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Future Proof
Human
Capital Scan
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft in samenwerking
met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan
een praktijkgerichte HR-scan ontwikkeld voor ondernemers (> 10 - <
300 fte). De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt in beeld op welke
gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor
de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling,
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen naar voren.
De scan focust op viertal pijlers:
1
2
3
4

Strategie & Bedrijf
Flexibiliteit & Wendbaarheid
Flexibiliteit in op- en afschalen
Employability en Duurzame inzetbaarheid

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
• Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
• WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
• Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De genoemde bedragen zijn gefinancierd uit PoW-budget tenzij anders aangegeven.
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Doel

De scan helpt ondernemers te ontdekken of zij op HR-gebied klaar zijn voor de toekomst. De
scan maakt het de ondernemers vervolgens gemakkelijker om de juiste oplossingen voor hun
HR-vraagstukken te vinden. Zij krijgen in hun persoonlijke rapportage en gesprek namelijk
gerichte en praktische informatie specifiek voor behoeften en aandachtspunten van het bedrijf
zoals die uit de scan zijn gekomen (bijvoorbeeld als uit de scan komt dat het thema inclusieve
arbeidsmarkt aandacht verdient, dan volgt een aanbod om met een inclusief herontwerp aan de
slag te gaan).

Thema

Dit instrument sluit aan bij de thema’s
• Werkgeversdienstverlening
• Scholing
• Samenwerking

Meerwaarde voor werkgevers

Elke deelnemer aan de scan krijgt een eigen rapport. Daarin is ook een vergelijking van zijn
situatie ten opzichte van branchegenoten opgenomen. De werkgever krijgt een advies op maat
en desgewenst een aanbod om concrete stappen te zetten richting het toekomstbestendig
maken van de organisatie. In deze regio is ervoor gekozen de dienstverlening gratis aan
werkgevers aan te bieden.

Doelgroep van de activiteit

De scan is bedoeld voor alle ondernemers met minimaal 10 en maximaal 300 fte’s. Alle
ondernemers, uit alle branches, kunnen meedoen. Er is gekozen voor MKB+-bedrijven omdat
zij vaak binnen de organisatie niet de capaciteit hebben om een dergelijke analyse te maken.
Grootbedrijven hebben dit doorgaans zelf op orde.
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Betrokken partijen

Opdrachtgever: Limburgse Werkgevers Vereniging
Subsidiegever: PoW
Opdrachtnemer: Hogeschool Zuyd
Uitvoerders: Limburgse Werkgevers Vereniging; Hogeschool Zuyd
Cruciale samenwerkingspartners: Hogeschool Zuyd, Leo Loopbaan, Limburg Leert,
				
WSP’s, Leerwerkloketten

Hoe werken betrokken partijen samen?

Het initiatief voor de ontwikkeling van deze scan is genomen door de LWV samen met Leo
Loopbaan. Door de initiatiefnemers is het lectoraat Employability van de Hogeschool Zuyd
benaderd om de scan te ontwikkelen.
Aan de hand van de ingevulde vragen wordt door Zuyd Hogeschool een rapport samengesteld.
Dit gebeurt op basis van een softwareprogramma van Hogeschool Zuyd dat een bepaalde
waarde toekent aan de gegeven antwoorden.
LWV voorziet de opgeleverde rapportage van advies en mogelijke vervolgstappen. Dit alles
wordt via een persoonlijk gesprek teruggekoppeld aan de ondernemer. De ondernemer krijgt
tijdens dit gesprek handvatten aangereikt om op de onvoldoende scorende punten actie te
ondernemen. Dit kunnen activiteiten zijn van de initiatiefnemers of van samenwerkende partijen
zoals WSP’s.

“Prima initiatief
met een
concrete aanpak”
Deelnemende
ondernemer
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Wat is er nodig voor de uitvoering?

