
De skillsgedreven arbeidsmarkt krijgt steeds meer vorm in Nederland 

Tientallen bedrijven, stakeholders, overheden en investeerders zetten schouders onder SkillsCV 

Weinigen zullen zeggen dat de Nederlandse arbeidsmarkt goed werkt, zowel in tijden van te veel 

aanbod als in tijden waarin we nu leven met veel te weinig aanbod en grote hoeveelheden krapte en 

schaarste. Wereldwijd wordt al jaren betoogd dat de arbeidsmarkt veel meer skills-driven moet zijn. 

Wat mensen kunnen en waar ze (potentieel) talent voor hebben én goed of plezier in hebben moet 

meer meewegen in het matchen, dan (alleen) het diploma of behaalde certificaat. 

Vanuit academische en beleidsmatige 

hoek wordt in Nederland al jaren 

intensief gewerkt aan een framework 

van definities en draagvlak voor een 

transitie naar een skilled based 

arbeidsmarkt. Met SkillsCV wordt 

daarin nu extra snelheid gebracht. Door 

een schaalbaar initiatief voor (in de 

pilotfase) tienduizenden gebruikers 

moet in de komende maanden de basis 

worden gelegd voor de transitie naar 

een skilled based arbeidsmarkt. Dit in 

voorbereiding voor een landelijke uitrol 

naar het einde van het jaar.  

Daarin hebben tientallen partijen uit de arbeidsbemiddeling, ICT, overheid en onderwijs zich 

gecommiteerd, versterkt door investeerders en venture capital. Denk daarbij o.a. aan Luba, 

Intelligence Group, Westerduin uitzendgroep, Unique, Florys, Horizon Groep, Driessen, Consolid, 

RecruitNow, Djopzz, VNOM, 4impact, gemeente Almere en Zwolle, en Radancy. 

Op 13 mei 2022 waren alle stakeholder bij elkaar in Veenendaal om geüpdate te worden over de 

(technische) ontwikkelingen en de voortgang van de pilots. CEO Maarten Westerduin van SkillsCV 

nam de enthousiaste groep stakeholders en betrokkenen mee in alle ontwikkelingen. Lodewijk 

Asscher, vanaf het begin ook nauw betrokken bij SkillsCV, sprak met een videoboodschap de 

aanwezigen toe over het belang van matchen op skills en het creëren van een goed functionerende 

en eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen in Nederland.  

Voor iedereen die meer wilt weten over 

SkillsCV of de volgende keer zou willen 

aansluiten om samen te denken en te werken 

over een skilled based arbeidsmarkt, neem 

dan contact op met Maarten Westerduin: 

mrj@skillscv.nl  
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