We Match
in teamverband werken aan skills voor de toekomst

HvA Lectoraat HRM & House of Skills

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Deze beweging vraagt om de ontwikkeling van andere skills.
Dit roept vragen op voor zowel vakmensen als de organisaties waarbinnen zij werken. Vragen als:
• In hoeverre is er een match tussen de nu aanwezige skills en de in 2025 gevraagde skills van
middelbaar opgeleide vakmensen?
• Hoe kunnen deze vakmensen in teamverband werken aan de ontwikkeling van hun skills?
Met We Match ondersteunen we teams en organisaties bij de beantwoording van deze vragen.

01 TEAMS VAN VAKMENSEN

Hoe kunnen vakmensen in teamverband
werken aan toekomstbestendige skills?

Vakmensen vormen de ruggengraat van onze
economie en uw organisatie. Zij hebben het
contact met de klant of ze werken juist achter de
schermen aan het draaiend houden van vitale
systemen en processen. Vanwege technologische
ontwikkelingen veranderen de eisen die worden
gesteld aan de skills van vakmensen. In het
project We Match - binnen het programma House
of Skills - ondersteunen wij teams van
middelbaar opgeleide vakmensen bij de
versterking van toekomstbestendige skills. Via de
methode van begeleid actie-onderzoek werken
teams zelf aan de verkenning van de
veranderende beroepseisen en aan de invulling
van de benodige ontwikkelinterventies

02 AANPAK
Binnen We Match is het vakteam zelf aan zet bij de vormgeving en invulling van de
ontwikkeling. Doordat de teamleden gezamenlijk werken aan hun skills, wordt ook het
functioneren van de teams zelf versterkt.
Gedurende een jaar doorloopt het team in drie fasen een ontwikkeltraject. Het team wordt
daarin begeleid door trainers en onderzoekers van het lectoraat HRM. Waar nodig kan het
team of de organisatie aanvullende specifieke expertise op het gebied van
professionalisering en teamontwikkeling inschakelen.
De beproefde We Match aanpak is de afgelopen jaren door het lectoraat ontwikkeld en
aangescherpt op basis van diverse succesvolle trajecten met teams in het mbo en hbo.

FASE 1

Stip op de horizon

Onder begeleiding wordt een diagnose van de
vertreksituatie gemaakt en ontwikkelt het team in een
bijeenkomst een toekomstbeeld

FASE 2

Interventies
Onder begeleiding formuleert het team interventies
gericht op de ontwikkeling van skills en voert deze uit.

FASE 3

Evalueren
Het team stelt de resultaten van de interventies vast en
formuleert vervolgacties.

03 UITGANGSPUNTEN

Focus op het
team

Tijd en
ondersteuning

Een team van circa 15
collega's werkt binnen We
Match aan de ontwikkeling
van toekomstbestendige
skillls.

Het team krijgt gedurende
een jaar tijd en ruimte om
in teamverband te werken
aan de ontwikkeling van
skills.

De teamleden zijn
intrinsiek gemotiveerd om
aan de slag te gaan met
hun ontwikkeling.

Waar nodig dragen ook
andere stakeholders een
steentje bij - bijvoorbeeld
HRM en de leidinggevende.

De gezamenlijke
ontwikkeling en uitvoering
van interventies versterkt
het leereffect binnen het
team.

Het team wordt begeleid
door het lectoraat HRM.
Deze begeleiding wordt
bekostigd vanuit het
programma House of
Skills.

04 HOUSE OF SKILLS
We Match is een project binnen het programma House of Skills.
Waarom en voor wie?
De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Er is sprake van een groeiende mismatch
tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de lager- en middelbaar
opgeleide beroepsbevolking.
Wat is House of Skills?
House of Skills is een fieldlab waarbinnen verschillende partners samenwerken en
experimenteren om met name voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking
in de Metropoolregio Amsterdam verschillende loopbaanprogramma's te ontwikkelen.
Partners zijn o.a. gemeenten en provincies van de Metropoolregio Amsterdam,
onderwijsinstellingen, vakbonden en brancheorganisaties.
Doel is dat mensen zelf de regie nemen over hun arbeidsmarkttoekomst met als centraal
thema 'Leven Lang Ontwikkelen'.
Website: houseofskillsregioamsterdam.nl
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
Europees Sociaal Fonds
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I'm One!

I'm One!

Drs. Peter Horsselenberg

I'
m
One!
Dr. Daniël van Middelkoop

Drs. Marcel van Maanen

p.horsselenberg@hva.nl
06 5028 6494

d.van.middelkoop@hva.nl
06 2115 7945

m.r.van.maanen@hva.nl
06 2197 3270

http://www.hva.nl/carem/
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