Voor de uitvoering is in ieder geval een werkgeversvereniging nodig. Daarnaast de
samenwerking met een onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) om de scan te
ontwikkelen, te hosten en analyses te maken. Daarnaast is natuurlijk de samenwerking met
andere partijen in de arbeidsmarkt nodig om het aanbod van advies richting de werkgevers zo
volledig mogelijk te maken.
Onderdeel van de aanpak is om na de terugkoppeling verdiepende bijeenkomsten te
organiseren die aansluiten op de behoeftes zoals die uit de scan komen. Dit is in Limburg zo
georganiseerd. De kosten/uren voor bijeenkomsten nemen we niet in deze blauwdruk op;
informatie hierover is in handreikingen en andere blauwdrukken te vinden.

Toelichting op benodigdheden

Ontwikkeling van de scan
In een samenwerking tussen de LWV, Hogeschool Zuyd en Leo Loopbaan is de scan ontwikkeld.
Hieraan is een 0-meeting met ondernemers en UWV aan voorafgegaan. Dit om te bepalen welke
thema’s in de scan moesten terugkomen. Vervolgens is in een aantal maanden tijd de scan
verder ontwikkeld. Na een eerste oplevering is de inhoud verder aangepast op basis van eerste
ervaringen van ondernemers.
Ontwikkeling van de rapportage
Na het ontwikkelen van de scan zelf, is een rapportage ontwikkeld die gebruikt kan worden in de
terugkoppeling richting de ondernemers.
Ontwikkeling van het aanbod
Om het advies richting de ondernemers goed te kunnen formuleren, is het van belang dat er
goed zicht is op alle initiatieven in de arbeidsmarkt. Het samenstellen van het aanbod gebeurde
in overleg met alle betrokken partners.
Evaluatie van de scan
Zodra de scans zijn ingevuld, komen ze rechtstreeks binnen bij Hogeschool Zuyd. Deze legt de
antwoorden langs het programma dat punten toekent aan de afzonderlijke antwoorden. Hieruit
volgt een semi-automatische rapportage die aangevuld wordt met een waardering door het
lectoraat employability. De finale rapporten worden door de LWV binnengehaald en voorzien
van adviezen voor de aandachtspunten zoals aangegeven.
In een persoonlijk gesprek wordt het rapport teruggekoppeld aan de ondernemer. In het
gesprek worden dan tevens de te nemen acties en/of oplossingen aangeboden. Intern wordt
de opvolging van deze acties in een Excel-document vastgelegd zodat gedane toezeggingen ook
kunnen worden nagekomen.
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Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?
•
		
•
•
•
•

Persoonlijk contact met ondernemers is essentieel om een goede respons op de scan
te krijgen. Dit is zeer tijdsintensief.
Surveyprogramma dat gewogen scores kan verwerken.
Naleving van de AVG-regels; ook belangrijk in de keuze van de software.
Commitment ondernemers.
Commitment Leo Loopbaan, Limburg Leert, WSP’s binnen Limburg.

Welke leerpunten waren er?

• Met name het academische taalgebruik van de gestelde vragen leverde in eerste instantie
onduidelijkheden op. Na telefonisch onderzoek van de ‘moeilijke, academische
vraagstelling’ is deze, in overleg met LWV – Hogeschool Zuyd, aangepast.
• De ontwikkeling van de scan heeft veel meer tijd gekost dan vooraf bedacht.
		 Alle werkzaamheden bij elkaar vragen 1 fte voor de duur van 1 jaar.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

De meeste scans zijn anoniem. Bij deze Future Proof Human Capital scan is dit uiteraard niet het
geval gezien de persoonlijke terugkoppeling en advies op maat. Dit vraagt extra zorgvuldigheid in
de verwerking en opslag van gegevens.

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?

Communicatie is van groot belang bij dit punt. Wanneer de deelnemers meerwaarde inzien van
deelname, zal dit hun besluit om in de toekomst nog eens deel te nemen positief beïnvloeden.
Daarnaast werken we ook aan regelmatige tussen-evaluaties die we dan op de schaal van
Limburg delen.

