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Waar gaat deze workshop over?

• Bespreken van twee voorbeelden van gebruik 
van data m.b.t. onze arbeidsmarkt 
• Inzicht in eigen sector
• Inzicht in mogelijkheden voor intersectorale 

transities middels transitiepaden
• Wat betekent dit/wat kun je hiermee?
• Toepassingsmogelijkheden

• Wat kunnen/willen we gezamenlijk oppakken? 
• Willen we hier een vervolg aan geven (wat/wie?)



Voorbeeld 1

• Arbeidsmarktonderzoek FLOW
• Onze eigen sector

Arbeidsmarktonderzoek 2021 - Flowweb

https://flowweb.nl/arbeidsmarktonderzoek-2021


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1bd0c1e2-c3cb-4b05-9aad-44edd0c187f2/ReportSectionb0db8140fec38a3ccf9d?pbi_source=PowerPoint


Wat betekent dit?

• Wat doe je met deze data?



Voorbeeld 2

• Case study corporatiesector 
• Intersectorale transities

Trends in vaardigheden en beroepen bij 
corporaties - Flowweb

https://flowweb.nl/nieuws/trends-in-vaardigheden-en-beroepen-bij-corporaties


Wat is de overstapmogelijkheid, dat wil 
zeggen de mate van overeenkomst tussen 
verschillende banen?

• Case study voor de corporatiesector in vervolg op het 
Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021

• Door skills-based benadering (intersectoraal) zijn 
overstapmogelijkheden inzichtelijk (transitiepaden)

• Overstapmogelijkheden zowel vanuit krimpende sectoren 
en beroepen (“overschotberoepen”) als naar sectoren en 
beroepen waarnaar veel vraag is (moeilijk vervulbare 
vacatures/”tekortberoepen”)

• Onderzoek gebaseerd op ‘big data’; 12.210 vacatures van 
2012-2021 voor woningbouwverenigingen en –
stichtingen



Tekortberoepen

Volgens FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021: 
HR gaf aan grootste wervingsprobleem te voorzien in: 

1. Vastgoed en projectontwikkeling: assetmanagers, 
regisseurs vastgoed, projectontwikkelaars 

2. Financiën: (business) controllers, adviseurs financiën 
3. Woningbeheer en onderhoud: mbo-/hbo-technici, 

(allround) vakmannen 
4. ICT: dataspecialisten en vergelijkbare functies 



Transitiepaden naar tekortberoepen  
voorbeeld: Naar woningbeheer & onderhoud/opzichter



Transitiepaden naar tekortberoepen 
voorbeeld: Naar projectontwikkelaar



Transitiepaden vanuit overschotberoepen
Voorbeeld: secretaresse



Transitiepaden vanuit overschotberoepen
Voorbeeld: boekhouder



Skills gap van transities

Verschil in kennis van 
office managers ten 
opzichte van makelaars 
onroerend goed en 
vastgoedbeheerders



Toepassing/conclusie

• Skills based werven vergroot potentiële markt

• Opleiden/ontwikkelen/begeleiden noodzakelijk

• Opleidingen via watdoejijmorgen.nl / je eigen academie

• Kansenportaal incl stages en werkervaringsplekken

• Loopbaanwijzer met vacaturematch op basis van 
competenties

• Benchlearningsessies Arbeidsmarktonderzoek



Te bespreken

• Wat betekent dit voorbeeld/deze voorbeelden?
• Wat kun je hiermee?

• Wat kunnen/willen we gezamenlijk oppakken? 
• Willen we hier een vervolg aan geven (wat/wie?)




