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Introductie



Een internationale mobiliteitservaring is de beste manier om te groeien op persoonlijk en 
professioneel vlak. Vrijwilligerswerk of een andere werkervaring in het buitenland hebben 
als voordeel dat ze zich afspelen in een andere culturele context, waarbij de deelnemers 
hun grenzen en beperkingen opzoeken zodat ze begrijpen hoe ze obstakels kunnen overko-
men en hun vaardigheden kunnen versterken. 

Om een beter inzicht te krijgen op hoe de arbeidsmarkt vaardigheden opgedaan buiten 
formeel onderwijs / tijdens een internationale mobiliteit waardeert, hebben de PC IMPRESS 
project partners 1 (ADICE,, CESIE, PRO WORK, STEP EN VCC) tussen oktober 2015 en ja-
nuari 2016 een enquête uitgezet onder 100 werkgevers uit 5 landen (Frankrijk, Spanje, Italië, 
Polen en Nederland). 

Het doel van het onderzoek was om verwachtingen en behoeften van werkgevers op het 
gebied van transversale competenties van deelnemers na het afronden van een interna-
tionale mobiliteit in kaart te brengen. 

De vragen in de enquête zijn gebaseerd op de 8 Europese Kerncompetenties (communi-
catie in de moedertaal, communicatie in vreemde talen, wiskundige competenties en ba-
siscompetenties in wetenschap en technologie, digitale competenties, sociale en burger-
schapscompetenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie). Elk van de competentie 
categorieën zijn verder onderverdeeld in praktische voorbeelden, die door de respondenten 
zijn gerangschikt van meest belangrijk naar minst belangrijk. 

De verzamelde data binnen de uitgevoerde enquête werd vergeleken en geanalyseerd om 
overeenkomsten en verschillen in standpunten tussen de verschillende landen te ontdek-
ken. Aan het eind van iedere competentiecategorie zijn er vragen voor reflectie voor toe-
komstige werknemers om na te denken over hun eigen houding in de werkomgeving. 

Deze studie aangaande Europese kerncompetenties en de arbeidsmarkt is uitgevoerd in 
het kader van het Erasmus + project PC IMPRESS. Het doel is het bevorderen en waarderen 
van formele en niet-formele kennis en soft & hard skills van mensen die terugkeren na een 
mobiliteitservaring als manier om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken.

De arbeidsmarkt is zich bewust van de waarde en verwachtingen 
van formeel onderwijs. De kennis opgedaan tijdens voorafgaand 
aan het behalen van een diploma is verbonden met het Nationale en 
Europese kwalificatiekader. Maar wanneer men kennis en ervaring 
op doet door niet-formeel onderwijs, - zoals internationaal vrijwil-
ligerswerk of stage - is het vele malen moeilijker om de verworven 
competenties op waarde te schatten. 

1 Bezoek het online platform www.yourcompetences.eu voor meer informatie
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Kenmerken  
van respondenten 

100 deelnemers uit 5 verschillende landen
Het aantal respondenten verantwoordelijk voor het aanleveren van de data was als volgt 
onderverdeeld onder de verschillende landen: 

• Italië 17 respondenten

• Spanje 18 respondenten

• Polen 22 respondenten

• Nederland 19 respondenten

• Frankrijk 24 respondenten

Binnen het onderzoek uitgevoerd in de verschillende landen waren een aantal vragen 
optioneel zoals (en niet beperkt tot) persoonlijke informatie, namen en emailadressen. 

Om de bescherming van persoonsgegevens (in het geval ze deze informatie verstrekt 
hebben) van de respondenten te waarborgen, is het niet opgenomen in deze arbeidsmark-
tanalyse. 
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55% van de respondenten is vrouwelijk en 45% is mannelijk
De project partners hadden zich als doel gesteld een gender-evenwichtige vertegenwoordi-
ging van respondenten te vinden. Wanneer men kijkt naar de uitkomst van de onderverde-
ling van het geslacht van de respondenten, laat het zien dat het in alle landen mogelijk was 
een evenwichtige mix van mannelijke en vrouwelijke respondenten te bereiken. Er is slechts 
een kleine piek te zien in het aantal vrouwelijke respondenten uit Spanje en Frankrijk, en een 
lichte piek in het aantal mannelijke respondenten uit Italië en Nederland. 

73% van de respondenten zijn tussen 30 en 49 jaar oud
Omdat verschillende opvattingen over het belang van bepaalde competenties sterk kan 
varieren tussen verschillende generaties, hebben de projectpartners zich er op gericht een 
evenwichtige vertegenwoordiging van respondenten te bereiken. De focus lag voornamelijk 
tussen de leeftijd van 21 en 59 jaar oud, passend bij de meerderheid van de beroepsbe-
volking. Ieder land is er in geslaagd om dit doel te bereiken. 
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63% van de respondenten zijn bestuurders of managers
Om meederdere standpunten vanuit verschillende lagen van de organizatie te krijgen , 
hebben de partners enquetes uitgezet onder respondenten die verschillende functies 
bekleden. Een evenwichtige mix van directeuren, manager en andere posities is bereikt. 
Er zijn aanzienlijk minder respondenten werkzaam in HR-functies bereikt. Dit wordt niet 
gezien als een probleem aangezien wordt verondersteld dat bestuurders en managers 
tevens op de hoogte zijn van het HR-beleid binnen de organisatie. 
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Kenmerken  
van bedrijven 

56% van de respondenten werk in kleine bedrijven met minder dan  
10 werknemers
De manier waarop specifieke vaardigheden van een individu worden gewaardeerd zou iets 
kunnen verschillen afhankelijk van het formaat van de organisatie. Onder meeste partner 
landen was het mogelijk om feedback te verzamelen uit een variatie aan bedrijfsgrootten.

Met uitzondering van Italie, waar respondenten enkel kwamen uit de categorie 1-10 werk-
nemers. Iets ondervertegenwoordigd zijn bedrijven tussen 50-100 werknemers, wat niet 
wordt beschouwd als een probleem aangezien bedrijven tussen 20-50 werknemers en 
100> goed zijn vertegenwoordigd.
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18 verschillende werkterreinen 

Iedere partner heeft binnen het eigen netwerk getracht een zo groot mogelijke verscheiden-
heid aan sectoren te bereiken. Er is echter een ondervertegenwoordiging van sectoren zoals 
“Landbouw”, “Accountancy en bedrijfsadministratie”, “Banken en verzekeringen”, “Finance 
en bedrijfsondersteunende diensten”, “Juridisch”, “Gezondsheidszorg”, Literatuur en taal”, 
“Logistiek”, “Media”, “Wetenschap en technologie (wiskunde, ICT, engineering), “Sociale 
wetenschappen, geografie en planning”, en “Sport”. Deze ondervertegenwoordiging komt in 
bijna ieder partnerland terug en lijkt te corresponderen met de aard van de sectoren waarin 
internationale mobiliteiten minder vaak voorkomen. Voor het doel van deze analyse wordt 
het dus niet gezien als een probleem. 
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Betrokkenheid  
in international samenwerking 

49% van de bedrijven zijn actief in internationale samenwerking
Of een bedrijf wel of niet betrokken is bij internationale samenwerking kan van invloed zijn 
op hoe zij de toegevoegde waarde van een internationale ervaring zoals een stage of een 
mobiliteit zien. 

Bijdrijven die bijvoorbeeld handel drijven in het buitenland zullen worden gefronteerd met 
een variatie aan culturele gewoonten en zullen dit in gedachte moeten houden wanneer zij 
zaken doen. 

