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1. INTRODUCTIE
Het EMPLOY International Needs Analysis Report heeft als doel het delen van bevindingen uit
theorie- en praktijkonderzoek, uitgevoerd in Spanje, Engeland, Nederland, Polen, Italië en
Turkije, naar de algemene kerncompetenties die werkzoekenden nodig hebben om op de
moderne arbeidsmarkt aan een baan te komen.
Het rapport is verdeeld in vier delen. Er is een korte beschrijving van het project, gevolgd
door algemene bevindingen uit theorieonderzoek dat is uitgevoerd in de partnerlanden.
Verschillende data uit recent praktijkonderzoek in partnerlanden worden vervolgens
uitgebreid gepresenteerd, waarna er conclusies en aanbevelingen worden gedaan.

1.1. Het EMPLOY Project
Het doel van het EMPLOY project is het verbeteren van de inzetbaarheid van werkzoekenden
door zich te richten op de ontwikkeling van competenties. Met behulp van bevindingen uit
bestaand onderzoek en het EMPLOY-onderzoek uitgevoerd in ITALIË, NEDERLAND, POLEN,
SPANJE, TURKIJE en het VERENIGD KONINKRIJK over de kerncompetenties die werkgevers het
meest eisen, zullen de EMPLOY partners een Methodeleer creëren gebaseerd op DESIGN
THINKING en LIFE Skills1, waarbij creatieve activiteiten worden aangeboden om de doelgroep
in staat te stellen een overtuigend en praktisch competentieportfolio te presenteren voor
toekomstige werkgevers in de buurt of in het buitenland. De gecreëerde methodeleer zal
studenten en werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan. Een trainingsworkshop zal
beschikbaar zijn voor al het trainingspersoneel of loopbaanadviseurs die de Methodeleer
willen implementeren.
Als een soort onderpand van het project zal er onderzoek worden uitgevoerd naar de
krediettoewijzingssystemen van beroepsonderwijs in elk partnerland. Er zal getracht worden
om EQF credits toe te wijzen aan competenties die in het toekomstige project worden
opgedaan, waarmee de bekwaamheid van het internationaal concurreren om een baan zal
worden bevorderd.
Bezoek voor meer informatie de website: http://www.employ-project.com/

1

Het Employ Project probeert relevante delen van de filosofie en activiteiten van DESIGN THINKING (zie:
http://designthinking.ideo.com/) en het Life Skills Leonardo TOI Project (zie http://www.life-2.eu/) over te
brengen
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2.
Theorie-onderzoek:
Bevindingen uit Bestaand Onderzoek in IT, NL, PL, ESP, TR, UK
De Arbeidsmarkt van de 21e Eeuw en Behoeften van Werkgevers:
De laatste jaren heeft er wereldwijd een enorme groei plaatsgevonden wat betreft de snelle
overdracht van informatie en innovatie. Globalisering heeft geleid tot vele veranderingen in
bedrijven en op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven zijn geglobaliseerd en hebben een
internationale component waardoor werknemers in staat moeten zijn om zich aan te passen
aan veranderingen en mee te kunnen in de vooruitgang van hun vakgebied. In alle National
Needs Analysis Reports bleek dat werkzoekenden, vooral jongeren, dienen te beschikken over
een aantal competenties naast hun technische kennis. Ze hebben technische kennis en
competentie nodig, maar ook “begrip van de organisatie van een bedrijf, ruimte voor
zelfstandig leren, coöperatieve en ondernemende houdingen, de wil om nieuwe vaardigheden
te leren, aanpassingsvermogen en de gave om conflicten op te lossen …”2. Werkgevers zoeken
over het algemeen sollicitanten die flexibel zijn, zich kunnen aanpassen, goed in teams
kunnen werken en toegang tot informatie kunnen krijgen.
Dit is opgemaakt uit Poolse bronnen. In een recent gepubliceerd artikel door TRECO3
benadrukt de auteur dat het krijgen van een baan voor 70% afhangt van iemands professionele
vaardigheden, terwijl zo’n 30% afhangt van zogenaamde soft skills. Opvallend genoeg beweert
diezelfde auteur dat het behoud van een baan afhangt van deze soft of interpersoonlijke skills
en dat bedrijven investeren in trainingscursussen voor personeel in deze gebieden.
De National Needs Analysis Reports benadrukken ook dat de werkloosheid onder jongeren in
heel Europa toeneemt, in sommige landen zelfs drastisch. De OECD 2010 cijfers laten zien dat
jongeren serieus geraakt zijn door de recente economische crisis met 15 miljoen jongeren
(15-24 jaar) in het OECD gebied die in 2010 werkloos waren4. De cijfers zijn gestegen tot 50%
werkloze jongeren in Spanje in 2012. Met een steeds moeilijker wordende overgang van
studie naar werk, benadrukt hetzelfde rapport de noodzaak voor jonge mensen om
vaardigheden en werkervaring op te doen.

