
1

10 Trends in de Loopbaanindustrie

28 januari 2021

Sprekers:

Maurice Vermunt (LDC)

Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group)



Maurice Vermunt
Directeur

LDC

Geert-Jan Waasdorp
Directeur

Intelligence Group





• Dalende werkloosheid, krappe arbeidsmarkt

• 1,4 miljard van Koolmees ter voorkoming (regionale) werkloosheid

• Gigantische hoeveelheden liquiditeit in de (Europese markt)

• Problemen (kwaliteit) instroom op de arbeidsmarkt

• Wachten op nieuw kabinet en nieuw beleid



Scenario’s 2021-2022

Sterk economisch herstel

Economische-, sociale

en financiële crisis

Arbeidsmarkt 

in transitie

Klassieke 

arbeidsmarkt

MODERNE ARBEIDSMARKT

Krappe arbeidsmarkt/ lage werkloosheid    

Focus op skills en re-skilling (LLL)

Borstlap, Roemer, Gelijkheid

MEER ARBEIDSMARKT ONGELIJKHEID

Hoge werkloosheid en sociale onrust

Focus op omscholing

Toenemende ongelijkheid markt/politiek

ARBEIDSMARKT IN MINEUR

Hoge werkloosheid en sociale onrust

Reorganisaties, ontslagen, focus UWV

Toenemende ongelijkheid markt/politiek

POLDER ARBEIDSMARKT

Krappe arbeidsmarkt/ lage werkloosheid    

Focus op UWV, regio en gemeenten

Marginale ‘polder’ veranderingen
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Vak-mens-schap



1. Borstlap: in wat voor land willen wij werken?

2. 1,4 miljard van Koolmees: hulp bij baanverlies en 
schulden

3. SLIM-regeling: gericht op leren en ontwikkelen 
binnen het MKB

4. Maatwerktrajecten voor potentiële baanverliezers 
hoewerktnederland.nl en slimwerkgeven.nl

5. De Loopbaanwinkel

Ontwikkeling vak van Loopbaanadviseur  

Keurmerken

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/sociaal-pakket-van-14-miljard-biedt-hulp-bij-baanverlies-en-schulden
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.hoewerktnederland.nl/
https://www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven
https://www.oval.nl/cms/public/files/2020-10/oval-loopbaanwinkel.pdf?0f51a845ca+
https://www.noloc.nl/keurmerken




De do-it-yourself baanzoeker

1. Loopbaantooling speelt steeds meer in op de behoefte van snelheid, 

eenvoud, mobile, 24/7, instant craving etc. En appelleert aan de 

empowerment van baanzoekers en do-it-yourself van jongere 

generaties

2. Conversational A.I. (chatbots) gecombineerd met arbeidsmarkt- en 

loopbaandata zorgen voor de loopbaancoach in ‘je broekzak’

3. Alle instrumenten zijn al digitaal, van testen tot skills. Van 

vacaturezoekers tot en met loopbaanscans. Nu nog los van elkaar 

en primair beschikbaar voor loopbaanprofessionals







LDC

✓ Cope2Work

✓ Werk Stress Indicator

✓ Happy Werkscan

✓ DIX van TNO





Nieuwe online etiquette

• Recruitment automatiseert steeds meer in tooling van  search tot en 

met assessment. De recruiter wordt steeds meer uit het proces 

gesneden

• Bij beroepen waar je kunt thuiswerken, wordt locatie steeds minder 

belangrijk en de wervings- en zoekcirkel steeds groter

• Online presentatie en representatie wordt steeds belangrijker. Hoe (en 

waar) je voor de camera zit is een skill! 





Gezondheid              &             Loopbaan



Interne, regionale en sectorale marktplaatsen



Interne, regionale en sectorale marktplaatsen

• Overcapaciteit makkelijk uitwisselen o.b.v. vergelijkbare en 

overdraagbare skills

• Samenwerken binnen één talentplatform (interne mobiliteit) gekoppeld 

Learning Management Systemen

• Matchen en omscholen op basis van skills



•

Matching: van CV naar Skills naar steeds meer Mens 

Geef de beroepen in sector A 

die matchen met ‘buiten willen 

werken’, takenset X én rekening 

houdend met deze belemmeringen





Het huidige CV

• CV is een bron van identiteitsdiefstal, moderne mensen- en datahandel en vergroot 

ongelijkheid arbeidsmarkt

• CV staat haaks op privacy, AVG en GDPR

Jij bent eigenaar van je eigen profiel 



Het huidige CV

• CV is een bron van identiteitsdiefstal, moderne mensen- en datahandel en vergroot 

ongelijkheid arbeidsmarkt

• CV staat haaks op privacy, AVG en GDPR.

Het nieuwe CV is een eigen overdraagbaar profiel

• Een ‘arbeidsmarktpaspoort’ waarvan iemand zelf eigenaar is en mee gaat van 

werkgever naar werkgever (gekoppeld aan pensioen, opleidingsfondsen, skills, 

referenties, opleidingen e.d.)

• Je controleert en beheert je eigen dossier/profiel/CV

• Privacy en anonimiteit by design. Jij bepaalt wie wat ziet en wanneer

• Matcht op skills

• Legt regie bij kandidaten ipv recruiters

Jij bent eigenaar van je eigen profiel 







• Exponentiële groei en de centjes van Maurice

• The Singularity Is Near (Ray Kurzweil) voorspelde een exponentiële 

toename van technologieën, zoals computers, genetica, 

nanotechnologie, robotica en kunstmatige intelligentie. Kurzweil stelde 

onder andere dat er een punt zal zijn waarop machine intelligentie 

oneindig veel krachtiger zal zijn dan alle menselijke intelligentie bij 

elkaar

Artificiële Intelligentie

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_Is_Near


• Beroepenwereld 

• Mens-machine samenwerking

Artificiële Intelligentie

Klik hier voor Artikel

https://ldc.nl/artificiele-intelligentie-bij-ldc/


Artificiële Intelligentie ‘Mens-machine samenwerking’

https://www.adassist.nl/




Vakgebied diversifieert

Wie ben ik, 
wat wil ik, wat 

kan ik

Wat is mijn 
arbeidsmarktkans en 

perspectief?

Vitaliteit: 
fysieke en 
psychische 
gezondheid, 

voeding, slaap  
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• Loopbaanvak krijgt veel specialisaties

• Jobcoaching

• Mobiliteit

• Jobhunten

• Loopbaantech

• Loopbaan/carrière

• (om)scholing

• Life coaching

• Vitaliteit

• Gezondheid/voeding

• Stress management

• ...





• Er liggen goede tijden in het verschiet voor de loopbaanindustrie

• Vakgebied ontwikkelt zich sterk op gebied van tech, vitaliteit, data, A.I. 

en skills. Loopbaanindustrie digitaliseert en professional moet mee

• Regie komt meer bij werknemer te liggen en techniek empowered 

werknemer én coach, mede ingegeven door privacy én arbeidsmarkt 

met gelijke kansen

Samenvattend
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