd’er. En om iets zinnigs 

te zeggen over hoe je mensen voorbereid op nieuwe technologie, moet je op de 1e 

plaats weten heel veel van processen en technologie. Welke nieuwe technologie 

komt er allemaal op ons af? Hoe ziet zo’n proces in elkaar? Daar moet je echt 

bedrijfskundig expert in zijn..”  

Stephan Corporaal, Associate Lector Saxion Hogeschool 
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2.5 Verkenning vraag versus aanbod 
 

Om te bepalen of vraag en aanbod in balans is en wat de verwachting in de (nabije) toekomst 

hiervoor is, zijn zeer veel factoren van belang. In dit onderzoek heeft Matchcare een analysemethode 

en een arbeidsmarktkennisbank ontwikkeld waardoor voor elke regio en elk vakgebied de 

verhouding tussen vraag en aanbod inzichtelijk gemaakt kan worden. Het voordeel hiervan is dat 

verschillende regio’s en vakgebieden goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Zaken als 

vergrijzing, economische verwachting binnen een sector of demografische ontwikkelingen zijn hier 

niet in meegenomen.  

In onderstaand figuur zien we de verhouding in aantallen, tussen vacatures, studenten, 

wensberoepen (waar werkzoekenden zich op richten) en de werkenden voor de drie focus-

vakgebieden in de provincie Limburg. Duidelijk is te zien dat de vraag in ICT verhoudingsgewijs het 

grootst is. En dan geven ICT-bedrijven in het kwalitatieve onderzoek ook nog aan dat ze niet alle 

vacatures online plaatsen. 

 

 

 

Figuur 24: verhouding vraag, aanbod en werkenden in provincie Limburg, 2018 (bron Matchcare, Duo, UWV en CBS) 
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Stress index 

Op het arbeidsmarktdashboard is een stress-index zichtbaar, die (voor elke selectie op dezelfde 

wijze) vraag en aanbod met elkaar vergelijkt. De meest recente cijfers van het aanbod zijn van 2018, 

dus ook van de vraag is het volume van (heel) 2018 meegenomen. De stress-index is een visuele, 

intuïtieve weergave van de cijfers, die in figuur 24 in verhouding zijn weergeven. De index berekent 

het aantal vacatures versus het aantal studenten dat in het laatste jaar van de opleiding zit, het 

aantal werkzoekenden dat heeft aangegeven in een bepaald vakgebied aan het werk te willen, en zet 

dat in verhouding tot het aantal werkenden in dat zelfde vakgebied. 

 

 

Figuur 25: stress-index per vakgebied, provincie Limburg, 2018 (bron Matchcare, Duo, UWV en CBS) 

 

Deze index geeft aan dat vraag en aanbod binnen Personeel, gedrag en maatschappij redelijk in 

balans is, voor Financiën en verzekering is er een neiging naar stress, terwijl in de ICT de cijfers in het 

rood staan, wat betekent dat er meer vraag is dan dat op basis van het aantal werkenden en het 

aanbod (naar verwachting) ingevuld kan worden. 
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2.6 ‘Intersectorale’ loopbanen 

Werkzoekenden zoeken vooral naar beroepen die aansluiten bij de richting waarvoor ze zijn opgeleid 

(Deloitte e.a, 2019). De reden hiervoor is onvoldoende zicht op andere functies die aansluiten bij hun 

competenties en ervaring. Uit focusgroepen en diepte-interviews komt ook naar voren dat 

intersectorale mobiliteit lastig is. Het bedrijfsleven, en dan met name de ict-bedrijven, zegt wel open 

te staan voor intersectorale mobiliteit. 

In het onderzoek ‘Arbeidsmarkt ICT met topsectoren’ (CA-ICT, 2019) wordt gesteld dat digitalisering 

betere kansen geeft op de arbeidsmarkt. Dit effect kan met dit onderzoek onderschreven worden 

wat betreft de 21e eeuwse vaardigheden. Doordat deze vaardigheden in steeds meer beroepen 

benodigd zijn, er vanuit gaande dat de beroepsbeoefenaars deze vaardigheden dan ook steeds meer 

beheersen, kunnen loopbaanmogelijkheden toenemen. 

Daarnaast vragen technologische veranderingen ook om nieuwe vaardigheden en wordt er gezocht 

naar personeel met vakkennis. Dit past bij het concept van de T-shaped professional, oorspronkelijk 

gebruikt door McKinsey.  

Het horizontale deel van de T staat voor talenten en vaardigheden die in de 21e eeuw van belang zijn. 

Door deze vaardigheden te beheersen kan samengewerkt worden met andere disciplines. Het 

verticale deel staat voor vakvaardigheden en -kennis. De T-shaped professional beheerst beide en is 

zowel generalist als specialist.  

 

Figuur 26: interpretatie van het model van de T-Shaped Professional (bron Matchcare) 

Dit betekent dat de mogelijkheden voor intersectorale of interprofessionele mobiliteit wel zijn 

drempels kent. Ook al beheerst een individu de 21e -eeuwse vaardigheden uitstekend; voor een 

overstap naar een ander beroep zal in veel gevallen de vakkennis en -vaardigheden nog eigen 

gemaakt moeten worden. Vanuit het bedrijfsleven wordt wel aangegeven bijscholing te willen 

bieden. 
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‘Ja je ziet ook hè als je agile al werkt, dan verwacht je van zo’n team ook meerdere 

disciplines. Dus dan verwachten we ook van onze medewerkers dat als ze bij een 

klant werken, dat ze ook meerdere petten op kunnen. Dus ook niet alleen 

programma code, maar ook het testen van de code, klopt het. En misschien een 

stukje onderhoud. Dus ja, dat noemen wij de T-shape. Je hebt je eigen expertise 

maar om in de breedte moet je ook de andere rollen begrijpen, want dat zorgt 

voor een betere samenwerking.’  

