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Evolueren van skills
Naar schatting zal 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag later gaan werken in 

beroepen die nu nog niet bestaan. Dit blijkt uit een onderzoeksproject van 

prof. Paul A. Kirschner, dat zich richt op de informatievaardigheden voor de 

arbeidsmarkt van morgen. Tegelijkertijd zullen er met name in de 

maakindustrie veel banen in de nabije toekomst een andere 

invulling krijgen of zelfs verdwijnen. 

Dit komt doordat bedrijven de bedrijfsvoering 

digitaliseren en de operatie automatiseren.  

Als werkgever én professional wil je natuurlijk 

mee bewegen met de veranderingen om je 

heen. Dit betekent dat werkgevers zullen 

moeten innoveren om toekomtbestendig 

te zijn. En werknemers zullen continu 

nieuwe skills moeten blijven verwerven 

en optimaliseren. Maar welke skills zijn 

straks noodzakelijk? En hoe speel je hier  

op in terwijl de waan van de dag heerst? 
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Omscholingsrevolutie
Van de werknemers die de komende vijf jaar in hun functie blijven, zal bijna 50% omscholing 

nodig hebben voor hun kernvaardigheden. Dit komt voort uit de verwachting dat bedrijven 

tegen 2025 het werk gelijkwaardig zullen verdelen over mens en machine. Deze bevindingen 

komt voort uit het Future of Jobs onderzoek dat is uitgevoerd door het World Economic Forum 

(WEF). Verwacht wordt dat er een sterke vraag zal zijn naar werknemers in de voorhoede van 

de data- en kunstmatige intelligentie economie, evenals nieuwe rollen in engineering, cloud 

computing en productontwikkeling. 

Toenemende vraag naar soft skills
Deze omscholingsrevolutie gaat ook in de Nederlandse maakindustrie plaatsvinden. 

En de verwachting is dat human (soft) skills een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze 

digitale wereld. Machines zullen vooral ingezet worden op informatie- en gegevensverwerking, 

routinematige werkzaamheden en administratieve taken. Dit betekent dat er meer vraag zal 

komen naar rollen waar soft skills essentieel zijn. De mens zal met name een belangrijke rol 

behouden voor taken zoals; managen, adviseren, besluitvorming, redeneren, communiceren en 

interactie. 
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5. Creativiteit, originaliteit en initiatief

Proactief werken en op een creatieve manier de bereidheid tonen om 

verantwoordelijkheden en uitdagingen op je te nemen.

1. Analytisch denken en innoveren

2. Actief en strategisch leren 

4. Kritisch en analytisch vermogen

TOP 10

Informatie analyseren, logica gebruiken en d.m.v. een alternatieve manier 

van denken nieuwe ideeën ontwikkelen om problemen op te lossen. 

Zelfmanagement en de implicatie van nieuwe informatie begrijpen, 

verantwoordelijkheid nemen en initiatiefrijk zijn en geen tegenslag vrezen.  

Identificeren van complexe uitdagingen en het beoordelen van informatie 

om opties te evalueren en oplossingen implementeren.

Innoveren, kritisch denken en het vermogen om te argumenteren. Plan van 

aanpak maken met inbreng van eigen ideeën en creativiteit.

3. Complexe oplossingen

Essentiële skills van de toekomst
Het Future of Jobs onderzoek presenteerde onderstaande lijst met dé benodigde skills voor 2025 

waar we ons op kunnen voorbereiden. 
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10. Logisch redeneren en nieuwe ideeën genereren

Wiskundige verbanden  en logica toepassen bij het verwerken van informatie 

voor het oplossen van werk gerelateerde uitdagingen. 

The future is bright, for those who keep learning

6. Leiderschap en sociale invloed

7. Gebruik, monitoring en beheer van techniek

9. Veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit

Werken met mensen, de toon zetten in een organisatie en motiveren, zorgen 

voor eensgezindheid, sturen en creëren van doelgerichte synergie.

Bepalen apparatuur en systemen die nodig zijn om een taak uit te voeren. 

Controle bewaken om een systeem te beheren en indicatoren te monitoren.   

Kunstmatige intelligentie (AI), computerhardware en netwerksystemen, 

cybersecurity, scrum/agile productontwikkeling en software programmeren.

Open staan voor verandering en voor aanzienlijke variatie op de werkvloer.

Kritiek accepteren en kalm en effectief omgaan met stressvolle situaties.

8. Ontwerp en programmering van technologie
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Hoe speel je in op deze skills?
Interessante ontwikkelingen maar in de praktijk heerst de waan van de dag. 

Tijd is schaars en een cursusdag heeft gevolgen op de productiviteit. Die al onder druk staat 

door het grote tekort aan technisch gekwalificeerd personeel. Veel kennis zit bij de oudere 

collega’s en studenten worden steeds breder opgeleid. Zij missen vaak essentiële kennis en 

ervaring en dat zorgt voor een intensieve begeleiding.  Als organisatie én professional wil je 

jezelf wel voorbereiden op de toekomst maar hoe? 

Online leren biedt kansen
De motor van een bedrijf is het menselijk 

kapitaal. De groei van de menselijke 

ontwikkeling betekent de onvermijdelijke 

groei van de organisatie. Belangrijk is dat 

medewerkers dus ook betrokken zijn bij  

een ontwikkelingsprogramma.  

Stimuleer en faciliteer hun persoonlijke  

groei. Het voordeel van digitalisering is  

dat kennis bijna altijd en overal  

beschikbaar is. Medewerkers en stagiaires 

kunnen zich dan informeren en bijscholen 

waar nodig.  Passend bij hun tempo én 

leerbehoefte.



www.brighterorange.com

7

Brigther Orange
Het online leerplatform van Brighter Orange faciliteert in branche specifieke trainingen die 

medewerkers direct kunnen toepassen in de praktijk. De bibliotheek bestaat uit meer dan 

300 online trainingen en diverse leervormen, dat aanbod breidt maandelijks uit. Samen 

met onderwijskundige specialisten en technische experts ontwikkelt Brighter Orange 

de online trainingen. De thema’s lopen uiteen over verschillende onderwerpen zoals o.a. 

vitaliteit, samenwerken, persoonlijke effectiviteit, management, technische vaardigheden en 

SOLIDWORKS. Daarnaast kan je ook zelf eenvoudig bedrijfsspecifieke trainingen maken.  

Dit helpt om kennis te borgen én te delen met bijvoorbeeld collega’s, klanten en partners.    

JULLIE TOEKOMST! 
Samen bouwen we aan

Wil je meer weten over het leerplatform of heb je interesse in je een eigen Academy? Laat het 

dan vooral weten, we helpen graag. Stuur ons een mailtje welkom@brighterorange.com

BRIGHTER ORANGE