2

Zie Tirado, V. (2010) Cuaderno de Pedagogía No. 370 (juli 2010) p. 29. Genoemd in het National Needs Analysis
Report Spain
3

Zie Popyt na kwalifikacje I umiejetnosci zawodowe na wojewódzkim rynku pracy: “More than Qualifications. Soft
Skills” (2012)
4

Scarpetta, S. Sonnet, A. And Manfredi, T. (2010) OECD Socıal, Employment and Mıgratıon Papers, no. 106. Rısıng
Youth Unemployment Durıng the Crısıs: How to Prevent Negatıve Long-term Consequences on a Generatıon?
Beschikbaar op: http://www.oecd.org/employment/youthforum/44986030.pdf
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In Italië proberen recente rapporten (Istud en ISFOL)5 dit probleem voor jongeren aan te
pakken door de persoonlijke kernvaardigheden te beschrijven die nodig zijn om de
inzetbaarheid van jongeren te vergroten. Deze rapporten stellen dat naast kennis van IT,
media en taal, werkgevers mensen zoeken die ruimdenkend zijn, een goed moraal hebben,
goed kunnen samenwerken, loyaal en toegewijd zijn, zich kunnen aanpassen en goede sociale
vaardigheden hebben. Dezelfde rapporten stellen ook dat volgens werkgevers jonge
werkzoekenden momenteel een gebrek hebben aan kennis van het Engels, sociale
vaardigheden, plannen, motivatie, zakelijkheid en pro-activiteit.
Werkgevers, pedagogen en HR-bureaus zijn ook steeds duidelijker over welke competenties
een succesvolle kandidaat op de arbeidsmarkt moet hebben. Iberestudios.com, een Spaans
platform voor het delen van kennis in post obligatory education (niet-verplicht onderwijs),
noemt de volgende kerncompetenties die het meest gewild zijn door bedrijven: teamwork,
flexibiliteit, kwaliteit om beslissingen te nemen, een ondernemende geest en de vaardigheid
om onder druk te werken6. Een Turkse website voor werkzoekenden, kariyer.net, stelt dat
werkzoekenden goed moeten zijn in vreemde talen, ervaring moeten hebben, actief en
ondernemend moeten zijn, nieuwe vaardigheden moeten kunnen leren, problemen moeten
kunnen oplossen, moeten kunnen samenwerken en technische kennis moeten hebben. Voor
werk in de dienstsector zijn empathie, een goede verschijning, toewijding,
verantwoordelijkheid en respect belangrijk.7
In Nederland heeft het KBB Competentiemodel voor Educatie8 25 competenties, gebaseerd op
1.000 banen wereldwijd, uiteengezet die studenten kunnen ontwikkelen. Alle studies worden
nu gebaseerd op het verwerven van deze competenties. Ze worden in 7 groepen verdeeld:
Leiden en Beslissen
Ondersteunen en Samenwerken
Interacteren, Beïnvloeden en Presenteren
Analyseren en Interpreteren
Organiseren en Uitvoeren

5

Fondazione Istud (2012) “Giovani e Lavoro: dall’Università al mondo, I giovani nelle aziende senza confini”, Milano

ISFOL (2012) “I Giovani che non lavorano e non studiano. I numeri, i percorsi e la ragioni”, Studi per il Consiglio,No.
9/2012, Firenze.
6

http://noticias.iberestudios,com/las-habilidades-y-competencias-mas-buscadas-por-las-empresas/