Paul Ritzen, Sim Solutions 

 

Om de intersectorale mobiliteit te bevorderen is meer inzicht nodig in overeenkomsten en 

verschillen tussen beroepen. In dit onderzoek tonen we een verkenning op mogelijkheden voor 

intersectorale mobiliteit op basis van kenmerken van beroepen, zoals die zijn opgenomen in het 

beroepenmodel van Matchcare.  

Van elk beroep is bekend op welk niveau een talent of 21e eeuwse vaardigheid benodigd is voor een 

goede uitoefening van dat beroep. Dat niveau is vastgelegd als een score op een schaal van 1 tot 10. 

Hiermee kan een gemiddeld scoreprofiel samengesteld worden voor een heel vakgebied. Deze 

profielen per vakgebied hebben we met elkaar vergeleken, waardoor een gemiddelde afstand tussen 

de vakgebieden berekend kan worden.  

Als tweede kan op overeenkomsten 

gezocht worden qua vakvaardigheden.  

Wanneer vakvaardigheden zowel in het 

ene als ook in het andere vakgebied 

benodigd zijn, verhoogt dat de score op 

overeenkomst tussen het ene en het 

andere vakgebied.  

Vakvaardigheden zijn onderdeel van het 

beroepenmodel van Matchcare en vindt 

zijn oorsprong bij Onet. Deze 

vakvaardigheden zijn getoetst en 

geactualiseerd op basis van de huidige 

vraag op de arbeidsmarkt.  

  Figuur 27: model vakvaardigheden (bron Matchcare)  
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Hieronder is te zien welke vakvaardigheden per vakgebied in de Provincie Limburg het meest 

gevraagd worden. 

Financiën en verzekeringen Financiële gegevens analyseren en berekeningen maken 

  Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen 

  Financiële gegevens verzamelen of verwerken 

  Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien 

  Administratie bijhouden 

ICT Oplossen van fouten in software of systemen 

  Testen van software en systemen 

  Support verlenen aan computergebruikers 

  Configureren of installeren van software of apparatuur 

  Communiceren over technische informatie 

Personeel, gedrag en maatschappij Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen 

  Administratie bijhouden 

  Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting) 

  
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk 
personeel 

  Uitvoering geven aan het personeelsbeleid 
Tabel 6: meest gevraagde vakvaardigheden per vakgebied in Provincie Limburg, 2019 Q1 (bron Matchcare) 

Door met zowel 21e eeuwse vaardigheden als vakvaardigheden te matchen (de hele T van de T-

Shaped Professional) onstaat een meer realistisch beeld van de loopbaanmogelijkheden. 

In tabel 7 is te zien in welke mate de gemiddelde beroepsprofielen per vakgebied matchen met het 

gemiddelde profiel van (als voorbeeld) beroepen in het vakgebied ICT. Qua 21e eeuwse 

vaardigheden-profielen staat het vakgebied ‘Industrie en ambachten’ het verst af van het 

gemiddelde ICT-profiel. ‘Management, beleid en overheid’ staat zowel op 21e eeuwse vaardigheden 

als op vakvaardigheden het dichtst bij het ICT-profiel. Een eerste verklaring is dat 

beleidsmedewerkers en vooral bedrijfskundigen, net als veel ICT’ers, zich bezighouden met het in 

kaart brengen van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van methodes en standaarden. 

 

In het algemeen is vooral te zien dat de overeenkomsten op 21e -eeuwse vaardigheden veel groter 

zijn dan op vakvaardigheden. Generieke vaardigheden, zoals benoemd voor de 21e -eeuw, brengen 

beroepen dichter bij elkaar en zouden daarom loopbaanmogelijkheden kunnen vergroten. Op basis 

van vakvaardigheden zijn er veel kleinere overeenkomsten. Vakinhoudelijke verschillen kunnen 

drempels opwerpen voor intersectorale of interprofessionele mobiliteit.  
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Vakgebied 
Matchscore 21e 

eeuwse vaardigheden 
Matchscore 

vakvaardigheden 

Gemiddelde 
matchscore met 

vakgebied ICT 

Administratie en klantenservice 76% 23% 49% 

Beveiliging, politie en defensie 80% 23% 51% 

Bouw, architectuur en 
infratechniek 72% 18% 45% 

Financiën en verzekeringen 84% 23% 53% 

Gezondheidszorg en welzijn 82% 20% 51% 

Horeca 70% 14% 42% 

Industrie en ambachten 63% 16% 39% 

Inkoop, logistiek en vervoer 73% 20% 47% 

Landbouw, visserij en 
milieubeheer 77% 19% 48% 

Management, beleid en overheid 87% 34% 61% 

Marketing en communicatie 81% 25% 53% 

Media, design en cultuur 80% 24% 52% 

Natuurwetenschappen en 
wiskunde 86% 26% 56% 

Onderwijs, opleiding en training 81% 22% 51% 

Personeel, gedrag en 
maatschappij 83% 28% 56% 

Persoonlijke dienstverlening 74% 15% 45% 

Recht 83% 18% 51% 

Recreatie, sport en toerisme 76% 16% 46% 

Schoonmaak en beheer 65% 13% 39% 

Techniek 75% 24% 49% 

Verkoop en handel 76% 21% 49% 
Tabel 7: mogelijkheden voor onderbouwing intersectorale mobiliteit voor vakgebied ICT (bron Matchcare) 

 

Deze informatie kan richting geven in de zoektocht naar mogelijkheden voor intersectorale 

mobiliteit. Op beroepsniveau kan veel exacter bekeken worden welke beroepen op basis van 

talenten en vaardigheden overeenkomsten hebben. Hoe meer overeenkomsten, des te kleiner de 

inspanning zal zijn om mobiliteit tussen die beroepen te realiseren. 