Zij zullen een categorie zoals “Cultureel bewustzijn en culturele expressie” anders waar-
deren dan een bedrijf wat niet te maken heeft met dergelijke situaties. Ieder partnerland is 
in staat geweest om een evenwichtige balans te vinden in de hoeveelheid respondenten die 
zich wel of niet bezig houden met internationale samenwerking. 

Met een lichte piek in organisaties die zich niet bezig houden met internationale samenwer-
king in Italie en een lichte piek in organisaties die zich wel bezig houden met internationale 
samenwerking in Nederland. Beide lichte pieken worden niet hoog genoeg beschouwd om 
de algemene resultaten te beinvloeden. 
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50% van de bedrijven hebben international werknemers of stagiaires
Wanneer een organisatie wel of geen internationale medewerkers, stagiaires of trainees 
heeft, kan het standpunt op competenties beinvloeden. 

Wederom zijn de partners er in geslaagd om een evenwichtige balans te vinden in het aantal 
organisaties die wel en geen internationale medewerkers, stagiaires en trainees hebben. 
Een piek in bedrijven die wel internationale medewerkers, stagiaires en trainees hebben 
werd gezien onder Spaanse respondenten. 

Een piek in organisaties die geen internationale medewerkers, stagiaires en trainees was te 
zien onder Poolse respondenten. 

Dit heeft waarschijnlijk verband met hoe veelvoorkomend een internationale werkomgeving 
is in de verschillende landen

. 
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Willen leren - Verwerven 
van nieuwe vaardigheden

Leercompetenties zijn gerelateerd aan leren, de mogelijkheid om het eigen leren te orga-
niseren en na te streven, individueel of in groepsverband, in overeenstemming met de 
eigen behoeften en bewustzijn van methoden en mogelijkheden. 

Kernwoorden

Houding ten opzichte van leren  Bereidheid om te leren  

Het vaststellen van doelstellingen  Planning van activiteiten  

reflectie op leerresultaten        Zelfreflectie

Te rangschikken competenties
1. nieuwsgierigheid naar de wereld

2. leergierigheid in het verwerven van nieuwe vaardigheden

3. tijd toewijden om zelfstandig te leren

Leergierigheid in het verwerven van nieuwe vaardigheden is de meest gewaardeerde 
competentie onder de meerderheid van de respondenten (40,5% van respondenten). 

Verschillen per land

• FranKrijK, nederLand en PoLen  
Een aanzienlijke piek werd gemeten onder Nederlandse en Poolse 
respondenten en een lichte piek onder Franse respondenten.

•  itaLië  
Waardeerde “Nieuwsgierigheid naar de wereld” als meest belangrijk.

• SPanje  
Toont een meer gematigde blik door hun waardering min of meer over 
alle drie de vaardigheden te verdelen. 
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De respondenten verwachten van de medewerkers dat zij een wens hebben om te leren en 
nieuwe kennis tot zich te nemen. De vaardigheid om in staat te zijn om te leren is erg belan-
grijk omdat het een individu in staat stelt om nieuwe vaardigheden te verwerven tijdens hun 
professionele ontwikkeltraject. Dit resultaat is sterk verbonden met de snel veranderende 
wereld van de technologie. 

Vragen voor reflectie

• Hoe graag wil je nieuwe dingen/vaar-

digheden leren? 

• Hoe kun je de oplossing in 

verschillende situaties vinden? 

• Welke hulpmiddelen of methoden 

worden gebruikt om het leerproces te 

vergemakkelijken? 

Tijd toewijden om zelfstandig te leren

Leergierigheid in het verwerven van nieuwe 
vaardigheden

Nieuwsgierigheid naar de wereld 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Volharding  
Focus op doelstellingen

Te rangschikken competenties
1. Volharding in leren en concentreren op doelstellingen

2. houden aan de afgesproken planning

3. Zelfvertrouwen om vragen te stellen en gevestigde ideeën en theorieën te bevragen

Volharding in leren en concentreren op doelstellingen is door de meerderheid van de 
respondenten (35,1% van respondenten) gewaardeerd als meest belangrijk maar de twee 
andere vaardigheden in deze categorie: “Houden aan de afgesproken planning” en “Zelfver-
trouwen om vragen te stellen en gevestigde ideeën en theorieën te bevragen” volgden nauw 
(31,7% en 33,2% van respondenten).

Verschillen per land

• FranKrijK en PoLen 
Verdeelden hun waardering tussen “Houden aan de afgesproken plan-
ning” en “Volharding in leren en concentreren op doelstellingen”.

• ItALIë  
“Zelfvertrouwen om vragen te stellen en gevestigde ideeën en theorieën 
te bevragen” scoorde vooral hoog onder de Italiaanse respondenten.

De werkgevers verwachten dan werknemers zich grondig en geconcentreerd focussen op 
doelstellingen, om de planning te respecteren en gevestigde ideeen uit te dagen. 
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Zelfvertrouwen om vragen te stellen 
en gevestigde ideeën en theorieën te 

bevragen

Houden aan de afgesproken planning

Volharding in leren en concentreren op 
doelstellingen
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Vragen voor reflectie

• Kan ik me gemakkelijk houden aan 

een afgesproken planning?

• Hoe lang kun je geconcentreerd blijven 

op hetzelfde doel?

• Ben je bang om vragen te stellen 

wanneer je iets niet weet? 
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Moeilijkheden 
Zelfstandig problemen oplossen

Te rangschikken competenties
1. iemand raadplegen wanneer je wordt geconfronteerd met moeilijkheden

2. Problemen kunnen oplossen

3. Zoeken naar nieuwe oplossingen voor problemen die niet kunnen worden opgelost 
door gebruikelijke procedures

4. het hoofd bieden aan druk en helpen bij het terugbrengen van stress van anderen
 

Zelfstandig problemen oplossen is door vier van de vijf landen gewaardeerd als de meest 
belangrijke vaardigheid (28,7% van respondenten). De competentie “Zoeken naar nieuwe 
oplossingen voor problemen die niet kunnen worden opgelost door gebruikelijke proce-
dures” scoorde echter zeer dichtbij ( (27,9% van respondenten). 

Verschillen per land

• PoLen en nederLand 
Gaven de hoogste score aan deze sub-criteria.

• itaLië  
Waardeerde “Iemand raadplegen wanneer je wordt geconfronteerd met 
moeilijkheden” als meest belangrijk.

• SPanje 
Waardeerde de competentie “Zoeken naar nieuwe oplossingen voor 
problemen die niet kunnen worden opgelost door gebruikelijke proce-
dures” als meest belangrijke vaardigheid wanneer men spreekt over 
moeilijkheden op de werkvloer. 

De werkgevers hebben een verwachting over de omgang met problemen. Ten eerste 
verwachten ze dat de werknemer zelfstandig in staat is om oplossingen te vinden en ten 
tweede verwachten ze dat ze met innovatieve oplossingen komen. De werkgevers willen 
werknemers die in staat zijn te reageren op onvoorziene situaties door met innovatieve 
oplossingen in hun werkomgeving te komen.



23

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Het hoofd bieden aan druk en helpen bij het 
terugbrengen van stress van anderen

Zoeken naar nieuwe oplossingen voor 
problemen die niet kunnen worden  

opgelost door gebruikelijke procedures

Problemen kunnen oplossen

Iemand raadplegen wanneer je wordt 
geconfronteerd met moeilijkheden 

Vragen voor reflectie

• Hoe voel je je wanneer je in een 

onverwachte situaite terecht komt?