“Mooi instrument
en blij met
opvolging van
resultaten”
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Deelnemende ondernemer

Financiering
•
		
•
		
•
		
•
		

De scan en basisrapportage zijn ontwikkeld en in principe beschikbaar voor derden. Naar
de exacte voorwaarden zou nog gekeken moeten worden.
Het in kaart brengen van het aanbod is regio-specifiek. Dit zal dus per regio moeten 		
gebeuren. Inschatting van het aantal uren: 40.
Voor het opstellen van de rapportages is in dit project een budget van 150 euro per 		
rapport beschikbaar.
Voor de persoonlijke benadering van de ondernemers is in dit project een budget van
350 euro per ondernemer beschikbaar.

Handige werkdocumenten
Bijlage1: flyer

Kijk voor de complete Blauwdrukken inclusief bijlagen op:
https://www.perspectiefopwerk.info/blauwdrukken

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hieraan mee te werken?

Voor de werkgeversorganisatie is het een uitgelezen kans om in het midden- en klein bedrijf te
weten wat er speelt op het gebied van HR. Het biedt de werkgeversorganisatie de mogelijkheid
te verbinden en goede relaties met de ondernemers op te bouwen.

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?

Werkgeversorganisaties kunnen het initiatief nemen om zo werkgevers extra mogelijkheden te
bieden. Als zij niet zelf uitvoerder kunnen of willen zijn, moeten zij in ieder geval betrokken zijn
om aan te geven waar werkgevers behoefte aan hebben en hoe zij het beste bevraagd kunnen
worden (in hun drukke dagelijkse ondernemerspraktijk).

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op
23 juni 2021. Het beschreven project was toen
niet volledig voltooid.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn
een indicatie. Aan de informatie in deze
blauwdruk kunnen geen rechten worden
ontleend. Het concept van de
Future Proof Human Capital Scan is eigendom
van de ontwikkelende partijen.

“ Het is niet de sterkste of
de slimste die overleeft,
maar diegene die zich 		
het beste aanpast.
Wij helpen ondernemers
daarbij”
Mark Hendriks, LWV
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Bijlage 1
Flyer

Is jouw organisatie ‘HR Future Proof’? Ben jij bijvoorbeeld voldoende in staat
om je personeelsomvang eenvoudig te laten meebewegen bij gewijzigde
marktomstandigheden? Of besteed jij voldoende aandacht aan (talent)ontwikkeling
van jouw werknemers?
Met onze ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengen wij middels 4 pijlers doeltreffend in beeld
op welke gebieden de uitdagingen liggen om jouw organisatie verder klaar te maken voor de
toekomst. Na de scan, die slechts 20 minuten in beslag neemt, volgt een individuele terugkoppeling
en gaan we aan de slag met de gevonden kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

STRATEGIE & BEDRIJF

WENDBAARHEID & FLEXIBILITEIT

Over de strategische verankering van (sociale)
innovatie, randvoorwaarde voor succes.

Over interne veranderingssnelheid en
daarmee wendbaar en slagvaardig zijn.

FLEXIBEL OP- & AFSCHALEN

EMPLOYABILITY & DUURZAME
INZETBAARHEID
Ontwikkelen van medewerkers en verbeteren
van hun duurzame inzetbaarheid.

In een steeds volatielere omgeving
tijdig kunnen aanpassen.

De scan is ontwikkeld in samenwerking met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool,
onder leiding van prof. dr. Jol Stoffers. Het aanbod aan instrumenten en handvatten wordt
mogelijk gemaakt door o.a. LWV Business College, WSP, Leerwerkloketten en Leo Loopbaan.

MAAK GEBRUIK VAN DE SCAN EN ONTVANG:
Op bedrijf toegespitste rapportage
Benchmark per branche
Persoonlijke terugkoppeling
Advies op maat
Maatwerk in o.a. workshops, webinars, intervisie groepen en samenwerking
Aangeboden door:

START DE SCAN
In samenwerking met:

NEXT STEPS NA DE SCAN
Indien gewenst zoeken we met onze partners naar verdere samenwerking,
verbinding en support, zodat je:
• Sociale innovatie kunt inzetten om beter te presteren
• Nog beter inspeelt op veranderingen in jouw omgeving
• De omvang van de organisatie optimaler kunt laten meebewegen
• Werkt aan medewerkers die toekomstbestendig en wendbaar zijn

Leerwerkloket