Gericht vervolgonderzoek is hier dus goed mogelijk, als ook een extra online module voor het 

individu, waarin op basis van de ePortfolio-data dit soort matches gemaakt kunnen worden. 
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Hieronder is voor elk van de drie vakgebieden die in dit onderzoek zijn uitgelicht, een beroepsgroep 

weergegeven met de best passende beroepsgroepen uit andere vakgebieden.  

 

Figuur 28: meest passende beroepsgroepen voor instroom/uitstroom voor de beroepsgroep Specialisten business en IT (bron 

Matchcare) 

 

 

Figuur 29: meest passende beroepsgroepen voor instroom/uitstroom voor de beroepsgroep Bankfiliaal medewerkers (bron 

Matchcare)  
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Figuur 30: meest passende beroepsgroepen voor instroom/uitstroom voor de beroepsgroep Personeel en arbeid 

deskundigen (bron Matchcare ) 
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2.7 Aansluiting opleidingen op de regionale arbeidsmarkt 
 

Uit de interviews met het bedrijfsleven blijkt dat bedrijven over het algemeen tevreden zijn met het 

niveau van de schoolverlater. Uit de focusgroepen komt naar voren dat het mbo steeds meer een 

vooropleiding wordt voor het hbo. Deze ontwikkeling sluit aan bij de hogere opleidingseisen die het 

bedrijfsleven stelt. Bij mbo ICT sluit de keuze van de scholier, volgens respondenten, niet aan bij de 

vraag op de arbeidsmarkt. Er is hier sprake van een kwantitatieve mismatch. 

“De aanmeldingen voor de AMO-opleiding zijn nog steeds hoog, terwijl er heel 

weinig stage- en daaraan gerelateerd ook werkplaatsen zijn. De vraag ernaar is 

weg. Studenten kunnen nauwelijks nog stagelopen, laat staan echt werken. Een 

hele hoop bedrijven kiezen er nu voor om freelanceopdrachten uit te zetten. In de 

freelancemarkt is vraag naar programmeurs, maar de bedrijven zijn of verzadigd 

of zie je weer verdwijnen.” 

Bart, docent mbo ICT Vista College 

 

Uit het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat het opleidingsaanbod (curricula) op dit moment 

over het algemeen voldoende aansluit op de arbeidsmarkt. Er is voldoende aandacht voor 

vaardigheden waar gevraagd naar wordt op de arbeidsmarkt. Om deze match in de (nabije) toekomst 

te borgen is het volgens respondenten belangrijk dat docenten de kans krijgen zich (bij) te scholen, 

en intensievere samenwerkingen met het bedrijfsleven aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van co-

creatie. Ook is het, volgens respondenten, belangrijk dat het bedrijfsleven betrokken is bij het 

meedenken over het curriculum, wat nadrukkelijk iets anders is dan bepalen. Daarnaast zien 

respondenten een rol voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de inhoud van het curriculum, door 

bijvoorbeeld gastlessen te geven. 

“We geven gastlessen bij Zuyd en Fontys in Eindhoven. Dit doen we deels om 

mensen te trekken, maar ook om te investeren in het onderwijs. We dragen graag 

op deze manier actuele kennis over. Onze securityconsultant heeft bijvoorbeeld 

een blok lessen security gegeven”  

Jaap Bouvrie, Kenbit 

Uit de analyse van de kwantitatieve gegevens en literatuurstudie komt naar voren dat de regionale 

vraagstukken vooral zitten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt. Door banengroei in de 

regio en toenemende baan-baan mobiliteit komt het voor dat bedrijven niet alle kansen kunnen 

pakken, en minder hard groeien dan ze zouden willen (uwv, 2018). 
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‘Maar wij lopen nu tegen het punt aan dat we nee moeten gaan verkopen tegen 

onze klanten, omdat we simpelweg niet de mankracht hebben om aan de 

vraagkracht te voldoen.’  

Jaap Bouvrie Kembit 

Uit literatuurstudie (uwv, 2018) komt naar voren dat er geen match is tussen het aanbod van 

werkzoekenden zonder werk (ww-ers, bijstandsgerechtigden, wajongers) en de vraag. Er is een 

kwalitatieve mismatch tussen het aanbod van arbeid, wat met name een administratieve 

achtergrond heeft, geen actuele kennis of zelfs enkel een basisopleiding als achtergrond heeft, en de 

vraag naar arbeid.  

Oplossingen die uit literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar voren komen zijn (uwv, 2018): 

- Werkzoekenden bewegen zich breder te oriënteren qua functie en/of regio. Respondenten 

zien deze optie als minder haalbaar 

- Aanbieden van opleiding en training aan werkzoekenden 

- Bedrijven dienen zich ook breder te oriënteren: focus op competenties en vaardigheden, in 

plaats van diploma en recente werkervaring. Respondenten geven aan dat dit zeker in de 

sectoren met krapte, zoals het ICT, al gebeurt. 

- Bedrijven dienen in te zetten op behoud van huidige medewerkers door o.a. 

doorgroeimogelijkheden te bieden. Ook hier wordt volgens het kwalitatief onderzoek al op 

ingespeeld. 

- Onderwijs kan hier een rol in spelen door bedrijfsopleidingen aan te bieden en op 

maattrajecten. Respondenten zijn van mening dat op deze kans nog weinig ingespeeld 

wordt. 