• Hoe gemakkelijk is het voor jou om met 

iemand te spreken als een probleem 

zich voor doet?

• Ben je flexibel genoeg om een plan  

te veranderen wanneer dat  

noodzakelijk is? 
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Tolerantie en flexibiliteit  
Gemakkelijk aanpassen, evenwichtig 
kijken naar verschillende meningen

Sociale competenties verwijzen naar persoonlijke, interpersoonlijke en intercultu-
rele competenties en alle vormen van gedrag wat individuen in staat stelt om deel te 
nemen aan het sociale en beroepsleven op een effectieve en constructieve manier. Ze 
zijn gekoppeld aan persoonlijk en sociaal welzijn. Een goed begrip van gedragscodes 
en gebruiken in verschillende omgevingen waarin individuen opereren in essentieel. 
Burgerschapscompetenties en in het bijzonder kennis van sociale en politieke struc-
turen (democratie, rechtspraak, gelijkheid, burgerschap en burgerrechten) stellen indivi-
duen in staat om deel te nemen aan een actieve en democratische maatschappij. 

Kernwoorden

Begrijpen Communiceren in verschillende omgevingen tolerantie  

Verwoorden en begrijpen  Solidariteit en belangstelling voor 
van standpunten  het oplossen van problemen  

Te rangschikken competenties
1. tolerant opstellen tegenover anderen met verschillende waarden 

2. kan evenwichtig omgaan met verschillende opvattingen, onderhandelingen en tot 
compromissen komen

3. gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties

Kan evenwichtig omgaan met verschillende opvattingen, onderhandelingen en tot 
compromissen komen is gewaardeerd als de meest belangrijke competentie (34,5% van 
respondenten). Toch liggen de scores van alle drie de competenties in het algemeen vrij 
dicht bij elkaar. 

Verschillen per land

• FranKrijK 
 Waardeerde “Gemakkelijk aanpassen aan  

nieuwe situaties” als de meest belangrijke  
competentie. 



27

Spanje

Polen 

 Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Gemakkelijk aanpassen aan  
nieuwe situaties

Kan evenwichtig omgaan met verschillende 
opvattingen, onderhandelingen en tot 

compromissen komen

Tolerant opstellen tegenover anderen met 
verschillende waarden 

• nederLand en PoLen 
 Gaf de hoogste score aan “Tolerant opstellen tegenover anderen met 

verschillende waarden”

• SPanje en itaLië 
 Gaven een hoge waardering aan de competentie “Tolerant opstellen tege-

nover anderen met verschillende waarden”

Deze competentie is gerelateerd aan 
professioneel gedrag en teamwork. 
Medewerkers moeten communiceren 
om samen te werken met collega’s en 
klanten binnen het bedrijf. Ze moeten 
weten hoe te onderhandelen en 
compromissen te sluiten wanneer dat 
wordt geëist. Deze competenties zijn 
met elkaar verbonden: als mensen tole-
rant ten opzichte van elkaar zijn, kunnen 
ze gemakkelijk verschillende  
opvattingen in evenwicht zien en zich  
aanpassen aan nieuwe situaties.

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Vragen voor reflectie

• Hoe ga je problemen conflicten op te 

lossen? 

• Kun je akkoord gaan met een andere 

mening? 

• Ben je in staat om fouten toe te geven 

wanneer jij daar schuldig van bent? 
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Zelfbeheersing - Veerkrachtig 
reageren op stressvolle situaties

Te rangschikken competenties
1. Motivatie hebben om meer in te spannen bij activiteiten 

2. Bestand zijn tegen stressvolle situaties

3. emoties onder controle houden en een professionele houding aannemen op de 
werkvloer

 

“Bestand zijn tegen stressvolle situaties” werd gewaardeerd als de meest belangrijke 
vaardigheid (34,5% van alle respondenten) op de voet gevolgd door “Motivatie hebben om 
meer in te spannen bij activiteiten” (34,1% van respondenten) en “Emoties onder controle 
houden” (31,4% van respondenten). 

Verschillen per land

• PoLen  
Gaf de hoogste waardering aan “Emoties onder controle houden”.

• itaLië  
Waardeerde “Bestand zijn tegen stressvolle situaties” het hoogste.

• SPanje, FranKrijK en nederLand  
Waardeerde “Motivatie hebben om meer in te spannen bij activiteiten” als 
meest belangrijk.

Wanneer het gaat om zelfbeheersing hebben werkgevers verschillende verwachtingen. Zij 
verwachten dat werknemers veerkrachtig zijn in stressvolle situaties en worden gemo-
tiveerd in hun activiteiten. Er wordt verwacht dat medewerkers zich niet laten meeslepen 
in hun emoties in stressvolle situaties maar dat ze weten hoe professioneel te handelen. 
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Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Emoties onder controle houden 

Bestand zijn tegen stressvolle situaties

Motivatie hebben om meer  
in te spannen bij activiteiten 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Vragen voor reflectie

• Kun jij prioriteiten stellen in 

werkzaamheden wanneer 

de werkdruk verhoogd? 

• Kun je een professionele 

houding in acht nemen 

wanneer je het ergens 

oneens mee bent tijdens 

het werk? 

• Kun je proberen om uitbars-

tingen van emoties te 

beheersen?
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Professioneel gedrag  
Respecteren van regels en waarden  
van organisaties

Te rangschikken competenties
1. Past correcte persoonlijke hygiëne toe en kleedt zich gepast 

2. toont bewustzijn van de missie en waarden van de organisatie 

3. toont respect voor overeengekomen regels van de organisatie, zowel op het werk 
als wanneer men de organisatie extern vertegenwoordigd 

4. toont de juiste werkhouding

5. kan omgaan met kritiek 

6. Past taalgebruik aan aan verschillende doelgroepen 

toont bewustzijn van de missie en waarden van de organisatie is door vier landen 
gewaardeerd als de meest belangrijke vaardigheid (20,2% van respondenten), met uitzon-
dering van de Franse respondenten. Deze vaardigheid scoorde nauw ten opzichte van de 
competentie “Toont respect voor overeengekomen regels van de organisatie” (19,7% van 
respondenten). Gevolgd door de competentie “Toont de juiste werkhouding” (17,8% van 
respondenten) en “Kan omgaan met kritiek” (15,2% van respondenten).

Verschillen per land

• FranKrijK  
Waardeerde “Toont respect voor overeengekomen regels van de organi-
satie” het hoogste.

• nederLand en PoLen 
Waardeerde zowel “Toont respect voor overeengekomen regels van de 
organisatie” als “Toont respect” hoog.

• itaLië en SPanje  
Waardeerde “Toont bewustzijn van de missie en waarden van de organi-
satie” als meest belangrijke competentie.

Werkgevers uit vier van de vijf landen (met uitzondering van Frankrijk) vinden het gevoel 
onderdeel te zijn van een organisatie het meest belangrijk. De respondenten verwachten 
dat medewerkers de waarden en regels van een organisatie kennen en dat zij deze respec-
teren. 
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Past taalgebruik aan aan verschillende  
doelgroepen 

Kan omgaan met kritiek 

Toont de juiste werkhouding

Toont respect voor overeengekomen regels van 
de organisatie, zowel op het werk als wanneer 

men de organisatie extern vertegenwoordigd 

Toont bewustzijn van de missie  
en waarden van de organisatie 

Past correcte persoonlijke hygiëne  
toe en kleedt zich gepast 

0 1 2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 5 6 

Spanje

Polen 

Nederland

 Italië 

Frankrijk

Vragen voo
r re

flectie

• Kun je er vo
or z

orgen 

dat je
 op 

tijd
 bent en je 

houden aan deadlines? 

