
 
  
Beste collega’s, 
  
Graag nemen wij jullie mee in de stappen die we aan het zetten zijn. 

Samenvatting 
o Opbrengst afgelopen zomer 
o Nieuwe mogelijkheden G20 
o Samenwerking MBO’s 
o Marktreview TNO/ CompetentNL 
o Versneller van de transitie – gesprekken beslissers 
o SkillsCV Viewpoint 
o G20 bijeenkomst 20 oktober 

Opbrengst afgelopen zomer 
Het liefst zouden we jullie meenemen door de app 2.0 en de dashboardomgeving die daarbij hoort. We bewaren 
deze primeur echter voor de bijeenkomst met de G20. Er is keihard gewerkt aan de zaken die we de vorige keer 
hebben gecommuniceerd, we hebben het dan over de integriteit van de data, de UX-flow en de 
dashboardomgeving oftewel de hele productenlijn van SkillsCV. Af en toe moeten we in onze armen knijpen… je 
moet het maar durven geloven dat het echt lukt, laat zien wat je kan (het skillsprofiel) en wat je daarmee kan (de 
vacatures) in één app! Het klinkt eenvoudig, iedereen die zich er een beetje in verdiept heeft begrijpt wat dit 
vraagt. 

Gesprekken G20 
Inmiddels hebben alle leden van de G20 een bezoek gehad in aanloop naar de meeting in oktober. Nu we de 
fase van lancering en gebruik in gaan is afstemming belangrijk en het delen van ideeën cruciaal. De manier 
waarop we georganiseerd zijn moet immers energie blijven geven in een arbeidsmarkt waar innovatieve 
oplossingen meer nodig zijn dan ooit. De invalshoeken van de G20 zijn verwerkt en zullen tot heldere besluiten 
leiden voor de manier waarop we 2023 vormgeven met elkaar. 

Samenwerking MBO’s 
Vanmorgen (5 oktober) waren we te gast bij MBO Utrecht, samen met Lodewijk Asscher en voorzitters van een 
vijftal MBO’s hebben we de mogelijkheden doorgesproken van het gebruik van SkillsCV binnen het MBO. Het 
resultaat is dat we met deze instellingen aan de slag gaan. Het is een mooi moment als je ervaart dat scholen 
kansen zien in datgene waar we met elkaar zo hard aan werken. Of het nu gaat om de koppeling met stage of 
het in beeld brengen van vraag (vacatures) en aanbod (studenten) en daarmee een impuls geeft aan een leven 
lang leren… over een ding zijn we het eens, we hebben veel gepraat over skillsbased ople iden, het is tijd om de 
handen in een te slaan en dingen te gaan doen. Wordt vervolgd de komende maanden… 

SkillsCV Viewpoint 
De dashboardomgeving van SkillsCV bestaat uit een aantal varianten: 

1. Viewpoint begeleiding (voor docenten, coaches, loopbaanbegeleiders); 
2. Viewpoint arbeidsmarkt (voor bestuurders van scholen, arbeidsmarktregio’s, gemeenten en UWV); 
3. Viewpoint search en match (voor recruiters en HR). 

De kern van elke variant is uiteraard het ‘laten praten van de twee werelden van vraag en aanbod’. Het kl inkt 
simpel en dat is het ook, de variaties die je ermee kunt maken zijn echter eindeloos. 
  



 
  

 

Versneller van de transitie en de beslissers 
De verzuchting van Hans Borstlap (en velen met hem) is niet zozeer dat de minister de verkeerde kant opkijkt of 
de wetgeving niet de juiste kant op zou gaan, de zorg zit vooral in het tempo. SkillsCV kan goed de versneller van 
een door velen gewilde transitie zijn. Het komend kwartaal staan er daarom een aantal gesprekken gepland om 
met de verschillende beslissers de mogelijkheden door te spreken. Samen met Jack de Vries (oud 
Staatssecretaris Defensie) en Manon Koldewijn (directeur arbeidsmarktregio) geven wij dit verder vorm, in de 
volgende nieuwsbrief meer daarover. 

Meeting 20 oktober 
De leden van de G20 zijn uitgenodigd en hebben zich opgegeven, volgens onze administratie zijn alle founding 
partners aanwezig. We gaan elkaar ontmoeten in Veenendaal (Citadel 10 derde verdieping Hoofdkantoor 
Westerduin Groep) om 13:00 uur. We kijken er zeer naar uit! 
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