- Op regionaal niveau is om ook in de toekomst concurrerend te blijven als regio is het creëren 

van een ecosysteem, waarin sprake is van een leercultuur, volgens meerdere respondenten 

essentieel. Hiertoe moet de bereidheid tot samenwerken zowel binnen het onderwijs als 

tussen onderwijs en bedrijfsleven toenemen. Op dit moment staan de dagelijkse gang van 

zaken en eigen belang een goede samenwerking nog in de weg. Door het ontwikkelen van 

een gezamenlijke visie, kan deze impasse wellicht doorbroken worden, aldus 1 van de 

respondenten.  
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3. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 

• Er zijn in de Limburgse arbeidsmarkt significante verschillen in de vraag per sector en 

vakgebied t.o.v. landelijk en andere regio’s. Dat vraagt om continuering van regionale 

actuele arbeidsmarkt informatievoorziening.   

• Door digitalisering verandert het werk en dat vraagt in vrijwel alle beroepen om 

beheersing van 21e -eeuwse vaardigheden. Door hierin te investeren nemen de 

loopbaanmogelijkheden voor werkenden en niet-werkenden toe.  

• Tegelijkertijd blijft het beheersen en tijdig ontwikkelen van voor het beroep specifieke 

vakvaardigheden essentieel en een voorwaarde om aan de slag te gaan en blijven in een 

specifiek beroep. Door vakgerichte opleiding en actuele kennis breder toegankelijk te 

maken kunnen drempels worden weggenomen voor werkenden en instromers.  

Aanbevelingen 

• Het arbeidsmarktonderzoek uitbreiden naar andere sectoren en vakgebieden met een 

hogere stress indicatie en veel werkgelegenheid in Limburg,  zoals ‘Gezondheidszorg en 

welzijn’ en ‘Inkoop, logistiek en vervoer’. 

• In het kader van toetreding van werklozen en het feit dat er in Limburg relatief veel vraag 

is naar laagopgeleiden, liggen er duidelijk kansen voor het sociaal domein. Door 

gemeenten en regionale werkbedrijven te betrekken in het vervolgonderzoek en hun 

“aanbod” te koppelen aan het arbeidsmarktdashboard, ontstaat voor deze doelgroep 

een actueel perspectief op werk per arbeidsmarktregio.   

• De eisen op de veranderende arbeidsmarkt, in termen van kennis en vaardigheden, 

nemen toe en raken iedereen meerdere malen in een werkzaam leven. Voor 

een Levenlang Ontwikkelen pleiten we daarom voor een structurele regionale 

voorziening die intersectorale arbeidsmarktinformatie en loopbaanoriëntatie 

beschikbaar maakt voor alle burgers.   

• Om, naast de kwantitatieve CBS-data van werkenden, ook inzicht te krijgen in de 

employability van individuen is het raadzaam om voor de werkende beroepsbevolking 

het loopbaanportfolio als instrument in te zetten. Het individu krijgt hiermee inzicht in de 

eigen loopbaanmogelijkheden en op beleidsniveau wordt het mogelijk om de kennis en 

vaardigheden van werkenden in de regio te analyseren. 

• Vervolgonderzoek met betrekking tot intersectorale loopbanen. 

• Bedrijfsleven actief informeren over training en scholing voor vakkennis om 

mogelijkheden voor intersectorale loopbanen te bevorderen in Limburg. 
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Uit het kwalitatief onderzoek naar de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt komen een aantal 

punten naar voren die relevant zijn om verder te onderzoeken. 

• In dit onderzoek stond een blijvende fit tussen onderwijs en vraag op de arbeidsmarkt 

centraal. Echter, we hebben naast schoolverlaters ook werkenden in Limburg die ook te 

maken hebben met de gevolgen van digitalisering. Onduidelijk is wat de impact is van 

digitalisering op de huidige medewerkers in het bedrijfsleven. Onduidelijk is ook in hoeverre 

het bedrijfsleven een digitaliseringsvisie heeft, en de employability van medewerkers hierin 

heeft verwerkt. Verder onderzoek hierna sluit aan bij de wens van de provincie Limburg om 

de digitale provincie van Nederland te worden, en vergroot de employability van werkend 

Limburg.   

• Om ook in de toekomst aansluiting tussen vraag en aanbod te bewerkstelligen, en om de 

werkende Limburgers mee te nemen in de digitale ontwikkelingen, is er een onderzoek nodig 

naar de wijze waarop een provinciale leercultuur is te bewerkstelligen.  

• Uit het onderzoek komt naar voren dat niet elk bedrijf even snel is met het oppakken van 

digitale ontwikkelingen. Om de werkgelegenheid in Limburg ook in de (nabije) toekomst te 

borgen is verder onderzoek naar de wijze waarop een kennistransfer van topindustrie/ hbo 

en WO naar MKB en mbo te realiseren noodzakelijk. Op deze wijze wordt tevens geborgd dat 

toeleverende MKB-bedrijven een goede (kennis-)ketenpartner zijn en blijven van grotere 

bedrijven. 

• Onduidelijk is nog wat de impact is van digitalisering op de functie-inrichting in het 

bedrijfsleven. Inzicht hierin maakt het mogelijk om onderwijs ‘fit for the future’ te maken. 
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Bijlage 1: Resultaten beschikbaar via Dashboards op Leo 
Vanuit het arbeidsmarktonderzoek zijn dashboards samengesteld, voor zowel professionals als voor 

het individu. De dashboards met betrekking tot de arbeidsmarkt worden ontwikkeld vanuit de CA-ICT 

co-financiering en zonder aanvullende kosten voor de provincie eenmalig beschikbaar gesteld op het 

regionaal online platform van LEO. Continueren voor het updaten van data is mogelijk, dit valt buiten 

dit onderzoek. 