• Kun je op 
een constru

c-

tieve manier om
gaan met 

alle soo
rte

n feedback? 

• Prob
eer jij

 je ta
ken te 

vervu
llen zelfs als je

 

leidinggevende je niet 

nauw in de gaten houdt? 

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 5 6 





3
Ontwikkeling

van initatief en  
ondernemerschap
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Project management 
Ideeen omzetten in actie

Gevoel voor initiatief en ondernemerschap is het vermogen om ideeën om te zetten in 
acties. Het gaat om creativiteit, innovatie, het nemen van risico’s maar ook het vermogen 
om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken. Het individu 
is zich bewust van de context van zijn/haar werk en is in staat om kansen die zich voor 
doen te grijpen.

Kernwoorden

Vermogen om te plannen organiseren Beheren Leiden  delegeren

analyseren van zwakke en sterke punten van een project  evaluatie 

Houding ten opzichte van individueel en groepswerk

Te rangschikken competenties
1. kan de grenzen van mogelijkheden herkennen 

2. kan ideeën omzetten in actie     

3. een project plannen      

4. kan delegeren

5. kan zwakke en sterke punten van een project analyseren

Kan ideeen omzetten in actie werd gewaardeerd als meest belangrijke vaardigheid in 
project management door de verschillende landen (23% van respondenten). De compe-
tentie “Een project plannen” scoorde opvolgend het hoogste (21,6% van respondenten), net 
boven de competentie “Kan de grenzen van mogelijkheden herkennen” en “Kan zwakke en 
sterke punten van een project analyseren, welke derde en vierde plaats scoorden. 

Verschillen per land

• FranKrijK en PoLen
 De respondenten gaven hun hoogste waardering aan de vaardigheid “Kan 

ideeën omzetten in actie” en “Een project plannen”. 
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•  itaLië en nederLand 
De respondenten denken dat ideeën omzetten in actie en het.

• SPanje 
De respondenten waarderen het herkennen van de grenzen van moge-
lijkheden als meest belangrijk maar waarderen ook het belang van het 
delegeren.

De werkgevers hebben een zeer pragma-
tische kijk; ze willen dat de werknemer 
in actie komt. Om in actie te komen is 
verbonden met planning en analyse 
van de actie. Het is belangrijk persoon-
lijke grenzen te kennen en om sterke en 
zwakke punten van een project te analy-
seren alvorens te handelen. 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Kan zwakke en sterke punten 
van een project analyseren

Kan delegeren

Een project plannen            

Kan ideeën omzetten in actie         

Kan de grenzen  
van mogelijkheden herkennen  

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Vragen voor reflectie

• Kun je een schema maken en 

overzicht bewaren van werk-

zaamheden?

• Ben je in staat om de activiteiten 

te verdelen en mensen verantwoor-

delijk te maken voor onderdelen 

van een project

• Weet je wanneer om hulp te vragen? 
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Teamwork  
Samenwerken met andere mensen 

Te rangschikken competenties
1. kan samenwerken met andere mensen

2. is teamgericht 

3. is ervaren in internationale samenwerking en collegialiteit 

 

is teamgericht (37,8% van respondenten) en kan samenwerken met andere mensen  
(38,2% van respondenten) scoorde bijna even hoog onder de respondenten. Om ervaring te 
hebben in internationale samenwerking was het minst belangrijk volgens de respondenten 
uit de verschillende landen. 

Verschillen per land

• FranKrijK en itaLië 
De respondenten waardeerden teamgerichtheid hoog.

• nederLand 
Respondenten verdeelden hun hoogste score tussen teamgerichtheid en 
samenwerken met andere mensen. 

•  PoLen en SPanje 
De respondenten waardeerden de competentie “Kan samenwerken met 
andere mensen” het hoogst. 

 

De verwachtingen van respondenten over de samenwerking tussen medewerkers zijn zeer 
hoog. Zij willen dat de medewerkers in staat zijn om samen te werken en gemeenschap-
pelijk werkzaamheden uit te voeren. Om te kunnen werken in een team is direct verbonden 
met tolerantie en professioneel gedrag. Het is mogelijk om samen te werken als mensen 
zich tolerant ten opzichte van anderen opstellen met respect voor de organisatie. 
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Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Is ervaren in internationale samenwerking 
en collegialiteit 

Is teamgericht 

Kan samenwerken met andere mensen

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Vragen voor reflectie

• Kun jij samen met collega’s werken aan 

het bereiken van een gezamenlijk doel? 

• Ben jij in staat om effectief en respec-

tvol samen te werken met andere colle-

ga’s?

• Kun jij ideeën van anderen accepteren 

wanneer deze anders zijn dan jouw 

ideeën? 





4
Cultureel bewustzijn 

en culturele expressie
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Cultureel bewustzijn 
en culturele expressie

Cultureel bewustzijn en culturele expressie gaat om de waardering van het belang van 
creatieve expressie, ideeën, ervaringen en emoties door verschillende media (muziek, 
podiumkunsten, literatuur, beeldende kunst, etc.). 

Kernwoorden

Zich bewust zijn van het belang van lokaal, nationaal en europees cultureel erfgoed 

inzicht in culturele, economische, taalkundige en religieuze diversiteit 

Te rangschikken competenties
1. geïnteresseerd zijn in huidige gebeurtenissen in het buitenland 

2. Multiculturele en socio-economische verschillen begrijpen en overeenkomstig 
handelen

3. culturele en religieuze verschillen hebben ervaren 

 

Multiculturele en socio-economische verschillen begrijpen en overeenkomstig handelen 
(42,7% van respondenten) werd als meest belangrijk gewaardeerd door vier landen 
(Frankrijk, Nederland, Polen en Spanje). “Culturele en religieuze verschillen hebben ervaren” 
scoorde significant lager (26,2% van respondenten).

Verschillen per land

•  itaLië 
Verdeelde grofweg de meningen over wat de meest belangrijke compe-
tentie is tussen “Geïnteresseerd zijn in huidige gebeurtenissen in het 
buitenland” en “Multiculturele en socio-economische verschillen begri-
jpen en overeenkomstig handelen”.
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De respondenten zijn van mening dat medewerkers culturele en religieuze verschillen 
moeten begrijpen, zowel wanneer ze wel als geen ervaring hebben met het leven in een 
ander land. Opnieuw wordt professioneel gedrag verwacht en moeten de medewerkers 
tolerant zijn en verschillen begrijpen en overeenkomstig handelen. 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Culturele en religieuze verschillen  
hebben ervaren 

Multiculturele en socio-economische 
verschillen begrijpen en overeenkomstig 

handelen

Geïnteresseerd zijn in huidige  
gebeurtenissen in het buitenland 

Vragen voor reflectie

• Kun je culturele verschillen herkennen 

en respecteren? 

• Ben je nieuwsgierig en sta je open voor 

culturele elementen die afwijken van 

jouw cultuur?

• Ben je bewust van het feit at collega’s 

misschien afkomstig zijn uit andere 

culturele achtergronden? 

