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Waarom juist nu belangrijk?
Krapte op de arbeidsmarkt 

Duurzame inzetbaarheid (wendbare, waardevolle, vitale medewerkers)

Entrusted Professional Activities (EPA)

Doorstroom andere functie/baan (het gras bij de buren is/lijkt altijd……..)

Behouden eigen personeel (het gras bij de buren is/lijkt altijd……..)

Onderbezetting diverse afdelingen 

Technologie

Globalisering

Onverwachte situaties zoals een pandemie



Waarom juist nu belangrijk?
Uit onderzoek* blijkt dat: 

- 51% van de werkgevers maakt zich zorgen over de competenties van hun medewerkers

- 30% van de ondervraagde medewerkers doet niets aan eigen ontwikkeling

- 53% van de ondervraagde medewerkers volgt opleiding/training maar vooral gericht op het kunnen handhaven 
van de eigen functie.

“Second skilling”: doorgroei, ontwikkeling of benutten van nieuwe talenten                                                                   
/voor een toekomstige functie

“Je hebt vaak meer talent en bekwaamheid in je dan je denkt. ’Second skilling’                                                                                                          
gaat over het respecteren van je veelzijdige vermogen om goed te zijn                                                        
in verschillende dingen” - Mindshift - Dr. Barbara Oakley, PhD

“Second-skilling is een goed idee in de snel veranderende beroepsomgeving van vandaag. Een 
tweede vaardigheid kan je in staat stellen om wendbaarder te zijn als het onverwachte zich  
voordoet in je dagelijkse werk.” - Mindshift - Dr. Barbara Oakley, PhD

• HR-benchmark 2021, Visma Raet

• https://www.amazon.com/Mindshift-Obstacles-Learning-Discover-Potential/dp/1101982853/?tag=teco06-20



Wat kunnen organisaties doen?
• Opleidings- of ontwikkelbudgetten voor (alle!) medewerkers

• Ontwikkel een visie op duurzame inzetbaarheid

• Over toekomstgerichte loopbaangesprekken

• Selecteer de juiste hulpmiddelen

• Creëer kansen/mogelijkheden voor personeel



Wat kunnen L&D professionals doen?
• Maak het aanbod verrassend, interessant, grappig en relevant

• Creër ‘buzz’ door voor iedereen iets aan te bieden. Vooral waarover ze met elkaar gaan
en blijven praten.

• Makkelijk toegankelijk

• Beschikbaar zijn wanneer de lerende het wil gebruiken

• Makkelijk vindbaar

• Maak kleine, korte cursussen

• Maak het aanbod zo afwisselend mogelijk: van kennissnacks tot complete cursussen, 
van ‘need to know’ tot ‘nice to have’.



Oplossingen binnen het LMS



Oplossingen binnen het LMS



Inzicht in team- en eigen competenties



? Vragen?