Arbeidsmarktdashboards voor het individu   

▪ De dashboard zijn beschikbaar voor de gebruiker nadat hij/zij heeft ingelogd. 

▪ Een arbeidsmarktdashboard geeft gepersonaliseerde arbeidsmarktinformatie aan de burger. 

▪ De informatie binnen een dashboard wordt getoond met verschillende widgets.  

▪ Deze widgets worden geïndividualiseerd d.m.v. filters vanuit het ePortfolio van de gebruiker 
(laatste werkervaring, postcode & laatste opleiding). 

▪ Met een mouse-over wordt meer detailinformatie getoond. 
▪ Door te klikken op een van de widgets veranderen de overige widgets binnen het dashboard. 

 

Er zijn 10 dashboards ontwikkeld verdeeld over ‘Mijn opleiding en de arbeidsmarkt’ en ‘Mijn 

werkervaring bij de arbeidsmarkt’. Onder de dashboards worden banners getoond met een Call to 

Action voor de gebruiker, bijvoorbeeld naar een test om Talenten te ontdekken of naar de 

VacatureZoeker. 

1. Arbeidsmarktkansen bij jouw opleiding 

Hoe groot is de kans dat je werk vindt op basis van de opleiding die je volgt of hebt 
gevolgd? 

2. Mogelijkheden bij jouw opleiding 

Welke vaardigheden zien werkgevers graag? 

3. Welke functies passen bij jouw opleiding 

Welke functies passen bij je opleiding? 

4. Je kansen op de arbeidsmarkt 

Wat zijn jouw mogelijkheden op een andere baan als je wilt blijven werken in hetzelfde 
vakgebied en dezelfde provincie? 

5. Digitale vaardigheden en 21eeuwse vaardigheden 

Welke vaardigheden zien werkgevers graag bij jou? 

6. De meest gevraagde Vakvaardigheden 

Wat zijn de meest gevraagde vaardigheden? 

7. Je persoonlijke vacature overzicht 

Hoeveel vacatures zijn er die aansluiten bij jouw werkervaring? 

8. Loopbaanpaden o.b.v. vakgebied 

Wat kun je binnen jouw vakgebied nog meer worden en welke vaardigheden horen daar 
bij? 
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9. Loopbaanpaden o.b.v. vaardigheden  

Tijdens je werk doe je veel (vak)vaardigheden op. Deze vaardigheden kan je ook inzetten 
in andere beroepen. Kies een gewenst loopbaanpad en zie direct hoe goed jij nu al matcht 

10. MBO-opleidingen 

Welke mbo-opleidingen in de regio sluiten aan op mijn werkervaring? 

 

 
Figuur 31: voorbeeld van weergaven op het arbeidsmarktdashboard voor individuen 

 

Loopbaanvraag centraal 

Het dashboard voor het individu wordt geplaatst op Mijn-Leo. Op zowel Mijn-Leo als op Leo-

loopbaan wordt content geplaatst die leidt naar het arbeidsmarktdashboard.  

▪ Bezoekers van een TalentCenter kunnen ingedeeld worden in verschillende doelgroepen: de 
student, de werkende & de werkzoekende. 

▪ Deze doelgroepen hebben loopbaanvragen.  
▪ Om gericht aan de slag te gaan met een loopbaanvraag heb je inzicht nodig.  
▪ Een arbeidsmarktdashboard geeft dit inzicht.  
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Van Loopbaanvraag via inzicht naar actie 

Vanuit het dashboard kan een gebruiker via content worden doorverwezen naar specifieke tools op 

Mijn-Leo. 

 

Arbeidsmarktdashboard voor professionals  

▪ De informatie binnen een dashboard wordt getoond met widgets.  
▪ Het dashboard start met informatie over de vakgebieden ICT, Techniek, Financiën en 

verzekeringen, Verkoop en handel, Administratie en klantenservice en Personeel, gedrag en 

maatschappijk. Dit kan in overleg met stakeholders in de Provincie Limburg worden 

uitgebreid naar andere vakgebieden 

▪ Met een mouse-over wordt meer detail informatie getoond. 

▪ Door te klikken op een van de vakgebieden veranderen de overige widgets binnen het 

dashboard 

▪ Naar aanleiding van gebruikerservaring zal een dashboard doorontwikkeld worden 

 

Voor professionals zullen verschillende thema’s belangrijk zijn. Op basis van deze thema's zijn er 12 

verschillende dashboards.  

1. Stress-Index 
Informatie over ‘vraag & aanbod’ binnen het vakgebied ICT binnen de regio afgezet tegen 
landelijk en de stress-index op de regionale arbeidsmarkt. 
 

2. Opleidingen  
Aanbod van studenten in de focus vakgebieden en top5 van opleiding vs vacatures. 
 

3. Wensberoepen 
Geregistreerde wensberoepen en werkervaring per vakgebied. Populairste beroepsgroepen 
van opgegeven wensberoepen vs vacatures. Niveau van werkervaring en wensberoep. 
 

4. Werkenden in de regio 
Werkenden in de regio per vakgebied en populairste beroepsgroepen vs vacatures.  
 

5. Meest gevraagde digitale kennis en skills 
 

6. 21e eeuwse- vaardigheden 
Belangrijkste 21e -eeuwse vaardigheden in de focus vakgebieden.  