0 1 2 3 

0 1 2 3 





5
Communicatie 

in de moedertaal
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Begrijpen 
Luisteren en gepast handelen 

Communicatie in de moeder taal is het vermogen om concepten, gedachten, gevoelens, 
feiten en meningen zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en schri-
jven) te uiten en te interpreteren en door middel van taal op gepaste en creatieve wijze in 
maatschappelijke en culturele context

Kernwoorden

in staat zijn om mondeling en schriftelijk te communiceren  
in uiteenlopende communicatieve situaties 

Het vermogen om onderscheid en gebruik te maken  
van verschillende soorten teksten en stijlen

Het formuleren en uitdrukken van mondelinge en schriftelijke argumenten  
op een overtuigende manier en passend binnen de context 

Te rangschikken competenties
1. Officiële documenten begrijpen 

2. luisteren en adequaat reageren

3. schriftelijke instructies lezen en begrijpen 

4. concepten mondeling en schriftelijk interpreteren 

5. Bewust zijn wanneer er een specifiek taalniveau gebruikt wordt 
   
 

Enkel respondenten uit Spanje hadden een andere mening, maar de respondenten uit alle 
andere landen waardeerde luisteren en adequaat reageren hoogste (26,2% van respon-
denten). Schriftelijke instructies lezen en begrijpen en officiële documenten begrijpen 
werden als tweede en derde gewaardeerd. 

Verschillen per land

• FranKrijK, nederLand, PoLen 
Waardeerden het vermogen om te luisteren en adequaat te reageren als 
meest belangrijke competentie. 
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•  itaLië 
Waardeerde ”Officiële documenten 
begrijpen” als meest belangrijk.

• SPanje 
Gaf de hoogste score aan “Schriftelijke 
instructies lezen en begrijpen” en 
“Luisteren en adequaat reageren”. 

 

Het belang van op gepaste wijze luisteren en 
communiceren is direct gekoppeld aan het 
bereiken van algemene doelstellingen van e 
organisatie. Er is ook een verbinding met het 
willen verwerven van competenties. Kunnen 
luisteren en reageren op gepaste wijze is 
ook direct gerelateerd aan doorzettingsver-
mogen. 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Bewust zijn wanneer er een specifiek  
taalniveau gebruikt wordt 
Concepten mondeling en  

schriftelijk interpreteren 

Schriftelijke instructies lezen en begrijpen 

Luisteren en adequaat reageren

Officiële documenten begrijpen 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Vragen voor reflectie• Ben je in staat om 
professionele taal te 
lezen en begrijpen? • Kun je de juiste acties 

ondernemen na een 
briefing? 

• Kun je mondelinge 
instructies begrijpen en 
kun je deze overeen-
komstig uitvoeren? 
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Uitdrukken  
Argumenten respectvol uiten

Te rangschikken competenties
1. Beschrijf werkprocedures op een begrijpelijke manier 

2. stel argumenten respectvol op wanneer in bespreking met een ander persoon

3. kan correcte telefoonmanieren gebruiken 

  

 

De competentie stel argumenten respectvol op wanneer in bespreking met een ander 
persoon werd als meest belangrijke vaardigheid gewaardeerde (37,3% van respondenten) 
door vier landen, met de uitzondering van Italiaanse respondenten. Deze competentie 
werd op de voet gevolgd door de competentie “Beschrijf werkprocedures op een begrij-
pelijke manier” (35,5% van respondenten). Het vermogen om correcte telefoonmanieren te 
gebruiken werd als minst belangrijk gewaardeerd onder de respondenten. 

Verschillen per land

•  itaLië 
De meest belangrijk gewaardeerde competentie was “Beschrijf werk-
procedures op een begrijpelijke manier”. 

De respondenten verwachten dat de medewerkers communiceren met respect voor 
anderen en hun argumenten. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe ze argumenten 
uiteenzetten op een professionele manier en dat zij in staat zijn om ze op gepaste wijze te 
uiten richting collega’s en klanten. 
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Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Kan correcte telefoonmanieren gebruiken 

Stel argumenten respectvol op wanneer in 
bespreking met een ander persoon

Beschrijf werkprocedures  
op een begrijpelijke manier 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Vragen voor reflectie

• Kun je een logische volgorde van 

stappen maken en beschrijven? 

• Kun je een boodschap herhalen en 

overdragen aan anderen? 

• Kun je argumenten uiteenzetten en 

je emotie beheersen? 
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Schrijven - Organiseren  
en structureren van gedachten

Te rangschikken competenties
1. kan ideeën samenvatten en analyseren

2. kan gedachten organiseren en structureren om gestructureerde rapporten te maken

3. kan complexe rapporten schrijven en schriftelijke interactie aangaan met collega’s 
en klanten 

 

“Kan ideeën samenvatten en analyseren” (36,4% van respondenten) en “Kan gedachten 
organiseren en structureren om gestructureerde rapporten te maken” (36,8% van respon-
denten) scoorden beide bijna even hoog onder de respondenten. 

Verschillen per land

• FranKrijK, PoLen 
Respondenten verdeelden hun hoogste waardering tussen de compe-
tenties “Kan gedachten organiseren en structureren om gestructureerde 
rapporten te maken” en “Kan ideeën samenvatten en analyseren”.

• nederLand, SPanje, itaLië 
Waardeerde de competentie “Kan gedachten organiseren en structureren 
om gestructureerde rapporten te maken” als meest belangrijk.

 

De zeer gewaardeerde competentie “Kan gedachten structureren en organiseren” kan direct 
gelinkt worden aan alledaagse communicatie. Tegenwoordig wordt schriftelijke communi-
catie meestal gedaan via email en daarom verwachten werkgevers at medewerkers in staat 
zijn om duidelijk hun gedachte te structureren en op te schrijven. 
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Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Kan complexe rapporten schrijven  
en schriftelijke interactie aangaan met 

collega’s en klanten 

Kan gedachten organiseren en structureren 
om gestructureerde rapporten te maken

Kan ideeën samenvatten en analyseren

Vragen voor reflectie

• Kun je een gedetailleerde beschrijving 

van je denkprocessen geven?

• Kun je een logische beschrijving geven 

van een evaluatie rapport? 

• Ben je in staat om een plan te schrijven 

met behulp van gepast professioneel 

taalgebruik o basis van de input van 

anderen?

0 1 2 3 

0 1 2 3 





6
Communicatie 

in vreemde talen
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Begrijpen 
Instructies van de werkgever

Communication in vreemde talen is meer dan e basisvaardigheden van het communi-
ceren in de moedertaal. Het impliceert vaardigheden in mediation, taalbegrip en begrip 
van andere culturen. De mate van beheersing is afhankelijk van verschillende factoren 
waaronder (maar niet beperkt tot) het vermogen om te luisteren, spreken, lezen en schri-
jven. 

Kernwoorden

in staat zijn om mondeling en schriftelijke berichten te begrijpen 

initiëren, ondersteunen en aangaan van interactie 

interesse tonen in de richting van culturele diversiteit en interculturele communicatie

Te rangschikken competenties
1. Begrijpen en uitvoeren van instructies van de werkgever

2. concepten en instructies zowel mondeling als schriftelijk interpreteren

3. lokale sprekers begrijpen 

 

Alleen respondenten uit Nederland hebben een afwijkende mening, alle respondenten uit de 
andere landen waardeerden de competentie begrijpen en uitvoeren van instructues van de 
werkgever als meest belangrijk. 

Verschillen per land

• nederLand, itaLië en PoLen 
Verdeelden grofweg hun hoogste waardering tussen “Begrijpen en 
uitvoeren van instructies” en “Concepten en instructies interpreteren”. 

