
 

 

Toelichting Competent en CompetentNL 

Competent: antwoord op maatschappelijke evoluties 

Willem Vansina van VDAB legt uit hoe de ontwikkeling van Competent het antwoord vormde op de 

praktijk: het moeten vinden van nieuw werk voor mensen die op straat kwamen te staan, met binnen 

de eigen sector amper vacatures. Dit speelde bijvoorbeeld bij een grote herstructurering bij ING. Het 

vroeg om heroriëntatie op andere beroepen, en dus om inzicht in competenties.  

Bouwblokken 

VDAB nam een Franse competentieclassificatie als vertrekpunt en heeft een systeem neergezet in de 

vorm van bouwblokken waarmee derden zelf toepassingen kunnen maken. Denk aan het 

samenstellen van profielen. Ook staat een ‘beroepen- en competentiezoeker’ vrij ter beschikking 

voor het vertalen van vacatures en cv’s in termen van Competent. Innovatieve appbouwers gingen 

inderdaad met Competent aan de slag. En bijvoorbeeld Randstad heeft Competent geadapteerd. 

Droom 

“De droom is dat Competent door iedereen in België wordt gebruikt”, besluit Vansina. Het feit dat 

UWV in Nederland nu CompetentNL ontwikkelt, komt ten goede aan de vervolmaking van de 

onderliggende competentiestandaard. “Het is een levend systeem en CompetentNL is een bron van 

nieuwe dynamiek. Want UWV maakt niet alleen een taalkundige vertaling, maar komt daarbij met 

wijzigingen en verbeteringen die voor ons interessant zijn.” 

 

CompetentNL: instrument in de transitie naar een op skills gebaseerde arbeidsmarkt 

Ronald Horsman van UWV zet uiteen hoe Nederland, net als België, een transitie doormaakt naar 

een arbeidsmarkt en onderwijsveld gebaseerd op skills. Het Nederlandse skillslandschap is complex. 

UWV wil daarin graag eenheid te scheppen, door samenhang en uitwisselbaarheid van skills te 

bevorderen. Daarbij gebruikt UWV dankbaar de mogelijkheid om van Competent een Nederlandse 

versie te maken: CompetentNL, als gemeenschappelijke taal of ‘groen boekje’ voor alle Nederlandse 

skills initiatieven.  

Community of Practice 

Het idee voor CompetentNL ontstond binnen de context van Werkinzicht. “CompetentNL is geboren 

in de samenwerking van VDAB, UWV en CBS binnen Werkinzicht. We zijn dank verschuldigd aan 

Interreg en Werkinzicht voor deze bredere aanpak.” Naast CBS dat AI en statistieken levert, en VDAB 

dat software en ervaring ter beschikking stelt, zijn meer partijen betrokken bij de ontwikkeling van 

CompetentNL: CPB voor aanvullende statistieken, TNO voor AI ondersteuning en SBB dat de link legt 

naar skillsgeoriënteerd onderwijs. Bovendien wordt de werkbaarheid van CompetentNL voortdurend 

getoetst door een ‘Community of Practice’ bestaande uit skills initiatieven, arbeidsmarktpartijen, 

gemeenten en onderwijsorganisaties.  

Dashboard skills en beroepen 

Inmiddels is er een eerste toepassing beschikbaar: het dashboard skills en beroepen. Een basisversie 

van CompetentNL om ter review voor te leggen aan de markt, is naar verwachting in het derde 

kwartaal van 2022 gereed. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/skills