 



 

39 
Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de Provincie Limburg 

7. Overzicht werkenden 
Werkenden per vakgebied in de regio vs Nederland. 

8. Rollen 
Welke rollen worden het meest gevraagd in de regio en per vakgebied? 

9. Vacatures per periode 
Aantal vacatures in de periode 2015 tm 2019 per vakgebied en regio. 

10. Vacatures 
In welk vakgebied zijn de meeste vacatures? Wat is het meest gevraagde beroep? 

11. Vakvaardigheden 
Welke vakvaardigheden worden het meest gevraagd? 

12. Werkenden en vacatures 
Verhouding van werkenden en vacatures per vakgebied en regio. 

 

Figuur 31: voorbeeld van weergaven op het arbeidsmarktdashboard voor professionals 
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Bijlage 2: Toelichting Kwantitatieve onderzoeksmethode 
 

Het arbeidsmarktonderzoek betreft het onderzoeken van verschillende databronnen, data 

verzamelen en structureren, verbanden leggen, data koppelen aan het Matchcare beroepenmodel 

en analyseren.  

Hiermee komt kwantitatieve informatie beschikbaar in de arbeidsmarktkennisbank van Matchcare. In 

de arbeidsmarktkennisbank is nu de data van alle vacatures, studenten van DUO erkende opleidingen 

en werkzoekende kandidaten van het UWV samengebracht. Samen met CA-ICT, KPN IT consultants 

en Microsoft zijn de gegevens gestructureerd en ontleed naar talenten en vaardigheden zodat het 

mogelijk is de gegevens met elkaar te vergelijken en trends te ontdekken. Met de 

arbeidsmarktkennisbank is per regio of vakgebied de vraag, het aanbod en opleidingsaanbod tot op 

vaardighedenniveau in beeld te brengen. 

In de huidige samenwerking met stakeholders wordt in de regio Limburg specifiek gekeken naar 6 
vakgebieden, 1. ICT, 2. Techniek, 3. Financiën & verzekeringen, 4. Verkoop & Handel, 5. Administratie 
& klantenservice, 6. Personeel,  gedrag & maatschappij. 
 

Onderzoek op pijlers en domeinen 

In het onderzoek verzamelen we informatie op vier pijlers, te weten Beroepen, Vaardigheden, 

Talenten en Digitale kennis & skills. Deze pijlers vormen de valuta waarop vraag, aanbod en 

ontwikkeling met elkaar ‘verhandeld’ kunnen worden. Wanneer deze pijlers inzichtelijk worden voor 

de regionale arbeidsmarkt, kunnen de verschillende partijen in actie komen om meer op elkaar 

afgestemd te worden. De pijlers zijn; beroepen, vaardigheden, talenten en digitale skills 

1. Beroepen 

De beroepen die we inzetten zijn de beroepen uit het informatiemodel voor de arbeidsmarkt van 

Matchcare. Deze is samengesteld uit internationale modellen en aangevuld door toonaangevende 

organisaties in diverse branches die als klant van Matchcare hieraan hebben bijgedragen. Ook andere 

modellen die relevant zijn in de dienstverlening zijn van input geweest op het beroepenmodel.  

2. Vaardigheden 

Matchcare heeft vakvaardigheden ontwikkeld, op basis van het model van Onet, die intersectoraal 

en zelfs in een grote mate interprofessioneel uitwisselbaar zijn. De vaardigheden zijn in het 

informatiemodel gekoppeld aan beroepen. Het principe dat bijvoorbeeld een administratief 

medewerker ICT-vaardigheden nodig heeft, en een servicemonteur ook commerciële vaardigheden 

moet bezitten, komt hierin tot uiting.   

3. Talenten 

In dit onderzoek richten we ons op de talenten uit het Talentwheel van Matchcare. We zien talenten 

als ‘talent voor de toekomst’. Ze zijn met zorg geselecteerd op basis van legio modellen voor de 

toekomst, waaronder de 21e -eeuwse vaardigheden van Kennisnet en SLO (deze indeling kan ook 

getoond worden op het dashboard). Het wiel bestaat uit vier onderdelen, Eigen regie, 

Verandervermogen, Sociale vaardigheden en Mediawijsheid. Per categorie onderscheiden we een 

aantal talenten. Hoewel deze talenten in toenemende mate benodigd zijn voor eenieder op de 

arbeidsmarkt, is voor elk beroep in het beroepenmodel aangegeven in welke mate ieder talent nodig 

is (op een schaal van 1 tot 10). 
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4. Digitale kennis en skills 

Omdat ICT steeds meer belang krijgt in alle beroepen, worden deze specifiek meegenomen in dit 

onderzoek. Het gaat om specifieke pakketten, programmeertalen en methodieken. Het ‘ontwikkelen 

van applicaties’ is bijvoorbeeld een vaardigheid, terwijl ‘.NET’ een ICT-kennis/skill is. 

Domein Vraag 

Om de vraag te kunnen bepalen in de regio, gebruiken we het vacaturebestand van Matchcare. Dit 

bestand bestaat grotendeels uit de levering van Jobfeed, die verrijkt is met informatie uit het 

informatiemodel voor de arbeidsmarkt van Matchcare, kortweg het beroepenmodel genoemd. Het 

vacaturebestand is real-time, maar ook historisch beschikbaar. Het kan zowel landelijk als regionaal 

geraadpleegd worden. 

1. Beroepen 

Elke vacature in het bestand is minimaal gekoppeld aan een functie, waardoor afleiding naar 

beroepen direct mogelijk is. Actuele tellingen kunnen absoluut genomen worden; voor trends is 

een correctie tussen perioden nodig. 

2. Vakvaardigheden 

De vakvaardigheden zijn beschikbaar per beroep. Op die manier kan kwantitatief bekeken 

worden in welke mate deze vaardigheden gevraagd worden. Als aanvulling op het huidige model 

zullen we steekproeven doen om het model van vaardigheden per beroep actueel te houden. 

3. Talenten 

Talenten, ofwel een score van relevantie daarvan, zijn ook beschikbaar per beroep. Ook hier 

zullen we steekproeven doen om de scores per beroep actueel te houden. 