De werkgevers verwachten dat de medewerkers in staat zijn om instructies te begrijpen 
en uit te voeren wanneer deze in een vreemde taal worden gegeven. Het is belangrijk voor 
de werkgever om werknemers aan te nemen die zowel mondeling als schriftelijk taken en 
informatie kunnen begrijpen. 
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Vragen voor reflectie•  Ben je in staat om vreemde 

talen te begrijpen op 
voldoende niveau? • Ben je in staat om in een 

vreemde taal beschreven 
acties uit te voeren? • Kun je de juiste actie nemen 

na het ontvangen van een 
briefing van iemand anders in 

een vreemde taal? 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Lokale sprekers begrijpen 

Concepten en instructies zowel  
mondeling als schriftelijk interpreteren

Begrijpen en uitvoeren van instructies  
van de werkgever 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Uitdrukken

Te rangschikken competenties
1. communicatie zelfs met beperkte kennis van een taal 

2. een vreemde taal gebruiken in alledaagse situaties 

3. Bewust zijn van lokale gewoonten in een professionele situatie in lichaamstaal en 
handgebaren

 
 

Communicatie zelfs met beperkte kennis van een taal (42,7% van respondenten) werd het 
hoogste gewaardeerd als meest belangrijke competentie door alle landen. Het gebruiken 
van een vreemde taal in alledaagse situaties en bewust zijn van lokale gewoonten in een 
professionele situatie in lichaamstaal en handgebaren werden het laagst en dus als minst 
belangrijke competentie gewaardeerd. 

De verwachtingen over hoe gedachten uit te drukken in een vreemde taal is heel prag-
matisch. De respondenten verwachten niet dat werknemers tweetalig zijn en vinden dat 
bewustzijn van lokale gewoonten en lichaamstaal minder belangrijk. Ze verwachten dat 
ze proberen om een andere taal te gebruiken, zelfs wanneer hij/zij slechts beperkte kennis 
heeft van deze taal. 

 

... WELL

WIE HEISST DU ?

WHAT'S 
YOUR 
NAME ?

¿CÓMO TE 
LLAMAS?

WHICH LEVEL ?
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Vragen voor reflectie
• Ben je in staat een gesprek 

over het dagelijkse leven aan 

te gaan (winkels, kantoren, 
werk)?

• Ben je in staat om de 
betekenis van een woord te 
omschrijven wanneer je een 
beperkte woordenschat hebt 

in een vreemde taal? 
• Ben je bewust van het feit 

dat lichaamstaal en gebaren 

verschillende betekenissen 
kunnen hebben in verschillende 

landen?  

Spanje

Polen 

Nederland

 Italië 

Frankrijk

Bewust zijn van lokale gewoonten  
in een professionele situatie  

in lichaamstaal en handgebaren

Een vreemde taal gebruiken in alledaagse 
situaties 

Communicatie zelfs met beperkte kennis 
van een taal 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Schrijven - Geschreven 
taal begrijpen en gebruiken

Te rangschikken competenties
1. Begrijpen van schriftelijke instructies 

2. gebruik van gepaste geschreven taal in een professionele situatie 

3. schrijf rapporten of documenten op een gestructureerde manier

4. Vertaal documenten uit een vreemde taal naar de moedertaal 

 

Begrijpen van schriftelijke instructies werd als meest belangrijk gewaardeerd binnen de 
categorie “Communicatie in een vreemde taal - Schrijven” (31,1% van respondenten). Alle 
landen gaven een relatief hoge score aan de “Begrijpen van geschreven instructies”. Het 
gebruik van gepaste geschreven taal in ook hoog gewaardeerd door alle landen (29,3% van 
respondenten), en daardoor is het belang er van niet te onderschatten. 

Verschillen per land

• FranKrijK, itaLië en PoLen 
Waardeerde de competentie “Gebruik van gepaste geschreven taal in een 
professionele situatie” als meest belangrijk. 

• nederLand 
Gaf een hoge waardering aan “Begrijpen van schriftelijke instructies” als 
meest belangrijke competentie.

Net als bij de categorie communicatie in de moedertaal, is de meest hoge waardering 
gegeven aan de competentie die verband houdt met het organiseren en structureren van 
gedachten. Dit kan direct worden gekoppeld aan de dagelijkse communicatie. Het is gebrui-
kelijk om schriftelijke communicatie via email te gebruiken bij het communiceren met inter-
nationale partners. 
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Spanje

Polen 

Nederland

 Italië 

Frankrijk

Vertaal documenten uit een vreemde taal 
naar de moedertaal 

Schrijf rapporten of documenten op een 
gestructureerde manier

Gebruik van gepaste geschreven taal  
in een professionele situatie 

Begrijpen van schriftelijke instructies 

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Vragen voor reflectie

• Kun je een begrijpelijke tekst schrijven? 

• Ben je bewust van culturele verschillen 

in de geschreven taal? 

• Weet je de juiste vorm van formele 

correspondentie te gebruiken in een 

vreemde taal? 

Geschreven 
taal begrijpen 
en gebruiken 





7
Wiskundige  

competenties
Practisch gebruik
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Wiskundige competenties 
Practisch gebruik

Wiskundige competenties is het vermogen om een breed scala aan problemen in 
dagelijkse situaties op te lossen met de nadruk op het ontwikkelen en toepassen van 
wiskundig denken, processen, activiteiten en kennis. Basiscompetentie in wetenschap 
en technologie heeft betrekking op beheersing, het gebruik, de toepassing van kennis en 
methodieken die de natuurlijke wereld verklaren. Het gaat daarbij om een goed begrip 
van verandering veroorzaakt door menselijke activiteiten en de verantwoordelijkheid van 
individuen. 

Kernwoorden

Het vermogen om te ontwikkelen en wiskundig denken toe  
te passen om een scala aan problemen op te lossen 

wiskundige problemen te begrijpen met behulp van de juiste hulpmiddelen 

Te rangschikken competenties
1. kan eenvoudige berekeningen maken

2. gebruikt wetenschappelijke gegevens om een doel te bereiken 

3. kan informatie verzamelen, gebruiken en vergelijken 

4. toont bereidheid om wiskunde te gebruiken, zowel persoonlijk als professioneel

5. Kan een budget opstellen voor een specifieke actie of project 

Kan eenvoudige berekeningen maken werd gewaardeerd als meest belangrijk door alle 
respondenten (23,7% van alle respondenten). Het vermogen om informatie te verzamelen, 
gebruiken en vergelijken werd ook zeer hoog gewaardeerd (22,4% van respondenten), een 
tweede plaats in de ranking. 

Verschillen per land

• FranKrijK en PoLen 
Gaven hun hoogste score aan de sub-criteria “Kan informatie verza-
melen, gebruiken en vergelijken”. 
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• nederLand, itaLië en SPanje  
Waardeerde “Kan eenvoudige  
berekeningen maken” als meest  
belangrijke competentie.

 
 

De werkgever verwacht dat de 
medewerkers erg praktisch zijn, wat 
betekent dat ze berekeningen kunnen 
maken. In staat zijn om informatie 
van anderen te verzamelen, gebruiken 
en vergelijken, zoals het aflezen 
van statistieken en het maken van 
data rapporten worden ook zeer 
gewaardeerd door werkgevers. 

Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Kan een budget opstellen voor  
een specifieke actie of project 

Toont bereidheid om wiskunde te gebruiken, 
zowel persoonlijk als professioneel

Kan informatie verzamelen,  
gebruiken en vergelijken 

Gebruikt wetenschappelijke gegevens  
om een doel te bereiken 

Kan eenvoudige berekeningen maken

Vragen voor reflectie

• Ben je in staat om informatie uit lijsten, 

tabellen en eenvoudige tabellen in 

eenvoudige grafieken te zetten? 

• Ben je in staat om een project budget 

met betrekking tot activiteiten te 

maken?

