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Leren en ontwikkelen is essentieel
De arbeidsmarkt verandert. Banen verdwijnen en werk verschuift. Er zijn kansen. Om bij te blijven, heb je nieuwe  
vaardigheden nodig. Hoe je dat aanpakt? Kijk op hoewerktnederland.nl voor de mogelijkheden.

Blijf leren
Of je nu werkt, tijdelijk werkloos bent, flexwerker of zzp’er bent, iedereen kan zich blijven ontwikkelen. 
Toch maken veel mensen nog geen gebruik van de mogelijkheden.

Lager opgeleiden worden het 
minst gestimuleerd in leren en 
ontwikkelen door hun 
leidinggevende:
•  Laagopgeleid: 

31% wordt niet gestimuleerd
•  Middenopgeleid: 

24% wordt niet gestimuleerd
•  Hoogopgeleid: 

17% wordt niet gestimuleerd

Sectoren waarin werknemers 
het minst tevreden zijn met de 
mogelijkheid om te leren:
• Handel
• Horeca
• Landbouw/visserij
• Vervoer en opslag

Waarom volgen mensen een 
opleiding?
•  Huidige werk beter kunnen doen: 

66%
•  Omgaan met toekomstige 

veranderingen in huidige baan: 
20%

•  Kansen op werk in de toekomst 
vergroten: 
14%

Er zijn beduidend minder 
laagopgeleiden dan midden- 
en hoogopgeleiden die de 
afgelopen 2 jaar een opleiding 
of cursus hebben gevolgd.*

•  Laagopgeleid: 
68% geen opleiding of cursus

•  Middenopgeleid: 
51% geen opleiding of cursus

•  Hoogopgeleid: 
41% geen opleiding of cursus

De sectoren waar de afgelopen 
2 jaar de minste opleidingen 
zijn gevolgd, zijn:
•  Horeca: 

76% geen opleiding
•  Landbouw en visserij: 

72% geen opleiding
•  Handel: 

65% geen opleiding

Voor meer dan de helft van de 
werknemers hebben de 
coronamaatregelen invloed op 
het uitoefenen van hun werk.
•  53% - Ja, het werk is veranderd
•  47% - nee, werk is niet veranderd

van de werknemers vindt
de mogelijkheid om te leren 

belangrijk.

van de leidinggevenden 
stimuleert ontwikkeling van 

kennis en vaardigheden.

van de werknemers geeft aan 
dat hun baan vereist dat 
ze nieuwe dingen leren.

geeft zelf aan een opleiding of 
cursus nodig te hebben om zich 

aan te passen aan 
veranderingen in het werk.

van de werknemers geeft 
aan nieuwe kennis en 

vaardigheden te missen.

van de werknemers heeft
de afgelopen twee jaar een 

cursus gevolgd.
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77%

47%

20%

20%

49%

Leer jij al mee?
Meer weten over een leven lang ontwikkelen? Kijk op hoewerktnederland.nl. Of ga er over in gesprek op werk met je 
medewerkers, werkgever of collega’s om te kijken wat mogelijk is.

* In deze factsheet wordt niet gesproken over praktisch of theoretisch geschoolden, maar over laag-, midden- en hoogopgeleid omdat deze indeling in het onderzoek is gebruikt. Bronnen: NEA 2019, 2020.

http://hoewerktnederland.nl