4. Digitale kennis en skills 

Deze skills of kennis zijn geen onderdeel van het beroepenmodel. Hiervoor zullen we gebruik 

maken van analyse op vacatureteksten. We zullen als eerste een basislijst van digitale skills 

samenstellen, waarmee we op zoek gaan in vacatureteksten naar de relevantie hiervan voor de 

betreffende vacatures. Hiermee kunnen we ook de relatie met beroepen beoordelen. 

 

 

Weergave van de data, bewerking en informatie van secundaire data in domein Vraag 

Hiermee hebben we informatie over de vraag, zowel landelijk als regionaal. Wat weten we dan over 

de regionale vraag, in termen van de genoemde pijlers? 

Beroepen zijn nog steeds een zeer bruikbare indeling om te koppelen met allerlei externe informatie. 

Het model van Matchcare is het middelpunt, waarop alle beschikbare informatie aangesloten kan 

worden. Zo kan hier bijvoorbeeld ook op gekoppeld worden vanuit de kwalificatiedossiers, meer 

daarover in het hoofdstuk over Domein Aanbod & Opleidingen. 
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Machine learning in Domein Vraag 

De  machine learning opstelling in samenwerking met KPN ICT Consulting is in eerste instantie 

ingericht om op basis van vacatureteksten te herkennen welke vaardigheden en Digitale kennis & 

skills van belang zijn bij bepaalde beroepen. Matchcare zal de machine learning applicatie daarna 

verder gaan ontwikkelen voor vacature/trend analyses over alle sectoren van de arbeidsmarkt heen 

voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 

Vanuit de machine learning opstelling kunnen veel verschillende entiteiten worden opgehaald. 

Hierbij een voorbeeld van hoe de ruwe resultaten er uit zien. Deze kunnen gecategoriseerd worden 

en gerelateerd aan vakgebieden, beroepen, regio’s, werk- en denkniveaus etcetera. 

Domeinen Aanbod & Opleiding  

Om inzicht te krijgen in het regionale aanbod, gebruiken we meerdere bronnen: aanbod vanuit 

onderwijs, aanbod van werkzoekenden en aanbod in werkende bevolking.  

1. Beroepen 

We verzamelen informatie over de beroepen die in het aanbod beschikbaar zijn en op basis van 

opleidingscurricula kan gekeken worden voor welke beroepen wordt opgeleid. 

Hiervoor zal een relatie gelegd worden tussen externe indelingen en het beroepenmodel. 

Mogelijk zal een hoger abstractieniveau gehanteerd worden, zoals vakgebieden of  

beroepsgroepen.  

2. Vaardigheden 

Zodra beroepen bekend zijn in het aanbod, worden vaardigheden afgeleid en kan op basis van 

de opleidingscurricula gekeken worden voor welke vaardigheden wordt opgeleid. 

3. Talenten 

Talenten in het aanbod zullen op eenzelfde manier ‘opgehaald’ worden als bij vaardigheden. 

4. Digitale kennis en skills 

De aanwezigheid van ICT-skills in het aanbod zullen ingeschat worden op basis van genoemde 

beroepen in het aanbod, afgeleid uit opleidingscurricula en werkervaringen onder 

beroepsbevolking en in ePortfolio’s. 

  

Weergave van de data, bewerking en informatie van secundaire data in domein Aanbod algemeen 

 

Bronnen in domein Aanbod 
Om inzicht te krijgen in het (regionale) aanbod, gebruiken we meerdere bronnen. Hieronder lichten 

we de gebruikte bronnen toe. 
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Bron – DUO/SBB data 

We maken gebruik van data van DUO en SBB; hierin wordt duidelijk hoeveel deelnemers er per 

opleiding en per regio actief zijn en wat de kwalificatie dossiers zijn. 

De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het MBO in Nederland om aan te geven wat een leerling 

aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis van kwalificatiedossiers maken 

scholen hun programma's. Onderwijs en bedrijfsleven maken afspraken over kwalificatiedossiers en 

examinering. Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn 

diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een 

diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de 

kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures 

kunnen vervullen. 

▪ Vanuit de kwalificatiedossiers is de mbo-opleidingen gekoppeld aan het Matchcare 

Beroepenmodel.  

▪ Vanuit een mbo-opleiding kan er direct een koppeling naar een beroep worden gemaakt, 

daarmee wordt de koppeling gelegd naar talenten en vaardigheden. 

▪ Daarnaast worden ook hbo-opleidingen gekoppeld aan het Matchcare Beroepenmodel en 

kan er gekoppeld worden naar beroepsgroepen, talenten en vaardigheden. Dit deel 

verwachten we eind mei/begin juni toe te voegen. 

▪ We zien het aantal deelnemers per opleiding waardoor het aanbod in beeld wordt gebracht. 

Bron – UWV 

Een belangrijke bron is de ‘open beroepenkaart’ van UWV, die sinds kort gepubliceerd wordt op het 

dataportaal van de overheid. Hierin worden de ervaringsberoepen en wensberoepen van 

werkzoekenden per regio aangegeven. Dit geeft o.a. weer in welke beroepen ww'ers weer aan de 

slag zouden willen. 

De beroepenindeling van UWV is gekoppeld aan de Matchcare-indeling, waardoor nieuwe 

overzichten mogelijk zijn.  