• Kun je informatie uit Excel met behulp 

van modellen, grafieken en diagrammen 

halen? 
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Internet  
Hoe informatie te vinden

Digitale competenties omvatten vertrouwd zijn met en het kritisch gebruik van informa-
tietechnologie en digitale communicatie en dus basisvaardigheden in de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). 

Kernwoorden

Het vermogen om computerapplicaties te gebruiken 

Het begrijpen van mogelijkheden in verbanden met het internet  
en communicatie via elektronische media 

Te rangschikken competenties
1. weten hoe informatie te vinden op het internet 

2. gebruik sociale media om te communiceren

3. Bewust zijn van nettiquette 

 

weten hoe informatie te vinden op het internet is als meest gewaardeerde competentie 
gekozen (42% van respondenten). Alle respondenten uit de vijf landen beoordeelden dit met 
een eerste plaats in de waardering. Bijna even hoog als informatie vinden op het internet, 
scoorde de competentie gerelateerd aan het gebruik van sociale media om te communi-
ceren en het gebruik van nettiquette.

De rol van sociale media wordt steeds belangrijker vandaag de dag, maar de werkgevers 
vinden het voornamelijk van groot belang dat medewerkers in staat zijn om informatie op 
te zoeken op het internet. Dit kan worden verklaard door de onwijs grote hoeveelheid infor-
matie die er beschikbaar is online. Het internet geeft ons tegenwoordig onbeperkte toegang 
tot veel informatie en bedrijven waarderen het vermogen van medewerkers om correct met 
informatie om te gaan. 

@
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Spanje

Polen 

Nederland 

 Italië 

Frankrijk

Bewust zijn van nettiquette 

Gebruik sociale media om  
te communiceren

Weten hoe informatie te vinden  
op het internet 

Vragen voor reflectie

• Waar let je op bij verschillende infor-

matiebronnen op het internet? 

• Hoe weet je dat een online bron 

betrouwbaar is? 

• Ben je in staat om jouw ervaringen in 

het buitenland te delen op Facebook 

op een verantwoorde manier? 

0 1 2 3 

0 1 2 3 @
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Computer 
Vermogen om te gebruiken

Te rangschikken competenties
1. weten hoe de computer gebruikt moet worden 

2. in staat zijn om blind te typen

3. excel of soortgelijke software gebruiken om tabellen te maken

4. PowerPoint of soortgelijke software gebruiken om presentaties te maken 

5. word of soortgelijke software gebruiken om rapporten te schrijven 

6. indesign of soortgelijke software gebruiken om een logo te ontwerpen

7. Photoshop of soortgelijke software gebruiken om een foto te bewerken

8. Programmeren / computer code schrijven 
 

De competentie weten hoe de computer te gebruiken is als meest belangrijk gewaardeerd. 
Respondenten uit alle landen waardeerde de omgang met computers het hoogste. Weten 
hoe Microsoft Office programma’s zoals Word en Excel te gebruiken zijn na het gebruiken 
van de computer het hoogste gewaardeerd. De mogelijkheid om Adobe programma’s zoals 
InDesign en Photoshop te gebruiken worden gewaardeerd maar gezien als minder belan-
grijke en wenselijke vaardigheden. 

Verschillen per land

• FranKrijK, itaLië, PoLen, SPanje 
Waardeerden de mogelijkheid om Excel te gebruiken hoger dan de moge-
lijkheid om Word te gebruiken. 

• nederLand 
Was als enige land die van mening was dat de mogelijkheid om Word te 
gebruiken belangrijker was dan het gebruiken van Excel.

 

Zoals verwacht wordt het algemene gebruik van een computer zeer gewaardeerd door 
werkgevers uit alle landen. Dit komt omdat vandaag de dag meer en meer werk wordt gedi-
gitaliseerd. Het gebruik van een computer is bijna onvermijdelijk op dagelijkse basis. Het 
type software wat werkgevers verwachten dat werknemers beheersen kan sterk variëren 
op basis van hun taken. 

@
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Spanje

Polen 

Nederland

 Italië 

Frankrijk

Programmeren / computer code schrijven 

Photoshop of soortgelijke software 
gebruiken om een foto te bewerken

InDesign of soortgelijke software  
gebruiken om een logo te ontwerpen

Word of soortgelijke software  
gebruiken om rapporten te schrijven 
PowerPoint of soortgelijke software 

gebruiken om presentaties te maken 

Excel of soortgelijke software  
gebruiken om tabellen te maken

In staat zijn om blind te typen

Weten hoe de computer  
gebruikt moet worden 
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Vragen voor r
eflectie

• Kun je een tabel 

maken voor e
en budget 

in Excel? 

• Kun je een presentatie 

maken over een werk 

gerelateerd onderwerp 

in PowerPoint?

• Kun je een rapport
 voor 

het werk schrijven met 

behulp van Word? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Algemene blik 
en prioriteiten... 

De kerncompetentie Leercompetenties werd door alle vijf de deelnemende landen 
gewaardeerd als meest belangrijk. Ondanks dat Poolse en Franse respondenten deze kern-
competentie als tweede waardeerden, is het mogelijk om te stellen dat werkgevers in de 
EU landen een gemeenschappelijke visie hebben over wat voor vaardigheden een werk-
nemer moet beheersen. “Willen leren”, “Leergierigheid in het verwerven van nieuwe vaardi-
gheden”, “Doorzettingsvermogen”, en de mogelijkheid voor “Het oplossen van problemen” 
en “Zoeken naar nieuwe oplossingen voor problemen die niet kunnen worden opgelost door 
gebruikelijke procedures” zijn kwaliteiten die worden gewaardeerd door alle Europese werk-
gevers.  
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...rondom de kerncompetencies

De kerncompetentie ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap scoorde de tweede 
plaats, in dit geval waren de respondenten niet unaniem in hun waardering voor deze 
competentie. “Kan ideeën omzetten in actie”, “kan zwakke en sterke punten van een project 
analyseren”, “team gericht zijn” en “samenwerken met andere mensen” worden door 
Europese werkgevers gezien als belangrijke competenties. Maar in dit geval delen zij hun 
mening niet wanneer het gaat om welke competentie het meest belangrijk is. De compe-
tenties gerelateerd aan talen, cultureel bewustzijn, digitale vaardigheden en wiskundige 
vaardigheden werden als minder belangrijk gewaardeerd onder de 8 kerncompetenties. 
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Verschillen per land

Frankrijk
onder de Franse respondenten werd de volgende prioriteiten aangegeven: 
1. ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap  ..................................................39,1%
2. Leercompetenties ..................................................................................................26,1%
3. Sociale en burgerschapscompetenties  .................................................................17,4%

De Franse respondenten waardeerden ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap als 
competentie die van groot belang is. De Franse werkgevers verwachten dat werknemers zich 
gedragen volgens de waarden en cultuur van het bedrijf. De gemeenschappelijke waarden 
en teamwork helpen om de bedrijfsdoelstelling te realiseren. De werkcultuur is opgebouwd 
door gemeenschappelijke activiteiten tussen collega’s (teamwork) te promoten. Er zijn tal 
van vergaderingen, seminars en discussiegroepen om de communicatie en gemeenschap-
pelijke activiteiten te bevorderen. 

Een tweede erg belangrijke competentie is het verwerven van nieuwe vaardigheden. Bedri-
jven weten dat teamwork goede resultaten kunnen geven, maar om een concurrentiepositie 
vast te houden in de markt is het van belang om continu nieuwe vaardigheden aan te leren. 
Daarom verwachten de Franse werkgevers van hun werknemers dat zij gemotiveerd blijven 
en zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties. 