7

http://www.kariyer.net/website/index.aspx

8

Beschikbaar in het Nederlands op: http://www.kwalificatiesmbo.nl/competenties.html. Het Model is vertaald in
het Nederlandse National Needs Analysis Report dat beschikbaar is op de Employ website: www.employproject.com
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Aanpassen en Aankunnen
Ondernemen en Presteren
Alle rapporten concluderen dat werkzoekenden ambitieuzer en beter voorbereid moeten zijn
voor de wereld van het werken. Ze moeten ervaring opdoen en zowel niet-technische als
uitstekende technische en acedemische vaardigheden tonen. Het Delors rapport gaf meer dan
een decennium geleden al aan dat opvoeders deze duale ontwikkeling bewuster moeten
promoten.9
De overlappende competenties die het meest gevraagd worden kunnen in twee grotere
groepen verdeeld worden: informatie- en organisatiegebaseerde competentie en
persoonlijke of psycho-sociale vaardigheden. Wat betreft informatiegebaseerde
competenties wordt er van jongeren verwacht dat ze kennis hebben van minstens één
vreemde taal, enige ervaring hebben in het werkveld, IT vaardigheden en kennis van nieuwe
media bezitten en goed kunnen organiseren en plannen. De rapporten stellen ook dat jonge
mensen of werkzoekenden goed moeten kunnen leren om gedurende hun loopbaan hun kennis
te vergroten en hun vaardigheden continu moeten bijwerken.
Wat betreft persoonlijke kenmerken zoeken werkgevers naar ruimdenkende, flexibele,
zelfstandige, enthousiaste, creatieve, spontane en coöperatieve mensen die initiatief,
betrokkenheid en respect tonen voor het bedrijf en collega’s. Een andere belangrijke
competentie is, volgens Turks universitair onderzoek, de kwaliteit om zorgvuldig en efficiënt
met informatie om te kunnen gaan. De rapporten beweren dat jongeren of werkzoekenden
moeten weten hoe ze informatie verkrijgen, behandelen en aanpassen, en ze moeten zich
open stellen voor educatie om hun kennis te vergroten, te blijven leren tijdens hun loopbaan
en hun vaardigheden continu bij te werken.

9

Delors Report (1999) “Learning, The Treasure Within” – Report to UNESCO of the International Commission on
Education for the Twenty-First Century.
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3. De EMPLOY ENQUÊTE (2012-2013)
De EMPLOY enquête is uitgevoerd met minimaal 20 werkgevers in kernsectoren in elke
partnerregio tussen december 2012 en februari 2013. Veel van de enquêtes zijn afgenomen
als persoonlijke interviews waaruit een direct inzicht kon worden gehaald. De competenties
waar de werkgevers in de verschillende landen en sectoren de meeste waarde aan hechten
worden hieronder vergeleken.

3.1 SECTOREN
Figuur 1 toont de onderzochte sectoren. Om de sectoren tussen de landen te kunnen
vergelijken, zijn er 7 hoofdsectoren gedefinieerd: Educatie (openbare of privéscholen),
Wetenschap en Onderzoek (onderzoeksinstituties voor neurowetenschap, biotechnologie of
nanotechnologie), Zorg (ziekenhuizen of zorginstanties), Business & Handel (bankieren,
verzekeringen of detailhandel), Telecommunicatie (IT-software & consultancy), Bouw
(bouwbedrijven) en de Privésector (reizen, sport, cultuur, vertaalbureaus, beveiliging,
kappers, catering, enz.)
Figuur 1: Onderzochte Sectoren
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3.2 COMPETENTIESCORES
Het eerste onderdeel van het National Needs Analysis Survey vroeg werkgevers of HR
managers om 13 kerncompetenties te rangschikken (van 1 tot 5) die voor hen belangrijk zijn
bij het uitnodigen van een sollicitant. Het gemiddelde antwoord per individuele competentie
in elk land is weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 2: Gemiddelden van de Kerncompetenties
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Figuur 2 toont aan dat een Positieve Houding, Leren om te Leren, Problemen Oplossen,
Communicatieve vaardigheden, Onder Druk kunnen werken en Flexibiliteit zeer gewenst zijn
in alle ondervraagde landen. Plannen en Discipline zijn ook erg belangrijk.
Het gemiddelde van de 6 partnerlanden is weergegeven in figuur 3 en gevisualiseerd in figuur
4, met Europa’s meest gewenste vaardigheden in de ondervraagde landen.
Figuur 3: Gemiddelden van Competenties van Verschillende Data
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Figuur 4: Diagram – Wenselijkheid van onderzochte competenties op Europees niveau.