▪ Vakgebied wensberoepen: Aantallen ww'ers per vakgebied waarin men weer aan de slag wil; 

▪ Potentiële instroom vanuit WW per vakgebied en niveau (aantallen ww'ers per vakgebied en 

niveau van de wensberoepen) ; 

▪ Meest gewenste beroepsgroepen per niveau; 

▪ 10 meest gewenste beroepen; 

▪ Vakvaardigheden die het meest benodigd zijn op basis van de wensberoepen; 

▪ Meest benodigde talenten op basis van alle wensberoepen; 

▪ Aantallen ww'ers per gemeente 

Bron – CBS microdata (via Etil) 

CBS maakt voor de werkende beroepsbevolking gebruik van een indeling naar Beroepsklassen SBC, 

deze koppelen wij aan het Matchcare beroepenmodel. Dit deel verwachten we begin juni toe te 

voegen. 

▪ Informatie over werkende beroepsbevolking: verdeling over vakgebieden en regio 

▪ Trends in het aanbod van werkenden per vakgebied en regio 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelbaar_beroepsonderwijs
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Bijlage 3: Toelichting Kwalitatieve onderzoeksmethode 
De arbeidsmarkt is erg veelomvattend. Er is daarom gekozen om drie sectoren in de provincie 

Limburg nader te bestuderen. Hierbij is gekozen voor de vakgebieden waar de komende twee jaar 

wereldwijd de grootste toename of afname in vraag wordt verwacht (Manpower, 2019), te weten de 

sectoren: Finance; ICT en HR. 

Het kwalitatief onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool heeft 

plaatsgevonden middels de Delphi-methode. De Delphi-methode is een vorm van onderzoek die erop 

is gericht om tot betrouwbare, door deskundigen gedragen, consensus te komen (Dalkey & Helmer, 

1962). Het gaat daarbij niet om feiten, maar om meningen en argumenten die deze consensus 

onderbouwen. Delphi-onderzoek bestaat uit een aantal fasen. De methode start met een 

deskresearch. Vervolgens worden deskundigen geselecteerd en worden (groeps-)interviews 

gehouden. De Delphi-methode gaat uit van een mondig onderzoeksveld dat in staat is zelf de vereiste 

expertise in te brengen en maakt doelgericht gebruik van een groep deskundigen (Van Dolderen, 

Stoffers & Kleefstra, 2017). Door middel van groepsinterviews zijn de meningen van de deskundigen 

verzameld, geïnventariseerd, geordend en gecombineerd (Van Dijk & Landsheer, 2011).  

Ook in dit onderzoek heeft er eerst een deskresearch plaatsgevonden om een algemeen beeld van de 

ontwikkelingen in de sector te krijgen. Op deze manier kon geprofiteerd worden van de kennis die er 

al is over de impact van digitalisering op de specifieke sectoren (Saunders, Lewis & Thornhill, 2013).  

Vervolgens hebben er diepte-interviews plaatsgevonden met 8 experts. Deze experts zijn select 

gekozen via de sneeuwbalmethode (Saunders, Lewis & Thornhill, 2013). Een diepte-interview, ook 

wel semi-gestructureerd interview genoemd, wordt gekenmerkt door een losse structuur, waarbij 

thema’s met de deelnemer worden verkend. Dit met als doel het verkrijgen van de individuele 

opvattingen van de respondent (Saunders, Lewis & Thornhill, 2013).  

Daarnaast zijn er diepte-interviews gehouden met 6 bedrijven, werkzaam in de drie sectoren. Deze 

bedrijven zijn via ons netwerk benaderd. Hierbij is gebruik gemaakt van het netwerk van het 

lectoraat Employability, bedrijvencontactdagen en de alumnigroep op LinkedIn. 

Tot slot zijn er focusgroepen gehouden met mbo en hbo docenten. In totaal hebben er 8 focusgroep 

interviews plaatsgevonden, waar in totaal 47 deelnemers (43 docenten en 4 mensen uit het 

bedrijfsleven) aan hebben deelgenomen. 
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Bijlage 4: Deelnemers focusgroepen en interviews 
 

Diepte-interviews: 

Experts 

▪ Mike van Rijkswijk: Futuroloog/ Innovator 
▪ Ferdinand van Kampen: Directeur Techniek College (Vista) 
▪ Ruud van den Braber: Productieleider leermiddelen SPL 
▪ Humphrey Fernandes: Teamleider HBO-ICT 
▪ Tonny Zwart: Onderwijsmanager economie en administratie Vista College 
▪ Bart Havenaar: Projectleider onderwijs en digitalisering Vista College 
▪ Harm Deiman: Directeur Vista College 
▪ Stephen Corporaal: Assistent Lector Smart Industries Saxion Hogeschool 

ICT-bedrijven  

▪ Innervate: Nanin Peters, Sven Kort 
▪ APG: Wouter Dillema 
▪ Ilion: Nieks Leusden, Pam Bakker 
▪ Cimsolutions: Paul Ritzen 
▪ Kembit: Jaap Bouvrie 

HR-bedrijven:  

▪ Manpower: Marielle Janssen 
Financiële bedrijven:  

▪ APG: Wouter Dillema 
▪ Rabobank  

 

Focusgroepen: 

▪ Focusgroep 1: werkgevers 

o 4 deelnemers 

▪ Focusgroep 2: MBO ICT 

o 14 deelnemers 

▪ Focusgroep 3: MBO Financiële beroepen Voormalig Arcus 

o 6 deelnemers 

▪ Focusgroep 4: MBO Financiële beroepen Voormalig Leeuwenborgh 

o 6 deelnemers 

▪ Focusgroep 5: MBO HRM 

o 6 deelnemers 

▪ Focusgroep 6: HBO ICT 

o 3 docenten 

▪ Focusgroep 7: HBO Financiële beroepen 

o 5 deelnemers 

▪ Focusgroep 8: HBO HRM 

o 3 deelnemers 

 

Transcripties zijn op te vragen bij Ilse Schrijver, projectmanager Lectoraat Employability Zuyd 

Hogeschool. 

 