 Italië
onder italiaanse respondenten werd de volgende prioriteit aangegeven: 
1. Leercompetentie ..................................................................................................31,25%
2. Sociale en burgerschapscompetenties  ..............................................................18,75%
3. ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap  .................................................12,5%

In Italië worden Leercompetenties gezien als de meest belangrijke kerncompetenties. De 
arbeidsmarkt geeft de voorkeur aan werknemers die leergierig zijn om nieuwe kennis en 
vaardigheden op te doen die bruikbaar zijn binnen hun specifieke sector. Bovendien zijn 
bedrijven, vooral bedrijven die actief zijn in de dienstverlenende sector, erg betrokken bij de 
lokale gemeenschap. De meeste bedrijven hebben bijvoorbeeld een grote waardering voor 
medewerkers die betrokken zijn in vrijwilligerswerk. De teamgerichte mind-set en toewij-
ding zijn over het algemeen erg belangrijk in de Italiaanse cultuur. 

Polen
onder Poolse respondenten werd de volgende prioriteit aangegeven: 
1. ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap  .................................................52,6%
2. Leercompetenties  .................................................................................................42,1%
3. Sociale en burgerschapscompetenties  ..................................................................5,3%

Samenwerking met anderen werd het meest gewaardeerd. Vanuit een cultureel perspectief 
kunnen Poolse mensen vrij individualistisch zijn, wat het voor hen soms moeilijker maakt 
om efficiënt in een team te werken. 

Het plannen van een project ontving ook een hoge waardering. Het lijkt een cruciale fase 
van een logisch standpunt en iets wat problemen lijkt te veroorzaken. Vaak worden eerste 
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veronderstellingen genegeerd met een noodzaak voor verandering en toename van werk-
druk als gevolg. 

Het verwerven van nieuwe vaardigheden lijkt een cruciale competentie te zijn voor Poolse 
werkgevers. Bedrijven moeten zich snel aanpassen aan de steeds veranderende markt, 
verloop in personeel (van mensen die in het buitenland gaan werken), en dus is er een 
behoefte aan nieuwe werknemers die in staat zijn om het werk snel over te nemen. 

Spanje
onder Spaanse respondenten werd de volgende prioriteit aangegeven: 
1. Leercompetenties  .................................................................................................33,3%
2. Sociale en burgerschapscompetenties  ................................................................26,7%
3. Cultureel bewustzijn en culturele expressie  .........................................................13,3%

Onder Spaanse respondenten, werden leercompetenties gezien als de meest belangrijke 
kerncompetenties. Door Spaanse werkgevers worden motivatie en leergierigheid om te 
leren en te verbeteren erg gewaardeerd. De eerder verworven kennis is ook relevant, maar 
de houding van de werknemer wordt als belangrijker beschouwd. De medewerkers moeten 
onafhankelijk maar tegelijkertijd ook voldoend flexibel zijn om zich aan te passen aan de 
karakteristieke kenmerken van elk bedrijf. 

Zeer dichtbij leercompetenties scoorde de kerncompetentie Sociale en burgerschapscom-
petenties. Dit komt doordat socialisatie een onderdeel van het dagelijks leven is in de 
Spaanse cultuur en als erg belangrijk wordt gezien vanuit een werk perspectief. Helaas is 
in vergelijking met andere landen de ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap niet 
zo hoog gewaardeerd door de werkgevers. Het is van belang om te benadrukken dat de 
kerncompetentie Communicatie in de moedertaal ook niet erg belangrijk wordt gevonden. 
Werkgevers in kleine tot middelgrote bedrijven zijn flexibel genoeg om een weg te vinden 
om communicatie problemen door een taalbarrière te overkomen. 

Nederland
onder nederlandse respondenten werd de volgende prioriteit aangegeven: 
1. Leercompetenties  .................................................................................................70,6%
2. Communicatie in vreemde talen  .........................................................................11,76%
3. ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap  .................................................5,88%

willen leren en leergierigheid zijn hooggewaardeerde competenties in Nederland. Neder-
land is een land met beperkte natuurlijke bronnen en is uitgegroeid tot een kenniseconomie. 
Binnen de Nederlandse manier van denken wordt blijven leren (het concept van levenslang 
leren) aangemoedigd en zoekt men altijd naar innovatieve en nieuwe oplossingen. 

De Nederlandse werkgevers gaven een hoge waardering voor de competentie communi-
catie in vreemde talen. Het leren van meerdere talen wordt op Nederlandse scholen gezien 
als de standaard. Het is gebruikelijk voor Nederlandse mensen om ten minste één vreemde 
taal te spreken. De interesse in taal maakt de weg naar het internationaal georiënteerde 
bedrijfsleven gemakkelijker voor de Nederlandse bevolking. 

In de context van ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap worden goed teamwork 
en project management gezien als erg belangrijke competenties. Zelf als iemand zelf geen 
ondernemer wilt worde, wordt ondernemend denken en continu leren aangemoedigd al 
vanaf een jonge leeftijd. 
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Conclusion
Om inzicht te krijgen in de verwachtingen en behoeften van de arbeidsmarkt werd de 
volgende vraag aan werkgevers gesteld:  
“Wat denkt u - als werkgever - dat belangrijke vaardigheden zijn voor mensen in 
uw organisatie nadat zij een mobiliteit hebben afgerond?”

Zelfs als de activiteiten, doelen en formaten van bedrijven verschillend zijn, zijn de verwach-
tingen rondom vaardigheden vrijwel gelijk onder werkgevers uit de vijf deelnemende landen: 
Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Nederland.

De enquête, ingevuld door 100 werkgevers, toont dat de verwachtingen rondom competen-
ties en vaardigheden vrij gelijk zijn onder werkgevers uit de 5 verschillende landen. De vaak 
terugkerende karakteristieken zijn: motivatie om te leren, richten op doelstellingen, werken 
in teamverband, organiseren van ideeën, teamgericht zijn, etc.. Het verwachte niveau van 
de “ideale werknemer” is erg hoog. 

De werknemer moet: 
• nieuwe vaardigheden verwerven - Leergierig zijn in het aanleren van nieuwe vaardi-

gheden en het absorberen van kennis 
• problemen oplossen - zelfstandig oplossingen vinden, op onvoorziene situaties binnen 

hun werkomgeving reageren met innovatieve oplossingen 
• concentreren op doelstellingen - focussen on doelen, planning respecteren en geves-

tigde ideeën uitdagen 
• evenwichtig omgaan met opvattingen, onderhandelen en compromissen sluiten - 

communiceren en samenwerken en daarnaast compromissen vinden 
• veerkrachtig zijn in stressvolle situaties - weten hoe te handelen en professioneel te 

reageren 
• bewustzijn van de missie en waarden van de organisatie tonen - de waarden en regels 

kennen en naleven 
• ideeën omzetten in actie - actie ondernemen binnen de persoonlijke grenzen en de 

sterke en zwakke punten van een project analyseren alvorens te handelen
• teamgericht zijn - in staat zijn om samen te werken en gezamenlijk acties uit te voeren 
• multiculturele en socio-economische verschillen begrijpen en daar naar handelen - 

moet culturele en religieuze verschillen begrijpen ongeacht of ze wel of niet in een ander 
land hebben gewoond 

• ideeën organiseren en structureren - in staat zijn om gedachten duidelijk op te schrijven 
en te structureren 

• gebruik kunnen maken van de computer en informatie kunnen vinden op het internet - 
in staat zijn om informatie correct te verwerken 
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