Average Desirability of Surveyed Competences in 6 countries
surveyed:IT, NL, PL, ESP, TR and the UK
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Figuur 5 geeft de top 5 meest gewenste competenties weer van elke National Needs Analysis.
Figuur 5: Top 5 Ranking Competenties onder Landen
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Het is onmiddellijk duidelijk dat de meeste competenties uit de top 5 vaak genoemd worden
in de verschillende landen. POSITIEVE HOUDING is de Topcompetentie voor werkgevers in
Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië. Hoewel een positieve houding niet bovenaan
staat in Polen en Turkije is deze competentie één van de 5 belangrijkste competenties. De
andere twee belangrijkste competenties zijn STERKE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN en
DISCIPLINE in respectievelijk Polen en Turkije en deze staan in de Top 5 in 4 van de andere
landen. PROBLEMEN OPLOSSEN wordt zo cruciaal gevonden dat de meeste werkgevers in de
verschillende landen dit eisen. FLEXIBILITEIT, dat op verschillende plaatsen staat in de Top 5,
behoort ook tot de meest genoemde competenties. Het wordt door 4 van de partnerlanden als
belangrijk beschouwd. ONDER DRUK KUNNEN WERKEN en LEREN OM TE LEREN worden 3 keer
in de Top 5 gezet, voor PLANNEN, dat alleen in het Verenigd Koninkrijk wordt genoemd.

3.3 ANTWOORDEN WERKGEVERS
Werkgevers werd ook gevraagd om vrijuit de 5 competenties in te vullen die zij het meest
wensen van sollicitanten in hun bedrijven. De National Reports bieden waardevolle lijsten van
deze competenties en zijn een nuttige bron voor verder onderzoek en beleidsbepalers in het
onderwijs. Sommige werkgevers hebben ook andere opmerkingen toegevoegd.
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Deze lijsten met individuele competenties en opmerkingen zijn in drie groepen verdeeld:
Informatiemanagement,
Werkvaardigheden/Houdingen
en
Persoonlijke/Psycho-Sociale
Vaardigheden of waarden (zie Figuur 5).
Figuur 5: Metacompetenties en Vaardigheden die Werkgevers zoeken

Informatiemanagement

Werkvaardigheden

Gave om informatie te
verkrijgen en ermee om te gaan

Gave om goed in een team te
kunnen werken

Openheid in het delen van
kennis met anderen
Openheid
om
ervaren
collega’s
vragen
te
stellen/advies te vragen
Gave om te leren van fouten
Gave om procedures, regels
en ontwikkelingen in het veld te
volgen
Gave en openheid om
vaardigheden bij te houden en
te leren
Begrijpen
dat
formeel
onderwijs slechts het begin is
van leren
Competentie in een vreemde
taal
Kennis van nieuwe media
Geletterdheid en numerieke
vaardigheden
Nauwkeurigheid
Technische vaardigheden op
gewenste niveau

Samenwerking

Psycho-Sociale
Persoonlijke Vaardigheden

Empathie
Emotionale intelligentie
Nauwgezetheid

Goede
communicatieve/presentatievaardigheden
Discipline
Aandacht voor detail

Discretie
Betrouwbaarheid
Eerlijkheid
Openheid

Rendement
Flexibiliteit/Aanpassingsvermogen

Initiatief

Creativiteit/ fantasie

Pro-activiteit
Resultaatgericht

Goede manieren (bescheiden,
aardig, beleefd …)

Betrokkenheid

Zelfstandig

Doorzettingsvermogen

Verantwoordelijkheid

Onder druk kunnen werken/
stress management
Plannen/ stiptheid/ deadlines
Focus op klant
Organisatievaardigheden
Plannen, prioriteiten stellen
Networken
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Betrokken
Gepassioneerd, enthousiast
Goede
Nieuwsgierig

observeerder,

Assertiviteit
Goede
zelfuitdrukking

communicatie,

Ethiek & waarden
Interactie met collega’s,
andere afdelingen enz.
Begrip van en bijdrage aan
bedrijfsdoelen en waarden
Ondernemende houding/
Bijdrage aan vernieuwing
Leiderschap

Geduld
Veerkracht
Wil om zichzelf te verbeteren
Openstaan voor innovatie
Goede verschijning
Motivatie, zelf-motivatie
Volwassenheid

Problemen oplossen
Interculturele competentie
Gave om vooruit te denken,
wereldwijde blik

Spontaan
Zelfvertrouwen
Positieve houding

Gave om analytisch/strategisch
te denken
Bereidwilligheid

Ongeacht de sector werden dezelfde competenties, vaardigheden en houdingen consequent in
de zes National Surveys genoemd.
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Opmerkingen Werkgevers
Enkele schriftelijke opmerkingen door werkgevers uit elk land luiden als volgt:
“Jongeren dienen een houding te hebben waarin ze bereid zijn te luisteren en te leren en
moet “een oprechte interesse en enthousiasme en bereidheid om te leren tonen”
ENGELAND

