
VAKMANSCHAP IN VERANDERING 

Duurzame ontwikkeling, skills en teamleren in twee organisaties 

 

Samenvatting  

Van 2018 tot 2020 deed de onderzoeksgroep The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam  
onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers, vakmanschap en de skills die 
medewerkers denken nodig te hebben voor het werk, nu en in de toekomst. Het onderzoek werd 
uitgevoerd onder 91 medewerkers van twee grote organisaties in de grootstedelijke regio 
Amsterdam1. Op basis van de uitkomsten van assessments, in de vorm van individuele interviews 
met de medewerkers, zijn groepsgesprekken gehouden met zes teams. We vroegen medewerkers 
naar het effect op hun functioneren van veranderingen in de sector en de arbeidsorganisatie als 
gevolg van bijvoorbeeld digitalisering of verduurzaming. Hoe kunnen zij duurzaam inzetbaar blijven 
en welke skills hebben zij nodig voor het werk in de toekomst? In teamverband werd vervolgens 
besproken wat de gevolgen (zouden kunnen) zijn van technologische, maatschappelijke en 
organisatorische ontwikkelingen op de beleving van hun kwaliteit van de arbeid.   

In beide organisaties werken de meeste medewerkers vanuit de notie van vakmanschap, waarbij 
door de jaren heen met name in de praktijk opgebouwde kennis en skills van groot belang zijn in het 
werk in ‘hun’ organisatie, op locatie of in het team. Uit het onderzoek blijkt dat het vakmanschap, de 
duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om skills van medewerkers verder te ontwikkelen 
onder druk staan. Dit is het gevolg van diverse keuzes en ontwikkelingen met betrekking tot de 
organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden binnen de twee organisaties Die keuzes en 
ontwikkelingen betreffen verdergaande flexibilisering, verduurzaming en digitalisering van de 
productie en dienstverlening. In het onderzoeksrapport worden deze ontwikkelingen samengevat in 
vijf overkoepelende thema’s: 1) duurzame inzetbaarheid en werkdruk, 2) teamwerk en autonomie, 3) 
standaardisering, protocollering en verantwoording, 4) ontwikkelmogelijkheden, 5) toekomst van 
werk en organisatie.  

De medewerkers die The Work Lab in dit onderzoek sprak, vragen om waardering en erkenning van 
hun vakmanschap. De medewerkers stellen dat dit vakmanschap onder druk staat, waar dit in hun 
ogen juist een belangrijke rol speelt in hun werk, nu en in de toekomst. Niet alleen voor kwalitatief 
goede arbeid, maar ook voor het kwalitatief goed voortbestaan van de arbeidsorganisaties en voor 
de realisatie van ambities rond duurzaamheid en digitalisering. De belangrijkste aanbeveling uit het 
onderzoek is om het vakmanschap centraal te zetten bij de vraag hoe het (toekomstig) werk moet 
worden vormgegeven.  

Voor samenwerkingsverbanden zoals House of Skills is in onze ogen een belangrijke rol weggelegd 
om invulling te geven aan het behoud, de groei en de overdracht van het vakmanschap in het licht 
van de veranderingen in het werk die de transities rond duurzaamheid, digitalisering en flexibilisering 
met zich meebrengen. 

 

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Daniël van Middelkoop, The Work Lab, 
HvA: d.van.middelkoop@hva.nl 

 
1 Vanwege de vertrouwelijkheid van sommige informatie en de privacy van de deelnemers aan het onderzoek is 
ervoor gekozen de organisaties hier niet bij naam te noemen. 
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