“Jongeren moeten ervan overtuigd worden dat men vandaag de dag nooit kan
stoppen met leren om ambitieus te blijven. Een van de fundamentele houdingen op
het werk is actief zijn en interesse tonen in wat men doet. De bereidheid om te
leren gaat samen met de mogelijkheid fouten te maken, maar dit wordt nooit door
werkgevers als een serieus probleem gezien, omdat zij de bescheidenheid van een
werknemer en zijn bekwaamheid om, indien nodig, om hulp te vragen als
kernaspecten zien van de nieuwe werknemer.” ITALIË
Jonge werkzoekenden moeten:
“Ervoor zorgen dat ze de baan en de vereiste competenties begrijpen om in staat te zijn
goed te functioneren.
“Voorbereid zijn op een flexibele en internationale loopbaan.”
“Zelfverzekerd zijn.” NEDERLAND
“Jonge mensen dienen voorbereid te zijn om zich vaak aan te passen aan veranderingen
op het werk en in staat te zijn om deze veranderingen meteen te implementeren, dus leren
om te leren is hier een topprioriteit.”
“Jongvolwassenen hebben een gebrek aan sociale vaardigheden. Er moet hen
onafhankelijkheid, creativiteit, informatie vinden en behandelen geleerd worden, zodat
ze in staat zijn verschillende situaties, zowel in de groep als individueel, aan te pakken. Ze
hebben training nodig in assertiviteit.” POLEN
“Jongeren en werkzoekenden dienen samenwerken en werken in teams te trainen”
“Ze moeten verantwoordelijkheid en tegenslagen accepteren”
“Een werknemer moet veerkracht, enthousiasme, flexibiliteit en nieuwsgierigheid hebben
en bereid zijn te leren en respect te tonen.” SPANJE
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4. CONCLUSIES en AANBEVELINGEN
Zoals de van de partnerlanden verkregen resultaten uit het veldonderzoek aantonen, is een
Positieve Houding de belangrijkste competentie die werkgevers eisen. Andere zeer gewenste
competenties zijn Sterke Communicatieve vaardigheden, Onder Druk Kunnen Werken,
Flexibiliteit, Leervaardigheden, Problemen Oplossen en Plannen. Werkzoekenden dienen
vooral hun competentie in deze gebieden te herkennen en de competenties die ze niet
hebben te ontwikkelen. Werkgevers en HR managers zoeken ook zeer gemotiveerde en
enthousiaste mensen met goede sociale vaardigheden. Het is voor mensen die op de moderne
en ambitieuze arbeidsmarkt een baan willen vinden essentieel om een positieve houding te
tonen, maar boven alles de bereidheid om te leren en samen te werken.
Werkgevers hebben werknemers nodig met uitstekend informatiemanagement en
vaardigheden in een vreemde taal of communicatie. Zij hebben echter ook mensen nodig met
een goed niveau van persoonlijk en interpersoonlijk management. Bedrijven willen
werknemers die kunnen leren, maar vooral mensen die bereid zijn om te leren en
verantwoordelijkheid te nemen, die enthousiast en betrokken zijn bij de doelstellingen van
het bedrijf en de behoeften van klanten of collega’s. Problemen kunnen oplossen en in staat
zijn om met druk om te gaan zijn ook gerelateerd aan het kunnen aanpassen aan en flexibel
zijn in de vele situaties die zowel in het leven als op het werk ontstaan. Daarom is een grote
mate van volwassenheid (afhankelijk van de leeftijd van de sollicitant) vereist en de
bekwaamheid om over doelstellingen en ontwikkelingen te hebben nagedacht. Iemand die wil
groeien en zich persoonlijk wil ontwikkelen is een aanwinst voor het bedrijf.
Een persoon verwerft deze competenties gedurende zijn leven: dit proces eindigt nooit. Het
wordt echter aangeraden dat jonge afgestudeerden of werkzoekenden specifieke training en
steun krijgen om te herkennen welke competenties zij nodig hebben en hoe ze deze kunnen
ontwikkelen. Cursussen met betrekking tot studie, carrière of werkvoorbereiding dienen
activiteiten te bieden waarin werkzoekenden kunnen nagaan wat hun huidige
competentieniveau is en hoe ze de benodigde competenties kunnen verkrijgen om aan de
behoeften van werkgevers te voldoen.
De Employ Methodeleer tracht de behoeften in dit rapport te definiëren door het bieden van
activiteiten waarmee werkzoekenden de vereiste competenties op de moderne werkplek
kunnen bepalen, ontwikkelen en tonen, daarbij lettend op de specifieke sector waarin een
werkzoekende een baan wil vinden.
De National Needs Analysis Reports, met alle details van het onderzoek in Italië, Nederland, Polen,
Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, kunnen via de Employ website worden gedownload:
www.employ-project.com
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